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SLOVO NA ÚVOD
Milí sousedé,
ve středu 24. května se budeme těšit na vaši hojnou účast na veřejném setkání občanů na obecním úřadě. Témat bude dost a dost, protože letošní rok přinese i v rámci naší obce mnoho novinek, námětů
i výzev. Proto na úvod pouze nastíním několik aktuálních informací
z dění v obci.
 Proběhla reorganizace Obvodního oddělení policie Čestlice (viz
tisková zpráva na str. 11), jíž jsme se snažili se starostkou Průhonic
paní Borovičkovou několik let bránit. Pro upřesnění – naše obec bude
spadat pod Říčany, ale část za dálnicí pod Kamenici a část komerční
oblasti pod Jesenici. Takže doporučení: při problémech volejte hlídkovou službu nebo raději rovnou linku 158.
 Obec získala darem část pozemku od čestlických hasičů (pozemek
u hřbitova u in-line dráhy) a během prvního pololetí vypíše zakázku
na projekt stavby hasičské zbrojnice. Ta bude sloužit jak Jednotce
dobrovolných hasičů obce, tak Sboru dobrovolných hasičů v Čestlicích. S výstavbou se počítá v roce 2018 a budeme usilovat o dotaci
z kraje.
 Bylo zadáno zpracování projektu na přestavbu bývalého obecního úřadu na zdravotní středisko. Obecní zastupitelstvo v mezičase
projednalo návrh dvou občanek na kombinaci využití objektu s volnočasovým centrem pro děti. Pro neslučitelnost dětského centra se zdravotnickým zařízením nakonec dostal přednost původní záměr zřízení
ordinace praktického lékaře a zubařské ordinace. Pro sportovní vyžití
dětí se zdá vhodnější využití kapacity nové sportovní haly.
 Definitivní vyjádření k dotaci na kompostéry pro občany zatím
nepřišlo, zato jsme už museli provést dvě úpravy projektu. Stále doufáme v kladný výsledek – musíme vydržet…
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 V prosinci (a v minulém Občasníku) vyhlásilo zastupitelstvo obce
možnost zapojení občanů vlastním námětem do projektů obce, a to
z vyčleněných financí v tzv. participačnímu rozpočtu. Bohužel, dosud jsme neobdrželi do tohoto projektu žádný námět či přihlášku. Nechce se mi věřit, že by nikdo z obyvatel Čestlic neměl žádný realizovatelný nápad!
Přeji vám příjemné dny nadcházejícího jara.
Petr Šachl, starosta

TÉMA DNE
Výstavba nové sportovní haly v Čestlicích
Po téměř dvou letech od schválení záměru výstavby nové sportovní
haly v Čestlicích byly počátkem roku konečně zahájeny práce na
realizaci tohoto projektu.
Sportovní hala bude primárně využívána žáky ZŠ a dětmi MŠ obce
Čestlice. Bude však sloužit i pro veřejnost – záměrem obce je rozšíření
nabídky sportovních aktivit pro děti, mládež i dospělé a pro sportovní
kluby a oddíly. Jen ve sportovních klubech je organizováno 130 členů,
z toho 75 členů je ve věku dětí a mládeže. Podle předchozích
zkušeností se z neorganizované veřejnosti bude rekreační sportovní
činnosti (skupinová cvičení, volejbal, nohejbal, sálový fotbal,
badminton) věnovat minimálně 50 občanů v dospělém věku.
Podle připraveného záměru bude tělocvična využívána každý den až
do večerních hodin. Předpokládaná kapacita stavby je 30 cvičících
včetně vyučujícího nebo trenéra na hlavní hrací ploše, dále 8 lidí
v místnosti masáže/fitness a 20 diváků na galerii ve 2. NP s výhledem
na herní plochu. Samozřejmostí je dostatečné hygienické zázemí
a šatny. Provoz sportovní haly si vyžádá správce a uklízečku (na
částečný pracovní úvazek).
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 Součástí projektu je řešení devíti nových parkovacích míst před
jižní fasádou stavby včetně dopravního napojení na Průhonickou ulici
a chodník pro přístup ze severní strany (od stávajícího chodníku mezi
obecním úřadem v Pitkovické ulici a zástavbou rodinnými domy
v Polní ulici). Dále projekt řeší napojení na inženýrské sítě – splašková
kanalizace, dešťová kanalizace, vodovod, elektrická energie. Zdrojem
tepla budou dvě tepelná čerpadla umístěná před západní fasádou, stavba bude větrána výhradně vzduchotechnickými rozvody s rekuperací
tepla a výparníkem pro možnost chlazení v letním období.

