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V tomto čísle naleznete:
Informace OÚ

Názory, komentáře
Mateřská škola
Základní škola
Život v obci
Kultura

Kdy a kam
Inzerce

13. ročník
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Pár slov na úvod

str. 2

Vážení spoluobčané,

str. 8

v dnešním Dostavníku naleznete tolik očekávané informace
o rekonstrukci hlavní silnice a rovněž o otevření sběrného
dvora. Dočtete se o výsledcích voleb do Evropského parlamentu a o Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva.

str. 8

str. 9

str. 11

str. 15

str. 16

Jinak doufám, že si v plné míře užíváte krásné letní počasí
i probíhající kulturní akce, jako byl např. červnový Dětský den,
který přilákal řadu rodičů i dětí. Děkujeme i za vaši účast
v průzkumu na možné využití obcí zakoupené budovy bývalého autoservisu v centru obce, o kterém jsme psali v minulém čísle.
Za členy redakce Vám přeji příjemný začátek léta.

str. 18

Martin Liška
šéfredaktor

1. 6. 2019 - Dětský den
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Informace OÚ
Úhrady nákladů
MĚSÍC DUBEN 2019
knihy, obecní knihovna
PC, sběrný dvůr
kancelářský nábytek
externí disk
Pálení čarodějnic
Ukliďme Česko
anténa, hasiči
úklidové prostředky
čistič kávovaru
paměťová karta
Dostavník 3, 4/2019
plyn, tělocvična
plyn, ZŠ
elektřina, přečerpávací stanice
elektřina, tělocvična
elektřina, veřejné osvětlení
elektřina, sběrný dvůr
elektřina, MŠ
elektřina, ZŠ
telefony, přečerpávací stanice
telefony, tělocvična
FIREPORT, hasiči
telefony, hasiči
telefony, OÚ
telefony, OP
poplatky bankám
pojištění, zametací vůz
právní služby
školení, spisová služba
IT služby
údržba zeleně, úklid obce
demontáž nafukovací haly
svoz komunálního odpadu
pytle na tříděný odpad
monitoring tepelného čerpadla
přírodní zahrada
stravenky
rozhlasový poplatek
časová razítka
dopravní značení
oprava elektro, MŠ, ZŠ
oprava čistícího stroje, tělocvična
oprava zametacího stroje
software, sběrný dvůr
cestovné
pohoštění
aerofoto
členský příspěvek SPOV
dopravní obslužnost BUS MHD
Vítání občánků
transfer MŠ
transfer ZŠ
správní poplatky
rozšíření kapacity ZŠ

2
7
46
2
2

775,402,050,488,860,847,1 414,666,363,468,34 172,15 600,20 000,1 300,4 900,700,3 469,19 866,60 233,4,11,1 210,52,4 044,781,3 975,14 239,3 811,5 780,30 854,199 649,18 150,601 407,24 200,872,2 000,42 822,135,5 106,70 230,4 182,3 012,9 741,30 032,2 162,1 428,4 356,2 000,104 581,1 375,375 000,550 000,30 000,50 000,-
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čp. 385, analýza
třídící linka, sběrný dvůr
pohonné hmoty, OP
pojištění vozidla OP
webhosting
monitoring vozidla OP
kalibrace radaru
přezutí pneu vozu OP
odvod DPH 11 403,Aktuální přehled o rozpočtu obce:
http://sestajovice.imunis.cz/rr.

2

36 300,92 266,6 871,8 260,1 113,907,19 118,1 561,-

Sběrný dvůr
Připomínáme občanům, že v květnu byl otevřen nový
obecní sběrný dvůr. Cesta k otevření sběrného dvora
nebyla jednoduchá. Otevření sběrného dvora bylo
v plánu již před několika lety. Jako nejvhodnější prostor byl vytipován areál čistírny odpadních vod. Tento
areál je za zeleným valem a neruší tak esteticky své
okolí. Areál je majetkem obce. Areál je mimo zástavbu,
ale stále je dostupný i pro občany, kteří by sem bývali
mohli odpad vozit třeba na kárkách či kolečkách, jak je
to na obcích běžné.
Na tento sběrný dvůr byla tehdy již vypracována projektová dokumentace a připravovaly se podklady na žádost
o dotaci, která tehdy byla vypsána. Díky občanské aktivitě však bylo podáno odvolání do stavebního řízení. Tím
došlo ke zdržení vydání stavebního povolení. Protože
předložení stavebního povolení bylo podmínkou pro podání žádosti o dotaci, nemohla obec v řádném termínu
žádost podat. Dotace tím tak byla promarněna. Jelikož
se dalo předpokládat, že občanské aktivity budou do stavebního řízení i nadále zasahovat, a tedy že by došlo
k promarnění dalších obecních finančních prostředků,
rozhodlo zastupitelstvo o tom, že od zřízení sběrného
dvora v areálu ČOV ustoupí. Od té doby se hledalo náhradní řešení.
Jediné možné řešení byla varianta si pozemek na sběrný
dvůr pronajmout. Není to pro občany nejvhodnější ani
nejlevnější řešení. Pro občany je sběrný dvůr poměrně
daleko, pěšky v podstatě nedostupný a obec zde platí
nájem. I přesto se k umístění sběrného dvora na tomto
místě přistoupilo, aby měli naši občané možnost ukládat odpady a nemuseli již hledat alternativní řešení.
Dalo by se očekávat, že první občan, který využije
sběrný dvůr, přiveze odpad, kterého se potřebuje zbavit.

První návštěvník sběrného dvora

ovický
šestaj
Dostavník

Úplně tomu tak nebylo. První návštěvník totiž přivezl
několik pytlů oblečení do charitativního sběrného boxu.
Přejeme občanům, aby jim nový sběrný dvůr sloužil
ku prospěchu.

