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Pár slov na úvod
Vážení spoluobčané,
jaro již klepe na dveře a naše obec se postupně probouzí ke všem
potřebným venkovním aktivitám. Začal tak jarní úklid, technické služby
dokončily chodník nad kruhovým objezdem a pokračuje i rekonstrukce
dětského hřiště U Vrby. Zprovozněno bylo také nové dopravní opatření
v ulici Maková a v části obce se chystají odečty vodoměrů. Z větrných
dní během února byly zaregistrovány i škody na zeleni a soukromém
majetku, což znamenalo několik výjezdů naší jednotky sboru
dobrovolných hasičů Šestajovice. Jejich pomoc a zásahy byly velmi
cenné. Je vidět, že hasiči tvoří důležitou složku naší obce. Pro zajištění
kvalitní činnosti našich hasičů, a tím pro důležité zajištění bezpečnosti
našich občanů, je také třeba kvalitního hasičského vybavení. Proto byl
do výbavy naší Jednotky SDH pořízen nový (zánovní) hasičský vůz.
Tento vůz je současně poděkováním našim dobrovolným hasičům
za to, že věnují svůj volný čas k zajištění bezpečnosti našich občanů!
Za členy redakce
Martin Liška
šéfredaktor

Bezpečnost našich občanů chrání nový hasičský vůz
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Informace OÚ
Úhrady nákladů
MĚSÍC LEDEN 2020
florbalové branky
mobilní telefon
vložky do odpadkových košů
výmalba místností
podložky pod myš
kancelářské potřeby
tablety do myčky
pohoštění
Dostavník 1/2020
vodné a stočné, tělocvična
plyn, tělocvična
plyn, OÚ
plyn, ZŠ
elektřina, čerpací stanice
elektřina, tělocvična
elektřina, sběrný dvůr
elektřina, ZŠ
elektřina, MŠ
poštovné
telefony, čerpací stanice
telefony, tělocvična
telefony, hasiči
telefony, OP
telefony, OÚ
fireport, hasiči
ONI sledování vozidla OP
pohonné hmoty, OP
poplatky bankám
nájem, sběrný dvůr
rozklikávací rozpočet
pytle na tříděný odpad
svoz rostlinného oleje
bezpečnostní centrum, hasiči
vybavení, hasiči
rozhlasový poplatek
dálkový přistup do KÚ
časová razítka
monitoring tepelného čerpadla
bezpečnostní systém
opravy komunikací
oprava elektroinstalace, MŠ
oprava veřejného osvětlení
transfer MŠ
transfer ZŠ
správní poplatky
daň z nemovitých věcí
intenzifikace ČOV
rozšíření kapacity ZŠ
výstavba atletického oválu
odvod DPH
Aktuální přehled o rozpočtu obce:
http://sestajovice.imunis.cz/rr.

5 980,1,3 328,1 300,98,6 750,299,2 018,22 632,15 008,16 000,9 100,12 400,1 300,4 900,6 580,5 000,1 600,112,26,836,1,317,2 115,1 210,907,9 005,3 428,10 000,9 408,24 200,1 210,1 394,4 500,135,1 000,1 379,436,1 742,16 037,3 200,4 400,350 000,550 000,4 000,9 174,290 000,50 000,8 500,213 639,-

Česká pošta
Státní podnik Česká pošta před několika lety zařadil
naši obec do systému Pošta Partner. Vedení naší obce
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od počátku vyjadřovalo České poště s tímto krokem
nesouhlas s tím, že v předložené podobě nemůže tento
systém v obci naší velikosti fungovat. Jak se později
ukázalo, tento systém skutečně není pro naši obec a naše
občany vyhovující. Na toto opakovaně naše obec vedení
ČP během osobních jednání upozorňovala. Bohužel
Česká pošta je jiného názoru a naší obci opakovaně předložilo své tvrzení, že tento systém je zde vyhovující.
První smluvní partner ČP, který v naší obci Poštu Partner provozoval, po pár měsících od smlouvy ustoupil.
I druhý smluvní partner ČP, který Poštu Partner
provozuje nyní, od smlouvy již také odstoupil. Důsledkem
toho dojde od dubna ke zkrácení provozní doby, která
je pro potřeby našich obyvatel naprosto nevhodná.
Dá se dokonce říci, že pro mnoho občanů zde bude
Česká pošta úplně k ničemu. Aktuálně tedy ČP opět
hledá nového provozovatele. Vzhledem k absolutně
nevýhodným podmínkám, která ČP partnerům nabízí, se
ani v budoucnu vyřešení špatné situace nedá očekávat.
Naše obec již před vznikem projektu Pošta Partner
nabídla České poště k provozu nové prostory
v obecní budově. A to bezplatně! Česká pošta tyto
prostory odmítla a trvala na systému Pošta Partner.
I nyní naše obec nabízí České poště nové prostory, a to
v plánovaném novém společenském domě v centru naší
obce. Zde by měli všichni občané poštu velmi dostupnou. Tato nabídka je zatím ze strany České pošty
bez odezvy. ČP opět hledá další subjekt, který by v Šestajovicích provozoval Poštu partner.
Naše obec považuje postup České pošty
za naprosto neprofesionální, nevhodný, a především
bezohledný vůči našim občanům. Proto vedení naší
obce vyvolá další jednání s vedením ČP, na kterých
vyjádří svůj jasný nesouhlas a rozhořčení nad postupem
České pošty. Svůj nesouhlas s postupem České pošty
můžete vyjádřit i vy, občané, a podpořit tak snahu
o návrat k fungování pošty hodnému 21. století.
Česká pošta: info@cpost.cz
Ombudsman České pošty: ombudsman@cpost.cz
Ministerstvo vnitra ČR: posta@mvcr.cz
Nová otevírací doba Pošty Partner Šestajovice
od 20. 4. 2020:
po – pá 9:30 – 15:30

Nová cesta se stromy
Občany je hojně využíváno místo nad kruhovým objezdem v obci pro zkrácení cesty mezi autobusovými zastávkami a vnitřní částí obce. Toto místo má podobu
zeleně a byla zde pouze vyšlapaná cesta. Především
v podzimních měsících, v době zvýšené vlhkosti půdy,
byla tato cesta často rozbahněná. Pro naše občany zde
proto byla chůze velmi nepohodlná a následkem stavu
byly zašpiněné boty.
Obec zde proto vybudovala novou zpevněnou cestu.
Ke zpevnění využila betonovou dlažbu, která byla dříve
umístěna v naší obci v chodnících. Dlažbu z těchto rekonstruovaných chodníků si obec zaskladnila a nyní tak tato
dlažba našla nové využití.To přináší úspory obecní pok-

ovický
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Dětské hřiště U Vrby

Cestu lemuje 18 nových stromů

Pokračuje rekonstrukce dětského hřiště U Vrby. Byl
odstraněn původní centrální herní prvek. Odstraněny
byly základy tohoto prvku. Opraveny budou pryžové
obruby ohraničující dopadovou plochu. Opravena byla
houpadla. Byly vyměněny ztrouchnivělé dřevěné desky
v pískovišti. Mění se poškozená prkna u sezení.
K opravě byla odvezena vahadlová houpačka.
Bylo provedeno poptávkové řízení, jehož cílem bylo
vybrat nový centrální herní prvek. Jako nejlepší varianta
byla vyhodnocena nabídka, která obsahuje dva herní
prvky zaměřené na pohybové aktivity dětí. Každý
z prvků bude zaměřen na jinou věkovou skupinu, zlepší
se proto využitelnost prostoru.

ladny a naši občané mohou pohodlně chodit
po zpevněném povrchu.
Při budování cesty bylo myšleno i na přírodu. Podél
cesty bylo vysázeno 18 nových stromů. Tyto stromy
mají nejen okrasnou funkci. Jejich úkolem je i zadržování
vody v krajině a stínění zelených ploch. V neposlední
řadě budou tvořit přirozenou bariéru mezi hlavní silnicí
a zástavbou, která bude tlumit hluk a snižovat prašnost.

