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SLOVO NA ÚVOD
Milí sousedé,
dne 24. května proběhlo v prostorách obecního úřadu veřejné setkání
občanů, které bylo pochopitelně zaměřeno na aktuální události a problémy v obci. Prvním tématem byla informace o postupu prací na jednotlivých stavbách obce. Dokončení stavby sportovní haly je plánováno na konec prázdnin, neboť se začátkem nového školního roku
musí být tělocvična plně funkční. Přístavba školy bude předána již
v červenci – škola zde získá dvě nové moderní učebny včetně interaktivních projektorů a dvě šatny. O prázdninách bude zahájena a doufejme i dokončena přestavba stávající tělocvičny v budově ZŠ na
další třídu – speciálně vybavenou učebnu pro chemii, fyziku a přírodopis včetně techniky a vybavení. Po dokončení všech těchto stavebních úprav a přístavby bude mít škola devět plnohodnotných tříd
a dvě menší učebny (z nichž jedna je učebna počítačová).
Dalšími tématy byla nekázeň při parkování v obci, znečišťování
cest psími exkrementy, a dále vztahy s okolními obcemi, nadměrná
doprava v obci a možnosti jejího omezení. Podněty od občanů se týkaly např. měření hluku nebo emisí, prodloužení chodníku do Pitkovic
nebo návrh na častější setkávání se v „Kavárně Union“ pořádané knihovnou. Bohužel účast občanů a tedy zájem o dění v obci nebyl nijak
valný…
Stále probíhají jednání s majiteli Aquapalace a vypadá to, že se už
rýsuje dohoda o vzájemném vyrovnání, která by smírně a pro obě strany výhodně (pro občany Čestlic např. symbolické vstupné do aquaparku) vyřešila všechny stávající spory. Současně však je na stole požadavek Aquapalace na další dohodu o projednání změny územního
plánu obce Čestlice, která by umožnila stavbu výškového hotelu
a kongresového centra v místě suchého poldru (před stávajícím hotelem Aquapalce Praha) – za náš souhlas se změnou ÚP Čestlice byly
nabídnuty další benefity pro občany i pro obec jako takovou. Nutno
však říci, že architektonicky jistě zajímavá stavba ve tvaru spirálové
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věže by měla mít 18 pater a dosahovat výšky 81 metrů (pro srovnání
Petřínská rozhledna je vysoká 65,5 metrů)! K takovémuto zásadnímu
rozhodnutí není zastupitelstvo oprávněno a musí rozhodnout obecní
referendum. Bude na občanech, aby zvážili na jedné straně nabízené
benefity a na straně druhé negativní dopady, které by taková výšková
stavba hotelu a stavba kongresového centra měly na život v obci
(zejména vhodnost zasazení do stávající zástavby, dopady na dopravní
zatížení, na počet lidí, které by stavba na katastr obce přivedla atd.)
Uspořádání referenda předpokládáme v řádu měsíců.
Novinky zaznamenala hasičská jednotka obce. Po odvolání p. Chaloupeckého a odstoupení členů jednotky z Kuří byla jednotka doplněna
čestlickými občany a novým velitelem byl jmenován p. Grigar. Podali
jsme žádost o dotaci na pořízení hasičského dopravního automobilu.
Hasičská jednotka projde výcvikem a doufejme, že příští rok už bude
fungovat v nové hasičské zbrojnici, jejíž studie již byla zadána. Zatím
byla hasičské jednotce předána opravená budova u rybníka, kde bude
uskladněna hasičská technika a bude zde parkovat hasičské auto, a byly jí poskytnuty prostory v technické budově obecního úřadu. Nyní je
jednotka kompletní – má dvě družstva a celkem 12 členů. Zájemci
o činnost v dobrovolném hasičském sboru se mohou hlásit u p. Grigara nebo p. Karáska – budou srdečně vítáni!
Na závěr chci popřát dětem krásná vysvědčení a nám ostatním dostatečný odpočinek přes léto. Z kraje září se budu těšit na setkání při
slavnostním otevření nové sportovní haly s programem (předpokládaný termín 9. 9.) a v babím létu na procházku dendrologickou zahradou
s našimi sousedy z Průhonic nebo na společnou procházku po nově
vybudovaných stezkách na trase Čestlice – Benice – Nupaky.
Petr Šachl, starosta
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TÉMA DNE
Parkování na místních komunikacích
Rozšířil se nám v obci velký nešvar s parkováním osobních aut na
místních komunikacích. Jsou části ulic, jako třeba ulice Okružní, kde
parkování aut přerostlo v neúnosný problém. Auta parkující podél komunikace znemožňují úklid ulic v celé šíři vozovky (zejména v zimě
při úklidu sněhu), v neposlední řadě zabraňují průjezdu popelářů, nemluvě o zhoršení rozhledových poměrů, které mohou být (a také jsou)
příčinou nehod. Ti, kdo se chovají zodpovědně a parkují svá auta na
svých pozemcích tak, jak to předpokládá a vyžaduje územní plán, doplácejí na neukázněné a bezohledné majitele automobilů například tím,
že nemají před svým domem uklizeno.

Nelze přehlížet ani podnikání některých občanů, kteří na ulici parkují
nepojízdná auta buď čekající na opravu, nebo je zde prostě odstaví,
a to často bez registračních značek. Část podnikatelů zkrátka využívá
veřejnou komunikaci jako své parkoviště, takže mnohdy jim před domem stojí třeba i tři auta. Jsou i tací, kteří parkují na chodnících a brání tak chodcům v průchodu, a situace došla tak daleko, že auta parkují
i v zeleni (třeba na konci Velké uličky).
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Při výstavbě nových ulic pamatujeme na parkovací zálivy, v původních zastavěných lokalitách ale tyto zálivy dodatečně vybudovat nelze.
Ovšem ani parkovací zálivy neslouží pro dlouhodobé parkování odstavených a viditelně nepoužívaných aut. Mají sloužit pouze pro krátkodobé parkování, například pro návštěvy (auta majitelů nemovitostí mají být parkována na vlastním pozemku). Je třeba jasně říci, že nájemní
smlouvu s obcí Čestlice na trvalé stání v parkovacím zálivu nemá
uzavřenou nikdo, ani žádný občan s trvalým pobytem, proto si žádné
takové stání na veřejné komunikaci nelze nárokovat!
Kritická situace ohledně parkování na místních komunikacích nás vede k tomu, že pokud ti, koho se problém týká, nebudou ochotni auta
a vraky parkované na ulici přeparkovat na své pozemky, budeme nuceni přijmout opatření, jako je např. osazení komunikací dalšími dopravními značkami, vodorovné značení na komunikacích, vydání vyhlášky o placeném trvalém stání v zálivech a v neposlední řadě
uvažujeme o uzavření smlouvy o spolupráci s obecní policií některé
z okolních obcí. Na podobná opatření doplatíme – ať už finančně nebo
jinak – my všichni.
Martin Diviš, místostarosta