Celkové vnější půdorysné rozměry stavby jsou 40,8 m × 17,1 m, z jihu
přistavěný přístřešek zvětšuje celkovou délku stavby na 42,7 m. Výška
stavby od terénu je 8,95 m. Nad tuto výšku vystupuje šest solárních
termických panelů na střeše objektu. Světlé vnitřní rozměry herní
plochy jsou 29,9 m × 15,6 m (mezi sloupy) a nejnižší světlá výška pod
vazník 6,4 m. Nejvyšší světlá výška je pak 8,4 m.
 Podlaha v hale bude tvořena litým bezešvým polyuretanovým povrchem švýcarské výroby Conipur HG tloušťky 10 mm, který je certifikován pro všechny druhy sportů a plně vyhovuje požadavkům norem
na útlum energie při dopadu. Na této ploše budou barevným odlišením
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a lajnováním vyznačena hřiště pro odbíjenou/nohejbal, košíkovou,
florbal a dva kurty pro badminton. Sportovní náčiní bude zahrnovat
kromě košů pro basketbal také hrazdu, kruhy, konstrukce pro šplh,
branky pro florbal nebo házenou a 10 žebřin.
 Stavba je řešena v co nejvyšší míře prefabrikace – kombinace železobetonového skeletu, železobetonových prahů s prefabrikovanými
panely. Konkrétně celá vestavba zázemí 1.NP, 2.NP a půdního prostoru je samonosná konstrukce řešená principem montované dřevostavby
mezi železobetonové pilíře. Nosníky střechy jsou navrženy z klenutých dřevěných lepených vazníků. Interiér herní plochy bude kombinací materiálů v bílé barvě v kontrastu s dřevěnými prvky s vnitřním
lícem z OSB desek ve stejné barvě jako dřevěné masivní vazníky
a výplň mezi těmito prvky z perforovaných akustických desek v bílé
barvě.
Zpracovatel projektové dokumentace: PilsProjekt, s.r.o., Částkova 74,
326 00 Plzeň, IČO 2911574
Odpovědný projektant: Ing. Václav Kuchynka
Dodavatel stavby (na základě výsledku výběrového řízení): Sdružení
firem HAAS FERTIGBAU Chanovice s.r.o. + BERGER BOHEMIA,
a.s., Chanovice 102, 341 01 Horažďovice, IČ 62496867, a to za podmínek uvedených v nabídce:
 celková nabídková cena: 28 449 080,33 Kč
 poskytované záruky 60/24 měsíců,
 cena servisní smlouvy (údržba a revize po dobu 5 let): 203 000 Kč
Časový harmonogram:
 předání staveniště proběhlo 23.12.2016
 dokončení základových konstrukcí a základové desky 12.4.2017
 dokončení hrubých rozvodů 26.5.2017
 dokončení technologického vybavení 24.7.2017
 dokončení díla 31.7.2017
 kolaudace a předání díla 29.8.2017
 termín slavnostního otevření se dozvíte v příštím Občasníku!
pro Čestlický občasník zpracoval Ing. Zdeněk Kysela
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Žaloba obce Dobřejovice
Sousední obec Dobřejovice (respektive její zastupitelstvo) podala
žalobu na obec Čestlice ve věci
územního plánu. Skutečnost, že
jedna obec vyvolává soudní spor se
sousední obcí, je v našem právním
prostoru něčím zcela neobvyklým
a Dobřejovice tak vytvořily velmi
překvapivý a hlavně velmi nepochopitelný precedens…
Obec Dobřejovice napadá územní a stavební řízení na stavby v katastru obce Čestlice nejméně v průběhu posledních tří let – rozporuje
všechny stavby za dálnicí D1 (pod protihlukovým valem u Průhonic)
a její výhrady směřují k soukromým subjektům. Tato žaloba, zprostředkovaná advokátní kanceláří Frank Bold, je však podána přímo na
naši obec. Požaduje zrušení části ÚP Čestlice i úhradu nákladů za
tento spor. Budiž hned na úvod řečeno, že tato snaha o oddálení či
zmaření realizace stavby zájmy naší obce významně poškozuje.
Zastupitelé Dobřejovic, kteří přistoupili k tomuto kroku, argumentují
svým volebním programem, jímž se zavázali zabránit všem komerčním stavbám v okolí své obce. V jejich námitkách jsou tak nejčastěji
uváděny důvody jako zabírání orné půdy ohrožující jejich obec, neúnosné navýšení dopravy atd., které se nám však jeví jako zástupné.
Ostatně samotné Dobřejovice mají v plánu a již realizují některé stavební záměry, které určitě nepatří mezi ekologické, jako např. stavbu
betonárky. Ale nechme promlouvat argumenty.
Za prvé. Rozporované území bylo v ÚP Čestlice definováno pro komerční zástavbu již v roce 1994. Změnou v roce 2010 byla sporná
část pouze přesunuta do tzv. rezervy, aby byl zajištěn postupný rozvoj
komerční zóny Čestlice-Průhonice, a měla být využita později při vyčerpání volných ploch. Což v naší současnosti nastalo a zastupitelstvo
obce Čestlice proto schválilo opětovné zařazení území do zastavitelné
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zóny. ÚP Čestlice byl s touto změnou v loňském roce schválen, přičemž pro vhodnost dávno plánované komerční zástavby území, které
bezprostředně souvisí s nejvytíženější dálnicí D1, byly získány veškeré
souhlasy, včetně souhlasu ministerstva životního prostředí. Změna
v ÚP Čestlice, kterou Dobřejovice ve své žalobě napadají, se tedy
týká území, s nímž se už od začátku 90. let počítalo pro komerční
zástavbu.
Za druhé. Naše obec udělala všechny kroky pro to, aby minimalizovala dopady výstavby komerční zóny za dálnicí nejen na naši obec,
ale i na obce sousední. Územní plán přesně definuje podmínky, za
kterých se v dané lokalitě může stavět. Je podepsaná smlouva o spolupráci s developerem tohoto území, která je pro naši obec výhodná. Na
základě této smlouvy dochází k posílení ČOV Průhonice, a tím i k posílení kanalizace v naší obci, což umožní řízený rozvoj Čestlic
v rozsahu platného územního plánu. Vše je zajištěno smluvně na dlouhá léta dopředu. Již byl proveden nový vodovodní přivaděč pro naši
obec a začaly se budovat další retenční nádrže na dešťovou vodu, které
mají vyřešit spor s aquaparkem a zabránit záplavám v Dendrologické
zahradě. Celá plánovaná oblast je nadstandardně obsloužena nejen exitem 8, určeným právě k rozvoji komerčních areálů, ale i připravovaným samostatným sjezdem z exitu 6 tak, aby dopravní zátěž primárně
převzala stávající dálnice D1 a zároveň mohla být propojena na silnici
Průhonice-Čestlice. Sjezd z exitu 6 bude směrován do nové obchodní
zóny a uleví přetíženému sjezdu na exitu 6. Dle požadavku obce Průhonice bude z nového sjezdu zakázáno odbočení do Průhonic a vjezd
nákladní dopravě. Vjezd do nové obchodní zóny bude zakázán
i z ulice Průhonická/Říčanská, takže sousední obce se dopravně vůbec
nedotkne. Možnost vyjednat s developerem podobná opatření měly
i Dobřejovice, ale odmítly o tom vůbec jednat. Mimořádná pozornost je věnována i protihlukovým opatřením na ochranu obyvatel bezprostředně sousedících s touto lokalitou. Je to zřejmé z již vybudované
protihlukové stěny, na niž budou navazovat další protihluková opatření
z druhé strany protihlukového valu u Michovky k ulici Říčanská.
Za třetí. Naše obec do rozvoje této oblasti investovala již značné
prostředky, a to jak do výkupu pozemků na komunikaci, tak do pro-
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jektových dokumentací, v neposlední řadě i do zmíněné stavby exitu 8.
Naše smlouva o spolupráci s developerem tohoto území, která má přinést obci významné výše zmíněné výhody, je však podmíněna realizací změny ÚP Čestlice. Taktéž finanční přínos z daně z nemovitosti
od budoucích komerčních subjektů je v ohrožení, protože nemalá jeho
část je vázána právě na změnu územního plánu. Finanční prostředky,
které má naše obec dále získat z tohoto projektu, mají být investovány
například do plánovaného rozšíření a modernizace školy, kterou navštěvují i děti z Dobřejovic, či do výstavby sportovní haly, která bude
sloužit široké veřejnosti, tedy potenciálně i dobřejovickým občanům.
A jsou ohroženy i další přínosy z realizace celého projektu, které
mohou být do značné míry přínosem i pro obec Dobřejovice.
V projektu je například zakotvena realizace stezky pro pěší a cyklisty
podél nové komunikace pod valem a její propojení na podjezd pod
dálnicí, který spojí Velkou uličku v Čestlicích s Průhonicemi. Na
stezku má navazovat odbočka na vrchol protihlukového valu
v Průhonicích a další odbočka je plánována na již vybudovanou cyklostezku mezi Průhonicemi a Dobřejovicemi. Jak bylo řečeno, výstavba těchto stezek je vázána na projekt komerční zóny a je pro ni nutná
součinnost obcí, což je nyní ohroženo. Exit 8, jehož stavebníkem byly
obec Čestlice a obec Nupaky, umožnil přímý nájezd na dálnici i pro
občany Dobřejovic. A Dobřejovice též využívají integrovanou hromadnou dopravu, kterou z větší části dotuje naše obec. A tak bychom
mohli pokračovat.
Jednání, které jsme se zastupitelstvem obce Dobřejovice v lednu tohoto roku vyvolali, nevedlo bohužel k žádnému výsledku a bylo velmi
rychle ukončeno, protože někteří zastupitelé Dobřejovic, ale zejména
pan starosta Kappel, jsou zcela nepřístupní všem argumentům a trvají
na své obstrukční politice. Považujeme celou záležitost za šikanózní
a za vměšování do samostatné působnosti naší obce a máme za to, že
ve sporu Dobřejovic s developerem jsme se stali rukojmím. Takto se
k žalobě stavíme a budeme se bránit. Sousední obce mají budovat dobré vztahy, mají spolupracovat a řešit společné problémy, kterých je víc
než dost, a ne si házet klacky pod nohy a živit právní kanceláře, jež
odčerpávají nemalou část obecních prostředků, které mají být využívány ve prospěch občanů.
Petr Šachl, starosta
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Měření rychlosti v obcích
V poslanecké sněmovně se v současné době projednává novela zákona
o obecní policii. Součástí novely je i návrh na omezení pravomoci
obecní policie při měření rychlosti, kterou by nadále mohla měřit
pouze v obci, která je jejím zřizovatelem, nikoli v obcích, kde vykonává činnost na základě veřejnoprávních smluv. Co to pro nás jako pro
obec, která vlastní obecní policii nemá, znamená?
Město Říčany zavedlo radarové úsekové měření
na několika komunikacích a možnost měření
rychlosti nabídlo i sousedním obcím, sdruženým
v rámci svazku Ladova kraje. To, že měření vede
k omezení rychlosti a zvýšení bezpečnosti na
komunikacích, je nesporné. Má ovšem i významný aspekt finanční, neboť jde o velmi zajímavý
byznys. Měření nainstaluje soukromá firma, která
se pak s městem Říčany dělí o výnos z výběru
pokut. Obce, které hradí odboru dopravy MÚ v Říčanech náklady za
projednávání přestupků (několik tisíc Kč za přestupek), ovšem nemají
možnost se na těchto ziscích podílet.
Z těchto důvodů naše obec nehodlá nabídku Říčan využít. Ve spolupráci se Středočeským krajem připravujeme instalaci měření rychlosti při vjezdu do obytné části obce – v současnosti upřesňujeme
umístění zařízení a jeho napájení elektrickou energií.
Nabízí se ovšem otázka, jak policie plní svou dopravní funkci. V naší
obci začala více kontrolovat nedodržování dopravní značky „Stůj, dej
přednost v jízdě“, kterou řidiči často ignorují. Ale máme zde skutečně
problémový úsek v centru obce u kostela, kde je situace velmi nepřehledná. Je omezení rychlosti na 20 km/h tím správným, dostatečným
a hlavně realizovatelným řešením? Neměla by Policie ČR spíše personálně posilovat a zlepšovat svoji výkonnou funkci, než se jen zabývat
svojí reorganizací? Ostatně o tom, jak může taková reorganizace vypadat, se více dočtete v následující tiskové zprávě.
Petr Šachl, starosta
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Informace k reorganizaci útvaru
OOP Čestlice