Únorové vichřice
Během února se naší obcí prohnaly dvě silné vichřice.
Větší škody napáchala vichřice Sabina ze dne 10. 2.
Následky vichřice si vyžádaly několik výjezdů našich
hasičů a obecní policie (podrobnosti dále). Naštěstí
vichřice v Šestajovicích nezpůsobily větší škody. Kromě
popadaných a ulámaných stromů šlo o škody
na stavbách a vozidlech.

Technické služby obce provádí kompletní rekonstrukci

Jarní úklid
Zima letos svou sílu moc neukázala. Proto i jarní úklid
v naší obci začal o dost dříve. Radlice na strojích
technických služeb nebyly tento rok vůbec využity. A již
asi ani nebudou. Proto došlo k přestrojení techniky a ta
se pustila do jarního úklidu. Obecní zametací vůz již
projíždí naši obec a čistí silnice, aby byla prašnost
z provozu na komunikacích co nejnižší a naši
občané co nejméně pociťovali dopady z tohoto
provozu. Čistit se začala i další veřejná prostranství,
jako jsou parky, příkopy a jiná místa.

Vichřice převrátila lehký zahradní domek…

Technické služby udržují čistotu komunikací
…a jinde vyvrátila vrata.

ovický
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Dopravní opatření
Obecní úřad často dostává stížnosti občanů na chování
řidičů v obytné zóně v západní části obce. Jde především
o přestupek nedodržování nejvyšší povolené rychlosti,
která je zde zákonem stanovena na 20 km/h. Největší problém s tímto přestupkem je dlouhodobě zaznamenáván
v ulicích, které tvoří příjezdové komunikace do této lokality.
Jde o ulice Maková a Na Balkáně. Podobné problémy měla
dříve i ulice Alšova, zde však po vybudování stavebních zpomalovacích pruhů problémy ustaly.
Naše obec je zastáncem co nejmenšího počtu dopravních značení a dopravních opatření. Ovšem někdy
je donucena takové opatření zřídit kvůli nezodpovědnému, bezohlednému a nebezpečnému chování řidičů.
Proto nyní obec přistoupila k procesu, který má vést
k výběru nevhodnějšího zabezpečení dodržování rychlosti
v uvedených ulicích. Při volbě opatření se vychází
ze zkušeností z naší obce, jiných obcí a Dopravního inspektorátu Policie České republiky. Často používaným
řešením jsou zpomalovací prahy. Ty mají různé podoby.
Jak praxe ukazuje, montované zpomalovací prahy
a polštáře rychlé jízdě určité skupině řidičů nezabrání.
K tomu mají negativní dopady, jako je hluk a vyšší opotřebování vozidel slušných řidičů. Taková opatření proto naše
obec zavádět nechce. Podobné je to se stavebními zpomalovacími prvky. Aby skutečně donutili řidiče zpomalit,
musí mít takovou podobu, která řidiče nutí skoro zastavit.
A to není smyslem opatření. K tomu platí stejné negativní
dopady, jako u montovaných zpomalovacích prahů.
Obec se proto rozhodla aplikovat opatření, které je standardně užíváno ve vyspělých zemích. Jedná se o dopravní šikany. Toto opatření nemá vedlejší dopady
a umožňuje řidičům místo nejvyšší povolenou rychlostí
plynule projet. V ulici Maková byly instalovány šikany hned
za sebou, tedy místo je průjezdné v daném okamžiku
pro jeden automobil. V případě, kdy se zde potkají dvě
vozidla, není přednost stanovena. Počítá se se zdravým
rozumem řidičů. Řešení je jednoduché – pusťte protijedoucí
vozidlo. Pokud naopak bude řidičem takto puštěného
vozidla, při míjení řidiče, který vás pustil, mávněte na něj
jako poděkování a usmějte se. Nebojte se, není to nic
těžkého, to zvládne každý. Jsme vyspělá společnost,
pro kterou by slušné a milé chování neměl být problém.

Pro bezpečnost chodců vznikl i krátký chodník
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Aby šikanou nemuseli procházet chodci, což by nebylo
příliš bezpečné, byl zde za účelem obejití šikany mimo
vozovku vybudován chodník.
O instalaci stejné šikany byl obecní úřad požádán občany
z ulice Na Balkáně. Protože se jedná o druhou problematickou ulici v této lokalitě, obec zde s instalací šikany
souhlasí. Podoba šikany bude stejná jako v ulici Maková,
protilehlé prvky budou pouze dále od sebe. V prostoru
mezi šikanami tak bude možné míjení více vozidel.
Obec bude provoz v místě sledovat a po cca třech
měsících dopraní situaci v místě šikan vyhodnotí. Sledovat se bude také, která ze dvou typů šikan bude efektivnější. Poté bude rozhodnuto, zda zde šikany zůstanou
nastálo či budou odstraněny. Vyhodnocení bude také
vodítkem pro případné budoucí zvažování umístění dopravního opatření tohoto typu v jiných místech.

Splatnost místních poplatků
Dovolujeme si Vám připomenout, že dne 31. 3. 2020
končí splatnost místních poplatků (poplatek za systém
svozu komunálního odpadu a poplatek ze psů). Poplatek
lze uhradit v hotovosti na pokladně obecního úřadu
(kancelář Czech POINT, přízemí budovy OÚ) nebo
bezhotovostním převodem na účet obecního úřadu,
případně složenkou na České poště. Neuhrazené
poplatky po datu splatnosti mohou být obecním úřadem
na základě platné obecně závazné vyhlášky obce
(k nahlédnutí - http://www.sestajovice.cz/obecni-urad/
obecne-zavazne-vyhlasky) zvýšeny až na trojnásobek.
V případě nesrovnalostí neprodleně kontaktujte účtárnu
obecního úřadu – poplatky@sestajovice.cz nebo telefon
777 891 192.
OÚ Šestajovice

Odečty vodoměrů
Technické služby obce Šestajovice spol. s r.o. oznamují,
že v sobotu 21. 03. 2020 mezi 8 – 15 hod. budou
prováděny odečty vody v těchto ulicích:
Na Balkáně, Na Ladech, U Rybníčku, Žižkova,
U Kopečku, Želivského, Chelčického, Husova, Alšova,
K Zemance, Na Výsluní, Revoluční, Slunečná, Ve Skále,
Větrná, Za Humny, Západní, Běchovická, K Remízkům,
K Sádku, Křížovnická, Na Viničkách, Ovesná, Pšeničná,
Trativody, Úzká, Žitná, Ječná, Ženíškova, Ladova, Mánesova, Konopišťská, V Oříškách, Jiráskova, Nerudova,
Erbenova, U Hřiště, Fügnerova, Tylova, Tyršova
po čp. 166, Holekova po ul.Tylova.
Žádáme odběratele, u kterých bude prováděn odečet
vodoměru, aby si předem zkontrolovali a vyčistili šachtu
s vodoměrem, aby nebyla pod vodou. Šachta i vodoměr
jsou majetkem odběratele a údržba není povinností
technických služeb.
U odběrných míst, kde je vodoměr na dálkový odečet,
není přítomnost majitelů nemovitostí nutná.
Žádáme odběratele, kteří mají zájem o elektronické zasílání faktur za vodné a stočné, aby nám svou e-mailovou
adresu zaslali na technickesluzby@sestajovice.cz.
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K zaslanému vyúčtování bude připojena informace
o platbě záloh na další zúčtovací období. Tyto faktury
a zálohy je také možno platit i v hotovosti v kanceláři
Technických služeb - budova Obecního úřadu,
Husova 60, Šestajovice.
Úřední dny: pondělí, středa 8-12 hod. a 13-17 hod.
úterý, čtvrtek 8-12 hod. a 13-16 hod.
Odběratelům, kteří nebudou využívat tuto službu, budou
faktury a předpisy záloh zasílány poštou.