Nevábné téma: psí exkrementy
Naše obec je vybavena odpadkovými koši a papírovými sáčky na psí exkrementy. Bohužel
však zde bydlí majitelé psů, kterým je používání
této pomůcky (mimochodem jde o český patentovaný vynález, který ve světě zaznamenal
značný úspěch) zcela cizí. Podléhají zřejmě iluzi, že když venčí psa v trávě vedle in-line dráhy,
venčí ho v divoké přírodě. Jenže speciálně in-line dráha nebyla vybudována k venčení psů, nýbrž pro aktivity dětí a dospělých, a tráva kolem je udržována pravidelným sekáním. Už jste někdy sekali trávu plnou psích exkrementů? A čistili jste sekačku nebo křovinořez po
sekání v tomto ráji pejskařů (bohužel i pejskařů z okolních obcí)?
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Neuklízet po svém psu, když udělá potřebu v místech, kde si hrají děti
(u in-line dráhy nebo třeba v prostoru u školy za Čestlickou restaurací), v místech, kudy chodí lidé (tedy na pěšinách a chodnících!) a kde
někdo pravidelně seče trávu (na veřejných obecních prostranstvích), je
bezohlednost, která komunitě pejskařů na oblíbenosti nepřidá. Pokud
u sebe pejskař náhodou pytlík při venčení nemá (stane se to každému
a psi nás umí překvapit! ), koše v obci jsou rozmístěny ve vzdálenostech v řádu pouhých desítek kroků. Slušného člověka pro těch pár kroků ke koši pro pytlík neubyde…
-in-

Tiché neděle, klidné svátky
Zastupitelstvo obce na svém květnovém zasedání
řešilo opakovanou stížnost obyvatelky obce, týkající se hlučných činností o víkendu. Ano, známe
to všichni a víme, že zdrojů hluku, který se ozývá
v klidu nedělního rána nebo v neděli po obědě ze
sousedství a mnohdy se nese celou obcí, je opravdu hodně: sekačky, křovinořezy, okružní a motorové pily, cirkulárky, rozbrušovačky… Stěžovatelka (která dokonce
nabídla časový a jmenovitý rozpis těch, kdo produkují hluk ve dnech
volna) by uvítala úplný zákaz těchto činností o víkendu, ošetřený
obecní vyhláškou. – Hned na úvod tedy budiž řečeno, že zastupitelé po
diskuzi dospěli k názoru, že vyhláška o omezení hluku by byla neúčinná, příliš restriktivní a postihy nejasné a nevymahatelné. A že je zde
jediná cesta: apelovat na sousedskou ohleduplnost a žádat občany, aby
si uvědomili, že víkendovou činorodostí a prací se stroji a nástroji, které produkují hluk, mohou svým sousedům kazit a ztrpčovat chvíle volna a oddechu a že je mohu svými činnostmi v nevhodnou dobu obtěžovat a omezovat (v extrémním případě třeba i budit).
Nikdo asi nebude tvrdit, že k běžným zvukům na vsi odjakživa patří
rámus způsobený ohňostrojem (hluk, který kromě lidí spolehlivě vyděsí i všechna zvířata), hlučná hudební produkce ze zahradní či restaurační soukromé party nebo třeba „jen“ z naplno puštěného rádia auto-

7

mobilu s otevřenými okýnky, eventuálně řev motorky projíždějící před
vaším domem tam a zpět pro zábavu omladiny. – Jsou však činnosti
a zvuky, které – ať chceme nebo nechceme – k životu na vesnici patří.
Odjakživa se tu řeže dříví a seká tráva, ale jelikož doba pokročila, neřežeme už dříví tichou ruční pilou a trávu nesekáme bezhlučnou kosou. Navíc, kolem domu a zahrady je spousta práce, ale protože
v týdnu jezdíme každý do nějakého zaměstnání, zbývá nám na údržbu
vlastního domu a zahrady právě jen víkend. Jak z toho ven?
Je pravdou, že v některých obcích řeší respektování klidu o víkendu vyhláškou. Ale nutit lidi
k ohleduplnosti k druhým restrikcemi a pokutami
je až ta nejzazší možnost… Převažují obce, které
věc řeší dohodou a apelem na občany, aby o nedělích dodržovali ztišený režim, tedy aby měli
ohled na své sousedy alespoň jeden den v týdnu. Zkusme se tedy dohodnout, že práce kolem domu, k nimž jsme se v hektickém pracovním týdnu nedostali a které produkují hluk, budeme dělat jenom v sobotu, například od 8 do 18 hodin. A že v neděli (a o svátcích)
darujme svým sousedům, ale i sobě samým, ticho a klid. Vždyť
v neděli se nepracuje ani v nebi…
-inUstanovení § 1013 nového občanského zákoníku. Dle něj se vlastník
musí zdržet všeho, co způsobuje, že hluk vniká na pozemek jiného
vlastníka (nejen tedy přímého souseda) v míře nepřiměřené místním
poměrům a podstatně omezuje obvyklé užívání pozemku.
Stížnost na hluk některému úřadu, nejčastěji krajské hygienické stanici
(dále jen „KHS“) nebo stavebnímu úřadu. Na rozdíl od soudů úřady
nemohou řešit obtěžování hlukem. Zákon jim umožňuje zasáhnout pouze tehdy, pokud hluk překračuje hygienické limity a ohrožuje tak veřejné zdraví (to je možné prokázat především měřením), pokud hluk
pochází z činnosti, která vyžadovala úřední povolení (např. kolaudační
rozhodnutí), a provozovatel takové povolení nemá, nebo pokud osoba
působící hluk páchá přestupek nebo jiný delikt (např. ruší noční klid).
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Proč bychom si měli vážit stromů
Stále častěji se setkávám s požadavkem na
kácení vzrostlých stromů. Lidem vadí nutnost uklízet listí, vadí jim, když velký
strom stíní, případně se bojí pádu stromu.
Zapomínají na to, jak zásadní vliv mají
vzrostlé stromy na životní prostředí. Teplota v horkých dnech je v Čestlicích stejná
jako v centru Prahy – sice o jeden stupeň
nižší než v komerční zóně, ale i tak je zde
vyšší než na jiných místech stejné nadmořské výšky ve Středočeském kraji. Važme si
stromů, buďme si vědomi jejich významu a nechtějme je kácet jen pro
své pohodlí! Jestliže objektivně hrozí pád stromu, mnohdy pomůže
prořez koruny nebo její zpevnění lany tak, jak je to provedeno např.
v aleji v centru obce nebo na hřbitově. Obec se dlouhodobě snaží na
svých pozemcích stromy vysazovat. Bohužel deset nově vysazených
stromů nenahradí jeden velký vzrostlý strom, který rostl desítky let.
Každým poraženým stromem si nenávratně na mnoho let zhoršujeme
prostředí, ve kterém žijeme.
Petr Šachl