Dnem 1. února 2017 došlo k organizační změně ve struktuře Policie
České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje,
Územního odboru Praha venkov – JIH a to tak, že stávající Obvodní
oddělení (dále jen “OOP“) Čestlice se sídlem v Nupakách se změnilo
na Oddělení hlídkové služby Čestlice, se sídlem v Nupakách. Vznikl
tak útvar, jehož hlavní náplní bude především zabraňování narušování
veřejného pořádku, předcházení páchání trestné činnosti, zakročování
proti jejich pachatelům a rovněž dohled nad bezpečností a plynulostí
silničního provozu.
K hlídkové činnosti po naplnění tabulkových stavů policistů budou
zpravidla využívány nepřetržitě 2 hlídky, z nichž jedna bude působit
v obchodní zóně a na teritoriu dosavadního OOP Čestlice, druhá hlídka bude mít status hlídky prvosledové (určené k neprodlené eliminaci
pachatele trestné činnosti) a působit zde bude rovněž s tím, že v případě potřeby bude zasahovat na území celého Územního odboru Praha
venkov – JIH.
Stávající teritorium OOP Čestlice z hlediska působnosti je administrativně rozděleno tak, že území obcí Nupaky a Čestlice spadají pod
OOP Říčany, území obce Průhonice pod OOP Jesenice u Prahy
a území obce Dobřejovice pod OOP Kamenice.
Z praktického hlediska se pro občany dotčených obcí víceméně nic
nemění, pouze se v následujícím období budou ve svých obcích setkávat kromě policistů z Oddělení hlídkové služby Čestlice i s policisty
útvarů, pod něž území jejich obce nově spadá. Tito rovněž povedou
případné přestupkové a trestní řízení.
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Kontakty na útvary:
 Obvodní oddělení Říčany:
tel: 974 881 730, e-mail: poj.oo.ricany@pcr.cz
 Obvodní oddělení Jesenice:
tel. 974 882 770, e-mail: poj.oo.jesenice@pcr.cz
 Obvodní oddělení Kamenice:
tel. 974 881 740, e-mail: poj.oo.kamenice@pcr.cz
 Oddělení hlídkové služby Čestlice:
tel. 974 881 750
V případě nutnosti zásahu policie doporučujeme požívat linku tísňového volání 158, kdy oznámení přijímající policista rozhodne dle aktuální situace o zákroku nejbližší policejní hlídky. Kontakty na jednotlivé útvary jsou určeny zejména pro dotazy, informace a komunikaci
u již prověřovaných případů. Rovněž tak pro oznámení událostí, jež
nevyžadují okamžitou reakci policie.
por. Bc. Zdeněk Chalupa, tiskový mluvčí PČR Praha venkov-JIH

CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT
Hrobová místa – jak o ně nepřijít
Hrobová místa na čestlickém hřbitově jsou pronajímána na dobu
10 let, urnové schránky v novém urnovém háji na dobu 5 let (od
1. 3. 2017 bude doba pronájmu sjednocena na 10 let). Od roku 2002
platí zákonná povinnost uzavření písemné nájemní smlouvy – výjimky jsou nepřípustné.
Nájemné se skládá z ceny za nájem hrobového místa a z poplatku
za služby s nájmem spojené a platí se provozovateli hřbitova, tj.
obecnímu úřadu. Z nájemní smlouvy vyplývají některé povinnosti, je-
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jichž neplněním může nájemce o hrobové místo přijít – např. povinnost nahlásit správci hřbitova změnu bydliště (pro správce hřbitova
povinnost zjišťovat adresu nájemce ze zákona nevyplývá).
Obec Čestlice zatím ke zrušení nájmu (a následnému vyjmutí ostatků
a pronajmutí hrobu jinému nájemci) nepřikročila, ale bohužel registruje mnoho nedohledatelných nájemců, kterým buď nájem vypršel, nebo
nemají uzavřenou platnou písemnou smlouvu dle nového zákona, případně za nájem dlouhodobě neplatí. Obec rozesílá upomínku či upozorňovací dopis 90 dnů před vypršením nájmu (eventuálně při neexistenci řádné a platné písemné smlouvy). Vrátí-li se dopis jako
nedoručitelný, je na vývěsce u hřbitova vyvěšeno upozornění – po
uplynutí doby stanovené v nájemní smlouvě je nájem neplatný!
Dále je třeba zmínit i to, že nájem hrobového místa přechází ze zákona na dědice a dědic je povinen sdělit provozovateli pohřebiště, tedy obecnímu úřadu, nové údaje potřebné pro vedení evidence veřejného pohřebiště. Tedy doložit rozhodnutí notáře o dědictví (případně
dědickou smlouvu) a podepsat novou nájemní smlouvu.

