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Vážení spoluobčané,
máme tu konečně tolik očekávané rozvolnění a život se nám tak pomalu 
vrací k normálu. Doufejme, že i očkování bude pokračovat v dobrém tem-
pu a všichni si užijeme letní dovolené, případně děti prázdniny. V obci již 
vše také kvete a technické služby mají plné ruce práce s údržbou zeleně. 
V Dostavníku jsou tentokrát zmíněna témata vážnější než obvykle. Konkrét-
ně se jedná o vyhlášení stavební uzávěry z důvodu vyčerpané kapacity vody 
a čistírny odpadních vod pro stávající obyvatele obce (součást usnesení 
ze zasedání zastupitelstva obce) či opakované anonymní výhrůžky ve škol-
ských zařízeních v ČR, která vyústila ve zvýšenou hlídkovou činnost Obecní 
policie Šestajovice u naší školky a ZŠ. Během května došlo také k havárii 
vody v ulici Trativody a uvnitř čísla naleznete zápis ze zastupitelstva obce.
Za členy redakce Vám přeji pevné zdraví.

Martin Liška
šéfredaktor

Nové keře doplňující stávající zeleň v okolí hlavní silnice
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Informace OÚ

Úhrady nákladů

Měsíc duben 2021
pytle na komunální odpad 1 210,-
nádoby na tříděný odpad    4 571,-
router    7 654,-
kancelářské potřeby    13 972,-
Dostavník 3, 4/2021    34 254,-
elektřina, čerpací stanice    1 300,-
elektřina, tělocvična    4 900,-
elektřina, veřejné osvětlení    700,-
elektřina, MŠ    1 600,-
elektřina, ZŠ    5 000,-
poštovné    798,-
malba, ZŠ    15 000,-
fireport    1 210,-
poplatky bankám    4 867,-
pronájem prostor pro sběrný dvůr    10 000,-
software    53 328,-
IT služby    10 000,-
provoz sběrného dvora    277 222,-
bezpečnostní centrum    1 742,-
rozhlasové poplatky    270,-
dopravní obslužnost BUS MHD    132 436,-
transfer MŠ    325 000,-
transfer ZŠ    550 000,-
DPH    13 048,-
příspěvek na dítě v neobecní MŠ    2 800,-
stavební úpravy čp. 13    785 227,-
pohonné hmoty, OP    4 527,-
sledovací systém vozu    907,-

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

Klánovická spojka

Dne 24. 5. 2021 proběhlo na Krajském úřadu Stře-
dočeského kraje (KÚSK) jednání ve věci výstavby 
Klánovické spojky. Za KÚSK jednání vedl náměs-
tek hejtmanky pro oblast infrastruktury Martin Kupka 
(ODS) a dále vedoucí oddělení pozemních komunika-
cí Mgr. Jiří Bejlovec. Jednání se účastnili zástupci naší 
obce, zástupci městské části Praha-Klánovice a zástup-
ci spolku Šestajovice pro Život, z.s. Pozváni byli také 
zástupci městské části Praha-Horní Počernice, ti se 
na jednání nedostavili.
Cílem jednání bylo, aby zástupci krajského úřadu, kte-
rý je investorem Klánovické spojky, získali informace 
pro  rozhodování o dalším postupu na přípravách 
stavby. Všichni přítomní na jednání přednesli své posto-
je a argumenty.
Zástupci naší obce především přednesli požadavky, 
které mají Šestajovice k  výstavbě Klánovické spojky 
zakomponované v územním plánu obce. Vzhledem 

k současnému stavu se jedná především o podmínku, 
že výstavbě Klánovické spojky musí předcházet 
realizace přeložek silnic č. 12 a 101. Pokud by tato 
podmínka nebyla splněna, mohlo by docházet k  ten-
denci řidičů jedoucích po silnicích č. 12 a 101 k využí-
vání Klánovické spojky jako rychlejší alternativní trasy 
do centra Prahy. Řidiči přijíždějící ze silnice č. 101 smě-
rem od Jiren by tak mohli zvyšovat provoz v naší obci. 
Daleko více by pak byly ohroženy Klánovice, kudy by si 
mohli urychlovat cestu řidiči přijíždějící ze silnice č. 12 
od  Újezda nad Lesy. O tomto uvažovalo zastupitel-
stvo naší obce již při tvorbě územního plánu obce, 
a proto byla podmínka dřívější realizace přeložek silnic 
č. 12 a 101 do územního plánu obce zakomponována 
pro ochranu obyvatel Šestajovic a Klánovic.
Přeložky silnic č. 12 a 101 jsou v přípravách. Jejich vý-
stavba je reálná až za několik let. Až budou tyto stavby 
vybudovány, teprve pak bude možné zahájit stavbu Klá-
novické spojky. S výstavbou Klánovické spojky tak 
nelze v několika následujících letech vůbec počítat.
Na základě těchto skutečností bude krajský úřad praco-
vat s variantou přerušení probíhajících příprav vč. EIA. 
Přípravy by byly obnoveny až po vybudování přeložek 
silnic č 12 a 101.

Očkování u praktika

Ordinace MUDr. Ročňové (Revoluční 13) oznamuje, 
že se zde mohou nechat očkovat proti COVID-19 vakcí-
nou Astra Zeneca všichni zájemci nad 16 let.

Revitalizace zeleně

Technické služby obce pokračují v revitalizaci zelené-
ho pásu podél hlavní silnice. Jedná se o místa, kde 
jsou vysázeny živé ploty podél hlavní komunikace. 
Prvním ošetřeným místem byl živý plot u hlavní silnice 
v ulici Revoluční před kruhovým objezdem. Okolo keřů 
byl odkopán nános zeminy, který omezoval spodní 
části keřů. Odstranění této přebytečné zeminy pomů-
že i ke zvýšení čistoty a ke snížení prašnosti v okolí. 
Za dešťů totiž byla tato zemina splavována na chodní-

Štěpka zajistí keřům vláhu a živiny
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ky a silnice. Zemina se vykopává několik centimetrů 
pod  roveň komunikace a takto vniklý prostor je násled-
ně vyplněn štěpkou. Pod keři se tak lépe udržuje vlh-
kost a rozkladem štěpky vznikají živiny pro růst keřů.
Štěpku technické služby získávají vlastní činností. Dře-
vo na štěpkování je získáváno z údržby obecní zeleně 
a štěpkování je prováděno na vlastním štěpkovači tech-
nických služeb. Obec tak spoří na likvidaci bioodpa-
du z údržby zeleně a současně zdarma získává mate-
riál potřený při dalších činnostech týkajících se údržby 
a rozvoje zeleně v obci.

Přesun ordinace

Tento rok bude zahájena výstavba nového domu 
s obecními byty v místě stávající budovy čp. 13. Původ-
ní zadní budova již byla zbourána. Nyní čeká na demo-
lici i přední budova. V té v současnosti sídlí i ordinace 
praktické lékařky MUDr. Ročňové.
V budoucnu najde ordinace trvalé umístění v novém 
společenském centru obce. V současnosti však bylo 
nutné vyřešit, kam bude ordinace do doby výstavby no-
vého centra přemístěna. Zastupitelé museli při svém 
rozhodování vzít v  potaz především přístupnost or-
dinace pro naše seniory a dále možnost parkování 
pro pacienty používajícími k dopravě k lékaři automobil. 
Důležitou otázkou byla také ekonomická stránka.
Zastupitelé projednávali několik návrhů řešení. Hle-
dali variantu, které bude nejefektivnější. Tedy zajistí 
nejdostupnější využívání ordinace pro naše obča-
ny a současně nebude pro obec znamenat výrazné 
ekonomické zatížení. Z  těchto směrů se jako nejvý-
hodnější ukázala varianta mobilní stavby. Tato mobilní 
stavba bude umístěna v okrajové části parku na Bal-
káně. Tedy obdobně, jako je zde umístěna ordinace 
dětské lékařky. Toto místo se nachází u autobusové 
zastávky v centru obce. Je tak velmi dobře dostup-
né pro naše seniory. Prostor pro parkování pacientů 
je zajištěn v ulici Tyršova, kde je dostatečný prostor 
pro parkování podél krajnic při zachování jízdních 
pruhů a dále na parkovišti v této ulici. Umístění mobilní 
stavby bude takové, že nijak neomezí užívání parku. 
Nebude nutné přesouvat ani dětské hřiště a ani prvky 
pro cvičení v přírodě.
Jakmile bude vystavěn objekt společenského centra 
vhodný pro umístění lékaře, dojde k přestěhování ordina-
ce do jeho prostor. Mobilní stavba bude poté z parku 
odvezena na jiné místo a najde nové využití. Park tak 
do budoucna zůstane ve stávající podobě.

