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SLOVO NA ÚVOD
Adventní zamyšlení:
Jakého máme čekat Mesiáše?
Zase máme za sebou další rok
a čekají nás krásné adventní dny
a těšení se na Vánoce. Advent
prožíval už v minulosti židovský
národ a v budoucnosti jej bude
prožívat každý, kdo čeká na svého
Spasitele. Mesiášská idea jaksi
logicky vznikla v době, kdy bylo
židovskému lidu nejhůře, tj. asi v 6. století před Kristem. Tehdy Židé
přišli o svou zem, chrám i svobodu a houfně byli odváženi do babylonského zajetí. V prorockých pramenech našli ideu Mesiáše, který
měl přijít. Jedni proroci předpovídali Mesiáše, který měl přijít jako
mocný král v obleku politika, ale našel se i prorok, který očekával Mesiáše jako trpícího služebníka. Takový Mesiáš, jak tomu rozumí křesťané, opravdu přišel. Ale světe div se, byl úplně jiný. Jestliže teologové definují Boha jako „úplně jiného“, pak tento úplně jiný Bůh poslal
úplně jiného Mesiáše – paradoxního, s paradoxním učením: poslední
se pro něj stanou prvními, plačící se mají radovat a nepříteli je třeba
odpustit.
Bratři a sestry, Mesiáš už přišel, předpovědi se naplnily. A přesto každoročně prožíváme čtyřicetidenní půst, abychom si připomenuli, že je
třeba Mesiáše čekat. Ať křesťané i židé či věřící jiných náboženství –
nás všech se příchod Mesiáše dotýká, všichni jsme na jedné lodi,
všichni čekáme. Evangelium nás instruuje, že to má být čekání aktivní
(viz evangelium sv. Lukáše 21, 34-36) a mimo to popisuje podmínky,
kterými máme toto čekání ztížené.
Budou padat říše i chrámy, budou všelijaké pohromy. Vlastně budou… Vždyť to všechno už nastává! Kairos (příhodný okamžik) je
kdykoliv – za několik minut, zítra večer nebo za rok. Každé boření,
padání budov odkrývá podstatu člověka. Když se zřítily ony dvě věže
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v New Yorku, jedni žádali satisfakci, ale jiní, ti rozumnější, se začali
ptát: PROČ?
Možná jsme se až příliš dívali na Krista pantokratora, vládce Všehomíra. Všechny ty pohledy nás vyzývají, abychom zvedli hlavu a vzpřímili se. Nebuďme jako děti, nezpůsobujme si bolest, kterou nemusíme.
Co když HO budeme čekat v slávě a ON přijde ve všední den?
Co když HO budeme čekat ve Vatikánu a ON se zastaví u rybářů na
břehu řeky?
Ale proč takové opovážlivé otázky. Vždyť Ježíš přichází do našeho
světa každý den, v obyčejném kabátu, může být na obyčejné ulici, na
parkovišti, v hypermarketu.
Přeji vám všem požehnané adventní dny a pokojné Vánoce.
P. Dr. Miroslav Malý, vikář farnosti Čestlice

TÉMA DNE
Rok 2017 byl ve znamení investic
Tento rok byl počtem a rozsahem investic v obci mimořádný. Jednalo
se nejen o vlastní projekty obce, které byly přímo financovány
a realizovány z obecního rozpočtu, ale také o projekty, které měla obec
smluvně zajištěny v rámci developerských aktivit. O největší investici,
jíž byla bezesporu sportovní hala, bylo psáno v minulém čísle Občasníku, o další velké investici, kterou je přístavba ZŠ, informuji
v samostatném článku dále (viz str. 9). Následuje tedy přehled realizací menšího rozsahu, které jste mohli v obci během roku zaznamenat.
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Autobusová čekárna na návsi před Čestlickou restaurací po 20 letech dosloužila, proto byla nahrazena čekárnou novou. Současně došlo
k úpravě bezbariérového nájezdu k restauraci, který už byl také v havarijním stavu.

Počátkem roku byla dokončena kompletní oprava bývalé stodoly na
návsi vedle rybníka, v listopadu pak proběhlo zateplení střechy a části obvodové stěny. Nyní tato opravená nemovitost dočasně slouží
místním hasičům a požární
jednotce obce pro uskladnění hasičské techniky. Ta najde své definitivní umístění
v nové hasičské zbrojnici,
jejíž výstavba bude realizována v příštím roce, a opravená stodola pak bude sloužit obci jako skladový
prostor zejména pro technické vybavení.
Podél in-line dráhy za Bauhausem byla dokončena výsadba jabloní
a ze zbylé zeminy a ornice po stavbě sportovní haly byl upraven malý
kopeček a osázen růžemi. Mezi in-line dráhou a ulicí Pitkovickou pak
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vznikl mlatový chodníček s novým parčíkem, který byl osazen lavičkami a stále zde probíhá výsadba zeleně.
Se zahájením rekonstrukce budovy bývalého obecního úřadu pro účely
zdravotního střediska je spojeno omezení v přístupu a parkování pro
rodiče dětí, kteří navštěvují mateřskou školku. K parkování je možné
využívat parkoviště u nového obecního úřadu a vedle dětského hřiště.
Pro děti z mateřské školy byl vybudován bezpečný přístup do sportovní haly po nové lávce a pro ostatní uživatele vznikl alespoň mlatový chodníček k ulici Průhonické jako napojení na ulici Šípkovou. Bohužel, zřízení přechodu
pro pěší v tomto místě naráží na
dopravní předpisy a bylo by přinejmenším nutné zrušit přechod, který je o padesát metrů dále. Komunikace navíc není obecní, ale
krajská, a teprve uvidíme, jak
vstřícná budou další jednání po nových změnách ve vedení zastupitelstva kraje.
Potud obecní investice. Významné jsou ale též investice, kterými byla
podmíněna výstavba nové obchodní zóny za dálnicí. V rámci této výstavby zde vznikla nová místní komunikace pod valem na Michovkách od kruhové křižovatky na Exitu 8. Po jejím předání do majetku
obce (čekáme na geometrický plán a zápis do katastru nemovitostí)
bude zatím dočasně uzavřena pro veřejnou dopravu až do doby povolení další výstavby v této
oblasti. Prozatím nám může sloužit třeba jako perfektní in-line dráha. Další
podmínkou výstavby nové
obchodní zóny byla realizace a zprovoznění stezky pro pěší a cyklisty,
která vytvořila novou
spojnici obce Čestlice
s obcí Průhonice. Na stezku se dostanete osázenou alejí, která je pokračováním Velké uličky, projdete podchodem pod dálnicí a stezka
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vás dovede až k průhonickému valu. Na druhé straně nové komunikace vede podél protihlukové stěny pěšina na vrchol valu, a tak je tedy
konečně možné dostat se z Čestlic bezpečně na kole nebo pěšky do
Průhonic. Současně tím došlo i k lepšímu napojení na cyklistické trasy
do Benic, do Nupak a do Lipan, které byly otevřeny v loňském roce.
Mimoto byla připravena a zprovozněna část cyklostezky do Dobřejovic. Ta je sice zatím kvůli navazujícím pozemkům slepá, ale doufám,
že ne navždy. K propojení na cyklostezku vedoucí kolem průhonického parku do Dobřejovic totiž zbývá necelých 380 m.
Jistě jste zaznamenali také dokončení staveb pro zadržování srážkových vod, což jsou významné investice regionálního charakteru. Byly
vybudovány dvě nové velkokapacitní retenční nádrže, z nichž jedna
se nachází za mostem do Průhonic a druhá u kruhové křižovatky
u Aquaparku. Obě by měly ve spojení s dalšími retencemi významně
omezit přívalové povodňové stavy a zvýšenou rozlohou vodních ploch
(a tím i výparu) zlepšit klima v místě.

