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Pár slov na úvod
Vážení spoluobčané,
za sebou máme prázdniny a nutno říci, že obec i tak pilně pracovala. Výsledkem jsou hned tři získané dotace na velmi zajímavé projekty, konkrétně na rekonstrukci dvou místních
komunikací, na atletický ovál a na popelnice na tříděný odpad
pro občany. Všichni občané navíc jistě zaregistrovali povedenou
rekonstrukci hlavní silnice, která dala obci úplně jiný vzhled.
Z nových akcí začala rekonstrukce chodníku mezi naší obcí
a Jirny a v srpnovém Dostavníku naleznete i zápis z posledního zasedání zastupitelstva. Zajímavost na závěr: Šestajovická vlajka na Tour de France – uvnitř čísla naleznete článek
občana, který se tohoto báječného cyklistického závodu
osobně jako divák zúčastnil.
Přeji vám příjemné babí léto.
Za členy redakce

Přes prázdniny byl vybudován nový asfaltový povrch na hlavní silnici

Martin Liška
šéfredaktor

ovický
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Informace OÚ
Úhrady nákladů
ČERVEN 2019
sítě proti hmyzu, MŠ
telefonní aparát, sběrný dvůr
žádost o dotaci
kulturní akce, Dětský den
drobný materiál, tělocvična
sáčky na psí exkrementy
úklidové prostředky
kancelářské potřeby
Dostavník 5/2019
elektřina, čerpací stanice
elektřina, tělocvična
elektřina, veřejné osvětlení
elektřina, sběrný dvůr
elektřina, MŠ
elektřina, ZŠ
poštovné
Fireport, hasiči
pojištění, hasiči
poplatky bankám
mobilní WC, Dětský den
právní služby
školení, hasiči
školení
umístění psa v útulku
demontáž nafukovací haly
pytle na tříděný odpad
Plán odpadového hospodářství
lékařská prohlídka
monitoring tepelného čerpadla
účetní poradenská činnost
stravenky
rekonstrukce chodníků
oprava vodovodního řadu
dešťová kanalizace
servis výtahu, ZŠ
oprava veřejného osvětlení
cestovné
dopravní obslužnost BUS MHD
kytice, Pasování předškoláků
příspěvek na činnost, GT Šestajovice
příspěvek na činnost, TJ Sokol Šestajovice
správní poplatky
pohonné hmoty, OP
oprava vozu, OP
ČERVENEC 2019
příprava místa K + R u ZŠ
publikace
odpadkové koše
pohoštění
podložka pod myš

1 833,1,16 940,2 131,1 447,9 075,517,2 420,16 346,1 300,4 900,700,1 000,7 481,5 000,204,1 210,7 500,1 899,3 872,23 634,11 773,10 426,4 600,17 787,36 300,16 940,800,872,600,42 822,731 846,30 405,56 390,5 415,6 800,480,209 162,500,12 500,20 000,1 000,5 376,446,8604,976,22 450,1 791,100,-
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kalendáře 2020
čistící prostředky
Dostavník 7-8/2019
elektřina, čerpací stanice
elektřina, tělocvična
elektřina, veřejné osvětlení
elektřina, MŠ
elektřina, ZŠ
elektřina, sběrný dvůr
pohonné hmoty, hasiči
poštovné
telefony, čerpací stanice
telefony, tělocvična
telefony, hasiči
telefony, OÚ
telefony, OP
fireport, hasiči
poplatky bankám
odborný posudek na dřeviny
servisní podpora, sběrný dvůr
operativní servis
tvorba spisového řádu
časová razítka
údržba zeleně, úklid obce
přistavení kontejneru, sběrný dvůr
bezpečnostní systém
rozhlasový poplatek
profil zadavatele
stravenky
SW Personalistika
správní poplatky
transfer MŠ
transfer ZŠ
odvod DPH
výstavba atletického oválu
pohonné hmoty, OP
sledování vozidla, OP
plyn, tělocvična
plyn, OÚ
plyn, ZŠ

2

4
1
35
1
4

640,038,756,300,900,700,13 141,64 162,1 000,3 496,217,2,2,1,3 885,391,1 210,1 925,2 420,8 385,7 208,9 438,1 359,196 329,2 650,1 742,135,7 260,42 822,15 449,15 000,375 000,550 000,8 883,253 160,4 290,907,15 600,8 500,20 000,-

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

Obec získala tři dotace
Prázdniny jsou za námi, a my jsme rádi, že můžeme
naše občany po dovolených přivítat velmi dobrou zprávou. Naší obci se podařilo získat tři dotace. Dvě
z těchto dotací se podařilo získat od Ministerstva
pro místní rozvoj. Jedná se o Národní dotace > Podpora
a rozvoj regionů > Podpora rozvoje regionů 2019+
> Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli. U obou dotací bylo mnohem více žádostí, než kolik bylo poskytnutých dotací. Vždy je proto potřeba věnovat vypracovaní
samotné žádosti velkou pozornost, mnoho práce a úsilí.
To se v případě Šestajovic vyplatilo a naše obec získala
nemalé finanční příspěvky na její rozvoj.

ovický
šestaj
Dostavník

DOTACE NA ATLETICKÝ OVÁL
První dotace byla získána z programu Podpora obnovy
sportovní infrastruktury. Výše dotace je 5 000 000 Kč.
Za přispění této dotace začne výstavba nového atletického areálu. První etapa bude mít podobu vybudování atletického oválu. K němu následně přibudou
další sportoviště (skok daleký, hod koulí, workout hřiště,
skatepark). O dotaci z tohoto programu žádalo 95 měst
a obcí. Uspělo 47 z nich. Mezi 47 doporučenými
žádostmi byly pouze 4 žádosti obcí (ostatní byla města),
tedy získání dotace je pro naši obec velký úspěch.
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systém svozu použitého papíru a platu od domu. Občané si již také nebudou muset chodit na obecní
úřad vyzvedávat pytle, tedy i pro ně bude nový
systém pohodlnější. V rámci nového systému dostanou
občané 120l nádoby (popelnice), do kterých budou papír a plast třídit. Svozová firma pak tříděný odpad bude
svážet přímo z těchto popelnic (jako je tomu u směsného
odpadu).
Dotace na tento projekt bude poskytnuta Ministerstvem
životního prostředí z Evropských strukturálních a investičních fondů. Výše dotace je 886 978,40 Kč.

Nová hlavní silnice

Zde začne brzy výstavba nového atletického areálu

DOTACE NA MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Druhá dotace byla získána z programu Podpora obnovy
místních komunikací. Výše dotace je 2 307 763 Kč.
Za přispění této dotace budou provedeny opravy povrchů v ulicích Krátká a Ve Skalkách. Obě tyto místní
komunikace mají povrch ve velmi špatném stavu.V ulicích
bude položen nový asfaltový povrch a budou provedeny
úpravy krajnic. O dotace na obnovu místních komunikací
byl velký zájem. Žádalo o ně celkem 168 měst a obcí. Doporučeno bylo ovšem pouze 35 z nich. Obcí pak získalo
dotaci pouze 7. I zde se důkladná práce s přípravou žádosti o dotaci naší obci vyplatila.