Havárie vodovodu

V neděli 23. 5. byla zjištěna havárie na vodovodním 
řadu v  ulici Trativody. V  neděli je většina občanů 
doma a náhlé přerušení dodávky vody by pro ně zna-
menalo nemalé problémy. Proto v neděli provedly 
technické služby obce na místě preventivní opatření, 
aby nemuselo k  okamžitému přerušení dodávky 

vody dojít. Samotná oprava havárie byla napláno-
vána hned na pondělí. Informace o pondělní opravě, 
a tedy i o pondělním přerušení dodávky vody v ulici 
Trativody a přilehlých ulicích (Ovesná, Žitná, Ječná, 
Pšeničná) rozeslala ještě v  neděli obec občanům 
dotčených ulici Mobilním rozhlasem. Stejně tak 
byly již v neděli tyto informace umístěny na webové 
stránky obce.
Technické služby vše připravily tak, aby oprava proběh-
la co nejrychleji a přerušení dodávky vody bylo co 
nejkratší. To se také povedlo a dodávka vody byla pře-
rušena pouze na dvě hodiny. Protože se havárie stala 
pod silnicí, technické služby po opravě havárie na místě 
vybudovaly nový základ vozovky. Asfaltová vrstva bude 
položena v průběhu příštího měsíce, kdy jsou plánovány 
opravy poškození povrchů komunikací po celé obci.

Nová kamera

Jedním ze strategických směrů, který vedení naší obce 
aplikuje při rozhodovacích procesech, je zajištění ma-
ximální soběstačnosti obce. Soběstačnost vede pře-
devším k úsporám, které vznikají vlastním zajištěním 
hospodářských činností v obci a tím omezení využívání 

Místo havárie po provedení opravy

TS při hledání poškození kanalizace za pomoci nové 
kamery.
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externích služeb, které jsou pro obec dražší. Součástí 
zajištění soběstačnosti obce je i pořizování odpovídající 
techniky.
Novým přírůstkem v této technice je kamerový kufřík 
určený k nahlížení do kanalizačního řadu. Díky to-
muto zařízení je možné vyhledat závady na kanalizač-
ním řadu, aniž by bylo nutné provádět výkopové son-
dy. Doposud si kamerové průzkumy obec objednávala 
u externí firmy, což bylo poměrně nákladné. Nyní mo-
hou kamerové průzkumy kanalizačního řadu provádět 
technické služby obce samy a bez dalších nákladů. 
Pro obec to znamená, že již tyto průzkumy nemusí hra-
dit externí firmě. Odpadá tak i rozhodování, zda v urči-
tých případech kamerový průzkum kvůli poměrně vysoké 
ceně dělat nebo ne. Navíc v případě potřeby je kamera 
k dispozici okamžitě, v případě problémů již není obec 
závislá na časových možnostech externí firmy.

Z činnosti obecní policie

V měsíci květnu řešili naši strážníci tyto záležitosti: zvý-
šený dohled u mateřské školy a základní školy z důvodu 
anonymního nahlášení útoku střelnou zbraní na školská 
zařízení v ČR, pomoc osobě v uzamčeném bytě, řízení 
provozu na okružní křižovatce Poděbradská-Komen-
ského zablokované porouchaným autobusem, zákaz 
pití alkoholu na veřejnosti v  místě zakázaném obec-
ně závaznou vyhláškou, umístění reklamního poutače 
na místě bránícím výhledu do křižovatky, narušová-
ní občanského soužití, podnapilá osoba na veřejném 
prostranství 4x, kontrola podezřelého vozidla, rušení 
nočního klidu 2x, nález bundy, nález peněženky, volně 
pobíhající pes 2x, nepořádek na soukromém pozemku 
– narušování vzhledu obce, podezření z pálení odpadů 
2x, zraněná srna, pohyb psychicky narušené osoby na 
veřejném prostranství.

Z činnosti hasičů

Požár rodinného domu
Nové Jirny
Ve čtvrtek 15. 4. 2021 vyjelo ve 2:10 hod. družstvo JSDH 

Šestajovice s vozidlem CAS 15 Mercedes-Benz Atego 
k likvidaci požáru rodinného domu v Nových Jirnech. 
Vzhledem k rozsahu a náročnosti požáru byl velitelem 
zásahu vyhlášen druhý stupeň poplachu. Na místě 
tedy zasahovalo celkem deset jednotek profesionálních 
a  dobrovolných hasičů. Jednalo se o náročný požár 
bohužel s tragickým koncem. Na místě zemřela jedna 
osoba. Více informací o události najdete na následu-
jícím odkazu  https://www.pozary.cz/clanek/243490-je-
den-clovek-zemrel-pri-pozaru-rodinneho-domu-v-novy-
ch-jirnech-drevostavba-byla-cela-v-plamenech/#1506  
Na místě zasahovalo: HZS Stará Boleslav, HZS Český 
Brod, HZS Říčany, JSDH Brandýs nad Labem, JSDH 
Nové Jirny, JSDH Jirny, JSDH Šestajovice, JSDH Škvo-
rec, JSDH Tuklaty, JSDH Vyšehořovice, Policie ČR 
a Zdravotní záchranná služba.

Záchrana osoby z uzamčeného bytu
Šestajovice
V sobotu 17. 4. 2021 vyjelo v 16:26 hod. družstvo JSDH 
Šestajovice s vozidlem CAS 15 Mercedes-Benz Atego 
k nahlášené záchraně osoby z uzamčeného bytu. Oso-
ba uvnitř bytu nereagovala na bouchání a hlasité volání. 
Bylo tedy nutné vniknutí do bytu. Na místě zasahovalo 
HZS Stará Boleslav, JSDH Šestajovice, Zdravotní zá-
chranná služba, Policie ČR a Obecní policie Šestajo-
vice. 