Rekonstrukce hlavní komunikace
Před osmi lety proběhla rekonstrukce povrchu jižní části
hlavní komunikace v ulici Revoluční. Jak se však brzy
ukázalo, použitý asfalt nebyl příliš kvalitní. Už po dvou letech se v povrchu objevovaly první trhliny a v silnici se
následně začaly tvořit výmoly. Již po pár letech se tak
tato komunikace dostala opět do havarijního stavu.
Nedalo se předpokládat, že by správce komunikace (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje) byl po tak
relativně krátké době připraven opět provést kompletní rekonstrukci povrchu. Vedení obce tak muselo začít koloběh vyjednávání. A to nejen se samotnou KSÚS, ale
i s majitelem komunikace, Středočeským krajem. Naše
obec oslovila a žádala o pomoc i ve vyšších politických
kruzích. Poděkování si tak také zaslouží členka Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing.Věra Kovářová (STAN),
která se osobně byla na situaci v naší obci podívat.
Vyjednávání nakonec přinesla úspěch a v loňském
roce bylo rozhodnuto o provedení celkové rekonstrukce
povrchu hlavní silnice v naší obci, a to v úseku od křížení
s ulicí 9. května až po hranici s Klánovicemi. Na začátku
tohoto roku však přišlo naší obci oznámení, že kraj pozastavuje investice v této oblasti a rekonstrukce silnice
se zastavuje. Naše obce proto musela opět začít vyjednávat. A podařilo se. Hlavní silnice se letos bude rekonstruovat. Navíc se podařilo dojednat termín rekonstrukce
tak, aby práce co nejméně omezovaly provoz v naší
obci. Rekonstrukce tedy bude probíhat v době letních
prázdnin, kdy je provoz nejslabší.
Tímto občanům oznamujeme, že od 1. 7. do 11. 8. bude
probíhat tolik potřebná celková rekonstrukce povrchu hlavní silnice. Doprava bude po dobu rekonstrukce
řízena kyvadlově.
Práce budou probíhat ve čtyřech etapách. V rekonstruovaných úsecích budou vždy uzavřeny výjezdy z místních komunikací napojujících se na danou polovinu
hlavní komunikace.
– 2 Etapa: Zahradní, Na Ladech U Rybníčku, Žižkova,
Tyršova, bezejmenná u sportovního areálu.
– 4 Etapa: U Hřiště, Na Balkáně, Alšova, V Oříškách,
Havlíčkova, Pražská, Holekova
Omezen bude také provoz na autobusových zastávkách. Sledujte proto informace, které bude dopravce
vyvěšovat na autobusových zastávkách.

Současný stav hlavní silnice je již havarijní
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Výstavba nové silnice
Nejen hlavní silnice, ale i místní komunikace jsou
pro naše občany důležité. Hustota dopravy je v naší
obci poměrně vysoká, a to především na páteřních
místních komunikacích. Sem patří např. ulice Tyršova, Manželů Starých či Maková. Právě části Makové
ulice trochu uleví výstavba nové komunikace.
Technické služby obce totiž zahájily výstavbu
nové silnice v ulici V Cestách v části, která tvoří
propojku mezi ulicemi Maková a Chrpová. Náklady
na výstavbu hradí soukromý investor. Díky této silnici
budou moci občané z ulice Chrpová jet přímo
do Makové ulice a nebudou již muset objíždět celý
blok přes ulici K Remízkům. Díky tomu také tito
občané nebudou již projíždět jižní částí ulice
Makové, které se tím trochu odlehčí.

