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SLOVO NA ÚVOD
Advent naruby a vánoční paradox
Adventní biblické texty nás vedou k naplňování
toho, co bychom měli dělat stále - připomínat sobě
i druhým Boží království. Moc nám to nejde, ač by
na pozadí hrůz, o nichž nás informuje každodenní
zpravodajství, nemělo být tak těžké zvěstovat království, kde hřích, bolest ani smrt už nebudou. Zato zvěstovatelé tržního náboženství to umějí mnohem lépe: obrazy konzumního ráje vidíme na každém kroku, usmívají
se na nás z každého plakátu, po filmu se sebezávažnějším tématem se
nám vzápětí otevře pohled na svět, v němž smrt, stáří a nemoc nemají
místo, a když máte nějaké banální trápení, odstraní je čisticí prostředek
nebo tišící pilulka. Komerční televize přerušují programy připomínkami rajské blaženosti, která je tak blízko… Komunisté skončili, protože jejich eschatologie Božího království na zemi už ztratila věrohodnost a přitažlivost. Dovedeme však my přitažlivě svědčit o Božím
království? Stavíme si před oči Boží království tak často, jako nám je
před oči stavěn falešný ráj banalit?
Mezi nejrozšířenější „civilizační nemoci“ patří neschopnost hledat
smysl. Například tedy i smysl Vánoc. Tyto svátky se staly nejsentimentálnější událostí roku, jejíž smysl mnozí vidí v hromadě dárků
a přejídání se. Staly se událostí, která dobře prodává laciná gesta humanity hvězd a hvězdiček showbyznysu. Vánoce se staly událostí, která skutečný smysl Vánoc a poselství narození Ježíše Krista dokonale
zakryla pod nánosem kýče – Santa Clause, který ukradl identitu svatého Mikuláše. Toto materialistické prožívání Vánoc nemá s jejich
pravou podstatou nic společného.
Možná si klademe otázku: Jak tedy najít pravou podstatu Vánoc?
Přečtěme si úryvek z Lukášova evangelia (2. kap.): najdeme zde dvě
jednoduché věty o příchodu Ježíše na svět, v celé jeho krutosti a drs-
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nosti. Narodil se totiž daleko od světa „úspěšných“. Úspěšní tehdejší
doby před ním zavřeli dveře, vyhnali ho za město. Naše jednání je,
myslím, podlejší: zablokovali jsme Ježíše a malého Ježíška v jesličkách jsme použili jako vynikající markentingový prostředek. Vnímáme ho jako „symbol Vánoc“, který nám dává šanci koupit si dobrý pocit a „vyrovnat se“ na 365 dnů s nuznými.

Jestliže chceme najít skutečný smysl adventu a Vánoc, musíme se
s tímto Darem – malým Ježíškem – ztotožnit v jeho jednoduchosti,
která dává zároveň neuvěřitelnou vánoční radost.
Pokojné prožití adventu i Vánoc přeje
P. MUDr. Miroslav Malý, farnost Čestlice
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TÉMA DNE

Vážení občané,
chci vám jménem nového zastupitelstva i jménem svým poděkovat, že
jste přišli ke komunálním volbám v naší obci v tak velikém počtu
a rozhodli tak o tom, že i nadále si budeme svoji obec spravovat sami – my, její skuteční občané. Za to vám patří opravdu velké poděkování. Já i ostatní zvolení zastupitelé jsme si vědomi velké odpovědnosti, kterou jsme tím na sebe převzali, a slibuji – i jako reakci na
vyostřenou předvolební kampaň –, že budeme ve své práci pro obec
zcela transparentní a otevření, že budeme naslouchat vašim problémům a požadavkům a tam, kde to bude jen trochu možné, se pokusíme
vycházet všem bez rozdílu vstříc.
Chceme pracovat jako tým a současně bychom rádi další rozvoj naší
obce řešili společně s vámi – v duchu hesla SPOLEČNĚ PRO
ČESTLICE. K tomu potřebujeme zpětnou vazbu. Proto jsme jako jednu z prvních věcí vytvořili veřejně přístupné e-mailové adresy všech
zastupitelů (viz str. 7), jejichž prostřednictvím vám bude jeden každý
zastupitel k dispozici. Pokud vás něco trápí, pokud máte nápad na další
zvelebení obce a zlepšení jejího fungování nebo podnět k řešení věcí,
které se týkají nás všech, máte možnost vybraného zastupitele kontaktovat. Jak jistě víte, jsou a budou věci, které se nedaří vyřešit dlouhá
léta. Nejčastěji jde o vlastnictví pozemků – pokud se obci nedaří dohodnout se s vlastníky na pronájmu, odkupu nebo věcném břemeni,
zlepšení situace se nedobereme (zde mám na mysli další budování
chodníků, vysazování zeleně, stezky pro pěší apod.). A jsou i problémy, jejichž řešení zkrátka přesahuje kompetence obce. Přesto budeme vytrvale pokračovat v jednáních jak s vlastníky pozemků, tak
s příslušnými úřady a organizacemi (ŘSD, policie, krajské orgány
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apod.) a budeme se snažit i chronicky „neřešitelné“ problémy alespoň
posunout o kousek blíž k cíli…
Na závěr mi dovolte osobní poděkování předchozímu starostovi Petru
Šachlovi za to, že dlouhá léta vedl obec (i zastupitele) správným směrem, obec důstojně reprezentoval, obecní majetek spravoval jako řádný hospodář a za tři volební období za sebou zanechal obrovský kus
práce. A děkuji mu i za to všecko, co mě v práci pro obec naučil.
Těším se na setkání s vámi na tradičních předvánočních akcích, ať už
na adventním koncertě v kostele sv. Prokopa, nebo u vánočního punče
před obecním úřadem. Přeji vám klidné a radostné prožití vánočních
svátků a v příštím roce hodně osobní pohody a pevné zdraví.
Martin Diviš, starosta

Komunální volby v Čestlicích
v číslech
počet volených
členů ZO
9

voliči
v seznamu
516

kandidátní listina
Společně pro Čestlice
Krásné Čestlice
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vydané
obálky
363

platné
hlasy
3040

volební
účast
70,35 %

počet
hlasů
2697

hlasy
v%
88,71

počet
mandátů
8

343

11,28
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Obecní zastupitelstvo na období 2018– 2022
Z komunálních voleb konaných 5. a 6. října 2018 vzešlo nové
zastupitelstvo obce. Zastupitelé na ustavujícím zasedání 31. října 2018
složili slib, jímž se zavázali, že budou příští čtyři roky podle svého
nejlepšího vědomí a svědomí pracovat pro blaho a v zájmu obce.
zastupitel / kontakt
Martin Diviš
starosta@cestlice-obec.cz

volené funkce
starosta (uvolněný)

Ing. Jana Zemanová

místostarostka (uvolněná)

zemanova@cestlice-obec.cz
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Ing. Bohdan Dobiáš
dobias@cestlice-obec.cz