Z činnosti obecní policie
Nepořádek u obchodního centra
Během měsíce února se strážníci zaměřili na identifikaci zdrojů nepořádku u obchodního centra.
Často je vina kladena místním obchodníkům. Jaká je
však reálná situace?
Strážníci v únoru zaznamenali nedostatečné zajištění
odpadů v případě dvou obchodníků. U těchto obchodníků nebyli strážníky v minulosti zaznamenány v této
věci problémy, proto tyto dva případy strážníci řešili
domluvou. Obchodníci však museli nezabezpečený
odpad okamžitě řádně zajistit, a také okamžitě
pod dohledem strážníků uklidit uvolněný odpad.
Strážníci a zástupce obecního úřadu také sledovali
chování návštěvníků centra. Bohužel se ukazuje, že
naprostou většinu odpadků po okolí odhazují
přímo tito návštěvníci. A to i v místech podél chodníku do obce, kde se v krátkém úseku nachází několik odpadkových košů. Smutné je, že v tomto místě se
pohybují převážně občané naší obce. Proč si my sami
děláme nepořádek v naší obci?
Pro zjištění zdroje znečištění veřejného prostranství
v těchto místech dále obec nechala po posledním
únorovém víkendu ve spolupráci se správcovskou firmou obchodního centra vyčistit příkopy a okolí
chodníku mezi obchodním centrem a obcí. Bylo
zkontrolováno, že mají všichni obchodníci odpad řádně
zajištěn a že jsou vyprázdněny odpadkové koše. Druhý
den byla v místě provedena kontrola. A výsledek?
Již druhý den zde přímo v okolí volných odpadkových košů byl poházen nepořádek, který zde
evidentně pohodili návštěvníci obchodního centra.
Původně se obec domnívala, že zde odpadky vyhazují
pouze děti a sociálně slabší občané. Bohužel
se ukazuje, že tomu tak není. Např. na parkovišti obchodního centra byl přistižen muž, který vyhodil
z otevřených dveří odpadky přímo pod svůj automobil.
Jednalo se přitom o staršího muže, u kterého by se
očekávalo slušné a kultivované chování.
Pokud si sami lidé neuvědomí, že vyhazovat odpadky
na zem není správné, úplně čistého okolí obchodního
centra (a opět bohužel nejen zde) se nedá očekávat.
Přesto, či spíše právě proto, budou strážníci dále provádět
opatření, která povedou k udržitelnému stavu. Budou sledovat, zda obchodníci s odpady řádně nakládají. Budou
hledat důkazní materiál v případech podezření z šíření
odpadů od konkrétních obchodníků. A nově se budou zaměřovat i na chování návštěvníků obchodního centra.
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Mnoho občanů se právem zlobí na častý nepořádek
v okolí obchodního centra. I obec má zájem, aby příjezd
do obce byl upravený a čistý. Opětovně proto žádáme
občany, aby v okolí obchodního centra využívali odpadkových košů a nevyhazovali odpadky po okolí. Je to
naše obec, naše místo života. Neničme si jej!

Poražená lampa
Na křížení ulic Revoluční a Zahradní došlo k dopravní
nehodě, při které řidič naboural do lampy veřejného osvětlení. Silný náraz lampu zlomil, čímž došlo k jejímu
pádu. Naštěstí se v době nehody v místě nikdo nepohyboval a padající lampa nikoho nezranila. Řidič se
po nehodě zachoval nezodpovědně, z místa nehody
utekl. Škoda na veřejném osvětlení bude uhrazena
z povinného ručení vozidla.

Padající lampa naštěstí nikoho nezranila

Nehoda autobusu MHD
Ke konci února došlo k dopravní nehodě autobusu MHD
na okružní křižovatce Revoluční – Komenského. Autobus linky 344 přijížděl po ulici Revoluční od severu
a směřoval do ulice Komenského. Z druhé strany po ulici
Revoluční od jihu přijížděl osobní automobil, velké SUV.
Řidič tohoto vozidla nedal autobusu jedoucímu
po okružní křižovatce přednost v jízdě. Následkem toho
autobus čelně narazil do boku osobního vozidla. Viník
z místa nehody ujel. Autobus měl palubní kameru, celá
nehoda tak byla nahrána. Policie ČR má již indicie
k dopadení pachatele. Při nehodě nedošlo ke zranění
řidiče autobusu ani cestujících.

Záběr viníka nehody těsně před nárazem
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Další činnost
Naše obecní policie asistovala při odstraňování
následků únorových vichřic. Jednalo se o několik pádů
stromů a uvolněných částí domů.
Osoby podezřelé z vyloupení 123 domů v jižním okolí
Prahy byly zadrženy. Zadrženi byly i pachatelé jiných
skupin, které měli na svědomí vykradení domů v Šestajovicích. Naší strážníci přesto v ostražitosti nepolevují.
nadále sledují podezřelé osoby a vozidla. V únoru
proběhla i kontrola jednoho takového vozidla. V tomto
případě se nekalá činnost nepotvrdila.
Strážníci spolupracují se všemi složkami záchranného
systému a složkami zajišťujícími bezpečnost a zdraví
obyvatel. Např. byli požádání o kontrolu pacienta,
u kterého bylo podezření z náhlého zhoršení zdravotního stavu. Toto podezření se naštěstí nepotvrdilo.
V únoru bylo řešeno i několik dalších věcí veřejného
pořádku. Bylo odtaženo a předáno k likvidaci vozidlo
nezpůsobilé k provozu na místní komunikaci, u kterého
jeho majitel nereagoval na výzvu k odstranění. Řešeny
byly stížnosti na rušení nočního klidu, pálení velkého
ohně v zástavbě a nepovolený zábor veřejného prostranství. Odchyceni byli dva volně pobíhající psi.

Strážníci asistovali při odstraňování následků vichřice

Z činnosti hasičů
Nová technika – CAS 15 Mercedes-Benz
Atego
Posledních pět let se vedení naší jednotky sboru
dobrovolných hasičů Šestajovice společně s vedením
obce snažili obnovit značně zastaralý vozový park
našich hasičských vozidel. Vzhledem k cenám těchto
speciálních vozidel nebylo možné na zcela nové vozidlo
bez dotace vůbec pomýšlet. Dotaci se nedařilo získat
a tak jsme se zaměřili na pořízení staršího vozidla. Naši
nelehkou situaci nám nakonec pomohlo vyřešit HZS
Středočeského kraje, od kterého jsme získali převodem
vozidlo CAS 15 na podvozku Mercedes-Benz Atego
z roku 2008. Vozidlo převzal 17. 1. 2020 starosta obce
Roman Hrdlic a velitel jednotky Pavel Preclík od ředitele
HZS územního odboru Mladá Boleslav plk. Ing. Jana
Hadrbolce. Získanou techniku předal starosta obce
členům jednotky při Valné hromadě sboru 18. 1. 2020.
O radosti a nadšení členů jednotky není třeba ani psát.

Skoro okamžitě se pustili do návrhů a poté samotné
realizace úpravy nástavby a celého vozidla, aby bylo
možné přemístit naše vybavení ze starého vozidlo
do nově získaného. Čas, který členové jednotky autu
věnovali, stojí za to a výsledek si můžete prohlédnout
na přiložených fotografiích. Není to však podoba
konečná, protože máme v plánu ještě další úpravy
nástavby, ale to hlavní je hotové. “Nové” vozidlo CAS 15
Mercedes-Benz Atego pojme 6 členů posádky, 2200 litrů
vody, 132 litrů pěnidla a další potřebné technické
vybavení. Mercedesem jsme nahradili CAS 25K LIAZ
z roku 1986, které nám v Šestajovicích sloužilo 12 let.