V neposlední řadě byl také dokončen a zprovozněn nový posilovací
vodovodní řad od Průhonic do Čestlic a došlo ke zkapacitnění čističky odpadních vod pro potřebu Čestlic. Tyto nové liniové stavby
budou sloužit samozřejmě nejen pro potřeby developerských projektů
v obchodní zóně, ale zejména pro výstavbu rodinných domů a pro další záměry obce.
Petr Šachl, starosta
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Participační rozpočet pro rok 2018
Pro příští rok obec opět vyčlenila z rozpočtu tzv.
participační (participativní) rozpočet, tedy finance, které budou investovány dle námětů občanů. Touto formou je dána občanům možnost
konkrétně se podílet na rozvoji obce. Pokud tedy máte nápad, který
by se dal tímto způsobem realizovat, zde se nabízí cesta.
Jakým způsobem je třeba postupovat? Stačí do konce února 2018 podat přihlášku na obecní úřad (přihláška bude zveřejněna na webových stránkách obce). Na podporu projektu je třeba sehnat šest podpisů občanů obce starších 15 let. V návrhu je třeba popsat:





situaci, kterou projekt nebo námět řeší;
specifikaci místa (případně doplněnou nákresem);
cíl projektu – koho se dotkne a komu bude sloužit;
odhadované náklady projektu.

Projekt musí být realizovatelný, a to během jednoho roku, a pokud
půjde o využití pozemku, musí obsahovat předběžný souhlas majitele
pozemku, eventuálně musí jít o vhodný pozemek v majetku obce.
Kolik může projekt stát? Částka vyčleněná z rozpočtu obce je opět
250 000 Kč a jeden projekt může dosahovat maximálně do výše 50 %
této částky. Z participačního rozpočtu nemohou být podporovány
náklady jednotlivých organizací nebo spolků a roční náklady na
udržení projektu nesmějí být vyšší než polovina sumy na samotný
projekt.
Mohu se o svém nápadu s někým poradit? Odbornou radu a konzultace
k přípravě projektu poskytne pracovník úřadu ing. Kysela.
Kdo rozhodne o tom, jestli bude váš projekt vybrán? Na jaře příštího
roku bude svoláno veřejné shromáždění občanů, na němž budou
všechny projekty představeny – ideální by bylo, kdyby každý projekt
představil veřejnosti jeho autor osobně. Na základě doporučení tohoto
shromáždění zastupitelstvo obce rozhodne o možnosti realizace jednotlivých projektů.
Petr Šachl, starosta
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CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT
Stavební proměny čestlické školy –
historie a současnost
Čestlická základní škola prochází v současné době zásadní proměnou – z tradičně malotřídní školy s výukou prvního stupně se postupně
stává plnohodnotná škola s výukou na obou stupních od 1. do
9. třídy. Tato změna si vyžádala razantní krok – v letošním roce byla
historická budova školy rozšířena o přístavbu ve školním dvoře. Nahlédněme do publikace Čestlice v dějinách i v současnosti, kde je
obecné škole v Čestlicích věnována samostatná kapitola, a pohlédněme krátce do historie.
Počátky soustavného vyučování dětí v Čestlicích souvisely pravděpodobně se znovuzřízením čestlické fary roku 1678. Každopádně první
písemná zmínka o vyučování z roku 1711 se nachází právě ve farních
dokumentech a jejich zásluhou známe i jména prvních učitelů, kteří
v Čestlicích působili v 18. století. Zpočátku neměla škola samostatnou
budovu a vyučování se konalo ve skromné chalupě č. 37 (ve školní
kronice je uváděno čp. 35). Teprve v roce 1835 byla z rozhodnutí obce
vystavěna nová školní budova, a to na stejném místě, kde stojí škola
současná. V přízemí byl byt pro učitele a podučitele a v prvním patře
dvě školní světnice. Záchody škola neměla a tak žactvo znečišťovalo
okolí, dokud nebyly postaveny dřevěné záchody, které později vystřídaly dva malé záchody zděné. Po vydání nového obecního řádu v roce
1862 spadala škola pod obecní správu. První budova školy sloužila až
do 25. srpna 1870, kdy po zásahu blesku zcela vyhořela. Po zničujícím
požáru, při kterém byly zničeny i veškeré písemnosti a kroniky, byla
stavba stržena a na jejím místě vybudována škola nová, která pak
sloužila pro výuku až do roku 1900. Do místní školy byly přiškolené
obce Průhonice, Dobřejovice, Nupaky, Benice, Pitkovice, Křeslice, Petrovice a Hole a např. v roce 1868 ji navštěvovalo 302 žáků! V 90. letech 19. století byla ve školní zahradě vybudována letní tělocvična vybavená šplhadly, kruhy, hrazdou, žebřinami a bradly. V roce 1897
musela být zřízena další provizorní třída v domě čp. 13, protože školní
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budova kapacitně nedostačovala. Místní školní rada proto rozhodla,
že bude postavena nová, moderní škola. Bourání staré školy včetně
malé stodoly a chléva, které k ní příslušely, započalo 26. března 1900.
Správci školy byl na čas stavby zjednán byt v sousední chalupě zedníka
Václava Linhy a pro výuku byly pronajaty místnosti v domech čp. 13
a čp. 7. Kolaudace nové budovy proběhla 14. prosince 1900, dne 1.
ledna 1901 byla budova slavnostně vysvěcena a ihned začala sloužit
svému účelu.
Tolik k historii vzniku budovy čestlické školy, která díky kvalitní práci
stavitelů z doby Rakouska-Uherska slouží dětem z Čestlic a okolí dodnes, jakkoli v průběhu času došlo v několika etapách k nezbytným
úpravám a rekonstrukcím. Významným mezníkem byla 70. léta
20. století, kdy se vzhledem k novému územnímu uspořádání změnil
počet přiškolených obcí. Z čestlického školního obvodu byli vyjmuti
žáci z obcí Pitkovice a Benice, které se staly městskými částmi Prahy,
a také v okolí vznikaly nové školy. To vše znamenalo pro školu
v Čestlicích velký úbytek žáků. Koncem 70. let navštěvovalo školu
pouhých 50 dětí (vyučovalo se pouze ve dvou třídách) a s nízkým stavem žáků vstoupila škola i do nového století. Proto tehdejší zastupitelstvo rozhodlo o motivační pobídce a počínaje školním rokem
2001/2002 obdržel každý žák první třídy od obce vkladní knížku
s ročním vkladem 1000 Kč. Stav školních dětí se však i nadále pohyboval pod hranicí 60 žáků. Situace se začala měnit až ve druhém desetiletí díky rozhodnutí zastupitelstva vybudovat v obci mateřskou školu.
Nová dvoutřídní MŠ, která byla administrativně přičleněna pod školu
základní a jejíž provoz byl zahájen v listopadu 2009, již v následujícím
roce pomohla posílit počet dětí v základní škole.
Budova školy mezitím procházela postupnou modernizací. První
etapa rekonstrukce proběhla o prázdninách roku 1994. Budova
dostala novou fasádu a okna, byly provedeny nové elektrické rozvody,
modernizovány třídy a vzniklo zázemí pro učitele. Moderní standardy
výuky, hygienické předpisy i rostoucí počet žáků ve druhém desetiletí
tohoto století však volaly po razantnějším řešení, než jakým byly částečné úpravy a modernizace. Řešením se stala rozsáhlá půdní vestavba z roku 2011, kterou škola získala rozsáhlé moderní prostory –
tři nové učebny, sborovnu, kabinet a nové záchody. Současně byly
zrekonstruovány staré záchody v nižších patrech a zavedena teplá vo-
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da. V dalších letech byla upravena jídelna, sklepní prostory byly částečně sanovány a byl zde nainstalován systém pro likvidaci vlhkosti.
A to už se dostáváme k letošnímu roku, kdy dílčí rekonstrukce školy
z minulých let byly završeny kontejnerovou přístavbou ve školním
dvoře se dvěma novými učebnami a šatnou. Přístavba byla realizována v souvislosti s postupným rozšiřováním školy o druhý stupeň,
s narůstajícím počtem žáků (škola dnes musí zájemce o první třídu
odmítat) a s celkovou naplněností kapacity základních škol v regionu.

