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Zdarma

Vážení spoluobčané,

začaly nám prázdniny a v obci se život relativně uklidnil. To se
týká dopravy, sportovních utkání i kulturních akcí, letní dny tak
vybízí k dovoleným, relaxaci a cestám k vodě. Přesto se v naší
obci rozeběhla klíčová akce a sice dlouho očekávaná rekon-
strukce hlavní silnice. Věříme, že bude pro všechny z nás vy-
svobozením, průjezd obcí už pro nikoho nebude nepříjemným
zážitkem a zároveň centru Šestajovic opět dodá pěkný vzhled.
V Dostavníku naleznete také důležité informace o tzv. Kláno-
vické spojce a upravenou tabulku s odpady odebíranými
ve sběrném dvoře.

Přeji vám krásné prožití letních dovolených.

Za členy redakce

Martin Liška
šéfredaktor

Pár slov na úvodV tomto čísle naleznete:
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Začala tolik potřebná rekonstrukce hlavní silnice



Úhrady nákladů

MĚSÍC KVĚTEN 2019
váha, sběrný dvůr 17 936,-
tiskárna a toner, sběrný dvůr 2 916,-
drobný materiál, kulturní akce 235,-
věnec k výročí 1 500,-
vítání občánků 1 113,-
baterie, OP 84,-
příkazové bloky, OP 399,-
pohonné hmoty, hasiči 644,-
pohonné hmoty, OP 3 773,-
údržba vozidel, hasiči 384,-
obuv, hasiči 5 927,-
údržba čerpadel, hasiči 5 630,-
volby 3 289,-
tonery 18 208,-
pohoštění 2 379,-
elektřina, čerpací stanice 2 800,-
elektřina, tělocvična 4 900,-
elektřina, nafukovací hala 66 682,-
elektřina, veřejné osvětlení 156 500,-
elektřina, čp. 13 23 000,-
elektřina, sběrný dvůr 1 000,-
elektřina, hasičská zbrojnice 6 000,-
elektřina, OÚ 3 300,-
elektřina, MŠ 1 600,-
elektřina, ZŠ 7 428,-
poštovné 5 758,-
telefony, čerpací stanice 4,-
telefony, tělocvična 4,-
telefony, hasiči 1,-
telefony, OP 388,-
telefony, OÚ 1 864,-
fireport, hasiči 1 210,-
poplatky bankám 2 116,-
pronájem mobilního WC 3 872,-
správní poplatky 2 500,-
poplatek za licenci pasportu VO 5 100,-
příspěvek na provoz SD Úvaly 13 529,-
provozní řád, sběrný dvůr 25 000,-
poplatky za zbrojní průkaz, OP 3 399,-
servis tepelného čerpadla 4 465,-
bezpečnostní systém 1 742,-
instalace dopravního značení 3 454,-
oprava místních komunikací 36 300,-
oprava podlah, MŠ 13 871,-
oprava zametacího vozu 2 414,-
cedule, sběrný dvůr 2 541,-
balíčky pro předškoláky 12 000,-
poplatek Regionu Pošembeří 57 494,-
dotace spolku Baráčníků 3 000,-
studie čp. 385 36 300,-
třídící linka, sběrný dvůr 1 059 289,-
webhosting 7 260,-

Aktuální přehled o rozpočtu obce:
http://sestajovice.imunis.cz/rr.