TS provádějí výkopové práce pro novou silnici

Porušování vyhlášky
S příchodem jara se po obci opět rozezněly sekačky
na trávu a stavební stroje a nářadí. V této souvislosti
se na strážníky ve zvýšené míře začali obracet občané naší obce se stížnostmi, kdy jsou tyto činnosti
vykonávány v neděli. Tedy v době, kdy je tato činnost
zakázána. Tento zákaz je zakotven v Obecně závazné vyhlášce obce Šestajovice č 3/2018, kde stojí:
1. Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek
v obci, je používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.
2. Každý je povinen zdržovat se v neděli a ve státem
uznané svátky hlučných činností, např. používání
sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, stavebních míchaček apod.
Žádáme občany, aby zákaz používání hlučných
strojů v neděli a o svátcích dodržovali. Po pracovním týdnu si naši občané zaslouží alespoň jeden den, kdy si mohou v klidu sednout na zahradu či otevřít okno svého bytu.
Buďte ke svým sousedům ohleduplní.
Děkujeme.
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Zápis – Usnesení Zastupitelstva obce Šestajovice ze zasedání
konaného dne 7. 5. 2019 od 19:00 hodin v budově ZŠ Šestajovice
Přítomní zastupitelé obce: viz prezenční listina
Občanů přítomno: 6
Návrh usnesení je schválen, pokud minimálně šest zastupitelů hlasuje „pro“ návrh.
1) Zahájení zasedání
2) Oznámení o odstoupení paní Bc. Zuzany Hanušové z funkce zastupitelky.
Starosta obce poděkoval Bc. Hanušové za dosavadní činnost v ZO a pro obec Šestajovice.
3) Složení slibu nového zastupitele pana Jaroslava Procházky.
4) Zastupitelstvo obce Šestajovice je usnášeníschopné počtem 7 přítomných členů.
5) Zařazení nových bodů do programu, schválení pořadu zasedání:
- Revokace Usnesení č. 2 ze dne 13. 12. 2018, bod 16)
- Schválení účetní závěrky obce Šestajovice
- Návrh smlouvy o obchodní spolupráci - pronájem reklamních ploch v autobusových zastávkách
Schválení pořadu zasedání
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
6) Určení zapisovatele: p. Dvořák
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
7) Určení ověřovatelů zápisu: Mgr. Černochová, p. M. Hrdlic
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
8) Určení návrhové komise: Ing. Jirka, Ing. Srnská
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
9) Kontrola minulého zápisu:
a) Zrušeno
b) Schválení minulého zápisu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
10) a) Zrušení Usnesení č. 2 ze dne 13. 12. 2018, bod 29) týkající se mimořádných odměn starosty.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
b) Zrušení Usnesení č. 2 ze dne 13. 12. 2018 bod 30) týkající se mimořádných odměn místostarosty.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
11) Schválení mimořádné odměny starostovi obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou odměnu starostovi obce za zvlášť významné vyřešení problematiky
školství v obci.
V obci byl dlouhodobý problém s kapacitou školských zařízení. Postupné zvyšování kapacity bylo dovršeno v roce 2018
výstavbou a otevřením nové budovy ZŠ, kde vzniklo pět tříd základní školy a jedna třída mateřské školy. Tím byl úspěšně dokončen projekt rozšíření kapacity, který nejen zabezpečil dostatečnou kapacitu pro žáky ZŠ a děti MŠ, ale
také nově zajistil v obci Šestajovice výuku na prvním stupni základní školy, který zde dříve nebyl provozován.
Výše mimořádné odměny starosty se stanovuje jako dvojnásobek měsíční odměny schválené zastupitelstvem obce
dne 30. 10. 2018 a je v souladu s NV č. 318/2017 Sb. a § 76 Zákona o obcích.
ZO pověřuje starostu obce provedením rozpočtového opatření v souvislosti se schválením této mimořádné odměny.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1
12) Schválení mimořádné odměny místostarostovi obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou odměnu místostarostovi obce za zvlášť významné vyřešení problematiky školství v obci.
V obci byl dlouhodobý problém s kapacitou školských zařízení. Postupné zvyšování kapacity bylo dovršeno v roce
2018 výstavbou a otevřením nové budovy ZŠ, kde vzniklo pět tříd základní školy a jedna třída mateřské školy.
Tím byl úspěšně dokončen projekt rozšíření kapacity, který nejen zabezpečil dostatečnou kapacitu pro žáky ZŠ
a děti MŠ, ale také nově zajistil v obci Šestajovice výuku na prvním stupni základní školy, který zde dříve nebyl provozován.
Výše mimořádné odměny místostarosty se stanovuje jako dvojnásobek částky měsíční odměny v souladu s NV
č. 318/2017 Sb. a § 76 Zákona o obcích.
ZO pověřuje starostu obce provedením rozpočtového opatření v souvislosti se schválením této mimořádné odměny.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1
13) Schválení rozpočtového opatření č. 2/2019 v kompetenci ZO (viz. příloha č.1).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
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14) Rozpočtové opatření č. 2/2019 v kompetenci starosty, na vědomí ZO (viz. příloha č. 2).
15) Schválení účetní závěrky obce Šestajovice.
ZO schvaluje účetní závěrku obce Šestajovice sestavenou k 31. 12. 2018.
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje dne 7. 5. 2019 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 6 vyhlášky číslo 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen „vyhláška 220/2013“),
účetní závěrku obce Šestajovice za rok 2018. Zastupitelstvo obce ukládá účetním obce zpracovat a předat protokol o schválení účetní závěrky podle § 11 vyhlášky 220/2013.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
16) Souhlas s celoročním hospodařením obce a se Závěrečným účtem obce Šestajovice za rok 2018.
Zastupitelstvo obce uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce a se Závěrečným účtem obce za rok
2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Šestajovice za rok 2018, provedené Odborem
finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje, a to bez výhrad.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
17) Schválení účetní závěrky MŠ Šestajovice.
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje dne 7. 5. 2019 účetní závěrku PO Mateřská škola Šestajovice, okres Prahavýchod, IČO: 720 73 438, za rok 2018.
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje výsledek hospodaření Mateřské školy Šestajovice - zisk ve výši
43.955,17 Kč a souhlasí s jeho převedením do rezervního fondu MŠ.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
18) Schválení účetní závěrky ZŠ Šestajovice.
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje dne 7. 5. 2019 účetní závěrku PO Základní škola Šestajovice, okres
Praha-východ, IČO: 750 31 515, za rok 2018.
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje výsledek hospodaření Základní školy Šestajovice – ztrátu z hlavní
činnosti ve výši 144.583,33 Kč a zisk z vedlejší činnosti ve výši 228.383,19 Kč. Zastupitelstvo souhlasí s pokrytím ztráty z hlavní činnosti ziskem z vedlejší činnosti a s převedením zbytku zisku ve výši 83.799,86 Kč
do rezervního fondu ZŠ.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
19) Vyhodnocení Výběrového řízení na pronájem pozemku pč. 437/1, kú. Šestajovice u Prahy.
Podána byla nabídka: Miroslav Procházka, IČO: 161 64 512 – 5 100 Kč/měsíc.
ZO schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku pč. 437/1 s Miroslavem Procházkou při výši nájmu 5
100 Kč/měsíc s dobou trvání do 10/2022.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
ZO pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.
20) Schválení návrhu smlouvy o obchodní spolupráci s firmou RENCAR MEDIA s.r.o., IČO: 250 82 906, týkající se pronájmu
reklamních ploch v autobusových zastávkách v majetku obce. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
ZO pověřuje starostu uzavřením této smlouvy.
21) Schválení vkladu budovy Revoluční 385, Šestajovice do Národní databáze brownfieldů z důvodu zamýšlené revitalizace a dalšího využití této stavby.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
22) Zrušeno
23) Žádost o souhlas s užitím znaku obce v logu společnosti Šestajovický pivovar, s.r.o.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1
24) Schválení zápisu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Diskuse
Dotaz občanky:
Bude řešeno obsazení člena školské rady a předsedy školského výboru za odstupující Bc. Hanušovou?
Odpověď starosty:
Ano, budou hledáni noví členové z řad ZO do těchto pozic. Schválení členů by mělo proběhnout na příštím ZZO.
Dotaz občanky:
Bude zveřejněn audit technických služeb?
Odpověď starosty:
Ano, audit TS bude zveřejněn na webových stránkách obce.
Závěr
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Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky
ve dnech 24. 5. – 25. 5. 2019
Výsledky hlasování za územní celky
Česká republika

celkem
14 766

Okrsky
zpr.
14 766

v%
100,00

Strana
číslo název
1 Klub angažovaných nestraníků
2 Strana nezávislosti ČR
3 Cesta odpovědné společnosti
4 Národní socialisté
5 Občanská demokratická strana
6 ANO, vytrollíme europarlament
7 Česká str. sociálně demokrat.
8 Romská demokratická strana
9 Komunistická str. Čech a Moravy
10 Koalice DSSS a NF
11 SPR-Republ. str. Čsl. M. Sládka
12 Koalice Rozumní, ND
13 Volte Pr. Blok www.cibulka.net
14 Ne-volim.cz
15 Pro Česko
16 Vědci pro Českou republiku
17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud.
19 PRO Zdraví a Sport

Voliči
Vydané
v seznamu
obálky
8 316 737 2 388 304
Platné hlasy
celkem v %
2 580 0,10
9 676 0,40
7 890 0,33
1 312 0,05
344 885 14,54
37 046 1,56
93 664 3,95
1 651 0,06
164 624 6,94
4 363 0,18
4 284 0,18
18 715 0,78
4 752 0,20
2 221 0,09
2 760 0,11
19 492 0,82
1 289 0,05
836
7 868 0,33