Ačkoliv to původně vypadalo, že se po prvotním odložení rekonstrukce hlavní silnice možná tato akce nebude vůbec konat, rekonstrukce byla nakonec provedena. Co je také velice důležité, je ta skutečnost, že se
podařilo vyjednat termín rekonstrukce na období letních prázdnin. Tedy na období, kdy je silniční provoz
nejslabší. Díky tomu nedocházelo k větším problémům v silničním provozu.
Spokojeni můžeme být také s přístupem a prací firmy
PORR, která rekonstrukci prováděla. Kromě dobrého
povrchu vozovky také firma dbala na to, aby i ostatní
věci byly v pořádku. Firma například prohazovala poklopy kanálů tak, aby nerovné poklopy byly mimo jízdní
pruh, a jízda po silnici tak byla pohodlná a bez hluku
do okolí. Velmi zásadní pak je, že firma upozornila
na to, že v případě položení dvou nových asfaltových
vrstev na původní podloží, nebude všude minimální
potřebná vrstva 9 cm (toto firmy provádějí dřívější rekonstrukce hlavní silnice vůbec neřešily). Firma sama
vyjednala další investice ze Středočeského kraje.
Firma tak mohla položit vyšší vrstvu asfaltu. Tam, kde
byl asfalt výše než původní obruby, vjezdy nebo parkovací místa, bylo možné díky těmto dodatečným krajským investicím provést úpravy a přilehlé obruby,
vjezdy a parkovací místa zarovnat s novou výškou silnice.
Zdá se tedy, že nová vozovka byla provedena dobře
a vydrží déle, než tomu bylo o původní silnice.

Stav povrchu ulic Krátká a Ve Skalkách se brzy zlepší

DOTACE NA NÁDOBY NA PLASTY A PAPÍR
Třetí dotace byla získána na projekt Systém sběru papíru
a plastů od prahu domu Šestajovice. Díky této dotaci dojde k přechodu na ekologicky a ekonomicky lepší

Občanům od prázdnin slouží nový povrch hlavní silnice

ovický
šestaj
Dostavník

Nová silnice V Cestách
O prázdninách byla dokončena výstavba nové silnice
v ulici V Cestách. Tato nová komunikace propojila ulici
Chrpová s ulicí Makovou. Občané ulice Chrpová už tak
nemusí při cestě z domova objíždět celý blok přes ulici
K Remízkům. Tím dochází i ke snížení dopravní zátěže
v části ulice Maková. Přejeme občanům, aby jim tato
nová silnice dobře sloužila.
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i úprava vjezdu do ulice Nad Údolím, kde vznikne zelený
ostrůvek.
Obec získala na projekt Stavební úpravy chodníků
podél ulice Komenského v obci Šestajovice dotaci.
Dotace byla poskytnuta Státním fondem dopravní infrastruktury. Výše dotace: 2 942 000 Kč.

Bezpečnost dětí
Obec dělá dlouhodobě průběžná opatření, která mají
zajistit co největší bezpečnost dětí navštěvujících
naší mateřskou školu a základní školu. Další dvě
taková opatření byla realizována v průběhu prázdnin.
Opatření mají podobu především vodorovného
dopravního značení. V ulici Komenského v blízkosti
hlavní budovy ZŠ byly umístěny nové dopravní
značky upozorňující na průjezd místem se zvýšeným

Nová silnice zkracuje občanům cestu domů

Rekonstrukce chodníku
Komenského
V srpnu byla zahájena rekonstrukce chodníku v ulici
Komenského spojující obce Šestajovice a Jirny.
Tento chodník je poměrně využívaný a je přímo u silnice.
Proto je nutné, aby zde byl povrch chodníku co nejkvalitnější. Doposud tomu však tak nebylo. Původní chodník
zde byl tvořen betonovými panely, z nichž mnohé se sva-

Na Jirny povede nový bezpečný chodník
žovaly k vozovce. Na silnice u chodníku se také tvořily
kaluže. Vodu z těchto kaluží projíždějící vozidla rozstřikovala na chodce. Nový chodník bude ze zámkové
dlažby. Pod chodníkem budou odtokové kanály, které zabrání tvorbě kaluží. Součástí budování chodníku je

Nové značení se nedá přehlédnout
pohybem dětí. Toto vodorovné dopravní značení je
mnohem zřetelnější (v podstatě nepřehlédnutelné)
oproti dosavadním svislým dopravním značkám.
Druhé dopravní opatření bylo zřízeno v ulici Za Stodolama v místě, kde rodiče vykládají a nakládají své děti.
Rodičům se nechce zajíždět do parkovacích míst, proto
často zastavují v silnici a nechají své děti v chvatu vyskakovat přímo na silnici. Toto jednání je nebezpečné
a nevýchovné. Často také tito rodiče blokují v místě dopravu. Na podnět strážníků naší obecní policie zde proto
bylo vytvořeno parkovací místo K + R. Toto místo je určeno k zastavení pro vystoupení nebo nastoupení osob.
Děti zde tak mohou bezpečně vystoupit přímo
na chodník. Aby nebylo nutné na místě složitě parkovat
či couvat, provedly technické služby obce stavební
úpravy v podobě vybudování navazujícího výjezdu na silnici. Zvýraznění přilehlého vjedu před parkovacím místem K + R žlutou čárou pak upozorňuje, že v prostoru
tohoto vjezdu je parkování zakázáno. Těmito dvěma
opatřeními je zajištěn naprosto plynulý průjezd parkovacím místem K + R i pro méně zdatné řidiče.
Jak však ukázal první školní den, znalost dopravních
značek mnohých rodičů – řidičů je velmi slabá. Převážná
většina řidičů zastavovala opět přímo v silnici, i když bylo
pro ně určené místo volné. Žádáme proto rodiče,
aby zbytečně neriskovali zdraví a životy svých dětí
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a využívali k vystupování a nastupování dětí pouze
toto k tomu určené parkovací místo.
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zidel. Dle zákona má majitel vozidla na jeho odstranění
dva měsíce. Pokud není vozidlo v této lhůtě z veřejné komunikace neodstraněno, vozidlo nechá zlikvidovat
obec na náklady jeho majitele.
Naši strážníci pomáhají nejen lidem, ale i přírodě. Bylo
tomu tak i v době sekání louky u statku v centru obce.
V této louce se v tu dobu pohybovalo stádo srnek, a bylo
tedy možné, že v louce leží jejich mláďata. Proto strážníci spolu se zaměstnanci technických služeb těsně
před samotným sekáním louky celý prostor zkontrolovali.

Z činnosti SDH
POŽÁR POLE – ZELENEČ
Zde je možné zastavit a nechat děti bezpečně
vystoupit a nastoupit

Z činnosti obecní policie
Během prázdnin se činnost našich strážníků
soustředila především na bezpečnost provozu
v rámci rekonstrukce hlavní silnice. Bohužel i přes
jasné dopravní značení někteří řidiči porušovali zákazy
vjezdu z vedlejších ulic a vjížděli do prostoru hlavní
silnice řízené kyvadlově semafory. Tím docházelo
k situacím, že tito neukáznění řidiči vyjeli proti koloně
vozidel jedoucích do tohoto prostoru na signál „volno“
a tuto kolou omezili v jízdě či zcela zablokovali. Strážníci
proto denně u těchto zákazů střídavě na různých
místech hlídkovali. Protože se ze strany řidičů
porušujících tyto zákazy vjezdu jednalo o bezohledné
a nebezpečné jednání, bylo toto jednání postihováno
peněžitými pokutami.
Naopak děkujeme všem řidičům, kteří v době rekonstrukce respektovali dočasná dopravní opatření a nezpůsobovali další problémy v již omezeném provozu.
Další problém, na který se strážníci během prázdnin
soustředili, byla vozidla nezpůsobilá k provozu nacházející se na veřejných komunikacích. Tato vozidla hyzdí
naši obec a často zbytečně zabírají parkovací místa
pro ostatní řidiče. Celkem naši strážníci během prázdnin vystavili deset výzev k odstranění takových vo-