6 výjezdů během jednoho dne
Silný vítr, který se v pondělí 10. 2. 2020 přehnal přes
celou Českou republiku, prověřil připravenost všech
hasičů, a to jak profesionálních, tak dobrovolných.
Nejinak tomu bylo i v naší obci a přilehlém okolí.
První výjezd mělo naše družstvo JSDH Šestajovice
v 5:30 hod, kdy jsme vyjížděli k ulomené větvi v ulici
Revoluční, která bránila provozu na příjezdu do Šestajovic. Během dne pak následovaly výjezdy na další
dva spadlé stromy, jeden uvolněný okap a dvě plechové střechy. Z toho asi nejvíce nebezpečná byla
utržená plechová střecha z přístřešku prodejny
BILLA, která “přistála” na parkovišti. Plechy bylo
nutné rozřezat a zajisti proti dalšímu pohybu.
O nebezpečí, které v tento den postihlo naše území,
jsme byli včas informováni, a tak jsme s předstihem
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sestavili družstvo (1+5), které bylo po celý den
v hasičské zbrojnici připraveno k okamžitému výjezdu. A připravenost se vyplatila. Ten den jsme byli
vysláni k šesti případům, které jsme zvládli vlastními
silami, bez pomoci dalších jednotek.
Zdroj: www.sdhsestajovice.cz

Potex
Dobrý den,
rádi bychom Vám poděkovali za spolupráci na projektu
Potex – sběr použitého textilu.V loňském roce 2019 se nám
společně podařilo z odpadového toku odklonit 2.750.000 kg
textilu a příznivě tak ovlivnit životní prostředí. V Šestajovicích to bylo konkrétně 10.887 kg textilu.
Určitě vás zajímá, co se se sesbíraným textilem následně
děje. Z kontejnerů je sesbírané oblečení převezeno
do skladu, kde se dále zpracovává. Každý týden připravujeme oblečení na míru pro 6 organizací.Vždy jim dodáváme
jen to, co v danou chvíli potřebují (např. nyní je akutní
potřeba zimního oblečení). Od organizací dostáváme
pravidelně zpětnou vazbu k darovanému textilu a dle jejich
instrukcí upravujeme skladbu vytříděného oblečení.
Oblečení připravujeme pro:
1. Naději – stará se o osamělé a lidi bez domova
2. Centrum sociálních služeb Praha – stará se o osamělé
a lidi bez domova
3. Progressive – pracuje s drogově závislými a zabývá se
prevencí drog
4. Společnou cestou – poskytují služby a ubytování matkám
a rodinám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci.
5. Sananim – pracuje s drogově závislými a zabývá se
prevencí drog
6. FIXPUNKT (Comeback) - charitativní obchod pro potřebné
Celkově jsme těmto organizacím poskytli více než
100 000 kg vytříděného textilu. S výše uvedenými organizacemi spolupracujeme již několik let. Týdně vytřídíme
cca 1000 kg oblečení. Oděvy třídíme ve 3 lidech, ve svém
volném čase, bez nároku na odměnu. Zbylé oblečení,
které u nás už nelze využít, dodáváme zpracovatelům,
kteří umí zrecyklovat téměř vše, co se do kontejnerů
dostane. Je důležité mít partnery na zpracování opravdu
všech složek textilního odpadu. Jen tak nic neskončí
na skládkách. Z prodeje tohoto zbytkového textilu
dlouhodobě podporujeme další organizace, které ke své
činnosti více potřebují peníze než použité oblečení.
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Kontejnery Potex naleznete za budovou OÚ
Patří mezi ně například:
1. Klokánek Chabařovická – péče o děti a mladistvé
2. Pomocné Tlapky – výcvik asistenčních psů pro nevidomé nebo tělesně postižené
4. Linka bezpečí – pomoc dětem a mladistvým v obtížných
chvílích jejich života
5. Kapka Naděje a další
6. Pro-Contact – podpora vzdělávání dětí v Africe
V loňském roce jsme přispěli celkem v hodnotě
1.325.000 Kč našim partnerským organizacím. Na závěr
bychom vám tedy ještě jednou rádi poděkovali
za spolupráci, protože bez té bychom v tomto projektu
nemohli pokračovat.
Velmi se těšíme na další spolupráci.
Michaela Fürstová
POTEX

NABÍDKA PRÁCE
ÚKLID VEŘEJNÉHO PROSTORU
V OBCHODNÍM CENTRU
Firma První SAZ Plzeň a.s.,
nabízí pracovní pozici na DPP
– úklid parkoviště a přilehlého veřejného
prostoru v obchodním centru
na okraji Šestajovic.
Adresa – Revoluční 1412,
250 92 Šestajovice.
Pracovní pozice je vhodná pro aktivního
důchodce, osobu se sníženou pracovní
schopností.
Nabízíme 8.500,- Kč čistého.
Bližší informace p. Lipták,
telefon 606 733 570
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Obecní úřad Šestajovice
Husova 60, 250 92 Šestajovice,
tel: 281 961 479, fax: 281 962 253
V Šestajovicích 25.02.2020
V souladu s § 99 odst. 2 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
na základě rozhodnutí starosty obce Šestajovice
Obec Šestajovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
oznamuje záměr
pronajmout provozovnu pohostinství v budově čp. 391 v kú. Šestajovice u Prahy
(objekt „Nová hospoda“).
Prostor má velikost cca 250 m2. K pronajatým prostorám náleží předzahrádka se sezením o velikosti cca 200 m2.
Možnost dohody o odkoupení pohostinského zařízení od původního provozovatele.
Nájemní smlouva bude uzavřena na 1 rok s opcí na další rok. Minimální nabídková cena k pronájmu činí
15 000 Kč/měsíc.
Zájemci mohou podat nabídky písemně na podatelně Obecního úřadu Šestajovice,
Husova 60, 250 92, Šestajovice, v uzavřené obálce nadepsané „391 - pohostinství“
nejpozději do 16.03.2020 do 12:00 hodin.
Roman Hrdlic
starosta obce

Obecní úřad Šestajovice
Husova 60, 250 92 Šestajovice,
tel: 281 961 479, fax: 281 962 253
V Šestajovicích 25.02.2020
V souladu s § 99 odst. 2 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
na základě rozhodnutí starosty obce Šestajovice
Obec Šestajovice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
oznamuje záměr
pronajmout skladové prostory v budově čp. 391 v kú. Šestajovice u Prahy (objekt „Nová hospoda“).
Prostor má velikost cca 100 m2. Prostor je vytápěn plynovým kotlem. Součástí je sociální zařízení s teplou
vodou.
Nájemní smlouva bude uzavřena na 1 rok s opcí na další rok. Minimální nabídková cena k pronájmu činí
10 000 Kč/měsíc.
Zájemci mohou podat nabídky písemně na podatelně Obecního úřadu Šestajovice,
Husova 60, 250 92, Šestajovice, v uzavřené obálce nadepsané „391 – skladové prostory“
nejpozději do 16.03.2020 do 12:00 hodin.
Roman Hrdlic
starosta obce

Mateřská škola
Čertíci na Chvalech
Ke karnevalu neodmyslitelně patří pohádkové postavy, a proto třída Čertíků zamířila na výstavu Smetanových večerníčků na Chvalském zámku. Nejprve
jsme si prohlídli zámecké salónky, v nichž měly děti
příležitost podívat se, kde byl umístěn například zámecký záchod, posadit se do křesla či se podívat
a poslechnout si pravý orchestrion. Potom už nás
paní průvodkyně svedla tajným schodištěm na sa-
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motnou výstavu, kde se děti nejen seznámily s osobou Zdeňka Smetany, ale i s nejznámějšími večerníčky jako Křemílek a Vochomůrku, Malá čarodějnice,
Rákosníček, skřítek Racochejl a dalšími a i tím, jak
vznikaly. Na závěr výletu si pak mohly pohrát v rybníku Brčálníku, shlédnout Pohádky z mechu a kapradí či navštívit pařezovou chaloupku. Čertíci se již
těší na další výlet.
Marie Bartošová