Odečty vodoměrů 

Technické služby obce Šestajovice spol. s r.o. oznamu-
jí, že dne 23. 6. 2021 budou prováděny odečty vody 
v těchto ulicích:  
Škroupova, Sukova, Myslivečkova, Ve Skalkách, Marti-
nů, Janáčkova, Dvořákova, U Pole, Rybova, Smetano-
va, Spojovací, Lomená, Fibichova, Palackého, Krátká, 
Čechova, Tyršova, Lesní, Cyrilov, Holekova, Havlíčko-
va, Hálkova, Máchova
Žádáme odběratele, u kterých bude prováděn odečet 
vodoměru, aby si předem zkontrolovali a vyčistili šachtu 
s vodoměrem a aby vodoměr v šachtě nebyl pod vodou. 
Šachta i vodoměr jsou majetkem odběratele, údržba je 
tedy povinností majitele.
Na odběrných místech, kde je již naistalován vodoměr 
na dálkový odečet, není přítomnost majitelů nemovitostí 
nutná.
Žádáme odběratele, kteří mají zájem o elektronické za-
sílání faktur za vodné a stočné, aby nám svou e-mai-
lovou adresu zaslali na email technickesluzby@ses-
tajovice.cz. Odběratelům, kteří nebudou využívat tuto 
službu, budou faktury a zálohové složenky zasílány 
poštou. K zaslanému vyúčtování bude připojena infor-
mace o platbě záloh na další zúčtovací období. Tyto fak-
tury a zálohy je také možno platit v hotovosti v kanceláři 
Technických služeb - budova Obecního úřadu, Huso-
va 60/9, Šestajovice.
Úřední dny - pondělí, středa 8-12 hod. a 13-17 hod.
                   - úterý, čtvrtek 8-12 hod. a 13-16 hod.

https://www.pozary.cz/clanek/243490-jeden-clovek-zemrel-pri-pozaru-rodinneho-domu-v-novych-jirnech-drevostavba-byla-cela-v-plamenech/#1506
https://www.pozary.cz/clanek/243490-jeden-clovek-zemrel-pri-pozaru-rodinneho-domu-v-novych-jirnech-drevostavba-byla-cela-v-plamenech/#1506
https://www.pozary.cz/clanek/243490-jeden-clovek-zemrel-pri-pozaru-rodinneho-domu-v-novych-jirnech-drevostavba-byla-cela-v-plamenech/#1506
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Starosta obce Šestajovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

REFERENT MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY
Místo výkonu práce: Obec Šestajovice  
Pracovní poměr na dobu neurčitou.
Pracovní úvazek 40 hod. týdně.
Nabízíme: práci v malém kolektivu, stravenkový paušál, 
5 týdnů dovolené.
Platové zařazení dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, po skončení zkušební 
doby osobní ohodnocení.
Předpokládaný termín nástupu: 1. 7. 2021
Praxe vítána, není však podmínkou. Vhodné i pro ab-
solventy.

Předpoklady:
•	 bezúhonnost
•	 státní občanství ČR
•	 spolehlivost
•	 zdravotní způsobilost
•	 vzdělání minimálně střední s maturitou nebo střední 

vzdělání s výučním listem
Požadavky:

•	 Uživatelská znalost práce na PC, Word, Excel
•	 Dobré komunikační schopnosti
•	 Časová flexibilita
•	 Znalost základních registrů – Czech Point vítána 

(není podmínkou)
•	 Zkoušky z odborné způsobilosti – výhodou, není 

však podmínkou

Náplň práce pro Obec Šestajovice
•	 Pokladna – výběr místních poplatků
•	 Základní registry – Czech Point
•	 Vedení sekretariátu a kanceláře starosty
•	 Podatelna a spisový řád

•	 Příprava pro volby
•	 Registr popisných čísel

Písemná žádost uchazeče musí obsahovat:
•	 Jméno, příjmení, titul
•	 Datum a místo narození
•	 Státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonní 

kontakt
•	 Datum a podpis uchazeče

K žádosti uchazeč přiloží:
•	 Strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosa-

vadních zaměstnáních
•	 Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
•	 Úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším 

dosaženém vzdělání
Místo, způsob a lhůta pro podání žádosti:

•	 Lhůta pro podání přihlášky: do 21. 6. 2021 do 15:30 
hodin

•	 Způsob podání přihlášky: poštou na adresu Obec 
Šestajovice, Husova 60, 250 92 Šestajovice, nebo 
osobně do podatelny obecního úřadu (sídlo tamtéž) 
nebo prostřednictvím datové schránky DS: vm4b5e2 
nebo elektronicky na email: fakturace@sestajovice.cz 

•	 Žádosti podávejte v zalepené obálce s označením 
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - REFERENT“, v případě 
elektronické komunikace uveďte do názvu označení 
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - REFERENT“.

•	 Vybraní uchazeči budou po dohodě termínu poz-
váni k osobnímu pohovoru.

•	 Zaměstnavatel si vyhrazuje právo ukončit výběrové 
řízení v dřívějším termínu.

Starosta obce Šestajovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

 SPRÁVCE ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNY
Obec Šestajovice hledá zaměstnance na pozici správce 
tělocvičny, jedná se o plný úvazek vhodný i pro aktivní 
důchodce. 
Náplň práce: 

•	 Udržování, mytí a čištění prostorů v objektu 
tělocvičny 

•	 Zajištění chodu tělocvičny 
•	 Inkasování hotovosti za krátkodobý pronájem 

Nástup od 1. 9. 2021 
Požadavky: 

•	 Střední vzdělání s výučním listem (není podmínkou
•	 Výhodou je vzdělání v technickém oboru 

Předpoklady pro uchazeče: 
•	 Státní občanství ČR, u cizích státních občanů trvalý 

pobyt v ČR a dobrá znalost českého jazyka 
•	 Dosažení věku 18 let 
•	 Bezúhonnost 
•	 Způsobilost k právním úkonům 

Platové zařazení: 
•	 Platová třída 4 dle Nařízení vlády č. 300/2019 Sb. o pla-

tových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 

Náležitosti písemní přihlášky: 
•	 Jméno, příjmení a titul 
•	 Datum a místo narození 
•	 Státní příslušnost 
•	 Místo trvalého pobytu 
•	 Výpis z Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) 
•	 Životopis 
•	 Telefonický kontakt 
•	 Datum a podpis uchazeče 

Termín podání přihlášky: 
•	 Písemné přihlášky zasílejte do 31. 7. 2021 

- poštou v obálce označené nápisem „Výběrové řízení – 
správce školní tělocvičny – neotvírat“ na adresu: Obec 
Šestajovice, Husova 60/9, 250 92 Šestajovice, nebo 
- elektronicky na mail fakturace@sestajovice.cz  
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Zápis - Usnesení Zastupitelstva obce Šestajovice ze zasedání
konaného dne 12. 5. 2021 od 18:00 hodin v budově ZŠ Šestajovice

________________________________________________________________ _______________________________________________________________

Přítomní zastupitelé obce: viz prezenční listina 
Občanů přítomno: 5

Návrh usnesení je schválen, pokud minimálně šest zastupitelů hlasuje „pro“ návrh.

1. Zahájení zasedání.
2. Zastupitelstvo obce Šestajovice je usnášeníschopné 

počtem 9 přítomných členů.
3. Zařazení nových bodů do programu, schválení 

pořadu zasedání:
 Schválení OZV obce Šestajovice č. 1/2021, o sta-

novení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu 
technoparty a o zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním.

 Směnná a kupní smlouva na pozemky v ulici Manželů 
Starých za účelem vybudování nového chodníku.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

4. Určení zapisovatele: Bc. Tomáš Dvořák
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

5. Určení ověřovatelů zápisu: Ing. Netušil, Ing. Šubert
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

6. Určení návrhové komise: Ing. Srnská, Ing. Škarka
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

7. Kontrola minulého zápisu.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

8. Schválení Rozpočtového opatření č. 1/2021 v kom-
petenci ZO (příloha č. 1).

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

9. Schválení Rozpočtových opatření č. 1, 2 a 3/2021 
v kompetenci starosty, na vědomí ZO (příloha č. 2,3,4).

10. Z  důvodu plánovaného odstranění domu čp. 13 
v  ulici Revoluční je nutné vybudovat novou ordi-
naci pro MUDr. Ročňovou, která bude umístěna 
na pozemcích parc.č. 628/5 a 628/68 v k.ú. Šesta-
jovice u Prahy. Navržena varianta o objektu stáva-
jícího se ze tří modulových dílů.

  Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 1

11. Pořízení nové FVE umístěné na budově ČOV, 
parc.č.st. 1836 v  k.ú. Šestajovice u Prahy. Inve-
storem bude společnost Technické služby obce 
Šestajovice spol. s  r.o. Umístění FVE na budově 
ČOV bude mezi obcí a TS smluvně ošetřeno.
 ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy. 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

12. Pořízení nového plnohodnotného kamerového sys-
tému v obci Šestajovice. Obec vypíše na pořízení 
kamerového systému záměr.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

13. Vyhodnocení vypsaného záměru prodat automobil 
Ford Transit 280S M1 hasičský. Byla podána jedna 
nabídka: BOZP-PO s.r.o., IČO: 271 99 509, s ceno-
vou nabídkou 151 000 Kč.

ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy. 
Zastupitel Ing. Netušil se zdržuje projednání bodu 
a hlasování z důvodu možného střetu zájmů.

  Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 1   

14. Žádost o směnu a prodej části pozemku 
parc.č.  667/1 v  k.ú. Šestajovice u Prahy – ulice 
9. května. Jedná se o narovnání vlastnických vz-
tahů s panem Klubalem, dle GP č. 2550-24/2021. 
Pan Klubal vlastí nemovitost, která zasahuje 97 m2 
na  tento pozemek a naopak 18 m2 je využíváno 
obcí, jako součást této ulice.
Návrh: Směnit pozemky tak, aby obec získala část 
pozemku pro vybudování chodníku v ulici Zahrad-
ní. Směně musí předcházet projednání o možnosti 
odkoupení části sousedního pozemku, aby mohlo 
dojít k vybudování chodníku v celé části ulice.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
15. Žádost o prodej pozemku pod trafostanicí - část 

pozemku parc.č. 667/6 (parc.č.st. 2277) o výměře 
10 m2 společnosti ČEZ Distribuce, a.s., za cenu 
odpovídající, popř. stanovenou znaleckým posud-
kem (posudek a správní poplatek za návrh zápisu 
do KN na náklady ČEZ Distribuce, a.s.).
V případě nesouhlasu s prodejem, je možné zřídit 
VB za jednorázovou náhradu.
Návrh NK: Pozemek prodat za cenu 7 000 Kč/m2.
ZO pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy. 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

16. Schválení „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohody o místění stavby č. IV-
12-6025353/SOBSVB/1 Šestajovice odpínač VN 
pro  č.parc. 436/1“ na pozemku p.č. 437/1 v  k.ú. 
Šestajovice u Prahy.
Návrh: Zřízení věcného břemene za úplatu 9 000 Kč.
ZO pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

17. Schválení „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohody o umístění stavby č. 
IP-12-6018666/VB/1 Šestajovice, Komenského, 
č.parc. 209/3“ na pozemku p.č. 209/7 v k.ú. Šesta-
jovice u Prahy.
Návrh: Zřízení věcného břemene za úplatu 500 Kč/bm.
ZO pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

18. Schválení „Smlouvy o zřízení věcného břemene - 
služebnosti IV-12-6024799 Šestajovice, Havlíčko-
va, č. parc. 608/16“ na pozemku p.č. 608/20, 609/1 
v k.ú. Šestajovice u Prahy.
Návrh: Zřízení věcného břemene za úplatu 500 Kč/bm.
ZO pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0
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19. Schválení „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a dohody o umístění stavby č. 
IV-12-6026924/VB/007 Šestajovice, Šeříková, 
č. parc. 246/4-10“. Na pozemku p.č. 262/2 v  k.ú. 
Šestajovice u Prahy.
Návrh: Zřízení věcného břemene za úplatu 500 Kč/bm.
ZO pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

20. Vyhlášení Opatření obecné povahy – stavební 
uzávěra (příloha č. 5).

  Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 1

21. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Šestajo-
vice č. 1/2021, o stanovení podmínek pro pořádání 
a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku v souvislos-
ti s jejich konáním.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

22. Schválení směny částí pozemků parc.č. 687/1 
a  06/20 v majetku obce za část pozemku parc.č. 
106/2 v  majetku paní Čižmářové za účelem vy-
budování chodníku v ulici Manželů Starých. Další 
části pozemků parc.č. 687/1 a 106/20 v  majet-
ku obce budou prodány paní Čižmářové za cenu 
3.500 Kč/m2 za účelem narovnání hranic pozemků 
prodány na základě její cenové nabídky podané 
v souladu s vyhlášeným záměrem obce.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

23. Schválení zápisu. 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Diskuse
Závěr

Názory, komentáře

Klánovická spojka a FAKTA z platných zdrojů

V minulém čísle Dostavníku jsem se dozvěděli několik informací o stavbě Klánovické spojky. Jako občané rovněž 
vycházíme z dostupných závazných zdrojů, a to především dokumentace EIA. Dokumentace, která posuzuje vliv 
stavby na životní prostředí (vč. veřejného zdraví).

Šestajovický Dostavník 05/2021 Upřesňující informace 06/2021
„Klánovická spojka vedena jako silnice III. třídy“. Dopravní význam silnice je upřesněn v dokumentaci EIA v pří-

loze H_Dokladová část, a to ve stanovisku Stř.kraje odboru do-
pravy na str. 23 cit.: „předpokládáme její zatřídění jako silnice 
II. třídy, jak odpovídá významem jejímu připojení na budoucí 
mimoúrovňovou křižovatku MÚK Beranka x D11.“ Připomíná-
me, že limity hluku pro silnici II. třídy a III. třídy jsou odlišné. 

„Plán na stavbu této komunikace vznikl již v 80. 
letech minulého století“.

V Zásadách územního rozvoje Stř.kraje není KS předmětem ře-
šení a záměr KS nebyl obsažen ani v dřívější územně plánovací 
dokumentaci (Územní plán vyššího územního celku Pražského 
regionu) viz vyjádření KÚ Středočeského kraje z  18.  12.  2018 
č. jednací 170215/2018/KUSK.  Dále v Územním plánu obce Šes-
tajovice je zanesen koridor pro KS s účinností od 23. 10. 2014. 
Do té doby neměla obec Šestajovice pořízen platný Územní plán.

„V  současnosti se mezi našimi občany objevi-
lo tvrzení, že výstavba této komunikace začne 
za dva roky. Jedná se o fámu.“ … „Že by byla stavba 
zahájena za dva roky, je tak zcela nereálné.“

Občané vycházejí z nejaktuálnější dokumentace, a to Celkového 
hodnocení dokumentace o posuzování vlivů navrhované stavby 
Klánovické spojky na životní prostředí z února 2021, kde v Cel-
kovém hodnocení na str. 13 v kapitole B.I.7 jsou citovány před-
pokládané termíny řešení stavby: „zahájení stavby v roce 2023, 
dokončení stavby 2025.“ 

A jaké je stanovisko obce Šestajovice?
Dle posledního vyjádření (24.5.2021) představitelů obce je výstavba Klánovické spojky přijatelná za podmínek, 
které byly uvedeny ve Vyjádření obce k EIA dokumentaci (12.4. 2021). Výstavba této komunikace je dále dle sdě-
lení představitelů podporovaná 2/3 občanů obce Šestajovice. Je otázkou, z jakého zdroje toto číslo vychází.
V průběhu veřejných zasedání bylo ze strany zástupců středočeského kraje sděleno, že nyní jsou pro 
další fáze procesu ke klánovické spojce také velice důležitá stanoviska místních samospráv.
rozšířené znění příspěvku najdete na www.sestajoviceprozivot.cz/klanovicka-spojka-fakta/

Šestajovice pro Život, z.s.: M. Fujanová, J. Rudyšová
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Mateřská škola