OP a TS při hledání mláďat srnek

Ve středu 24. 7. 2019 vyjelo družstvo Jednotky sboru dobrovolných hasičů Šestajovice v 15:49 hod. k požáru
pole mezi obcemi Zeleneč a Mstětice. Na místě zasahovali: HZS Stará Boleslav, HZS podniku Čepro, JSDH
Stará Boleslav, JSDH Brandýs nad Labem, JSDH Jirny,
JSDH Nové Jirny, JSDH Šestajovice a Policie ČR.
Zdroj: www.sdhsestajovice.cz

Recyklace elektrospotřebičů
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí. Loni občané odevzdali k recyklaci 1 290,86 kilogramů starých spotřebičů.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané
elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme
díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém
Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci
skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu.
Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vyřadili 1 290,86 kilogramů elektra. Tím,
že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili
31,30 MWh elektřiny, 2 223,90 litrů ropy, 119,53 m3 vody
a 0,58 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 5,76 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 24,78 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný
odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když
si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů
uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost
až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů
také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří
spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku
po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto

ovický
šestaj
Dostavník

zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě
společnosti ASEKOL k dispozici více než 17 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky
vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně
velké obci. Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o červené kontejnery na drobné elektro. Každý,
kdo má zájem třídit vysloužilé elektro, si může najít nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo
na www.cervenekontejnery.cz.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru vysloužilého
elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování
až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí
vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou
frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky
studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin,
emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná
bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení
jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Odečty vodoměrů
Technické služby obce Šestajovice spol. s r.o. oznamují,
že dne 21. 09. 2019 budou prováděny odečty vody
v těchto ulicích:
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9. května, Bezinková, Blatouchová, Fialková, Hlohová, Chrpová, K Lukám, K Úvozu, Komenského, Kopretinová, Lipová, Lísková, Luční, Maková, Manželů
Starých, Nad Údolím, Pampelišková, Pohádková, Potoční, Rákosová, Revoluční (od ulice Na Ladech severním směrem), Sedmikrásková, Slepá, Starý Dvůr,
Šeříková, Šípková, Školská, Trnková, U Váhy, V Cestách, V Zátiší, Ve Vilkách, Vrbová, Vřesová, Za Stodolama, Zahradní.
Na odběrných místech, kde je již naistalován 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 emailovou adresu zaslali na email technickesluzby@sestajovice.cz. Odběratelům, kteří nebudou
využívat tuto službu, budou faktury a zálohové složenky zasílány poštou.
K zaslanému vyúčtování bude připojena informace
o platbě záloh na další zúčtovací období. Tyto faktury
a zálohy je také možno platit 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.

Hasičský záchranný sbor ČR informuje
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Zápis - Usnesení Zastupitelstva obce Šestajovice ze zasedání
konaného dne 31. 7. 2019 od 19.00 hodin v budově ZŠ Šestajovice
Přítomní zastupitelé obce: viz prezenční listina
Občanů přítomno: 3
Návrh usnesení je schválen, pokud minimálně šest zastupitelů hlasuje „pro“ návrh.
1) Zahájení zasedání.
2) Zastupitelstvo obce Šestajovice je usnášeníschopné počtem 7 přítomných členů.
3) Zařazení nových bodů do programu, schválení pořadu zasedání:
Rozpočtové opatření č. 4/2019 v kompetenci starosty
Schválení uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohody o umístění stavby č. IV-126024734/VB/01 Šestajovice, Alšova č.parc. 625/4“
Schválení uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“ se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pro umístění komunikačního vedení a zařízení na pozemku p.č. 667/6 v k.ú. Šestajovice u Prahy
Schválení uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohody o umístění stavby č. IP-12-6015838/VB/1
Šestajovice, Slunečná, č.parc. 597/94“
Schválení odměny pro nového člena ZO pana Jaroslava Procházku
Schválení pořadu zasedání.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
4) Určení zapisovatele: Kateřina Srnská
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1
5) Určení ověřovatelů zápisu: Marek Hrdlic, Pavel Jirka
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
6) Určení návrhové komise: Martin Liška, Jaroslav Procházka
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
7) Kontrola minulého zápisu
a) Revokace Usnesení č. 4 ze dne 7.5.2019, bod 9a) týkající se výše příspěvku na stravování pro místostarostu obce:
Zastupitelstvo obce Šestajovice v souladu s § 80 odst. 1 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřní směrnicí o stravování schvaluje poskytování příspěvku na stravování formou stravenek místostarostovi obce s účinností od 1. 3. 2019. Příspěvek bude
poskytován formou stravenky v hodnotě 120 Kč, z čehož příspěvek z rozpočtu obce činí 55 % a 45 % si bude
hradit místostarosta.
Schválení revokace.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1
b) Schválení minulého zápisu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
8) Zrušení Usnesení č. 4 ze dne 7.5.2019, bod 22) týkající se dodatku č. 2 OZV obce Šestajovice č. 3/2016 o nočním klidu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
9) Rozpočtové opatření č. 3/2019 (viz příloha č. 1).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
10) Rozpočtové opatření č. 3/2019 a 4/2019 v kompetenci starosty, na vědomí ZO (viz přílohy č. 2, 3).
11) Schválení přijetí dotace na akci „Výstavba atletic
ZO pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0

18) Schválení uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohody o umístění stavby č. IV-126024734/VB/01 Šestajovice, Alšova č.parc. 625/4“ se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
ZO pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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19) Schválení uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“ se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pro umístění komunikačního vedení a zařízení na pozemku p.č. 667/6 v k.ú. Šestajovice u Prahy.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
ZO pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
20) Schválení uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohody o umístění stavby č. IP-126015838/VB/1 Šestajovice, Slunečná, č.parc. 597/94“ se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
ZO pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
21) Schválení odměny pro nového člena ZO pana Jaroslava Procházku, ve stejné výši, jako pobírají ostatní neuvolnění členové ZO, tedy 2.112,- Kč měsíčně, s účinností od 1.8.2019.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 1
22) Schválení uzavření Dohody o pracovní činnosti (obsluha plynového zařízení v budově OÚ Šestajovice s účinností od 1.11.2019 do 31.5.2020.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 1
23) Schválení zápisu
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
Diskuse:

Téma Tangenta – Klánovická spojka.

Občanka:

Jaký je postoj ZO Šestajovice, jako celku k tangentě?

Starosta:

Je nezbytné se primárně řídit platným ÚP obce Šestajovice.

