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SLOVO NA ÚVOD
Milí sousedé,
v dnešním Občasníku nacházíte vloženou přehlednou mapu Cyklotoulky Ladovým krajem, která byla za prostředky mikroregionu vytištěna a v dalších letech bude průběžně aktualizována. Snad ji využijete
nejen k výletům na kole.
Moje dnešní úvodní poznámka se týká nového obecního úřadu, který
jsme slavnostně otevírali 12. července 2014. Můžeme už konstatovat,
že se osvědčil nejen jako budova úřadu, ale také jako multifunkční budova s přilehlým areálem, a že má pro občany široké využití. Přilehlé
prostranství bylo postupně upraveno a osázeno, povedlo se propojení
areálu pomocí lávky s ulicí Polní a tato pěší komunikace je hojně využívána. Jsou tady dva cvičební koutky, pro děti a pro dospělé – a zatímco dospělí se spíše ostýchají, dětem působí velkou radost, nejvíce
jsou využívány školními dětmi, když jdou do knihovny. V altánu oblíbeném zejména mládeží proběhl v loňském létě country koncert pod
hvězdami a letos poslední sobotu v srpnu se můžeme těšit na koncert
folkový. V prostorách obecního úřadu proběhlo několik výstav různého zaměření – od historie přes fotografii po výtvarné umění a zajímavé
přednášky dobrovolníků z řad čestlických občanů (např. na téma zdravé výživy nebo přednášky odborné či cestopisné). V podobných akcích chceme nadále pokračovat a přivítám vaše náměty, které můžete
psát na můj email starosta@cestlice-obec.cz. V budově nového obecního úřadu jsme získali i důstojné místo pro veřejná setkání s občany
a pro vítání nových občánků, a zejména prostory pro moderní knihovnu, která se stala nejen místem pro výpůjčky knih a časopisů, ale i živým prostorem, který funguje jako čítárna a místo setkávání, ve spolupráci s knihovnou se pořádají tzv. tvořeníčka, děti naší základní školy
sem přicházejí a při různých programech si vytvářejí vztah ke knize…
Dík patří občanům, kteří pomohli významně rozšířit knihovní fond,
a samozřejmě knihovnici, která o tento fond pečuje a svými kontakty
s jinými knihovnami ho stále rozšiřuje. Oceněním její snahy je to, že
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byla regionálním centrem v Benešově nominována na knihovnici roku.
Výsledek v tuto chvíli ještě není znám, ale už tato nominace potěší
a o mnohém vypovídá.
Ale vraťme se k budově OÚ. V prvním patře technické budovy měl
být umístěn archiv. Díky paní Kabátové se však jeho vytříděním podařilo část dokumentů uložit do archivu pro Prahu-východ a nepotřebné
dokumenty dát podle zákona ke skartaci, proto je tento prostor zatím
nevyužitý (krátkodobě zde probíhalo cvičení jógy). Celý areál obecního úřadu má uzavřít nová sportovní hala. Zahájení její výstavby se
však oddaluje vinou Krajského úřadu, kde stále nemáme podepsanou
smlouvu na věcné břemeno na kanalizaci a vodovod, který povede
protlakem pod krajskou komunikací, ačkoli žádost byla podána již
v únoru. Bohužel, od kraje jsme na sportovní halu nezískali ani dotaci,
což se nám ostatně za posledních deset let nepodařilo ani jednou…
Přesto doufám, že na podzim výstavba bude zahájena a v roce 2017
budou mít první žáci a občané možnost si v nové hale zasportovat
a využívat areál obecního úřadu naplno.
A co je v obci nového? * Možná jste si všimli, že jsme využili rekonstrukce silnice k Pitkovicům a podél komunikace vznikl pruh pro pěší
(ovšem pouze na pozemcích obce, zbývající úsek musí chodci jít po
zeleném okraji za vysázenými stromy). Bohužel rychlá jízda řidičů zde
chodce velmi ohrožuje, proto upozorňuji na povinnost nosit za snížené
viditelnosti reflexní pásky – obec jich občanům rozdala několik stovek. * Dále probíhá úprava retardéru na Pitkovické ulici, kde je systém
eco drain nahrazen novým řešením – pokud se osvědčí, budeme ho postupně realizovat i jinde. * Dokončuje se fotovoltaická elektrárna na
střeše obecního úřadu o výkonu 6kW, která již úřadu dodává elektřinu
(předpokládaná návratnost je 6–8 let podle vývoje cen na trhu
s elektřinou). * Rovněž je osetá a uválcovaná historická zelená stezka
od silnice k Benicům až do Nupak – zde prosíme o trpělivost, je třeba
nový povrch šetřit a dopřát mu čas, aby tráva mohla vzejít. Na podzim
plánujeme společnou vycházku, při níž bychom se seznámili s celým
nově vzniklým vycházkovým okruhem. V budoucnu bude cesta doplněna ještě o odpočivné místo s lavičkou. * Dále je vypsána poptávka
na realizaci parkové úpravy na obecních pozemcích od ulice
K Dobřejovicům. Plocha bude doplněna cvičebním koutkem pro mlá-
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dež a uvažuje se o přístřešku – realizace se plánuje na podzim a je samozřejmě možné podávat podněty na zastupitelstvo obce. * Zvažuje se
též možnost rozšířit stávající dětské hřiště o svahovou skluzavku, ale
zatím narážíme na vysokou cenu. * Dále probíhá oprava bývalé stodoly u rybníka, kterou plánujeme využít pro účely garážování hasičské
Avie, případně jako skladový prostor. * Dlouhodobě neřešeným problémem je nová hasičská zbrojnice. Byla by tu možnost její výstavby
na části pozemku ve vlastnictví hasičů, ale má-li být výstavba financována z obecních prostředků, podmínkou je převedení části pozemku do
majetku obce; podpora od Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje tu je. Uvažuje se též o povýšení JSDH na jednotku třetího
stupně, která už by byla podporována krajem a dosáhla by na státní dotace – podmínkou je však právě existence hasičské zbrojnice v obci.
Potřebná hasičská technika je již zajištěna smlouvou o využívání techniky se Záchranným systémem Praha-východ o.p.s. * Během léta proběhne oprava plotu u sportovních kabin a urovnání nově získaného
pozemku pro další využití. * O stavu projednávání stavebního povolení na sportovní halu a na přístavbu školy budete průběžně informováni.
Přeji všem občanům krásné léto a vydařenou dovolenou a nenechte si
ničím zkazit náladu!
Petr Šachl, starosta
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TÉMA DNE
Zákon o obcích
Od 1. 7. bude platit novela zákona 106/2016 Sb., která zavádí některé
změny zejména s nakládáním obecního majetku. Jedná se především
o zveřejnění záměru na úřední desce, kde se povinnost rozšiřuje na
propachtování nemovité věci, prodej, směnu, darování, pronajmutí
a výpůjčku práva stavby. Dále přenechání nemovité věci nebo práva
stavby jako výprosy a zřízení práva stavby k pozemku. S tím souvisí
přesun pravomocí rozhodování o nabytí a převodu nehmotných nemovitých věcí (zejména práv stavby a věcného břemene, inženýrských sítí a komunikací) do pravomoci rady obce. Novela vyjímá povinnost
zveřejňování záměru při pronájmu hrobových míst. Zastupitelstvo si
tato právo může vyhradit pro sebe. Smlouva o úplatném převodu nemovitosti za cenu nižší, než je obvyklá, musí být zdůvodněná, jinak je
smlouva neplatná.
Petr Šachl, starosta