Kolem nájmu hrobových míst však existuje mnoho dalších otázek.
Stávají se případy, že nájemci hrobu jsou dva i více. Dalším častým
jevem je žádost o uložení ostatků, i rodinných příslušníků, aniž je doložen souhlas nájemce – písemný souhlas nebo prohlášení nájemce
před správcem hřbitova o udělení tohoto souhlasu jsou však pro uložení ostatků nezbytné! Povinností nájemce je nahlásit veškerá uložení
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ostatků do hrobu včetně identifikačních údajů zemřelých z důvodů evidence. Týká se to rovněž veškerých úprav hrobů jako takových. Jednotlivá hrobová místa není možné zvětšovat ani zmenšovat,
jsou pevně daná – takové změny jsou porušením nájemní smlouvy.
Dalším porušením nájemní smlouvy je neplacení nájemného, v takovém případě správce může odmítnout prodloužení smlouvy. Bohužel těchto případů je na čestlickém hřbitově víc než dost a obec zatím
postupovala velmi benevolentně. Některé hroby nejsou zaplaceny ne
rok nebo dva, ale i deset let a více. Jestliže nájemce již nechce z jakéhokoli důvodu hrobové místo užívat, je nutné to provozovateli, tedy
obci, oznámit. Náhrobní kámen si v tom případě lze odvézt, prodat ho
nebo ponechat na místě pro jiného zájemce. Ostatky by si měl nájemce
nechat vyzvednout k uložení na jiné místo nebo zažádat o jejich uložení do obecní hrobky (nachází se v centru hřbitova).
Obec se snaží dohledat jednotlivé nájemce již od roku 2008. Mnohé
případy se podařilo vyřešit, ale mnohé zůstávají nevyřešené a tuto situaci není možné tolerovat donekonečna. Nyní probíhá nové kolo
identifikace hrobů, které bude ukončeno k 31. 12. 2017. Po tomto
termínu budou nezaplacená hrobová místa a hroby bez platné písemné
nájemní smlouvy k dispozici pro nové nájemce. Zkontrolujte si tedy
platnost své nájemní smlouvy na hrobové místo na čestlickém hřbitově, tj. zda je smlouva uzavřena na 10 let a neprošla její lhůta, případně
zda máte uzavřenou smlouvu písemnou a ne jen doklad o zaplacení
z dřívějších dob. Pracovníkem pověřeným vedením hřbitovní agendy
je paní Pecková, která je vám k dispozici vždy ve středu v úředních
hodinách, ráda vám poskytne informace a uzavře s vámi novou nájemní smlouvu. Možnost nájmu hrobových míst se vztahuje na čestlické
občany s trvalým bydlištěm v obci; výjimka platí pro občany Průhonic,
kteří si mohou pronajmout hrobová místa v urnovém háji do vyčerpání kvóty pro tuto obec.
A závěrem ještě zajímavá informace o hrobech, z kterých se nájem ze
zákona neplatí – jedná se o církevní hroby farářů a církevních hodnostářů, o válečné hroby a obecní hrobky, a na čestlickém hřbitově konkrétně o hrob posledních majitelů zámku v Průhonicích.
Petr Šachl, starosta
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Mezinárodní kampaň Vlajka pro Tibet

Dne 10. března 2017 si připomeneme 58. výročí povstání Tibeťanů
proti čínské okupaci Tibetu. ZO obce Čestlice na svém zasedání rozhodlo, že se naše obec letos k této kampani připojí symbolickým vyvěšení tibetské vlajky v den tohoto výročí.
Mezinárodní kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině 90. let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí,
vyjadřujících podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů, ale
i obyvatel ČLR. Při povstání v roce 1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, přes milion jich zemřelo v následujících letech ve vězeních,
pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru – a perzekuce pokračují. Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských
práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od
roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři česká města.
V loňském roce se k akci v České republice připojilo 759 obcí,
měst, městských částí nebo krajů. Vlajky vyvěšuje celá řada škol
včetně Univerzity Karlovy a kromě různých organizací také spontánně
mnoho občanů ČR. Po celé ČR probíhá v průběhu března řada akcí na
podporu Tibetu. Stovky vlajek vlají každoročně např. v Německu,
Francii, Belgii a dalších zemích.
Vyvěšení tibetské vlajky, za něž v samotném Tibetu hrozí několikaleté
tresty vězení, je smysluplným vyjádřením solidarity zvláště v zemi,
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která sama zažila vládu totalitního režimu. S nabytou svobodou máme
také povinnost pomáhat těm, jejichž lidská práva jsou každý den hrubě
porušována. Je na místě připomenout, že Poslanecká sněmovna ČR
vydala v roce 2008 prohlášení, v němž vyzývá všechny své představitele, aby při mezinárodních jednáních aktivně vystupovali na obranu
lidských práv obyvatel Číny a Tibetské autonomní oblasti. Toto prohlášení je stále platné.
z materiálu na www.lungta.cz zpracovala Ivana Nováková

Průhonická celebrita čáp Pepa
Možná už se k vám doneslo, že Průhonice mají novou celebritu – čápa Pepu. Mladý čáp bílý (ciconia
ciconia) neodletěl na zimu do teplých krajin, ale rozhodl se zůstat v areálu holských rybníků. Možná za
tím byl nedostatečně vyvinutý instinkt, možná ale
láska, neboť čáp se objevuje ve společnosti volavky.
Každopádně letošní mrazivá zima v Čechách byla
pro mladého krasavce nepříznivá, takže znepokojení
občané zavolali do hostivařské záchranné stanice
(Pepa se dokonce dostal i do rozhlasového vysílání!).
Odborníci potvrdili, že pokud bude mít čáp dostatek potravy a bude
se v mrazivých nocích ohřívat za komínem, tak jak si to navykl, přežije. Pepa se tak stal místní raritou a celebritou, mnozí jej chodí krmit
a celé rodiny s dětmi ho přicházejí obdivovat k šestému holskému rybníku, kde se usadil. Ale pozor, pokud chcete i vy Pepovi přilepšit,
v žádném případě ho nekrmte zbytky od oběda nebo chlebem a houskami! Čáp by měl být krmen výhradně na kousky nakrájenou rybou
a drůbežím nebo hovězím masem. (Žáby, myši, slimáky a různý hmyz
asi v této době neseženeme.)
Čáp, který jednou neodletí přezimovat do teplých krajin, už podle
odborníků neodletí ani příští zimu. Doufejme tedy, že se Pepovi
v Průhonicích líbí a bude natolik silný a zdravý, abychom ho vídali
ještě mnoho let, a to celoročně…
text H. Ohnheiserová a J. Šedivý (redakčně kráceno)
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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v úplném znění naleznete na
www.obec-cestlice.cz.