Včelky

Paní učitelko, proč je na jablůňce jenom jedna včela? 
A paní učitelko, proč na pampelišky letos včelky vůbec 
nelétají? Ony odletěly do teplých krajů, jako ptáčci? 
Popravdě řečeno, to tak letos vypadá. Včelky skoro 
nejsou. Jsou asi někde schované v  teplíčku a čekají 
na sluníčko. Nevadí, zkusíme je přivolat obrázky, 
malováním, kreslením, různými říkadly a písničkami. 
Třeba se to povede. A tak jsme se v mateřské škole, 
s dětmi ze třídy Rybiček, do toho pustily. Hlavně musí 
být všude žlutá barva, jak stále říkaly děti. Ta je medová 
a veselá a třeba včelky přiláká. Udělaly jsme si tedy žlutý, 
včeličkový, medový týden. Nejdříve děti lákala medová 
nabídka v centrech aktivit. Jak včelky bydlí a kde? Jak 
se med vyrábí? Z čeho? Proč je tak sladký a lepivý? Je 
zdravý? A spousty dalších a dalších otázek se neslo 
celým týdnem. Začali jsme pěkně popořádku. Nejdřív 
jsme si takový včelí domeček – úl vyrobili. Obtiskávalo 
se, malovalo, lepilo, skládalo. A přesně, jak si děti přály, 
všechno bylo žluté. Včelí úl děti rozdělily na jednotlivé 
plástve a v nich už se uvelebily malé kreslené včelky. 
Děti tvořily, zkoumaly, modelovaly. Někdo na papírové 
ploše, někdo z drátků, někdo zkoumal pod mikroskopem 
a někdo míchal mateří kašičku. A jak je to s tím medem? 
Zkuste ho doma ochutnat a společně si k tomu přečíst 
malovanou pohádku.

Marcela Trantinová

A TA STRAŠNĚ RÁDA LÉTALA  Z NA .

, LÉTALA PŘES A VŮBEC SI NEVŠIMLA, 

BYLA JEDNOU JEDNA 

LÉTALA SI PO 

ŽE UŽ ZAŠLO A VYŠEL . VŠUDE BYLA TMA A VČELIČKA SE 

ZAČALA BÁT. HLEDALA CESTU DO SVÉHO 

JEJÍHO ÚSILÍ SI VŠIMLA MOUDRÁ , KTERÁ SI PROHLÍŽELA

JAK TAK LÉTALA, NAJEDNOU KOUSEK POD SEBOU 

HNED LETĚLA K A ZTRACENÉ UKÁZALA CESTU ZPÁTKY

. OD TÉ DOBY NOSÍ KAŽDÝ ROK  JAKO 

. JAK ALE VÍME, MOC NERADA 

 A TAK HO VŽDY DÁ A TEN SI  NA  PĚKNĚ POCHUTNÁ.

A NEMOHLA JI NAJÍT. 

DO

.

.

VČELKA A SOVA

 PODĚKOVÁNÍ

.

,
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 HURÁÁÁÁÁ!!!

Od 17. května 2021 jsme konečně ve škole všichni!
Testujeme  se,  máme  roušky  a  respirátory,  větráme
tak,  že  je  nám  často  zima,  ale  konečně  se  škola
začíná vracet do starých kolejí! :-) 

 POETIÁDA
Letošní téma soutěže o nejoriginálnější báseň z vlastní 
tvorby je spojeno se současnou situací. Nese totiž  
výstižný název "Když jsem doma sám/sama". Stojí za 
zamyšlení, jak žáci 3. ročníku vnímají realitu přetavenou 
do slov s rýmy. Pojďte  s námi, milí čtenáři Dostavníku, 
na krátkou procházku literárními dílky ve verších:

ještě jednou

ČARODĚJNICE

4. B si zpříjemnila
poslední dubnový
den připomenutím
filipojakubské noci,
pálení čarodějnic,
tradicemi a úkoly
s tímto dnem
spojenými. Počasí
nám přálo a tak
jsme si všichni užili
dopoledne i venku.

4. B a K. Martinková

 3 D OBRÁZKY V 5. C

Žáci tvořili obrázky z plat od vajec a kartonu. Práce je
velmi bavila, můžete se nechat inspirovat!

 MÁME NOVÉ ZÁHONY!
V rámci předmětu pracovní činnosti se snažíme, aby se
naši žáci zapojovali i do údržby okolí školy a vyzkoušeli
si práce, které souvisí s pěstováním rostlin. K tomu nám
slouží  výsadba  keřů  na  školním  nádvoří.  V letošním
školním roce jsme se rozhodli pořídit vyvýšené záhony
na zahradě za školou. Finančně nás podpořil Klub rodičů
a  přátel  školy,  který  záhony  zakoupil.  Zeminu  jsme

...Když jsem sama doma, zpívám si veselou písničku
o jaru, o sluníčku.

...Když jsem sama, slunko přestává zářit,
když jsem sama, tak tráva usychá.

...Když jsem doma sám, tak se špatně mám.

...Když jsem sám, je mi smutno, když jdu ven, je mi fajn. 

...Když jsem sama, tak se mi nedaří,
když je tam i maminka, dobře se mi hovoří. 

...Kreslím barevné obrázky, pro moji maminku z lásky.     

Žáci 3. B a PhDr. J. Kadavá,tř. uč.

Základní škola
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dostali  zdarma od firmy Brtek.  Pracovníci  Technických
služeb obce nám ji přivezli a rozvozili na záhony. 

Velmi  děkujeme  všem  aktérům,  kteří  nás  v našem
záměru podpořili!         Mgr. M. Jindřichová a Mgr. R. Halaxová

 OBČANSKÁ VÝCHOVA V 8. A

V rámci  výuky občanské výchovy  měli  žáci  z  osmé
třídy za úkol říct, jak se jim v Šestajovicích bydlí, co se
jim tu líbí  a co by se dalo vylepšit.  Své nápady na
vylepšení  měli  poté  ve  skupinách  zformulovat  do
oficiálního dopisu adresovaného na obecní úřad. Jak
se jim to podařilo, můžete posoudit sami: 

Bc. L.Jirásková, učitelka OV

Vážený pane starosto,rádi bychom Vás 

jménem školy Šestajovice třídy 8. B 

oslovili s nabídkou projektu vylepšení 

žlutého hřiště u vrby v Šestajovicích, 

chtěli bychom postavit přístřešek nad 

lavičkami a zvětšit pískoviště. Protože 

dětem nevyhovuje malé pískoviště, a 

když prší, tak tam není žádný přístřešek, 

pod který se můžeme schovat. Předem 

děkujeme za vaši ochotu. Těšíme se na 
případnou spolupráci.

Vážený pane starosto, rádi bychom Vás jménemstudentů základní školy Šestajovice chtěli požádat o vylepšení cvičícího hřiště u Balkánu.Bylo by dobré vyčistit a zabezpečit tento veřejný prostor. Není tam natolik bezpečno promalé děti. Možná by bylo dobré to tam i trochuprořezat, aby tam bylo více světla a více bezpečno. Pokud by bylo možné přidat i umělé osvětlení kvůli tmavým večerům a celkové tmě,byli bychom rádi. Předem mockrát děkujeme.
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Život v obci

Původní klánovický trh, 
nyní TRH V ALEJI

Je to už pěkných pár měsíců zpátky, co alej v Tyr-
šově ulici v Šestajovicích začala každé sobotní ráno 
ožívat ruchem farmářského trhu. Zeptali jsme se 
pro vás organizátorů:

Jak se to vlastně všechno seběhlo?
Český farmářský trh v Klánovicích byl jedním z prv-
ních, pravých farmářských trhů u nás. Léta se mu 
dařilo, ale v poslední době začala spolupráce s MČ 
Klánovice zadrhávat. Nakonec přišla výpověď a vy-
psání výběrového řízení na nového provozovate-
le trhu. Nechtělo se nám jen tak skončit, naštěstí 
o kvalitní farmářský trh s dvanáctiletou historií oka-
mžitě projevily zájem okolní městské části a obce. 