Posílení vodovodu
pro Průhonice a Čestlice
V obci Průhonice v ulicích Hlavní a Říčanská budou probíhat stavební práce na posílení vodovodního řádu pro potřeby chystané
výstavby komerční zóny v prostoru u dálnice D1 před valem, pro
rozvoj obce Čestlice a zlepšení tlakových poměrů v řadu obce
Průhonice. Celý záměr představuje společnou investici developerských firem PSJ, a.s. a Domo Development, a.s.
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Stavební práce na vodovodu jsou rozděleny do dvou etap. Ve dnech od
17. května do 30. června bude posílen vodovodní řad v ulici Říčanská
až po kruhový objezd. Ve dnech od 9. července do 12. srpna pak stavební stroje ovládnou Hlavní ulici. Kontinuálně po skončení jednotlivých etap bude v příslušných úsecích probíhat pokládka nového
asfaltového koberce včetně obnovy obrub a chodníků a dalších podmíněných staveb. Stavbaři ze společnosti PSJ svoji činnost završí
k 31. srpnu 2016. Bližší informace za PSJ, a.s. poskytne Ing. Pavel
Farkač, tel.: 567 550 106.
Harmonogram dopravních omezení:
I. etapa: Realizace vodovodu – úsek od kruhového objezdu na
Květnovém náměstí ulicí Říčanskou ke křížku (před dálničním
mostem do Čestlic)
 17. 5.–17. 6. 2016: ulice Říčanská (od ulice U Křížku po kruhový
objezd) – omezení dopravy, provoz řízen světelným signalizačním
zařízením (dále jen SSZ)
 20. 6.–24. 6. 2016: uzavření Říčanské ulice u křižovatky s ulicí
Dobřejovickou – vjezd do ulice Dobřejovické bude zachován od
Květnového náměstí


27. 6.– 30. 6. 2016: uzavření Říčanské ulice u kruhového objezdu –
vjezd do ulice Říčanské a Dobřejovické bude veden po místních
komunikacích z ulice Uhříněveské a po Říčanské ulici ve směru od
Čestlic.

I. etapa: Realizace asfaltových povrchů
 30. 6.–6. 7. 2016: za omezeného provozu (provoz řízen SSZ) bude
v celém úseku prováděno frézování vozovky a pokládání
podkladních vrstev asfaltových komunikací.
 7. 7.–9. 7. 2016: celá Říčanská ulice (od ulice U Křížku po kruhový
objezd) bude uzavřena z důvodu pokládání finální vrstvy tichého
asfaltu. Vjezd vozidel nebude možný.
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II. etapa: Realizace vodovodu – úsek z Květnového náměstí ulicí
Hlavní k Újezdské ulici
 9. 7.–5. 8. 2016: za omezeného provozu (provoz řízen SSZ) bude
pokládán vodovod na kruhovém objezdu (Květnové náměstí) po
ulici Hlavní ke křižovatce s ulicí U Parku
 6. 8.–12. 8. 2016: uzavřena bude ulice Hlavní za křižovatkou s ulicí
U Parku
II. etapa: Realizace asfaltových povrchů
 13. 8.–28. 8. 2016: za omezeného provozu (provoz řízen SSZ) bude
v celém úseku až po ulici Újezdskou prováděno frézování vozovky
a pokládání podkladních vrstev asfaltových komunikací.
 29. 8.–31. 8. 2016 – celý úsek ulice Hlavní (od křižovatky
s ul. Újezdskou po kruhový objezd) bude uzavřena z důvodu
pokládání finální vrstvy tichého asfaltu. Vjezd vozidel nebude
možný.
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Hromadná autobusová doprava
Úplná uzavírka ulice Hlavní z důvodu výstavby vodovodu proběhne
v době 9. 7.–31. 8. 2016. Linka PID 385 bude vedena objízdnou trasou
po dálnici D1. Zastávka „Průhonice" bude přemístěna do ulice
Uhříněveská před Park Hotel a bude společná pro oba směry.
Součástí budou ještě dvě etapy s uzavírkou kruhového objezdu ve
dnech 9.–10.7. a 27.–28. 8. 2016. V této době bude linka 385 navíc
vedena objízdnou trasou ulicemi K Dálnici – Třešňová – Školní.
Zastávka „Průhonice“ bude přemístěna do ul. Školní před hotel
Magnolia.
Obsluhu zastávek v odkloněném úseku „Průhonice, Hole“ – „Praha,
Opatov“ zajistí náhradní linky provozované Dopravním podnikem
hlavního města Prahy.
připravil Zdeněk Kysela

CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT
Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají
i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských
států EU a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní
občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě
musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením
EU ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče.
Cestovní pas pro dítě do 15 let stojí 100 Kč a dobu platnosti má 5 let.
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Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, jako
například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu
o cestování po Evropě. Pouze s občanským průkazem je možné vycestovat do zemí EU a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání
občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč s dobou platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do
15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič. Stačí s dítětem zajít na nejbližší OÚ obce s rozšířenou působností s průkazem totožnosti
a rodným listem dítěte. Žádosti zpracuje úředník na místě (včetně pořízení fotografie). V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je
možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě šesti pracovních dnů; tento úkon je ovšem zpoplatněn ve výši 2 000 Kč.
Informací není nikdy dost
Při cestě mimo EU doporučujeme předem se informovat u zastupitelského úřadu daného státu na podmínky vstupu, pobytu a vycestování
s nezletilým dítětem. Některé státy mimo EU mohou navíc vyžadovat
určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu – nejčastěji činí
požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu
MV ČR www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady. Podrobnosti k těmto
i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu MV ČR
v sekci „Cestujeme" či „Státy a území - informace na cesty".
redakčně kráceno

