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SLOVO NA ÚVOD
Milí sousedé,
jedním z témat na setkání s vámi občany dne 10. dubna byl hluk
z dálnice po vybudování protihlukové stěny u D1 na straně Průhonic. Dne 21. 5. 2019 proběhla kolaudace této stavby, k níž obec opětovně dala nesouhlasné stanovisko. Bohužel, při měření pro tuto kolaudaci vyšly limity pro hlukovou zátěž jako zcela vyhovující,
přestože jsme si vyžádali další dva body měření navíc! Stanovisko
ŘSD je tedy takové, že hluková zátěž překročena není a že tudíž
není žádná opora pro realizaci opatření, která by pomohla snížit nepříjemný hluk z dálniční tepny, obtěžující mnohé občany v naší obci. Na
základě našeho negativního vyjádření ke kolaudaci sice ministerstvo
dopravy nařídí další hlukové měření v rámci opravy dálničního povrchu, a to ve stejném místě, kde bylo pro kolaudaci protihlukové stěny měřeno v loňském roce, aby bylo možné hodnoty porovnat. Avšak
podle vyjádření zástupkyně hygienické stanice hlukové limity opět
překročeny nebudou, neboť pro nás platí parametry „staré“ hlukové zátěže (tj. stav způsobený silniční dopravou, který nastal před rokem 2000), což je denní limit 70 dB a noční 60 dB.
Ještě jednou se musím vrátit k realizaci tzv. tichého (nízkohlučného)
asfaltu na D1 ve směru na Brno. Ukázalo se, že informace o položení
daného povrchu po km 11,20 bohužel nebyla správná. Vyplynulo
to z odpovědi bývalého ředitele ŘSD Ing. Kroupy, který napsal, že
s realizací tichého asfaltu bylo od počátku počítáno pouze po km 6,7,
nikoli až po km 11,20 – ačkoli původně měla obec jiné informace
a kladla to jako podmínku ve svém vyjádření ke stavbě. Navíc je už
projekt hotov a s realizací se počítá v červenci 2019. V dopise dále
uvedl, že ke snížení hluku by mělo rovněž dojít plánovanou výměnou
klasického asfaltu za nový… Petice občanů „za tichý asfalt do km
11,20“ byla už sice ze strany obce připravena, ale za daných okolností
je zřejmé, že by byla zbytečná. Proto by se občanská iniciativa (s podporou obce) měla spíše zaměřit na dlouhodobější petici, která by se
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týkala celkové problematiky snížení hluku z provozu na D1, a to ve
spolupráci s okolními obcemi (iniciativa má podporu v Průhonicích
a jistě by ji nalezla i v Dobřejovicích, Újezdě či Šeberově). Takto široce pojatý občanský apel na ŘSD, aby problém s hlukem z D1 konečně
řešilo, by jistě měl svoji váhu.
A ještě několik aktuálních poznámek. ► Pro chodník do Pitkovic byla již připravena projektová dokumentace, kterou v současné době společnost Central Group předkládá k vyjádření správcům inženýrských
sítí a dotčeným orgánům k vyjádření. Díky našemu úsilí došlo tedy
k posunu o významný krok a snad se chodníku do konce roku dočkáme. ► Stavební činnost na objektu dobrovolných hasičů neutuchá
a blížíme se do finále. Přestože ještě není dokončeno a dotaženo úplně
všechno, je zažádáno o kolaudační řízení. V září, po úplném dokončení stavby a vybavení místností, připravíme slavnostní Den otevřených
dveří. ► A konečně poděkování sponzorům – podařilo se navázat
spolupráci se subjekty v komerční zóně, přičemž jedním z výsledků
jsou sponzorské dary na Dětský den v Čestlicích, za něž bych chtěl
poděkovat společnostem Makro, Bauhaus, Albert Hypermarket a ABP
Property s.r.o.
Možná jste si všimli, že toto číslo Čestlického občasníku je jubilejní –
od roku 2007, kdy vyšlo první nulté číslo, držíte tento čestlický zpravodaj v rukou již popadesáté! Za jeho přípravu (jakož i za přípravu
mnoha kulturních akcí v obci) patří velký dík zastupitelce paní Ivaně
Novákové. – A na úplný závěr mi dovolte, abych vám, čestlickým občanům, popřál příjemnou letní dovolenou a hodně pohody, dobré nálady a odpočinku.

Martin Diviš, starosta
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TÉMA DNE
Evropské volby 2019
Ve dnech 24. a 25. května se v Čestlicích, stejně jako v celé České republice
a v podobném termínu i v celé Evropě,
uskutečnily volby do Evropského parlamentu. U nás v obci k nim přišlo
41,62 % voličů – přišlo volit celkem 214
osob z 517 oprávněných voličů (plus
další dva lidé s voličským průkazem). V rámci republiky jsme tak patřili k obcím s účastí zřetelně nad republikovým průměrem (celostátní
volební účast činila 28,72 %). Pro srovnání: v Nupakách přišlo volit
jen 26,76 %, v Praze 38,31 %, Průhonice nás ovšem mírně porazily,
tam k urnám dorazilo 43,05 % voličů. Čestlice byly oproti celorepublikovému průměru výjimečné i v tom, že jsme u voleb viděli všechny
generace – svědomitě odvolil jak nejstarší, tak nejmladší volič v našem
voličském seznamu.
Průběh voleb v naší obci se obešel bez jakýchkoli problémů. I když také u nás, jako téměř všude jinde, se vyskytly neplatné hlasy, a to konkrétně dva – v jednom případě šlo o voličův záměr, ve druhém případě
spíše o nepozornost, kdy byly do obálky omylem vloženy dva lístky,
které se slepily k sobě.
Přiznejme si však, že nízkou volební účastí Česká republika stále patří
k nejhorším v celé EU (byť už nejde o vyloženou ostudu jako před pěti
lety). Volby do Evropského parlamentu přitom ovlivňují věci veřejné
v míře srovnatelné jako volby do české Poslanecké sněmovny. V tuto
chvíli v Bruselu probíhají horečná koaliční vyjednávání, na jejichž základě bude utvořena parlamentní většina na příštích pět let. Politické
strany, které jsou v Evropském parlamentu zastoupeny nově a nepatří
ještě do žádné z existujících politických skupin neboli frakcí (něco jako poslanecké kluby v našem parlamentu) se rozhodují, kam chtějí
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patřit. Volební lídři jednotlivých evropských skupin si pak brousí zuby
na post předsedy Evropské komise, o čemž však rozhodne až úspěšnost koaličních jednání. Do výběru nejmocnějšího muže Evropy
ovšem výrazně promluví i Evropská rada.
Česká
Čestlice Čestlice
republika
%
(hlasy)
28,72 %
41,62 %
216
volební účast celkem
ANO 2011
21,18 %
26,63 %
57
ODS
14,54 %
13,55 %
29
Česká pirátská strana
13,95 %
18,22 %
39
STAN + TOP 09
11,65 %
11,68 %
25
SPD
9,14 %
6,54 %
14
KDU-ČSL
7,24 %
4,67 %
10
KSČM
6,94 %
2,80 %
6
ČSSD
3.95 %
4,20 %
9
Hlas
2,38 %
3,27 %
7
ANO, vytrollíme europarlament
1,56 %
1,86 %
4
Vědci pro ČR
0,82 %
0, 93 %
2
Rozumní + Národní demokracie
0,78 %
0, 93 %
2
Svobodní + Radostné Česko
0,65 %
0,46 %
1
Demokratická strana zelených
0,60 %
0,93 %
2
Evropa společně
0,53 %
0,46 %
1
Alternativa pro ČR
0,49 %
0,46 %
1
Soukromníci + Nezávislí + ODA
0,36 %
1,40 %
3
PRO zdraví a sport
0,33 %
0,93 %
2
* Uvedeny jsou pouze subjekty, které v Čestlicích získaly aspoň 1 hlas.