Ze zasedání ZO Čestlice
dne 7. prosince 2017
Přítomni: Petr Šachl, Bedřich Brtek, Martin Diviš, Roman Kabelka,
Ivana Nováková, Petr Pála, Simona Pecková, Jan Šaššák
Omluven: Jana Zemanová
Ověřovatelé zápisu: Jan Šaššák, Martin Diviš
Bod 1. Finance a majetek
 ZO schvaluje zadání zakázky „Stavba tělocvičny ZŠsportovní haly“ vítězné nabídce firmy HASS Fertigbau
a Berger a. s. za cenu 28.449.080 Kč bez DPH. Hlasováno:
pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO schvaluje zadání výkonu TDI a koordinátora BOZP zakázky „Stavba tělocvičny ZŠ-sportovní haly“ panu L. Francánovi za nabídnutou cenu 219.000 Kč bez DPH. Hlasováno:
pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci do programu 133510
„Podpora materiálně technické základny sportu“ na projekt
s názvem „Novostavba tělocvičny“. Dále schvaluje spolufinancování ve výši 15.843.000 Kč na tento projekt, který je
předmětem žádosti o dotaci, a schvaluje jako zpracovatele dotační žádosti firmu Business Benefit s.r.o. dle nabídky. Cena
za podání činí 2.500 Kč. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 3, provedeným starostou obce. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO souhlasí s prodejem pozemku p. č. 322/38 o výměře
60m2 v k.ú. Čestlice, vedeném v katastru nemovitosti jako or-
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ná půda, firmě RENOCAR, a. s. IČO 00487121, za nabídnutou cenu 4500 Kč/m2. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO souhlasí s navrženými záměry pro rok 2017:
o výstavba tělocvičny ZŠ-sportovní haly
o výstavba přístavby školy
o rekonstrukce starého obecního úřadu
o zadání projektu na výstavbu hasičské zbrojnice (po
získání pozemku) – stavba 2018
o pokračování v realizaci parkových úprav
o úprava stávající tělocvičny v budově školy na třídu
o přestavba školního bytu v budově školy na třídu
o rozvoj území Z5 dle územního plánu, příp. zpracování
projektové dokumentace
o snaha o získání pozemků pro další záměry
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO souhlasí zadáním projektové dokumentace na rekonstrukci starého obecního úřadu včetně inženýringu firmě
MO Atelier – předpokladem je např. umístění dvou ordinací
a zázemí pro lékaře. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt s názvem
„Přístavba školy“ do programu 298213 - Podpora rozvoje
a obnovy materiálně technické základny regionálních škol
v okolí velkých měst, a zároveň schvaluje spolufinancování
tohoto projektu ve výši 30 %. ZO schvaluje nabídku firmy
Business Benefit s.r.o. na zpracování žádosti a projektové řízení celého projektu. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Přístavba školy“. Hlasováno: pro 8, proti 0,
zdržel se 0.
ZO bere na vědomí výroční zprávu ZŠ a MŠ Čestlice za rok
2015-2016.
ZO souhlasí se směrnicí pro poskytování stravování pro
zaměstnance obce – vnitřní předpis. Hlasováno: pro 7, proti
0, zdržel se 1 (pí Pecková).
ZO souhlasí se zasláním dopisu zastupitelům obce Dobřejovice jménem celého zastupitelstva obce Čestlice. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Ze zasedání ZO Čestlice
dne 21. prosince 2017
Přítomni: Petr Šachl, Bedřich Brtek, Martin Diviš, Roman Kabelka,
Ivana Nováková, Petr Pála, Jan Šaššák, Jana Zemanová
Omluveni: Simona Pecková
Ověřovatelé zápisu: Martin Diviš, Petr Pála
Bod 1. Finance a majetek
 ZO bere na vědomí zprávu o rozpočtu listopad 2016 – přednesl starosta p. Šachl.
 ZO souhlasí s rozpočtem na rok 2017. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemeneslužebnosti pro ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035 na uložení
vedení na pozemku p. č. 163/72 v obci a v k. ú. Čestlice za
úhradu 1000 Kč – jedná se o přeložku v Z20. Hlasováno:
pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti pro Českou telekomunikační infrastrukturu a.s. IČ
04084063 pro trasu optického vedení na parcelách č. 371/31,
371/32, 436 a 437/2 v obci a v k. ú. Čestlice za úhradu
150 Kč/m. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 4. Hlasováno: pro
8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí pro
ČEZ Distribuce IČ. 24729035 pro vedení kabelu na parcelách
č. 429/3, 429/5 a 351/2 v obci a v k. ú. Čestlice za úhradu
3600 Kč – jedná se o přípojku v ulici K Dobřejovicům. Záměr
byl zveřejněn na úřední desce 28. 11. a sejmut 14. 12. 2016.
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO neschvaluje navýšení odměn neuvolněným zastupitelům. Hlasováno: pro 1 (Petr Šachl), proti 7, zdržel se 0.
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Ze zasedání ZO Čestlice
dne 26. ledna 2017
Přítomni: Petr Šachl, Martin Diviš, Roman Kabelka, 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 schvaluje JUDr. Emila Flegela, IČ 00240125, jako pověřeného právního zástupce obce pro spor – žaloba obce
Dobřejovice proti změně ÚP Čestlice. (Na základě žaloby
proběhlo společné setkání obou zastupitelstev – bez výsledku).
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO neschvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti pro ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035 na uložení vedení elektro na pozemku p. č. 163/52 v k. ú. Čestlice
(jedná se o přípojku elektro pro p. č.163/162). Hlasováno:
pro 0, proti 7, zdržel se 1 (p. Šaššák).
 ZO schvaluje žádost o poskytnutí dotace na rok 2017 pro
TJ Sokol Čestlice ve výši 150 000 Kč (na fotbalové tréninky
a turnaje mládeže, na fotbalové tréninky a zápasy dospělých
a údržbu areálu fotbalového hřiště, dále na podporu doprovodných kulturních akcí). Částka je zahrnuta v rozpočtu obce na
rok 2017. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO souhlasí se zadáním zakázky na přístavbu školy vítězné
firmě Pradast spol. s r.o., IČ.60826053 a výkonem TDI pověřuje p. L. Francána za cenu 62.500 Kč (není plátce DPH). Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO nesouhlasí s přestavbou bývalého obecního úřadu na
rodinné centrum podle předložené prezentace, protože dává
přednost využití pro lékařské centrum se dvěma ordinacemi
pro praktického a zubního lékaře. Hlasováno: pro 0, proti 5
(Šachl, Nováková, Pecková, Diviš, Pála), zdržel se 3 (Kabelka,
Zemanová, Šaššák).
 ZO nemá námitek k dokumentaci nového sjezdu na exitu 6
do komerční zóny. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
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ZO souhlasí s připojením k akci Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky na budovu OÚ dne 10. 3. 2017. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 1 (pí Zemanová).
ZO schvaluje zabezpečení budovy základní školy bezdrátovým systémem videotelefonů se vstupním otevíráním zámku
dle nabídky firmy Eldeco za cenu 48.454 Kč bez DPH. Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 2 (pí Zemanová, p. Kabelka).

Termín dalšího řádného zasedání ZO byl stanoven na 1. března 2017
od 18.00 hodin.

CO SE V OBCI DĚJE
Čestlický masopust 2017

Za hojné účasti rozličných maškar prošel v sobotu 25. února 2017
Čestlicemi masopustní průvod. Již tradičně vyrazil od hřbitova a za
doprovodu hudby pana Bezoušky prošel ulicemi Pitkovická a Severní.
Díky přesným hodinkám pana rychtáře maškary dodržely časový harmonogram a ve čtvrt na tři dorazily na začátek kratší trasy průvodu.
Na křižovatce ulic Okružní/Osiková/Staré Rybníky maškary uprosily
pana rychtáře a získaly právo projít obcí, veselit se, tančit a slavit až
do rána.
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O zábavu dětí během průvodu se staral
medvěd panda, který rovněž sehrál hlavní
roli při zastavení se u obecního úřadu. Toto
zastavení bylo věnováno dětem, které při
hrátkách s medvědem získaly nejednu sladkou odměnu. Poté průvod pokračoval ulicemi Šípková/Malá ulička a o půl čtvrté dorazil na fotbalové hřiště. Zde proběhlo
slavností vyhlášení a ocenění nejzajímavějších dětských i dospěláckých masek. Každý účastník v masce si odnesl
pamětní list a na děti čekaly i drobné dárky. Masopustní veselice se
následně přesunula do zázemí fotbalových kabin, kde každý mohl
ochutnat zabíjačkové speciality a nejrůznější masité i nemasité dobroty, které servírovala tradiční masopustní parta. Hudba nás neopustila
ani zde a s postupujícím časem byla doplněna tancem a hromadným
zpěvem.