Ladův kraj a cyklisté
Ladův kraj patří mezi jednu z nejvyhledávanějších
víkendových cyklodestinací v bezprostředním okolí
Prahy. S dostupností místních cyklotras přímo
z Prahy je to však horší. Stávající značené cyklotrasy
při neustálém nárůstu automobilové dopravy abso-
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lutně nevyhovují a v některých místech jsou dokonce nebezpečné. Situace se částečně zlepšila díky novým stezkám propojujícím jižní okraj
Prahy s Průhonicemi a Jesenicí, odkud již vedou příjemné cesty do
Velkopopovicka, Kamenicka a dále do Posázaví. Podstatně horší situace je ale ve směru na Říčany a dále v ose železniční tratě Praha –
Benešov. Několik obcí Ladova kraje se tak dohodlo na společném projektu výstavby „páteřní“ cyklostezky, která by bezpečně propojila Říčany s řekou Sázavou přes Světice, Všestary a Mnichovice. Vzniklo
by tak nejen atraktivní spojení pro rekreační cyklistiku, ale také bezpečné propojení obcí na trase. K záměru se připojila i městská část
Praha – Kolovraty, čímž by bylo vytvořeno propojení i dále na Uhřiněves a tamní cyklotrasy směřující k Praze. Obce ze svých rozpočtů
financují rozsáhlou projektovou přípravu a snad se jim brzy podaří
získat prostředky na samotnou realizaci! Čestlice a Nupaky již realizují bezpečné propojení s Průhonicemi a hledají varianty, jak pokračovat
také na Benice či Kolovraty. Vznikne tak propojení jižních a jihovýchodních částí Prahy, Ladova kraje a Posázaví.
Stávající značené cyklotrasy mnohdy vedou po silnicích. Přitom existují alternativy, které cyklisty mohou odvést ze silnice a navíc jim
ukázat další krásná místa regionu, a nezřídka i kratší spojení. Kromě
značených cyklotras je totiž Ladův kraj protkán bezpočtem polních
a lesních hospodářských cest, cest vedoucích do chatových osad, historických cest apod. Bohužel, cyklisté také využívají značené turistické
cesty pro pěší, které však v některých případech nejsou pro kolo vůbec
vhodné, nemluvě o pravidlech pohybu v lese.
Svazek obcí Ladův kraj proto připravil úplné zmapování všech řekněme „cyklo-přátelských“ cest v regionu a jeho bezprostředním okolí.
Cílem bylo dát návštěvníkům i zdejším obyvatelům souhrnnou a pokud možno úplnou informaci o cestách, na které se mohou na kolech
vydat, kam je dovedou a kterým je naopak lépe se vyhnout. Tištěná
mapa Cyklotoulky Ladovým krajem v měřítku 1:50000 je zdarma distribuována prostřednictvím obecních časopisů a je k dispozici na infocentrech, obecních úřadech a dalších vhodných místech v kraji. Podrobná mapa v měřítku 1:25000 je k dispozici na www.laduv-kraj.cz.
Roman Sauer za Mikroregion Ladův kraj (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 16. března 2016
Přítomni: Petr Šachl, Martin Diviš, Roman Kabelka, Ivana Nováková,
Petr Pála , Simona Pecková, Jan Šaššák, Jana Zemanová
Omluven: Bedřich Brtek
Ověřovatelé zápisu: Jan Šaššák, Petr Pála
Bod 1. Finance a majetek
 ZO bylo seznámeno s finanční zprávou za období 1–2/2016,
kterou přednesl Petr Šachl, a vzalo ji na vědomí.
 ZO souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce a.s. Děčín, IČ 24729035 na uložení kabelu na pozemcích
496/13, 392/1 a 391/6 v k. ú. Čestlice v majetku obce za úplatu 150 Kč/m a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasováno:
pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO souhlasí se záměrem stavby bageterie (opakovaná žádost
firmy AHOLD a Bageterie Boulevard) za těchto podmínek:
1. uzavření smlouvy o spolupráci mezi firmou Ahold a obcí
Čestlice, 2. uzavření smlouvy mezi firmou Bageterie Boulevard a obcí Čestlice o podmínkách připojení na ČOV Průhonice a 3. uzavření dohody o spolupráci mezi firmou Bageterie
Boulevard a TJ Sokol Čestlice. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO souhlasí se záměrem výstavby fotovoltaické elektrárny
o výkonu 6 kW na střeše OÚ dle předložené nabídky na klíč,
včetně vyřízení a smluv s ČEZ. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
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ZO projednalo návrhy DOMO Development na dodatek
plánovací smlouvy – s některými body nesouhlasí a do
23. 3. 2016 bude vypracováno písemné stanovisko jak
k dodatku plánovací smlouvy, tak ke změně ÚR - Komunikace
a inženýrské sítě Čestlice. ZO bylo seznámeno s projektovou
dokumentací a souhlasí s připomínkami k projektu.
ZO projednalo žádost firmy RENOCAR na stavbu skladu
pneumatik – se stavbou souhlasí. Hlasováno: pro 7, proti 0,
zdržel se 1. ZO nesouhlasí s žádostí o oplocení parkoviště, neboť chce udržet v komerční zóně princip průchodnosti veřejných prostranství. Hlasováno: pro 1, proti 3, zdržel se 4.
ZO souhlasí s opravou ulice Pitkovické – vyústěním dešťové
kanalizace a uložením betonových obrubníků na kraji vozovky
pro možnou příští stavbu chodníku po pravé straně vozovky za
celkovou cenu 220 300 Kč. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel
se 0.
ZO nesouhlasí s návrhem dohody AQUAPALACE o uzavření jednotlivých sporů, které je podmíněno změnou územního plánu a souhlasem s výstavbou kongresového centra a nového hotelu. Hlasováno: pro 0, proti 8, zdržel se 0.

Bod 2. Různé
 ZO souhlasí s rozšířením výuky – zavedením druhého
stupně v ZŠ Čestlice s tím, že v nejbližším možném termínu
bude tělocvična přebudována na novou třídu. Rozšíření výuky
je podmíněno dostatečným množstvím žáků. Hlasováno: pro
8, proti 0, zdržel se 0.
 Diskuze: Předžalobní upomínka za nehodu na Obchodní; výstavba plotu na pozemku u fotbalového hřiště.
Ze zasedání ZO Čestlice
dne 27. dubna 2016
Přítomni: Petr Šachl, Bedřich Brtek, Martin Diviš, Roman Kabelka,
Ivana Nováková, Petr Pála, Simona Pecková, Jan Šaššák, Jana Zemanová
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Ověřovatelé zápisu: Jan Šaššák, Roman Kabelka
Do 18.58 jednáno bez p. Diviše.
Bod 1. Finance a majetek
 ZO bylo seznámeno s finanční zprávou za období 1–3/2016,
kterou přednesl Petr Šachl, a vzalo ji na vědomí.
 ZO souhlasí s uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě
č.52/2006-S, kterou má obec Čestlice uzavřenou s městem Říčany, na základě kterého se mění čl. 3. Úhrada nákladů za výkon přenesené působnosti dle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích za jeden projednaný přestupek činí 1.898 Kč a cena
za jeden vyhotovený posudek činí 82 Kč. Uzavření dodatku je
účinné od 1. 1. 2016. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ
Distribuce a.s. Děčín, IČ 24729035 na uložení kabelu na pozemcích 74/4 v k. ú. Čestlice v majetku obce za úplatu 150
Kč/m a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasováno: pro 8,
proti 0, zdržel se 0.
 ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti na parcely 163/66, 163/72, 163/115, 163/120,
163/208, 171/16, 171/34, a 171/42 v k. ú. Čestlice s ČEZ Distribuce a.s na základě smlouvy IV-12-6017434/VB/01, a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel
se 0.
 ZO souhlasí s vyhlášením záměru o prodloužení nájmu stávajícímu nájemci obecní restaurace na další tři roky za stávajících podmínek. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO projednalo žádost firmy ANTARE o změnu záporného
stanoviska k umístění myčky na parkovišti KIKA a podmiňuje
případný souhlas napojením na kanalizaci a vodovod a kladným vyjádřením TSP. Hlasováno: pro 0, proti 7, zdržel se 1
(p. Kabelka).
 ZO souhlasí s vyhlášením záměru o prodeji pozemku obce
p. č. 99 v k. ú Čestlice o výměře 45 m2 k narovnání nesrovnalostí před rokem 1989. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
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V 18.58 přišel p. Diviš.







ZO souhlasí s žádostí o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce IĆ 24729035 pro pozemky ve vlastnictví
obce Čestlice, a to pozemky v k. ú. Čestlice p. č. 473, 440,
437/4, 496/16, 496/12, 391/1, 496/13, 392/1, 391/6, 496/16,
496/15, 496/10, a pozemky v k. ú Průhonice p. č. 682/51,
959/131, 959/132 – cena věcného břemene 150 Kč/m + DPH,
a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasováno: pro 9, proti
0, zdržel se 0.
Žádost firmy Energon o projednání projektu stavby – změny trasy kVN Říčany – Průhonice, kdy trasa místo podchodem pod dálnicí v pokračování Velké uličky povede protlakem pod dálnicí. ZO se usneslo, že podmínky obce
v souvislosti se změnou trasy budou upřesněny o úpravy komunikací – polních cest. Firma Energon musí dále předložit
závazný harmonogram stavby, který se bude týkat jejích části
na území obce v k. ú. Čestlice.
ZO souhlasí s návrhem na uložení finančních prostředků
(finanční rezervy obce) vzhledem k vypršení lhůt, dle přílohy
zápisu. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
ZO souhlasí s odpisem kamerového systému z důvodu nefunkčnosti a zastaralosti systému. Hlasováno: pro 9, proti 0,
zdržel se 0.