člen finančního výboru
člen školského výboru

Aleš Dvořák
dvorak@cestlice-obec.cz

předseda školského výboru
člen výboru pro kulturu

Mgr. Matouš Vanča
vanca@cestlice-obec.cz

předseda kontrolního výboru

Mgr. Ivana Nováková
novakova.ivana@cestlice-obec.cz

předsedkyně výboru pro kulturu
člen kontrolního výboru

Ing. Jan Šaššák
sassak@cestlice-obec.cz

předseda finančního výboru
člen kontrolního výboru

Ing. Petr Síleš
siles@cestlice-obec.cz

člen finančního výboru
člen školského výboru

Stanislav Veselý
vesely@cestlice-obec.cz

zastupitel

K ustavení nového vedení obce
Komunální volby jsou za námi, 70% účast a výsledek mluví za vše.
Všichni občané, kteří šli k volbám a rozhodli, si zaslouží uznání a dík.
Výměna zastupitelstva je vhodnou příležitostí ke zhodnocení způsobu,
jakým je obec spravována. V uplynulých letech došlo k velkému rozvoji Čestlic (výstavba rodinných domků v několika lokalitách a s tím
spojený významný nárůst obyvatel, nové obecní stavby, o něž se obec
musí starat atd.) – a tento rozvoj si vyžádal vybudování důstojného
obecního úřadu a jeho rozšíření, mj. například vybudování vlastního
technického zázemí. S přechodem k moderně fungujícímu úřadu a
s nepřetržitým nárůstem administrativy v komunální sféře se předchozí
zastupitelstvo, a to v první řadě díky starostovi Petru Šachlovi, dokázalo úspěšně vyrovnat.
Nyní přichází zastupitelstvo s novými osobnostmi a s ambicí posunout
správu obce ještě dál. Pro začátek má však tato ambice cíl mnohem
skromnější: zvládnout převzatou agendu a vedení obce co nejplynuleji,
aby občané změnu zastupitelů pocítili co nejméně. Máme za to, že požadavky na řízení naší obce (zájmy developerů, vztahy s komerční zónou, hospodaření s vysokým rozpočtem, rozsah zamýšlených projektů,
dotační výzvy atp.) jsou výrazně vyšší než v jiných obcích obdobné
velikosti a přerůstají možnosti jedné osoby (uvolněného starosty). Proto jsme se po zralé úvaze rozhodli, že k posílení jeho role a pro zajištění plynulé výměny v zastoupení obce uvolníme i pozici místostarosty. Je to rozhodnutí spojené s novým startem (zkomplikovaným např.
i odchodem administrativní pracovnice na mateřskou dovolenou, což
pro nás znamená hledat výběrovým řízením na zástup pracovnici proškolenou na speciální obecní agendu) a po roce společně s vámi vyhodnotíme, zda se toto opatření osvědčilo a bude-li nadále pro obec
prospěšné.
Děkujeme vám a vy nám prosím držte palce.
Ivana Nováková, zastupitelka
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CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT
Oslava 100. výročí vzniku Československa
v Čestlicích
Oslavy v Čestlicích i přes nepřízeň počasí proběhly důstojně a s velkou
účastí. To, že jsme v naší obci významné výročí státu oslavili a připomněli si jeho význam, nám bude trvale připomínat Strom republiky –
lípa, kterou jsme společně zasadili v parčíku u hřbitova a v jejíž blízkosti je památeční kámen s jednoduchým nápisem: Strom republiky
2018. Připomeňme si tuto oslavu také otištěním projevu bývalého
starosty obce, který tu zazněl.
Vážení spoluobčané,
scházíme se ve velmi významný den pro náš stát. Právě uplynulo sto
let od chvíle, kdy byla vyhlášena Republika československá dne
28. 10. 2018. Tento čin nebyl náhodný a nevznikl den ze dne. Rozladěnost českého národa ze situace v monarchii trvala řadu let a vypuknutí první světové války (před rokem 1939 nazývané Velk á válka)
tuto nespokojenost jenom urychlilo. Činnost Masaryka, Beneše, Štefánika a dalších českých osobností v zahraničí zvýšila povědomost
o českém a později o československém národu. Na podzim 1915 prezentoval Masaryk vizi samostatného státu a rozchod s RakouskemUherskem. Domácí odboj reprezentovaný tajným spolkem Mafie , jehož člen y nazýváme mafisty (na rozdíl od mafiánů – příslušníků
zločinecké mafie ), sloužil jako spojení mezi zahraničím a domácím
odbojem a také provedl říjnový převrat 1918, zatímco Kramář jednal
v Ženevě. Významnou úlohu hrálo sokolské hnutí v čele se starostou
České obce sokolské J. Scheinerem, které zajistilo vojenskou sílu
při převzetí moci po rozpadu Rakousko- Uherska. Vzniká první zákon
republiky a mě osobně může těšit, že pod tímto zákonem je podepsán
člen naší širší rodiny dr. Soukup, vedle Rašína, Švehly, Stříbrného
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a Slováka Šrobára. Situace nebyla vůbec jasná a konstituce státu a získání suverenity na celém jeho území trvaly ještě další měsíce. Výhodou bylo, že dohodové státy díky úsilí Masaryka, Beneše a Štefánika
již republiku uznaly před jejím faktickým vznikem a opustil y tak původní myšlenku, že národy v Rakousko-Uhersku získají pouze jakousi
autonomii.