Význam stromů pro kvalitu života
1. Dřeviny mají klíčový význam pro kvalitu života obyvatel,
zejména ve městech.
Neuvážené kácení městské a obecní zeleně zhoršuje zdraví populace,
protože vede ke zvýšení znečištění ovzduší.
2. Stromy zlepšují mikroklima
Teplota ve stínu stromu bývá za slunečného letního dne až o 3 ˚C nižší
než teplota ve stínu mrtvého předmětu (např. slunečníku). Strom odpařuje vodu a k tomu spotřebovává tepelnou energii. Je-li vzrostlý strom
dobře zásoben vodou, odpaří za den až 400 litrů vody. Nejenže tím vy-
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rovnává teplotní výkyvy, ale také přirozeně doplňuje vzdušnou vlhkost, která je v městském prostředí až o třetinu nižší než ve volné krajině. Zelené plochy také zachycují srážkovou vodu, která jinak bez
užitku odtéká kanalizací, a předcházejí tím vzniku povodní.
3. Stromy zachycují prach a škodliviny
Stromy jsou účinným filtrem škodlivých látek emitovaných do ovzduší
především automobilovou dopravou. Vedle CO2, oxidů dusíku a přízemního ozónu stromy pohlcují také jemný polétavý prach, který na
sebe váže toxické látky a způsobuje vážná onemocnění. Studie prokázaly, že vysazováním stromů v urbanizovaných oblastech lze snížit
znečištění ovzduší polétavým prachem až o čtvrtinu.
4. Stromy zmírňují vítr
Souvislý pás stromů dokáže zpomalit rychlost větru až o 90 %. Stromy
tak omezují víření prachu vlivem silných poryvů větru. Největšího
efektu je možné dosáhnout, pokud stromy rostou na zatravněné ploše –
prach usazený na trávníku se už znovu nevíří.
5. Stromy slouží jako biotop
Stromy poskytují útočiště živočichům a rostlinám, včetně ohrožených
a zákonem zvláště chráněných druhů. Staré a dožívající dřeviny jsou
bohatým ekosystémem pestré palety organizmů. Ve městech jsou
stromy a křoviny často jediným útočištěm hmyzu a ptáků.
6. Stromy zhodnocují bydlení
V praxi se prokazuje, že zeleň zvyšuje atraktivitu měst a obcí a také
hodnotu nemovitostí. Cena bytů s výhledem do zeleně může být až
o desítky procent vyšší, než je obvyklá cena v příslušné lokalitě. Parky
a stromořadí zvyšují oblibu příslušných čtvrtí k bydlení.
převzato z www.arnika.org
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Vzpomínka na kardinála Vlka
Moje vzpomínka se může někomu zdát neaktuální. Žijeme v době, kdy
informace chrlené ze všech médií nás přesvědčují, že co bylo včera, již
neplatí, a tempo doby nás nutí neustále zaznamenávat nové senzace.
Neměli bychom však zapomínat na minulost a na osobnosti, jejichž
cesta by pro nás stále mohla být pevným bodem v životě, třebaže už
nejsou mezi živými.
Takovou osobností byl kardinál Miroslav Vlk, který zemřel letos
18. března. Byl to člověk pevných zásad a postojů, který se potýkal jak
s minulým režimem, který mu odebráním státního souhlasu zamezil výkon kněžského povolání, tak se současnými politiky, když prosazoval vyrovnání se státu s církvemi a usiloval o návrat katedrály do
rukou církve.
Osobně jsem měl čest setkat
se s kardinálem Vlkem za
jeho návštěvy v Čestlicích
v neděli 11. března 2007,
kdy sloužil mši v kostele
sv. Prokopa. Jeho kázání bylo velmi civilní a lidské
a bezprostředně po něm, ještě v kostele, následovala beseda, při níž otevřeně odpovídal na všechny otázky
a nevyhnul se žádnému tématu. Rozhovory pokračovaly na faře již v užším
kroužku. Kardinál Vlk učinil první zápis do nové čestlické kroniky
a vyprávěl nám své zážitky, vztahující se k místu, například to, jak
unikal agentům STB v Průhonickém parku a jiné příhody. Byl to velký
člověk, na kterého bychom neměli zapomenout.

Petr Šachl
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CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT
Nově zrekonstruované Podzámecké alpinum
v Průhonickém parku
Botanický ústav Akademie věd ČR v. v. i. získal na tento projekt finanční podporu z programu „Kulturní dědictví a současné umění“ financovaného Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Na obnovu byly
vynaloženy prostředky v celkovém objemu 31 milionů korun. Na přípravě a realizaci se podíleli norští kolegové z nejseverněji položené
botanické zahrady Tromsø Arctic-Alpine Botanic Garden.

Obnovené partie jsou osazeny původním a časem prověřeným sortimentem skalniček, trvalek a dřevin. V Růžové zahrádce bude pěstováno 900 kusů historických i novodobých kultivarů růží, v celém nově
obnoveném Podzámeckém alpinu bylo vysazeno celkem 33 970 kusů
rostlin. Při slavnostním otevření 20. dubna proběhla také výsadba vinné révy dovezené hrabětem Karlem Eugenem Neippergem, vnukem
Anny, dcery hraběte Arnošta Emanuela Silva Taroucy,
Návštěvníci mohou využít nový interaktivní informační systém, jehož
součástí je informační kiosek v návštěvnickém centru, interaktivní majáky fyzického webu (www.virtualnipruhonice.cz), QR kódy podél
nových cest a mapa s kompozičními celky a umístěním panoramatických snímků jednotlivých stanovišť v různých ročních obdobích.
tisková zpráva
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Denní stacionář Olga v Říčanech
rozšířil nabídku sociálních služeb
Denní stacionář nabízí své služby všem, kdo pečují
o seniory a potřebují pomoc formou tzv. odlehčení. Do
provozu byl stacionář uveden v květnu 2015. Kapacita
zařízení umožňuje pobyt osmi klientům zároveň; služby jsou poskytovány na vysoké úrovni, kolektiv pečovatelek tvoří erudované a lidsky
kvalitní pracovnice, pro které je péče o klienty přirozeným procesem.
Prostředí stacionáře nabízí klidný, příjemný pobyt v komfortním prostředí s širokou nabídkou aktivizačních, terapeutických a dalších
služeb, včetně dovozu automobilem upraveným pro vozíčkáře. Od
července 2016 byla zřízena turnusová odlehčovací služba, a to ve
14denních intervalech (kromě prosince byly termíny naplněny). Od
května 2017 byl nově otevřen nonstop provoz odlehčovacích služeb.
O našich službách i všech akcích pro veřejnost je možné se dočíst na
webových stránkách www.stacionar-olga.cz.
Bc. Pavla Romanová