Současně s tím došlo ve staré budově k přebudování tělocvičny na
speciální učebnu fyziky, přírodopisu a chemie včetně kabinetu pro
pomůcky – pro výuku tělesné výchov škola využívá novou sportovní
halu. Další rozšíření školy bude realizováno přestavbou školního bytu
na třídu a šatnu, takže nynější šatna v prvním patře bude sloužit opět
jako kabinet. Stavební povolení již nabylo právní moci.
Budiž řečeno, že toto vše (včetně výstavby mateřské školy) bylo pořízeno bez velkých dotací. Pouze v roce 2011 škola obdržela menší dotaci z MAS Říčansko na rekonstrukci osvětlení ve třídách a regulaci
topení. Přesto jsme postupně dokázali navýšit počet tříd, které jsou
vybaveny novým nábytkem, interaktivními projektory a mají vyhovující zázemí. Využíváme přitom budovu, která byla postavena před 117
lety za císaře pána – kdo ví, zda nové přístavby a dostavby budou vyhovovat i za 50 let…! Přijďte se sami přesvědčit na Den otevřených
dveří v ZŠ Čestlice v sobotu 27. ledna od 10 do 12 hodin.
připravil Petr Šachl a redakce
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Obnova kříže u kostela sv. Prokopa
Před kostelem sv. Prokopa v Čestlicích je
u kostelní zdi v podstavci usazen dřevěný
kříž s postavou Krista, namalovanou na
plechové desce (stejný kříž se nachází na
křižovatce ulic Ke Hřbitovu a Pitkovická). V publikaci Čestlice v dějinách
i v současnosti je zmiňován jediný, navíc
neověřený zápis nacházející se v Archivu
hlavního města Prahy, který uvádí, že
„u zdi kostela sv. Prokopa v Čestlicích
nechal postavit dřevěný kříž Josef Vojtěch hrabě Desfours (1734–1791), snad
jako poděkování za vyléčení některého
rodinného příslušníka“. Dva současné
dřevěné kříže jsou kopií tohoto původního. Kříž u kostela najdeme i v několika filmových záběrech v televizním seriálu Život na zámku, v němž si Čestlice „zahrály“ seriálovou
vesnici Temniště.
Oba dřevěné kříže prošly v 90. letech minulého století celkovou restaurací a byly dne 3. října 1993 slavnostně vysvěceny pražským světícím biskupem Mons. ThDs. Jaroslavem Škarvadou. Kolem roku
2000 bylo vyměněno u kříže u kostela dřevěné břevno, ovšem
v letošním létě se ukázalo, že dřevěné části kříže jsou značně ztrouchnivělé a v zadní části si vydlabali otvor ptáci, kteří zde hnízdili. Hned
v září tedy byla zahájena další renovace. Starý kříž byl odříznut, plechová část s malbou Krista byla uschována k repasování na faře
a zbylé dřevo bylo uvolněno z betonového soklu pomocí bouracího
kladiva. Do podstavce byly zabetonovány nové kovové nosníky
a povrch byl v několika vrstvách upraven probarvovaným betonem
a napuštěn impregnací. Rovněž nově zakoupený dřevěný hranol byl
postupně natřen speciálním olejem. Opravený kříž byl znovu vztyčen
v sobotu 4. listopadu na svátek sv. Karla Boromejského a na druhý den
jej po mši pan farář Malý posvětil. Krátkou slavnost doprovodil zpěvem chórový sbor.