Nová republika se potýkala s vnitřní nestabilitou danou národnostním
složením. Němcům a Maďarům se nový stát vůbec nelíbil a musel být
vydobyt silou – nejdříve za pomocí Itálie, která se postavila do čela jediné vojenské složky nového státu – českých legií v Italii (a také je vyzbrojila). Později československá armáda za pomoci francouzského
vedení a ostatních součástí nově budované armády zahájila boj proti
zahraniční intervenci ze strany Maďarska. Boje a ztráta rakouskouherského trhu zasáhly mladou republiku hospodářskou krizí, která
pominula až po roce 1923 jediným konjukturním obdobím první republiky. Hospodářská krize v roce 1929 zasáhla náš stát velmi významně a opět aktivovala národnostní problémy, které vyvrcholily
Mnichovem a druhou světovou válkou. Bohužel po jejím skončení se
republika nevydala – také vinou dohod zahraničních mocností –
správným směrem a dlouhodobě se ocitla pod vlivem komunistů a So-
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větského svazu. Země postupně, až na malé vzepětí v roce 1968, morálně upadala a hospodářsky zaostávala. Po sametovém převratu v roce
1989 i přes chyby ve vedení státu a různé aféry nastala nová demokratická kapitola dějin republiky. Pro naši obec, Česlice, znamenala
zejména doba po roce 1990 soustavný rozvoj, kdy se z malé nevýznamné zemědělské obce stala bohatou a suverénní obcí s vymoženostmi a zázemím, které nám závidějí obce i některá města v okolí.
Připomínku výročí 28. října 1918 a snahy našich předků bychom nikdy
neměli zapomenout. Bez toho bychom tu dnes nestáli a třeba bychom
ani nemluvili česky, ale německy nebo rusky. Na památku tohoto dnes
zasazujeme lípu, náš národní strom, a odhalujeme tento kámen
s nápisem Strom republiky. Zapamatujme si, že národ, který zapomene
na svoji minulost, nemá ani budoucnost. Buďme hrdí na svůj národ a
na naši historii.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zúčastňují tohoto slavnostního
aktu. Zároveň bych chtěl poděkovat všem čestlickým občanům za
účast v komunálních volbách a za to, jak jste volili. Právě tyto volby,
jak obecní, tak senátní, se staly ukázkou vyspělosti občanů, kteří se
nedali zlákat sliby a falešným pozlátkem. A snad jsou i příslibem lepší
budoucnosti celé naší republiky. Přeji novému zastupitelstvu a novému
starostovi, aby moudře a s rozvahou rozhodovali ve prospěch Čestlic a
čestlických občanů.
Petr Šachl, projev při zasazování Stromu republiky
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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v úplném znění naleznete na
www.cestlice-obec.cz.
Ze zasedání ZO Čestlice
dne 19. září 2018
Přítomni: Petr Šachl, Bedřich Brtek, Martin Diviš, Roman Kabelka,
Ivana Nováková, Petr Pála, Simona Pecková, Jan Šaššák
Omluveni: Jana Zemanová
Ověřovatelé zápisu: Martin Diviš, Simona Pecková
Bod 1. Finance a majetek
 ZO bere na vědomí finanční zprávu o plnění rozpočtu za období
1–8/2018 a souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 4.
 ZO se seznámilo se dvěma návrhy na změny ÚP – 1. návrh společnosti Aquapalace, a. s. (náměty na změny v okolí aquaparku,
včetně nových ploch směrem k obci) a 2. návrh od CPI Property
Group (Spektrum), projednaný na Krajském úřadu. ZO nesouhlasí
s návrhem společnosti Aquapalace a nebude ho projednávat. Řešení návrhu od CPI Property Group na změnu ÚP zkráceným procesem přenechá novému ZO, které vzejde z komunálních voleb. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
 ZO schvaluje příkazní smlouvu mezi obcí a p. Francánem na
technický dozor na stavbě stanice dobrovolných hasičů Čestlice za
celkovou částku 251.680 Kč bez DPH. Hlasováno: pro 8, proti 0,
zdržel se 0
 ZO schvaluje obnovu počítačové učebny ve škole – nákup celkem
25 nových počítačů a projektoru a pořízení nového nábytku. Nákup
počítačů a výrobu nábytku zajistí škola. Investice předpokládá nárůst příspěvku obce pro ZŠ ve výši 480.000 Kč. Hlasováno: pro 8,
proti 0, zdržel se 0

12

 ZO souhlasí se zpětvzetím žaloby na společnost SPROF ve věci
vlastnictví pozemku p. č. 218/35 (část fotbalového hřiště). Dohoda
o zpětvzetí žaloby byla projednána s právním zástupcem obce, který se vyjádřil, že smlouva je z právního hlediska vyhovující. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 1 (pí Pecková)
 Žádost o koupi pozemku p. č. 218/31 (v současnosti je zde propachtované pole směrem k Benicům). Návrh pro hlasování – ZO
nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 218/31 (orná půda). Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
 Ukončení volebního období, kontrola akcí.
Z ustavujícího zasedání nového ZO Čestlice
ze dne 31. 10. 2018
Přítomni: Šachl Petr, Diviš Martin, Dobiáš Bohdan, Dvořák Aleš, Nováková Ivana, Síleš Petr, Šaššák Jan, Vanča Matouš, Veselý Stanislav,
Zemanová Jana
Zapisovatel: Tereza Poustková
Před zahájením zasedání bylo nově zvoleným zastupitelům obce
předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění.
Zasedání zahájil dosavadní starosta obce Petr Šachl. Konstatoval, že
ustavující zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění konalo do 15 dnů ode
dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb
nebo hlasování s tím, že žádný takový návrh nebyl podán.
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla zveřejněna na
úřední desce Obecního úřadu Čestlice a současně byla zveřejněna
v elektronické podobě na úřední desce a na webových stránkách obce.
Petr Šachl jako předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib
stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích a jmenovitě vyzval př ítomné
členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“
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a podpisem na listině, která je nedílnou součástí zápisu. Žádný
zastupitel neodmítl složit slib, ani jej nesložil s výhradou.
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo jednoho místostarostu –
jiné návrhy nebyly vzneseny.
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: ZO schválilo zvolení jednoho místostarosty obce.
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána
jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích.
Návrh: pí Nováková navrhuje, aby funkce starosty i místostarosty byly
uvolněné
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce a místostarosty obce bude
člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá
volba starosty a místostarosty veřejným hlasováním. Změnu způsobu
hlasování musí schválit zastupitelstvo.
Návrh: p. Veselý navrhl, aby volba starosty a místostarosty byla tajná
Hlasováno: pro 1 (p. Veselý), proti 8, zdržel se 0
Usnesení: ZO schválilo veřejnou volbu starosty a místostarosty.
Volba starosty
Návrh: p. Vanča a pí Zemanová navrhují na funkci starosty pana
Diviše
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 1 (p. Diviš)
Usnesení: ZO zvolilo starostou obce Čestlice pana Martina Diviše ,
který tuto funkci přijímá.
Volba místostarosty
Návrh: p. Diviš a p. Veselý podávají návrh na zvolení paní Jany Zemanové místostarostou obce Čestlice
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 1 (pí Zemanová)
Usnesení: ZO zvolilo místostarostou obce Čestlice Ing. Janu Zemanovou, která tuto funkci přijímá.
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Starosta Petr Šachl informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích],
neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu
se zánikem původního zastupitelstva, a navrhl, aby každý z těchto výborů měl tři členy. Jiný návrh podán nebyl.
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: ZO zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné.
Následovala volba předsedy finančního výboru.
Návrh: p. Dvořák a p. Veselý navrhují do funkce předsedy finančního
výboru p. Šaššáka
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 1 (p. Šaššák)
Usnesení: ZO zvolilo do funkce předsedy finančního výboru
Ing. Jana Šaššáka, který tuto funkci přijímá.
Následovala volba předsedy kontrolního výboru.
Návrh: p. Diviš navrhuje zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru p. Vanču
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 1 (p. Vanča)
Usnesení: ZO zvolilo do funkce předsedy kontrolního výboru
Mgr. Matouše Vanču, který tuto funkci přijímá.
Následovala volba členů finančního výboru.
Návrh: p. Diviš navrhuje za členy finančního výboru p. Dobiáše
a p. Síleše
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 1 (p. Síleš)
Usnesení: ZO zvolilo za členy finančního výboru Ing. Bohdana Dobiáše a Ing. Petra Síleše. kteří tuto funkci přijímají.
Následovala volba členů kontrolního výboru.
Návrh: p. Diviš navrhuje za členy kontrolního výboru p. Veselého a pí
Novákovou
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 2 (p. Veselý, pí Nováková)
Usnesení: ZO zvolilo za. členy kontrolního výboru pana Stanislava
Veselého a Mgr. Ivanu Novákovou. Pan Veselý volbu nepřijal, pí
Nováková volbu přijímá.
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Návrh č. 2: p. Diviš navrhuje, aby se členem kontrolního výboru stal
p. Šaššák

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 1 (p. Šaššák)