Masopustní karneval ve školce
V úterý 25. února se mateřská škola změnila na místo
plné různých pohádkových bytostí, superhrdinů, profesí,
zvířat i věcí. Konal se zde totiž karneval. Na třídách jsme
nejdříve poznávali své kamarády, ale i pedagogy a další
personál školky pod maskou. Poté jsme se všichni sešli
v místní tělocvičně a konal se bál. Společně jsme si zde
zatancovali a zahráli různé hry. Bylo to opravdu veselé,
protože na jednom místě spolu tančili policisté, jednorožci, mimoni, Elsy, draci, pastelky, piráti a mnoho dalších. Po společném čase v tělocvičně jsme se vydali
zpátky do tříd, kde děti měly nachystané dobroty k občerstvení a pokračovalo se v tanci a hrách. Bylo to dopoledne plné smíchu, tance a veselí a již teď se těšíme
na další karneval.
Nella Šilhánková

názory odborníka, ale sami přispívali svými zkušenostmi
z výchovy dětí do diskuse. Dvě hodiny, které byly této
přednášce vyčleněné, však nestačily, a tak na přání všech
přítomných, tj. rodičů i paní učitelek, dohodla paní ředitelka
další setkání. Tématy tentokrát budou Agresivita dětí
a Vztahy mezi sourozenci. Ceníme si ochoty pana
psychologa přijet do naší MŠ v této odpolední době
a těšíme se na jeho další návštěvu. O termínu budou rodiče
včas informováni.
Jana Zetková

Centrum kolegiální podpory
I v měsíci únoru centrum kolegiální podpory, které
působí při mateřské škole, pořádalo setkání. Tentokrát
byla na setkání hostem metodička programu Dobrý
začátek, která všem přítomným tuto metodu
představila. Metodika pracuje zejména s tématy, jako je
podpora pozitivního chování, práce s emocemi,
pěstování pozitivního klimatu ve třídě, používání chvály
a ocenění, ale také práce s nevhodným chováním,
zvládání vzteku nebo agresivity dětí a řešení konfliktů
ve třídě. Metodika též klade důraz na vytváření
pozitivních vztahů mezi učiteli a rodiči. Přítomní
pedagogové se mohly nejen seznámit s principy, ale
byly představeny i pomůcky a práce s nimi. Velmi se
těšíme na další spolupráci a setkání s lektorkou Evou
Hrubou. Další setkání CKP se v měsíci březnu bude
konat nad tématem Didaktických a pohybových her.
Marie Bartošová

Co s tím, když dítě „zlobí“?
Rituály ve výchově, hranice a důslednost, povinnosti dětí…
to je jen několik málo témat na která nám přišel odpovědět
dětský psycholog a psychoterapeut Mgr. Martin Zajíc.
Přítomné maminky a jeden tatínek pouze neposlouchali
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Život v obci
T.J. Sokol Šestajovice
Březen – valná hromada tělocvičné jednoty
Na březen šestajovický Sokol každoročně svolává valnou hromadu. Ta letošní, kromě běžných souhrnných informací, výkazů o činnosti a hospodaření a zpráv o jednotlivých oddílech a obecné činnosti, bude připomínat
výročí 30 let od znovuobnovení Sokola po roce 1989.
Valná hromada je nejvyšší orgán tělocvičné jednoty,
zúčastnit se jí mohou členové jednoty a hosté, hlasovací
právo mají členové zletilí. Ti nezletilí mohou přispět hlasem poradním. Je to vhodná příležitost dozvědět se
více o fungování spolku, případně otevřít diskusi k jakémukoli tématu, které se týká chodu jednoty.
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Neklade si za primární cíl výkon, ale zdravé držení těla,
pevné zdraví a kondici odpovídající sokolskému ideálu
a v neposlední řadě i budování pevných vztahů a přátelství, nikoli sportovní rivalitu.

Obec baráčníků „Podlesí Jirny“
Exkurze baráčníků „Podlesí Jirny“
Nový rok 2020 jsme začali exkurzí ve svíčkárně Rodas.
Přivítala nás paní Netíková představením firmy, kterou
se svým manželem a rodinou budují již 30 let. Poté jsme
dostali výborné občerstvení a šli jsme si vyrobit svíčky
a namíchat koupelovou sůl. Také jsme si nakoupili produkty domů. A ještě než jsme odešli, tak jsme ochutnali
výbornou čokoládu. Moc se nám exkurze líbila a tímto
děkujeme paní Netíkové za příjemně strávené odpoledne.

Představujeme se…
…Všestrannost
V pondělí od 16:00 šestajovickou sportovní halu zaplní
mladší školáci, kteří pod vedením cvičitelky sestry
Radany docházejí na cvičení sportovní všestrannosti.
Jedná se o cvičení, které si většina z nás představí, když
se řekne Sokol, samozřejmě necvičí pouze pořadová cvičení, úkroky a výpady, ale zapojují veškeré moderní
sportovní vybavení pro vytvoření zábavného a všestranně rozvíjejícího cvičebního programu. Naší snahou je zapojit všechny děti bez rozdílu, bez ohledu na talent a fyzikou zdatnost a rozvíjet je ve všech aktivitách
zahrnujících gymnastiku, atletiku, míčové hry. Snažíme
se, aby všichni cvičenci zvládli základní dovednosti,
ať už se jedná o kotoul, šplh, hod a především fair play.
Samozřejmě naši cvičitelé výrazným talentům a dětem
s větší chutí po rozvoji dokáží doporučit rozšiřující sportovní zaměření ve specializované disciplíně.
…Všestranná gymnastika
Vzhledem k velikosti a vytíženosti sportovní haly využíváme sdílení tělocvičny dvěma oddíly. Proto je možné
ve stejném termínu narazit i na starší cvičence z oddílu
Všestranné gymnastiky pod vedením ses. Hanky. Je zaměřena na všestranný rozvoj gymnastických disciplín.
Spojuje v sobě prvky sportovní i moderní gymnastiky,
bývá okořeněna prvky moderních sportů jako je ropeskipping, fitjazz nebo akrobacie.

Atlet Šestajovice
Lívancový pohár
1. 2. 2020, Praha
Magistrát hl. m. Prahy vydal nařízení, které zakazuje
zázemí a starty sportovních akci v areálu Stromovky.
Proto museli organizátoři LP najít novou trať. Zázemí
a start byly přesunuty k zadnímu vchodu výstaviště.
Samotná trať vedla Stromovkou, ale měla samozřejmě
jinou podobu. Výhodou nové tratě bylo, že byl delší společný úsek a míjející běžci se tak mohli na trati vzájemně
podporovat.
Z naši běžců dosáhli ve svých kategoriích nejlepší výsledky:
muži - Luba Jokel, 2. místo,
ženy - Péťa Dvořáková, 43. místo,
kluci - Vilda Kostříž, 5. místo,
holky - Natálka Kühnelová, 8. místo.

Běh na Čerčanský chlum
29. 2. 2020, Čerčany
Poslední únorový den jsme vyrazili do Čerčan. V deštivý
den na nás čekal závod do kopce na 4,36 km s převý-
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šením 230 m. Déšť sice před startem ustal, ale trať byla
těžká, bahnitá. Takové výzvy však k těmto závodům patří a mi si závod velice užili. Za náš spolek se na trať vydali Maruška Tatarová, Petra Dvořáková, Kačka Ouřadová, Tomáš Dvořák a Vlasta Ouřada.