12

Velice děkujeme našim farníkům Ing. L. Knorrovi a panu doktorovi
D. André, kteří zakoupili veškerý materiál k obnově kříže i podstavce,
opracovali a natřeli dřevěný trámek, vyrobili dřevěné cedulky
a provedli opravu soklu i osazení kříže.
za farníky Dáša Šubrtová

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v plném znění naleznete na
www.obec-cestlice.cz.
Ze zasedání ZO Čestlice
dne 18. října 2017
Přítomni: Petr Šachl, Martin Diviš, Roman Kabelka (příchod v 18.15
hod.), Ivana Nováková, Petr Pála, Simona Pecková, Jan Šaššák, Jana
Zemanová
Omluveni: Bedřich Brtek
Ověřovatelé zápisu: Jan Šaššák, Jana Zemanová
Bod 1. Finance a majetek
 ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 provedené starostou obce a finanční zprávu č. 9.
 ZO nevyhovuje žádosti o prodej pozemků p. č. 351/35
v rozloze 38 m2 a části pozemku p. č. 351/2 o rozloze 53 m2
a doporučuje jednání o pronájmu pozemku přiléhajícího
k současné stavbě. Hlasováno: pro 0, proti 7, zdržel se 0.
 ZO schvaluje zřízení služebnosti úplatného práva chůze
a jízdy na obecních pozemcích p. č. 337/60, 427/2, 496/2,
496/7, 496/8, 496/10, 496/12, 496/13, 496/15, 496/16, 496/20,
496/21, 496/27 v k. ú. Čestlice a pozemcích p. č. 682/51,
959/131, 959/132 v k. ú. Průhonice pro společnosti SINCE
2011 s.r.o., DOMO DEVELOPMENT II s.r.o., BVX CZECH,
a.s., a DOMO DEVELOPMENT a.s. za jednorázovou úplatu.
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
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ZO souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene umístění přípojek inženýrských sítí na pozemcích p. č. 337/60,
427/2, 496/2, 496/7, 496/8, 496/10, 496/12, 496/13, 496/15,
496/16, 496/20, 496/21, 496/27 v k. ú. Čestlice a pozemcích
p. č. 682/51, 959/131, 959/132 v k. ú. Průhonice pro společnosti SINCE 2011 s.r.o. DOMO DEVELOPMENT II s.r.o.,
BVX CZECH, a.s. a DOMO DEVELOPMENT a.s. za jednorázovou úplatu. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje smlouvy o smlouvách budoucích pro zřízení
věcného břemene uložení inženýrských sítí na pozemcích
337/60, 427/2, 496/2, 496/7, 496/8, 496/10, 496/12,496/13,
496/15, 496/16, 496/20, 496/21, 496/27 v k. ú. Čestlice
a pozemcích p. č. 682/51, 959/131, 959/132 v k. ú. Průhonice
pro společnosti INSOLUBLE s.r.o., BVX CZECH, a. s.
a DOMO DEVELOPMENT a.s., IČ 27397319. Hlasováno:
pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje podmínky smluv, tj. 1.) kupní smlouvy na komunikaci, chodníky a osvětlení včetně veřejné infrastruktury
(zasakovací drenáž, dešťová kanalizace včetně retenční nádrže
a retenční nádrže VH1, vodovod po ATS, splašková kanalizace po šachtu Š25) a 2.) kupní smlouvy na nemovitosti dle uzavřené plánovací smlouvy a jejích dodatků mezi obcí Čestlice
a DOMO Development – každá smlouva za cenu 5.000 Kč.
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje podmínky smlouvy na zřízení služebnosti
uložení inženýrských sítí (vodovod a splašková kanalizace) a jejich oprav a úprav na pozemcích obce 496/8, 427/2,
496/27, 496/2 a 496/20 a k. ú. Čestlice podle podmínek uzavřené plánovací smlouvy a geometrického plánu. Hlasováno:
pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje dodatek č. 2 k plánovací smlouvě a rámcové
smlouvě mezi obcí Čestlice a DOMO Development a. s. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO souhlasí s podmínkami dohody o uložení zeminy na
části pozemku v k. ú. Čestlice, který je upřesněn geometrickým plánem (GP1002-117/2016) – po schválení GP katastrálním úřadem pověřuje starostu podpisem dohody. Hlasováno:
pro 8, proti 0, zdržel se 0.







ZO souhlasí s přijetím daru (bezúplatného převodu) speciálního požárního automobilu DENNIS RAPIER pro potřeby
JSDH obec Čestlice. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje plánovací smlouvu mezi obcí Čestlice
a společností PROFING o výstavbě v ulici K Dobřejovicím.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 1 (p. Kabelka).
ZO schvaluje smlouvu o věcném břemeni mezi obcí Čestlice a ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035 zastoupené fy Elektroštika s.r.o., IČ 48041122 na pozemky p. č. 496/8, 496/10
a 496/15 v k. ú. Čestlice za úhradu dle smlouvy o smlouvě budoucí. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje smlouvu o věcném břemeni mezi obcí Čestlice a ČEZ Distribuce a. s. IČ 24729035 zastoupené Elektroštika s.r.o na pozemky p. č. 959/131 a 959/132 v k. ú. Průhonice
za úhradu. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Bod 2. Různé
 ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
 Diskuze:
o Stav jednání mezi Aquapalace a obcí – již dohodnutá
smlouva byla ze strany p. Sehnala zpochybněna a byly
předloženy nové návrhy. Termín dalšího jednání 25.10.
o Jednání mezi obcí a ROPID ohledně řešení nákladů linky
328 zatím nejsou uspokojivá, další jednání bude 23. 10.;
za obec jedná p. Diviš.
o Vypsána VZ na přestavbu starého OÚ – uzávěrka 31. 10.;
zadána projektová dokumentace na požární zbrojnici.
o Vydán souhlas stavebního úřadu s přestavbou bytu ve škole na učebnu.
o Jmenování komisí pro inventury ke konci roku – hlavní
komise: Diviš, Šachl, Zemanová, komise č. 1: Šaššák, Pála, Kabelka, komise č. 2: Kysela, Grigar, Karásek.
o Zahájení kontrol u subjektů, které obdržely dotace od obce
v roce 2017 – kontrolou pověřen finanční výbor.
o Stížnost občanky na umístění kontejneru na textil – budou
prověřeny možnosti přemístění a zmapována situace kontejnerových stání v obci.
o Měření hluku a CO2 ve škole – byl zakoupen přístroj na
vyhodnocení hluku a kvality vzduchu.
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Ze zasedání ZO Čestlice
dne 1. listopadu 2017
Přítomni: Petr Šachl, Martin Diviš, Bedřich Brtek, Roman Kabelka
(příchod v 18.15 hod. po hlasování), Ivana Nováková, Simona Pecková, Jana Zemanová
Omluveni: Petr Pála, Jan Šaššák
Ověřovatelé zápisu: Simona Pecková, Bedřich Brtek
Bod 1. Finance a majetek
 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na přestavbu
budovy starého obecního úřadu, Pitkovická 17, na ordinaci –
jako nejlepší dle zadaných kritérií byla vyhodnocena firma
Domistav CZ, a.s.. Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (pí

Zemanová).