Usnesení: ZO zvolilo za druhého člena kontrolního výboru Ing. Jana Šaššáka, který volbu přijímá.
Následovaly návrhy na zřízení těchto pracovních výborů: výbor pro
kulturu, školský výbor
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení: ZO schvaluje zřízení výboru pro kulturu a školského výboru. Výbory budou tříčlenné
Následovala volba předsedů pracovních výborů.
Výbor pro kulturu
Návrh: p. Diviš navrhuje za předsedu výboru pro kulturu pí Novákovou
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 1 (pí Nováková)
Usnesení: ZO zvolilo do funkce předsedkyně výboru pro kulturu
Mgr. Ivanu Novákovou, která tuto funkci přijímá
Školský výbor
Návrh: p. Diviš navrhuje za předsedu školského výboru p. Dvořáka
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 1 (p. Dvořák)
Usnesení: ZO zvolilo do funkce předsedy školského výboru pana
Aleše Dvořáka, který tuto funkci přijímá.
Následovala volba členů pracovních výborů.
Výbor pro kulturu
Návrh: p. Diviš navrhuje za členy výboru pro kulturu p. Aleše Dvořáka a pí. Ivanu Hoffmannovou
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: ZO zvolilo výše uvedené kandidáty za členy výboru pro
kulturu.
Školský výbor
Návrh: p. Diviš navrhl za členy školského výboru p. Dobiáše a p. Síleše
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 2 (p. Dobiáš, p. Síleš)
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Usnesení: ZO zvolilo výše uvedené kandidáty za členy školského
výboru.
Stanovení odměn
Návrh: Odměny zastupitelů budou stanoveny na příštím zasedání zastupitelstva.
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: ZO schválilo návrh, že odměny zastupitelů budou stanoveny na příštím zasedání zastupitelstva.
Jmenování určeného zastupitele pro územní plán
Návrh: Předsedající Šachl navrhuje p. Martina Diviše jako určeného
zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace a jejich
změn pro volební období 2018–2022

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Usnesení: ZO schvaluje ve smyslu ustanovení § 43 až §57 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů Martina Diviše jako určeného zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace a jejich změn pro volební
období 2018–2022.
Ustavující zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.04 hodin. Termín prvního řádného zasedání ZO byl stanoven na 14. listopadu 2018
od 18.30 hodin.
Ze zasedání ZO Čestlice č. 1
dne 14. listopadu 2018
Přítomni: Diviš Martin, Dobiáš Bohdan, Dvořák Aleš, Nováková Ivana, Síleš Petr, Šaššák Jan, Veselý Stanislav, Zemanová Jana
Omluveni: Vanča Matouš
Ověřovatelé zápisu: Síleš Petr, Šašák Jan
Bod 1. Finance a majetek
 ZO souhlasí s opravou komunikace Dobřejovická a realizací dle
předložené nabídky a pověřuje starostu vyjednáním záruk na dílo.
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
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 ZO schvaluje obnovu vkladů finančních prostředků s dobou
úložky na 6 měsíců s obnovou k datu 16. 11. 2018 a 30. 11. 2018.
Vklady budou zajištěny vlastní směnkou J&T banky – dle předložené nabídky. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
 ZO schvaluje smlouvu o zříze ní věcného břemene - služebnosti
pro ČEZ Distribuce, a.s. na pozemky p. č. 367/5 a 437/8 v k ú.
Čestlice. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
 ZO souhlasí s opravou hasičského vozidla Dennis Rapier dle
předložené nabídky dodavatele LKW Petr Urban Říčany, s.r.o. ve
výši 99.890 Kč bez DPH. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
 ZO schválilo navržené odměny neuvolněných zastupitelů do
31. 12. 2018 a od 1. 1. 2019 (po valorizaci). Stanovení výše odměn
je dáno Nařízením vlády 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků a je vázáno na počet trvale
hlášených obyvatel v obci k 1. 1. 2018. Dle ČSÚ je k tomuto datu
evidováno 656 obyvatel. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
 ZO bere na vědomí změnu dodavatele stavby stanice dobrovolných hasičů. Společnost Wraget SB, s.r.o., která byla vybrána na
základě výběrového řízení, odstoupila od smlouvy. Byla oslovena
druhá firma v pořadí PSP-GDS, s.r.o, IČO 25686011, která zakázku přijala.
 ZO schválilo přijetí nového člena výboru pro kulturu – paní Boženu Beranovou. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 1 (p. Veselý)
 ZO bere na vědomí změnu harmonogramu realizace Projektu
infrastruktury – z důvodu zdržení při výkupu pozemků a vydání
stavebního povolení pro lokalitu Z6 byl uzavřen dodatek č. 1
k plánovací smlouvě ze dne 17. 12. 2015 se společností
SAFICHEM, investiční fond s proměnným kapitálem, a.s., jako nástupnickou společností ANDROPP s.r.o..
 ZO schválilo jako redaktorku odpovědnou za ve dení a přípravu
Čestlického občasníku Mgr. Ivanu Novákovou. Hlasováno: pro 8,
proti 0, zdržel se 0
Diskuze
 Vánoční osvětlení – informace
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CO SE V OBCI DĚJE
Nový kříž u kostela
V neděli 23 září byl odhalen a posvěcen nový kříž vedle vchodu do kostela
sv. Prokopa. Byl zde umístěn jako
upomínka v místě původního hřbitova,
kde byli v minulosti pochováváni čestličtí občané. Kříž ze švédské žuly byl
původně náhrobkem rodiny Wolffů ze
začátku století a obec jej získala darem.
Po úpravě na něm byly vyvedeny tyto
nápisy: IHS (původně zkratka jména
Ježíš v řečtině, která se později začala
číst jako latinská s významem Iesus
Hominum Salvator – Ježíš spasitel lidí),
dále písmena A. M. D. G. (latinské
motto jezuitů, kteří tento kostel a faru
v letech 1660–1685 vlastnili: Ad maiorem Dei gloriam – K větší slávě Boží) a konečně nápis HOMO
HUMUS, FAMA FUNUS, FINIS CINIS (Člověk se v hlínu mění,
sláva nic než dým není a popel je života ukončení). Kříž posvětil vikář
P. MUDr. Malý za přítomnosti farníků, starosty a zastupitelů obce minulého volebního období. Celá akce byla financována obcí Čestlice
a kříž je jejím majetkem.
Petr Šachl

Instalace dřevěných edukativních prvků
Možná už jste na procházkách se svými dětmi zaznamenali, že další
nápad z vašich řad se dočkal realizace – po hrách na chodník byly na
třech místech v obci nainstalovány tři dřevěné výukové prvky: vedle
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obecního úřadu se nachází panel na téma „Rozklad odpadků
v přírodě“, vedle in-line dráhy u hřbitova naleznete miniotočné kolo
„Poznávání dřevin“ a na stezce do Benic za Remízem stojí „Věž poznání“, která děti učí poznávat třeba lesní ptáky, stopy lesní zvěře,
rostliny nebo houby. Tyto naučné prvky jsou vyrobené z certifikovaného dřeva a ošetřené ekologickými nátěry.