Díky krásnému počasí, široké rozmanitosti a účasti maškar, štědrosti
hostitelů na trase průvodu a snad i dobré organizaci se letošní čestlický
masopust, věříme, povedl…
za maškarní výbor manželé Dobiášovi
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Knihovna informuje
Milí Čestličáci,
jaro je za dveřmi a naše zahrádky už netrpělivě čekají, až si vyhrneme rukávy – samy se zkrátka o sebe nepostarají… A všichni víme, že je to někdy
pěkná dřina! K tomu, abyste si mohli čas od času od
práce odpočinout, slouží naše obecní knihovna. Nejde jenom o knihy, které najdete v jejích regálech,
ale spíš o to, že knihovna 21. století může a má být kulturním centrem
obce. Ti z vás, kteří to vědí, se potkávají na akcích, ať už je pořádá
knihovna nebo obecní úřad. Nemohu se však ubránit dojmu, že naši
krásnou moderní budovu vybudovanou jen proto, aby sloužila občanům, stále nevyužíváme dostatečně…
Proto vás chci pozvat co nejsrdečněji do knihovny – přijďte posedět
třeba s kamarádkou a uvidíte, jak se dá v knihovně příjemně „pobejt“… Vítáni jsou všichni, třeba maminky s nejmenšími dětmi, které
se určitě zabaví traktorem nebo stavebnicí a maminky si trochu odpočinou. Pomáhejte mi proměňovat knihovnu na živé kulturní, vzdělávací, kreativní a společenské centrum, protože bez vás se to nepodaří!
Pokud máte chuť předat své dovednosti nebo znalosti ostatním, jste
dvojnásob vítáni.
Pro rok 2017 chystám opět tvoření pro děti (29. března) i tvoření pro
dospělé (podzim). Pro velký úspěch se nejspíš stane novou tradicí pořádání Kavárny „Union“ s kávou a koblihami (26. dubna) – přijďte
posedět a popovídat si s přáteli a sousedy v příjemném, kávou provoněném prostředí obecního úřadu. K tomu připravuji krátké povídání
na téma „Naše rodná jména a příjmení“. Sledujte vývěsky obecního
úřadu i knihovny, všechny akce jsou současně zveřejněny na webových stránkách (obce i knihovny). A těm, kdo si nevedou diář, přijde
před akcí připomínka SMS zprávou. Pokud jste se ještě nezaregistrovali v systému EVA, udělejte to a zjistíte, jak užitečný je to pomocník!
Pracovnice úřadu vám s registrací rády pomohou.
vaše knihovnice Jitka Šachlová
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Pestrá zimní příprava mužů
Po podzimní rozlučce v kabinách na fotbalovém hřišti nastala plánovaná pauza, která trvala až do půlky ledna. Tuto pauzu jsme proložili
jednou „stmelovací akcí“ a tradičním silvestrovským fotbálkem. Oproti loňskému roku nebyla účast tak hojná, ale přesto jsme si silvestrovské odpoledne na hřišti užili a po skončení si přítomní hráči a fanoušci
připili na úspěšný rok 2017 a u pivka si chvilku popovídali …
No a ve čtvrtek 16. ledna to mělo všechno vypuknout na zahajovacím
tréninku, který byl v plánu na UMT v Šeberově. Nicméně chybnou organizaci vedení TJ  s námi ještě v tomto termínu nepočítali a hřiště
tak nebylo uklizeno. Zahájili jsme tedy až o týden později netradiční
částí zimní přípravy v čestlickém aquaparku, který našim fotbalistům
vyšel nadstandardně vstříc – na každé úterý totiž máme rezervovaný
spinningový sál i s instruktorkou, která by do nás v průběhu zimní přípravy měla dostat nějakou tu sílu a energii, a dále mají kluci možnost
individuálně navštěvovat fitness. Hned na prvním spinningu nás
ovšem čekalo překvapení v podobě anglicky mluvící instruktorky! Po
prvním seznámení (lámanou čechoangličtinou) jsme usedli na
spinningová kola a za zvuků dynamické hudby začala naše první lekce. Brzy jsme pochopili, že to nebude nic lehkého a po hodince tvrdé
dřiny jsme byli rádi, že je konec. Ocenili jsme možnost zajít po
spinningu jednou za 14 dní do bazénu a do saunového světa a po náročném tréninku zrelaxovat. Tímto dnem pro nás všechny tedy začala
zimní příprava, která svým pojetím určitě ještě v Čestlicích nebyla. Její náročnost nám ovšem nezabránila odskočit si na taneční zábavu, kterou TJ Sokol pořádal v Zámeckém sále v Modleticích. Teď už ale každý čtvrtek poctivě trénujeme na UMT v Šeberově, kde nabíráme
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fyzickou kondici při fotbalových trénincích a snažíme se najít pohodu
do nadcházejících přátelských zápasů, které nás čekají jak na hřišti
v Šeberově, tak i v rámci zimního turnaje v Uhříněvsi. Pevně věříme,
že nás tato netradiční zimní příprava pořádně namotivuje a že prvním
zápasem v sobotu 25. 3. 2017 od 15:00 na hřišti v Lojovicích předvedeme povedený start do jarní sezony. Na domácí půdě se představíme
o týden později v nedělním utkání proti Mukařovu „B“. Zveme všechny čestlické fanoušky na oba zápasy, ale zvláště na tento domácí. Dorazte včas, ať si můžete vychutnat novinky, které jsme si pro vás připravili, a třeba i točené pivko od nového pana hospodského v nově
zrekonstruované klubovně našeho fotbalového klubu.
za kolektiv TJ Sokol Čestlice Mirek Doksanský
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Zimní sezona čestlické přípravky
Podzimní část sezony jsme již podruhé s dětmi, rodiči a trenéry zakončili v zábavním centru Žirafa a po této akci naplno vypukla zimní (halová) část sezony. V tělocvičnách na Opatově a Kateřinkách trénují děti z kategorie mladší a starší přípravky, zatímco školička využila
zázemí čestlické školy a 2x týdně chodí do místní tělocvičny. Mladší
a starší přípravka k tomu ještě navštěvuje čestlický aquapark, kde si
každá kategorie jednou za 14 dní užije dvě hodiny zábavy ve světě bazénů, vířivek a tobogánů. I kategorie školičky si přišla na své a před
Vánocemi vyrazily děti s rodiči a trenéry též za vodními radovánkami…
Zima ale není jen ve znamení tréninků, ale také halových turnajů. Nejvíce turnajů jsme odehráli v Říčanech a také v Kostelci nad Černými
Lesy; školička se účastnila turnaje na Hájích, kde rozhodně
v konkurenci převážně pražských týmů nezklamala, ba naopak její výsledky jsou velkým příslibem do budoucna. Ostatní kategorie (starší
a mladší přípravky) to měly na turnajích, zejména v Říčanech, složité.
Jednak týmy, které zde startují, jsou oproti našim dětem stále o něco
vyspělejší, a za druhé jsou naše děti často i o rok mladší, což se
v těchto kategoriích výrazně projevuje. Ale přesto všechno se vždy
snažíme bojovat až do konce a rozhodně nekončíme pouze v poli poražených. Mladší přípravka (kategorie 2010/2009) dosáhla již několika
pěkných výsledků, když brala medaile za 2. a 3. místo a v dalších dvou
turnajích byla těsně pod „bednou“… Také kategorii 2009/2008 se podařilo získat na jednom z turnajů krásné 3. místo. Bohužel dětem ze
starší přípravky zatím nic necinklo, ale věříme, že se do konce zimní
sezony něco podaří. U této kategorie není problém jen v síle soupeřů,
ale i v síle ve vlastních řadách. Až na výjimky totiž nemají trenéři
možnost nominovat na turnaje kompletní (konkurenceschopný tým).
Je to dáno četnými omluvenkami, nemocemi atd. Na sklonku konce
zimní sezony jsme s rodiči měli na toto téma schůzku, kde jsme se pokusili nastavit pravidla/ principy, které bude nutné dodržovat. Věříme,
že si některé nedostatky rodiče uvědomili a během jara bude docházka
dětí a komunikace s trenéry přípravky fungovat lépe. Ale dost bylo
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hodnocení a bilancování, jaro se kvapem blíží a všichni se už těšíme,
až budeme opět trénovat na hřišti v Čestlicích a nebudeme dojíždět do
Prahy.
V průběhu jara čekají kategorii starší a mladší přípravky turnaje
pod hlavičkou Okresního fotbalového svazu Praha-východ, opět za
účasti šesti týmů ze stejné skupiny z podzimní části, takže to budou
zápasy velmi vyrovnané. Starší přípravka pořádá domácí turnaj
v sobotu 13. 5. od 9:00 a mladší přípravka o týden dříve 6. 5. též od
9:00. Budeme rádi, když přijdete naše děti povzbudit, určitě se bude na
co koukat . Na léto pro děti připravujeme fotbalové soustředění, které by se mělo opět uskutečnit u Jičína v krásné krajině Českého ráje,
a to na stejném místě jako v minulém roce.
za trenéry přípravky Mirek Doksanský