ZO schvaluje zřízení služebnosti úplatného práva zřízení
věcného břemene na obecních pozemcích p. č. 351/2, 429/3
a 429/5 v k. ú. Čestlice a pozemcích pro ČEZ Distribuce a.s.
za jednorázovou úplatu. Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Termín dalšího řádného zasedání ZO byl stanoven na 13. 12. 2017 od
18. hod.

CO SE V OBCI DĚJE
Knihovna informuje
Milí Čestličáci,
vánoční svátky s koncem roku jsou opět na dohled. Chci proto poděkovat za přízeň všem svým
čtenářům, jejichž rodina se utěšeně rozrůstá stejně
jako knihovní fond. Myslím, že všechny letošní
akce pro dospělé i pro děti se vydařily. Zakončíme
je poslední akcí ve středu 13. prosince v 17,30 hod., a sice výrobou
vánoční hvězdičky z pravých foukaných skleněných perliček. Zvu
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všechny šikovné děti od 5 let a jejich rodiče, aby si v příjemné předvánoční atmosféře knihovny vlastnoručně vyrobili krásnou vánoční ozdobu.
Příští rok se sejdeme opět v kavárně „Union“ při kávě a koblihách,
a to již 24. ledna 2018. Dále plánuji každoroční jarní tvoření s dětmi,
podzimní pletení košíků z pedigu, a snad se povede i nějaká zajímavá
výstava. Přeji vám příjemné prožití vánočních svátků a hodně splněných přání v novém roce.
knihovnice Jitka Šachlová

Hasičská technika v Čestlicích
nezahálí
Není tomu tak dlouho, co byla hasičům v Čestlicích pořízena a slavnostně předána nová technika. Ta se však v hasičské zbrojnici příliš
neohřála. Členové výjezdové jednotky obce s novou technikou samozřejmě cvičili, ale došlo i na ostrý zásah. Jeden z nácviků byl zaměřen
také na objekt mateřské školky v Čestlicích, kde si jak hasiči, tak i personál školky s dětmi vyzkoušeli, jak by to mohlo vypadat, kdyby ve
školce vznikl požár. Celý nácvik byl směřován především na rychlou
a účinnou záchranu osob, jejich vyhledávání v zasaženém objektu, řízenou evakuaci mimo ohrožený prostor a simulovaný zásah výjezdové
jednotky obce na likvidaci vzniklého požáru. Celá akce měla přispět
k zajištění větší bezpečnosti dětí navštěvujících místní mateřskou
školku.
Také říjnový orkán Herward čestlické hasiče zaměstnal. Kromě toho,
že jako většina sborů drželi pohotovost, došlo k zásahu na budově velkoprodejny a nákupního centra Albert v Čestlicích, kde prudké poryvy
větru částečně odtrhly konstrukci s velkoplošnou reklamou, která tak
hrozila pádem na zaparkovaná vozidla a ohrožovala prakticky všechny
návštěvníky nákupního centra, vstupující do objektu hlavním vchodem. Členové výjezdové jednotky za pomoci přivolané výškové techniky konstrukci částečně demontovali a zbylou část upevnili tak, aby
byla zabezpečena proti dalšímu působení extrémních přírodních podmínek. Zásah zcela zásadním způsobem ztěžovala nepřízeň počasí,
neboť v době zásahu hustě pršelo a foukal velmi silný vítr.
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I nadále je a bude úkolem výjezdové jednotky obce chránit životy,
zdraví a majetek občanů a působit v oblasti požární prevence na území
obce. Základním předpokladem ke zvládnutí nejrůznějších situací je
dobrý výcvik a znalost obsluhy svěřené techniky. Proto bude i nadále
kladen důraz jak na teoretické, tak i na praktické stránky výcviku hasičů zařazených do obecní jednotky.
František Grigar, velitel JSDHO Čestlice

Nový přírůstek techniky pro naše hasiče
Po jednáních na Generálním ředitelství hasičského záchranného sboru
naše obec získala bezúplatným převodem požární speciál CAS Dennis
Rapier. Po drobných úpravách umožní přepravu požárního družstva
a bude sloužit k rychlým zásahům. Jeho předností je výkonný motor,
nízké těžiště a malý poloměr otáčení, takže se hodí do našich úzkých
ulic. Vůz jsme získali včetně potřebného vybavení, které hasičům chybělo. Naprosto výjimečný převod se podařilo vyjednat starostovi obce
a veliteli hasičů panu Grigarovi.
redakce

Fotografie požárního speciálu pořízená ještě na nádvoří
Pražského hradu

18

Dobrá výchozí pozice mužů
do jarní části fotbalové sezony
Jak bylo napsáno v zářijovém čísle Občasníku – naši muži vstoupili do
letošní podzimní fotbalové sezony natěšení a s vědomím, že postup do
vyšší soutěže je reálný. A opravdu na to, že ihned v počátku soutěže
jsme se střetli s těžkými soupeři, to nakonec dopadlo docela dobře.
Průběh celé soutěže ukázal, že náš tým dokáže se všemi soupeři v této
soutěži hrát rovnocennou partii. Pravda, v některých zápasech to platilo pouze v některých pasážích utkání a nevyhnuli jsme se proto i vysokým porážkám, zapříčiněným hlavně našimi individuálními chybami
v rozehrávce. Rozdíl mezi III. a IV. třídou je ten, že v momentální soutěži jsou kvalitnější hráči, kteří si s nabídnutou šancí na vstřelení gólu
dokážou poradit. Nejvíce asi bolí domácí prohra v derby
s Dobřejovicemi – porážka 1:7 v nás i v našich fanoušcích „hlodala"
velmi dlouho. Suma sumárum jsme z celkových 13 zápasů vyhráli pět
utkání, ve dvou se zrodila remíza a v šesti zápasech nás soupeř přestřílel a vyhrál. Celkově 8. místo a 17 nastřádaných bodů nám tak dává
dobrou výchozí pozici na jarní část sezony. Všichni jsme si vědomi
toho, že předváděný fotbal nebyl ideální a že je v rámci zimní přípravy
co zlepšovat. Pevně věříme, že se nám přes zimu vrátí do týmu i dlouhodobí marodi a podaří se nám opět pořádně potrénovat. K tomu, abychom na jaře lépe konkurovali většině soupeřů, je nutné přidat k našemu fotbalovému nadšení i trochu taktiky a fotbalové chytrosti…
Po posledním zápase proti Mukařovu, který jsme vyhráli 3:0, proběhla
tradiční podzimní rozlučka a minimálně do 15. ledna příštího roku potrvá i fotbalový klid, při němž jistě načerpáme nové síly. Děkujeme
všem podporovatelům a fanouškům za jejich přízeň a těšíme se na ně
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v příštím roce. Všem přejeme příjemné vánoční svátky, a pokud to počasí dovolí, třeba si na šťastný nový rok 2018 připijeme na tradičním
silvestrovském fotbálku.
za TJ Sokol Čestlice Mirek Doksanský