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ ZA ÚZEMNÍ CELKY
Kraj: Středočeský kraj
Okres: Praha-východ
celkem
2

Okrsky
zpr.
2

v%
100,00

Strana
číslo název
1 Klub angažovaných nestraníků
2 Strana nezávislosti ČR
3 Cesta odpovědné společnosti
4 Národní socialisté
5 Občanská demokratická strana
6 ANO, vytrollíme europarlament
7 Česká str. sociálně demokrat.
8 Romská demokratická strana
9 Komunistická str. Čech a Moravy
10 Koalice DSSS a NF
11 SPR-Republ. str. Čsl. M. Sládka
12 Koalice Rozumní, ND
13 Volte Pr. Blok www.cibulka.net
14 Ne-volim.cz
15 Pro Česko
16 Vědci pro Českou republiku
17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud.
19 PRO Zdraví a Sport

Voliči
v seznamu
2 578

Vydané
obálky
955

Platné hlasy
celkem v %
1 0,10
1 0,10
3 0,31
0 0,00
250 26,26
8 0,84
21 2,20
0 0,00
18 1,89
1 0,10
0 0,00
4 0,42
0 0,00
0 0,00
0 0,00
8 0,84
0 0,00
0 0,00
4 0,42

Volební Odevzdané
Platné
% platných
účast v %
obálky
hlasy
hlasů
28,72
2 387 378 2 370 765
99,30

Moravské zemské hnutí
Česká Suverenita
Tvůj kandidát
HLAS
Koalice Svobodní, RČ
Koalice STAN, TOP 09
Česká pirátská strana
Svob. a př. dem. - T. Okamura (SPD)
Aliance národních sil
ANO 2011
Agrární demokratická strana
Moravané
První republika
Demokratická strana zelených
Bezpečnost, Odpovědnost, Solid.
Koalice Soukromníci, NEZ
Evropa společně
Konzervativní alternativa
Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.
Alternativa pro Česk. rep.2017

0,13
0,11
0,06
2,38
0,65
11,65
13,95
9,14
0,08
21,18
0,16
0,27
0,03
0,60
0,10
0,36
0,53
0,00
7,24
0,49

Obec: Šestajovice
Volební Odevzdané
účast v %
obálky
37,04
955

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

3 195
2 609
1 653
56 449
15 492
276 220
330 844
216 718
1 971
502 343
4 004
6 599
844
14 339
2 583
8 720
12 587
235
171 723
11 729

Platné
hlasy
952

Moravské zemské hnutí
Česká Suverenita
Tvůj kandidát
HLAS
Koalice Svobodní, RČ
Koalice STAN, TOP 09
Česká pirátská strana
Svob. a př. dem. - T. Okamura (SPD)
Aliance národních sil
ANO 2011
Agrární demokratická strana
Moravané
První republika
Demokratická strana zelených
Bezpečnost, Odpovědnost, Solid.
Koalice Soukromníci, NEZ
Evropa společně
Konzervativní alternativa
Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.
Alternativa pro Česk. rep.2017

% platných
hlasů
99,69
0
0
1
37
7
208
174
62
1
103
0
0
0
2
0
4
3
0
27
4

0,00
0,00
0,10
3,88
0,73
21,84
18,27
6,51
0,10
10,81
0,00
0,00
0,00
0,21
0,00
0,42
0,31
0,00
2,83
0,42
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Názory, komentáře
Klánovická spojka
– nepozorovaně k její výstavbě
Klánovickou spojkou se náš spolek Šestajovice
pro Život, z.s. zabývá intenzivně více než rok. Pročetli
jsme za tu dobu mnoho materiálů, svolali pár schůzek, jednali s představiteli obcí, městských částí
i na krajské úrovni.
Jediné co se nám z našeho pohledu za toto období
zdá více než neměnné je naše otázka, na kterou
jsme do dnešního dne nenašli odpověď.
A ta zní: „Jaké veřejnosti bude tato stavba prospěšná?“ Ano, stavba je vedena jako veřejně prospěšná a to i stále za situace, že o ní veřejnost
prakticky neví. Jaká jsou POZITIVA a NEGATIVA
výstavby Klánovické spojky a zda POTŘEBUJÍ
obyvatelé Klánovic, Šestajovic a Horních Počernic
a okolních obcí tuto silnici?
Nyní se plánovaná výstavba dostala do procesu,
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který by mohl být nevratný především pro naše okolí,
naši krajinu. Dne 22. 5. 2019 bylo zveřejněno Oznámení o vlivu stavby na životní prostředí (EIA), ke kterému se můžete vyjádřit do 26. 6. 2019. Následuje
poté závazné stanovisko úřadu a další část územního
řízení bude v běhu. Nestálo by za to nejdříve udělat
dopravní koncepci našeho území, která by zohledňovala všechny druhy dopravy a řešili by ji všechny
okolní MČ a obce, Stř.kraj a hl.m. Praha?
V této fázi je pro nás přivaděč na D11 (Klánovická
spojka) nepřijatelný, protože bude dříve než podmíněné nadřazené komunikace a dá zelenou výstavbě
na polích podél silnice. Jestli máte stejný názor jako
my, PODEPIŠTE PETICI PROTI KLÁNOVICKÉ
SPOJCE a buďme AKTIVNÍ v rámci územních řízení.
Sledujte nás, my vám k tomu dáme návod. Petice je
k dispozici od 1. 6. do 20. 6. 2019 na podpisových místech nebo jsou petiční archy ke stažení na našem
webu. Více informací o podpisových místech a jak petici podepsat, najdete na našem webu www.sestajoviceprozivot.cz. Nemáme co ztratit, žádnou politickou
kariéru, můžeme ztratit „POUZE“ naši krajinu.
Šestajovice pro Život, z.s.