Závěr

Názory, komentáře
Léto s Klánovickou spojkou (KS)
V červnu náš spolek inicioval Petici proti záměru výstavby
Klánovické spojky. Během měsíce se nám sešlo 1561
podpisů, z toho 392 podpisů ze Šestajovic, 671 podpisů MČ Klánovice, a 498 podpisů z ostatních MČ Prahy a obcí ČR. Petiční výbor předal Petici na dotčené orgány, jež ji musí projednat. Nicméně Petice měla i informační přesah. Někteří sousedé se teprve nyní dozvěděli,
v jaké je již záměr fázi, a aktivně se zapojili i do zjišťovacího řízení ke Klánovické spojce, které tou dobou probíhalo.
I náš spolek podal Vyjádření k Oznámení o vlivu záměru stavby na životní prostředí. Dne 6. 8. 2019 vydal Odbor ŽP Středočeského kraje závěr zjišťovacího řízení: KS
má VÝZNAMNÝ vliv na životní prostředí a bude se dále
posuzovat dle zákona č. 100/ 2001 Sb. Není divu! Ten,
kdo si důkladně pročetl 130 stran Oznámení o vlivu KS
na životní prostředí a k němu přiložené studie (dopravní, hlukové, rozptylové) musel dojít k závěru, že takto navržená přípojka na dálnici v roce výstavby 2022 přitíží
obyvatelům, krajině i obci. Dle Oznámení B.1.5 str. 5 cit.“
Jedním z hlavních zdůvodnění pro výstavbu spojky je plánovaná rozsáhlá výstavba na kat. území Prahy a Šestajovic, která bez dokončené MÚK Beranka a Klánovické

spojky nebude realizovatelná nebo způsobí další nárůst
dopravy v Klánovicích, Šestajovicích a v konečném důsledku i Horních Počernicích.“
Uleví tedy KS dopravě v našem území? Nikoliv, způsobí další výstavbu, která přinese zvýšení počtu obyvatel, aut a dalších nároků na technickou a občanskou
vybavenost. Dopravně inženýrské podklady dokonce
uvádí nárůst intenzity dopravy o 5,7 %/24 hodin
v ulici Revoluční a dále na Slavětínské v Klánovicích
dokonce o 25 % za 24 hodin. Odvedení dopravy
přes naši obec byl údajný prvoplánový záměr výstavby
této komunikace a ten se dle těchto fakt NEKONÁ. Dopravní modely v Oznámení neuvažují se zavedením
MHD a nekalkulují s nárůstem dopravy po výstavbě kolem KS. Důrazně žádáme, aby vliv KS na životní prostředí a zdraví obyvatel byl hodnocen z hlediska jeho
jednoznačného přínosu.
Plánování dopravního řešení v našem území by se
mělo odehrávat za účasti všech dotčených samospráv,
krajů, odborníků, veřejnosti a má zahrnovat všechny
druhy dopravy (vč. P+R parkování). Klánovická spojka je jen částečným možným řešením, které však
do území přinese další stavební zátěž. A na ni nejsou
obce ani krajina k roku výstavby 2022 připraveny. Celé
znění článku najdete na www.sestajoviceprozivot.cz
Marcela Fujanová, Šestajovice pro Život, z.s.
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Mateřská škola
Zahájili jsme 10. rok činnosti
Mateřské školy Lodička
Těžko tomu věřit, že naše obecní školka zahájila 10. školní rok.
V přípravném týdnu se všichni zaměstnanci pilně snažili připravit
školu na příchod nových dětiček. Pedagogové přestavovali třídy a vymýšleli, jak prostředí nastavit co nejpodnětněji, provozní
pracovníci vysmýčili každý kout, aby školka přivítala děti a rodiče v novém a čistém kabátku. Ve třídě a šatně Čertíků byly
kompletně vyměněny podlahy a koberce. Všichni jsme se těšili na první školní den. Do mateřské školky byly přijaty všechny tříleté děti. Předškoláků je v MŠ 45 a dětí s odkladem školní docházky máme 9. První den naši školku tradičně navštěvuje pan starosta, aby se přivítal s novými dětmi. Adaptace dětí
probíhá v různé podobě a délce a my všichni se společně s rodiči snažíme ji dětem co nejvíce ulehčit. A jaké novinky si naše
školka k 10. výročí přichystala?
• druhým rokem budeme pokračovat v zavádění programu Začít spolu s cílem zaregistrovat se do sítě škol Step by Step
• zavádíme věkově smíšené třídy („stejnost vytváří soutěživost, rozdílnost vytváří spolupráci“)
• budeme usilovat o rozšíření spolupráce s rodiči, zejména dílčími projekty ve třídách a celoškolními projekty
• budeme pokračovat v podpoře dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
• přivítali jsme v pedagogickém týmu dva „pány učitele“
• budeme i nadále vytvářet důvěrné a bezpečné klima pro děti,
rodiče a zaměstnance naší školky
• budeme prohlubovat spolupráci s dalšími školními zařízeními v obci a v regionu formou založeného Centra kolegiální podpory
Budeme usilovat o to, aby mateřská škola byla pospolitou organizací s morálními hodnotami, které dětem pomáhají dávat smysl a strukturu jejich životům.
Za tým mateřské školy
Petra Dvořáková
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GT Šestajovice

T.J. Sokol Šestajovice
Po prázdninách Vám členové výboru a cvičitelé T.J.Sokol
Šestajovice přejí úspěšné vykročení do nového školního
roku a srdečně Vás zveme na některé z našich cvičení.
Zároveň si dovolujeme předem upozornit na chystané
závody Šestajovická šestka 13. 10. 2019.
Těšíme se na vás.
sokolové ze Šestajovic
Pondělí:
Všestrannost
16:00 - 17:00
Všestranná gymnastika
16:00 - 17:00
Cvičení dětí s rodiči (R+D)
17:00 - 18:00
Florbal dorost
18:00 - 19:00
Kondiční cvičení ženy
19:00 - 20:00
Cvičení pro zdravá záda
19:00 - 20:00
Úterý:
Trampolíny
15:00 - 16:30
Všestrannost - předškoláci a mladší žáci 15:30 - 16:30
Florbal elévové
16:30 - 17:45
Florbal mladší žactvo
17:45 - 19:00
Čtvrtek:
Florbal přípravka
16:00 - 17:00
Florbal elévové
17:00 - 18:15
Florbal mladší žactvo
18:15 - 19:30
Florbal dorost
19:30 - 21:00

Zdravotní cvičení – pomalá cvičení vhodná pro seniory
19:00 - 20:00
Pátek:
Míčové hry a badminton
13.50 do 14.50 hod.
Florbal st. žactvo a dorost 17:30 – 19:00 (v Čelákovicích)
Více na www.sokolsestajovice.cz.
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Jokel 2. místo, juniorky Maruška Tatarová 4. místo a Ž54
Petra Dvořáková 8 místo.
Běhej lesy Bílá
Druhý srpnový víkend se náš čtyřčlenný tým (Tomáš
a Petra Dvořákovi, Vlasta a Kačka Ouřadovi) vydal
do Beskyd. Čekala zde na ně 11,5 km dlouhá kopcovitá
trať plná výběhů a náročných seběhů. Ve svých kategoriích doběhli Tomáš na 20. a Vlasta na 27. místě, Kačka
na 60. a Petra na 67. místě.
Evropské veteránské hry
Na přelomu července a srpna proběhly v Itálie ve městě
Turín Evropské veteránské hry, kde se ve 30 sportovních
odvětvích zúčastnilo několik tisíc sportovců. Hry se konají jednou za 4 roky. V rámci atletických soutěží se náš
člen Luba Jokel zúčastnil běhu na 5 km, kde v kategorii
M55 obsadil 4. místo. Na prvních dvou místech byli Italové a třetí místo obsadil závodník z Německa.