Radost z naší fotbalové líhně
Hodnocení letošní podzimní sezony naší mládeže se může nést ve
velmi pozitivním duchu. Děti totiž dělají velkou radost jak nám, kdo se
o ně v klubu staráme, tak i rodičům, a obci Čestlice nepochybně dělají
pozitivní reklamu. A to nejen svými výkony, ale i vystupováním, které
je týmové a patřičně kamarádské. Je velmi příjemné, když vám po absolvovaném turnaji zavolají trenéři soupeřů nebo organizátoři turnajů
a pochválí hru dětí a jejich trenéry za poctivou práci. Postrachem pro
okolní soupeře jsou také naši pověstní FANS neboli fandící rodiče dětí. Na každém turnaji je velmi povzbuzují a opravdu málokdo ze soupeřů má takovou fanouškovskou podporu!
V průběhu podzimu sehrály naše týmy
starší a mladší přípravky turnajové
soutěže, v jejichž rámci proběhla velmi zajímavá utkání s týmy z okolí
Čestlic a říčanského regionu. Starší
přípravce se nakonec povedlo celou
podzimní soutěž vyhrát, o čemž rozhodl až poslední turnaj na domácí půdě, takže naši kluci a Julča mohli
oslavit společně s přítomnými fanoušky super úspěch v podobě prvního místa. I mladší přípravka nezůstala svým starším parťákům nic dlužna a sehrála velmi povedené turnaje. Svého největšího soupeře, tým Radošovice A, naši kluci v průběhu
podzimu 2x porazili, což v celkové turnajové soutěži stačilo na „pouhé“ 2. místo . Podstatné je, že i mladší přípravka dokázala vyhrát
domácí turnaj a díky tomu se z čestlického hřiště stala téměř nedobytná fotbalová tvrz! Podpořily to i děti z minipřípravky, které sehrály
domácí miniturnaj s okolními týmy z Dobřejovic a Průhonic a zaslou-
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ženě skončily na 1. místě. Jakkoli jde u této kategorie o konečné výsledky méně než u starších kategorií, snažíme se děti vést k tomu, aby
dávaly co nejvíce gólů a hlavně aby jich vždy dostaly méně než soupeř. Jsme rádi, že se čím dál víc projevuje úsilí, které v rámci Sokola
výchově dětí věnujeme. Budeme v tom nadále pokračovat, jelikož nechceme, aby dosavadní práce a strávený čas přišel v budoucnu vniveč.
A aby byl raport o čestlické přípravce kompletní, nesmíme zapomenout i na fotbalovou školičku. Během podzimu se k dětem, které chodily do školičky už na jaře a neposunuly se do kategorie minipřípravky, přihlásilo asi 10 nových dětí a trenéři dál pracují na jejich
pohybovém rozvoji. Postupně do tréninků zapojují i fotbalové dovednosti a pozorujeme, že jsou to děti opět velmi šikovné. Ještě tomu dáme nějaký čas, ale i školička si v průběhu zimy určitě vyzkouší nějaký
ten pořádný zápas, nebo turnaj proti stejně starým soupeřům.

S podzimem jsme zahájili pravidelné tréninky v nové čestlické hale
a všichni oceňujeme, že již nemusíme nikam dojíždět. Na zimu jsou
pro děti objednány další halové turnaje a kategorie
starší přípravky dokonce okusí i zimní ligu na umělé
trávě, která se bude konat v pražských Střešovicích.
Aby na to děti ze starší přípravky byly připravené,
budou ještě k halovým tréninkům trénovat 1x za 14
dní na umělé trávě v Šeberově. Uvidíme, jak se nám
přes zimu bude dařit…
za TJ Sokol Čestlice Mirek Doksanský
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POZNAMENEJTE SI
DO KALENDÁŘE
Barokní roráty
aneb

Radostné zpěvy adventní

Letošní vánoční koncert v kostele sv. Prokopa se koná o první adventní neděli 3. prosince od 16 hodin a nabídne unikátní provedení barokních rorátů v podání skupiny Ritornello.
Roráty (z latinského rorate – „rosu dejte“) představují specifickou
podobu rané mariánské mše v době adventní. Typické české liturgické
zpěvy, které rorátní mši doprovázejí, nemají v evropské kultuře obdobu. Soubor Ritornello (italsky „malý návrat“ čili v hudebním významu
refrén, opakování) usiluje o obnovu tradice rorátů a jejich autentické
provedení s použitím dobových nástrojů.
Přijměte pozvání na hudební zážitek, který se jistě stane krásným
předznamenáním Vánoc. Vstup na koncert je tradičně zdarma a po
koncertě jste společně s interprety zváni na malé předvánoční posezení
na faře.
redakce
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Předvánoční setkání seniorů
Vánoce jsou časem setkávání – a tradice setkání čestlických seniorů
již k Vánocům v naší obci neodmyslitelně patří. O vánoční naladění
a hezký zážitek se jistě postará i letošní večer s hudbou pana Bezoušky
k tanci – tentokrát v úterý 12. prosince od 17 hodin v restauraci
Čestlická vejmrda. Opět bude přichystáno menu s řízkem a bramborovým salátem (eventuálně s bramborem), kávou a jablečným štrůdlem.
Srdečně zváni jsou všichni občané Čestlic,
kteří v roce 2017 dovršili 60 let věku, jako obvykle s doprovodem jednoho rodinného příslušníka.