Proč právě Šestajovice? 
Protože nikde v  okolí není taková krásná, široká 
alej. Protože pan starosta jedná jako partner a co se 
dohodne, to platí. Protože právě Šestajovice vybu-
dovaly pro motorizované nakupující i naše prodejce 
parkoviště. Protože sousední Klánovice jsou co by 
kamenem dohodil, a tak sousedé, kteří si na trhu 
v předchozích letech vytvořili vazby a zdravé závis-
losti, mohou nadále nakupovat u svých oblíbených 
farmářů. 

Na co se můžeme těšit?
Český farmářský trh letos zahájil svou 13. sezónu. 
To je pěkné číslo, že? Dál budeme přinášet kom-
pletní nabídku skvělých farmářských produktů, pod-
léhajících naší přísné kontrole. Najdete sortiment 
ručních výrobků nejen do kuchyně nebo na zahradu, 
ale třeba také pro krásu. Nově jsme přichystali po-
sezení, kde si zákazníci mohou vychutnat stále se 
rozšiřující nabídku občerstvení, zkrátka posnídat či 
poobědvat přímo na trhu. Ostatně snídaňové točené 

pivko je již dlouho nečekaným hitem trhu! Pro sou-
sedy s  tvořivou duší a rukama máme nový projekt 
„Sousedský krámek“ – místo, kde si zájemci mo-
hou vyzkoušet prodej svých produktů přímo na trhu. 
A  připravujeme další akce, o kterých vás budeme 
zavčasu informovat.

Kdy se můžeme potkávat?
TRH V ALEJI probíhá každou sobotu od 8 do 12 ho-
din, první nedočkavci však často přicházejí i o ho-
dinku dříve. Končíme s  polednem. Letos si poprvé 
vyzkoušíme, jaké to je v aleji o letních prázdninách. 
A i když nám do soboty skočí nějaký svátek nebo 
špatné počasí, trh si pauzu nedává! 

Přijďte si nakoupit a na kus řeči.

sousedský krámek

TvoříTe či vyrábíTe?
ChCeTe: 

- dáT o sobě věděT svým sousedům?
- oTesTovaT zájem o vaše produkTy?

- vyzkoušeT si prodej naživo?
rezervujTe si náš sTánek zdarma 

vždy na jeden soboTní Trh.

víCe info na 
www.CeskyfarmarskyTrh.Cz 

13. sezóna
 původního klánoviCkého Trhu,

 nyní Trh v aleji v šesTajoviCíCh 

přináší
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Sokol v květnu

Oslavy osvobození na začátku května snad byly posled-
ní plně individualizovanou aktivitou. Na vlastnoručně 
vyrobený věnec každý z nás, kdo přijeli vzdát hold obě-
tem válek, připsal písmeno z názvu naší organizace.
A s postupujícím jarem a uvolňujícími se opatřeními se 
pomalu vracíme k běžné činnosti v rámci našich oddílů.

Tradičně si koncem května také připomínáme hrdinství 
spousty lidí, kteří se za cenu obětování nejen vlastní-
ho života podíleli na atentátu na Heydricha 27. května 
1942. 
Po Heydrichově smrti si Goebbels údajně zapsal: „Při-
jímám s hlubokým otřesem, že před půlhodinou Hey-
drich podlehl svým těžkým zraněním. Přidala se k nim 

ještě sepse a potom byl nezachranitelně ztracen. Ztrá-
ta Heydricha je nenahraditelná! Byl nejradikálnějším 
a nejúspěšnějším protivníkem nepřátel státu. Ti, kteří 
jej zabili, tím bezpochyby způsobili nacionálněsocia-
listické věci nejtěžší škodu.“ (zdroj: ČRo plus, Ivana 
Chmel Denčevová)
Za tuto „škodu“ jsme byli potrestání několikanásobně. 
Dovolím si připomenout události další, které se dotý-
kají nevycvičených, běžných lidí. Připomeňme si oběti 
obyvatel Lidic a Ležáků.
Hitler vyžadoval, aby byl proveden trest, který ukáže 
rázný postup. Na Heydrichově pohřbu schválil rozhod-
nutí K. H. Franka a 10. června 1942 ráno byla zaháje-
na likvidace obce Lidice. Celkem 173 mužů a chlapců 
starších patnácti let bylo nahnáno do Horákova stat-
ku, na jehož zahradě byli posléze zastřeleni. Popravu 
symbolicky vykonali příslušníci pořádkových jednotek 
z Heydrichova rodného města Halle an der Saale. 
Ženy byly převezeny do tělocvičny kladenské reálky. 
Jejich další cesta odtud vedla do koncentračního tá-
bora v Ravensbrücku. Děti byly, kromě několika vybra-
ných na poněmčení a batolat do jednoho roku, zavraž-
děny plynem cestou do vyhlazovacího tábora. Oběťmi 
nacistického vraždění se stalo celkem 340 lidických 
obyvatel. Celá obec včetně kostela byla německými 
jednotkami srovnána se zemí, došlo i na exhumace 
mrtvých ze hřbitova. (zdroj: ČT24, Lucie Strašíková)
Jako podnět k zahájení této akce posloužila záminka, 
kdy dělnici továrny na baterie ve Slaném přišel dopis, 
v němž se ženatý nevěrník snaží ve své milé vyvolat 
pocit, že je odbojářem. Nic víc než tento nejasný do-
pis. I nacisté to považovali za nedostatečné, do vesni-
ce tedy do jednoho domu schovali vysílačku. A to už 
stačilo.
Za 14 dní podobný osud potkal obci Ležáky, kde byla 
ukrývána vysílačka Libuše parašutistické skupiny Sil-
ver A.
Žádám všechny o tichou vzpomínku nejen na tyto oběti.
Tresty za tuto brutalitu byly vykonány, ale jen její připo-
mínání může zabránit dalším zlům.
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Návštěva lesa 
Zpestřete si svoji procházku 

Klánovickým lesem. 

Na stezce plné zajímavostí o lese a jeho 
obyvatelích vás čekají i různé hádanky, 

kvízy a další aktivity. 
Vhodné pro všechny věkové kategorie.  

Další informace najdete na stránkách 
www.otevrenesestajovice.cz/hra4 

NA  KUS  ŘEČI

JIŘINOU  BOHDALOVOU

15. ČERVNA 2021 | 19:00
TALK SHOW - MODERUJE JIŘÍ VANÍČEK
Kvapík U Antošů, Brandýská 98, Jirny www.ziji.cz
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Kdy a kam
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CHVALSKÝ ZÁMEK
Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 
9 - Horní Počernice  
www.chvalskyzamek.cz, tel. 281 860 130  
otevřeno denně 9-17 hodin

17. 4. 2021 - 31. 8. 2021
PUTOVNÍ HRA S OHNIVKOU
Chtěli byste navštívit místa, o kterých je zmínka v zámecké histo-
rii? Zveme vás k této putovní oslavě s vílou Ohnivkou. Na všech-
ny úspěšné malé výletníky navíc čekají hezké odměny!

3. 5. 2021 - 30. 5. 2021
LEONARDO
Máte jedinečnou příležitost zavítat do světa slavného Leonarda 
da Vinci! Interaktivní výstava nabízí dětem i dospělým prostor 
pro hravé seznámení se s vynálezy, uměním a vědeckou prací 
tohoto italského tvůrce, které před více jak 500 lety předběhly 
dobu svou genialitou. Interaktivní exponáty umožní sestavovat 
anatomické modely, prověřit funkčnost mechanických strojů, 
budovat geometrické struktury či vynálezcův přenosný most 
a mnoho dalšího.