RADOST Z MEDAILÍ…
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Proměna hospůdky na hřišti
Nejen účastníci masopustu zaznamenali radikální proměnu hospůdky
na fotbalovém hřišti, související s vybudováním nového hřiště pro děti.
Rekonstrukcí prostor tu vznikla možnost příjemného posezení pro rodiče s dětmi nad kávou a dortíkem (domácí výroby!). Je samozřejmé,
že nabídka kávy, čajů, nealko nápojů a teplého i studeného občerstve-
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ní je doplněna i nabídkou točeného piva a alkoholických nápojů pro
pány (i dámy). Hospůdka u hřiště v novém vás prozatím zve každý den
od 14.30 do 22 hod. a je pravděpodobné, že postupně bude otvírací
dobu prodlužovat… Jste k nám srdečně zváni!
Jan Šťástka

POZNAMENEJTE SI
DO KALENDÁŘE
Zápis do prvního ročníku ZŠ Čestlice
Ve školním roce 2017/2018 bude otevřena jedna třída 1. ročníku.
 Zápis se koná v úterý 4. dubna 2017 od 15.00 do 18.00 hod.
v budově ZŠ v Čestlicích.
 Do 1. ročníku budou přijaty všechny děti s trvalým bydlištěm
v obci Čestlice, případně děti ze spádových obcí.
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 K dalším kritériím pro přijetí patří docházka dítěte do MŠ Čestlice,
sourozenec v MŠ Čestlice a/nebo sourozenec v ZŠ Čestlice.
Které děti musejí k zápisu?
Dubnový zápis se týká všech dětí, které do 31. 8. 2017 dosáhnou věku
šest let, a dětí po odkladu povinné školní docházky (odklad povolen
v minulém školním roce ředitelem ZŠ a MŠ Čestlice).
Co vzít k zápisu s sebou?
S dítětem se k zápisu musí dostavit zákonný zástupce. Je potřeba doklad o rodném čísle dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce
a vyplněná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (formulář ke stažení na stránkách školy).
Jaká jsou pravidla pro odklad školní docházky?
Rozhodnutí o odkladu školní docházky je v pravomoci ředitele školy
na základě žádosti rodičů, která musí být doplněna dvěma doporučeními, a to vyjádřením školského poradenského zařízení a odborného
(dětského) lékaře nebo klinického psychologa (formulář ke stažení na
stránkách školy).
 Termín podání žádosti o odklad je stanoven podle zákona do
30. dubna 2017.
 Žádost o odklad možno vyřídit v den zápisu do 1. ročníku.
 Vzhledem k posunutí termínu zápisu na duben doporučujeme rodičům, kteří mají o odklad zájem, aby si vyřídili potřebná potvrzení
ještě před termínem zápisu.
Dana Svobodová

Zápis do MŠ Čestlice
Pro všechny mateřské školy platí posunutí termínu zápisu na květen
2017.
V MŠ Čestlice bude probíhat zápis takto:
 v úterý 9. 5. 2017 od 10.00 do 15.00 hod. – výdej přihlášek
a evidenčních listů

30

 v úterý 16. 5. 2017 od 10.00 do 15.00 hod. – příjem vyplněných
přihlášek a evidenčních listů
MŠ Čestlice bude letos přijímat asi 15 nových dětí. Do mateřské školy
jsou přijímány děti zpravidla od tří let věku schopné základní
samostatnosti v sebeobsluze (při jídle, oblékání a osobní hygieně).
Novinka od 1. 9. 2017
Bude platiti povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce je
povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce,
ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro
které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole
zřízené obcí, v níž má dítě místo trvalého pobytu.
To znamená, že ze zákona budou do čestlické MŠ přednostně
přijímány děti, které budou od 1. 9. 2017 plnit povinné předškolní
vzdělávání a budou mít trvalý pobyt v obci Čestlice. I další kritéria
budou nastavena tak, aby byly do MŠ přijímány přednostně děti
s trvalým pobytem v obci Čestlice.
Další kritéria a informace budou včas vyvěšeny na webových
stránkách MŠ Čestlice.
Lucie Dostálová, zástupkyně ředitele

Hanácké počátky krajinářského díla
hraběte Silva Taroucy
(tematický zájezd pro občany Čestlic a Průhonic)
Průhonický park je pro nás, kteří bydlíme v jeho blízkosti, tak nějak
samozřejmý – jen občas si uvědomíme, že máme za humny jednu
z nejkrásnějších ukázek krajinářského umění v Evropě, která je právem zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. Všichni víme,
že park je životním dílem osvíceného majitele průhonického panství
Arnošta Emanuela hraběte Silva Taroucy. V každém povídání o parku