Punčové setkání u vánočního stromu
Konání této tradiční vánoční akce občas mohlo změnami místa a vánočních stromků tak
trochu připomínat bojovku – od kanadské jedle na horní návsi jsme se přesunuli ke stříbrnému smrčku před kostelem, abychom letos
stejně jako loni (a pravděpodobně i v příštích
letech) zakotvili na prostranství před obecním
úřadem. A tak v neděli 17. prosince v16 hodin nás čeká snad jediná a poslední změna –
rozsvícení nové vánoční jedle u altánu.
Pokud bychom však mluvili o atmosféře tohoto setkávání, ta byla celé
ty roky vždy stejná: vřelá a sváteční. Doufejme tedy, že i letos přinesete k obecnímu punči a čaji pro děti štědrou ochutnávku domácího vánočního cukroví a dobrot a že s doprovodem vánočních koled a ve
společnosti sousedů nám bude zase tak pěkně, punčově a vánočně…
redakce
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Bohoslužby o Vánocích 2017
Farnost/duchovní správa: ČESTLICE

Datum

Den

Čas

Poznámka

Kostel

23.12.
sobota
24. 12.
Štědrý den
neděle
25. 12.
Hod Boží
pondělí

MŠE SV.

9.00

mše sv.
s nedělní platností

Sv. Prokop – Čestlice

24:00

půlnoční mše sv.

Sv. Prokop – Čestlice

9.00

mše sv. s koledami

Sv. Prokop – Čestlice

VIGILIE
NAROZENÍ
PÁNĚ
Slavnost Narození Páně

* Poznámka: Aktuální pořad bohoslužeb o vánočních svátcích viz
www.cestlice.farnost.cz

Přehled nejbližších akcí
 sobota 2. prosince od 9.00 hod. – Vánoční vazba s květinou +
vepřové hody, Kongresové centrum VÚKOZ Průhonice
 neděle 3. prosince v 16.00 hod. – Barokní roráty aneb Radostné
zpěvy adventní – vánoční koncert v kostele sv. Prokopa v Čestlicích, zpívá a na dobové nástroje hraje soubor Ritornello; po koncertě malé posezení s občerstvením na faře
 neděle 10. prosince v 15.00 a 18.00 hod. – koncert v Rytířském
sále průhonického zámku – Marika Stingers a její hosté (vstupenky v Informačním centru a v pokladně zámku)


úterý 12. prosince v 17.00 hod. – předvánoční setkání seniorů
v restauraci Čestlická vejmrda

 středa 13. prosince v 17.30 hod. – předvánoční tvoření s dětmi
od 5 let za doprovodu rodičů, výroba vánoční hvězdičky z pravých ručně foukaných korálků tradiční české výroby. Cena za materiál 40 Kč, přihlášky do 12. prosince v knihovně OÚ.
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 sobota 16. prosince v 19.00 hod. – koncert v Rytířském sále průhonického zámku – pěvci ND Praha (vstupenky v Informačním
centru a v pokladně zámku)
 neděle 17. prosince od 16.00 hod. – punčové setkání u vánočního stromu – v prostoru před OÚ u altánu, horký punč a čaj pro děti
bude zajištěn, ostatní vánoční pohoštění přineste z vlastních zdrojů
 středa 20. prosince v 17.00 hod. – vánoční besídka ZŠ na OÚ,
v prostorách před OÚ a v altánu
 čtvrtek 21. prosince v 19.00 hod. – koncert v Rytířském sále
průhonického zámku – provedení České mše vánoční od J. J. Ryby, pěvecký sbor Smetana a orchestr ČVUT (vstupenky
v Informačním centru a v pokladně zámku)
 neděle 14. ledna od 9.00 hod. – velký badmintonový turnaj pro
amatéry všech výkonnostních stupňů, sportovní hala Čestlice
 středa 24. ledna v 18.00 hod. – sousedské povídání v kavárně
„Union“ nad kávou a koblihami
 sobota 27. ledna od 10 do 12 hod. – Den otevřených dveří v ZŠ
Čestlice, zejména prohlídka nových prostor přístavby


15. 11. 2017 – 7. 4. 2018 – výstava „Sedmičky Josefa Lady“
v Tančícím domě

Den otevřených dveří v ZŠ Čestlice
V sobotu 27. ledna od 10 do 12 hodin proběhne v budově základní
školy Den otevřených dveří. Prohlédnout si můžete jak novou učebnu
fyziky, chemie a přírodopisu, která vznikla z bývalé tělocvičny, tak
především novou přístavbu vybudovanou ve školním dvoře se dvěma
novými učebnami.
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Sedmičky Josefa Lady
15. 11. 2017 - 1. 4. 2018
Tančící dům
Galerie Tančící dům společně s rodinou Josefa Lady připravila ke
130. výročí narození a 60. výročí úmrtí tohoto významného českého
umělce výstavu s názvem Sedmičky Josefa Lady. Výstava přináší obsáhlý vhled do malířovy tvorby i osobního života. je největší přehlídkou Ladovy tvorby v Praze za posledních deset let. Expozice zobrazuje nejznámější Ladovy obrazy, ilustrace, dětskou tvorbu, interaktivní
exponáty i umělcovy osobní věci. Ve čtyřech patrech Tančícího domu
je vystaveno na 400 děl, některá z nich poprvé od roku 1957. V prvním patře a druhém podzemním podlaží Tančícího domu jsou vystaveny Ladovy obrazy, první podzemní podlaží představuje tvorbu pro děti
včetně dětské ilustrace, promítání pohádek a řady interaktivních exponátů. Expozice představí i méně známou tvorbu Josefa Lady, především z oblasti karikatury a ilustrace.


LADŮV KRAJ
vyhlašuje soutěž
O NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ DEKORACI
Kategorie: vánoční stromeček * adventní věnec * vánoční dekorace
Fotografie vaší kreativní práce zašlete do 15. ledna 2018 na adresu
www.laduv-kraj.cz s uvedením obce, se souhlasem o uveřejnění fotografie na svazkových webech a zpravodajích a souhlasem se zpracování vašich údajů pro účely soutěže.
Vítězové každé kategorie obdrží poukaz na večeři pro 2 osoby do
partnerské restaurace v rregionu a ceny máme i pro dětské účastníky
2–15 let věku.
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POZVÁNKA
na amatérský turnaj v badmintonu
ve sportovní hale v Čestlicích
pro všechny zájemce od 15 do 90 let!