5. 6. 2021 - 21. 11. 2021
POHÁDKOVÁ ZEMĚ
Do pohádkové země se dostanete celkem snadno. Stačí na-
vštívit Chvalský zámek a objevit rozsáhlý svět skřítků, vodní-
ků, víl, rusalek i čertíků výtvarnice Vítězslavy Klimtové. Je to 
sice svět pohádkový, ale vnímaví lidé prý mohou s těmito by-
tostmi zažít neobyčejná setkání i v reálném světě!

25. 6. 2021 - 4. 7. 2021
Jakpak bydlí princezny?
Na samý závěr školního roku připravujeme pro naše nejmenší 
návštěvníky malé překvapení, které připomene, že jsme zám-
kem vpravdě pohádkovým. Přijďte nahlédnout do našich zá-
meckých komnat a zjistit, jakpak bydlí princezny. Komu patří 
krásné růžové šaty, z jaké pohádky může být ta známá pí-
snička, proč je v salonku prostřeno tolik talířů, a kdopak asi 
přebývá na půdě?

25. 6. 2021  19:00 - 22:00
TANČÍRNA ve Chvalské stodole
Rezervujte se prosím na adrese: anna.herianova@chvalsky-
zamek.cz. Tančírnu připravujeme s taneční školou Artimo. 
Jednotné vstupné na místě 80 Kč. Oděv neformální ale spole-
čenský. Bližší informace obdržíte v emailu při rezervaci.

1. 7. 2021 - 1. 8. 2021
Obyčejné zázraky v dílech Alisy Pirogové
Výtvarnice Alisa Pirogová prožila dětství v sibiřském Omsku. 
Studovala obor užitného umění zpracování kovů na umělecko-
průmyslové škole v Abramtsevu, severovýchodně od Moskvy. 
Zájem o kov v kombinaci s měkkými textilními materiály přiměl 
Pirogovou k dalšímu studiu starověkého umění a výšivek zlatou 
nití v dílnách Vvedenského konventu nedaleko města.

11. 7. 2021 10:00 - 17:00
Pohádková neděle se Šípkovou Růženkou
Srdečně zveme na pohádkové komentované prohlídky. Zám-
kem i výstavou Pohádková země Vítězslavy Klimtové prove-
de princezna Šípková Růženka. Navštívíte zámecké salonky, 
vystoupáte i na princezninu oblíbenou půdu a v zámeckých 
sklepeních se seznámíte se skřítky všech kategorií!

14. 7. 2021 19:00 - 20:30
DVOŘÁKŮV FESTIVAL 
Na Chvalském zámku vystoupí komorní soubor čtyř mladých 

hudebníků Trio Coucou. Jejich repertoárem je crossoverová 
autorská tvorba, ve které se spojují prvky klasické hudby, 
chansonu, jazzu i popu. V jejich podání uslyšíme též jejich 
autorskou tvorbu, a především světovou premiéru skladby 
Dvořákovy variace na Romantický kus op. 75.

16. 7. 2021 - 25. 7. 2021
Prázdninový DETEKTIVNÍ TÝDEN
Nabízíme zcela nový příběh pro vaše rodinná pátrání. Ten-
tokrát nás čeká záhada související s podzemními zámeckými 
chodbami. Stopy vedou nejen výstavou, ale celým zámkem 
včetně míst, kam je běžným návštěvníkům vstup zapovězen. 
Úspěšné luštitele čeká začátek slibné detektivní kariéry 
i zasloužená odměna.

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

8. červen v 19:30
Země nomádů / Film
Emotivní příběh o svobodě volby, který byl oceněn třemi 
Oscary.
9. červen v 18:00
Čtení na pokračování / Divadlo
On-line z románu Tulákem po hvězdách v překladu Jo-
sefa Pospíšila čte Barbora Jelínková.
10. červen v 19:30
Anny / Film
Časosběrný dokument Heleny Třeštíkové
11. červen ve 21:00
Buďme v pokoji / Divadlo. 
Komedie plná humoru a šarmu.        
Hrajeme v Přírodním divadle Dády Stoklasy

12. červen v 17:00
Pipi Dlouhá punčocha  / Divadlo / Pro děti. 
Neobyčejné pražské dobrodružství Pipi Dlouhé punčo-
chy.        Hrajeme v Přírodním divadle Dády Stoklasy
12. červen ve 21:00
Úspěšný pár aneb Tučňáci  / Divadlo. 
Tragická groteska na téma manželství.        
Hrajeme v Přírodním divadle Dády Stoklasy
Neděle 13. červen ve 21:00
Mazaný Filip / Divadlo. 
Detektivní crazy komedie.        
Hrajeme v Přírodním divadle Dády Stoklasy
15. červen v 19:30
Tichý společník / Film
Klára Issová, Boleslav Polívka a Ondřej Malý v poetické 
tragikomedii o životě na vsi, kde dojde místo na hřbitově. 
16. červen v 18:00
Čtení na pokračování / Divadlo
On-line z románu Tulákem po hvězdách v překladu Jo-
sefa Pospíšila čte Barbora Jelínková.

http://www.chvalskyzamek.cz
http://www.chvalskyzamek.cz/udalost/putovni-hra-s-ohnivkou-aneb-10-let-pratelstvi-se-zameckou-vilou/
http://www.chvalskyzamek.cz/udalost/leonardo-interaktivni-vystava-pro-deti-ze-sveta-vynalezu-slavneho-leonarda-da-vinciho/
http://www.chvalskyzamek.cz/udalost/pohadkova-zeme-vitezslavy-klimtove-skritci-strasidla-a-dalsi-pohadkove-bytosti-na-chvalskem-zamku/
http://www.chvalskyzamek.cz/udalost/jakpak-bydli-princezny/
http://www.chvalskyzamek.cz/udalost/tancirna-ve-chvalske-stodole-5/
http://www.chvalskyzamek.cz/udalost/obycejne-zazraky-v-dilech-alisy-pirogove/
http://www.chvalskyzamek.cz/udalost/pohadkova-nedele-se-sipkovou-ruzenkou-2/
http://www.chvalskyzamek.cz/udalost/dvorakuv-festival-na-chvalskem-zamku-trio-coucou-zahraje-na-zameckem-nadvori/
http://www.chvalskyzamek.cz/udalost/prazdninovy-detektivni-tyden-aneb-patrej-a-vlastni-pest/
http://www.divadlopocernice.cz/
https://www.divadlopocernice.cz/porad/zeme-nomadu
https://www.divadlopocernice.cz/program?typ=cinema&stav=1
https://www.divadlopocernice.cz/porad/cteni-na-pokracovani
https://www.divadlopocernice.cz/program?typ=theatre&stav=1
https://www.divadlopocernice.cz/porad/anny
https://www.divadlopocernice.cz/program?typ=cinema&stav=1
https://www.divadlopocernice.cz/porad/budme-v-pokoji
https://www.divadlopocernice.cz/program?typ=theatre&stav=1
https://www.divadlopocernice.cz/porad/pipi-dlouha-puncocha
https://www.divadlopocernice.cz/program?typ=theatre&stav=1
https://www.divadlopocernice.cz/program?urceni=for-kids&stav=1
https://www.divadlopocernice.cz/porad/uspesny-par-aneb-tucnaci
https://www.divadlopocernice.cz/program?typ=theatre&stav=1
https://www.divadlopocernice.cz/porad/mazany-filip
https://www.divadlopocernice.cz/program?typ=theatre&stav=1
https://www.divadlopocernice.cz/porad/tichy-spolecnik
https://www.divadlopocernice.cz/program?typ=cinema&stav=1
https://www.divadlopocernice.cz/porad/cteni-na-pokracovani
https://www.divadlopocernice.cz/program?typ=theatre&stav=1
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17. červen v 19:30
Nightlife: Na tahu / Film
Co všechno se může stát během jedné noci a jednoho 
rande, které tak romanticky a nadějně začalo? Skoro 
všechno.
18. červen ve 21:00
Kráska a zvíře / Divadlo / Pro děti. 
Pohádkový příběh o laskavé Belle a pyšném princi. 
Hrajeme v Přírodním divadle Dády Stoklasy
19. červen v 17:00 a 19:00
Šíleně smutná princezna / Divadlo / Pro děti.
Divadelní adaptace známé filmové pohádky. 
Hrajeme v Přírodním divadle Dády Stoklasy
20. červen v 17:00
Alenčiny rošády / Divadlo / Pro děti. 
Divadelní adaptace známé knižní předlohy.        
Hrajeme v Přírodním divadle Dády Stoklasy
22. červen v 19:30
Podfuk za všechny prachy / Film
Robert De Niro, Morgan Freeman a Tommy Lee Jo-
nes připravují v nové komedii jeden dokonalý „Podfuk 
za všechny prachy“.