Děti mají přirozenou potřebu zkoumat a poznávat, co je obklopuje. Instalací výukových cedulí se podařilo vytvořit v obci inspirativní místa,
kde děti mohou rozvíjet vztah k přírodě i svoje dovednosti a kde mohou společně se svými rodiči nebo učiteli lépe porozumět ekosystémům a ochraně životního prostředí.
A přitom jen stačilo dát nápad na papír a podat na obec žádost pro participační rozpočet – obec nápad odsouhlasila, cedule byly vybrány, ob-
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jednány a instalovány. Jak snadné! – Nechcete se svými nápady, ať už
ke zvelebení obce nebo pro radost a poučení dětí, naložit stejně?

redakce, foto Z. Kysela

Volnočasové aktivity pro celou
rodinu
Rodinné centrum Čestlík odstartovalo svoji činnost 22. 9. 2018 akcí
Indiánské loučení s létem, na níž byla k vidění spousta malých i velkých indiánů. Následující týden probíhal v duchu zkušebních hodin
jednotlivých kroužků pro děti a naostro začal provoz Rodinného centra
prvním říjnovým dnem. Velmi nás těší zájem o kroužky z naší nabídky, kterou chceme postupně podle vašich přání rozšiřovat.
Pravidelné kroužky pro děti se sportovní, hudební a výtvarnou
tematikou:
V současné době mohou děti ze ZŠ navštěvovat čtyři kroužky: ▪ sportovní hry ▪ základy gymnastiky ▪ skupinovou výuku hry na do-
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provodnou akustickou kytaru a nově také ▪ Tvořivky – výtvarnětvořivý kroužek, který probíhá v budově ZŠ Čestlice. Děti z MŠ zcela
zaplnily kroužek ▪ sportovní hry a pár posledních míst je ještě
k dispozici v kroužku ▪ Hrátky s hudbou. Pro děti od cca 1,5 roku
jsou připraveny kroužky s doprovodem rodičů ▪ Mami, tati, pojď si
hrát a ▪ Šikovné ručičky. Oba kroužky si užívají nejen děti, ale i rodiče!

Hlídání dětí:
Každé úterní dopoledne zajišťujeme hlídání dětí – někteří rodiče již
tuto nabídku využívají pravidelně a berou ji jako vhodnou přípravu
dětí například pro nástup do školky, jiní ji využívají jednorázově, když
si potřebují v klidu nakoupit, obejít úřady apod. Pro děti je vždy připraven pestrý program, při němž si nejen pohrají a vytvoří malé výtvarné dílko, ale také se něco nového naučí. A pokud počasí dovolí,
vyřádíme se s dětmi i na procházce na čerstvém vzduchu.
Pro dospělé:
Nezapomínáme ani na dospělé, pro které vždy první pondělí v měsíci
připravujeme ▪ Tvořivý večer. V září si účastníci kurzu mohli vyzkoušet výrobu podzimního textilního věnce metodou vpichovaného
patchworku a v říjnu jsme relaxovali u tvorby mandal metodou tečkování na plátno. Na prosinec připravujeme svátečně laděný tvořivý večer, během kterého si každý vyrobí svého vánočního anděla.
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Pro maminky s dětmi:
Pro maminky, které chtějí sportovat, ale nemají hlídání či chtějí sportovat společně se svými dětmi, jsme otevřeli kurz ▪ fitMAMI. Ten je
určen pro maminky s dětmi v kočárku či dětmi na odrážedle a na
kole. Cvičí se venku za téměř jakéhokoliv počasí a tempo lekce je přizpůsobeno přítomným maminkám a jejich dětem. První lekce je vždy
zkušební, takže každá maminka si může cvičení nejprve přijít vyzkoušet zcela zdarma. V tomto kurzu se nejen sportuje, ale navazují se nová přátelství jak mezi maminkam, tak i mezi dětmi. A je opravdu radost pozorovat, jak se z dětí postupně stává malý „gang“!

Akce pro veřejnost
Kromě pravidelných kroužků a kurzů připravujeme i akce pro širokou
veřejnost – zatím máme za sebou v úvodu zmíněné Indiánské loučení
s létem, dále Drakiádu a Svatomartinský lampionový průvod. Myslím, že všechny tři akce se vydařily a jak děti, tak rodiče odcházeli
spokojeni. Na tomto místě bych jménem RC Čestlík chtěla poděkovat
všem dobrovolníkům, bez nichž by takové akce vůbec nemohly proběhnout. Jejich práce si moc vážíme. A také děkujeme za podporu obci
Čestlice a TJ Sokol Čestlice, kteří jsou nám nápomocni při plánování
a realizaci akcí.
A co chystáme na předvánoční čas a do dalšího kalendářního roku? Na
začátek prosince připravujeme Vánoční tvoření pro děti a rodiče
s Mikulášem a slavnostním rozsvícením vánočního stromu. V únoru se budeme spolupodílet na tradičním masopustu a začátek jara by-
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chom chtěli oslavit v duchu tradic vynášením Morany, kterému bude
předcházet jarně či velikonočně laděná výtvarná dílna.
Máme v hlavě spoustu nápadů, které bychom chtěli realizovat, a věříme, že větší část z nich přeneseme z představ do reality. A pokud i vy
máte nápad či požadavek na otevření nového kroužku, neváhejte nás
kontaktovat.
Informace o RC Čestlík, o kroužcích, kurzech i plánovaných akcích
naleznete vždy na našich webových stránkách www.cestlik.cz a sledovat nás můžete i na facebooku.
za Rodinné centrum Čestlík Kateřina Dobiášová

Milí Čestličáci,
konec roku se nezadržitelně blíží. Byl plný „osmičkových“ výročí –
tím nejdůležitějším bylo 100. výročí vzniku Československa. Důstojně
jsme ho oslavili i my v Čestlicích zasazením Stromu republiky s pamětním kamenem a dalším programem. Počasí nám sice nepřálo, ale
bylo zřejmé, že občanům toto výročí není lhostejné. Chtěla bych připomenout jednu větu z projevu odcházejícího starosty (který si
v tomto Občasníku můžete také přečíst): „Kdo nezná vlastní minulost,
nemá ani budoucnost.“ Přijďte si do knihovny své znalosti o historii
osvěžit. Naleznete zde mnoho zajímavých knih k našim i světovým dějinám. Knihovní fond se pravidelně rozrůstá ve všech kategoriích
a žánrech. Myslím na všechny a zvláště se specializuji na školní doporučenou/povinnou četbu, která se letos výrazně rozrostla.