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v úplném znění naleznete na
www.obec-cestlice.cz.
Ze zasedání ZO Čestlice
dne 8. března 2017
Přítomni: Petr Šachl, Bedřich Brtek, Martin Diviš, Roman Kabelka,
Ivana Nováková, Petr Pála, Simona Pecková, Jan Šaššák, Jana Zemanová
Ověřovatelé zápisu: Roman Kabelka, Simona Pecková
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Bod 1. Finance a majetek
 ZO schvaluje vyhlášení poptávkového řízení na rekonstrukci autobusové zastávky Na návsi včetně úpravy blízkého okolí před Čestlickou restaurací. Hlasováno: pro 9, proti 0,
zdržel se 0.
Bod 2. Různé
 ZO schvaluje uzavření Dohody o spolupráci při nasazení
a užívání systému prvků aktivního monitoringu se Středočeským krajem. Předmětem smlouvy je měření rychlosti radarem, který bude obci propůjčen na dobu osmi let; vytipované
místo – začátek obce v ulici Říčanská (na obecním pozemku
s odběrovým místem). Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
 ZO schvaluje přijetí obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, která stanoví školský obvod ZŠ a MŠ Čestlice. Hlasováno:
pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Ze zasedání ZO Čestlice
dne 22. března 2017
Přítomni: Petr Šachl, Martin Diviš, Roman Kabelka, Ivana Nováková,
Petr Pála, Simona Pecková, Jan Šaššák, Jana Zemanová
Omluveni: Bedřich Brtek
Ověřovatelé zápisu: Roman Kabelka, Simona Pecková
Bod 1. Finance a majetek
 ZO bere na vědomí finanční zprávu za leden a únor 2017 –
přednesl starosta obce. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO souhlasí se zveřejněním návrhu střednědobého výhledu
rozpočtu obce do roku 2020. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO schvaluje zrušení předkupního práva ve prospěch obce
v kat. území Čestlice na pozemky p. č. st376, st377, st378,
st379, st391, st396, st401, st405, st439, 161/13, 161/20,
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161/21, 161/22, 161/23, 161/24, 161/26, 162/8, 162/9, 162/12,
162/13, 162/15 a 162/16 z důvodu uplynuté 10leté lhůty. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje věcné břemeno na uložení kabelu O2 dle
smlouvy s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.
IČ 4084063 na pozemcích v k. ú. Průhonice a ve vlastnictví
obce Čestlice p. č. 590/1, 590/2 a 596/9. Hlasováno: pro 8,
proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje smlouvu na propachtování pozemku v k.ú.
Čestlice p. č. 453/23 na zemědělskou činnost (orná půda) ve
prospěch společnosti Fyton s. r. o, Ke Hřišti 1, Pečky–Velké
Chvalovice za úhradu na dobu pěti let. Hlasováno: pro 8, proti
0, zdržel se 0.
ZO vyhodnotilo nabídku firmy Hostalek-Werbung s. r. o. na
výměnu čekárny autobusové zastávky na návsi (směr
od Prahy) za cenu 137.700 Kč bez DPH a schvaluje firmu jako
dodavatele. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje dodatek č. 1 smlouvy s dodavatelem stavby
„Přístavba školy“ firmou PRADAST. Stavba bude zahájena
již 3. 4. 2017. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje dodatek č. 1 smlouvy s dodavatelem stavby
„Tělocvična ZŠ Čestlice“ společností Haas Fertigbau + Berger Bohemia – posun milníku z důvodu změny technologie
postupu stavby a snížení ceny změnovými listy. Hlasováno:
pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Výběr koordinátora BOZP – ZO souhlasí s nabídkou
ing. Richtery, tj. zpracováním plánu za cenu 16.000 Kč a činností koordinátora na staveništi (dozor stavby) za cenu
12.000 Kč. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje žádost o ukončení možnosti využití územní
studie „Komerční zóna Čestlice jih – 1. etapa“ z důvodu nesouladu s ÚP Čestlice. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Žádost o posouzení architektonické studie na zástavbu RD
v ulici K Dobřejovicím. ZO doporučuje pokračovat v jednání – součástí studie musí být řešení přilehlého pozemku obce a napojení na komunikaci, parkovací místa a zeleň, dále













musí být podepsaná plánovací smlouva mezi investorem a obcí. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje podání určovací žaloby na určení vlastníka
pozemku p. č. 218/35, který je částí fotbalového hřiště, a pověřuje JUDr. Račoka vypracováním žaloby, návrhem na předběžné opatření a zastupováním obce. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO souhlasí ze zveřejněním záměru o zřízení věcného břemene na pozemcích obce p. č. 105/150 a 107/9 na umístění
kabelu a dále o zřízení podružného měření k odběrnému místu
po jednání se společností ANGARMOS Plus. Hlasováno:
pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO souhlasí s nabídkou firmy SUPR ing. Josefa Chmelky na
zpracování projektové dokumentace úpravy VH1 a suchého poldru a projednání se státními orgány. Projekt bude zadán
po splnění podmínek a podepsání smlouvy mezi obcí a fy
Aquapalace a.s. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO vyhodnotila nabídku firmy BONITA na lanovou pyramidu a na základě diskuze odkládá rozhodnutí do doby zpřístupnění vhodného pozemku.
ZO souhlasí s předloženým návrhem nové sazby na věcná
břemena za využívání pozemků obce Čestlice a stanovuje
sazbu na 300 Kč/m – minimální poplatek na věcné břemeno
činí 4000 Kč. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO vyhlašuje poptávku na projekt a inženýring stavby
hasičské zbrojnice pro účely obce a SDH Čestlice. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO souhlasí s návrhem na realizaci úsporného systému veřejného osvětlení v připravované obchodní zóně a s vypracováním dodatku smlouvy s fy DOMO Development, která tuto realizaci zajistí. Postupně bude modernizováno i veřejné
osvětlení v obci. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Bod 2. Různé
 ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru – přednesla
pí Pecková.
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Diskuze:
o Informace o kabelu na VH1 – výzva firmě Tank & Go
k doložení právního stavu existence tohoto kabelu.
o Dopravní obslužnost – dodatky smluv s ROPID – nesouhlas s financováním linky 328.
o Jednání o smlouvě s Aquapalace a.s.
o Žádost o umístění radaru na ulici Pitkovická – obec prověří
možnost realizace a vyhlásí poptávku.
o Nabídka kulturní akce „letní kino“ – projedná pí Pecková.

Ze zasedání ZO Čestlice
dne 3. května 2017
Přítomni: Petr Šachl, Bedřich Brtek, Roman Kabelka, Ivana Nováková, Petr Pála, Simona Pecková, Jan Šaššák, Jana Zemanová
Omluveni: Martin Diviš
Ověřovatelé zápisu: Bedřich Brtek, Simona Pecková
Bod 1. Finance a majetek
 ZO bylo seznámeno s finanční zprávou za 01-03/2017 –
přednesl starosta p. Šachl - a vzalo ji na vědomí.
 ZO schvaluje pořízení radaru firmou GEMOZ CZ s. r .o
v ceně 52.000 Kč a souhlasí se smlouvou o jeho instalaci
v Pitkovické ulici (pod kostelem) a následným servisem
v ceně 1.800 Kč ročně (ceny bez DPH). Hlasováno: pro 8,
proti 0, zdržel se 0.
 ZO schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni práva
chůze a stavby lávky na p. č.105/70. Hlasováno: pro 8, proti 0,
zdržel se 0.
 ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky
2018-2020 (vyvěšeno na webových stránkách obce). Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO schvaluje přestavbu stávající tělocvičny v ZŠ Čestlice
na kombinovanou učebnu pro fyziku, biologii a chemii.
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
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ZO schvaluje zadání studie hasičské zbrojnice firmě Axon,
Architektonické studio. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Nabídka na pořízení street workoutové sestavy včetně dotace od firmy COLMEX, nabízeny 4 varianty od 39.970 Kč do
119.970 Kč (bez DPH). Po projednání bod odložen.
Seznámení s posouzením ROPID ve změnách účtování – ZO
vyvolá jednání s ROPID o optimalizaci a změnách v jízdním řádu linky 328. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Zpráva o jednání s AQUAPALACE PRAHA – ZO schválilo
rámcový koncept dohody s tím, že její detaily budou dopracovány – jednáním o benefitech pro obec je pověřen starosta
a formulací celkového znění smlouvy právník obce. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 1 (p. Brtek).
ZO na základě veřejnoprávní smlouvy schvaluje dar pro DSF
Vonička jako příspěvek na dopravu na mezinárodní folklorní
festival v Itálii ve výši 20.000 Kč. Hlasováno: pro 8, proti 0,
zdržel se 0.
ZO na základě veřejnoprávní smlouvy schvaluje příspěvek
pro Záchranný systém Praha, IČ 25720368 na výměnu požárních vrat ve výši 20.000 Kč. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Postupná realizace výměny veřejného osvětlení – ZO pověřuje starostu výběrem dodavatelské firmy pro osvětlení nové
komunikace za dálnicí a podpisem smlouvy do výše pořizovací částky 300.000 Kč. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO souhlasí s vybudováním štěrkové cesty na pronajatém
pozemku od církve p. č.145/17. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO souhlasí s prodloužením směnky u JT Banky dle předložené nabídky na dobu jednoho roku. Hlasováno: pro 8, proti 0,
zdržel se 0.
ZO souhlasí s podáním kasační stížnosti proti rozsudku
Krajského soudu ve věci žaloby obce Dobřejovice. Hlasováno:
pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Diskuze:
o Informace o kabelu na VH1 – bylo dosaženo dohody
s firmou vlastnící čerpací stanici Tank & Go o úhradě nákla-