Atlet Šestajovice
VÝBĚR Z PRÁZDNINOVÉ ČINNOSTI
Soustředění ve Vysokých Tatrách
Letos jsme se vrátili do Vysokých Tater, kde jsme absolvovali týdenní běžecké soustředění. Na pořadu bylo
nejen běhání. Nohy jsme si posílili i výšlapy na tatranské
hory. Sport jsme prokládali výlety na zajímavá místa
(jeskyně, hrad). Kromě lepší kondice jsme si tak přivezli
i mnoho zážitků.
Lívancový pohár
6. 7.
První prázdninový víkend jsme se opět vydali do pražské Stromovky na další kolo Lívancového poháru. V kategorii muži si nejlépe vedl Luba Jokel se 14. místem.
Mezi ženami se nejlépe umístila Šárka Kühnelová na
27. místě. Mezi kluky jsme tentokrát zástupce neměli.
V kategorii holky si dobře vedla Maruška Tatarová, která
protnula cíl na 4. místě.
3. 8.
O dobré výsledky se postarali naši mladí běžci. A to čtvrtými místy v kategoriích. V kategorii kluci to byl Adam Bareš a v kategorii holky Natálka Kühnelová. Mezi ženami
si nejlépe vedla Šárka Kühnelová, která dokončila na
26. místě.
Hvězdonice - Ondřejov
Na další závod seriálu Běhy do kopců v Praze a okolí
jsme vyjeli do Hvězdonic. U řeky Sázavy byl start
5,75 km dlouhého závodu. Trať končila o 250 m výše
u hvězdárny v Ondřejově. Na kopcovitou lesní trať se vydali čtyři naši zástupci. V jednotlivých kategoriích jsme
doběhli takto: M49 Tomáš Dvořák 12. místo, M59 Luba

UTMB Mont-Blanc
V srpnu čekala ve Francii na našeho běžce Petra Veselého těžká zkouška. V rámci ultramaratonského běhu
UTMB Mont-Blanc se vydal se na 99,2 km dlouhou trať.
V tomto prestižním závodě čekaly na běžce hory, kdy celkové převýšení tratě činilo 6 156 metrů. Petr si ve světové
konkurenci vedl velmi dobře, když ve své kategorii doběhl
na 36. místě. Náročný závod zvládnul v čase 20:24:08.
Více na www.atletsestajovice.cz.

TK TOLA
VÝBORNÝ ROK KLÁNOVICKÉHO
A JIRENSKÉHO TENISU
Členové tenisových klubů v Klánovicích a Jirnech mohou být hrdí na naše reprezentanty. V letošním roce se
jim velmi dařilo v týmových soutěžích mládeže. Radost
máme nejen z našich šikovných dětí, ale za zmínku
stojí i jejich ochotní rodiče, kterým nevadí trávit každý
víkend jarní sezony na tenise a nervovat se při sledování svých dětí. Poděkování také patří všem kapitánům družstev sestavených především z řad obětavých rodičů. Potěšilo nás, že ve všech našich týmech
byli všichni účastníci spolehliví a nestávalo se, že
bychom neměli plnou sestavu nebo na poslední chvíli
sháněli náhradníky. Úplně poprvé v historii našeho
klubu budou příští sezonu hrát nejvyšší pražskou
soutěž mistrovských utkání obě žákovská družstva
a to mladší i starší žáci. Je pro nás poctou, že zapadáme mezi osm nejlepších týmů v Praze a budeme
dělat vše pro to, abychom v tak těžké konkurenci jako
je Sparta Praha nebo I.ČLTK Praha obstáli. Za Jirenský oddíl TK TOLA nás reprezentovaly děti z nejmladší kategorie minitenis. Ve středočeském kraji vyhrály celou svoji skupinu a v září se budou snažit
o zisk přeborníka středočeského kraje a postupit
na mistrovství republiky. Budeme držet palce ať se to
podaří.

VÝSLEDKY DRUŽSTEV 2019
Minitenis – 1. místo ve Středočeském kraji
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Babytenis – obstál v silné konkurenci nejvyšší pražské
soutěže
Ml.žáci C – 3. místo ve 3. třídě
Ml.žáci B – 1. místo ve 2. třídě – postup do 1. třídy
Ml.žáci A – 6. místo v lize – udržení nejvyšší pražské
soutěže
St.žáci B – 1. místo ve 3. třídě – postup do 2. třídy
St.žáci A – 1. místo v 1. třídě – postup do nejvyšší pražské soutěže
Dorost – 2. místo v 2. třídě – postup do 1. třídy
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každým rokem nahoru a už se těšíme na příští sezonu.
Držíme všem hráčům palce a doufáme, že se budou
i nadále zlepšovat a dělat nám všem velkou radost.

O závodní tenis je v našich klubech čím dál větší zájem.
Zásluhu na tom má i trenérský tým sestavený výhradně
z bývalých velmi dobrých hráčů, kteří ambiciózním dětem dokáží předat cenné zkušenost v přípravě na turnaje. Jsme velmi rádi, že úroveň klánovických hráčů jde

Kultura
Historické okénko
Vážení čtenáři, po dvou měsících Vás vítáme opět
při četbě Historického okénka. Dnes se pro jednou nebudeme vracet do Klánovic, protože bychom Vás chtěli
místo toho pozvat na zajímavou výstavu do muzea
v Čelákovicích. Výstava má název Keltové v Záluží
a seznamuje návštěvníky s vzácnými, nedávno objevenými nálezy.
Vše začalo tím, že město Čelákovice připravilo na začátku roku 2018 pro obyvatele městské části Záluží
projekt multifunkčního sportoviště. Místo museli nejdříve zkontrolovat archeologové, kteří prý první den
s nadsázkou pronesli: „To nejhorší, co může investora
při stavbě potkat, je nález pohřebiště jakéhokoliv druhu
a stáří“. Netušili, že se jedná o prorocká slova, protože
následné nálezy předčily veškerá jejich očekávání.
Po první skrývce byly nalezeny hned tři objekty. Dvě
jámy sloužily v minulosti ke skladování obilí nebo potravin a patří k běžným pozůstatkům pravěkých osad.
Třetí jáma vypadala mnohem zajímavěji. Na povrchu
zkoumané plochy byl identifikován obdélníkový útvar
s mírně barevně odlišnou výplní od okolního terénu.

V hloubce více než jednoho metru se objevily první lidské kosti. V natažené poloze byl na tomto místě uložen
člověk, který podle typu kovových součástí oděvu žil
v době železné, přibližně před 2300 lety. Bylo pravděpodobné, že se bude jednat o větší pohřebiště, začal
tedy průzkum celého prostoru budoucího sportovního
areálu. Celkem bylo nalezeno a prozkoumáno jedenáct objektů, z toho devět kostrových hrobů a dvě zásobní jámy. Jedná se o nálezy z doby laténské, kdy
naše území obývali tzv. Keltové. Žili převážně v osadách, jakýchsi pravěkých vesnicích různé velikosti.
Předpokládá se, že osady byly od pohřebišť nějakým
způsobem odděleny, například vzdáleností, vodním tokem nebo nějakou terénní nerovností. Zásobní jámy
tedy zřejmě nemají s pohřebištěm nic společného
a byly využívány v jiném období. Zatím není jasné, kde
ležela osada, která využívala v laténské době toto pohřebiště.
Výstava nás tedy seznamuje s detailními nálezy v jednotlivých hrobech. Těla zemřelých byla ve většině případů ukládána v rakvích do různě hlubokých jam.
Rakve byly pravděpodobně vyrobeny z vydlabaných
kmenů vzrostlých stromů. Pohřbívalo se společně s vybranými osobními předměty, zejména šperky, součástmi oděvu nebo zbraněmi. Keltové vynikali mimo jiné
ve zručnosti při výrobě šperků, zbraní a předmětů
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denní potřeby. Nalezen byl například krásný bronzový
náramek, navlečený na paži pohřbeného. Také nalezené spony z bronzu nebo ze železa svědčí o mimořádných schopnostech tehdejších řemeslníků. Podle
hrobové výbavy jde o jakýsi průřez sociálními vrstvami
tehdejší společnosti. Nejbohatší ženy byly pohřbeny
s několika sponami, náramky a nánožníky. Hroby mužů
ukrývaly zase meče, kopí a štíty, což dokládá mimořádné schopnosti tehdejších ková
Po dokončení terénní práce v červnu 2018 se mohla
konečně rozjet stavba sportoviště a pro archeology
začala práce v laboratořích a kancelářích. Zpracování
pořízené dokumentace a konzervace nalezených kovových předmětů je dlouhodobou záležitostí. Některé
předměty byly již rozpadlé natolik, že se musely vyzvedávat s částí zeminy, aby nedošlo k jejich poškození.
Po zpracování nálezů bylo rozhodnuto o uspořádání výstavy, aby mohly být představeny veřejnosti.
Pokud tedy chcete vidět jednotlivé nálezy na vlastní oči
a dozvědět se o nich více, máte možnost navštívit
Městské muzeum v Čelákovicích do 29. 9. 2019.
Možná vás, milí čtenáři, v této souvislosti napadlo, zda
se nějaké podobné nálezy našly i na území Šestajovic.
Nebudeme vás napínat – ano, našly. Pokud byste o nich
chtěli slyšet více, jste srdečně zváni na přednášku
Mgr. Pavla Snítilého, která se bude konat v sále Kvapík
v hostinci U Antošů v Jirnech dne 11. 10. v 19 hodin.
Pozvánku naleznete na jiném místě v tomto Dostavníku.
Na základě osobní návštěvy a informací na www.celmuz.cz sepsala Alena Dušková