24

Letošní rok v knihovně byl opět velmi činorodý. Zkrátka nepřišla družina ani děti z mateřské a základní školy. Knihovna například zahájila
novou aktivitu, a to nakladatelskou – letošní třetí a čtvrté třídě vydala
na jaře knihu, kterou si děti samy napsaly a ilustrovaly. Musím smeknout před dětskou kreativitou a fantazií. Knihy byly velmi povedené
a každé dítě dostalo svou knížku v písemné podobě se závěrečným vysvědčením. Na jaře jsme tvořili s dětmi, na podzim s dospělými a na
závěr roku nás čeká tradiční vánoční tvořeníčko – ve středu 12. prosince budeme vyrábět vánoční hvězdičky z ručně foukaných perel
z Poniklé v Krkonoších. Kavárna „Union“ se stala oblíbeným místem
pro setkávání se a popovídání bez ohledu na věk. Sejdeme se v ní opět
ve středu 30. ledna a už teď se na vás těším. Protože vánoční cukroví
bude u vás doma nejspíš snědeno, určitě si dáte s chutí báječné koblihy
a kávu.
Program akcí v příštím roce sledujte na vývěskách
obecního úřadu i knihovny, na webových stránkách obou institucí i na facebooku. Přeji vám pohodové Vánoce, hodně zdraví a v novém roce se
těším na setkání s vámi v naší čestlické knihovně.
Jitka Šachlová, knihovnice

Report z fotbalového podzimu naší mládeže
V září jsme uspořádali náborové dny pro nové zájemce do naší fotbalové školičky a minipřípravky. Ukázalo se, že jak v Čestlicích, tak
i v okolních obcích (převážně v Nupakách) je mezi dětmi a jejich rodiči o fotbal stále velký zájem – zkušební tréninky přišlo vyzkoušet cca
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30 dětí (z toho osm z Čestlic) z ročníků 2014, 2013 a 2012 To nás samozřejmě potěšilo, ale také nám to přidělalo těžkou hlavu. Nakonec
jsme se rozhodli vyhovět všem a na hřišti tak během září a října bylo
pořádně plno, jelikož momentálně máme v jednotlivých kategoriích
mládeže přihlášeno celkem 80 dětí, o které se stará 11 trenérů
a jeden vedoucí mládeže! Hřiště je tedy plně využito a již od léta se
zamýšlíme, jak současný ne úplně ideální stav řešit. V hlavách máme
alternativy v podobě dalších tréninkových ploch a vylepšení areálu v
podobě závlahy trávníku, aby hřiště enormní zátěž lépe zvládalo. Tyto
naše vize a alternativy rozvoje fotbalového areálu se budeme snažit ve
spolupráci s obcí Čestlice realizovat v průběhu nového volebního období.
A teď zpět k fotbalu. U kategorie školičky a minipřípravky se trenéři v průběhu podzimu zaměřili hlavně na všestranné pohybové aktivity
a v minipřípravce, kde je dětem již většinou 6 let,
se postupně snažíme přidávat fotbalové prvky.
Jak se to dětem daří, to vyzkoušíme při plánovaných turnajích a zápasech v průběhu zimy. Všechny naše ostatní kategorie – mladší přípravka, starší přípravka a mladší žáci – hrály
v průběhu podzimu své pravidelné turnaje a zápasy pod hlavičkou
Fotbalové asociace ČR (FAČR). Většina kluků z mladší přípravky zažívá přechod z kategorie minipřípravky a od nové sezony mají nového
trenéra – to je samo sebou velká změna a je potřeba, aby si vše ještě
pořádně sedlo. V rámci turnajové části hráli kluci se soupeři z Dobřejovic, Kunic, Říčan, Koloděj, ČAFC a celkově skončili na pěkném
3. místě. Některé turnaje byly herně povedenější, kdy klukům pomohly i posily ze starší přípravky (Martin Kovář a Filip Kabelka, kteří ještě věkově spadají do této kategorie, ale již hrají zápasy ve starší přípravce), některé byly méně povedené. Jsme si vědomi toho, že určité
činnosti a návyky je potřeba na straně dětí i trenérů přizpůsobit (některé možná i změnit, což se už děje), abychom v dětech vybudovali větší
sebevědomí a zlepšili jejich fotbalové dovednosti. To vše v dětech je,
jen je potřeba s nimi pracovat a snažit se, aby je fotbal bavil a chtěly se
nadále zlepšovat. Věřím, že tyto předpoklady společně s trenéry
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zvládneme a již v jarní části se vše projeví a budeme si užívat fotbalové zážitky plné pěkných akcí a vstřelených gólů.
V kategorii starší přípravky máme letos 20 dětí,
proto se trenéři rozhodli, že do turnajů přihlásí dva
týmy (Modrý a Bílý tým), aby si děti dostatečně zahrály a měly co největší zápasové vytížení. Modrý
tým se utkal se soupeři z Dobřejovic, Radošovic,
Svojetic, Mukařova a Mnichovic, Bílý tým měřil své síly ve skupině
s Kunicemi, Vyžlovkou, Velkými Popovicemi, Louňovicemi a Kostelcem nad Černými lesy/Dobré Pole. Modrý tým nakonec skončil ve
své skupině na posledním 6. místě, nicméně vysloveně herně oproti
ostatním týmům nezaostával (krom suverénních Dobřejovic, které tuto
skupinu vyhrály). Zápasy se většinou lámaly lacině obdrženými brankami a někdy i smůlou v zakončení. Byť na některých turnajích prohry
převažovaly, myslíme si, že děti to v rámci relativně vyrovnaných zápasů (po herní stránce) posunulo v jejich fotbalovém rozvoji dále
a v jarních bojích tyto zkušenosti zúročí. V každém případě je trenéři
za podzimní část velmi chválí, a to především za jejich bojovnost
a odhodlání hrát kombinační fotbal. Bílý tým ve své skupině jednoznačně dominoval a již před posledním turnajem bylo jasné, že v této
skupině skončí první. Znamená to, že se kluci v jarních bojích utkají
v elitní skupině s dalšími soupeři, kteří vyhráli své skupiny, a „rozdají“
si to o celkové první místo starších přípravek na okrese Prahy-východ!
Už to považujeme za velký úspěch této věkové kategorie a za dobrou
práci trenérů. Co je však důležitější – kluci převáděli po celý podzim
kombinační fotbal a u všech byl vidět hlad po gólech a úspěchu. Svými výkony a nadšením potěšili v průběhu podzimu všechny podporující fanoušky a rodiče. To vše samozřejmě znamená, že s tímto potenciálem je třeba dál pracovat a snažit se ho v dětech nadále udržet
(jelikož mohou přijít i prohry...). Je to na trenérech ve spolupráci
s dětmi a jejich rodiči.
Také kluci z kategorie mladších žáků se museli v rámci nové sezony
vypořádat s několika novými faktory. Jednak od této sezony opustili
formát turnajů a již pravidelně hrají víkendové zápasy na domácím
a venkovním hřišti, jednak si museli zvyknout na větší hřiště a hru
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7+1, na nové soupeře a nové trenérské duo. Myslíme si, že se s tím
vším popasovali skvěle. Již od prvních zápasů ukazovali, že umí hrát
krásný kombinační fotbal a že koukat na jejich zápasy baví přítomné
fanoušky i rodiče. Fotbal, kdy akce střídá akci a hraje se často na jeden
dotek, prostě baví a je to ta nevětší odměna za stovky hodin tréninků,
spousty najetých kilometrů na turnaje a za čas strávený ve fotbalovém
prostředí. I kluci mají „své dny“  a ne vždy se daří vše, jak má. Ale
celkově sehráli 13 zápasů a pouze ve třech utkáních zažili pocit prohry, což je vyhouplo na celkové 3. místo a v jarních bojích určitě budou chtít zabojovat i o příčku nejcennější. Tak jako tomu bylo i na
podzim, budeme se snažit dávat šanci i klukům ze starší přípravky, jelikož ukázali, že na to mají a „velký“ fotbal je bavil. O nejvyšší příčku
budeme bojovat nejspíše se sousedními Dobřejovicemi, které skončily
v tabulce na 2. místě. Ale jak se říká, v mládežnickém fotbale nejsou
výsledky prvořadé – důležitá je především radost ze hry. A my si myslíme, že na přední příčky patříme. Samo to ale nepůjde a je potřeba dále makat a přistupovat ke všem soupeřům s pokorou i potřebnou bojovností.