o

o
o
o
o
o

dů spojených s poškozením kabelu na pozemku obce a zřízení věcného břemene.
Stížnost na zatížení hlukem v obci o víkendu – po diskuzi
bylo dohodnuto, že vyhláška o omezení hluku by byla neúčinná a že bude na občany apelováno (např. v Čestlickém občasníku), aby respektovali klid o víkendu.
Kontrola JSDH Čestlice – zjištěné nedostatky budou napraveny. Informace o jednání na oblasti v Kolíně a o dotačních
možnostech.
Dopis fy SPROF – informace starosty.
Nabídka elektronické aukce na energie společnosti V&M
s. r. o. – po diskuzi souhlas s využitím nabídky.
Výběrové řízení dotace na kompostéry – informace o schválení dotace z OPŽP.
Projednána žádost obce Popovičky o smlouvu o spádovosti
MŠ – z důvodu naplnění MŠ Čestlice nelze žádosti vyhovět.

         
CO SE V OBCI DĚJE
Zprávičky z mateřské školičky
Hurá na výlet! To jsme si říkali na Mezinárodní den dětí, kdy jsme se
s dětmi vypravili do Farma Parku v Soběhrdech. Jeli jsme se podívat
na zvířátka, protože o zvířátkách jsme si hodně povídali celý letošní
školní rok. Dokonce i tradiční rozloučení s našimi předškoláčky bude
o zvířátkách a v maskách zvířátek. Navštíví nás Cowboy Jimmy,
budeme jezdit na koních a jistě spolu s rodiči zažijeme spoustu legrace
při plnění zvířecích úkolů.
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V letošním roce vůbec děti ve školce zažily mnohá dobrodružství,
viděly několik hezkých divadelních představení, namalovaly spoustu
obrázků, vyrobily hodně výrobků, naučily se spoustu písniček
a říkadel a učily se při plnění pracovních listů. Cvičili jsme jógu ve
školce i na školní zahradě s pískovištěm, kterou děti bohatě využívaly.
A hlavně pořád bylo o čem povídat a nuda nám ve školce nehrozila!

Doufáme, že i příští rok s nově přijatými dětmi bude tak vydařený
a radostný. Přijaty byly všechny čestlické děti a na jejich rodiče se
těšíme na první rodičovské schůzce v úterý 27. 6. od 17 hod.
v budově MŠ.
paní učitelky
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Knihovna informuje
Milí Čestličáci,
prázdniny i dovolené jsou za dveřmi. Nezapomeňte
před prázdninami vrátit včas knihy a hlavně – vypůjčit si na celé prázdniny co nejvíc knih nových!
Budu mít opět omezený provoz, vlastně mám přes
prázdniny zavřeno (moje knihovnice bude s radostí plnit babičkovské
povinnosti). Ale určitě budu mít otevřeno 2. srpna od 14 do 18 hodin,
takže komu dojde čtení, bude vítán!
A co se u nás v knihovně od posledního Občasníku dělo? Pokračovala
spolupráce se školou a školní družinou. Velkou událost zažili hlavně
druháci – slavnostní pasování na čtenáře! Museli si ho ovšem zasloužit a prokázat, že umí opravdu dobře číst. Každý také představil
knihu, která se mu líbila, a teprve potom ho moje knihovnice coby víla
Vánek pasovala olivovou ratolestí na Čtenáře roku 2017 a na památku
mu věnovala čtenářský řád (a samozřejmě ho odměnila nějakým drobným dárkem). Už se těším na letošní prvňáky v dalším školním roce!
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Děti si užily předvelikonoční tvoření, při kterém s maminkami vyrobily vejce z pedigu. V dubnu jsme se opět sešli v útulné Kavárně Union (s novými darovanými ubrusy!) nad kávou, koblihami a s pěkným
povídáním. Kdo nepřišel, může jenom litovat. Nová příležitost k sousedskému setkání, na jaké ve spěchu všedních dní zpravidla nemáme
čas, bude na podzim při další kavárně… A co ještě vás čeká na podzim? Opět tvoření pro dospělé, tentokrát se budeme učit plést košíky
nebo ošatky z papírových ruliček, což nás naučí místní obyvatelka.
Kromě toho všeho knihovnice chodila na školení a na přednášky pro
knihovníky a starala se o rozšíření knihovního fondu, který narostl
výrazným způsobem, a to nejen její vlastní aktivitou, ale i díky krásným novým knihám rozličných žánrů z nakladatelství Euromedia, kterými knihovnu zásobuje paní Nováková (za což jí moc děkujeme).
Nové knihy bude knihovnice i během prázdnin katalogizovat, balit
a zařazovat. Po prázdninách také dojde ke změně v odběru časopisů –
hlavními časopisy bude Živá historie, Vesmír a Chip po milovníky počítačů. Aktuální informace o knihovně se dozvíte sledováním obecních
vývěsek a webových stránek knihovny. A na závěr – čestlická knihovna přeje všem Čestličákům slunečné léto plné pohody a koupání!
vaše knihovnice Jitka Šachlová