Klánovická spojka

Již před mnoha lety vznikla myšlenka vybudovat novou
spojovací komunikaci, která by před naší obcí propojila
hlavní ulici Revoluční s dálnicí D11. Aktuální pracovní ná-
zev této nové spojovací komunikace je „Klánovická
spojka“. Konkrétní místo napojení na naší hlavní silnice
bylo určeno do prostor proluky mezi Šestajovicemi a Klá-
novicemi. Na druhén konci se má komunikace napojit
na dálnici D11 v místě dnešního mostu v Horních Po-
černicích u Hummer centra. Důvodem pro záměr vybu-
dovat tuto propojovací komunikaci byl nárůst dopravy
v naší oblasti. Z pohledu Šestajovic jde pak především
o to, aby byla z naší obce odkloněna tranzitní doprava.
Pojem „tranzitní doprava“ označuje ta vozidla, která přes
naši obec pouze projíždí. Dopravní zátěž aktuálně činní
okolo 10 000 vozidel denně. Z toho odhadem více jak
80 % těchto vozidel naši obec pouze projíždí. Většina
z těchto vozidel přijíždí od Klánovic, projede naší obcí
a pokračuje přes Horní Počernice do Prahy a opačně.
Právě tuto tranzitní dopravu, která tvoří značné procento
celkové dopravy přes Šestajovice, má tato nová Kláno-
vická spojka z naší obce odklonit.Tím by mělo dojít k vý-
raznému snížení dopravy přes naši obec.
V souvislosti s odklonem dopravy z naší oblasti se plá-
nuje vybudování další komunikace. Jde o nový obchvat,
který bude začínat před Úvaly, dále povede za Újez-
dem nad lesy a Běchovicemi, za kterými se napojí na
Jižní spojku. Tento obchvat bude svádět z uvedeného
města a městských částí dopravu mimo zastavěné
území. Aktuálně zde činní dopravní zátěž na hlavní sil-
nici okolo 30 000 vozidel denně. Díky tomu, že vznikne
přímé propojení hlavního tahu od Kolína na Jižní spojku,
nebudou mít řidiči mířící po kolínské silnici do Prahy ten-
denci jezdit přes Újezd nad lesy a zde pak zahýbat
na Klánovice a následně projíždět naší obcí.
Kombinace Klánovické spojky a obchvatu hlavní kolínské
silnice má přinést výrazné snížení dopravní zátěže v naší
oblasti. Pro naši obec je důležité, aby nejdříve vznikl ob-
chvat kolínské silnice než Klánovická spojka. Nebo aby
tyto stavby proběhly v přibližně stejnou dobu. V roce
2008, kdy vznikal územní plán naší obce, nebyla situace
kolem vzniku ani jedné z těchto komunikací jasná. Naše
obec proto tehdy do nově vznikajícího územního plánu
Klánovickou spojku nezahrnula.Krajský úřad jako dotčený
orgán však návrh našeho ÚP obci vrátil s podmínkou, že
tato komunikace musí být do ÚP zapracována, jelikož se
jedná o stavbu ve veřejném zájmu. Z hlediska územního
plánování tak výstavbu Klánovické spojky územní plán
naší obce povoluje. Stejně tak se k ní vyjádřila i Praha,
na jejímž území bude spojka pokračovat.
Doprava stále narůstá a je třeba počítat s tím, že dále
narůstat bude. Samotný obchvat kolínské silnice sice při-
nese snížení dopravy přes Šestajovice, ale zcela ji ne-
vyřeší. Nárůst dopravy lze totiž očekávat i přímo ze sou-
sedních Klánovic.V Klánovicích se připravují tři záměry,
které mohou dopravu z této městské části přes naši
obec nemálo zvýšit.
1) Městská část Klánovice podala návrh na zřízení zón

placeného parkování od klánovického vlakového nád-
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raží až po základní školu. Tím bude pro velkou část
cestujících využívajících pro cestu na vlak automobil
varianta cestování do Prahy vlakem z různých důvodů
nepřijatelná. Naše obec podala k zřízení placeného
stání v okolí klánovického nádraží záporné stano-
visko, které rozeslala několika dotčeným orgánům.
Ačkoliv s tímto opatřením nesouhlasí i mnoho kláno-
vických obyvatel, kterých se také negativně dotkne, je
jeho zavedení reálné. I vedení naší obce bude rádo,
když co nejvíce občanů Šestajovic bude pro cestu
na vlak používat autobus či kolo. Ovšem samotná
myšlenka, že zavedením placeného parkovaní bu-
dou uživatelé vlaků donuceni na nádraží jezdit auto-
busem nebo na kole, je sice z ekologického hlediska
dobrá, ale v praxi je nereálná. V mnoha případech je
prostě použití autobusu nebo kola k dopravě na nád-
raží zcela nevyužitelné. Tito lidé, kteří z objektivních
důvodů používají k cestě na nádraží automobil, tak
budou nuceni hledat jiný rychlý spoj na Prahu, budou
tedy muset jet někam dále. Tím budou v okolí navy-
šovat osobní automobilovou dopravu.

2) V nezastavěné oblasti mezi Šestajovicemi a Klánovi-
cemi na katastru Klánovic vlevo od hlavní silnice se
plánuje výstavba centrální stanice záchranného
systému pro přilehlé městské části Prahy. Tedy z to-
hoto místa budou vyjíždět především sanitní vozy
a hasičské vozy do okolních městských částí. Nej-
kratší cesta těchto vozidel k cíli bude často přes naši
obec.Také sem budou přes naši obec jezdit mnozí za-
městnanci centrály. Tzn. další navýšení dopravy.

3) Třetí a zcela nejzásadnější navýšení dopravy
ze strany Klánovic se očekává v rámci vzniku vel-
kého projektu výstavby na pozemku mezi Šestajovi-
cemi a Klánovicemi na Klánovickém katastru směrem

vpravo od hlavní silnice. Tedy ve směru, kde má vést
Klánovická spojka. Zde se nachází soukromý poze-
mek o velikosti 22 000 m2, kde se připravuje výstavba
velkého developerského projektu. V tomto místě ne-
jsou územním plánem stanoveny zásadní regulativy,
může zde tedy vzniknou velmi hustá výstavba. A s tou
se také počítá. Připravuje se zde projekt typu „Ame-
rický bulvár“. Vzniknout tu tak může souvislá řada
domů, kde v přízemí bude komerční využití a v pat-
rech obytné prostory. Tato výstavba tak do Klánovic
může přivést několik set nových obyvatel. Tito tak
vzhledem k poloze lokality budou z valné části opět
jezdit přes Šestajovice. Tento nárůst dopravy již ne-
musí být nevýznamný.