Mateřská škola
Návštěva parfumerie
Třída Vodníčků oslovila rodiče, zdali by
dětem neumožnili
přístup do jejich zaměstnání, čímž by si
co nejlépe dokázali
představit, co taková
práce obnáší. Takto
jsme už navštívili
tříhvězdičkový hotel
v Praze, wellness
centrum v Újezdě
nebo nyní parfumerii. Do voňavého
království jsme vyrazili vlakem do Prahy, projeli jsme se
i metrem, a nakonec došli po svých. Při vstupu nás okamžitě ťukla do nosu neuvěřitelná vůně. Ochotné dámy
nám ukázaly, jak se zkouší vzorek parfému a že si máme
čichnout ke kávě, abychom zneutralizovali předešlé
vůně. Holčičky si s velkou chutí nechaly namasírovat ruce
voňavými krémy a mezitím kluci obdivovali parfémy, které jsou pojmenovány po autech. Za to, že jsme byli hodní a poslouchali jsme celý výklad, jsme dostali na památku
malý dárek, a tak jsme mohli odjet zpátky do školky.
Děkujeme za tuto možnost, protože nic nás tolik nenaučí,
jako právě osobní prožitek.
Za třídu Vodníčk
Marková Petra

Za chvíli z nás už nebudou
Rybičky, ale školáci
Koncem května se naše třída „Rybiček“ změnila ve velkou výstavu fotografií, kdy bylo skoro vše, co jsme za dva
roky prožili společně ve školce. A tak jsme se rozhodli,
že na naši poslední besídku zvolíme téma „Loučení se
školkou“. Po přivítání jsme si zahráli na malíře, zopakovali si geometrické tvary, hráli si na školu. Dokonce jsme
si vyrazili i do světa s básničkou „Levá pravá“. Nezapomněli jsme ani na písničky s tanečkem a naši velmi oblíbenou „Muzikantskou rodinu“ a „My jsme žáci 1. bé“. Na závěr jsme se loučili nejdelší básničkou „Loučení se školkou“.
Myslíme si, že podle uplakaných maminek, dojatých tatínků
a ostatních členů rodiny, se nám to moc povedlo.
A paní učitelky, Gábino a Ilono, nebuďte smutné a naměkko, že odcházíme, vždyť do školy se za námi můžete
kdykoliv přijít podívat!!!
Děti ze třídy Rybiček (až tohle budete číst, tak už z nás
budou skoroškoláci, protože 4. 6. nás na zahradě MŠ čeká
pasování na ŠKOLÁKY).
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Život v obci
SK Šestajovice
Nedělní odpoledne bývají především odpočinková, zábavná, plná pohody a lenošení, prostě paráda!
Stejně tak tomu bylo pro mnohé i v neděli 19. 5. 2019, jen
s malou výjimkou, a tou byli účastníci 4. klání mladších přípravek v jarním turnaji fotbalových nadějí na trávníku
Union Čelákovice. Opět výborně připravené hřiště, parádní a velmi teplé počasí, velké odhodlání a bojovná nálada slibovaly hezkou a napínavou podívanou.
Ještě je nutno zmínit dvě věci. Nedostavil se celek
z Brázdimi a tak prohrál všechna utkání kontumačně 0:3
a po celou dobu se na hřiště snášelo chmýří z okolních
kvetoucích topolů, což „potěšilo“ především dýchací
soustavy alergiků.

doslova zdrtila a někteří to nesli hodně těžce, protože
v případě remízy by kluci byli na skóre lepší a obsadili by
tak příčku nejvyšší. Ale nemají se za co stydět. Tento turnaj se jim povedl a jasné druhé místo hovoří za vše.
Příští týden nás hostí Hovorčovice, tak držíme palce,
ať se zase zadaří.
Jiří Suchý

T.J. Sokol Šestajovice
Věnec k oslavě vítězství

Šestajovických kluků se sešlo 6+1, takže dva „kusy“
byly na střídání, což nebyl úplný ideál. Hned první utkání
nás čekal domácí soupeř, celek Unionu Čelákovice.
S ním neměli naši kluci nikdy velké problémy, ale než se
stačili rozkoukat, prohrávali 0:1. Dlouho Union vzdoroval
a vypadalo to, že nám bude důstojným soupeřem, ale
pak se najednou kluci rozjeli a konečný výsledek 4:1
pro nás byl nakonec zasloužený. Hned další zápas jsme
narazili na celek z Klecan, který jsme také celkem hravě
poráželi. Ale dnes to byla houpačka ze strany na stranu
a při skóre 2:4 v náš neprospěch se zdálo, že to bude
historické vítězství mladší přípravky z Klecan nad Šestajovicemi. Jenže se nějak rozjel brankostroj a během
4 minut jsme zápas otočili a vyhráli po velmi obětavém
a bojovném výkonu 7:5. Opět s minimální přestávkou
a mírně vyčerpaní z předchozích dvou zápasů jsme nastoupili proti týmu z Hovorčovic. A pokračovali jsme v parádním výkonu a smetli jsme soupeře poměrem 7:2 (velkou zásluhu na počtu gólů nutno přiznat Járovi, který
překonal brankáře celkem 4x, ale dík patří samozřejmě
celému týmu za perfektní výkon). Pak následovala jednozápasová pauza a taktická porada s trenéry v kabině,
jak dosáhnout výhry i v posledním utkání a tím porazit
nejsilnější tým skupiny, celek z Radonic.
A pak začala bitva nejen na hřišti, ale i mezi fanoušky.
Opravdu se kluci vybičovali a byl to boj. Nedovolili soupeři moc a určitě v poli měli převahu. Ale fotbal se hraje
na góly, a ne na šance, a tak těsná prohra 2:3 naše kluky

8. května se na náměstí v Šestajovicích sešlo několik desítek dospělých i dětí, byly k vidění slavnostní
prapory a státní vlajka. V 9:00 se tady sešli sokolové
a členové jejich rodiny, aby oslavili výročí ukončení
2. světové války, den vítězství, a zároveň za den, kdy
si připomínáme padlé ve válce.
Druhé světové války se zúčastnila většina států světa
a s více než 60 miliony obětí, včetně velkého počtu civilního obyvatelstva, je dosud největším a nejhorším
válečným konfliktem v dějinách lidstva. Tohle obrovské číslo zahrnuje i mnoho českých občanů, jejichž
jména jsou uvedena na různých pomnících nebo jen
nesena v myslích jiných lidí.
U nás v Šestajovicích je také pomník popsaný jmény,
především však za každým jménem je smutný příběh,
a ty je třeba si připomínat. Po krátkém připomenutí
válečných hrůz i uvědomění si, jak se vlastně právě
máme dobře, jsme k pomníku položili věnec, který
den předem vlastnoručně vyrobili členové oddílu rodičů a dětí a předškoláků.
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Slavnostní akt ukončily tóny té nejkrásnější písně –
naší hymny… Kéž domov můj už nikdy nezažije podobné příkoří. Někteří sokolové odjeli na sváteční
den a cyklovýlet po okolí, krojovaní bratři a sestry
k oslavám na Klárov.