Muži stále bojují o postup do vyšší soutěže
Vstup do jarní části soutěže, kdy jsme zaváhali hned v prvním zápase
v Lojovicích, nebyl úplně vydařený. Po relativně povedené a kvalitní
zimní přípravě jsme všichni očekávali, že předvedeme kvalitu a fotba-
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lovost, ale v prvním zápase jara to neplatilo. Bohužel, prohrou jsme si
hned na úvod zkomplikovali cestu za svým letošním cílem, kterým je
postup do vyšší soutěže.
Po tomto zápase nám bylo jasné, že jenom fotbalovostí to neuhrajeme a že je potřeba přidat také na bojovnosti a nasazení. V dalším zápase jsme naštěstí prvotní zaváhaní napravili a v domácím zápase celkem jednoznačně vyhráli nad Mukařovem B – a od tohoto zápasu jsme
zatím nepoznali hořkost porážky! To je velmi příjemné a určitě chceme v tomto duchu pokračovat až do konce sezony. Jen tak máme naději, že se to povede….
Není však dobře tento fakt jakkoli přeceňovat. V některých zápasech, respektive poločasech, soupeře sice suverénně přehrajeme, ale
jindy se naopak doslova trápíme a musíme využít repertoár našich dalších zbraní, jako je týmový duch a zarputilost většiny našich hráčů.
Zjednodušeně řečeno, občas příliš nepředvádíme fotbal na koukání
a nervy jsou to až do poslední minuty… Ale rozhodně jsme tým, který
se za žádných okolností nevzdává a bojuje až do úplného konce zápasů! Mnohdy by tomu tak ovšem být nemuselo, ale to je ona známá
„bolístka“ čestlického fotbalu: proměňování šancí. V zápase jsme
schopni vytvořit si třeba i deset gólových šancí, ale využít aspoň jedinou, s tím už máme problém…. Ještěže máme nejlepší obranu
v soutěži v čele s výborně chytajícím Zdeňkem Zápotockým.
Přes všechny vítězné zápasy jsme se tedy propracovali k zápasu sezony s týmem Březí, na který jsme ztráceli z druhého místa 4 body.
Jen vítězství nás tedy mohlo dostat do pozice, kdy bychom na konci
soutěže Březí přeskočili. První poločas nebyl z naší strany úplně přesvědčivý a soupeř byl o něco málo lepší. Do poločasu tak z toho bylo
skóre 2:1 pro domácí. Ve druhém poločase jsme se však do soupeře
zakousli, a to za velké podpory našich fanoušků, kteří nás přijeli
v hojném počtu podpořit. Po několika šancích nám konečně padly střely do soupeřovy branky a vývoj zápasu se převrátil v náš prospěch. Do
konce zápasu jsme již vedení udrželi a v závěru se radovali z cenného
a velmi důležitého vítězství. Radost jsme si tak mohli vychutnat
s naším početným „kotlem“ fanoušků přímo na hřišti v Březí a následně v Čestlicích s pivkem v ruce…
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Vítězný zápas v Březí nás nabudil do dalších bojů a posílil naši víru,
že když se chce, všechno jde. A to i přes to, že nás v poslední době
nemile kosí různá zranění, která mají vliv na naši sestavu. Zatím jsme
se s tím dokázali vyrovnat a věříme, že všemu navzdory budeme po
posledním zápase slavit…
Jak už bylo řečeno, devízou týmu je, že teď táhne za jeden provaz
a že všichni jdeme za společným cílem. Velký dík ale patří našim fanouškům, kteří nás v domácí aréně i na cizích hřištích ženou dopředu,
s podporou nových klubových šál a vlajek. V minulosti takové pozitivní fandění nebylo vždy zvykem, ale konečně se v Čestlicích fandí
a podporuje tak, že to týmu výrazně pomáhá a hecuje ho to k dobrým
výkonům. Tento tým nehraje jen za sebe a za naše trenéry, ale hraje
i za své fanoušky, za všechny, kteří nás podporují, za celé Čestlice!
Věříme, že nás budete povzbuzovat i nadále a že vám svým fotbalem
budeme dělat radost. Poslední zápas sezony odehrajeme nejspíše
v neděli 18. 6. 2017 (čas s předstihem upřesníme). Budeme rádi, když
se na hřišti všichni potkáme a společně si po zápase zakřičíme
SOOOOOOKÓÓÓL ČEEESTLICE!!!! 
za tým a trenéry Mirek Doksanský
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Fotbalové jaro v čestlické přípravce
Školička: Fotbalová školička vznikla na podzim roku 2016, kdy v září
proběhl nábor nejmenších fotbalových adeptů (4 a 5 let) a do školičky
bylo zapsáno 15 dětí. Po dlouhé zimě s halovými tréninky a po začátku
roku s prvními turnaji, prohrami i vítězstvími jsme v dubnu opět vyběhli na hřiště, které dětem očividně velice chybělo. Tělocvična
v budově školy, byť se to nezdá, je i pro ty nejmenší prostě malá a některé tréninkové aktivity se do ní prostě nevejdou. Zato na fotbalovém
hřišti je prostoru dost, děti se tu mohou potkávat se staršími dětmi
z přípravky a rodiče se mohou družit v naší nové hospůdce. Školička
má za sebou zápasy proti Průhonicím, které pro nás vůbec nedopadly
špatně, ba naopak. Věříme, že se děti budou stále zlepšovat, fotbal pro
ně bude zábavou a jejich rodiče budou vědět, že dávají dětem to nejlepší. Budeme se stále snažit o zlepšování podmínek pro trénink a domlouvat zápasy, bez nichž se děti neotrkají a nevyzkoušejí si to, co se
naučily v tréninku. Děkujeme tatínkovi Lubošovi Kopeckému, který
nám s dětmi vydatně pomáhá a velice mu to jde . Jen víc takových
tatínků či maminek, dveře v našem klubu jsou jim otevřeny!
za trenéry školičky dík R. Frýdlové, J. Zmeškalovi a L. Kopeckému
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Mladší přípravka: Na začátku jarní sezony stál před trenéry mladší
přípravky, v níž trénuje asi 20 dětí různé výkonnosti a různého stáři,
nelehký úkol – rovnoměrně využít všechny děti v rámci turnajů a jednotlivých zápasů. Začali jsme trénovat 3x v týdnu a přihlásili jsme se
do falších turnajů, aby mohly být do bojů o krásné branky, zážitky
a někdy i medaile zapojeny všechny děti.

Mladší ročníky 2010/2009 se postupně zúčastnily turnajů v Radonicích, Kolovratech a Benešově. Hned na prvním turnaji v Radonicích,
který byl obsazen velmi kvalitními týmy (např. FK Mladá Boleslav,
SC Xaverov, FK Příbram, SK Benešov) naše děti ukázaly, že i s týmy,
které mají podstatně lepší možnosti/podmínky pro svůj fotbalový růst,
se mohou směle měřit. Možná jsme překvapili i samotné organizátory
(bohužel, i ve fotbale malých dětí existují zákulisní machinace) a Čestlice skončily na úžasném 4. místě ze 14. přihlášených týmů! – Na dalším turnaji v Kolovratech jsme konečně stáli „na bedně“, a to na
3. stupni. Zatím nejméně úspěšným byl turnaj v Benešově, kde jsme
skončili na 7.–8. místě. Na tomto turnaji ovšem trochu vázla organi-
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zace, hrálo se na menších hřištích s menšími brankami, což některým
našim dětem úplně nevyhovovalo. Byla to zkušenost i pro nás trenéry
a na podobný turnaj už děti přihlašovat nebudeme. Poslední turnaj nás
čeká 17. 6. 2017 v Dobřejovicích a věříme, že i tady budou naše mladší fotbalové naděje úspěšné.
Starší děti z mladší přípravky (převážně ročník 2008/2009) se postupně účastnily turnajů v Hrusicích, Nehvizdech, doma v Čestlicích
a Kounicích. V Hrusicích a Nehvizdech jsme skončili na 5. místě, doma v Čestlicích na 4. místě a v Kounicích na 3. stupni neboli „na bedně“. Ještě nás čekají turnaje ve Všestarech, Poříčí nad Sázavou a poslední turnaj v Louňovicích. Doufáme, že naše výkony budou mít
vzestupnou tendenci a staneme na nějakém pěkném místě na stupních
vítězů. Ale jak dětem stále opakujeme, umístění není až tak podstatné,
spíše nás (trenéry) těší, když vidíme, jak děti fotbal baví a že se snaží
v každém tréninku a zápase vydat ze sebe maximum a neustále se
zlepšovat. Věříme, že všechen ten čas a úsilí, které fotbalu společně
věnujeme (trenéři, rodiče a především děti) se musí projevit na předváděné hře a že do dalších fotbalových sezon uděláme znatelný pokrok.
Příští sezonu začneme již podruhé na letním srpnovém soustředění
u Jičína, kde si jako v loňském roce určitě užijeme plno legrace. V září
bychom pro děti rádi zajistili akci tzv. létajících trenérů, kdy profesionální trenéři mládeže přijedou ukázat jednu tréninkovou jednotku
k nám na hřiště a po tréninku bude následovat debata o tréninkových
metodách, stravování a dalších podpůrných činnostech v rámci výchovy mladých fotbalistů a fotbalistek.
za trenéry M. Kabelka, J. Kovář, M. Doksanský a M. Poustka
Starší přípravka: Po rozpačité zimní přípravě, kdy jsme měli problémy s docházkou na tréninky a kdy se nám výsledkově dařilo až ke
konci halové sezony, jsme zahájili – plni očekávání a nadějí – tréninky
a turnaje opět na zelených pažitech. Začali jsme trénovat 3x týdně
a kluci nás docházkou překvapili – počet hráčů na tréninku pravidelně
překračuje deset hráčů. Povedlo se nám také doplnit a posílit mužstvo
o Radka Kolaříka a Kubu Kronovetra, kteří k nám přišli z Průhonic.
Kluci ihned mezi ostatní spoluhráče zapadli a na hřišti patří k tahou-
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nům našeho týmu. V jarní části turnajů pro starší přípravky jsme se
dostali do skupiny D společně s týmy Sibřiny, Kamenice, Úval, Svojetic a sousedních Dobřejovic. Cíle pro jaro byly jasné – hrát fotbal
s chutí, snažit se o pěkné kličky, nehrát v chumlu a postupně zapojit
i nějakou tu kombinační hru.