EUROVOLBY 2019

Jak vidno, všechno funguje velmi podobně jako po volbách u nás, jen
se to těší mnohem menšímu zájmu české veřejnosti. Nepochybně za to
může malá informovanost voličů o evropské problematice obecně, ale
svůj díl viny nesou i politické strany, které se tvrdošíjně tváří, že budou v Bruselu vystupovat samy za sebe – přitom však budou součástí
jedné z celoevropských frakcí, které určují politiku Evropského parlamentu. Reálně tak volíme především evropské politické strany a jejich
celoevropské lídry (kandidáty na předsedu Evropské komise), což
ovšem domácí kandidující subjekty v předvolební kampani úspěšně ta-
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jily. (Kupodivu jediná strana, která měla na billboardech spřátelené evropské politiky a vedla tak vpravdě evropskou kampaň, byla ta nejvíce
protievropská ze všech – a jak se jí kampaň vyplatila!)
Zbývá věřit, že míra porozumění evropské politice se v následujícím
volebním období zlepší – právě skutečnost, že v Evropském parlamentu přestala dostačovat dosavadní neformální velká koalice lidovců
a socialistů a je třeba postavit koaliční spolupráci na širším půdorysu,
ukazuje, jak velkou váhu má hlas jednoho každého evropského (a tedy
i českého) voliče a jak může ovlivnit směřování celé Evropské unie.
Matouš Vanča, zastupitel (člen volební komise)

Topím, topíš, topíme
(všichni se tu dusíme)
Letošní zima je za námi a lze
konstatovat, že byla mírná.
A přesto někteří občané opět
spalováním nevhodných věcí
v kotlích na pevná paliva (PET
lahve a jiné plasty, oleje, oblečení a podobně) dusili černým
kouřem kus vesnice ve svém
okolí a trápili zejména své
sousedy. V obci jsou stále
„komínky hulínky“ (jak to nazval občan, který poslal i fotografie), a žít v takovém sousedství je za
trest: nejenže nás kouř obtěžuje smradem, ale takové spaliny přímo
ohrožují naše zdraví – pochopitelně i zdraví toho, kdo je produkuje,
ale jak k tomu přijde chudák jeho soused?
Danou problematiku jsme řešili i na veřejném setkání občanů a všichni
víme, že domluvy a osobní apely jsou neúčinné. Zbývají tak pouze dva
způsoby řešení: cesta veřejnoprávní, tj. přes státní úřady (obecní
samospráva v tomto ohledu nemá žádné kompetence), nebo cesta
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soukromoprávní, tj. přes soud. Druhou formu asi všichni chápeme
jako krajní (nikdo se přece nechce se svým sousedem soudit), proto se
budu soustředit na cestu první, veřejnoprávní.
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve svém ustanovení v § 4
stanoví přípustnou úroveň znečišťování. Správními orgány, které jsou
povinny kontrolovat dodržování povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů v souladu se zákonem, je úřad obce s rozšířenou působností, případně Česká inspekce životního prostředí. Pro naši obec je tímto orgánem odbor životního prostředí v Říčanech, kde má danou
věc na starosti p. Vrabec. Kontrole „hříšníka“ musí vždy předcházet
podnět, nejlépe s připojenou fotodokumentací, popřípadě videonahrávkou, která by neměla trvat déle než 30 min. V případě, že provozovatelé stacionárního zdroje (10–300 kW) znečišťují ovzduší nebezpečným tmavým kouřem, je odbor životního prostředí oprávněn uložit
provozovateli (kterým může být právě váš soused) opatření ke zjednání nápravy. V prvé řadě bude chtít předložit revizi technického stavu
kotle, spalinových cest (tj. komína), případně doložit nákup otopu. Teprve pokud vznikne opakované důvodné podezření z porušování povinností při provozu stacionárního zdroje znečištění, kontrolující osoby jsou oprávněny vstoupit do obydlí provozovatele tohoto zdroje, aby
se na místě přesvědčily o stavu kotle a spalovaných materiálech. Pokutu až do výše 50.000 Kč může úřad uložit v případě, že jsou v kotli
prokazatelně spalovány plasty, dřevotříska, okenní rámy, oleje a jiné
nebezpečné látky Ale jak bylo řečeno výše, na počátku musí být podán
podnět, na jehož základě pak může úřad v mezích zákona konat.
Martin Diviš, starosta

Jak zatočit s odpadky v domácnosti
Žít bezodpadově je trend nového tisíciletí. Všichni
víme proč: naše planeta se topí v odpadcích. Produkce odpadků je jen jeden z mnoha projevů našeho
krátkozrakého a sobeckého chování k planetě. Pro
nás, kdo nehodláme čekat, až pro záchranu palety za-
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čnou něco dělat politici nebo „ti druzí“, a kdo už kvůli svým dětem
chceme změnit své chování, mají význam praktické rady, jak na to.
Kdo chce změnu, musí začít sám u sebe.
Jak předcházet vzniku odpadů u sebe doma
Nejsnadnější cesta, jak s odpadky zatočit, je snažit se jim vyhnout, nebo je alespoň co nejvíc eliminovat. Uvědomujte si vše, co vyhazujete
do koše. Nejsou to náhodou úplné zbytečnosti? Bylo vůbec nutné takové věci vyrobit a koupit si je? Co asi jejich výroba stála a jak poškodila životní prostředí? Mohu svou produkci odpadů alespoň zmírnit? – Začněte postupně a pomalu… Nebude to vždy jednoduché, ale
sebemenší krok se počítá a udělá z vás lepšího člověka!
Pár tipů, jak začít:
 Noste na nákup vlastní plátěné tašky a také menší pytlíky na pečivo, ovoce a zeleninu (mohou být ušité třeba ze záclon apod.). Při
každém nákupu budete mít radost, kolik igelitových sáčků nebo tašek jste ušetřili.
 Pokud můžete, trvanlivé věci nakupujte ve velkém balení, ne jednotlivě a zvlášť balené. A vždy nakupujte podle seznamu, tedy věci, které opravdu nutně potřebujete – a které také spotřebujete.
 Nebojte se pít vodu z kohoutku a noste si všude vlastní lahev na
vodu a nápoje. Stačí se podívat na jakýkoli nepořádek v přírodě –
PET lahve tam najdete vždycky! Už jen to je důvod vyhnout se jim
už u zdroje.
 Vyvarujte se produktů na jednorázové použití. Jednorázové obaly
tvoří vůbec největší část odpadu, který naše společnost vyprodukuje, a jejich výroba, transport i likvidace extrémně zatěžují životní
prostředí i ekonomiku. I když jsme stále ve spěchu, zkuste se ve
svém okolí porozhlédnout po podnicích, kde vám dají jídlo s sebou
do vaší vlastní krabičky, kde vám nalejí kávu s sebou do vlastního
termohrnku, kde se najíte z obyčejného talíře s kovovým příborem,
na festivalu si nechte natočit pivo do vlastní sklenice…
 Vyvarujte se nekvalitních produktů – raději si kupte jednu kvalitní
věc, která vydrží, nebo která se dá opravit. A pokud jde o oblečení,
i v secondhandu se dají najít poklady z kvalitních materiálů a za
skvělou cenu!
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 Nakupujte na farmářských trzích – podpoříte místní ekonomiku,
potraviny jsou často bez chemie a čerstvé, a většinou i nebalené!
 Na internetu se dá najít celý seznam prodejen, které se na bezodpadovou/bezobalovou problematiku zaměřují. Přijdete sem s vlastními pytlíky a nádobami a do nich nakoupíte všechny možné druhy
potravin či třeba kosmetiku a prací prostředky. Nakupovat se dají
i takové produkty, které jsou šetrné k životnímu prostředí – například kartáček z rozložitelného bambusu a štětin z divočáka nebo
nerezová brčka, ekologické tyčinky na čištění uší…
 Těm odpadům, kterým se vyhnout nemůžete, dejte aspoň druhou
šanci. Starší oblečení darujte na charitu, oprýskaný nábytek nově
natřete, dejte si opravit hodinky po dědečkovi… A odpadům, které
se dál využít nedají, dejte šanci tříděním – odvezte je do sběrného
dvora nebo je vhoďte do správného kontejneru tříděného odpadu.
Pokud se na odpad ve vaší domácnosti vážně zaměříte, nakonec zjistíte, že takového, který už nikdo nevyužije a musí skončit v kontejneru,
dokážete vyprodukovat mnohem méně!
(-in-: podle brožurky Jak zatočit s odpadky, ČSOP 2018)