Přebor ČOS v ZZZ
05. se naše jednota zúčastnila celorepublikového přeboru v Zálesáckém závodu zdatnosti, který pořádala
župa Podještědská v zázemí jednoty Proseč pod Ještědem. Po pátečním příjezdu jsme postavili stany v rychle
se plnícím stanovém městečku a mezi většinově zastoupenými „malými“ stany, se vyjímal náš velký stan
pro 8 osob zakoupený z obecní dotace. Po večeři zbyl
čas na míčové hry a pak už bylo třeba jít spát, protože
nás čekal náročný den. Sobota byla den závodu.
Na krásné trati, která vedla po úpatí Rašovského hřebene, za ještě krásnějšího počasí, plnila jednotlivá družstva úkoly, kterých bylo okolo 20. V podvečer bylo vyhlášení předběžných výsledků a všichni se těšili
na večerní oheň. Před slavnostním zapálením ohně
k nám promluvil vedoucí komise pobytu v přírodě
br. Zdeněk Laušmann. A pak již byl oheň zapálen
a do jeho praskání se nesly tóny mnoha kytar a slova sokolských a tábornických písní, přerušována pouze mluvenými vstupy k historii a významu Sokola ve vztahu
k českému státu, upevňování národní identity a tradičních lidských hodnot. Po probuzení v neděli ráno jsme
sbalili tábořiště a proběhlo vyhlášení výsledků závodu.
A jak to pro naši jednotu dopadlo? Družstvo ve složení
Matouš Hrozinek, Vítek Suchý a Vojta Pospíšil se umístilo na 22. místě, družstvo náhradníků, ve kterém běžela
Natka Karpíšková se umístilo na 26. místě, a družstvo
ve složení David Smejkal, Honza Hubálek a Viktor Otáhal se umístilo na 30. místě. Potěšilo mě, jak se naši
a na přebor připravili, a v konkurenci starších a zkušenějších závodníků, bojovali s tratí a jednotlivými úkoly.
Prvně uvedené družstvo nemělo snad jako jediné přípočet za poznávání živočichů. Na celkové umístnění
měla vliv disciplína oheň. I když se našim družstvům podařilo zapálit krásný oheň, za který zaslouží pochvalu,
k přepálení provázku nestačil a udělená časová penalizace tak naše pořadí zásadně ovlivnila. Tato zkušenost
bude jistě dobrá pro příště. Na závěr bych chtěl poděkovat dorostencům Tomášovi a Kubovi za pomoc v průběhu víkendu a rodičům za přepravu závodníků a materiálu.
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Tisková zpráva
Místní sněm ODS v Šestajovicích (Praha – východ, Středočeský kraj) se dne 3. června 2019 usnesl na zrušení
místního sdružení ODS. Jeho členové začali tímto formálním krokem naplňovat své rozhodnutí ukončit působení v ODS a pokračovat jako celek ve vznikající straně
Václava Klause mladšího „Trikolóra hnutí občanů“. K tomuto rozhodnutí vedla dlouhodobá nespokojenost s posouváním ODS pod vedením prof. Fialy do politického
středu, kterou však v uplynulých letech tlumila naděje
ve zformování konzervativního křídla ve straně, k němuž
se místní sdružení snažilo přispět politickou, přednáškovou i publikační činností. Březnové vyloučení Václava
Klause mladšího tuto naději pohřbilo a následná reakce
předsedy strany na přijaté protestní usnesení utvrdila
členy v názoru, že dnešní ODS už je jinou stranou než tou,
do které vstupovali a kterou dlouhých 28 let volili.
Tisková zpráva je rovněž reakcí na medializované výroky
vedení ODS v tom smyslu, že vyloučení Václava Klause
mladšího členy ani příznivce ODS nezajímá, a že se neprojeví sebemenším odlivem hlasů.
Současně bychom rádi vyzvali občany Šestajovic ale
i další příznivce myšlenek Václava Klause mladšího
k podpoře „Trikolóra hnutí občanů“ tak, že se jako podporovatel zaregistrujete u Ing. Romana Čady, telefon
606 512 067, e-mail: romanc@qed.cz.
Sdružení registrovaných podporovatelů
hnutí „Trikolóra hnutí občanů“
dosud MS ODS Šestajovice
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Kultura
Dětský den
Ačkoliv v týdnu předpokládala předpověď počasí na
sobotu 1. 6. jen 20 °C a oblačno, skutečnost byla
zcela jiná. Děti čekal slunečný den s teplotou
ke 30 °C. Ve sportovním areálu opět místní spolky
připravily pro naše malé občany spoustu soutěží
všeho druhu. Od sportovních úkolů, přes různé druhy
střelby až po dovednostní úkoly. Děti i rodiče se evidentně dobře bavili. Dětský den doplnila ukázka vý-
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cviku psů, kterou připravili místní kynologové. A protože bylo velké teplo, děti s jásotem přivítaly pěnu,
kterou jim připravili místní hasiči. Pěnu pak hasiči doplnili stříkáním vody z proudnice. Děti se tak na závěr
pořádně vyřádily.

Ukázka výcviku psů
Ukázku sportovní kynologie na Dětském dnu předvádělo 5 různě starých psů dvou plemen – většinově
zastoupení němečtí ovčáci a jeden briard. Po představení jednotlivých psů a jejich psovodů, se předváděla základní poslušnost – chůze u nohy, ovladatelnost psa bez vodítka a zaujmutí polohy psa, a to
v bezprostřední blízkosti psovoda i na povel na dálku,
jako např. plazení psa a další dovednosti na udělený
pokyn. Poté psi předváděli umění přinášení předmětu, a to bez překážky, a také s pevnou překážkou
v cestě pro aport a zpět. Právě u těchto dovedností,
bylo nejvíce zřetelné nadšení psa pro práci vyplývající z jeho stáří a intenzity jeho výcviku. Vyvrcholením
byly ukázky tzv. obran – vyhledání a označení osoby,
účast při její prohlídce a doprovodu a samozřejmě zamezení pohybu v případě napadení psovoda, nebo
při snaze o útěk. Vždy však musel pes vyhledat pomocníka, označit ho štěkáním a pak se další situace
vyvíjela dle dohodnutých scénářů, které však vždy
končili zamezením dalšího pohybu.