Klukům nelze upřít snaha, bohužel je občas sráží nevyrovnanost výkonů, kdy v tom samém turnaji hrají polovinu zápasů úžasný fotbal
plný nasazení a fotbalovosti, a tu druhou půlku člověk neví, že jsou na
hřišti. Nooo, v tomto věku je to normální a doufáme, že se to časem
srovná…  Pozitivní je, že jsou všechny týmy srovnatelné a každý
může porazit každého. My se snažíme jít fotbalovou cestou a nehrát
„nakopávanou“, což je někdy výsledkově „na škodu“, ale věříme, že se
nám to časem vrátí. Ostatně, konečně se nám podařilo nějaký ten turnaj na trávě vyhrát a dokonce se nám to povedlo před domácími fanoušky u nás v Čestlicích! Byl to turnaj, kdy jsme první tři zápasy
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soupeře přehráli a měli nakročeno k plnému bodovému zisku, ale poslední zápasy již úplně výsledkově nevyšly, hra však byla bezvadná.
Nutno podotknout, že kluky vždy, a doma především, žene velká podpora našich „hooligans“, kteří za podpory bubnu, vlajky, mnoha šál
a hlasivek tlačí naše kluky dopředu, za což jim patří velký dík!!!
Do konce jara nás čeká ještě závěrečný turnaj u sousedů v Dobřejovicích, kde rovněž hodláme předvést dobrý výkon. Hlavní myšlenkou našeho klubu je to, že fotbal musí kluky bavit, že ho musí dělat
naplno a stále vymýšlet, jak soupeře přehrát. Jen tak se dá zdokonalovat a jen tak vede cesta do nejlepších týmů, o kterých kluci sní… Celý
červen budeme trénovat, možná si s někým zahrajeme, na konci plánujeme tradiční rozlučku a poté hurá na prázdniny! A v srpnu opět začne
dril na fotbalovém soustředění.
Na stránkách Občasníku se už teď nabízí příležitost poděkovat
všem klukům, rodičům a fanouškům našeho oddílu za přístup k čestlickému fotbalu, za podporu a fandění, kterého si velmi vážíme. Těšíme se na vše, co nám fotbalová budoucnost přinese – přece není nic
lepšího než dětská radost!
za trenéry starší přípravky Martin Doksanský a Honza Zahradník

Fanynky čestlického fotbalu…
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Dětský den v Čestlicích byl prostě úžasný!
Skákací hrad, soutěže na chůdách, ve slalomu či na závěr soutěž ve
zpěvu, přítomnost zástupců z řad policie a hasičů (kteří v horku „hasili“ děti vodou z vodního děla – viz foto na str. 35), spousta zábavy
a dobrot a jako zlatý hřeb přistání helikoptéry – sečteno a podtrženo,
výsledkem bylo krásné odpoledne, spousta šťastných dětí a spokojených rodičů. – Za to všechno patří dík organizátorům sdruženým kolem Sokola a podpoře místních hasičů, kteří všichni dohromady oživili
i další akce, jako je masopust či pálení čarodějnic… Lidí, kteří jsou
ochotni věnovat svůj volný čas a energii přípravě akcí pro druhé, není
nikdy dost. Žádná akce se totiž neudělá sama, vždy je za ní spousta
něčí práce a času (platí to i o přípravě Občasníku ). Odměnou bývá
zpravidla jen dobrý pocit, že děláte něco navíc. Takže, chcete-li někdo
další přiložit ruku k dílu…
-in-
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Ke květnovému zájezdu
do Čech pod Kosířem
Účastníci zájezdu mi snad dají zapravdu, že se zájezd vydařil – počasím, atraktivitou navštívených míst i péčí našeho průvodce, který nás
zahrnoval informacemi všeho druhu a nic nenechal náhodě. Chci se
však omluvit všem seniorům a dětem, že jsem v minulém Občasníku
chybně uvedla dotovanou cenu – místo 250 Kč, které jsem pak vybírala v autobuse, cenu loňskou, tj. 200 Kč. Když ale uvážíme, že tentokrát
jsme nebyli jen ve středních Čechách, nýbrž na Moravě na Hané, a že
jsme cestovali luxusním autobusem, bude mi doufám tato chyba odpuštěna.
-in-

POZNAMENEJTE SI
DO KALENDÁŘE
I letošní Dobrobazar podpoří domácí hospice
Třetí neděle v červnu patří v Čestlicích u Prahy
Dobrobazaru. Opět po roce se po bohoslužbě
v kostele sv. Prokopa otevře brána farní zahrady – návštěvníky čeká nakupování, ale i bohatý
doprovodný program. Cílem je podpořit organizace poskytující domácí hospicovou péči.
Farníci z Čestlic a jejich přátelé pořádají dobročinný bazar už podvanácté. V prvních letech se zaměřovali na podporu klientů domovů seniorů, od pátého ročníku jsou to organizace, které se starají o lidi na
sklonku života a jejich blízké. Hlavní organizátorka Kateřina Pisková

31

vyjádřila pocit všech pořadatelů akce: „Jsem ráda, že se mezi námi
zvyšuje povědomí o tom, že umírat je možné i jinak než sám, opuštěný,
v nemocnici nebo léčebně. Snad k tomu přispíváme i my naším Dobrobazarem.“
Výtěžek letošní akce poputuje do pražské Cesty domů (přispěje na
plat koordinátora dobrovolníků) a do Hospice knížete Václava, který
své služby nabízí ve Středočeském kraji. Zde finance využijí na návštěvní tašky zdravotních sester.
Dobrobazat se koná v neděli 18. 6. od 9.30 do 15.30 hod. Doprovodný program: soutěže pro děti, hudba, čajovna, kadeřnictví,
dražba, stánky s občerstvením.
Více se o Dobrobazaru dozvíte na http://71kpp26.wix.com/dobrobazar.
Přijďte strávit příjemnou dobročinnou neděli! Předměty do prodeje
můžete nosit denně po 18. hod. na čestlickou faru. Telefonický kontakt: 737 741 789.
Renata Skalošová