Co dělat proti suchu na zahradě
Ideální trávník? Přece rovnoměrně zastřižený pažit bez drnů a plevele,
bez pampelišek a sedmikrásek! Vlastně takový fotbalový trávník na
zahradě. Je tu ale jedna potíž. Na hřišti se daří přihrávkám, ale ničemu
jinému. A to samé platí pro zahrádky – místo, kde se komfortně relaxuje a které je předmětem sousedské prestiže, má se skutečnou přírodou společného pramálo. Ostatně nedostatkem přirozené přírody trpí
celá naše hustě obydlená kulturní krajina: tuzemská pole jsou spíše
plantáže orientované na výnos, a to samé platí do značné míry pro lesy. Důsledek je všeobecně známý: půda snáze podléhá stále suššímu
klimatu a z krajiny rychle mizí hmyz, ptáci a další zvířata.
Z katastrálních map vyplývá, že soukromé zahrady a veřejná zeleň zabírají minimálně pětinu plochy českých měst, s prolukami mezi domy
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a podél cest je to ještě mnohem víc. Desítky tisíc hektarů zeleně tedy
mají města a jejich obyvatelé pod přímou kontrolou a mohou svou zelení vystresované přírodě pomoci – nebo jí alespoň vyloženě nepřitěžovat.
Šest cest, jak svou zahradu přiblížit přírodě:
 Sekejte méně často. Vzrostlá tráva lépe drží
vláhu těsně nad půdou a brání jejímu vysychání. Akceptujte plevel: různorodý trávník
je odolnější než uměle udržovaná monokultura a láká opylovače.
 Nebojte se zvířat – jsou přirozenou, šetrnější a zdravější alternativou k chemickým ochranným prostředkům. V hromadě větví či
dříví se usídlí hmyz, ježek či obojživelník, méně upravené keře
a stromy, stejně jako pítka, přilákají ptáky. Pokud máte rádi pořádek a úhlednost, dobře poslouží budky a hmyzí domky.
 Zakrývejte holé kusy půdy, ideálně posečenou trávou. Odkrytá půda rychle vysychá. Není rovněž nutné shrabat úplně všechno listí ze
stromů, část nechte ležet na zemi.
 Kompostujte – pokud biomasa ze zahrady na zahradě zůstane, nebudete z ní odstraňovat živiny. Část bylin zaryjte do půdy jako přírodní hnojivo. Kompostováním ušetříte za kupované hnojivo a substráty. Pálení je až opravdu poslední možnost!
 Sbírejte dešťovou vodu a přemýšlejte nad způsobem, jak ji dostat
rovnou do půdy. Kropení povrchu není tak efektivní a silný proud
vody z hadice může půdě rovnou uškodit.
 Z užitkové nebo dešťové vody si na zahradě udělejte jezírko. Poslouží vám, protože citelně zchladí zahradu, a poslouží i zvířatům,
která z něj budou pít. Okolí jezírka však musí být přehledné, ať
ptáci nemají obavu k němu přiletět, a musí mít mělčinku s kameny,
aby se hmyz netopil. Žíznivá zvířata hasí žízeň na rostlinách…
Sečteno a podtrženo: Recept, na kterém se shodnou minimálně botanikové, je lákavě jednoduchý. Nestříhejte a neuklízejte na svém pozemku tak usilovně, věnujte mu méně práce i peněz, a o to víc si ho užívejte a radujte se z vlastního kusu přírody!
(-in-: podle článku v Respektu č. 21/2019)
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CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT
Seniorská obálka
aneb „kartička na ledničku“
Myšlenka usnadnit práci záchranářům, kteří pomáhají při ohrožení
zdraví nebo života zejména starším osamělým lidem a zdravotně postiženým, není nová. Některé sociální služby využívají různé „karty
života“, které pocházejí ze zahraničí, například z Polska, aby záchranné službě rychle a efektivně zajistily adekvátní informace. Výjimečnost Seniorské obálky vychází z komplexnosti distribuce, do níž se
zapojují i obce, a především z toho, že od začátku vznikala ve spolupráci se zásahovými jednotkami záchranné služby, hasičů i policie.
Seniorská obálka obsahuje přehledný formulář se základními údaji
o zdravotním stavu člověka, které pomohou zdravotníkům nebo policii
při zásahu rychle zmapovat situaci. Pod mezinárodním označením
I.C.E. karta funguje i v zahraničí.

Jedná se o tiskopis, který senioři nebo jejich blízcí vyplní podle jednoduchého návodu. Důležitost základních údajů (nemoci, alergie, léky,
kontakty na blízké osoby a praktického lékaře) je odlišena barvami ja-
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ko na semaforu. Dobře vyplněná a aktualizovaná Seniorská obálka
v případě potřeby urychlí zákrok zásahových jednotek ZZS, HZS,
PČR a zefektivní i následnou nemocniční péči. Po vyplnění se tiskopis složí do tvaru obálky a umístí na viditelném místě v bytě – buď na
vnitřní stranu vchodových dveří, nebo na dveře lednice (odtud se vžil
název „kartička na ledničku“).