Bod 2. Různé
 Diskuze: dopis firmě DOMO k plánovanému dodatku plánovací smlouvy, informace o práci pracovní skupiny; výstavba
fotovoltaické elektrárny na OÚ – bude zahájena po podpisu
smlouvy (cca do tří týdnů); písemný závazek firmy AHOLD
Czech Republic, a.s., o neprovádění dlouhodobých záborů;
budova bývalého obecního úřadu – aktuálně bude vyhotoven
statický posudek a proveden stavebně-technický průzkum;
ČEZ přeložka venkovního vedení do země.
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Ze zasedání ZO Čestlice
dne 25. května 2016
Přítomni: Petr Šachl, Bedřich Brtek, Martin Diviš, Roman Kabelka,
Ivana Nováková, Petr Pála (dostavil se v 18.05 hod.), Simona Pecková, Jan Šaššák, Jana Zemanová
Omluveni: Martin Diviš
Ověřovatelé zápisu: Petr Pála, Jana Zemanová

Bod 1. Finance a majetek
 ZO bylo seznámeno s finanční zprávou za období 1–4/2016,
kterou přednesl Petr Šachl, a vzalo ji na vědomí.
 ZO nesouhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí
s ČEZ Distribuce a.s. Děčín, IČ 24729035 na stavbu přeložky
vedení VN na pozemcích obce Čestlice u Aquapalace
z důvodu nedorovnaných vztahů s touto společností. Podmínkou souhlasu je vypořádání majetkových vztahů. Hlasováno:
pro 0, proti 7, zdržel se 1 (pí Zemanová).
 ZO souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s firmou
RENOCAR, a.s. Lipová 280, Čestlice na pozemek p. č. 272/4
v k. ú. Čestlice o rozloze 4626 m2 ve vlastnictví obce za cenu
4.500 Kč/m2 a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasováno:
pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO souhlasí s dělením pozemku p. č. 490 v k. ú Čestlice na
pozemky p. č. 490/4 o výměře 1519 m2 a p. č. 490/5 o výměře
614 m2, jestliže oba tyto pozemky budou splňovat podmínky
platného Územního plánu obce Čestlice. Hlasováno: pro 8,
proti 0, zdržel se 0.
 ZO souhlasí s podpisem smlouvy o věcném břemeni mezi
obcí Čestlice a ČEZ Distribuce a.s. I. Č. 247290035 na uložení
kabelu pro pozemky v k. ú. Čestlice163/72, 163/120 a 163/208
za úplatu a pověřuje starostu podpisem. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 1 (p. Kabelka).
 Odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu o povolení
stavby – bod je odložen, čeká se na doručení písemného rozhodnutí stavebního úřadu.
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Projednání některých návrhů společnosti Aquapalace.
Usnesení: ZO má vůli narovnat vztahy se společností Aquapalace. Po vzájemném projednání prohlašuje, že bude nadále
podnikat všechny plánované kroky k vymístění poldru – za
podmínek doplacení DPH ze strany společnosti Aquapalace,
stažení veškerých žalob proti obci včetně vyřešení všech právních záležitostí s nimi spojených, a poskytnutí finančního příspěvku obci. Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 2 (pí Zemanová, p. Kabelka).
Kamerový systém – zadání studie. Nebylo přijato žádné rozhodnutí.
ZO schvaluje koupi pozemků p. č. 275/3 s výměrou 4m2
(vodní plocha, vodní tok v korytě) za cenu 1.150 Kč a p. č.
275/4 s výměrou 11m2 (vodní plocha, vodní tok v korytě) za
cenu 3.160 Kč v k. ú. Křeslice od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových a pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Bod 2. Různé
 Diskuze: Dopis firmě DOMO k plánovanému dodatku plánovací smlouvy, informace o práci pracovní skupiny po posledním jednání bez reakce, doručeny návrhy, které zastupitelé
prostudují; vyhlášena poptávka pro osázení pozemku u MAN;
projednání dotazu p. Lasovského; komunikace za dálnicí – ZO
na základě zkušeností nesouhlasí s tichým asfaltem (případně
trvá na závazku obce Průhonice, že bude v budoucnosti řešit
opravy a závady); oprava komunikace Benická – informace.
Termín dalšího řádného zasedání ZO byl stanoven na 22. června 2016
od 18.00 hodin.
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CO SE V OBCI DĚJE
Jak jsme putovali za svatým Prokopem
V sobotu 21. května se čestlický zájezd vydal po stopách svatého Prokopa, jemuž je zasvěcen čestlický kostel. Oblast na východ od Prahy,
kde se Prokop narodil a kde působil, je dodnes plná starobylých památek na jeho osobu nebo na přemyslovský věk, v němž žil.
Cestou do Chotouně, legendárního Prokopova rodiště, jsme se zastavili v Tismicích, kde se nachází překrásná, i když pohříchu málo
známá památka na přemyslovský věk – románská bazilika Nanebevzetí Panny Marie z 12. století. Dodnes je pro historiky záhadou, proč se
tato – na svou dobu mimořádně velká a významná stavba – nachází
právě v této nijak významné vesnici.
V Chotouni jsme pak viděli snad vše, co tradice s Prokopem spojila – Prokopský dvůr (s okénkem, za nímž se měl narodit), Prokopovu
studánku (s Prokopovou sochou), poutní kostel od geniálního barokního architekta Santiniho (samozřejmě zasvěcený svatému Prokopu) a konečně
i tajemnou Prokopovu mohylu. Ta měla
údajně vzniknout tak, že Prokop oklepal
pluh, s nímž podle známé pověsti vyoral
brázdu od sázavského kláštera až do
Chotouně – zapřažen pak nebyl nikdo jiný než čert, kterého Prokop ovládl
a zkrotil.
Na obrázku obrácený zvon v chrámu
sv. Štěpána v Kouřimi
Čertova brázda jakožto krajinný útvar patrný v terénu skutečně existuje (nebo alespoň do 20. století existovala, než byla rozorána v rámci
scelování lánů), pravděpodobně se jedná o pravěkou „dálnici“ starou
téměř 300 let. Ať už byla vyježděna generacemi cestovatelů, nebo vyorána čertem, vydali jsme se v její stopě k Sázavě. Cestou jsme se
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ovšem ještě zastavili v malebné Kouřimi, kde jako by se zastavil čas –
zachovalé historické náměstí, středověké hradby s Pražskou bránou
a gotický chrám svatého Štěpána s kryptou plnou fresek z předhusitské
doby, jež zachycují anděly hrající na dobové hudební nástroje.
Celý výlet vyvrcholil prohlídkou místa, které je s životem a dílem
svatého Prokopa spojeno nejvíc – sázavského kláštera. Po staletí šlo
o jedno z center českého duchovního života. Kdo chtěl, mohl pozorovat Prokopův zázračný obraz, zda na něho nezamrká, nebo hledat tři
tajemné hvězdy na věži nedostavěného klášterního chrámu, které přinášejí štěstí. A skutečně účinkují – pod jejich ochranou jsme se šťastně
vrátili domů, do Čestlic.
Matouš Vanča

Páťáci na výstavě
Protektorát očima židovských dětí
7. dubna šla 5. třída na obecní úřad na výstavu o osudech židovských
dětí za 2. světové války. Pan starosta nám vyprávěl o židech před
2. světovou válkou. Po přednášce jsme v místnosti mohli vidět mnoho
fotografií a plakátů, na kterých byly popsány příběhy šesti židovských
dětí. O válce jsme se učili, ale nedovedli jsme si to představit. Bylo to
velice zajímavé, ale také smutné. Při odchodu jsme se podepsali do
knížky a odnesli jsme si hodně informací, dojmů a poučení. Dělali jsme
si poznámky a ve škole jsme ještě diskutovali a dlouho na to mysleli.
Allan Čepický a Vojta Kotalík (5. ročník)
Díky této přednášce jsem si uvědomil, že bych si měl začít vážit toho,
co mám: dostatek stravy, práva, domov, někoho, kdo se o mě stará.
Určitě jsem nebyl sám.
Thomas Podracký (5.ročník)
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Knihovna informuje
Milí Čestličáci,
dne 17. května jsem se stala svědkem důležitého aktu – setkání 2. třídy (s třídní učitelkou paní Vondrákovou) a Lumpepurdy Malé z Bořanovic! Tahle Lumpepurda (za niž se, popravdě, převlékla moje
knihovnice) je čarodějnice, která vaří různé nápoje, tinktury a mastičky z bylinek, ale nepohrdne ani paznehtem, kůží nebo dokonce krví!
Zdědila po rytíři z Nemanic štít, kopí a meč, a právě meč jí posloužil
k pasování žáků 2. třídy na čtenáře. Děti totiž měly důležitý úkol –
prezentovat to, co přečetly. Všichni jsme byli překvapeni, jak pěkně
a zodpovědně zadané téma zpracovaly. A tak byly všechny za svou
snahu po zásluze odměněny: čtenářským řádem, čtenářským pasem,
záložkami do knih a dukáty, a též
malým občerstvením. Ze setkání
bylo pořízeno pár fotografií, které
jsou spolu s prezentacemi knih
vystaveny v knihovně. Doufám,
že setkání s Lumpepurdou se dětem líbilo stejně jako mně!
Mám prima čtenáře, ale nebylo by
jich tolik, kdybych neměla spoustu pěkných knih. A za ty děkuji
Obecnímu úřadu, Městské knihovně v Říčanech a Benešově,
paní Novákové, Ublové, Dvořákové, Luksové, Čermákové, panu
Reichertovi, Hofmanovi a dalším
dárcům, samozřejmě i těm anonymním, kteří mi nechávají knihy
na klice nebo za dveřmi úřadu…
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A představte si, moje knihovnice se rozhodla, že založí webové stránky knihovny! Ještě nikdy nic takového nedělala, ale snaží se – buďte
ještě chvilku trpěliví. Na stránkách budete postupně nacházet základní
informace o knihovně, informace o provozní době knihovny a případných změnách, ale též informace o chystaných akcích, doporučenou
povinnou četbu a další zajímavosti. Zvlášť bohatý bude fotografický
archiv. To vše na www.knihovnacestlice.webk.cz.
Teď je ale před námi LÉTO. Knihovna bude opět zavřená (i moje knihovnice si musí odpočinout a plnit babičkovské povinnosti), nicméně
se na vás bude těšit 3. 8. 2016 v obvyklém čase 14,00–18,00 hod.,
a potom opět ve školním roce od 7. 9. 2016. Přejeme vám s mojí knihovnicí hezké prázdniny, hlavně bohaté na zážitky a na letní počasí!