23. červen v 18:00
Čtení na pokračování / Divadlo
On-line z románu Tulákem po hvězdách v překladu Jo-
sefa Pospíšila čte Barbora Jelínková.
24. a 29. červen v 19:30
Matky / Film
Hereckými hvězdami obsazená komedie o tom, jaké 
to opravdu je být v dnešní době mámou malých dětí 
a k tomu současně ženou, partnerkou a kamarádkou. 
Zkrátka, jak být matkou a nezbláznit se z toho.
25., 26. a 27. červen ve 21:00
Máj / Divadlo. 
„Byl pozdní večer, první máj...“ Notoricky známé verše, 
ale co se skrývá za nimi.        
Hrajeme v Přírodním divadle Dády Stoklasy
28. a 29. červen ve 21:00 
Mnoho povyku pro nic / Divadlo
Jedna z vrcholných Shakespearových komedií, které 
byl ponechán ironicky historický háv.
30. červen v 18:00
Čtení na pokračování / Divadlo
On-line z románu Tulákem po hvězdách v překladu Jo-
sefa Pospíšila čte Barbora Jelínková.

Kontakt:
mistostarosta@sestajovice.cz

tel.: 724 963 162

Zde může být 
i vaše 

reklama!

inzerce

MŠ Šestajovice 
přijme pomocnou kuchařku 

do výdejny jídel na 0,5 úvazku.
Nástup 16. 8. 2021.

Pracovní doba od 9-13 hodin.
Plat 9 885 Kč.

V případě zájmu volejte na telefon: 

607 520 687.

TRUHLÁŘSTVÍ
Jaroslav  PICEK

• zahradní domky
• altány
• nábytek
• schody
• dveře

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

https://www.divadlopocernice.cz/porad/nightlife-na-tahu
https://www.divadlopocernice.cz/program?typ=cinema&stav=1
https://www.divadlopocernice.cz/porad/kraska-a-zvire
https://www.divadlopocernice.cz/program?typ=theatre&stav=1
https://www.divadlopocernice.cz/program?urceni=for-kids&stav=1
https://www.divadlopocernice.cz/porad/silene-smutna-princezna
https://www.divadlopocernice.cz/program?typ=theatre&stav=1
https://www.divadlopocernice.cz/program?urceni=for-kids&stav=1
https://www.divadlopocernice.cz/porad/alenciny-rosady
https://www.divadlopocernice.cz/program?typ=theatre&stav=1
https://www.divadlopocernice.cz/program?urceni=for-kids&stav=1
https://www.divadlopocernice.cz/porad/podfuk-za-vsechny-prachy
https://www.divadlopocernice.cz/program?typ=cinema&stav=1
https://www.divadlopocernice.cz/porad/cteni-na-pokracovani
https://www.divadlopocernice.cz/program?typ=theatre&stav=1
https://www.divadlopocernice.cz/porad/matky
https://www.divadlopocernice.cz/program?typ=cinema&stav=1
https://www.divadlopocernice.cz/porad/maj
https://www.divadlopocernice.cz/program?typ=theatre&stav=1
https://www.divadlopocernice.cz/porad/mnoho-povyku-pro-nic
https://www.divadlopocernice.cz/program?typ=theatre&stav=1
https://www.divadlopocernice.cz/porad/cteni-na-pokracovani
https://www.divadlopocernice.cz/program?typ=theatre&stav=1
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BAZÉNOVÁ SENZACE
BEZCHLÓROVÁ ÚPRAVA VODY

TO NEJLEPŠÍ PRO VÁŠ BAZÉN 

VODA NIKDY NEZEZELENÁ 

PŘEDVÁDĚCÍ VYHŘÍVANÝ BAZÉN 
VÍCE INFORMACÍ NA 

WWW.GREENLION.CZ

PNEUSERVIS!!!
Otevírací doba:  
každý sudý týden: 16:00 - 20:00 
každý lichý týden: 7:30 - 14:30

Najdete nás na adrese: Starý dvůr 36/2 
(nám 9.května), Šestajovice

objednávky na tel.: 607 662 669

Nově otevřeno

každou sobotu 8—13 h
ovoce a zelenina z Polabí a Mělnicka—trhová 
restaurace—pečivo—maso a ryby—vajíčka 
z volného chovu—výběrová káva—zmrzlina—
řemeslné pivo a limo—naturální víno—věnce—
výrobky ze dřeva—keramika—broušení nožů

+ Workshop Jak fermentovat zeleninu
(v 9.00 a v 11.00 h)

Klánovický
trh se vrací!

KOMINICTVÍ
NĚMEC

opravy, revize, čištění
t. 775 132 921

www.kominictvinemec.cz

http://WWW.GREENLION.CZ
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Váš majetek pod kontrolou
Kamerový systém jako služba
Bez počátečních nákladů   Bezplatná údržba   Záznamy online

Od 250 Kč měsíčně.  Nezávazná nabídka i instalace zdarma.

 

tel. 261 216 424
www.antexplus.cz
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 PRONÁJEM – novostavba RD 4+kk 80 m2, 
pozemek 310 m2, Habrová ul., Nehvizdy

PRONÁJEM – byt 2+1 42 m2, kuchyňská 
linka, více nezařízený, 2. patro,  

ul. Na Kačence, Praha 9 – Miškovice

Připravujeme  
 

prodej nových bytů  
v Klánovicích

& 603 280 220
Makléř roku 2015 REMAX ČR

Ing. Zdirad Pekárek

Horizont

Ing. Markéta Večerníková
& 722 130 044

cena 32.720,-Kč/měsíc + poplatky

zdirad.pekarek@re-max.cz
www.zdiradpekarek.czmarketa.vecernikova@re-max.cz

             
   Vaši realitní makléři  

pro tuto oblast

PRODEJ – strategický stavební pozemek  
o výměře 8.262 m2,  

Revoluční ul., Šestajovice

P R O N A J AT O

cena 19.745.000,-Kč 

PRONÁJEM – nezateplená hala 523 m2, 
Školská ul., Šestajovice

cena 5 990 000 Kč,-

Cena 9.900,-Kč/měsíc + poplatky

PRODEJ - hezký RD 5+kk/G, užitná plocha 
158 m2, pozemek 667 m2, Kontryhelová ul., 

Květnice, okr. Praha-východ

R E Z E R V A C E

Mimořádná nabídka – řadový rodinný dům se zahradou  

a krytým bazénem k trvalému bydlení i k rekreaci, užitná  

plocha 220 m2, pozemek 383 m2, Lázeňská ul., Písek 

!
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