Šplh schodištěm
29. 2. 2020, Praha
Zaběhlé věci jsou tu od toho, aby čas od času nastala
doba jejich změn. A tak oproti létům minulým se první závod ve šplhu na laně nekonal ve Varnsdorfu, ale netradičně v Praze v Sokole pražském. Závodníků na zahajovací Velké ceně bylo až překvapivě mnoho a výkony
byly vzhledem k začínající sezóně výborné. Potěšující
byla zejména hojná účast dorostenců, děvčat a žen.
Moje účast byla poznamenána zdravotními obtížemi
zad, přesto jsem byl nakonec s časem 12,76 vteřin
z 1. kola spokojen.
Šplhoun Luboš

Kultura
Historické okénko
Vážení čtenáři a milovníci historie,
v minulém díle jsme ukončili povídání o Klánovicích
a slíbili jsme si, že začneme novou kapitolu, kterou
bude vyprávění o našem dalším sousedovi – obci Jirny.
Obec Jirny s částmi Jirny a Nové Jirny leží podél silnice
spojující města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
a Úvaly. Díky své výhodné poloze a dobrému spojení
do Prahy zde dochází v současné době (podobně jako
v Šestajovicích) k mohutnému rozvoji. K 1. 1. 2020
měly Jirny již 2678 obyvatel.
Ale povězme si něco též o jejich historii. Nejstarší dosud nalezená písemná zpráva o vsi se vztahuje
k roku 1350. Název je odvozen od jména jednoho
z prvních majitelů, možná i zakladatelů osady. Jmenoval se Jureň nebo Jireň a odtud první pojmenování
Jirnův dvůr. Až do třicetileté války se rozeznávaly
na místě dnešních Jiren dvě osady. V okolí poplužního dvora osada Jirna a v okolí kostela pak osada
Jiřenec neboli malý Jiren. Protože byly osady velmi
blízko sebe a byly uváděny téměř vždy pohromadě,
došlo časem k jejich splynutí a jméno přešlo do plurálu – Jirny. Obě části vsi byly nadále rozlišovány
jako Velké a Malé Jirny, případně Horní a Dolní Jirny
(nepleťme si to ale se současnou částí obce Nové
Jirny – ta byla založena až v 18. století na pozemcích
vrchnostenského lesa).
Vraťme se však ještě do středověku. Zprávy o obci
jsou poměrně kusé, víme však například to, že
během husitských válek prošlo obcí vojsko císaře
Zikmunda. Mělo namířeno do Prahy, náhle se však
obrátilo ku Staré Boleslavi. Také před osudnou

bitvou u Lipan zde mezi Šestajovicemi a Jirny ležela
od 16. do 21. května roku 1434 táborská vojska,
včetně jízdy vedené hejtmanem Janem Čapkem.
Udává se počet bojovníků okolo 9 tisíc. 22. května se
vojsko dalo na pochod tzv. pražskou cestou k Českému
Brodu, aby bylo v neděli 30. května u Lipan rozprášeno.
Nebudeme zde vyjmenovávat všechny majitele,
zmiňme jen ty, o jejichž životech víme něco zajímavého.
Víme například, že v polovině 16. století vlastnil obě
osady staroměstský měšťan Pavel Severin z Kapí Hory.
Jeho otec byl staroměstským konšelem a společně se
svými přáteli a s tiskařem Kampem vydal roku 1488
prvně tiskem celou českou bibli. Pavel Severin později
proslulou Kampovu tiskárnu převzal a od roku 1520
se objevuje již jako vydavatel knih. Zemřel v roce 1554,
zanechav syna Václava, který převzal dědictví (tedy
i Jirny) až v roce 1567, kdy nabyl plnoletosti. Jeho
jméno se nám dochovalo díky soudní při. Roku 1577 jej
žaloval Bohuslav Felix Hasištejnský z Lobkowicz, zastupující sirotka Annu, dceru sladovníka Šimona,
že zmiňovanou Annu zchromil. Václav Severin se bránil, že ji chtěl pouze pro neposlušnost na hřbet uhoditi,
ona se však rukou bránila, a proto ránu do ruky utržila.
Zřejmě to nebyla malá rána, protože ji nechal léčit
u barbíře (lazebníka, jenž prováděl i drobné chirurgické
úkony) a ten z ní údajně kosti vybíral. Výsledkem bylo
to, že byl pan Václav Severin z Kapí Hory po dlouhém
soudním líčení zavřen do věže. Zřejmě musel zaplatit
i pokutu, protože se dostal do dluhů a roku 1590 celé
zboží postoupil Tomáši z Proseče, synu úředníka podkomořího při zemských deskách. O něm a jeho potomcích si ale povíme zase až příště.
Na základě knihy „Jirny a Nové Jirny“ od RNDr. Aleše
Střechy, Františka Antoše a Václava Jelínka sepsala
Alena Dušková
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KDY A KAM
Chvalský zámek
Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857,
Praha 9 - Horní Počernice
www.chvalskyzamek.cz, tel. 281 860 130,
otevřeno denně 9-17 hodin

8. 2. - 10. 5. 2020
RÁKOSNÍČEK, KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka či Malá
čarodějnice. To jsou nejznámější večerníčky Zdeňka
Smetany, které nepochybně patří k mnohým
vzpomínkám na dětství. Smetanův pohádkový svět je
však mnohem větší! Objevte společně s námi bohatou
fantazii a výtvarný rukopis českého výtvarníka,
scénáristy a animátora, který svou tvorbou těší další
a další generace. Ve správném pohádkovém světě však
nesmí chybět čas na hraní. A ten si u nás také užijete!
V interaktivní části výstavy na vás čeká fotokoutek,
herna, animační dílna i promítání Pohádek z mechu
a kapradí.
DETEKTIVNÍ TÝDEN
21. 2. - 1. 3. 2020
Milé děti, v měsíci únoru vám přinášíme zcela novou
záhadu k vypátrání. Po celý dlouhý týden od pátku
21. února až do neděle 1. března se můžete těšit

na další detektivní zápletku. Přijďte k nám kdykoli
v tomto týdnu v čase mezi 9. a 17. hodinou a samy
(spolu s rodiči nebo prarodiči) zkuste rozluštit zámeckou
záhadu. V recepci obdržíte zapečetěnou obálku
s detektivním případem i indiciemi a dál už bude na vás,
zda se vám podaří složitý příběh rozluštit a získat
odměnu.
3. 3. - 28. 3. 2020
VŠEHOCHUŤ
Výtvarné uskupení Řád chaosu představí v prostorách
Kočárovny díla svých tří členů: Vládi Kočičky, Zdeny
Bočarové a Jany Tesaříkové. Skupina výtvarníků tvořící
v duchu surrealismu nabídne návštěvníkům pestrou
škálu technik od olejomalby, přes akvarel, koláž, linoryt
až po fotograﬁi. Expozici s názvem Všehochuť navíc
doplní i díla Anety Kohoutové, kterou výtvarníci přizvali
k výstavě jako svého hosta.
5. 3. - 29. 3. 2020
KRÁSY STOVĚŽATÉ PRAHY
Srdečně zveme na výstavu fotograﬁí Petry Skůpové,
které provedou historickou Prahou a představí její krásy
měnící se s ročním obdobím. K vidění budou i záběry
vycházejícího slunce mezi věžemi Týnského chrámu,
které lze spatřit na pár dní pouze dvakrát v roce.
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14. 3. 2020 19:00 - 22:00
STRAŠIDELNÁ NOC na zámku se strašidly
Těšíte se na další ročník Strašidelné noci? Těšte se!
Zámek i výstavu Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka
totiž zabydlí strašidla z mokřin a kapradí, které znáte
z českých pohádek. Nebudou chybět ani svítící přízraky
i tajemná překvapení. Přijďte k nám v sobotu 14. března
kdykoli mezi 19. a 21.30 hod. a mějte pro strach
uděláno.
Pohádková neděle na zámku s čarodějnicí
25. 4. 10:00 - 17:00
V neděli 26. dubna se můžete těšit na tradiční
komentované prohlídky s čarodějnicí z chvalského
podzemí. Pohádková čarodějnice vás provede zámkem
i výstavou večerníčků Zdeňka Smetany. Společně si
navíc zasoutěžíte i uvaříte čarodějný lektvar. Prohlídka
trvá 40 min., začíná vždy v celou hodinu, rezervace na
tel. 281 860 130. Po skončení prohlídky můžete ve světě
pohádek na dobrou noc zůstat ještě jak dlouho chcete.
Jen pozor, v 18 hodin čarodějnice zamyká bránu!