vaše obecní knihovna se svou knihovnicí



Úspěchy a neúspěchy jarní fotbalové soutěže
MUŽI
Po důkladné zimní přípravě jsme do jarních zápasů vstoupili s očekáváním… Hned první utkání proti celku Doubravčic však ukázalo, že
nic nebude jednoduché. Zápas jsme sice výsledkově zvládli výhrou
2:1, ale na kvalitě naší hry se projevila jednak neúčast některých hráčů
(tradiční v době Velikonoc) a jednak přechod z umělé trávy na přírodní. Termín „přírodní tráva“ je s ohledem na stav hřiště v Doubravči-
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cích víc než trefný, jelikož se podobalo spíše neudržované louce. Další
zápas jsme po delší době hráli na domácím hřišti, které je výborně
udržované. Přišlo i poměrně hodně diváků, bylo krásné počasí a zápas
se nám tentokrát povedl podle našich představ – Kamenici B jsme přehráli a zápas skončil zaslouženou výhrou 3:0. Od toho zápasu jsme se
odrazili ke šňůře dalších tří výher (4:2 s Lojovicemi, 5:4 s Mukařovem
B a 6:0 s Ondřejovem B). V těchto zápasech jsme byli po většinu času
fotbalovějším týmem, a i když jsme si vybrali občas i slabší chvilku,
dokázali jsme ji vždy napravit gólem do soupeřovy branky.
Následoval však domácí zápas proti Doubku, který jsme bohužel nezvládli výsledkově ani herně; dá se říct, že jsme obdrželi pořádnou
fotbalovou facku a soupeř nad námi zaslouženě vyhrál 3:2. První jarní
ztráta bodů byla o to nepříjemnější, že k ní došlo před „derby“
s Dobřejovicemi. Tam jsme chtěli sousedy (v tabulce i na mapě) potrápit v jejich suverénním tažení soutěží a zkomplikovat jim cestu
k postupovým ambicím a 1. místu. Dlouho očekávaný den D nadešel
v sobotu 7. května v jejich domovské aréně v Dobřejovicích. Utkání
nechybělo asi vůbec nic – bylo krásné, takřka letní počasí a přišlo
hodně diváků, kteří viděli šest branek a bojovný fotbal. Podle všech
zúčastněných to bylo v rámci této soutěže nadstandartní utkání, které
jsme nakonec zaslouženě vyhráli 4:2! Euforie byla veliká.
Čekal nás však anglický model zápasů, kdy další vložený zápas jsme
sehráli hned ve středu ve Světicích, a k potvrzení naší formy s Dobřejovicemi se slušelo i toto utkání výsledkově zvládnout. Což se však
nestalo a to i přesto, že Světice vstřelily jedinou branku. Proti zápasu
s Dobřejovicemi jsme tentokrát postrádali několik hráčů, buď z důvodů pracovního vytížení nebo zranění (Martin Vrabec, Tomáš Hercig,
Nikola Petratur, Jakub Felgr), ale i tak se zápas mohl a měl vyhrát…
Soupeř však měl velké fotbalové štěstí a my bohužel neproměnili několik stoprocentních gólových šancí. Na našem snažení se nejspíš podepsala únava z předchozích utkání, ale prohra 0:1 s takovýmto soupeřem nás opravdu mrzela.
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Odrazit se k lepším zítřkům jsme se chtěli zápasem s Velkými Popovicemi, který jsme absolvovali tři dny nato ve Světicích. Trenéři nám
kladli na srdce, abychom byli od začátku utkání aktivní a nenechali
soupeře hrát… Výsledek? V 10. minutě jsme prohrávali 0:2 a soupeř si
s námi dělal, co chtěl. Těsně před poločasem bylo ještě hůř: vyloučený
čestlický brankář a proměněná penalta na 3:0. Ve druhé půli, kdy jsme
hráli v poli o jednoho hráče méně, jsme byli snad i lepším týmem, ale
k obratu to nestačilo. Výkon se oproti první půli sice zlepšil, ale nebylo již kde brát energii (na střídání zbyl jen náš trenér Láďa Solař) a několik hráčů dohrávalo s vypětím všech sil. Bohužel naše hra doplácí na
obrovskou marodku, která by asi zahýbala s každým týmem. Úplně se
rozpadl střed hřiště, kde hlavně chybí „dělníci“. V Popovicích byla výrazně znát neúčast Pavla Ouředníka, který je ve svých 50 letech na
místě stopera takřka nepostradatelný. Ve středu hřiště obrovsky chybí
Martin Vrabec, který před zraněním podával velice stabilní a kvalitní
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výkony. Samozřejmě chybí i Tomáš Hercig, který tvrdí muziku ve
středu hřiště. Do konce sezóny zřejmě nemůžeme počítat s Davidem
Havlíčkem, který má po zápasech se Světicemi a Velkými Popovicemi
zlomená žebra (zřejmě již ze zápasu se Světicemi). S nastalou situací
se ale musíme vyrovnat a soutěž důstojně dohrát. Po euforii z pěkných
výsledků v úvodu soutěže jsme si takříkajíc sedli na zadek…
O tom, že jsme však rozhodně nesložili zbraně, svědčí další domácí
zápas proti Hrusicícm B, který jsme i díky navrátilcům do sestavy
(Martin Vrabec, Jakub Felgr a Pavel Ouředník) při zlepšené hře vyhráli 4:1. Zatím poslední dva zápasy jsme sehráli s týmy Březí a Kostelec
u Křížků B. Do Březí se Čestlice vydaly hrát zápas dobře po deseti letech a návrat to bohužel nebyl vítězný. Domácí vyhráli 3:1, protože na
rozdíl od nás své šance uměli využít. Co však předváděli místní fanoušci, a hlavně dvě místní „dámy“, bylo opravdu neskutečné. Nadávky, nenávist a neustálé komentáře vůči rozhodčímu a bohužel i vůči
našim hráčům byly opravdu za hranou a po skončení zápasu se kluci
museli hodně držet… V zápase v Kostelci u Křížků, který se opět hrál
ve středu (vložené kolo), jsme se těšili na krásné hřiště, které bylo
vždy chloubou místního klubu. K zápasu se bohužel nedostavil hlavní
rozhodčí, takže po domluvě obou klubů zápas odpískal zástupce čestlického klubu Nikola Petratur, který pro zranění nemohl nastoupit. Zápas odpískal suverénně a možná i lépe nežli někteří delegovaní rozhodčí v jiných našich zápasech. Toto utkání skončilo remízou 0:0. Na
naší straně bylo nevyužitých šancí podstatně více – ale pokud náš tým
nedá gól už v začátku zápasu, většinou se střelecky protrápí celým
utkáním. Do konce sezóny chybí již jen dvě utkání, tak budeme spolu
s našimi fanoušky věřit, že ještě zabojujeme a posledním domácím zápasem proti Babicím zakončíme sezónu se vztyčenou hlavou (a nějakým tím pivkem navrch… )