Svatoprokopská pouť 2017
Svátek sv. Prokopa je sice až 4. července, ale pouť musí být dřív, než
se děti rozjedou na prázdniny. A tak se letošní svatoprokopská pouť
koná tradičně poslední červnovou neděli, 25. června od 9 do 16 hodin. Co všechno nás čeká?
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 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. Rodina pana Artura Vocáska tentokrát
přijede nejen s čtyřmi pouťovými atrakcemi pro nejmenší děti do
6 let (houpačky, kolotoč, miniřetízák a vláček) a se staročeskou
střelnicí z roku 1920 s pohyblivými figurkami. Tentokrát
i s novinkou – velkým řetízkovým kolotočem! A protože je obec
hodná, všechny atrakce budou opět po celý den zdarma.
 V 11.30 hod. proběhne soutěž v rodeu – odvážlivci si mohou vyzkoušet, jak dlouho se udrží na hřbetě elektrického býka. Srandisti
se zase mohou přihlásit do soutěže v dojení ve 12.30 hod. Býk
i dojná kráva budou jinak k dispozici během celého dne, stejně jako
ruské kuželky či míčková střelnice.
 Ve 13.45 hod. na malé scéně na farní zahradě můžete shlédnout
maňáskovou komedii Dva kašpaři a v 15.15 hod. klasické pouťové představení Rakvičkárna.
 A aby bylo veselo, celým dnem vás bude provázet harmonikářská
hudební produkce Sokolíků z Vysočan (13.00, 14.30, 15.30 hod.)
 Ani náš salonní fotoateliér nezklame – letošní téma zní: „Kupředu, levá!“ (ano, oživíme 50. léta, éru reálného socialismu). Srpy
a kladiva, montérky, tepláky, rádiovky, šátky a holínky – něco
z toho bude v našem pouťovém depozitáři, ale můžete realizovat
i vlastní oděvní kreace! O fotoateliér bývá velký zájem, takže se raději zapište do pořadníku hned ráno!
 Hlad a žízeň nehrozí – bude pivko z místního pivovaru a přijede
kočovná vinotéka U Hrocha!

Přijďte se pobavit na svatoprokopskou pouť
a přiveďte své přátele a známé!


33

A na závěr opět poznámka pořadatele: Nalákat prodejce na komorní
vesnickou pouť, jako je ta naše, je 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 si trochu
zautrácejme!
-in-

Letní kino na fotbalovém hřišti
V letošním létě nás čeká novinka – letní kino! Projekce, která v těch
starších probudí nostalgické vzpomínky a těm mladším připraví krásný
letní zážitek, proběhne v pátek 18. srpna od 20.30 hod. na čestlickém
fotbalovém hřišti. A co se bude promítat? Výběr filmu je na vás – do
konce června můžete hlasovat v anketě na webových stránkách obce.
Pokud se vydaří počasí a pokud pan Śťástka v hospůdce na hřišti nechá déle otevřeno, nebude mít letní večer chybu!

Přehled nejbližších obecních akcí
 V neděli 18. června od 9.30 do 15.30 hod. se na farní zahradě koná tradiční Dobrobazar – příjem předmětů do prodeje denně po
18. hodině na čestlické faře. Vítány jsou zejména potřeby pro do-
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mácnost a sportovní potřeby, dětské oblečení a hračky, drobný nábytek, knihy, originální nosiče (CD, DVD) a funkční elektronika.
 V neděli 25. června od 9.00 do 16.00 hod. se těšte na svatoprokopskou pouť! Čekají na vás pouťové dobroty a radovánky všeho
druhu!
 V pátek 18. srpna od 20.30 hod. bude letní kino na fotbalovém
hřišti; vyberte film v anketě na www.cestlice-obec.cz.
 V sobotu 9. září (změna termínu možná) proběhne Den otevřených dveří a slavnostní zahájení provozu nové sportovní haly
s programem (exhibiční vystoupení taekwondo, autogramiáda význačného sportovce, swingový koncert).
 Další akce v průběhu podzimu (Vítání občánků, společná procházka Dendrologickou zahradou či po nově vybudovaných stezkách,
akce knihovny atd.) budou včas oznámeny v dalším čísle Čestlického občasníku.
A na závěr fotka ze Dne dětí, která se jinam nevešla. 
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INZERCE
Pro občany Čestlic je inzerce zdarma, pro ostatní je inzerát na ½ strany za 200 Kč a na celou stranu za 400 Kč bez DPH. Inzerci lze zasílat
na e-mail redakce in.cestlice@gmail.com, platba se provádí na OÚ.
Předpokládaný termín dalšího vydání je prosinec 2017.
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IN0FORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Dotace na kompostéry
Je to k nevíře, ale konečně jedna z našich žádostí o dotaci byla schválena! Chvíli ještě potrvá nezbytné „papírování“ a jakmile bude ukončeno výběrové řízení, budou občané, kteří v anketě projevili zájem
o kompostéry, vyzváni k jejich vyzvednutí. (Pro připomenutí podmínky dotace – kvalitní kompostéry se po pěti letech užívání stanou naším
majetkem, součástí dotace je i obecní štěpkovač, který mohou občané
po dohodě využívat.)
;

Známky na popelnice a poplatky za psy

 Žádáme vlastníky nemovitostí, kteří si ještě nevyzvedli na obecním
úřadě známky na nádoby na směsný odpad a bioodpad, aby tak neprodleně učinili. Obec má povinnost množství odpadu evidovat
a bez těchto známek nemáme plnou evidenci a kontrolu nad tím, za
kolik odpadu platíme. Navíc hrozí, že popelnice bez známky na letošní rok přestanou být vyváženy.
 Stále jsou v obci hříšníci, kteří nezaplatili poplatky za psa. Pozor,
tyto poplatky mohou být podle vyhlášky za pozdní úhradu zvýšeny!

.
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 Obec zřídila nové místo na kontejnery u přečerpávací stanice v ul.
Habrová (Okružní); přibydou další kontejnery u dětského hřiště.
 Dne 25. 6 od 6 do 19 hodin bude pro dopravu uzavřen prostor návsi
z důvodu konání svatoprokopské pouti.
 Provoz obecního úřadu v letních měsících (červen až srpen) bude
omezen na středy (návštěvu v jiné době si lze domluvit telefonicky) – změny budou zveřejněny na webových stránkách obce. Služby CzechPoint poskytuje pobočka České pošty v Albertu.
 Knihovna bude v letních měsících uzavřena s výjimkou 2. srpna
od 14 do 18 hod., běžný provoz bude zahájen 6. září.
 Registrace do systému EVA (praktické zasílání aktuálních informací OÚ formou SMS – dopravní výluky, výpadky elektřiny, ztráty
a nálezy, oznamování a připomínání akcí atd.) je možná na obecním úřadě kdykoli v úředních hodinách.
Adresa obecního úřadu
Pitkovická 290
251 01 Čestlice

administrativa: Tereza Poustková
hřbitovní agenda: Simona Pecková
účetní: Jana Nováková

Tel.: 272 680 707
Fax: 272 680 909
datová schránka: rmtbzat

e-mail: obec@cestlice–obec.cz
www.cestlice–obec.cz

Úřední hodiny OÚ:
pondělí 8– 12 a.13–17
středa 8 –12 a 13–18
zastupitelé 17–18
(ostatní dny po dohodě)

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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