Seniorská obálka může starším lidem zachránit život a záchranářům ušetří čas!
Záchranáři nejčastěji zasahují v případech, kdy senioři hlásí bolest na
hrudi (za níž se může skrývat infarkt), při dušnosti a dechových potížích. Při jejich příjezdu senior už často není schopný komunikovat,
a pokud komunikuje, nemusí si na něco důležitého vzpomenout. Mohou také nastat různé komplikace (extrémním příkladem je nutnost
slanění na balkon paneláku, aby se záchranáři dostali do bytu). Cenné
minuty v takových situacích ušetří seniorská obálka s informacemi
o zdravotním stavu.
Obec Čestlice se rozhodla využít nabídky odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Říčany
a „kartičky na ledničku“ pro své občany připravit. Bohužel, na tento chvályhodný projekt, který má záštitu a podporu ministerstva práce a sociálních věcí, nebyly přiděleny žádné dotace.
A tak každá obec, která chce tuto službu svým
občanům nabídnout, musí nejprve zadat na příslušném odboru ministerstva grafickou úpravu
obálky „na míru“ (s kontakty užitečnými pro potřeby občanů dané obce) a potom musí kartičky
sama vytisknout a nabídnout občanům. Na přípravě obálek se již pracuje a měly by být zdarma k dispozici všem zájemcům z řad čestlických
občanů na podzim letošního roku.
Ivana Nováková, zastupitelka
(výbor pro kulturu a sociální záležitosti)
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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v úplném znění naleznete na
www.cestlice-obec.cz.
Ze zasedání ZO Čestlice
dne 24. dubna 2019
Přítomni: Diviš Martin, Dobiáš Bohdan, Dvořák Aleš, Mrzena Přemysl, Nováková Ivana, Síleš Petr, Šaššák Jan, Zemanová Jana
Omluveni: Vanča Matouš
Kontrola plnění minulých usnesení
 zápis č. 2/2018 - tribuna do sportovní haly – dodavatel tribun nás
informoval o tom, že v případě, že je na tribuně možnost výskytu
dětí bez dozoru dospělého, nedoporučuje z bezpečnostních důvodů
instalaci tohoto typu zařízení. Po dodání vyjádření bude rozhodnutí
ZO ze zasedání 12. 12. 2018 revokováno.
 zápis č. 6/2019 - žádost o projednání možnosti umístění komunikace „U Křížku“ – probíhá
Finance a majetek
 ZO bere na vědomí finanční zprávu za měsíc 03/2019, s níž zastupitele seznámil starosta Martin Diviš.
 ZO schvaluje uzavření pachtovní smlouvy se společností AGRO
Jesenice u Prahy, a. s., na pozemky v k. ú. Čestlice, p. č. 332/35
a 332/52 na dobu určitou od 25. 4. 2019 do 31.8 2020. Hlasováno:
pro 8, proti 0, zdržel se 0
 ZO schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č.
351/35 v k.ú. Čestlice o výměře cca 30 m2, dle předloženého nákresu. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
 ZO neschvaluje žádost společnosti Aquapalace, a. s. o pořízení
změny územního plánu, která byla předmětem smlouvy o narov-
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nání uzavřené dne 4. 4. 2018, čl. VIII Smlouva o spolupráci. V tuto
chvíli není dosud dokončena změna stavby (úprava VH1 na suchý
poldr), což bylo podmínkou smlouvy o narovnání, a navíc je rozsah
žádosti rozšířen o novou plochu „Obchodní centrum“, která není
součástí smlouvy o narovnání. Hlasováno: pro 0, proti 7, zdržel se
1 (p. Mrzena)
ZO souhlasí s vyhlášením záměru odkupu pozemků a staveb
a porostů na nich umístěných o celkové výměře 2 812 m2 na pozemcích p. č. 351/39 a 434 a pozemků st. 234 a 235 a části pozemku 45/1 od vlastníků nemovitostí. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel
se 1 (p. Mrzena)
ZO souhlasí se změnami cen budované stanice dobrovolných
hasičů dle změnových listů č. 11–22 s výslednou úsporou ve výši
59.759 Kč bez DPH. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje vyhlášení záměru věcného břemene na plynárenské zařízení ve prospěch spol. Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
v ulici Habrová, Čestlice (lokalita Z20a a Z20b), jak bylo předjednáno smlouvou o spolupráci a uzavření budoucí smlouvy kupní
č. 787/2013/OOBCH (vč. dodatku č. 1) ze dne 12. 9. 2013. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje uložení finančních prostředků obce na termínovaných vkladech na dobu určitou dle předložených nabídek a souhlasí s ukončením účtů KB investiční, Unicredit bank a J&T Banka
(vklad s výpovědní lhůtou). Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Starosta obce seznámil zastupitele s výsledky elektronické aukce
na elektřinu a zemní plyn. Dodavatelem dle výsledků aukce je
SPP, a.s., Nové Sady 996/25, Brno. ZO vzalo informaci na vědomí.
ZO souhlasí s odbahněním Čestlického potoka v oblasti za mateřskou školkou dle předložené cenové nabídky ve výši 34.750 Kč
bez DPH. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO souhlasí s provedením zvukové izolace v ordinaci praktického lékaře dle předložené cenové nabídky ve výši 41.210 Kč bez
DPH. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO souhlasí s podporou Linky bezpečí finančním příspěvkem ve
výši 5.000 Kč. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti
pro ČEZ Distribuce, a. s. na pozemcích p. č. 105/193 a 475/3 v k.ú

Čestlice za úplatu ve výši 4.446 Kč bez DPH. Hlasováno: pro 8,
proti 0, zdržel se 0
Ze zasedání ZO Čestlice
dne 22. května 2019
Přítomni: Diviš Martin, Dobiáš Bohdan, Dvořák Aleš, Nováková
Ivana, Síleš Petr, Šaššák Jan (příchod v 18.30 hod.), Vanča Matouš,
Zemanová Jana
Nepřítomen: Mrzena Přemysl
Kontrola plnění minulých usnesení
 zápis č. 2/2018 - tribuna do sportovní haly – řešení trvá
 zápis č. 6/2019 - žádost o projednání možnosti umístění komunikace „U Křížku“ – probíhá
 zápis č. 7/2019 – pachtovní smlouva Agro Jesenice – splněno
 zápis č. 7/2019 – uložení finančních prostředků obce – probíhá
 zápis č. 7/2019 – darovací smlouva pro Linku bezpečí – splněno
 zápis č. 7/2019 – uzavření smlouvy o VB pro ČEZ Distribuce –
splněno
Finance a majetek
 ZO bere na vědomí finanční zprávu za měsíc 04/2019, s níž zastupitele seznámil starosta Martin Diviš.
 ZO schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku
p. č. 371/32 v k. ú. Čestlice o výměře cca 25 m2 pod pylonem pro
umístění antén. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
 ZO schvaluje příspěvek na Dobrobazar na pořízení občerstvení
ve výši 5.000 Kč. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
 ZO zmocňuje starostu a místostarostu ke všem úkonům ve věci
bankovních účtů, vkladů na nich umístěných a jejich zasmluvnění. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0 (v 18.30 hod. se dostavil p. Síleš)
 ZO schvaluje objednávku na částečnou úpravu zpevněných ploch
a chodníku v areálu ZŠ dle předložené cenové nabídky ve výši
113.180 Kč včetně DPH. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
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ZO schvaluje a přijímá od společnosti Albert Česká republika,
s.r.o. dar „světelné signalizační zařízení“ na křižovatce ulic Obchodní a U Makra do výlučného vlastnictví. Po převedení do majetku Obce Čestlice bude zajištěno jeho další provozování. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje uzavření smlouvy na věcné břemeno na plynárenské zařízení ve prospěch Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
v ulici Habrová (lokalita Z20a a Z20b), jak bylo předjednáno
smlouvou o spolupráci a uzavření budoucí smlouvy na p. č. 163/72,
163/115, 163/116, 163/120, 163/136, 163/196, 163/197, 171/16,
171/34 a 171/42 v k. ú. Čestlice za úplatu ve výši 34.650 Kč bez
DPH. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby pro ČEZ Distribuce, a. s. na
pozemku p. č. 105/18 v k. ú. Čestlice za úplatu ve výši 8.100 Kč
bez DPH. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0