Divadlo Horní Počernice
Kulturní centrum Horní Počernice, Votuzská 379/11,
193 00 Praha 20 – Horní Počernice,
tel. 281 920 326, www.divadlopocernice.cz.

středa 1. dubna v 19.30 hod.
BENÁTKY POD SNĚHEM
Pantheon production. Hrají: Veronika Arichteva, Míra
Nosek, Lucie Štěpánková, Filip Cíl. Brilantní situační komedie o pozvání na večeři a zmatení jazyků. Vstupné:
380, 360, 340 Kč.
Pátek 3. dubna v 19.30 hod.
CHLAP NA STŘÍDAČKU
Kinokomedie / ČR / 12. Hrají: Jiří Langmajer, Ivana
Chýlková, Lucie Žáčková, Iva Janžurová, Pavel Nový
a další. Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí,
že má její manžel Jiří delší dobu poměr s jinou
ženou. Vstupné: 110 Kč.
pondělí 6. dubna v 18.00 hod.
DECHOVÝ ORCHESTR
Koncert Dechového orchestru ZUŠ Ratibořická pod vedením Lucie Rapčákové. Vstupné zdarma, nutná vstupenka.
středa 8. dubna v 19.30 hod.
OSM EUR NA HODINU
JT promotion. Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová / Daniela Šinkorová, Antonín Procházka /
Zbyšek Pantůček. Zběsilá komedie o sobectví ištědrosti.
Vstupné: 480, 460, 440 Kč.
úterý 14. dubna v 19.30 hod.
3 BOBULE
Kino / komedie / ČR / P. Hrají: Kryštof Hádek, Tereza
Ramba Voříšková, Lukáš Langmajer, Miroslav Táborský
a další. Nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní. Vstupné: 120 Kč.
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středa 15. dubna v 19.30 hod.
ŠARLATÁN
Kino / životopisný / ČR. Hrají: Ivan Trojan, Josef Trojan,
Jaroslava Pokorná, Martin Myšička, Miroslav Hanuš
a další. Strhující životopisné drama výjimečného muže
obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Vstupné: 130 Kč.
čtvrtek 16. dubna v 19.30 hod.
J.O.B.
DS Kairos II. Neptejme se, kde se bere zlo. Hledejme,
kde se rodí dobro. Vstupné: 150 Kč.
Sobota 18. dubna v 17.00 hod.
KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
Kino / rodinný / USA / P. Ať králíček Petr snaží sebevíc,
stále má reputaci nenapravitelného rošťáka. Vstupné:
130 Kč (dětské vstupné 110 Kč – pouze v pokladně,
není možné koupit on-line).
pondělí 20. dubna v 19.30 hod.
HVĚZDNÁ SETKÁNÍ
Talkshow. Host: Pavel Novotný. Moderuje: Marianne
Ehrenthal. Výtěžek ze vstupného podporuje projekt
"Světýlko pro maminku". Vstupné: 220 Kč.
úterý 21. dubna v 19.30 hod.
V SÍTI
Kino / dokument / ČR / 15. Tři dospělé herečky s dětskými rysy se vydávají na sociální sítě, aby v přímém
přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých dívek on-line.
Vstupné: 100 Kč.
středa 22. dubna v 19.30 hod.
KAREL PLÍHAL
Koncert ojedinělého hudebníka, textaře a poety.
Vstupné: 350 Kč.
Čtvrtek 23. dubna v 19.30 hod.
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
Kino / komedie / ČR / 12. Hrají: Petra Hřebíčková, Karel
Zima, Jan Dolanský, Marek Taclík a další. Výhra balíku
peněz v loterii člověku rozhodně změní život. Otázka je,
jak. Vstupné: 120 Kč.
Neděle 26. dubna v 16.00 hod.
WEST SIDE STORY
DS Kejklíři Leonardo. Představení členů divadelního
spolku Kejklíři na motivy divadelní hry Arthura Laurentse. Vstupné: 170, 150, 120 Kč.
úterý 28. dubna v 19.30 hod.
VE STODOLE U SLEPIC
Nakafráno Turnov. Divák se stane svědkem toho, jak jde
čas, jak pevná jsou rodinná pouta, a že život není jen
procházka růžovou zahradou. Vstupné: 200, 180,
160 Kč.
středa 29. dubna v 19.30 hod.
EMMA
Kino / romantický / VB / P / titulky. Hrají: Anya Taylor-Joy,
Johnny Flynn, Bill Nighy, Callum Turner a další. Emma
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v milostných svazcích spojuje lidi, kteří by se sami asi
nikdy spojit nedokázali. Vstupné: 120 Kč.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Přístupnost ﬁlmů je značena následovně: P – přístupný, 12 – do 12 let
nevhodný, 15 – do 15 let nevhodný, 18 - do 18 let nevhodný. Pokud
není uvedeno jinak, je ﬁlm promítán v českém znění. Pořady označené * jsou pronájmy.

KC Nová Beseda
Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice,
www.kcnovabeseda.cz, tel: 608 418 494
e-mail: info@kcnovabeseda.cz

JAROSLAV KOVÁČ - BARVY MÉHO ŽIVOTA
Výstava měsíce
Jaroslav Kováč, amatérský malíř, vzděláním biolog,
povoláním úspěšný podnikatel se představí pražské
veřejnosti výstavou svých olejomaleb vytvořených
během posledních let. Jeho barevné surrealistické
obrazy reﬂektují realitu, zmatky a sny našeho
podivného, chaotického, ale krásného života.
Výstava potrvá do konce dubna.
1. 4., středa, 19:00 - Přednáška
Nenechte si ujít velmi zajímavý a místy nekorektní
dialog o životě, víře, cestách a setkáních z různých úhlů
pohledu.
Na podiu povedou dialog MARTINA VIKTORIE
KOPECKÁ, farářka Církve československé husitské,
psychoterapeutka a krizová interventka a DAVID
MACEK, sociolog a terapeut, který vystudoval
a přednášel ve Vatikánu.
2. 4. pondělí, 20:00 - Kino
V SÍTI
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních
predátorů. Radikální experiment otevírá tabuizované
téma zneužívání dětí na internetu. Česko / 2020 /
dokumentární / 100 min
6. 4. pondělí, 20:00 - Filmový klub
JOKER
Jeden z nejlepších snímků loňského roku. Představitel
Jokera Joaquin Phoenix, získal za svůj výkon v tomto
thrilleru Oscara! USA / 2019 / krimi, drama, thriller,
psychologický / 122 min / s titulky
8. 4. středa, 20:00 - Kino
VLASTNÍCI
Celovečerní debut respektovaného divadelního režiséra
a herce Jiřího Havelky popisuje mimořádně autentickým
způsobem schůzi společenství vlastníků jednoho
bytového domu. Ve ﬁlmu se objeví Tereza Voříšková,
Vojtěch Kotek, Dagmar Havlová, David Novotný, Klára
Melíšková. Česko / 2019 /komedie, drama / 96 min
9. 4. čtvrtek, 19:30 - Každý druhý čtvrtek v měsíci!
BLUES JAM SESSION
Blues Jam Session je akce pro všechny, kteří mají chuť
si zahrát se spřízněnými dušemi bluesové standardy.
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14. 4. úterý, 19:30 - PubQuiz neboli hospodský kvíz
Každé druhé úterý v měsíci.
PubQuiz neboli hospodský kvíz je vědomostní týmová
hra oblíbená po celém světě. O co jde? Vědět více
než soupeř a dokázat, že si stále něco pamatujete
ze školních lavic! Přijďte si zahrát a vyzkoušet netradiční
hru na party!
15. 4. středa, 20:00 - Kino
NENÍ ČAS ZEMŘÍT
Již 25. bondovka! Opět s Danielem Craigem. James
skončil svoji aktivní službu a užívá si „důchodu“
na Jamajce. Ta však nemá dlouhého trvání, přítel ze CIA
potřebuje pomoc. VB, USA / 2020 / akční, krimi, thriller
/ s titulky
16. 4. čtvrtek, 14:00
POZOR! Tentokrát 3. čtvrtek v měsíci Bio Senior
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Komedie s Eliškou Balzerovou, Tatianou Dykovou
a Petrou Hřebíčkovou. Česko, Slovensko / 2020 /
komedie, drama / 107 min
19. 4. neděle, 16:00 a 20. 4. pondělí, 9:00 a 10:30 Divadlo pro děti
POHÁDKA O TŘECH NÁMOŘNÍCÍCH
Námořnickou pohádku o čestném a dobrém kapitánu
Hromovi, který se na své lodi Bublině vydává za svým
snem. Hraje: Divadlo Láryfáry
20. 4. pondělí, 19:30 - Divadlo
LEŽ
Skvělá komedie Floriana Zellera o tom, zda je možné
ve vztazích lhát. Toto věčné téma, které v sobě nese
značný morální aspekt, zpracovává s lehkostí, svižně
a vtipně napsanými dialogy a nahlíží na něj s jemným,
mírně ironickým humorem. Hrají: Petra Špalková, Jan
Dolanský, Petr Lněnička a Eva Kodešová nebo Gabriela
Mikulková
22. 4. středa, 20:00 - Kino
EMMA
Nová ﬁlmová adaptace romantického románu Jane
Austenové z roku 1816. VB / 2020 / komedie, drama /
124 min / s titulky
24. 4. pátek, 20:00 - Koncert
8. NAROZENINOVÝ KONCERT KC NOVÁ BESEDA
BÁRA BASIKOVÁ A BASICBAND
Slavíme s Bárou Basikovou! Na podiu Nové Besedy
vystoupí Bára Basiková s BasicBandem! Koncertní
vystoupení je průřezem její kariéry.
26. 4. neděle, 16:00 - Kino pro děti
KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
Ve ﬁlmu Králíček Petr bere do zaječích se vrací
roztomilý a všemi oblíbený králičí lump Petr. I když se
Petr snaží napravit svou reputaci zlobivce, nikdo mu
nevěří. USA, Austrálie / 2020 / animovaný, dobrodružný,
komedie / v českém znění
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27. 4. pondělí, 20:00 - Kino
NENÍ ČAS ZEMŘÍT
Již 25. bondovka! Opět s Danielem Craigem. James skončil
svoji aktivní službu a užívá si „důchodu“ na Jamajce.
Ta však nemá dlouhého trvání, přítel ze CIA potřebuje
pomoc. VB, USA / 2020 / akční, krimi, thriller / s titulky