za čestlický fotbalový kolektiv Mirek Doksanský
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A jak se na jaře daří našim
malým fotbalovým nadějím?
Po první zkušební půlsezóně a období stráveném v hale na parketách
se naše mladší přípravka vrhla opět do bojů na zelených pažitech –
a my všichni, kdo máme co do činění s čestlickým fotbalem, jsme byli
zvědaví, jak si hráči povedou. Jsme rádi, že na čestlickém fotbalovém
plácku je opět minimálně 2x týdně pěkně živo, a protože zde v průběhu jara proběhly i tréninkové zápasy se sousedy z Průhonic a Dobřejovic, čestlické fotbalové hřiště je plně vytíženo. Děti se ven opravdu těšily a je patrný i zájem a chuť rodičů doprovázet děti na tréninky. I bez
náboru nám v průběhu jara přibylo asi 10 dětí, a i když je to pro nás
trenéry někdy opravdu náročné, předpokládáme, že nejspíše od září
ještě pár dětí přijmeme do našich řad. Chtěli bychom rozšířit naší miniškoličku (ročníky 2011 a 2012) a případně doplnit i kategorie mladší
a nově i starší přípravky. Vše bude záležet na možnostech našeho klubu, protože předpokladem je, aby bylo pro děti zajištěno kvalitní tréninkové prostředí, a všichni jsme měli z tréninků dobrý pocit. S tím
souvisí naše výzva, aby se případní zájemci zapojili do naší „trenérské
party“, protože není možné, abychom přibírali nové děti a trenérů bylo
stále stejně, nebo nedejbože méně…
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Po podzimním 6. místě v naší skupině se na jaře pravidelně setkáváme
s týmy z Vyžlovky, Říčan, Měšic, Klecan a Liblic. Již první turnaj
v Měšicích naznačil, že se kluci (i holky) za skoro rok své kariéry naučili hodně fotbalového umu – předváděli krásné kličky, střely a občas
byla vidět i nějaká pohlednější fotbalová akce. Na tomto turnaji se
umístili na krásném a hlavně zaslouženém 2. místě, a o mnohém svědčí i vyhlášení Martina Znamenáčka nejlepším hráčem turnaje! Následoval turnaj v Říčanech, který však kluci nejspíš prospali a bylo z toho
4. místo. Potom jsme pořádali turnaj u nás doma v Čestlicích. Hrálo se
30. dubna na čarodějnice a samosebou jako pořádající tým jsme chtěli
uspět. Hrálo se za krásného počasí a s úžasnou kulisou, za kterou všem
svým příznivcům děkujeme. Na nejvyšší metu to opět nebylo, ale zopakovali jsme krásné 2. místo. Navrch byl nejlepším hráčem turnaje
vyhlášen velký bojovník a náš kapitán Franta Přeslička.
Dva týdny nato koloběh turnajů pokračoval na Vyžlovce, kde jsme opět nedosáhli na metu nejvyšší, ale na hezké
3. místo a opět na cenu za nejlepšího
hráče turnaje pro Čestlice, jímž byl tentokrát Tobiáš Markov (ročník 2010, a to
v kategorii 2007/2008 … ) Asi nejúspěšnější turnaj pro nás byl zatím ten poslední v Klecanech, kde byl pohled na
kluky jedna velká radost – nejen spousta
kliček nebo branek, ale hlavně úžasná
kolektivní hra plná přihrávek. Soupeře
jsme přehrávali, přestříleli, přetlačili. Vyvrcholení přišlo v posledním
zápase, kdy jsme si to o první místo rozdali s celkem Říčan, sice jsme
skončili na místě druhém, ale s cenou pro nejlepšího brankáře! Jsme
velmi rádi, že se daří úspěšně začleňovat do turnajů také hráče naší
předpřípravky – třeba o dva roky mladší Denis Dorodin patří mezi naše stabilní hráče a předvádí skvělé výkony. Ale není to jen on, ale
mnoho dalších, a věříme, že tyto zkušenosti kluci za rok zúročí, až budou hrát turnaje v kategorii mladší přípravky právě oni.
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Děti z předpřípravky a minipřípravky nejenže poctivě trénují, ale i jim
se snažíme zajistit formou přátelských utkání možnost zažít sportovní
zápolení a srovnání s dětmi z jiných týmů. S výjimkou zápasu se stejně
starými dětmi z Vestce (kdy jsme dostali na frak… ) jsou výsledky
a hlavně fotbalové dovednosti na velmi pěkné úrovni a naše nejmenší
naděje nám dělají velkou radost. V kategorii minipřípravky máme
i opravdu malé děti, ale jelikož je fotbalová hra baví, budou za chvilku
zdatně konkurovat starším parťákům. Cenným přínosem pro děti
i trenéry je skutečnost, že nám pomoc s trénováním nejmenších dětí
nabídl pan Poustka – držitel nejvyšší trenérské licence, bývalý trenér
mládeže a následně i A týmu SK Slavia Praha.
Těší nás nejen to, že je na klucích a holkách vidět obrovské zlepšení,
ale hlavně že jsou z nich kamarádi a fotbal je u nás baví. Do konce sezóny nás ještě čeká turnaj v Liblicích a následně poslední turnaj
18. června v Dobřejovicích, kam všechny naše příznivce srdečně zveme. Od srpna se budeme připravovat na novou sezónu, kdy se většina
dětí z mladší přípravky přesune do kategorie starší přípravky a budou
si muset při turnajích zvyknout na nová pravidla a na větší hřiště. Letní
přípravu si zpestříme soustředěním nedaleko Jičína v blízkosti Prachovských skal.
Závěrem za všechny děti a trenéry děkujeme rodičům, fanouškům
a všem ostatním za podporu, které si moc vážíme a která je pro nás zá-
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vazkem do další práce. Speciální poděkování patří panu Sochorovi za
poctivou a pečlivou fotodokumentaci každého našeho turnaje.
trenéři přípravky Martin a Mirek Doksanský
Doplňující nábor do fotbalové přípravky převážně pro ročníky 2011–
2012, a v omezenějším počtu pro ročníky 2010–2008 se uskuteční na
fotbalovém hřišti v Čestlicích vždy v pondělí 29. srpna a 5. září od
17:30. Informace u Mirka Doksanského, tel: 604 210 491, e-mail:
midok@centrum.cz