Konání turnaje: 14. 1. 2018
Zahájení: v 9.00 hod
Přihlášky osobně na OÚ nebo na tel. 272 680 707 * Hraje
se na malé sety * Podle zájmu bude turnaj pro jednotlivce
nebo dvojice * Rakety a košíčky vlastní
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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. Předpokládaný termín dalšího vydání Čestlického občasníku je březen 2018.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Několik poznámek k rozpočtu obce
S návrhem rozpočtu na příští rok se můžete seznámit na webových
stránkách obce. Podle vyhlášky jsou tam k nahlédnutí i veškeré rozpočtové změny, které byly provedeny během roku 2017. Nový rozpočet bude schvalován na letošním posledním zasedání zastupitelstva ve
středu 13. 12. 2017. Letošní rozpočet, na rozdíl od přebytkového rozpočtu z řady minulých let, je schodkový, protože obec investovala do
velkých staveb (viz článek v úvodu). Rovněž na příští rok je rozpočet plánován s deficitem, který pokrývají úspory z minulých let, neboť nás opět čekají významné investice jako přestavba starého obecního úřadu na zdravotní středisko a výstavba hasičské zbrojnice.
Také je plánovaná velká postupná oprava pouličního osvětlení, týkající se hlavně osvětlení ze 70. a 80. let, které bude nahrazeno úspornými LED světly. V rozpočtu je opět vydělena částka pro participační rozpočet (viz str. 8), která bude využita dle investičních návrhů
občanů. Také pro letošní rok byla na tento rozpočet vyhrazena částka
250.000 Kč, od občanů však nepřišel ani jediný návrh; pevně doufám,
že v příštím roce se to změní a občané přijdou s nějakou vlastní iniciativou.
Kromě participačního rozpočtu se nabízí také unikátní příležitost pro
spolky a sdružení požádat obec o dotaci na konkrétní projekt. Jedná se např. o TJ Sokol Čestlice, SDH Čestlice, o různé projekty a akce
např. pro Dobrobazar, Voničku a jiné subjekty, o kterých ani nevíme.
Žádost musí být podána na obci do doby projednání rozpočtu, musí
v ní být uveden důvod žádosti, kdo ji podává, k jakému účelu a jakou
výši žadatel žádá. Projekt, který po sepsání jednoduché veřejnoprávní
smlouvy získá obecní dotaci, musí počítat se zpětnou kontrolou ze
strany obce a žadatelé musí být schopni prokázat, jak bylo s obecními
prostředky naloženo.
Petr Šachl, starosta
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Hledají se dobrovolníci do volebních komisí
V příštím roce nás čekají dvoje volby – volby prezidentské (první kolo proběhne 12.–13. ledna, druhé kolo připadá na 26.–27. ledna 2018)
a v říjnu komunální volby do zastupitelstev obcí (spojené s volbami
do Senátu, které se našeho obvodu netýkají).

Obecní úřad hledá pro tyto volby dobrovolníky
pro práci ve volebních komisích.

Možnost využití štěpkovače
V rámci dotačního programu bylo občanům rozděleno 110 kusů kompostérů včetně příslušenství. Obec dále získala výkonný štěpkovač,
který rozdrtí větve až do průměru 14 cm. Štěpkovač je občanům k dispozici – větve je možné po předchozí dohodě buď dovézt do dvora
obecního úřadu, nebo lze sjednat jeho použití u vás na zahradě. Materiál si štěpkujete sami, ale je nezbytný odborný dohled zaměstnance
obce (p. Diviš nebo p. Popelka).

Dotazník k využití sportovní haly
Využití sportovní haly probíhá ve zkušebním provozu – stále testujeme zájem občanů a formu objednávání rezervací. Největší zájem je od
sportovních organizací a oddílů a nejvíce preferovaný je čas ve všední
dny od 17 do 21 hodin. Ze strany jednotlivých občanů a neorganizo-
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vaných skupin je zatím zájem menší, ale stále pro ně držíme volnou
rezervu o víkendech. Věnujte prosím pozornost dotazníku, který je
vložen do tohoto čísla Občasníku, a dejte nám jeho prostřednictvím zpětnou vazbu.
Abychom podpořili využití menší cvičební místnosti, nově byl zakoupen stůl na stolní tenis. Poněkud stinnou stránkou provozu haly je nepořádek na galerii – zůstává-li pořádek po dětech, mohl by zůstat i po
doprovodu jejich rodičů. Pokud jde o ceny za pronájem, které byly
stanoveny zkušebně do konce roku, budou znovu řešeny na posledním
letošním zasedání zastupitelstvu obce ve středu 13. prosince.
 Pravidelný sezonní svoz bioodpadu z domácností bude ukončen
posledním svozem ve středu 6. prosince. Po tomto termínu je po
dohodě možné uložení bioodpadu zdarma do příslušného kontejneru na dvoře obecního úřadu.
 Provoz obecního úřadu o Vánocích – úřad bude naposled otevřen
ve středu 20. prosince, od 21. 12. do 2. 1. 2018 bude uzavřen.
Služby CzechPoint poskytuje pošta v Albertu.
 Obecní knihovna bude otevřena naposled ve středu 20. prosince
a poprvé v novém roce ve středu 3. ledna v obvyklém čase.
 Registrace do systému zpráv SMS (zasílání aktuálních informací
OÚ – dopravní výluky, výpadky elektřiny, ztráty a nálezy, oznamování a připomínání obecních akcí atd.) je možná na obecním
úřadě kdykoli v úředních hodinách.
 Na OÚ je možnost zakoupení publikace Čestlice v dějinách i v současnosti (200 Kč) a triček s logem obce (150 Kč).

Významný rok 2018
V příštím roce bude naše země slavit 100. výročí vzniku samostatného Československa. Možná bychom mohli pojmout tento rok jako významný i pro Čestlice, neboť také první písemná zmínka o naší obci je
datována rokem s osmičkou na konci – pochází z roku 1228. Je to
vážný důvod k zamyšlení, jak se k významnému roku 2018 postavit
a zda ho nevyužít k ocenění zásluh některých našich občanů o rozvoj
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obce. Jestliže si myslíte, že někdo z vašeho okolí si takové ocenění zaslouží, neváhejte přijít se svými návrhy (na e-mail starosta@cestliceobec.cz, na číslo 272 680 707 nebo při osobní návštěvě obecního úřadu).
Přeji všem občanům Čestlic klidné a šťastné vánoční svátky a dobrý
rok 2018.
Petr Šachl

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 4. 11..–31.3.):
otevřeno denně 9–17

Vydavatel: obec Čestlice, Pitkovická 290, 251 01 Čestlice, IČ: 00240125
Redakční zpracování a příprava k tisku: Mgr. Ivana Nováková (redakce)
Příspěvky a inzerce: in.cestlice@gmail.com, tel. 602 657 983
Tisk: A. R. Garamond s. r. o., Belnická 758, 252 42 Jesenice
Čestlický občasník je zapsán do evidence periodického tisku pod číslem MK
ČE 19867.
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