Akci připravili:
Obec Šestajovice, Sbor dobrovolných hasičů Šestajovice, Atlet Šestajovice, SK Šestajovice, T.J. Sokol
Šestajovice, Klub rodičů a přátel ZŠ Šestajovice.
Děkujeme.

Historické okénko
Vážení přátelé, pokud patříte k pravidelným čtenářům
této rubriky, víte, že se nyní věnujeme historii sousedních
Klánovic. Dnes si něco povíme o klánovickém nádraží.
V době zahájení provozu na dráze Praha - Olomouc
v roce 1845 není o klánovické zastávce ani zmínka. Jak již
totiž víme z minulých dílů, Klánovice jsou opravdu velmi
mladou obcí, Václav Klán zakoupil zdejší les Vidrholec
v roce 1874 a první domy zde začal stavět v roce 1879.
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Až roku 1883, zhruba na poloviční vzdálenosti mezi dosavadními stanicemi Běchovice a Úvaly, byl zahájen provoz na nové zastávce „Jirna“. Budova zastávky, která
byla původně hrázděná, sestávající z letní verandy, kanceláře a malé čekárny, byla situována u koleje ve směru
na Prahu. Na protilehlém nástupišti byl později postaven
přístřešek pro manipulaci se zavazadly cestujících.
Jistou raritou této zastávky je značný počet názvů, kterými se mohla během své existence pyšnit. Proč tomu
tak bylo? Zde je vysvětlení.
Klánovice (původně Klanowitz) byly po založení pouhou
osadou sousedních Šestajovic. Ty však nebyly v té době
příliš významnou obcí, proto zastávka dostala název podle
obce Jirna (dnes Jirny), která sice byla vzdálenější, hrála
však ve zdejší oblasti důležitější roli z pohledu hospodářství, školství, poštovní a církevní správy. Po několika
letech od zahájení provozu si rovněž asi 4 km vzdálené
Koloděje, ležící na opačné straně kolejí, vymohly změnu.
Roku 1887 tak zastávka dostala jméno Jirny – Koloděje.
Další změna nastala krátce po první světové válce, kdy
se Klánovice odtrhly od Šestajovic a s mladou osadou
Kolodějské zálesí vytvořily samostatnou obec s úředním
názvem Klánovice. A tak následovala další žádost o přejmenování. Vedení drah však akceptovalo žádost pouze
zčásti. V roce 1921 se tudíž v jízdních řádech objevil název Jirny – Klánovice. V té době byly již Klánovice známým letoviskem a mezi lety 1922 a 1926 zde vznikly
i oblíbené lázně. Přijížděla sem tudíž z Prahy spousta výletníků, zejména v neděli. Ti bohatší již měli své vozy,
mnoho z nich však přijíždělo vlakem.
Ani tento nový název se však klánovickým nezamlouval.
Kýženého názvu se dočkali až po další žádosti v roce
1937, kdy byla zastávka pojmenována Klánovice. Zatím
poslední změna nastala po připojení Klánovic k Praze.
S dvouletým zpožděním nese zastávka od roku 1976 název Praha – Klánovice.
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Původní trať byla dvoukolejná. Obě nástupiště spojoval
nejdříve železniční přejezd s přechodem pro pěší.
Mimo přechod stál kvůli bezpečnosti mezi kolejemi plot.
Podchod byl vybudován v 50. letech 20. století (můžeme ho vidět například ve filmu Vrchní, prchni!).
V téže době byl postaven východně od nádraží most
nad tratí a také přibyla třetí kolej. V letech 2013 –
2015 proběhla modernizace úseku mezi železničními
stanicemi Praha – Běchovice a Úvaly. Nádraží v Klánovicích prošlo též kompletní rekonstrukcí – byla
opravena nádražní budova a obě nástupiště, postaven byl i nový bezbariérový podchod jako náhrada za
starý, který byl z důvodu nefunkční izolace trvale pod
vodou. Jedinou slabinou klánovického nádraží je
v současné době malý počet parkovacích míst.
Nedaleko nádraží se také nachází tzv. Divišův pomník, o kterém si více řekneme v příštím díle. V dalších dílech se také podíváme na nádražní restaurace.
Na základě knih “Klánovice na starých pohlednicích”
od Jindřicha Lukáše a dalších zdrojů sepsala
Alena Dušková

KDY A KAM
ÚVALY LÁKAJÍ NA ZÁVODY
CYKLISTY I BĚŽCE
V neděli 16. června se v Úvalech u Prahy sejdou
příznivci sportu, koná se zde totiž již 13. ročník cross
country horských kol. Na své si však přijdou i běžci,
ti mají možnost proběhnout si celou cyklistickou trasu
a její krásné trailové pasáže po svých.
MTB Úvaly a Trail Run Úvaly, to je nový název závodu
cross country horských kol a trailového běhu na krásné terénní trati plné singltreků, která se točí kolem Úval u Prahy
v okolí rozhledny Vinice. Oba závody se konají ihned
po sobě - nejprve se jedou cyklistické závody a poté navazuje běh.
Letošní ročník opět nabídne cyklistům start ve dvou kategoriích: v kategorie Hobby (15 km) se jedou tři výrazně jednodušší kola po 5 km a kategorie Sport je pro zkušené
cyklisty. Jejich trasa vede přes pět klasických Cross country okruhů, cca 28 km, včetně dvou přejezdů lávek, náročných výšlapů ale i jezdivých singltrekových úseků a libových sjezdů.