I díky těmto skutečnostem, které se v Klánovicích chy-
stají, je třeba dopravu ze Šestajovic odklonit. Klánovická
spojka je zatím jediné navrhované řešení.
V návrhu stavby Klánovické spojky jsou dvě varianty.Va-
rianta 1 „Šestajovická“ a varianta 2 „Pražská“. Rozdíl
v těchto variantách spočívá v jejich trasování. Zásadní
rozdíl je pak v tom, že Šestajovická varianta je v souladu
s územním plánem naší obce, počítá s větší vzdáleností
spojky od bytových domů v ulici Trojmezní a počítá s kří-
žením spojky a hlavní silnice v podobě kruhového ob-
jezdu. Naproti tomu Pražská varianta není v souladu
s územním plánem Šestajovic, silnice je zde blíže byto-
vým domům (s nebezpečnými výjezdy na spojku
mezi parkujícími vozidly) a s křížením spojky s hlavní sil-
nicí v podobě křižovatky typu „T“. Křižovatka typu „T“ je
v tomto místě nebezpečná a znamenala by i dopravní
problémy v podobě kolon stojících jak do Šestajovic, tak
do Klánovic. I Policie ČR se k zřízení křižovatky vyjádřila
negativně a podporuje Šestajovickou variantu.V severní
části Klánovic je pak Klánovická varianta, na rozdíl

Klánovická spojka
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od Šestajovické varianty, vedena v těsném sousedství
stávajících domů. Ani s tím obec Šestajovice nesouhlasí.
Pražská varianta trasování Klánovické spojky tak zna-
mená zvýšení problémů pro stávající šestajovické a klá-
novické občany. Klánovická spojka by byla trasována
blíže jejich domům. Přinesla by nové dopravní kompli-
kace na hranici těchto obcí, nové místo s každodenními
dopravními kolonami pod okny občanů Šestajovic a Klá-
novic. Jediný, kdo by mohl mít z této varianty prospěch,
je soukromý majitel pozemku, po kterém má částečně
spojka vést a kde se má stavět uvedený developerský
projekt amerického bulváru.V případě prosazení Šesta-
jovické varianty totiž tomuto majiteli pozemku ubyde
více metrů z jeho pozemku na výstavbu Klánovické
spojky, a tím mu ubydou metry pro samotný developer-
ský projekt.
V dokumentaci Šestajovickou variantu odmítá i klánovická
městská část. Dle informací z úřadu MČ Klánovice se
tento postoj aktuálně částečně změnil. Klánovice dále tr-
vají na trasování spojky co nejblíže ulici Trojmezní. Ovšem
s Šestajovickou variantou souhlasí z pohledu trasování
spojky u severní části Klánovic a hlavně podporují tvar kři-
žovatky s Revoluční ulicí v podobě kruhového objezdu.
Hlavní povinností obcí je hájit zájmy stávajících ob-
čanů. Obec Šestajovice takto činní a stojí za Šesta-
jovickou variantou. Dle dostupné dokumentace Hlavní
město Praha upřednostňuje Pražskou variantu. Proč
se Praha staví proti Šestajovické variantě, není patrné.
Na dosavadních jednáních a ve vydaných dokumen-
tech na tuto otázku jasná odpověď doposud neza-
zněla. Snad budou argumenty pro tento postoj
v rámci schvalovacího procesu ještě představeny.
V rámci zahájení zjišťovacího řízení záměru ve věci po-
suzování vlivů na životní prostředí zaslala naše obec
Krajskému úřadu Středočeského kraje jednoznačné
stanovisko, ve které vyjádřila svůj zásadní nesouhlas
s Pražskou variantou, a to s ohledem na její negativní
dopady na občany Šestajovic, především z pohledu ži-
votních podmínek stávajících občanů, z pohledu ply-
nulosti a bezpečnosti dopravy a v neposlední řadě z po-
hledu nesouladu Pražské varianty s územním plánem
naší obce.
O dalším vývoji kolem příprav Klánovické spojky bu-
deme naše občany informovat.

Rekonstrukce hlavní silnice

První prázdninový den začala rekonstrukce hlavní sil-
nice v Revoluční ulici. Jde o úsek od ulice 9. května
až po Klánovice. Tato silnice již byla v havarijním stavu
a rekonstrukce tak byla velmi nutná. Cesta k zajištění
rekonstrukce ovšem nebyla jednoduchá. Ačkoli sa-
motná akce již byla naplánována v loňském roce, byla
následně zastavena. Později byla opět schválena.
Co bylo pro naši obec také důležité je to, že se po-
vedlo dojednat termín akce na prázdniny, tedy
na dobu s nejnižším dopravním provozem, aby re-
konstrukce omezovala naše občany co nejméně.
Ovšem několik dní před termínem rekonstrukce obdr-
žela naše obec oznámení, že krajský úřad provedl re-