Na návštěvě na Staré Dámě
Pro cyklisty vrchol sezóny, pro Francii svátek, pro okolní
svět mnoho hodin živého vysílání po 3 týdny o ".....".
Proč tečky! Protože na samotné cyklisty si musí udělat
názor každý sám. Už v televizi, kde mnozí z nás jistě
aspoň krátkou reportáž viděli, je vidět, jak moc náročné 3 týdny to jsou. Vzdálenost, převýšení, risk a ten
nepředstavitelný čas strávený v sedle. To byl aspoň
pro nás důvod, proč se vydat na návštěvu. Po příjezdu
na Le Tour vás zcela pohltí něco naprosto jiného shon. Ve Francii je "Stará Dáma" ohromný kolotoč,
reklamní kolotoč. Na startu a v cíli je občerstvení a suvenýry, a všude kolem jsou kvanta lidí s reklamními
dárky. Čím víc se blíží start etapy, tím víc se lidé cpou
ke startovní čáře. Tam je ve skutečnosti jediná šance se
potkat se svou hvězdou, a vlastně s cyklisty vůbec. Setkání na trati ve mně zanechalo naprosto odlišný pocit.
Na vámi vybrané místo se totiž musíte dostavit ve značném předstihu, mnohdy skutečně den předem. Jak se
blíží cyklisté, podmínky na trati přituhují. Trať se uzavírá
a pohyb i pro pěší se omezuje a začíná být velice nebezpečný. Tři hodiny před průjezdem samotných závodníků se na trať vydává kontrola pořadatele, policisté,
správa silnic a nekončící kolona vozů sponzorů. Jako
naše vysněné místo jsme si vybrali jedno z náročněj-

ších stoupání v serpentinách. Celá kolona kolem nás
proletěla šedesátkou a z aut padaly spousty různých
předmětů. Proletěli! Přes dvě hodiny pořád něco jezdilo
kolem. Takové závody do vrchu. A najednou se tam přiřítí samotní cyklisté. Tváře bez výrazu, jezdce jen těžko
rozeznáte, snad jen ty ve výrazných trikotech. Do minuty celý peloton už zase skoro ani nevidíte mezi následujícími doprovodnými vozy. A během pár minut můžete jen vzpomínat na právě prožité nebo se vydat
na nové místo. Dodnes jsem v šoku, ale těším se
na příště. A cyklistům říkáme "roboti".
O.Š.
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KDY A KAM
Klánovický 1/2 maraton
Závod, který se koná 20. 10. 2019, je opakovaně
řazen mezi nejkrásnější závody podzimu, se těší
čím dál tím větší oblibě jak u českých běžců, tak
i zahraničních.
Letošní ročník, kromě již zmiňovaného hlavního závodu na 21 km, opět nabídne závod na 10 km, stále
vyhledávanější canicross aneb závody se psy, a ani
nejmenší účastníci nepřijdou zkrátka, pro ně jsou
připraveny speciální závody v několika kategoriích.
Velmi lákavou perličkou v doprovodném programu
je diskuse s Radkem Brunenerem, českým top ultraběžcem, který návštěvu Klánovického závodu
zvládne mezi Spartathlonem a Mistrovstvím světa
v běhu na 24 hodin.
Startovní listina je stále otevřena, nicméně vzhledem k rychle plnící se kapacitě organizátoři doporučují včasnou registraci. Tu lze provést na
www.klanovickypulmaraton.cz, kde jsou veškeré informace o tomto stále populárnějším závodě.
Foto:
Jakub
Nedbal

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

27. 8. - 9. 10. 2019
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Milí počerničtí i sousedé z okolních čtvrtí i obcí, máme
pro Vás skvělou zprávu! Od měsíce října budou i u nás
v Horních Počernicích probíhat taneční kurzy pro dospělé. Tančit se bude v nově zrekonstruované Chvalské
stodole s tanečním mistrem Bc. Martinem Hejhalem.
Nepropásněte tuto skvělou příležitost a přihlaste se, dokud jsou ještě volná místa.
31. 8. - 24. 11. 2019
CHALOUPKA NA VRŠKU
pohádkový svět Šárky Váchové
Výstava zavede děti i dospělé do světa oblíbeného večerníčku. Laskavé, ale zároveň i poučné vyprávění o dětech a obyvatelích podhorské vesničky přibližuje nejmenším nejen koloběh 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 Váchová vytvořila pro loutková divadla, televizi i animovaný ﬁlm. Součástí expozice budou
i kreativní dílničky pro děti.

1. 9. 8:00 - 30. 12. 2019 17:00
Výtvarná soutěž: Tohle je můj VEČERNÍČEK
Chvalský zámek vyhlašuje tradiční výtvarnou soutěž,
která tentokrát zavede do světa pohádek na dobrou
noc. Téma zní „Tohle je můj večerníček“. Který televizní
večerníček je ten váš nejoblíbenější? Zkuste nám to
namalovat! Všechna díla budou vystavena současně
s očekávanou výstavou výtvarníka Zdeňka Smetany,
který pro děti namaloval oblíbené večerníčky: o Rákosníčkovi či o Křemílkovi s Vochomůrkou. Těšíme se
na vaše obrázky!
14. 9. 2019 18:00 - 21:00
TAJEMNÁ NOC
V sobotu 14. září se můžete těšit na další pohádkovou
stezku večerním zámkem. Chvalský zámek ožije jako
v pohádce: potkáte se s princeznami, rytíři, zámeckým
služebnictvem, vílami i skřítky. Podle mapy budete sami
procházet zámkem a hledat řešení úkolů a záhad tajemných zámeckých obyvatel. Navíc si budete moci prohlédnout i novou výstavu:
15. 9. 08:30 - 18:00
Svatoludmilská pouť
Chvalský zámek, Farnost sv. Ludmily a SHM Klub Praha
– Počernice srdečně zvou v neděli 15. září na tradiční
Svatoludmilskou pouť na Chvalské tvrzi. Těšit se můžete
na bohatý celodenní program pro děti i dospělé.
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19:00 Slavnostní zahájení výstavy
CHALOUPKA NA VRŠKU
s výtvarnicí Šárkou Váchovou
20:30 JAN SPÁLENÝ a ASPM:
koncert na zámeckém nádvoří
27. 9. - 29. 9. 2019
DETEKTIVNÍ VÍKEND
Milé děti, na začátku školního roku vám přinášíme zcela
novou záhadu k vypátrání. O prodlouženém víkendu
od pátku 27. do neděle 29. září se můžete těšit na další
detektivní zápletku na pozadí zámeckého příběhu z konce
18. století. Přijďte k nám kdykoli v čase mezi 9. a 17. hodinou a samy (spolu s rodiči nebo prarodiči) zkuste rozluštit zámeckou záhadu.