31

se také dočteme, že tento pozoruhodný muž pocházel z Čech pod Kosířem a krajinářství se začal věnovat v tamním zámeckém parku. Ale
kdo z nás ví, kde Čechy pod Kosířem vlastně jsou? Kdo z nás ví, že
navzdory svému názvu nejsou v Čechách, ale na Moravě, a to konkrétně na Hané nedaleko Prostějova? Nebylo by zajímavé vypravit se
tam a podívat se na první krajinářskou realizaci talentovaného hraběte
(zdalipak nám připomene důvěrně známý průhonický park)? Při té příležitosti se jistě dozvíme o Silva Taroucovi a jeho původně portugalském rodu mnohem více a samozřejmě se můžeme podívat i po zajímavých památkách v okolí.
Na programu celodenního zájezdu, který se uskuteční v sobotu 20. května, bude dopoledne prohlídka pozoruhodného zámku v Plumlově, který
nebyl nikdy dostavěn, ale coby opuštěné zámecké
křídlo tyčící se nad hladinou rybníka patří k nejfotogeničtějším památkám Moravy a působí, jako by
přestál jakousi katastrofu, která zničila vše ostatní
kolem… Po obědě, který je plánován v maličkých
lázních Slatinice, se zastavíme v Drahanovicích
u starobylé Černé věže (která je ve skutečnosti
bílá – inu, Haná je rázovitý kraj), a pak již strávíme příjemné odpoledne v Čechách pod Kosířem.
Čeká nás klasická prohlídka zámeckých interiérů i speciální prohlídka
Silva Taroucou upraveného parku a poté čas pro volný program –
v zámku je filmová expozice Zdeňka a Jana Svěrákových (a pochopitelně zámecká kavárna), nedaleko zámku je velmi zajímavé Muzeum
historických kočárů, hasičské muzeum, a samozřejmě je možné dosyta
se procházet či posedět v zámeckém parku. Cestou domů se pak ještě
zastavíme v Prostějově, kde si ti méně unavení mohou projít malé historické centrum města – a pak už hurá domů!
Matouš Vanča
S přihláškou na zájezd neotálejte – volejte na tel. 602 657 983 (Ivana
Nováková), nebo pište na e-mail in.cestlice@gmail.com. Dotovaná
cena zájezdu je 350 Kč na dospělého, děti do 15 let a důchodci od
60 let 200 Kč.
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Přehled nejbližších obecních akcí
 v sobotu 25. března se koná tradiční jarní Dětský bazárek – příjem bazarového zboží v budově ZŠ v pátek
24. března od 16 do 19 hod., prodej v sobotu 25. března
od 9 do 12 hod. a výdej neprodaných věcí od 12 do
13 hod. Nevyzvednuté zboží jde na charitu!
 ve středu 29. března od 17 hodin v knihovně OÚ – jarní tvoření
s dětmi Vajíčko z pedigu; spotřební materiál 80 Kč
 v sobotu 8. dubna – Čisté Čestlice – úklidem své obce se opět zapojíme do tradiční celosvětové akce. Sejdeme se v 9.00 hod. před
obecním úřadem, rukavice a pytle budou k dispozici. Vítán je
každý, kdo chce být užitečný, zvláště rodiče a děti!
 ve středu 26. dubna od 18.00 hod. na OÚ – pozvánka do kavárny „Union“ s kávou a koblihami, téma „Rodné jméno a příjmení“
 v neděli 30. dubna – slet čestlických čarodějnic – místo
konání jako loni na pozemku za kabinami u fotbalového
hřiště, možnost zakoupení nápojů v hospůdce u hřiště –
nezapomeňte pruty na opékání špekáčků!
 v sobotu 13. května – 3. čestlický rozběh – běžecký závod pro
malé děti (i úplné mrňousy) se koná od 10.30 hod. na cyklostezce
u hřbitova. Děti – počínaje ročníkem narození 2009 až po ty úplně
nejmenší – si zazávodí o čokoládové medaile. Kontakt na
p. Špiláčka (pro tatínky, kteří se chtějí podílet na organizaci závodu) je 777 554 656.
 v sobotu 20. května – tematický zájezd pro občany Čestlic a Průhonic Hanácké počátky krajinářského díla hraběte Silva Taroucy – neváhejte s přihláškami (tel. 602 657 983), cena zájezdu je
350 Kč, pro děti do 15 let a seniory nad 60 let 200 Kč.
 ve středu 24. května od 17.30 hod. – veřejné setkání občanů na
obecním úřadě
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Obecní knihovna Čestlice
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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 červen 2017.
PRŮHONICE OBOHACENÉ O UNIKÁTNÍ
PAVILLON DU VIN
V únoru byl v Průhonicích slavnostně otevřen pavilon vín, který propojuje tradici průhonické vinotéky s konceptem Pavillon du Vin (jako
následovník Pavillon du Vin 1 v pražské Mánesově ulici).
Komorní prostory Pavillon du Vin 2 nejsou jen o víně. Hlavním cílem
zakladatelů bylo vytvořit místo s příjemnou domácí atmosférou, kde
na vás dýchne styl francouzské kavárničky, kam se budou lidé rádi
vracet, protože jim tam bude zkrátka a jednoduše dobře. Současně je to
skvělý tip, kde zakončit víkendový výlet do Průhonického parku.
A co zde najdete? V první řadě víno. Těšit se můžete na široký sortiment zvučných francouzských, německých, rakouských a italských vinařství. Domácí patrioty potěší solidní nabídka vín z Moravy, a to především z nabídky „malých“ vinařů. A pokud do pavilonu zabloudíte,
přestože vínům příliš neholdujete, můžete si dopřát šálek lahodné kávy
a dobrý zákusek. Italskou kávu připravujeme precizně a s láskou,
v případě cappuccina nebo caffe latte se můžete těšit na lahodné nápoje s prvky Latte Art.
V Pavillon du Vin můžete vína vychutnávat, vyzkoušet degustační
vzorek a zakoupit si či objednat ty nejlepší láhve. V prostoru vinotéky
budou pravidelně připravované řízené degustace, vždy v zastoupení
someliéra nebo přímo vinaře. I v komorních prostorách vinotéky si též
lze dohodnout soukromou akci, ochutnávku vín podle vlastního výběru
nebo menší firemní večírek.
Zastavte se, poznejte zajímavé chutě z různých koutů Evropy a popovídejte si u skleničky dobrého vína o čemkoli jiném, než je politika .
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Pozvánka na veřejné setkání občanů
Dovolujeme si všechny občany Čestlic pozvat na veřejné setkání, které se koná ve středu 24. května od 17.30 hod. v budově obecního
úřadu. Pokud vás zajímá dění v obci, její rozvoj a názory vašich sousedů, přijďte se zapojit do diskuze.

Zastupitelstvo obce Čestlice děkuje panu
Václavu Čermákovi za dlouholetou činnost
v TJ Sokol Čestlice.

Obecní úřad hledá brigádníka pro zahradnické
práce v obci.
Práce na dohodu (300 hodin),
plat 110 Kč za opracovanou hodinu.
 Známky na popelnice si vyzvedněte na OÚ – nádoby, které nebudou do konce března opatřeny nálepkou na rok 2017, nebude svozová společnost AVE vyvážet! Do konce dubna je rovněž třeba
uhradit poplatky za psa na rok 2017.
 Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v pátek
31. března odpoledne na návsi vedle hřiště (2 ks) a v ulici Okružní
na konci Slepé uličky (2 ks). Odvoz bude v pondělí 3. dubna ráno. Opět prosíme o pečlivé ukládání odpadu tak, aby byly kon-
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tejnery maximálně využity. Důrazně žádáme, abyste nevhazovali
jiný odpad (třeba stavební) než velkoobjemový!
 Mobilní svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 1. dubna –
jako obvykle na stanovišti na návsi v 11.00–11.30 a u hřbitova
v 11.30–12.00 hod.
 BIO odpad – svozovým dnem pro letošní rok je opět každá středa v lichém týdnu – pravidelný svoz bude zahájen ve středu
29. března.
 Od 1. dubna dochází ke změně otvírací doby hřbitova v letním režimu od 8 do 20 hod.
Adresa obecního úřadu
Pitkovická 290
251 01 Čestlice
Tel.: 272 680 707
Fax: 272 680 909
datová schránka: rmtbzat
Úřední hodiny OÚ:
pondělí 8– 12 a.13–17
středa 8 –12 a 13–18
zastupitelé 17–19
(ostatní dny po dohodě)

administrativa: Tereza Poustková
hřbitovní agenda: Simona Pecková
účetní: Jana Nováková
e-mail: obec@cestlice–obec.cz
www.cestlice–obec.cz
Knihovna:
knihovna@cestlice-obec.cz
středa 14–18
Hřbitov (období 1. 4 .–1. 11.):
otevřeno denně 8–20
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