13. 3. 2020 pátek, 19:00,
Biograf Kvapík
Ad Astra. 22. století.
Roy je vyslán na vesmírnou misi vedoucí přes Měsíc
a Mars až k vnějšímu okraji sluneční soustavy, aby zde
našel otce. Vstupné dobrovolné.

BĚH S BESEDOU
Sledujte naše webové stránky

15. 3. 2020 neděle, 15:00,
Ježibaba Kolobajzna slaví Velikonoce.
Pohádka o veselé a „drobátko“ popletené ježibabě, která
si chce užít velikonoční zvyky, ale vůbec neví, jak na to.
Hraje Divadélko Koloběžka. Vstupné 80 Kč.

Změna programu je vyhrazena

PRAVIDELNÉ AKCE

17. 3. 2020 úterý, 17:00-18:00,
Bezplatná právní poradna.
Cílem právní poradny je podat bezplatnou radu a pomoc
občanům, kteří potřebují pomoci s řešením různých
problémových situací. Ideální je předem se objednat
na adrese korejzova@email.cz. JUDr. Jitka Korejzová,
advokátka.

Neděle a pondělí
Taneční pro dospělé,
taneční kurzy pro mírně pokročilé i pokročilé.
Už od 2. 2. 2020 pokračujeme oblíbeným cyklem
tanečních pro dospělé, na které se můžete hlásit na
www.artimo.cz

27. 3. 2020 pátek, 18:30,
Jirenské Gala aneb Když hvězdy tančí v Jirnech.
Čtyři taneční páry budou pro Vás tančit standardní
i latinskoamerické tance. Součástí bude také taneční
soutěž dětí. Vstupné 190 Kč. Vstupenky v prodeji
na Kvapíku a na www.artimo.cz

SÁL „KVAPÍK U ANTOŠŮ“ JIRNY
Brandýská 98, 250 92, Jirny, www.uantosu.cz

Pondělí, 18:00
Latina pro ženy,
od 3. 2. 2020 začínáme oblíbeným kurzem. Na své si
přijdou jak začátečnice, tak pokročilé. Možnost přihlásit
se a více informací na www.artimo.cz
Úterý, 19:00
Hathajóga,
lekce každé úterý, jsou kombinací hathajógy, jógové
terapie, muzikoterapie a aromaterapie. Více informací
a rezervace: Eva Šimánková, mob.: 608 109 743,
e-mail: E.Simankova@seznam.cz, FB Sakurajóga
Středa a čtvrtek
Taneční přípravka,
od února TJ Sokol Jirny opět otevírá kurzy tanečněpohybové průpravy pro děti od 8 do 14 let! Vhodné jak
pro první taneční krůčky, tak pro již mírně zkušené
tanečníky. Více informací a přihlášení na e-mailu:
sokoljirny@gmail.com
Neděle, 14:00-15:00,
Česká Beseda,
od 26. 1. 2020 jednou za čtrnáct dní pravidelné kurzy
výuky tradičního českého salonního tance Česká
Beseda, který je součástí a ozdobou nejen Májových
slavností. Více informací: Zuzana Nováková, mob.:
606 748 262, e-mail: zuzana.novakova.cz@seznam.cz
Březen
11. 3. 2020 středa, 20:00,
Hard to Frame – Live / Electronic / Jazz.
Koncert hudební skupiny z Lysé nad Labem.
Více informací na www.otevrenasrdce.cz

Duben
3. 4. 2020 pátek, 19:00,
Tančírna Kvapík.
15. 4. 2020 středa, 20:00,
SORRY HOLKA
Live / Indie rock z Teplic.
Více informací na www.otevrenasrdce.c
16. 4. 2020 čtvrtek, 19:00,
Svatojakubská cesta z Plzně do Santiaga
de Compostela.
Přednáška poutníka Miloslava Šaška o své 3 300 km
dlouhé cestě. Více informací na www.otevrenasrdce.cz
23. 4. 2020 čtvrtek, 19:00,
Jak se žije v dětském domově…
Beseda o dětech, rodičích a domově mimo domov. Více
na www.otevrenasrdce.cz, www.oprise.cz.
26. 4. 2020 neděle, 15:00,
Plavba na ostrov pokladů.
Hraje Divadlo Inkognito. Zasloužilý pirát John a pirátská
dcerka Anne chtějí najít poklad. Vstupné 80 Kč.
Organizuje Divadelní ochotnický spolek Jirny.

KULTURNÍ DŮM JIRNY
29. 3. 2020 neděle, 19:00,
Ewa Farna
Málo se známe tour 2020.
Koncert polsko-české zpěvačky. Více informací na
www.otevrenasrdce.cz
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Zde může
být i vaše
reklama!
Kontakt:
mistostarosta@sestajovice.cz
tel.: 724 963 162

TRUHLÁŘSTVÍ
Jaroslav PICEK
• zahradní domky
• altány
• nábytek
• schody
• dveře
e-mail: picek@razdva.cz
Alšova 256, Šestajovice

mobil: 608 114 007

KOMINICTVÍ
NĚMEC

PALIVOVÉ DŘEVO
Stupice u Koloděj

opravy, revize, čištění
t. 775 132 921

728 272 687

www.kominictvinemec.cz

e-mail: pilastupice@email.cz

776 834 911
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PŘIJMEME
MECHANIKA
DO PNEUSERVISU
v Praze 9 – Újezd nad Lesy
na hlavní pracovní poměr.
Nástup ihned.

Tel.: 776 106 599
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