Dětský den v Čestlicích
V sobotu 4. června proběhl na čestlickém fotbalovém hřišti tradiční
Dětský den. Počasí se vydařilo a návštěva byla hojná. Poděkování patří TJ Sokol Čestlice za pořádání, dále sponzorům akce, Makru
a Aquapalace za dárky, centru Žirafa v Čestlicích za zapůjčení nafukovacího hradu, hasičské jednotce v Čestlicích za to, jak děti pěkně
umyla  , paní Dvořákové za zpěv, a též Policii ČR. Nesmím zapomenout na všechny dobrovolníky, kteří trávili své odpoledne u jednotlivých atrakcí a pomáhali dětem splnit náročné úkoly, aby se dočkaly
(děti, nikoli dobrovolníci) vytoužené odměny.
Petr Šachl, starosta
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POZNAMENEJTE SI
DO KALENDÁŘE
Přehled nejbližších akcí
 V neděli 12. června pořádá BÚ AV ČR a Průhonický park Víkend
otevřených zahrad – na programu jsou oblíbené komentované
prohlídky přístupných částí zámku a kostela Narození Panny Marie
(9.00, 12.00 a 15.00 hod.), komentované prohlídky parku a Alpinia
(10.00, 13.00 a 16.00 hod.) a prohlídky Botanické zahrady (11.00,
14.00 a 17.00 hod.). Můžete se také těšit na ukázky sokolnictví. Více na www.vikendotevrenych zahrad.cz
 V úterý 14. června od 17.00 hod. pořádají obce Průhonice a Čestlice další společnou procházku Dendrologickou zahradou, letos
ve znamení růží. Na závěr nás čeká opět malé pohoštění pod širým
nebem (doufejte bez loňského lijáku…)
 V sobotu 18. června – vědecký trek v Průhonickém parku Jak se
měří rostliny – putování po stanovištích s úkoly a ukázkami terénního měření pro děti i dospělé (laserové zaměřování, mikroklima,
GPS a GIS, hemisférické fotky atd.) – 13.00–18.00 hod. (poslední
start v 17.00 hod.)
 V neděli 19. června 9.30–15.30 hod. – Dobrobazar letos už po
jedenácté! Příjem předmětů do prodeje denně po 18. hodině na
čestlické faře. Vítány jsou zejména potřeby pro domácnost a sportovní potřeby, dětské oblečení a hračky, drobný nábytek, knihy,
originální nosiče (CD, DVD) a funkční elektronika.
 V neděli 26. června 9.00–16.00 hod. – svatoprokopská pouť:
pouťové dobroty a radovánky všeho druhu!
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 V neděli 13. července v 17.30 hod. na OÚ – vernisáž výstavy
Kouzlo starých map
 V sobotu 27. srpna od 19.30 hod. – Letní folk v altánu – koncert
pod hvězdami, hraje folkové duo BRADWA. Vstup zdarma, prodej
občerstvení.

Svatoprokopská pouť již počtvrté!
A opět poslední červnovou neděli před svátkem sv. Prokopa, než se
nám děti rozjedou na prázdniny, tedy 26. června od 9 do 16 hodin.
Co nás letos čeká?
 V 8.30 hod. začíná v kostele slavnostní mše ke sv. Prokopovi společná pro obce Čestlice a Průhonice.
Pouťový program:
 Od 9.00 hod. bude pouť v plném proudu, zejména pouťové atrakce
rodiny Vocáskovy – nejmenším dětem do 6 let budou po celý den
zdarma k dispozici houpačky, kolotoč a miniřetízák, na ty větší
opět čeká staročeská střelnice z roku 1920 s pohyblivými figurkami. Velký řetízák nám letos nevyšel, ale za rok ho máme slíbený!
 Od 10.00 do 12.00 je pro vás připraven žonglérský workshop pro
všechny věkové kategorie – vyzkoušíte si žonglování s míčky, kuželkami, kruhy, talíři, flowersticky, diaboly… A pokud se z vás
hned nestanou žongléři, tak ti opravdoví nám v krátkých vstupech
své umění předvedou!
 Po roční přestávce nás opět navštíví Kočovné divadlo Rózy Blechové – na podiu na farní zahradě shlédnete dvě marionetková
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představení: ve 13.00 hod. pohádku O Františkovi, Mařence
a perníkové chaloupce a ve 14.30 hod. Pověst o Režné paní. No
a v 15.30 si přijďte poslechnout veselé pouťové prozpěvování
s harmonikou!
 Ve 13.45 hod. proběhne vyhodnocení a vyhlášení vítězů soutěže
o nejlepší pouťový koláček! Příjem koláčků libovolného pouťového druhu je ukončen ve 13.30 hod. Porota letos bude speciál!
 Letošní téma v našem fotografickém ateliéru zní „Hoďte se do
gala!“! Salonní fotoateliér je v provozu po celý čas trvání poutě,
a pozor, funguje na pořadník!
 A co pouťové dobroty? Kromě pouťové hospůdky U Beránků a palačinek babičky Kačenky jsou slíbeny škvarkové tyčinky a cider!
Pražené mandle letos rozhodně budou!


Přijďte na svatoprokopskou pouť do Čestlic
a přiveďte své přátele a známé!
A na závěr poznámka pořadatele: Nalákat prodejce na tak komorní
vesnickou pouť, jako je ta naše, je sisyfovská dřina. Proto platí zásada,
že na pouti je třeba utrácet a dát prodejcům vydělat, jinak příště nepřijedou! Vždyť pouť je jen jednou do roka, kolotoče a program jsou
zadarmo – tak proč nepustit chlup!
Ivana Nováková

Letní folk v altánu
Protože loni se letní koncert vydařil (a protože se letos pozdržela výstavba sportovní haly), nic nám nebrání letní akcičku v altánu o obecního úřadu zopakovat. Poznamenejte si: sobota 27. srpna
od 19.30 hod., letos nám zahraje folkové duo Bradwa.
Skupina se skládá ze dvou hráčů na ozvučené kytary –
bratři Jaroslav Sitár-Prodělal a Milan Prodělal zpívají
vlastní folkové písničky, ale i písně převzaté (folk, country). Zde malá ochutnávka: https://youtu.be/hJ6vD_do-EA
Ivana Nováková
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Dobrobazar podporuje
domácí hospicovou péči
Třetí červnová neděle bude v Čestlicích opět patřit Dobrobazaru.
Výtěžek z prodeje (nejen) bazarového zboží a z doprovodného
programu poputuje tentokrát do pražské Cesty domů a do mobilní
sekce Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech.
Dobrobazar se koná ve farní zahradě vedle kostela 19. června v obvyklém čase od 9.30 do 15.30 hod. V průběhu dne vystoupí Vonička,
Míša a Sax & Rhythm. Dopoledne je připraven program pro děti na
téma Co se děje v trávě. Těšit se můžete na tradiční aukci. Mezi stánky s občerstvením se letos dočkáte také čajovny, která nabídne čaje
z čerstvých bylinek, domácí koláčky, sušené byliny i rukodělné výrobky. Další novinku doprovodného programu představuje hlavní organizátorka a duše celého podniku Kateřina Pisková: „Chystáme kadeřnictví pro malé slečny a malé pány s laskavou paní kadeřnicí, která se
svého symbolického výdělku vzdá ve prospěch akce.“
Organizátory těší stabilní výše výtěžku (a dokonce stále rostoucí
štědrost dárců) minulých let. Váží si důvěry návštěvníků a jejich ochoty nechat se oslovit tak těžkým tématem, jakým je umírání. Domácí
hospicová péče, na jejíž podporu se Dobrobazar zaměřuje, umožňuje
lidem prožít závěr života doma mezi svými blízkými.
Kateřina Pisková označuje Dobrobazar jako „komunitní“ akci. Vysvětluje: „Nevím, jestli je to úplně správné slovo, ale chci tím vyjádřit,
že se jí účastní určitý okruh lidí, který je nějakým způsobem propojen,
vytváří určitou komunitu. V našem případě nás propojuje farnost a regionální příslušnost. Všichni se pak známe – buď přímo, nebo přes někoho.“ Příjemci výtěžku jsou dopředu známí a dopředu se ví i to, na co
se dary použijí. Darované prostředky jsou účelově vázané a příjemci
použití daru v souladu s uzavřenou smlouvou dokládají.
Dobročinný bazar se v Čestlicích koná už po jedenácté. Nová desítka
s sebou přináší organizační změnu: Pořadatelství akce se ujímá spolek
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Dobrobazar, z.s., zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce č. 65571. Spolek řídí pětičlenná
Rada a jeho členem se může stát kdokoliv ze zájemců. Bude srdečně
vítán! Více informací se dočtete na novém dobrobazarovém webu
http://dobrobazar.wix.com/dobrobazar.
Díky vstřícnosti farního úřadu může Dobrobazar i nadále využívat
unikátní prostor farní zahrady s přilehlými budovami a napojením na
zdroj elektřiny a vody, a to bezplatně. Organizátoři si také váží dlouholeté podpory Obecního úřadu Čestlice – ten letos opět zapůjčí stánky, kávovar, megafon a přispěje na provoz kavárny. Skautský oddíl
Protěž zapůjčí stany a podpoří nás i další organizace a firmy, jejichž
výčet najdete na webu Dobrobazaru.
Přijďte strávit příjemnou dobročinnou neděli! Předměty do prodeje
můžete nosit denně po 18. hod. na čestlickou faru. Telefonický kontakt: 737 741 789.
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Kouzlo starých map
Výstava Kouzlo starých map je organizována Kartografickou společností České republiky u příležitosti Mezinárodního roku mapy. Záměrem je instalace výstavy v prostorách muzeí a vestibulech budov veřejné správy. Výstava tak doputuje i na náš obecní úřad, takže i vy se
můžete seznámit s historickými mapami. Cílovou skupinou výstavy
jsou žáci ZŠ a SŠ a laická veřejnost. Prezentováno je celkem sedm exponátů z mapových sbírek pěti institucí. Každý exponát je doplněn vysvětlujícím textem, který kromě popisných informací dává do souvislostí prezentovanou problematiku. Výstava bude probíhat v přednáškovém sále od 11. 7. do 29. 7. 2016. Vernisáž bude ve středu 13. 7.
od 17.30 hod. s malým přípitkem.
Exponáty: Portolánový atlas Jaume Olivese z roku 1563 ze sbírky
Vědecké knihovny v Olomouci, Velká Geografie ze sbírky Univerzity
Palackého v Olomouci, Beatova mapa světa ze sbírky Univerzity
Karlovy v Praze, Mapa Ameriky z roku 1606 ze sbírky Univerzity
Karlovy v Praze, Mapa řeky Moravy ze sbírky Univerzity Karlovy
v Praze, Mapa světa Nicolase Sansona ze sbírky Masarykovy univerzity a Atlas Velkého kurfiřta ze sbírky Vlastivědného muzea
v Olomouci.