alokaci finančních prostředků a rekonstrukce se dělat
nebude. Naše obec proto okamžitě kontaktovala pří-
slušné oddělení a vyvíjela tlak na to, aby již akce ne-
byla znovu odkládána. Rekonstrukce byla následně
opět potvrzena. A hlavně začala.
Hned první večer přinesl nečekanou komplikaci. Jeden
ze semaforů řídící kyvadlový provoz se porouchal. Vo-
zidla tak na jednoproudé komunikaci začala jezdit proti
sobě. Díky spolupráci mezi naší obecní policií a Sbo-
rem dobrovolných hasičů Šestajovice se podařilo
rychle situaci vyřešit. Provoz do příjezdu servisní firmy
za technické podpory hasičů řídili strážníci. Byla tak za-
jištěna jeho plynulost a bezpečnost.
Bohužel komplikace způsobují neukáznění řidiči, kteří
nerespektují dočasné dopravní značení.Ti především ig-
norují zákazy vjezdu (jednosměrky) z vedlejších ulic.
Tito řidiči pak často jedou proti koloně vozidel
v místě kyvadlového provozu na hlavní komunikaci.
Způsobují tak dopravní komplikace a svou nezod-
povědností ohrožují ostatní účastníky silničního pro-
vozu. Strážníci dozorují krizová místa, ovšem celý úsek
dohlížet najednou nelze. Ceníme si proto slušných ři-
dičů, kteří respektují dopravní značení, nezpůsobují
tak komplikace v již samo o sobě složité dopravní si-
tuaci a především kvůli několika ušetřeným metrům
neohrožují životy a zdraví ostatních účastníků sil-
ničního provozu. Děkujeme vám!

Přívalový déšť

V současném horkém a suchém počasí je vítána každá
kapka dešťové vody. Ovšem 19. 6. se naší obcí přehnal
přívalový déšť, který přinesl až moc vody najednou.
Dle pamětníků byl takto silný přívalový déšť v naší
obci zaznamenán řádově před třiceti lety. Obec rea-
lizuje na svém území opatření, která mají na jejím území
zadržet co nejvíce vody a zabraňovat škodám způsobo-
vaným přívalovými dešti. I díky tomu byly dopady ne-
dávného přívalového deště zmírněny.
Problémy byly zaznamenány především v níže polože-
ných oblastech obce, kde se sbíhá tok dešťové vody. Jde
o ulici 9. května a lokalitu V Lukách. V lokalitě V Lukách
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však nebyl hlavní příčinou problémů jenom silný déšť,
ale i ucpaná kanalizace. Díky ucpané kanalizaci vyvěrala
voda v ulici K Lukám na komunikaci, a to včetně nečis-
tot. Druhý den proto technické služby zajistily základní
úklid této oblasti. Následně byl objednán speciální čistící
vůz, který měl kanalizaci pročistit.To se však nepodařilo,
kanalizace byla evidentně ucpána velmi tvrdým před-
mětem. Okamžitě byla objednána prohlídka kanalizace
speciální kamerou. Prohlídka ukázala, že v kanalizaci se
nachází velký kámen, o který se zarazily další nečistoty,
až došlo k minimální průtokové schopnosti kanalizace.
Technické služby proto musely kanalizaci v místě zcela
rozebrat a položit novou část.
Vhazování kamenů do kanalizačních šachet bývá
častou dětskou zábavou. Prosíme proto rodiče, aby
poučili své děti, že takové jednání není správné, je
zakázané a může způsobit velké problémy ostatním
občanům, jako to bylo v uvedeném případě.

Výstavba nové komunikace

Technické služby obce pokračují ve výstavbě nové části
komunikace V Cestách. Tato komunikace propojí stáva-
jící ulice Maková a Chrpová. Silnice má již hotové obruby,
podkladové vrstvy a zasakovací pás. Je tak připravena
pro položení asfaltové vrstvy. K tomu dojde v nejbližším
období.

Z činnosti jednotky SDH

Technická pomoc
V úterý 4. 6. 2019 vyjelo družstvo JSDH Šestajovice
ve 23:50 hod. na pomoc ženě, která byla zaklíněna
na zahradě svého rodinného domu a vlastními silami
si nebyla schopna pomoci. Na místě zasahovali: HZS
Stará Boleslav a JSDH Šestajovice.

Spadlý strom
Ve čtvrtek 13. 6. 2019 vyjelo v 11:45 hod. družstvo JSDH
Šestajovice k nahlášenému spadlému stromu.
Při příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o vzrostlý
jehličnatý strom, z něhož se ulomila spodní silná větev,
která spadla na veřejnou komunikaci. Hasiči použili mo-
torové pily k rozřezání a poté dřevo odklidili z komuni-
kace. Na místě zasahovali: JSHD Šestajovice a Obecní
policie Šestajovice.

Čerpání vody
Ve středu 19. 6. 2019 se Šestajovicemi přehnal velice vy-
datný přívalový déšť, který měl za následek ulice plné
vody a v některých místech i bláta a kamení. Zaplaveno
bylo i několik zahrad a voda se dostala dokonce do něk-
terých domů. Ke dvěma případům musela na pomoc
vyjet družstva JSDH Šestajovice. První družstvo vyjíž-
dělo v 17:01 hod. s vozidlem CAS 25K LIAZ k čerpání
zatopené zahrady. Zatopenou zahradu hasiči odčerpali
pomocí elektrického kalového čerpadla. Druhé družstvo
vyjíždělo taktéž k zatopené zahradě v 17:26 hod. s vo-
zidlem Ford Transit s přívěsným vozíkem vybaveným
čerpadly. K zásahu bylo použito motorové kalové čer-
padlo. V obou případech zasahovala pouze JSDH Še-
stajovice.