Termín dalšího řádného zasedání ZO byl stanoven na 26. 6. 2019
v 18.00 hod.

CO SE V OBCI DĚJE
Restaurant Day vol. 1
Kdo v neděli 26. května nevařil a přišel si dát
oběd na první Restaurant Day v Čestlicích, určitě neprohloupil. Z menu místních „restaurací“
jste mohli ochutnat vynikající guláš, drůbeží
polévku s domácími nudlemi, sladké palačinky,
nakládaný hermelín, pikantní utopence, slané
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šneky, to vše jste mohli zapít lahodným zlatavým mokem a následně si
u dobré kávy a zákusku zavegetit na sluníčku a popovídat si s přáteli.
Ceny byly mírné, obsluha vzorná, počasí ukázkové, nálada skvělá
a díky vám všem se podařilo na podporu projektu babyboxů zaslat
částku 1.050 Kč. Děkujeme!
Kateřina Dobiášová, RC Čestlík

Výtečné, zdravé, zaručeně domácí – a ještě k tomu na bohulibý účel!

Dětský den v Čestlicích
ve velkém stylu
Letošní svátek dětí se těšil největší návštěvnosti za posledních několik
let – přišlo na 250 dětí! Na fotbalovém hřišti na ně čekalo 15 stanovišť
s rozličnými úkoly (zavrtej šroub, projeď trasu na koloběžce, sestřel
kuželky vodní pistolí, poznej lesní zvířata…), dva skákací hrady, hromady pěny na řádění, vodní klouzačka, projížďky kamionem, možnost
stát se na chvíli bagristou, prohlídka vozidel a vybavení záchranných
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složek, tetování, malování na obličej, tvarování balonků, živá hudba
po celou dobu trvání akce, občerstvení pro děti i pro dospělé, krásné
ceny od sponzorů a počasí na objednávku = hromada dobré nálady,
pohody a úsměvů dětí i dospělých po celý den!

Dovolím si touto cestou poděkovat organizátorům, dobrovolníkům
a sponzorům za přípravu, podporu a realizaci dětského dne v Čestlicích. Věřím, že akci si užil každý návštěvník.
za organizátory Kateřina Dobiášová

Zprávičky z mateřské školičky
Na konci května proběhl zápis do naší čestlické MŠ –
všechny děti z Čestlic, které se k nám hlásily, byly
přijaty a jsou spolu s rodiči pozvány na hudební divadlo, které ve
školce proběhne ve čtvrtek 6. června.
A co ještě nás ve školce do prázdnin čeká?

♥ Třída Sluníček se vypraví na dopravní hřiště do Říčan, kde si na
koloběžkách a odstrkovadlech doplní praktickou část „Dopravní
výchovy“.
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♥ A protože je letošní školkové téma VESMÍR, oslavíme
Mezinárodní den dětí výletem na hvězdárnu v Ondřejově, navštíví
nás mobilní planetárium a uvidíme hvězdnou pohádku.
♥ I letos budeme s pomocí paní kuchařek vařit – a jak jinak, menu
bude sestaveno z pizzy „Mars“ a z bramborových placek pro
mimozemšťany.
♥ Předškoláci si poprvé vyzkouší nocování ve školce. A pokud nám
bude přát štěstí a noc bude jasná, budeme pozorovat dalekohledem
noční oblohu a pojmenovávat souhvězdí, západ a východ slunce.
♥ Na závěr školního roku, jak je už deset let naším dobrým zvykem,
se budeme převlékat do kostýmů. Letos pochopitelně do kostýmů
s vesmírnou tematikou. Na této akci nám vypomůže Michal
Nesvadba z Kouzelné školky, DJ Ruda a Pája s kosmickou hudbou,
přiklušou nebeští jezdci na koních a nebude chybět spousta soutěží
za pěkné ceny. Samozřejmě děti čeká i překvapení. Máme se
opravdu na co těšit.

Věříme, že děti si letošní rok ve školce užily. Předškoláčci jsou
připraveni do první třídy a vědí, že ve škole musí poslouchat a dávat
pozor.
Těšíme se na nové dětičky, které – jak doufáme – si příští rok ve
školce užijí stejně, jako my ten letošní. A s dětmi se rozloučíme
heslem pro tento rok: Šťastný let do vesmíru!
paní učitelky
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Novinky ze ZŠ Čestlice
Do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 by mělo nastoupit 21 dětí.
Jsou mezi nimi všechny čestlické děti, které přišly k zápisu, a dále byly přijaty děti, které splňovaly daná kritéria. Příští školní rok bude mít
škola již devět ročníků a počet dětí by měl dosáhnout čísla 180.
V době od 27. do 31. května měli žáci 5. až 8. ročníku možnost zúčastnit se výchovně vzdělávacího pobytu v Orlických horách –
v letošním roce se zúčastnilo 44 dětí. Pobyt byl zaměřen na pěší turistiku, bližší poznávání ekosystémů charakteristických pro tuto oblast
a na návštěvu kulturních i jiných památek tohoto kraje. Důležitou
součástí pobytu byla i výchovná část: společný čas zde tráví děti
rozdílného věku, komunikují spolu, zapojují se do společných her,
starší pomáhají mladším. Na všech akcích byly děti hodnoceny jako
hodné!