Radost z daru 44 míčů od fotbalových reprezentantů ČR!
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Podzim mládeže je tedy za námi a opět se přesouváme na tréninky do
čestlické haly a na umělý trávník do Šeberova. K tomu se budeme
v průběhu zimy účastnit mnoha zimních turnajů v krytých halách a zápasů zimních lig, které se hrají venku. Na závěr zmiňme ještě jednu
věc, která opět Čestlice příjemně zviditelnila. Proběhla soutěž „v přezutí“ mezi fotbalovými reprezentanty ČR Jaromírem Zmrhalem, Stanislavem Teclem, Vladimírem Coufalem a Janem Bořilem, kteří měli co
nejrychleji přezout své kopačky, a jejich soupeřem (mechanikem pneuservisu), který přezouval čtyři pneumatiky na osobním autě. Fotbalisté byli oproti technikovi z pneuservisu rychlejší o 44 sekund, za každou vítěznou sekundu vyhráli fotbalový míč a výhru se rozhodli
věnovat mladým fotbalistům. K našemu velkému překvapení poslali
44 fotbalových míčů do našeho klubu TJ Sokol Čestlice !!! Vše
včetně fotodokumentace z předání míčů bylo prezentováno na facebooku společnosti Goodyear, který je partnerem fotbalové reprezentace ČR, i na samotných stránkách www.fotbal.cz. Třešničkou na dortu
byla reportáž do pořadu Sport STAR, která byla pořízena na našem
fotbalovém hřišti v pátek 16. 11. 2018 a vysílala ji TV Prima v neděli
18. listopadu.

Report z fotbalového podzimu A týmu
Podzimní výkony a předváděná hra našeho A týmu nebyla zcela podle
představ, které jsme měli po konci minulé sezony. Jak jsem již uvedl
v předchozím čísle Občasníku, příprava na sezonu vlastně žádná nebyla a začátek sezony byl všelijaký – ve znamení porážek (bohužel
někdy i hodně vysokých), problémů se skládáním sestavy z důvodů
dovolených, rodinných povinností, zranění a pracovního vytížení…
Prvních šest kol jsme zaznamenávali jen samé porážky s děsivým skóre 3:26, což bylo téměř na pověstný ručník do ringu a odstoupení z rozehrané sezony. Bylo to složité období a bylo málo možností,
jak něco podstatně změnit, jelikož jsme se na zápasy scházeli mnohdy
jen z povinnosti a bez větší motivace. Vnitřně jsme se tím ubíjeli (já
osobně hodně) a v hlavách se honily různé myšlenky. Navíc nás od za-
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čátku podzimu provází fakt, že téměř v každém zápase hrajeme
s jinými hráči na různých postech. Na lepší časy se začalo blýskat až
v zápase se Stříbrnou Skalicí, protože se postupně začali vracet někteří
hráči po zranění a hlavně se nám konečně povedl vstup do zápasu.
Trochu se štěstím „ukopaná“ remíza tým přece jen trochu psychicky
pozvedla. V následujícím zápase jsme se již dokázali radovat z vítězství a herně si více věřit. Je konec podzimní sezony (což je relativně
dobře, jelikož tato část sezony nám opravdu nevyšla) a máme na kontě
pouze osm bodů. Vzhledem k podzimnímu trápení můžeme být i za tyto body rádi (neutekl nám zásadně střed tabulky), ale je to škoda. Například v zápase se suverénem soutěže (Kostelec u Křížků) jsme i přes
porážku 4:0 ukázali, že herně na tyto soupeře máme – jen musí být
všichni zdrávi a mít chuť dát občas fotbalu přednost před ostatními aktivitami. V zimní pauze se musíme pořádně zamyslet a pokusit se na
jaře fungovat rozhodně jinak než teď!!!
za TJ Sokol Čestlice Mirek Doksanský

POZNAMENEJTE SI
DO KALENDÁŘE

Vánoční zpívání a koledování
Letošní vánoční koncert v kostele sv. Prokopa se opět koná o první
adventní neděli 2. prosince od 16 hodin. Má název „Nastal přeradostný čas“ a zážitek vánočního zpívání a koledování nám připraví
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plzeňská skupina Gutta, jejíž repertoár tvoří převážně písně období gotiky a renesance. Skladby „a capella“ doprovázejí dobové nástroje,
takže vedle houslí, kytary a flétny se můžeme těšit třeba na harfu, píšťalu s měchuřinou či trumšajt.
Přijměte pozvání na hudební zážitek, který se jistě stane krásným
předznamenáním Vánoc. Vstup na koncert je tradičně zdarma a po
koncertě jste společně s interprety zváni na malé předvánoční posezení
na faře.
-in-

Předvánoční setkání seniorů

Tradice je tradice. A tak už nejspíš nikoho nepřekvapí, že někdy mezi
adventním koncertem v kostele sv. Prokopa a punčováním u vánočního stromu se odehraje také předvánoční setkání čestlických seniorů.
O vánoční naladění a hezký hudební zážitek se letos postará zpěv Lenky Dvořákové a hudební doprovod pana Volešáka. Ve čtvrtek
13. prosince od 17 hodin v restauraci Čestlická vejmrda pro vás bude opět přichystáno sváteční menu s řízkem a bramborovým salátem
(eventuálně s bramborem), kávou a jablečným štrůdlem.
Srdečně zváni jsou všichni občané Čestlic, kteří v roce 2018 dovršili
60 let věku, a jeden jejich rodinný příslušník jako garde.
-in-
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Punčové setkání u vánočního stromu
Prostranství u obecního úřadu jako místo našich předvánočních punčových setkání je už
konečné. Jen pro vánoční strom to bohužel
zatím tak docela neplatí, protože jedle, kterou
jsme zdobili loni, nepřestála letošní sucha.
Ale žádný strach, vánoční strom určitě bude
a v neděli 16. prosince v 16 hodin se u něj
sejdeme.
Těšme se na vánoční atmosféru v sousedském duchu. Přineste jako
obvykle k obecnímu punči a čaji pro děti nějakou tu ochutnávku domácího vánočního cukroví a jiných dobrot a kulisu k povídání a k dovádění dětí budou tvořit jako vždy vánoční koledy… Protože tou dobou už budou Vánoce opravdu za dveřmi!
-in-

Bohoslužby o Vánocích 2018
Farnost/duchovní správa: ČESTLICE
Datum

De n

Čas

Poznámka

Kostel

24. 12.
Štědrý den
pondělí
25. 12.
Hod Boží
úterý
26.12.
Sv. Štěpán
středa
30. 12.
neděle

VIGILIE NAROZENÍ
P ÁNĚ

24:00

půlnoční mše sv.

sv. Prokop – Čestlice

SLAVNOST
NAROZENÍ PÁNĚ

8.30

mše sv.

10.45
2. SVÁT EK
VÁNOČNÍ
SVÁT EK
SVAT É RODINY

8.30

mše sv.