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

úterý 17. září v 19.30 hod.
TERORISTKA
Kino / komedie / ČR / do 12 let nevhodné
Hrají: Iva Janžurová, Martin Hofman, Tatiana Vilhelmová,
Pavel Liška, Eva Holubová, Jana Plodková. Příběh učitelky v důchodu, která celý život učila žáky, že základem
všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Vstupné: 80 Kč.
středa 18. září v 19.30 hod.
OSIŘELÝ ZÁPAD
Spolek Kašpar, Divadlo v Celetné
Hrají: Matouš Ruml, Petr Lněnička, Lukáš Jůza a Tereza
Rumlová, Svérázná komedie. (Do 15 let nevhodné).
Vstupné: 350, 330, 300 Kč.
sobota 21. září a neděle 22. září v 15.00 hod.
STRAŠNÝ PŘÍBĚH STRAŠIDEL
DS Počerníčci. Veselá pohádka o Martinovi, studentu
věd čarodějnických, a jeho popletené tetě. Vstupné: 80,
70, 60 Kč.
pondělí 23. září v 19.30 hod.
HVĚZDNÁ SETKÁNÍ: VIKTOR PREISS
Podporujeme projekt Světýlko pro maminku. Vstupné:
280, 260, 240 Kč.
středa 25. září v 19.30 hod.
SKLENĚNÝ POKOJ
Kino / Drama / ČR, SK / anglicky s českými titulky /
do 12 let nevhodný
Film podle slavného románu britského spisovatele Simona Mavera. Vstupné: 80 Kč.
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MIA A BÍLÝ LEV
Film / dobrodružný rodinný / Fr, D, JAR / český dabing/
Fascinující příběh o přátelství dospívající dívky a lva.
Vstupné: 80 Kč.
středa 2. října v 19.30 hod.
LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
Kino / komedie / FR, BE / původní znění s titulky / do 12 let
nevhodné. Raphaelovi připadá jeho život naprosto dokonalý. Je slavným spisovatelem, čtenáři jej obdivují, milující a krásná žena ho podporuje. vstupné: 80 Kč.
sobota 5. října v 19.30 hod.
SVĚTÁCI
DS Oudiv. Skoro hudební komedie o neztracených iluzích. Vstupné: 120, 100, 80 Kč.
neděle 6. října v 15.00 hod.
ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA
DS Počerníčci. Známá pohádka o dvou královstvích
a o princi a princezně, kteří se nejprve vzít nechtěli, pak
zase chtěli a vlastně zas nechtěli. vstupné: 80, 70, 60 Kč.
pondělí 7. října v 19.30 hod.
KLEOPATRA
Sedmá divadelní. hrají: Jitka Čvančarová, Michal Malátný. Činohra se zpěvy z prostředí starověkého Egypta.
vstupné: 390, 370, 350 Kč.
úterý 8. října v 19.30 hod.
NA STŘEŠE
Kino / drama, komedie / ČR / do 12 let nevhodný
hrají: Alois Švehlík, Duy Anh Tran, Vojtěch Dyk. Příběh
o setkání s někým, koho považujeme za cizince, nicméně
může být součástí, kterou postrádáme. Vstupné: 80 Kč.
středa 9. října v 19.30 hod.
HVĚZDNÁ SETKÁNÍ: MARTIN DEJDAR
Vzácným hostem, který přijal pozvání moderátorky večera Marianne Ehrenthal, je herec pan Martin Dejdar.
Výtěžkem ze vstupného podporujeme projekt Světýlko
pro maminku. Vstupné: 280, 260, 240 Kč.
pátek 11. října v 19.30 hod.
BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
Kino / komedie / Německo / český dabing / do 12 let nevhodný. Kvůli sázce se na 100 dnů vzdají všeho,
co vlastní. Vstupné: 100 Kč.
sobota 12. října v 18.00 hod.
MALÝ PRINC
DS Zeptejte se kocoura. Příběh prince s dětskou duší,
který po generace oslovuje děti i dospělé, v zajímavém
scénickém ztvárnění, které využívá kombinaci živých
herců, loutek, animace a stínohry. Vstupné: 110, 90, 70 Kč.

čtvrtek 26. září v 19.30 hod.
CAVEWOMAN
Agentura Point. Hrají: Daniela Choděrová. Přijďte se podívat na volné pokračování kultovní one man show Caveman a seznámit se s hrdinkou nového představení
o jeskynní ženě Cavewoman. Vstupné: 390, 370, 350 Kč.

neděle 13. října v 15.00 hod.
PRINCEZNA Z MOŘE
DS Počerníčci. Pohádkový příběh z podvodního království vypráví o sestrách Sereně a Adrianě. Vstupné: 80,
70, 60 Kč.

neděle 29. září v 15.00 hod.

úterý 15. října v 19.30 hod.
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AGENT TZV. SPOLEČENSKÝ
Švandovo divadlo. Téměř detektivní drama prolínající časové roviny normalizace a dnešních dnů. Vstupné: 400,
370, 350 Kč.
středa 16. října v 19.30 hod.
TENKRÁT V HOLLYWOODU
Kino / komedie, drama / USA / původní znění / do 15 let
nepřístupný.
Hrají: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie,
Al Pacino, Kurt Russell a další. V devátém ﬁlmu kultovního režiséra Quentina Tarantina se televizní herec
a jeho dlouholetý kaskadér rozhodnou prosadit se
u ﬁlmu na konci zlaté éry Hollywoodu – v roce 1969
v Los Angeles. Vstupné: 100 Kč.
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Nešleha. Brilantní situační komedie plná zvratů a záměn
o tom, kolik milenek je zapotřebí ke zkáze jednoho dlouholetého manželství.
Vstupné: 460, 440, 420 Kč.

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

16. 9. pondělí, 20:00 - Kino
TENKRÁT V HOLLYWOODU
Devátý ﬁlm kultovního režiséra Quentina Tarantina
s L. DiCapriem s B. Pittem. USA / 2019 / komedie,
drama / 159 min / s titulky

čtvrtek 17. října v 19.30 hod.
JAVORY
Koncert slavné sourozenecké dvojice Hany a Petra Ulrychových a jejich kapely Javory beat. Vstupné: 500 Kč.

18. 9. středa, 20:00 - Kino
PARAZIT
Originální černá komedie s prvky thrilleru, dramatu i satiry odehrávající se v současné Jižní Koreji. Jižní Korea
/ 2019 / drama, komedie, thriller / 132 min / s titulky

sobota 19. října v 19.30 hod.
LÍZINKA
DS Právě začínáme. Brutálně groteskní historka o frekventantce SUPOV (střední učiliště popravních věd) Lízince Tachecí.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč.

22. 9. neděle, 16:00 a 23. 9. pondělí, 10:00
O SNĚHURCE - Divadlo pro děti
Klasická loutková pohádka o Sněhurce a sedmi trpaslících je určena pro nejmenší diváky. Text je doplněn písničkami a živým doprovodem houslí, kytary, zobcové
ﬂétny a rytmických nástrojů. Hraje: Malé divadélko Praha

neděle 20. října v 15.00 hod.
KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK
Divadlo D5. Pohádka na motivy známého večerníčku.
Vstupné: 110, 90, 70 Kč.