Zdroj: www.sdhsestajovice.cz

Svoz odpadu

Pro svoz tříděného odpadu od domů jsou stano-
vena určitá pravidla. Pro svoz papíru a plastu jsou
určeny pytle modré a žluté barvy, které si občané
mohou vyzvednout v kanceláři technických služeb.
Pokud jsou papír a plasty před dům položeny
mimo tyto určené pytle nebo jsou uloženy v ji-

šestajovický

Dostavník 7-8

Nová silnice je před dokončením.

Přívalový déšť doprovázely kroupy

Ukázka špatného nakládání s odpady
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ných než k tomuto účelu určených pytlech, není
povinností svozové firmy tyto pytle odvést.
V poslední době byly zaznamenány případy, kdy
byly papír nebo plast před dům položeny právě
v neoznačených pytlech. Tyto odpady pak nebyly
vyvezeny a povalovaly se před domem na ulici i ně-
kolik dní. To nepřispívá k dobrému vzhledu obce.
Žádáme proto občany, aby pro umisťování tříděných
odpadů před dům používali označené pytle příslu-
šné barvy, které jsou ke svozu určené.
Dále opakovaně žádáme občany, aby k třídění pa-
píru a plastu využívali právě svoz od domu. Ve-
řejné kontejnery na tříděný odpad využívejte spíše
výjimečně (např. před odjezdem na dovolenou

apod.), aby nedocházelo k jejich zbytečnému před-
časnému zaplnění. Stále se také opakuje problém
se zacpáváním hrdel podzemních kontejnerů, pře-
devším u papíru. To je způsobeno nejčastěji tím, že
někdo nacpe do hrdla papírový karton nebo krabici.
Kontejner je tak prázdný, pro občany přitom ne-
použitelný. Kartonové desky a krabice je třeba roz-
trhat na menší kusy, aby hrdlo kontejneru nezac-
paly a dále aby zbytečně nezabíraly prostor uvnitř
kontejneru. Nepokládejte tříděný odpad vedle kon-
tejnerů. Takto položený odpad hyzdí naši obec a je
také často rozfoukán po okolí.
Buďte při užívání kontejnerů ohleduplní k ostat-
ním občanům. Děkujeme.

HARMONOGRAM REKONSTRUKCE SILNICE REVOLUČNÍ
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Super zázračný den

Mirakulum je skutečně zázrak. A ne jenom podle slovníku
cizích slov. Zázrak, a to hlavně pro děti. Děti a zázraky
patří k sobě. A tak slovo dalo slovo a celá mateřská ško-
la Lodička se vydala na výlet do Mirakula. Autobusy
na nás již ráno netrpělivě čekaly před školou a děti je zase
netrpělivě pozorovaly z okna. Ještě poslední vyčůrání před
cestou, obléknout barevná lodičkovská trika a může se
nastupovat. Děti se nedočkavě tlačily ve dveřích autobusu,
co kdyby se někdo nevešel. Karavana autobusu se vy-
dala ke svému cíli a děti už se nemohly dočkat. Dětem
vůbec nevadilo, že už ráno teploměr ukazoval 26 stup-
ňů. Cesta uběhla jako voda a za chvilku už na nás če-
kalo 10 hektarů zábavního parku. Naše třídy se rozpro-
střely po Mirakulu. Občas jsme se potkali a z dálky se
zdravili.Tolik trampolín, lanových center, podzemních cho-
deb, prolézaček a bludišť. Dětem z toho až oči přechá-
zely. Ničeho se nebály. Probíhaly podzemní chodby s ba-
terkami. Protahovaly se prolézačkami. Skákaly na tram-
polínách. Skoro násilím jsme je museli přesvědčovat k ma-
lým přestávkám, kdy bylo nutné napít se a nasvačit se.
Děti se také strašně moc těšily do vodního světa, kde bylo
množství lagun, fontánek a brouzdališť. A tak jsme se spo-
lečně s dětmi domluvili na speciálních pravidlech, které
je nutné ve vodním světe dodržovat. Musíme dbát na bez-
pečnost. Děti byly úžasné. Na jedné straně velmi opatr-
né, a na straně druhé rozjařené a veselé. V tom obrov-
ském horku byl vodní svět výborná volba. Děti se osvě-
žily, nabraly sílu a šlo se do další části parku. Energii děti
ještě dočerpaly obědem. Výborným kuřecím řízkem
s brambory. A šly jsme dál. Na prolézačkách děti pozo-
rovaly např. jelenky, srnky, sovy. Proběhli jsme také na-
učnou stezku a zkusili si, jak daleko doskočí liška, zajíc,
rys a další zvířátka. Den se přehoupl do druhé poloviny
a některé zbylé třídy se vydaly zpět do školky. Cestou si
některé děti zaslouženě schruply, aby nabraly další
sílu. Některé celou cestu probrebentily. Zkrátka jsme si
užili den plný zábavy.Vlastně takový zázračný den. Ne na-
darmo se Mirakulum jmenuje Mirakulum.