V pondělí jsme navštívili zámecký park v Častolovicích a malou zámeckou zoo. V úterý jsme – ještě před vytrvalým deštěm – stihli absolvovat delší vycházku na Bukovou horu. Od středy nám již počasí
přálo. Autobus nás odvezl do Potštejna, kde jsme navštívili hrad
a zámek s hranou prohlídkou (příběh o pokladu na Potštejně se stal inspirací pro Jiráskův román Poklad). Ve čtvrtek jsme měli náročný den.
Začal výpravou na dělostřeleckou tvrz Bouda, kde jsme strávili více
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než dvě hodiny pod zemí s velmi zajímavým výkladem – děti pocítily
obdiv ke všem, kdo zde v dávných dobách přebývali…. Večer jsme
měli v nohách asi 15 kilometrů. A v pátek hurá domů! Na jedné straně
se děti těšily na své blízké, ale na straně druhé si přály prodloužit si
pobyt ještě o pár dní... Tak zase příště!
Dana Svobodová, učitelka

Malé ohlédnutí za prvním rokem
RC Čestlík
V době, kdy vychází toto číslo
Čestlického občasníku, téměř
všechny naše pravidelné kurzy
pomalu končí... Máme radost,
že se nám podařilo splnit téměř
vše, co jsme si na první rok
fungování rodinného centra naplánovali. Postupně jsme otevřeli 13 kurzů se sportovním,
výtvarným a hudebním zaměřením, které navštěvovaly děti od
jednoho roku s rodiči, děti z MŠ a ZŠ, ale i dospělí. Ve spolupráci
s obcí Čestlice jsme zorganizovali několik akcí pro veřejnost a věříme,
že mnoha dětem i dospělým jsme připravili příjemně strávený čas.
Ani přes léto nebudeme zahálet. Na druhou polovinu července jsme
připravili dva příměstské tábory pro děti od 3 do 6 let s pohádkovou
a cestovatelskou tematikou, celé léto poběží outdoorové cvičení pro
maminky s dětmi (aktuální termíny naleznete na našem fb) a samozřejmě budeme plánovat a připravovat akce a kurzy pro další školní rok.
Jelikož bychom chtěli nabídku kurzů, seminářů i akcí RC Čestlík rozšířit, s radostí přivítáme nové tváře a svěží nápady. V případě zájmu se
nám neváhejte ozvat! Sledovat nás můžete na facebooku nebo na našem webu www.cestlik.cz.
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Děkujeme, že jste s námi, přejeme všem krásné léto a těšíme se zase
brzy na viděnou!
Kateřina Dobiášová, RC Čestlík

Čestlice mají mistryně ČR v taekwondu!
A to hned třikrát!
Skvělá zpráva pro Čestlice: máme mistryně ČR
v taekwondu, a dokonce hned několik! Sedm
let vytrvalého úsilí a velkého nasazení přineslo
první skvělé výsledky. Ve dnech 10.–12. května 2019 se v Ostravě konalo Mistrovství ČR
2019 barevných pásků. Tedy nejprestižnější
závod zaměřený především na naše nejmladší –
žáky a juniory! V porovnání se školami
taekwondo, které mají několik set členů a přivezly několik desítek
účastníků, jsme tvořili relativně komorní výpravu. Navíc oproti tradičním školám jsme škola mladá. Ale i tak se našim svěřencům podařilo
vybojovat celkové 11. místo z 23 a v konkurenci 357 závodníků našich 13 statečných bojovníků a bojovnic vybojovalo 11 cenných medailí!
O super umístění se postaraly nejen jednotlivci, ale i týmy, které své
dovednosti prezentovaly vůbec poprvé a hned na výbornou.
V mladších juniorkách naše dívky získaly neuvěřitelné 1. místo,
a máme tak mistryně ČR v týmových sestavách. Na výkon našich
dívek, které trénovaly i ve svém volném čase a mimo pravidelné tréninky, jsme mimořádně pyšní, protože převálcovaly zkušené závodnické školy z Karviné a z Frýdku-Místku! Stejný tým vybojoval ještě
celkovou stříbrnou medaili ve speciálních technikách. O další překvapení se postaraly mladší žákyně, které se probojovaly až do finále,
kde sice podlehly výrazně zkušenějším závodnicím z Kolína, ale do
Čestlic putovalo fantastické stříbro!
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Příjemným překvapením však ještě nebyl konec. Nejcennější kov
připutoval do Čestlic se dvěma závodnicemi, které se staly individuálními mistryněmi ČR 2019 v technických sestavách – s Apolenou Ponížilovou, která se ve finále utkala s další bojovnicí z našeho
oddílu Valerií Rezlerovou, a společně tak dominovaly na stupních vítězů, a s žákyní čestlické základní školy Annou Weidlichovou, která
po letošním vítězství na prestižních mezinárodních závodech CZECH
OPEN vybojovala zlatou medaili i na mistrovství ČR.
Tři mistrovské tituly jsou zatím naším největším úspěchem – gratulujeme a děkujeme všem zúčastněným za jejich výkony. Těch samozřejmě nelze dosáhnout bez podpory okolí, takže velké díky i všem rodičům a obci Čestlice. Letošní rok je zatím nejúspěšnějším závodním
rokem v naší historii.
Jan Weidlich, škola TKD ITF0 NA-MU

Mladší juniorky – radost z úžasného
vítězství! 

Mladší žákyně
na stupních vítězů
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Čestlický pohár v taekwondu
V letošním roce začala škola taekwondo ITF, která cvičí malé děti
i dospěláky v čestlické sportovní hale, organizovat závody pro nejmenší cvičence a pro začátečníky. Vždyť jak jinak si mohou naši malí
bojovníci a bojovnice lépe ověřit svoje dovednosti než poměřováním
sil na soutěžním kolbišti! Myšlenka, která spojila dohromady několik
oddílů bojového umění taekwondo, přivedla do Čestlic nejen místní
závodníky, ale i děti z Nupak, z blízké Prahy, nedalekých Břežan, Benešova a Týnce nad Sázavou. Více než 120 dětí a juniorů se utkalo
28. dubna 2019 v soutěži v technických sestavách, kde prezentovali
naučené techniky a jejich kombinace a rozhodčí rozhodovali o jejich
kvalitě, správnosti provedení a srdci bojovníka. Naše děti bojovaly
srdnatě a pro čestlický oddíl vybojovaly celkové 2. místo! 41 našich
malých bojovníků a bojovnic si odvezlo celkem 34 medailí, z toho devět zlatých. (Doma se jistě slavilo u Dvořákových, Lošonských, Kuškových, Kadlecových, Popelkových i Kopeckých. 😊) Gratulujeme
nejen oceněným, ale vůbec všem dětem, které se závodů zúčastnily –
za jejich píli, výkony, odvahu postavit se soupeři a reprezentovat svoji
školu a obec.
Sport, který dává dětem radost a kultivuje v nich takové
ctnosti, jako je zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání
a nezdolnost ducha.
To všechno je taekwondo.

Neučíme děti jen bojovat, učíme je vzájemné úctě a respektu, který
projeví třeba podáním rukou a úsměvem na závěr každého utkání.
Velké poděkování patří rodičům, kteří děti v jejich růstu a zdravém
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vývoji podporují, a konečně obci Čestlice za to, že nám umožnila
v krásné sportovní hale uspořádání báječné soutěže se spoustou dětských úsměvů a radosti.
Jan Weidlich, škola TKD ITF NA-MU

