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SLOVO NA ÚVOD
Milí sousedé,
polovinu roku už máme za sebou a před námi jsou letní prázdniny
a dovolené. Jakkoli bude provoz úřadu přes léto kvůli dovoleným
omezen, rozhodně to ale nebude odpočinek. Čeká nás spousta práce,
především naplnění závěrů z analýzy GDPR, jejíž zpracování musela
obec zadat jako svoji zákonnou povinnost.
Analýza má téměř 200 stran a vyplynulo z ní,
že musíme zavést některá přísnější opatření
na ochranu osobních dat. Hlavně je to další
papírování a vytváření směrnic a příkazů.
V květnu byla v prostorách obecního úřadu instalována putovní výstava „Obrana hranic Československa v letech 1918–1919“ k výročí vzniku republiky, kde byly na 32 panelech zdokumentovány nepříliš
známé události, které vznik našeho státu provázely. Instalace každé
výstavy je poměrně pracná záležitost, panely je třeba odněkud přivézt
a zase je odvézt, k zahájení výstavy proběhla vernisáž s pohoštěním –
a přece se výstava setkala s velmi malým zájmem. Vše zachraňovala
naše základní škola, která zde měla několik návštěv.
A ještě několik slov ke stavebním akcím v obci. ► Byla dokončena
rekonstrukce bývalé budovy obecního úřadu. Nyní se budova zařizuje vnitřním vybavením a myslím, že na nás čekají opravdu hezké,
klimatizované ordinace. Na podzim se připravuje otevření ordinace
praktické lékařky, jednáme o zubní ordinaci a dalším nájmu – veškerý provoz této budovy by měl mít vztah ke zdravotnictví či k péči o tělo. ► Proběhlo výběrové řízení na přestavbu školního bytu
v přízemí budovy ZŠ na novou učebnu. Koncem června bude přestavba zahájena a do konce prázdnin by měla být hotova. ► Konečně
máme povolení na stavbu hasičské zbrojnice a zahajujeme tak další
výběrové řízení. Bohužel, v současné době je na trhu velký přetlak poptávky na stavební práce, takže firmy už mají kapacity vyčerpány
a nevíme, jak dopadneme. (Z deseti oslovených firem na přestavbu
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školního bytu nabídku poslala pouze jedna.) Původní optimistický
termín výstavby hasičárny do konce letošního roku se v tuto chvíli jeví
jako nereálný. ► V září zahájíme postupnou výměnu nejstaršího veřejného osvětlení za nové s LED diodami. Ověřili jsme dva výrobky,
které již v obci rok slouží. Výměna osvětlení je naplánována na několik let a během prací bude vždy část osvětlení vypnuta. Nové osvětlení
však bude výkonnější a přitom úspornější.
Na závěr přeji vám všem, čestlickým občanům, příjemnou letní dovolenou a hodně pohody, dobré nálady a odpočinku.
Petr Šachl, starosta

TÉMA DNE
Pár slov na obranu GDPR
Vždy se zastávám utiskovaných. A proto
mám potřebu zastat se GDPR. Nespadlo totiž
z čistého nebe… Bylo přijato už v roce 2016
a vyspělé státy EU se v klidu a zodpovědně dva roky připravovaly na
jeho zavedení v letošním roce. Ne tak Česká republika. A proto ostatní evropské země vůbec nechápou hysterii, dusno a velikou mediální masáž, které se u nás kolem GDPR rozpoutaly. Naši politici
měli dost času na to, aby nám GDPR pozitivně představili, aby nás,
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běžné občany, více učili pracovat s osobními daty, aby firmám i organizacím pomohli co nejefektivněji se s novým opatřením vypořádat
a aby nám představili jeho smysluplnost. Tuto možnost však česká
politická reprezentace v minulých letech proplýtvala. Prováděcí
zákon přišel do Sněmovny pět týdnů před tím, než
GDPR vstoupilo v platnost (!), a ještě drahnou chvíli
potrvá, než bude schválen. Což je teď už skoro jedno,
protože hlavní škoda – tedy to, jak tuto novinku budou lidé další
dlouhé roky vnímat – byla již napáchána…
Zatímco v jiných zemích zkratka GDPR běžnému občanu nic neříká,
protože příslušné změny byly již dávno schváleny a nebyly ponechány
na poslední chvíli, u nás mají všichni, kdo o GDPR byť jen slyšeli,
strach a frustraci. Drtivá většina starostů, úředníků, podnikatelů i zaměstnanců, kteří se s GDPR setkávají, mají strach z likvidačních pokut, frustraci při zavádění nových pravidel na pracovištích, naštvanost
ze stále nejasných podmínek, podle kterých mají fungovat. V lamentování nad nárůstem administrativy, nad další byrokracií, v záplavě vtipů, které se na téma GDPR pohotově vyrojily, a v nadávání na další
výmysl z Evropské unie zcela zaniká hlavní užitek, který GDPR
přináší. A proto cítím potřebu, aby alespoň někde naplno zaznělo, že:
Hlavním smyslem nové legislativy je fakt, že moje adresa a moje
kontaktní údaje jsou mým majetkem, že mi je nikdo nesmí krást
a (zne)užívat je bez mé vůle a vědomí, a že mám právo vědět, kdo
a v jakém rozsahu je zpracovává. Každý subjekt, který s mými údaji
z nějakého důvodu pracuje, je povinen je před zneužitím chránit
a bez mého výslovného souhlasu je nesmí předat nikomu dalšímu.