Závod je přizpůsoben také malým sportovcům, ti mohou
poměřit své síly v několika dětských kategoriích.
Ti, kdo dávají přednost běhu, mohou zkusit proběhnout
trasu MTB závodu v délce 6 nebo 11 km. Jedná se o jednu
z nejhezčích trialových tratí v okolí. I běžci se mohou těšit
na několik výběhu, sběhů, singltreků či průběh alejí
s výhledem až na Říp.
A ti, co se nemohou rozhodnout, zda kolo nebo běh, mohou závodit v obou závodech a vyhrát cenu Úvalského
tvrďáka. Nejdříve absolvují cyklistickou část závodu, poté
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běžeckou a sčítá se průměrný čas na kole v MTB a v běhu.
Pro účastníky je připraveno profesionální zázemí v podobě
šaten, sprch, úschovny zavazadel i kol. Nabízí se i takový
servis jako je možnost umytí kola či masáží.
Více informací o MTB Úvaly a Trail Run Úvaly najdete
na www.triprozdravi.cz.

Přejeme všem krásné léto a těšíme se opět od září 2019
Helena Wojdylová

Chvalský zámek
Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857,
Praha 9 - Horní Počernice
www.chvalskyzamek.cz, tel. 281 860 130,
otevřeno denně 9-17 hodin

20. 4. 2019 - 25. 8. 2019
UMĚNÍ LOUTKY
aneb od Kašpárků až po Spejbla s Hurvínkem
České historické loutky po dlouhá desetiletí dojímají svou
krásou a zpracováním děti i dospělé. Unikátní výstava
představí kolekci loutek a rodinných divadel z let 1850
až 1950 ze sbírky manželů Marie a Pavla Jiráskových.
Jsou mezi nimi loutky vyráběné profesionálně
i amatérsky, avšak vždy s láskou k umění, dětem
a divadlu a s úctou k řemeslu. Jak se takové loutky „vodí“
si vyzkoušíte v našich divadelních hernách. Ve stínovém
divadle prověříte svůj smysl pro představivost
a v tvořivých dílnách si vyrobíte vlastní loutku.

DANCEPORT
Závěrečná taneční show frekventantů v Salesiánském divadle a nová sezóna v Danceportu
Taneční a pohybové studio Danceport každoročně organizuje závěrečnou show frekventantů dětských a mládežnických kurzů, kterou ukončuje nabitou taneční sezónu.
I letos v pátek 10.5. jsme se sešli v prostorách krásného Salesiánského divadla v Kobylisích, kde děti pod vedením svých
lektorů předvedly své secvičené choreograﬁe a sestavy. Tančilo se, tleskalo a rozdávaly se i diplomy za odvedenou celoroční práci. Nechyběla ani ukázka standardního tance lektorů z našich tanečních kurzů. Závěr patřil našim seniorům
Klub Show Dance.Všem lektorům velice děkujeme za jejich
vynikající práci, přípravu choreograﬁí.
Na novou sezónu od září pro Vás máme opět připravené
kurzy MTV, latiny a roztleskávaček pro děti, dále cvičení
pro ženy, kde novinkou bude PowerYoga/zdravá záda.
Chybět nebudou ani tradiční taneční pro dospělé
v různých stupních pokročilosti nebo kurz tanečních
pro mládež. Více informací o všech kurzech naleznete
na webu www.danceport.cz.

16. 6. 2019 15:00 - 17:00
SVATOJÁNSKÝ BÁL princezen a rytířů na zámeckém
nádvoří
Na vědomost se dává, že se již poosmé otevře brána
zámku všem princeznám i rytířům. V neděli 16. června
od 15 do 17 hodin se koná slavný Svatojánský bál
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na nádvoří Chvalského zámku. Přijměte naše pozvání
a zúčastněte se pohádkového bálu, na kterém se
královsky baví celá dvorní družina! Budete tančit
a soutěžit na krytém zámeckém nádvoří. Setkáte se
s princeznami i rytíři – Šípkovou Růženkou, Popelkou,
Zlatovláskou i Koloběžkou I., vílami, královnou i rytíři.
K tanci budou hrát nejkrásnější písničky z českých
ﬁlmových pohádek. Proběhne i rytířské klání a volba
nejkrásnější princezny a rytíře bálu.
22. 6. - 23. 6. 2019
DETEKTIVNÍ VÍKEND
Milé děti, i v červnu vám přinášíme oblíbený detektivní
víkend! Přijďte k nám kdykoli o víkendu 22. – 23. června
v čase mezi 9. a 17. hodinou a samy (spolu s rodiči nebo
prarodiči) zkuste rozluštit další zámeckou záhadu.
Budete pátrat po místě úkrytu vzácné rytiny na pozadí
příběhu z přelomu 17. a 18. století. 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.
DĚTSKÉ OSLAVY narozenin na Chvalském zámku
Bude mít vaše dítě narozeniny, svátek, výročí či čekáte
pěkné vysvědčení? Rádi byste uspořádali oslavu, která
opravdu stojí za to? Pomůžeme vám. Objednejte si
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zámeckou oslavu, na které se dětem plně věnuje jedna
z postav ze zámecké družiny.

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

V červenci a srpnu probíhají divadelní prázdniny

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

V červenci a srpnu probíhají divadelní prázdniny

Sál Kvapík U Antošů – Jirny
Sál Kvapík U Antošů, Brandýská 98 250 90 Jirny, www.uantosu.cz

V červenci a srpnu probíhají kulturní prázdniny

inzerce

Mateřská škola Šestajovice

PŘIJME UČITELKU

Zde může
být
i vaše
reklama!

Kontakt:
mistostarosta@sestajovice.cz

tel.: 724 963 162

na plný úvazek.
Nástup od 26. 8. 2019.
Kontakt: 725 019 917
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TRUHLÁŘSTVÍ
Jaroslav PICEK
• zahradní domky
• altány
• nábytek
• schody
• dveře
e-mail: picek@razdva.cz
Alšova 256, Šestajovice

KOMINICTVÍ
NĚMEC
opravy, revize, čištění
t. 775 132 921

mobil: 608 114 007

www.kominictvinemec.cz

PALIVOVÉ DŘEVO
Stupice u Koloděj
728 272 687
776 834 911
e-mail: pilastupice@email.cz

Hledám kryté stání pro
parkování obytného vozu
(8,6m x 2,5m s výškou
3,3m) a zároveň koupím
větší garáž nebo prostor
vhodný pro parkování
obytného vozu.
Tel. 603 471 400

Hledám paní na výpomoc
v péči o babičku (90 let).
Podání léků, jídla,
pomoc s hygienou,
procházka, četba.
Šestajovice.
Více na 737 284 121.
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