Milí Čestličáci,
první pololetí tohoto roku je pomalu za námi. Bylo opět činorodé
a moje regály se opět o něco více zaplnily… Patří za to dík nejen všem
knižním donátorům, ale také Městské knihovně, která nám malým
knihovnám umožňuje „sáhnout“ do svého fondu vyřazených knih,
a ten kupodivu vůbec není zastaralý! Takže se můžete těšit na stálý
příliv dalších titulů.
Jak víte, všechny naše knihy jsou chráněny obalem,
a jelikož zabalení tolika knih dá práci, děkuji za
pomoc Aleně, Ivaně i Lucii! Také děkuji Ireně, která
mi pomohla připravit kostým Knihovníčka na akci
pro druhou třídu „Pasování na čtenáře“. A nemohu
zde nezmínit svoji dceru Lenku, která pod hlavičkou knihovny i přes své pracovní a rodičovské vytížení připravuje a posléze realizuje akce s maminkami a dětmi – třeba předvánoční výrobu ozdob z ručně foukaných perliček či jarní malování na tričko.
Ráda bych zde připomněla, že funkce knihoven se dnes mění. Stávají
se z nich komunitní a poradenská centra, a přesně takovým místem je
naše obecní knihovna. Můžete sem přijít nejen za knihami, ale třeba si
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jen tak posedět a popovídat s kamarádkou, bez nutnosti registrace
a vypůjčení knih... Jsou tu stavebnice pro děti, které si mohou – zatímco si maminky povídají – pohrát… Knihovna nenahradí psychologickou poradnu, ale na některé otázky je schopná najít odpověď a některé
požadavky dokáže splnit… 
Jako každý rok během léta bude knihovna pro veřejnost uzavřena. Nezapomeňte přijít a vypůjčit si čtivo na celé prázdniny, nejpozději
26. června! A abyste si mohli v létě přečtené knihy vyměnit za nové,
budu otevřena také 7. srpna v pravidelném čase od 14 do 18 hodin.
V zádveří úřadu pak najdete hromadu časopisů, které si můžete vzít na
dovolenou nebo do autobusu, protože jejich nabídka se průběžně doplňuje. Přeji vám všem krásné a pohodové léto!
vaše knihovna a Knihovníček

POZNAMENEJTE SI
DO KALENDÁŘE
Dobrobazar je opět za dveřmi

V neděli 16. června od 9.30 do 15.30 hod. se ve farní zahradě v Čestlicích koná 14. ročník Dobrobazaru. Nákupem rozmanitého zboží
podpoříte hned dvě organizace, které se věnují lidem na sklonku života
a jejich pečujícím osobám. Cesta domů je všem příznivcům Dobrobazaru již dobře známá – letos z výtěžku Dobrobazaru přispějeme na vybavení lůžkové části nového Paliativního centra Cesta domů. Ani dru-
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há organizace PRO Gaudia není v poskytování paliativní péče nováčkem. Této neziskové organizaci, již 15 let poskytující profesionální
pomoc a lidskou blízkost nemocným a umírajícím, jejich rodinným
příslušníkům a zdravotnickému personálu, pomohou návštěvníci čestlické dobročinné akce na rozvoj aktivit psychosociální podpory pro
klienty v domácí péči (jak pro pacienty, tak osoby pečující).

Doprovodný program letošního Dobrobazaru: Hudbu zajistí Sax &
Rhythm, připraveny budou soutěže pro děti, dražba, stánky
s občerstvením, kadeřnictví.
Dobrobazar se proměnil v tradiční akci díky trvalé přízni návštěvníků
a také díky nasazení organizátorů z řad místních občanů a farníků a jejich přespolních přátel. Těší se též podpoře řady lokálních organizací,
rodin a jednotlivců. Více na http://dobrobazar.wixsite.com/dobrobazar
a na facebooku.
Přijďte strávit příjemnou dobročinnou neděli! Příjem funkčních
předmětů do prodeje (spotřebiče, menší nábytek, kuchyňské vybavení, knihy, originální nosiče, sportovní náčiní, hračky…) od pondělka
3. června do pátku 14. června po 18. hod. na čestlické faře (telefonický kontakt: 737 741 789).
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Svatoprokopská pouť 2019
Tak už je zase tady! Tentokrát nám vyšla na zatím nejčasnější termín –
na neděli 23. června. Jenomže – být o týden později, kde by byl dětem konec? A čestlická pouť je přece hlavně pro děti (i když dospělé
jistě nezarmoutí). A co všechno nás letos na pouti čeká?

 V 8.30 hod. začíná v kostele slavnostní mše ke sv. Prokopovi,
společná pro obce Čestlice a Průhonice.
Pouťový program:
 V 9.00 hod. pouť propukne. Atrakce pro děti di 6 let – houpačky,
kolotoč, miniřetízák a vláček – se jistě celý den nezastaví. Pro ty
větší se bude točit velký řetízkový kolotoč a v permanenci bude
staročeská střelnice z roku 1920 s pohyblivými figurkami. Všechny tyto atrakce jsou opět po celý den zdarma!
 Od 10.00 do 15.00 hod bude otevřen žonglérský koutek kejklíře
Peta, který naučí žonglovat každého zájemce! Ve dvou výstupech –
v 10.30 a ve 13.00 hod. – Pet názorně předvede, jak to vypadá,
když se to umí…
 Ve 12.30 hod. odehraje na malé scéně na farní zahradě svůj první
blok kapela Hudba na klíč. Ač jsou to umělci študovaní, na pouti
od nich Mozarta nečekejte …
 Ve 13.15 hod. je na řadě pohádka Pejsek a kočička – po pár letech
k nám znovu dokočuje Kočovné divadlo Rózy Blechové!
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 Ve 14.00 hod. si vychutnáte další muzicírování Hudby na klíč –
Radka Anděla (akordeon), Michala Žáry z původního Šlapeta
(housle) a Jiřího Maška (kontrabas).
 Ve 14.45 hod. vám kočovná Róza Blechová sehraje pohádku O ošklivém káčátku – nebojte se, dobře to (pro káčátko) dopadne!
 V 15.30 hod. bude stát na pódiu opět Hudba na klíč a pánové muzikanti jistě uvítají, když si zanotujete s nimi!
 Náš salonní fotoateliér vás ani tentokrát nezklame – letošní téma
zní: „Vzhůru do přírody!“ Klidně si přineste svůj oblíbený tralaláček, někdo půjde na houby do lesa, jiný se
vypraví na horskou túru nebo za koupáním
k rybníku… Zapište se do pořadníku raději
hned ráno!
 Hlad a žízeň nehrozí – pivko bude, víno bude (opět přijede kočovná vinotéka U Hrocha), o dobrý gáblík se postará pan Plicka
z únětické hospody, o pražených oříškách
a mandlích nemluvě. A možná budou i grilované oštěpky!
 Ale proč hned prozrazovat všechno?! Třeba
to, že na pouti bude mechanický siloměrkladivo či dřevěné zbraně pro děti… 

Přijďte a uvidíte! A vezměte s sebou přátele a známé,
ať má čestlická pouť ten správný říz!