Nemohu si pomoct, ale já osobně toto jednoznačně
vnímám jako svou ochranu. Ba ještě víc, chápu to
jako povzbuzení mého občanského sebevědomí
a jako důležitý impulz k rozvoji občanské gramotnosti nás všech. Za pocit, že mám nad svými
osobními údaji kontrolu, mi nějaké to papírování
(udělování souhlasů) stojí. Naléhavou potřebu
a užitečnost zcela nového přístupu k osobním úda-
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jům a jejich ochraně vidíme na úniku dat více než 100 milionů uživatelů Facebooku. I na přiznání firmy Cambridge Analytica, že díky datům z Facebooku ovlivňovala volby v České republice.
V ČR byla v porovnání s jinými zeměmi EU i před GDPR ochrana
osobních údajů na vysoké úrovni, úpravy naší legislativy proto nejsou
tak zásadní jako jinde – přesto právě u nás propukla v okamžiku, když
GDPR vstoupilo v platnost, doslova hysterie, protože čeští politici tyto
úpravy nebyli schopni připravit včas (a jako vždy rádi házejí vinu na
zlý Brusel). Přitom jednotlivé země mají značné možnosti, aby si
GDPR upravily k obrazu svému. Vezměme třeba vášnivé diskuse o
tom, jak bude okleštěna svoboda novinářské práce – zda budou média
moci zveřejňovat třeba ilustrační záběry z ulice, aniž by se rozostřovaly obličeje osob, zda televize budou moci přenášet mítinky, zabírat diváky na stadionech… Na Slovensku šli cestou výjimek, pro které
GDPR neplatí a které jsou jasně vyjmenovány. Jinde šli ve věci svobody médií cestou generální výjimky, ale vedle toho mají velmi přísný
tiskový zákon. Obávám se, že v naší zemi svobodu médií mnohem víc
než GDPR ohrožují někteří političtí oligarchové…
Ivana Nováková

Proměna bývalé budovy obecního úřadu
Od prosince minulého roku do letošního května došlo k výrazné proměně domu č. p. 17 v Pitkovické ulici. V čestlické kronice v kapitole
„Stav usedlostí v roce 1932“ je k č. p. 17 tato poznámka:
V tomto domku bydlívali Jan a Anna Semerádovi, nyní je v něm obecní
úřadovna. V ostatních místnostech zůstává za nájem Gustav Petrle
a jeho žena, bývalá vdova po Václavu Bartůškovi, dále paní Josefa
Sedláková, bývalá obchod. v zaniklém čp. 28, a Anna Jirásková.
Později objekt sloužil jako sídlo MNV (v roce 1948 se zde například
konala valná hromada čestlické Kampeličky), od roku 1990 do roku
2014 zde sídlil obecní úřad. Po jeho přestěhování do nové budovy zů-
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stal prostor prázdný. Zastupitelstvo s přihlédnutím k názorům obyvatel, které vyjádřili na veřejném setkání, rozhodovalo mezi několika variantami, mezi nimiž byla i demolice či úprava parcely na parkoviště.
Vzhledem k dobrému statickému stavu budovy ale nakonec zvítězil
návrh na přestavbu objektu na zdravotnické zařízení s ordinacemi
praktického lékaře a stomatologa.