ZAKONČENÍ
OBČANSKÉHO
ROKU

1.1.
úterý

NOVÝ ROK
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Narození P. Marie – Průhonice
sv. Prokop – Čestlice
sv. Prokop – Čestlice

8.30
mše sv.
10.45

31.12.
pondělí

sv. Prokop – Čestlice

Narození P. Marie – Průhonice

15.00

mše sv. k ukončení
občanského roku

sv. Prokop – Čestlice

19.00

mše sv.

sv. Prokop – Čestlice

Přehled nejbližších akcí
 sobota 1. 12. od 16 hod. – Tvořivé setkání s Mikulášem a rozsvícením vánočního stromu – v prostorách obecního úřadu čekají
na děti vánočně laděné tvořivé dílny, v 17.30 nastane zdobení
a slavnostní rozsvícení vánočního stromu, společný zpěv koled
a příchod Mikuláše s hodným andělem a vychovaným čertem
 neděle 2. prosince od 16.00 hod. – Nastal přeradostný čas – vánoční zpívání a koledování v kostele sv. Prokopa v Čestlicích,
zpívá a na dobové nástroje hraje soubor středověké hudby Gutta;
po koncertě malé posezení s občerstvením na faře
 středa 12. prosince v 17.30 hod. – vánoční tvořeníčko v knihovně – výroba vánoční hvězdičky z pravých ručně foukaných korálků tradiční české výroby; děti od 5 let v doprovodu rodičů, cena za
materiál 60 Kč, přihlášky do 5. prosince v knihovně OÚ
 čtvrtek 13. prosince od 17.00 hod. – předvánoční setkání seniorů v restauraci Čestlická vejmrda
 neděle 16. prosince od 16.00 hod. – punčové setkání u vánočního stromu – v prostoru před OÚ u altánu, horký punč a čaj pro děti
bude zajištěn, ostatní vánoční pohoštění přineste z vlastních zdrojů
 středa 19. prosince v 17.00 hod. – vánoční besídka ZŠ v prostorách OÚ
 středa 19. prosince v 19.00 hod. – koncert v Rytířském sále
průhonického zámku – hraje soubor Virtuosi Kvintet – zazní nejen klasická hudba, ale i melodie ze slavných muzikálů (vstupenky
v Informačním centru a v pokladně zámku)
 pátek 21. prosince v 19.00 hod. – koncert v Rytířském sále průhonického zámku – provedení České mše vánoční od J. J. Ryby,
pěvecký sbor Smetana a orchestr ČVUT (vstupenky v Informačním
centru a v pokladně zámku)
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 středa 30. ledna od 18.00 hod. – sousedské povídání v kavárně
„Union“ nad kávou a koblihami
 do konce února – výstava Doba Karla IV. v modelech v Galerii
natura na zámku v Průhonicích – historické modely staveb období
Karla IV. z lepenky
 chystané jarní akce RC Čestlík: účast na přípravě masopustu a vynášení Morany, kterému bude předcházet jarně či velikonočně laděná výtvarná dílna
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Otevření ordinace praktického lékaře
Dne 3. prosince zahajuje činnost ordinace praktického lékaře v novém zdravotnickém středisku (budova starého OÚ, viz str. 42). Dostupnost zdravotní péče nepochybně ocení nejen starší občané a věřme, že se v dohledné době dočkáme i otevření zubní ordinace.

Doplněk zdravotní péče
Prostory v prvním patře zdravotnického střediska patří rovněž péči
o tělo – své služby zde nabízí KOSMETICKÝ SALON, v nabídce
jsou MASÁŽE, VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ a nově je otevřena
PORADNA KINEZIOLOGIE A BACHOVY ESENCE:
* ošetření pleti kosmetikou JANSSEN
* suchá pedikúra frézou
* manikúra & parafinový zábal na ruce
* líčení & poradenství a barevné typologie
* masáže lávovými kameny, energetická reiki masáž
* kineziotaping a sportovní výživa
Kineziologie pomáhá při problémech v učení, rodině a partnerských
vztazích, s pracovními problémy, při rozvoji osobnosti a v mnoha
zdravotních oblastech.
Bachovy esence představují velice jednoduchý a přitom velice účinný
systém, který navrací harmonii našim emocím a tím i celému našemu
bytí. (Lze použít i pro domácí mazlíčky.)
Konzultace, objednávky: tel. 608 889 253, e-mail: veronikavizaz@seznam.cz
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Tašky na tříděný odpad pro občany Čestlic
Obec pořídila pro občany s trvalým pobytem sadu plastových
tašek na tříděný odpad. Sada
obsahuje tři snadno omyvatelné
tašky určené k opakovanému
používání, které je možné spojit
k sobě suchým zipem. Jednotlivé tašky jsou barevně odlišeny a podobně jako na barevných kontejnerech jsou na nich zobrazeny druhy plastů, papíru a skla, které je možné
třídit. Spojení suchým zipem umožňuje snadné oddělení, takže je
možné tašky vynášet jednotlivě.
Tašky si mohou trvale hlášení občané vyzvednout zdarma proti podpisu na obecním úřadě v pondělí a ve středu v úředních hodinách.
                       

 Pravidelný sezonní svoz bioodpadu z domácností bude ukončen
posledním svozem ve středu 5. prosince. Po tomto termínu je po
dohodě možné uložení bioodpadu zdarma do příslušného kontejneru na dvoře obecního úřadu.
 Provoz obecního úřadu o Vánocích – OÚ bude otevřen naposled
ve středu 19. prosince a poprvé v novém roce ve středu 2. ledna..
 Obecní knihovna bude otevřena naposled ve středu 19. prosince
a poprvé v novém roce ve středu 9. ledna v obvyklém čase.
 Známky na popelnice na rok 2019 si vyzvedněte na OÚ od 15. 1.
do 15. 3. Od dubna nebude AVE popelnice bez nové známky vyvážet! Nejpozději do konce dubna 2019 je též třeba uhradit poplatky
za psa.
 Registrace do systému zpráv SMS (zasílání aktuálních informací
OÚ – dopravní výluky, výpadky elektřiny, ztráty a nálezy, oznamování a připomínání obecních akcí atd.) je možná na obecním
úřadě kdykoli v úředních hodinách.
 Na OÚ je možnost zakoupení publikace Čestlice v dějinách i v současnosti (200 Kč) a triček s logem obce (150 Kč).
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Přejeme všem občanům Čestlic klidné a šťastné
vánoční svátky a dobrý rok 2019.

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

administrativa: Tereza Poustková
účetní: Jana Nováková
e-mail: obec@cestlice–obec.cz
www.cestlice–obec.cz
Knihovna: středa 14–18
knihovna@cestlice-obec.cz
http://knihovnacestlice.webk.cz/
Hřbitov: v období 4. 11. – 31. 3.
otevřeno denně 9–17

Vydavatel: obec Čestlice, Pitkovická 290, 251 01 Čestlice, IČ: 00240125
Redakční zpracování a příprava k tisku: Mgr. Ivana Nováková (-in-)
Příspěvky a inzerce: novakova.ivana@cestlice-obec.cz, 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 M K
ČE 19867.
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