Jedna z posledních a nejzdařilejších Beatových map v dobrém technickém provedení, ilustrující cesty dvanácti apoštolů Ježíše Krista; kopie
pochází z roku 1203. Obrázek převzat a upraven z:
http://www.henry-davis.com/MAPS/EMwebpages/207H.html.
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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 Čestlického občasníku je září
2016.

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Helena HRMOVÁ
o
o
o

specializovaná rozšířená praxe v oboru diabetologie
zajištění dispenzární péče diabetikům 1. a 2. typu, pacientkám
s nově zjištěným diabetem v těhotenství
moderní vyšetřovací a léčebné metody včetně inzulinoterapie
NABÍRÁME NOVÉ PACIENTY

Poliklinika Říčany, Štefánikova 415/4
úterý–pátek, tel. 323 604 923, 739 468 142
37
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Ohlédnutí za dubnovým
veřejným setkáním s občany
Jedním z hlavních témat veřejného setkání, které se konalo 13. dubna
v prostorách obecního úřadu a zúčastnilo se ho asi 25 občanů, bylo
společné hledání vhodného využití pro budovu bývalého OÚ. Námětů
padlo několik – od zbourání budovy a rozšíření parkoviště, přes využití pro účely ZŠ či MŠ (zájmové kroužky, mimoškolní vzdělávání, prostory pro matky s dětmi apod.), až po přestavbu na byty pro učitele či
ordinaci. Na budově probíhá stavební průzkum a podle jeho dosavadních výsledků je budova staticky v pořádku a krovy jsou rovněž zachovalé. Teprve na základě těchto výsledků bude definitivně rozhodnuto, k jakému účelu bude budova sloužit.
Dalším tématem bylo využití části prostoru po demolici bývalého
statku, který je nyní ve vlastnictví fy AZA TRADE. Několikrát padl
názor, že by zde mohl být dům pro seniory menšího rozsahu
s parkovou úpravou, mezi dalšími nápady byly služby typu kadeřnictví, cukrárna, večerka, zdravotnická ordinace (lékař, zubař), opět
obecní byty (pro učitele).
Kromě těchto témat se řešilo omezení hluku z dálnice snížením
rychlosti v úseku mezi Čestlicemi a Průhonicemi. Bohužel, další průběh diskuze byl tradičně nekonstruktivní vinou vzájemného slovního
napadání dvou občanů na téma přístupu do ulice K Dobřejovicům, ačkoli se obec opakovaně vyjádřila, že tento problém pro ni není prioritní a ani ho nemůže za daného stavu vyřešit. Většina občanů se tak nakonec znechuceně zvedla a opustila zasedací místnost, čímž bylo
setkání ukončeno.
Petr Šachl, starosta
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OBEC ČESTLICE
Pitkovická 290, 25101 Čestlice, IČ 40125, tel. 272680707,
e-mail: obec@cestlice-obec.cz www.cestlice-obec.cz
Vyhlášení výběrového řízení
Starosta obce Čestlice vyhlašuje výběrové řízení v souladu s ustanoveními
zákona 312/2002 Sb. o úřednících samosprávních celků na obsazení
pracovního místa referenta obecního úřadu.
 Místem pracovního výkonu bude OÚ Čestlice, Pitkovická 290, 25101
Čestlice,
 platové zařazení třída 8–9 dle platných právních předpisů,
 nástup dohodou, případně 1. 8. 2016
Požadavky na funkci:
 vzdělání vyšší odborné nebo úplné střední s maturitou
 dle § 4 zák. č312/2002 Sb, státní občanství ČR, příp. cizí státní občan
s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost, ovládání úředního jazyka a splňuje další předpoklady pro
výkon správních činností.
 znalost práce na PC (Internet, Word, Excel, spisová správa Gordic)
 znalost problematiky a praxe ve veřejné správě a správním řízení výhodou
 trestní bezúhonnost
 schopnost jednání s lidmi
 znalost cizího jazyka výhodou
Náplň práce:
 spisová služba, agenda CzechPoint, legalizace a vidimace, evidence
obyvatel
 správa hřbitova
 výkon samostatné a přenesené působnosti v obci 1 stupně
 další činnosti dle potřeby
Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo
narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu. K přihlášce připojit
životopis s údaji o vzdělání a odborných znalostech a dovednostech vztahující
se k požadované činnosti. Přehled dosavadních zaměstnání, výpis z rejstříku
trestů ne starší než tři měsíce, telefonický kontakt. Přihlášku doručit
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v zalepené obálce s nápisem „výběrové řízení – referent“ na obecní úřad do
15. 6. 2016.
V případě potřeby budou uchazeči pozváni k osobnímu jednání. Vyhlašovatel
se vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.
V souladu s §5, odst. 4 zák.101/2000Sb, poskytují uchazeči zasláním
uvedených dokladů souhlas se zpracováním jejich osobních údajů obci
Čestlice.
Petr Šachl, starosta obce Čestlice, 16. 5. 2016


 Ve školním roce 2016/17 bude v čestlické ZŠ otevřen 6. ročník.
Rodiče do něj mohou děti přihlásit u ředitele školy Mgr. Petra
Svobody.
 Obec přijme brigádníka/brigádnici na zahradnické práce na letní
měsíce. Práce na dohodu 85 Kč/ hod.
 Hledají se dobrovolníci na pořadatelskou službu na svatoprokopskou pouť (neděle 26. června).
 Od 6. 6. do 26. 6. probíhá uzavírka silnice Benice – Čestlice
z důvodu opravy povrchu komunikace frézováním a položení nového asfaltového koberce. Tím budou dokončeny hlavní opravy
komunikací v Čestlicích.
 Dne 26. 6 od 6 do 18 hodin bude pro dopravu uzavřen prostor
na návsi z důvodu konání svatoprokopské poutě.
 Provoz obecního úřadu v letních měsících (červen, červenec
a srpen) bude omezen na středy (návštěvu v jiné době si lze domluvit telefonicky) – změny budou zveřejněny na webových stránkách
obce. Služby CzechPoint poskytuje pobočka České pošty v Albertu.
 Knihovna bude v letních měsících uzavřena. Otevřena bude
3. srpna v obvyklém čase, běžný provoz bude zahájen 7. září.
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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)

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

Vydavatel: obec Čestlice, Pitkovická 290, 251 01 Čestlice, IČ: 00240125
Redakční zpracování a příprava k tisku: Mgr. Ivana Nováková
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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