za MŠ Lodička
M. Trantinová

Rybičky na výletě v pizzerii

V polovině měsíce června jsme se po roce vydali na náv-
štěvu do restaurace Pizza Nuova na Náměstí Republi-
ky. Využili jsme tím tak opakované nabídky od jednoho
tatínka z naší třídy Rybiček. Celou pizzerií nás provázel
hlavní manažer a dětem vše důkladně vysvětloval a uka-
zoval. Viděli jsme, jak se vyrábí těstoviny, kde kyne těs-
to a jak se připravuje pizza. Děti měly možnost pracovat
s těstem (tvořili jsme různé tvary) a mezitím, než se piz-
za upekla, stihly děti prozkoumat hračky v dětském kout-
ku. Všichni jsme si na pizze moc pochutnali. Největším zá-
žitkem pro nás však byla sladká čokoládová pizza se šle-
hačkou. Spokojeni a s plným bříškem jsme se vydali zpět
do školky, kde jsme se s ostatními podělili o své zážitky.

Děti ze třídy Rybičky, Ilona a Míša

Poznej sám sebe

Na závěr školního roku absolvovali paní učitelky a provoz-
ní zaměstnanci mateřské školy dvoudenní školení v osob-
nostně sociálním rozvoji. Do naší šestajovické školky zaví-
tala Mgr. Juliana Gardošová, která seminář lektorovala.Moh-
li jsme tak poznat zajímavou osobnost, autorku Metodické-
ho průvodce Začít spolu pro předškolní vzdělávání.Program
Začít spolu zavádíme v naší mateřské škole prvním rokem.
Školení se také účastnila Bc.Diana Roubová, naše mentorka.
Školení probíhalo interaktivní formou a bylo rozděleno do ně-
kolika bloků. Zamýšleli jsme se například nad důležitostí
emoční inteligence, jejím vlivu a významu pro pracovní i osob-
ní život, zaměřovali jsme se na porozumění a respektová-
ní potřeb dětí jako prevenci konfliktů.Rozebírali jsme model
dozrávání osobnosti v oblasti naplňování potřeb (Maslowo-
va pyramida potřeb) v rodině a ve školce. Paní Gardošová
velmi pěkně a citlivě propojovala teorii s praxí. Vedla nás
k mnoha důležitým uvědoměním v naší práci s dětmi. Vy-
tvářela bezpečné a přátelské prostředí. Ze školení máme
mnoho zajímavých poznatků a zkušeností, které jsou apli-
kovatelné nejen v naší práci pedagoga mateřské školy, ale
také v našich osobních životech.V novém školním roce se
budeme těšit na další spolupráci s Julkou Gardošovou
na osobnostně sociálním rozvoji v naší mateřské škole.Dě-
kujeme rodičům a zřizovateli MŠ, obci Šestajovice, že nám
z důvodu školení umožnila uzavřít školku o hodinu dříve.

Petra Dvořáková

Mateřská škola
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Život v obci

T.J. Sokol Šestajovice

MoveWeek je každoroční celoevropskou akcí, vyzívající
k pravidelnému pohybu, vedoucímu k zdravému život-
nímu stylu, radosti ze života a úsměvu na tváři. Cílem je
rozhýbat 100 milionů Evropanů do roku 2020! Těloc-
vičná jednota Sokol Šestajovice a Základní škola Šesta-
jovice se společnou silou podílí pod záštitou ČOS na or-
ganizaci již počtvrté! 38 zemí, 2.941 měst, 6.117 move
agentů, 14.105 akcí a 3 444 930 účastníků….V organi-
zaci akcí a počtu účastníků cca 560 cvičenců, patříme
mezi nejúspěšnější MoveWeek akce v Čechách. Co do-
dat…. Společně jsme rozhýbali Šestajovice. Ranní cvi-
čení ve školních lavicích, přestávky plné nácviku pohy-
bových skladeb, nebo míčové hry a další organizované
pohybové aktivity pro všechny věkové kategorie… tak vy-
padal týden MoveWeeku 27.5. – 2.6. 2019 v naší obci!

HO

Sokolové přejí hezké prázdniny a těší se
na viděnou v září
Po červnu plném sportovních akcí v Sokole jsme se
v pátek 28. 6. rozloučili se cvičebním rokem. Klánovické
kynologcké cvičiště se stalo cílem našich sportovně-zá-
bavných hrátek, malí i velcí členové si vyzkoušeli střelbu
z luků, vzduchovky, foukačky i vodními bombami
a u krásného táborového ohně si pak opekli nejen za-
sloužený špekáček. Akce se vydařila stejně jako celý rok
a teď už nezbývá než popřát krásné prázdniny všem
a v září v Sokole NAZDAR!

EV

SK Šestajovice

Do svého týmu hledáme nové trenéry mládeže-
Máme obrovskou radost ze zájmu dětí o fotbal, ale po-
čet dětí na trénincích se natolik zvětšuje, že již nutně po-
třebujeme rozšířit náš trenérský tým.

V současné době hledáme trenéry pro mini
přípravku (5-6 let) a starší přípravku (9-10 let).

Proto jestli máš rád fotbal, děti, dobrou partu a bavilo by
tě trénovat jednu z těchto kategorii? Hledáme právě tebe!!!