23. 9. pondělí, 20:00 - Kino
NABARVENÉ PTÁČE
Filmová adaptace světového bestselleru Jerzy Kosińského v režii Václava Marhoula s hvězdným mezinárodním obsazením. Česko, Slovensko, Ukrajina / 2019 /
drama / 169 min / s titulky

pondělí 21. října v 19.30 hod.
VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU
DS Háta. Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová,
Adéla Gondíková, Filip Tomsa a další. Bláznivá komedie o tom, že ani člen vlády by si neměl něco začínat
s vdanou sekretářkou.
Vstupné: 370, 350, 330 Kč.

25. 9. středa, 20:00 - Kino
PANSTVÍ DOWNTOWN
Příběh rodiny Crawleyů, bohatých majitelů velkého panství na anglickém venkově na počátku 20. století přichází na plátna kin. VB / 2019 / drama / s titulky

úterý 22. a 23. října v 19.30 hod.
PŘES PRSTY
Kino / komedie / ČR. Hrají: Petra Hřebíčková, Jiří Langmajer, Denisa Nesvačilová, Vojtěch Dyk, Jakub Prachař
a další. Nová komedie Petra Kolečka o lásce pod volejbalovou sítí a hlavně o tom, že člověk sice udělá hodně
chyb, ale přesto vždycky přijde od života nová šance.
Vstupné: 120 Kč.

26. 9. čtvrtek, 19:30 - Koncert
LENKA DUSILOVÁ - SOLO
Lenka se stala ikonou odvážného, novátorského popu,
která však neztrácí většinové publikum, jež si za léta
svého působení vybudovala. V samostatných sólových
vystoupeních experimentuje s loop machine, stylovou
otevřeností, hráčskou erudicí a rozšířenými nezaměnitelnými vokálními technikami.

sobota 26. října v 15.00 hod.
LVÍ KRÁL
Kino / rodinný, animovaný / USA / český dabing
Film vypráví animovanou klasiku za pomoci nových
technologií a uvádí známé postavy na stříbrné plátno
zcela novým, realistických způsobem.
Vstupné: 100 Kč.

30. 9. pondělí, 20:00 - Kino
DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU
Dva mladí lidé přijíždějí do New Yorku na víkend. Špatné
počasí jim připraví sérii nečekaných dobrodružství. Romantická komedie Woody Allena. USA / 2019 / komedie, romantický / 92 min / s titulky

čtvrtek 31. října v 19.30 hod.
DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ
Pantheon production. Hrají: Veronika Freimanová, Vladimír Kratina, Jana Bernášková, Kateřina Lojdová, Luděk

OSTROV NADĚJE
REGINA JÄGER - Výstava měsíce
Mladá fotografka Regina Jäger ze Švýcarska ve spolupráci s Centrem Narovinu představuje fotograﬁe zachycující každodenní život komunitního centra Ostrov
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Naděje na Rusinga Island v Keni. Výstava je prodejní
a potrvá do konce října.
2. 10. středa, 20:00 - Kino
PŘES PRSTY
Režijní debut Petra Kolečka (scénáře MOST!, Okresní
přebor - Poslední zápas Pepíka Hnátka, Zakázané uvolnění, atd.). Česko / 2019 / komedie, sportovní / 101 min
7. 10. pondělí, 20:00 - Filmový klub
JIŘÍ SUCHÝ - LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
O mnohdy nelehké životní cestě hudebníka, textaře, spisovatele, básníka, výtvarníka, režiséra, divadelníka Jiřího Suchého natočila ﬁlm Olga Sommerová. Česko /
2019 / dokumentární / 102 min
9. 10. středa, 20:00 - Kino
NÁRODNÍ TŘÍDA
Film podle stejnojmenné knihy Jaroslava Rudiše v hlavní
roli s Hynkem Čermákem kombinuje dramatický příběh s
černým humorem. Česko, Německo / 2019 / drama / 91 min
8. 10. 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!
10. 10. čtvrtek, 15:00 - Akce
Křest nového CD vydaného k 25. výročí vzniku kapely MAXIM TURBOLENC
10. 10. 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.
13. 10. neděle, 16:00 - Kino
OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím
stádem v Shaunově zbrusu novém ﬁlmovém dobrodružství. Velká Británie, USA, Francie / 2019 / animovaný, dobrodružný, komedie
14. 10. pondělí, 20:00 - Kino
PARAZIT
Originální černá komedie s prvky thrilleru, dramatu i satiry odehrávající se v současné Jižní Koreji. Jižní Korea
/ 2019 / drama, komedie, thriller / 132 min / s titulky
16. 10. středa, 20:00 - Kino
PRAŽSKÉ ORGIE
Film Ireny Pavláskové podle stejnojmenné předlohy
americké literární legendy, Phillipa Rotha. Česko / 2019
/ drama, erotický / 112 min
17. 10. čtvrtek, 14:00 - Bio Senior
CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?
Pokračování osudů rodiny Verneuilových. Francie / 2014
/ komedie / 97 min / s titulky. Zvýhodněné vstupné
pro seniory 60 Kč
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17. 10. čtvrtek, 19:00 - Přednáška
OMÁN
Poznejte místní unikátní kulturu, tradiční architekturu,
přírodu a přátelské obyvatele. Přednáší: Tomáš Hájek
20. 10. neděle, 16:00 a 21. 10. pondělí, 10:00 - Divadlo
pro děti
KVAK A ŽBLUŇK - DVA KVAMARÁDI
Veselé i poučné příběhy dvou žabích kamarádů Kvaka
a Žbluňka. Představení je volně inspirováno knihami Arnolda Lobela. Pohádka s písničkami a povídáním o ročních obdobích. Hraje: Divadlo Cylindr
21. 10. pondělí, 20:00 - Kino
BUDIŽ SVĚTLO
Působivé drama o síle a křehkosti rodinných pout, o individuální zodpovědnosti ve světě, kde xenofobie vítězí nad soucitem s bližním. Slovensko, Česko / 2019 / drama / 93 min
23. 10. středa, 20:00 - Kino
STAŘÍCI
Atypická road movie o dvojici bývalých politických vězňů
(J. Schmitzer, L. Mrkvička), kteří se navzdory všem omezením a překážkám bijí za spravedlnost. Česko, Slovensko / 2019 / drama, road movie
30. 10. středa, 20:00 - Kino
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Film J. Vejdělka podle stejnojmenného románu Evžena
Bočka. Česko / 2019 / komedie / 110 min
BĚH S BESEDOU - Sledujte naše webové stránky
Změna programu je vyhrazena

Letní taneční soustředění
a nová sezóna v Danceportu
Taneční a pohybové studio Danceport po letních
prázdninách, během kterých koncem července
uspořádalo pro děti a mládež taneční soustředění, opět
odstartuje novou sezónu, a to již druhý týden v září. Těšit
se můžete na kurzy MTV a latiny pro děti a mládež,
tradiční taneční kurzy pro dospělé a mládež a
skupinové cvičení pro ženy. Přijďte si zacvičit a zatančit.
Více informací o všech kurzech naleznete na
www.danceport.cz.
Za Taneční studio Danceport
Helena Wojdylová
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Základní škola Šestajovice

Zde může
být
i vaše
reklama!

přijme

uklízečku

Kontakt:
mistostarosta@sestajovice.cz

tel.: 724 963 162

na zkrácený úvazek.
Nástup možný ihned.
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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
www.kominictvinemec.cz

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

mobil: 608 114 007
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