Na závěr obvyklá poznámka pořadatele: Nalákat prodejce na komorní
vesnickou pouť, jako je ta naše, je pořádná dřina. Proto platí zásada, že
na pouti je třeba dát prodejcům vydělat, jinak příště nepřijedou! Pouť
je jen jednou do roka, kolotoče a program máme zadarmo – tak neváhejme něco utratit u stánků!
-in-
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Letní kino na fotbalovém hřišti
Filmová projekce letošního léta je naplánována
na sobotu 24. srpna, přibližně od 20.15 hod.
Proč přibližně? Začátek projekce je totiž odvislý od západu slunce – promítání může začít asi 15 minut poté, co slunce zapadne (pokud ovšem není plátno situované na západ, to se pak
může začátek posunout třeba o 20 minut)… Kdo chce, může si čas západu slunce 24. srpna v Čestlicích ověřit třeba s pomocí linku pod tímto článkem. Jisté je, že případné čekání na začátek nám ukrátí hospůdka na hřišti!
Letošní projekce bude unikátní v tom, že nepůjde o sterilní digitál, nýbrž – díky přespolnímu filmovému nadšenci – o pravou nefalšovanou
retroprojekci z filmového pásu starého letos již 55 let! Také proto
byla vybrána česká klasika z roku 1964 – Limonádový Joe. Znamená
to, že film bude mít správnou patinu – malé rysky, slepky, úžasné
„filmové“ barvy – a uvidíte jej tak, jak jste ho nejspíš ještě nikdy neviděli (leda před rokem 1989, kdy se v kinech ještě občas promítal). Navíc ho uvidíte na velkém plátně, nikoli na televizní obrazovce, pod
hvězdným letním nebem, s pivkem nebo limonádou po ruce a ve společnosti sousedů a přátel! Pan Buňata přislíbil bonus – jako předfilm
promítne grotesku s Chaplinem… Takže, přijďte do letního kina na
superromantické zakončení prázdnin!
-in-
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A pozor, letní kino plánují také u sousedů!
 30. 8. (pátek) – Dobřejovice: Čertí brko
 31. 8. (sobota) – Průhonice: Ženy v běhu
Západy slunce naleznete na mnoha webových stánkách, třeba na této:
http://www.myslivost.cz/informace-pro-myslivce/vychody-a-zapadyslunce-a-mesice?mesic=8

Přehled nejbližších obecních akcí
 V neděli 16. června od 9.30 do 15.30 hod. se na farní zahradě koná
tradiční Dobrobazar .
 V pondělí 17. června od 19.00 hod. – Vytvoř si originální šatník,
klubovna TJ Sokol Čestlice, pořádá RC Čestlík, cena kurzu 180 Kč
 V neděli 23. června od 9.00 do 16.00 hod. se těšte na svatoprokopskou pouť! Čekají na vás pouťové radovánky všeho druhu!
 V sobotu 24. srpna od 20.15 hod. – přijďte na letní kino na fotbalové hřiště. Teplé deky s sebou!
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Ordinace praktického lékaře
Čestlice, Pitkovická 17
MUDr. Eva Hošková nadále přijímá pacienty z Čestlic a okolí – stačí
se telefonicky objednat k vstupnímu vyšetření. K registraci potřebujete
pouze kartičku zdravotní pojišťovny (smlouva s VZP, ČPZP, ZP
MVČR, OZP, VOZP ČR). Rozsah vyšetření a ordinační hodiny naleznete na webových stránkách obce v sekci Zdravotní služby.
Kontakt:
MUDr. Eva Hošková: tel. 605 851 261

Příspěvek na obědy seniorům od 65 let
s možnou rozvážkou do domu
Jak jste se dočetli v minulém Občasníku, obec Čestlice nabízí pomoc
seniorům příspěvkem na obědy s možnou rozvážkou do domu.
Podmínkou této pomoci je dosažení věku 65 let, trvalý pobyt v obci
a registrace na OÚ. Senioři, kteří v dotazníkovém šetření projevili
o službu zájem (nebo ho projeví dodatečně), se mohou na obecním
úřadě registrovat již teď – kromě kontaktů na sebe je třeba uvést, zda
bude senior docházet na oběd do Čestlické restaurace, nebo zda má zájem o rozvoz do domu. V posledním týdnu srpna dostane každý zaregistrovaný senior jmenovitě potřebné informace, se zahájením služby
se počítá od 1. září.
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Senioři, kteří využijí rozvážku do domu, si
včas pořídí dva sety nádob na oběd (jídlonosiče) – řidič pan Borůvka v jednom setu přiveze oběd (polévku a hlavní jídlo), a druhý set
(prázdný a umytý) si odveze na druhý den.
VÚKOZ Průhonice, odkud budou obědy rozváženy, dává jídelníček s měsíčním předstihem, jako seniorský oběd je nabízeno pouze
jedno jídlo. Komu nebude oběd na příští den
vyhovovat, může to řidiči nahlásit a oběd nemusí odebrat. Kdo bude docházet do Čestlické
restaurace, může si vybírat z celého menu (tedy i z dražších jídel), ale
příspěvek obce bude mít stejný! U rozvážky je tedy výhoda dopravení oběda až domů, u restaurace zase možnost výběru jídla. Oběd
v restauraci bude možné dát si na místě, nebo si ho odnést v nádobě
s sebou. Výši příspěvku musí ještě zastupitelstvo odsouhlasit na svém
červnovém zasedání (pro představu – ve VÚKOZ je cena oběda 90 Kč
a obec Průhonice přispívá seniorům částkou 35 Kč). Senioři budou
hradit obědy na OÚ zpětně (podle skutečného počtu obědů v daném
měsíci a v případě restaurace podle ceny jednotlivých jídel). Pravidelný termín placení obědů bude součástí informace o zahájení služby.
Věříme, že příspěvek obce na obědy přijde našim seniorům k chuti. 
Ivana Nováková, zastupitelka
(výbor pro kulturu a sociální záležitosti)

Čekáme na vaše nápady a iniciativu!
Nenechte ležet ladem peníze, které obec vyčlenila v tzv. participačním rozpočtu na projekty podle námětů občanů! Touto formou je dána občanům možnost podílet se svými nápady na rozvoji obce.
V loňském roce byly z participačního rozpočtu realizovány dva náměty – hry na chodník a výukové cedule. Máte-li i vy nějaký nápad, informujte se na obecním úřadě, jak podat přihlášku a připravit projekt.
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Užitečně informace
 Žádáme řidiče, aby v sobotu 22. června vzhledem k přípravě pouťových atrakcí neparkovali na návsi. V neděli 23. června od 6 do
19 hodin bude náves z důvodu konání pouti pro dopravu uzavřena.
 Provoz obecního úřadu může být v letních měsících (z důvodu čerpání dovolených) omezen. Aktuální omezení bude vždy uvedeno na
webových stránkách obce a na vývěsce obecního úřadu. Služby
CzechPoint poskytuje pobočka České pošty v Albertu.
 Knihovna bude v letních měsících (červenec a srpen) uzavřena
s výjimkou středy 7. srpna od 14 do 18 hod.; běžný provoz bude
zahájen 4. září.
 Termíny akcí na celý rok 2019 naleznete v kalendáři akcí na
obecním webu www.cestlice–obec.cz.

           
Adresa obecního úřadu
Pitkovická 290
251 01 Čestlice
Tel.: 272 680 707
Fax: 272 680 909
datová schránka: rmtbzat
Úřední hodiny OÚ:
pondělí 8– 12 a.13–17
středa 8 –12 a 13–18
zastupitelé 17–18
(ostatní dny po dohodě)

administrativa: Hana Kovářová
účetní: Jana Nováková
e-mail: obec@cestlice–obec.cz
www.cestlice–obec.cz
Knihovna: středa 14–18
knihovna@cestlice-obec.cz
http://knihovnacestlice.webk.cz/
Hřbitov (období 1. 4 .–1. 11.):
otevřeno denně 8–20
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