Nabízíme:
- kurz trenéra licence C UEFA
- veškeré potřebné vybavení
- součinnost s týmem trenérů všech kategorii SK

Šestajovice

Požadujeme:
- proaktivní přístup
- pozitivní vztah k mládežnickému fotbalu
- časovou flexibilitu

Zájemci pište nebo volejte:
Petr Kantor,
sksestajovice@seznam.cz,
733 714 835

SPCCH

Tak se přiblížily prázdniny a našich 50 členů vyrazilo na
ozdravný pobyt v Maďarsku do termálních lázní v Bük-
fürdő, týden v těchto lázních nám pomáhá s pohybovým
aparátem, pořádně se zde prohřejeme v termální vodě
32 až 38 stupňů teplé. Zaplaveme si v různě teplých ba-
zénech a odpočinem si od zahrádek a všedního shonu.
Měli jsme i půldenní výlet do nedalekého pěkného měs-
tečka Kőszegu, městečko bylo starobylé a všem se líbilo.
Ubytováni jsme byli v hotelu Répce přímo u lázní. S po-
bytem jsme byli spokojeni, a pokud nám to zdraví a fi-
nance dovolí, rádi bychom si tento pobyt příští rok zo-
pakovali. Děkujeme panu starostovi a zastupitelstvu
obce za finanční podporu, z které byl v letošním roce
částečně financován i tento ozdravný pobyt a další ak-
tivity.

Eva Pilátová, jednatelka ZO SPCCH
Ladislav Csik, předseda ZO SPCCH
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Historické okénko

Vážení čtenáři, měsíc utekl jako voda a opět je tu čas
na Historické okénko. V minulém díle jsme se něco do-
zvěděli o historii klánovického nádraží, dnes se podíváme
na tzv. „Divišův pomník“, který se nachází nedaleko nád-
raží, u trati směrem na Prahu. Jedná se o veliký pískov-
cový ozdobný hranol s jehlanem, na němž je vytesáno
znamení kříže. K místu se váže následující příběh.
Ve druhé polovině 19. století žil na Blatově vdovec Ro-
škota, starý a obávaný pytlák. Měl jedinou, velmi krásnou
a zbožňovanou dceru, kterou provdal za mladého haj-
ného, jenž bydlel v hájovně na Štamberku. Roškotovi se
jako pytlákovi celkem dařilo, dokud zde nenastoupil
službu lesní adjunkt Hubert Diviš, mladý a statný muž.
Byl svobodný a bydlel v myslivně v Nových Dvorech.
Na pytláky byl neúprosný a stíhal je, jak mohl. Roškotu
přistihl několikrát, ten byl nejdříve pokutován, později byl
dokonce odsouzen k týdennímu vězení. Pytlačení se
však nechtěl vzdát, ani na naléhání své dcery. Když
se Roškota dozvěděl, že Diviš navštěvuje hájovnu
na Štamberku, nevkročil již do domácnosti své dcery.
Navíc se začalo proslýchat, že adjunkt chodí za panič-
kou do hájovny i v době, kdy její manžel není doma. Ně-
jakou dobu měl pak Roškota od adjunkta pokoj, patrně
na přímluvu prohřešující se dcery. To však otce spíše
mrzelo, nestál o milosrdenství za takovou věc, ke které
se jeho jediná dcera propůjčovala. Nedaleko hájovny stá-
val též nádražní domek, který obýval železniční strážník,
lidově zvaný vechtr. Ten donášel Roškotovi informace
o tom, kdy Diviš hájovnu navštěvoval a v kolik se vracel
zpět. Jednou přišel se zprávou, že se na Štamberku
bude konat masopustní hostina, na kterou se dostaví
i adjunkt Diviš. Když se to Roškota dozvěděl, pojal úmysl
Diviše zastřelit...
Bylo 5. února 1880 již pozdě v noci, když Roškota čekal
na cestě podél dráhy, kudy se vracíval Diviš ze Štam-
berka na Nové Dvory. Když se konečně objevil, myslel si,
že tam starý muž opět číhá na zvěř. Ten však tentokrát
číhal na lidskou škodnou. Nejprve se strhla hádka a poté
se oba muži začali prát. Zápas musel být velmi tuhý, pro-
tože se oba povalili na zem a Roškota pak Divišovou
puškou svůdce své dcery zastřelil. Poté vrah z místa
utekl a pušku skryl v hnoji u svého domku na Blatově.
Podle jedné verze pak zmizel neznámo kam a podle
druhé byl souzen a skončil ve vězení, ze kterého se již
nevrátil. Diviš byl druhý den nalezen u trati v kaluži krve
mrtev. Hajný pak prý žil na Štamberku ještě dlouhá léta
i se svou ženou, ze které se od té doby stala vzorná
manželka.
Kníže Lichtenstein, majitel lesa, nechal na místě vraždy
postavit pomník. Prostranství kolem něj bylo upraveno
jako květinová zahrádka s bílými růžemi a jinými květi-
nami. Zahrádku tvořil nízký ozdobný plůtek. Ještě roku
1935 litinová tabulka upevněná na pomníku hlásala:
„Hubert Diviš, 5. února 1880, Čest jeho památce!“.

Na severní straně pomníku byl nápis ještě přímo na pís-
kovci, ten je dodnes stále matně čitelný.
Tabulka zmizela, rovněž i plůtek. Jen pískovcový po-
mník, který je bohužel v současné době posprejovaný
od vandalů, nám připomíná tento smutný příběh.
Dostanete se k němu cestičkou podél trati (nachází se
ještě kousek za čističkou odpadních vod) a vidět je
i z oken vlaku.

Alena Dušková

Kultura
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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

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 př-
edstaví 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 na-
šich divadelních hernách. Ve stínovém divadle prověříte
svůj smysl pro představivost a v tvořivých dílnách si vy-
robíte vlastní loutku.

29. 6. 2019 - 25. 8. 2019
TranSpiRituals
Výstavní projekt Vojtěcha Vlka s názvem TranSpiRituals
přináší černobílé dokumentární i portrétní fotografie ma-
pující spiritualitu a rituály napříč světovými

4. 8. 2019 - 25. 8. 2019
PATCHWORK: ušito z kousků
Svoji autorskou tvorbu klasického patchworku představí
v kočárovně Chvalského zámku paní Anna Králíková.

Patchwork je stará technika, kterou se původně prodlu-
žovala životnost textilních výrobků a nahrazoval nedo-
statek textilu. Srdečně zveme na vernisáž výstavy v pon-
dělí 5. srpna od 17 hodin.

16. 8. 2019 - 18. 8. 2019
VELKÝ POHÁDKOVÝ VÍKEND
Novinkou letošního léta je Velký pohádkový víkend, který
nabídne večerní prohlídky výstavy, letní kino pro děti
i dospělé zdarma, prohlídky s princeznami a pro mlsné
jazýčky dobroty ze zámecké cukrárny.

31. 8. 2019 - 24. 11. 2019
CHALOUPKA NA VRŠKU
Výstava CHALOUPKA NA VRŠKU zavede děti i dos-
pělé do světa oblíbeného večerníčku. Laskavé, ale
zároveň i poučné vyprávění o dětech a obyvatelích
podhorské vesničky přibližuje nejmenším nejen kolo-
běh přírody, ale i některé dnes již téměř zapomenuté
lidové tradice a obyčeje. Hrdinové z tohoto seriálu
jsou součástí o dost větší rodiny pohádkových postav,
které výtvarnice, scenáristka a režisérka Šárka Vá-
chová vytvořila pro loutková divadla, televizi i animo-
vaný film. Součástí expozice budou i kreativní díl-
ničky pro děti.

31. 8. 2019 18:00 - 22:00
Hradozámecká noc na Chvalském zámku
Zveme Vás na Hradozámeckou noc na Chvalském
zámku. Poslední srpnová sobotní noc nabídne program
pro celou rodinu! Pohádku na nádvoří v podání Víti Ma-
rčíka, komentované prohlídky se zámeckou chůvou
i prohlídky bez průvodce.

15. 9. 2019 19:00 - 20:30
JAN SPÁLENÝ a ASPM
Tradiční svatoludmilský koncert bude letos patřit otci
českého blues. V neděli zahraje na krytém nádvoří
Chvalského zámku legendární zpěvák, skladatel a mul-
tiinstrumentalista Jan Spálený s kapelou ASPM.

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
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KOMINICTVÍ
NĚMEC

opravy, revize, čištění
t. 775 132 921

www.kominictvinemec.cz

TRUHLÁŘSTVÍ
Jaroslav PPIICCEEKK

• zahradní domky
• altány
• nábytek 
• schody
• dveře

e-mail: picek@razdva.cz
Alšova 256, Šestajovice          mobil: 608 114 007

ZTRACENÝ TABLET
Dne 26. 6. 2019 došlo ke ztrátě tabletu

SAMSUNG GALAXY NOTE 10.1

Zřejmě v ulici Sukova nebo Manželů Starých.

Prosím poctivého nálezce, 

aby zavolal na 608 907 377

ODMĚNA

Děkuji

i n z e r c e

Kontakt:

mistostarosta@sestajovice.cz

tel.: 724 963 162

Zde může 
být 

i vaše 
reklama!

Základní škola Šestajovice

přijme

uklízečku

na odpolední směnu.Nástup možný od  1. 9. 2019.

i n z e r c e
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i n z e r c e

PPřřiijjmmeemmee  mmeecchhaanniikkaa

ddoo  ppnneeuusseerrvviissuu  

v Praze 9 – Újezd nad Lesy 

na hlavní pracovní poměr. 

Nástup ihned. 

Tel.: 776 106 599

PALIVOVÉ DŘEVO
Stupice u Koloděj

728 272 687

776 834 911

e-mail: pilastupice@email.cz

OČNÍ  OPTIKA
nově otevřena pro Vás v obchodním centru

(areál Billy) v Šestajovicích.
Zaváděcí slevy -25 %, velký výběr dioptric-
kých i slunečních brýlí, včetně dětských.

Otevírací doba: 
pondělí - pátek 8.00 - 12.00    

13.00 - 18.00
sobota              9.00 - 12.00
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