Z výběrového řízení vyšla vítězně společnost Domistav CZ, a.s.
z Hradce Králové. Přestavba probíhala podle projektové dokumentace
zpracované pražským MO Atelierem. V průběhu stavby došlo
k několika změnám – pro dobrý technický stav bylo například upuštěno od výměny oken a dveří a úspora byla použita na kvalitní zateplení
pláště budovy komplexním zateplovacím systémem. Vchod do objektu
z parkoviště, které přiléhá k ulici Pitkovické, zůstal zachován a byl
upraven pro bezbariérový přístup.

Bývalý OÚ (Pitkovická 17) bude sloužit jako zdravotnické středisko.
Budova má nyní dvě nadzemní podlaží. Úpravy vnitřní dispozice se
týkaly jak přízemí, tak podkroví. V přízemí vznikla chodba, z níž se
vchází do čekáren, sociálního zařízení pro zaměstnance i pacienty a do
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šatny či denní místnosti lékařů. Z čekáren se vstupuje do přilehlých
ordinací. Přístup do podkroví zajišťuje rohové schodiště. Prostor schodiště a veřejně přístupné chodby je oddělen protipožárními dveřmi.
V podkroví vznikla prostorná hala, kancelář, technická místnost a WC.
Střešní konstrukce byla zateplena minerální tepelnou izolací, doplněna
o pojistnou hydroizolaci a parozábranu a zaklopena sádrokartonem.
Vzhledem k úpravě dispozice v podkroví bylo nutné staticky zajistit
krov a nosné sloupky ocelovými nosníky. Díky tomu zůstaly
v podkrovní hale přiznané dřevěné vazné trámy a sloupky, které po
opatření ochranným nátěrem působí velmi esteticky.
V celém objektu byla instalována počítačová síť, elektronické zabezpečovací zařízení a vnitřní i vnější kamerový okruh. Ordinace lékařů
a podkrovní hala jsou vybaveny klimatizací.
V současné době probíhají konzultace s budoucími nájemci ohledně
mobiliáře a vnitřního uspořádání ordinací a čekáren.
Lékaře ještě čeká zdlouhavá a administrativně krkolomná procedura
uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami, ale doufáme, že ke
zprovoznění nového zdravotnického zařízení pro veřejnost v Čestlicích
by mohlo dojít už od září.
Zdeněk Kysela

CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT
Hasiči v Čestlicích nezahálejí
Hasiči z výjezdové jednotky obce mají v současné době plné ruce práce. Velitelské vozidlo
Škoda Octavia, které jsme v dubnu převzali
od HZS Středočeského kraje, si žádalo náročnou údržbu, zejména výměnu některých dílů
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brzd a motoru, nalakování dílů karoserie, namontování výstražného
zařízení a úpravu barvy vozidla tak, aby mohlo být zařazeno do Integrovaného záchranného systému a bylo použitelné pro zásahy. Dále
muselo být vozidlo přehlášeno na obec Čestlice a muselo projít technickou prohlídkou. Velkou část těchto prací prováděli členové výjezdové jednotky svépomocí ve svém volném čase (stejně jako tomu bylo
u cisterny Mercedes CAS 15, která je již plně funkční a kdykoli připravena k zásahu). Prostory pro provedení oprav a údržby poskytl
v rámci smlouvy o spolupráci bezúplatně Záchranný systém Prahavýchod a také KARservis v Čestlicích, kde probíhalo především lakování karosářských dílů. Po dvou měsících úsilí tak jednotka obce Čestlice disponuje provozuschopným velitelským a přepravním vozidlem,
které poslouží jak k drobným zásahům, tak třeba k přepravě členů jednotky na údržbu a opravy dalšího vozidla – cisterny Dennis Rapier.
Oprava cisterny Dennis Rapier, kterou hasiči obce před časem získali
od Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR, je již také v plném proudu, je ovšem náročnější a opět se neobejde bez zázemí
a manipulační techniky Záchranného systému Praha-východ. Z vozidla
totiž musí být demontovány a následně opraveny některé díly nástavby
a rámu včetně nádrže na vodu, k čemuž je nutno použít jeřáb nebo vysokozdvižný vozík, případně další techniku. A tak čeká čestlické hasiče opět náročné léto plné práce. Výsledek by ale měl stát za to. Nová
hasičská zbrojnice v Čestlicích, na kterou hasiči již netrpělivě čekají, tak bude od počátku zaplněna sice repasovanou, ale plně
funkční technikou.
Je třeba poděkovat všem, kdo se na tomto
neuvěřitelně rychlém rozvoji výjezdové
jednotky hasičů v Čestlicích podíleli či
podílejí, ať už jsou to samotní hasiči, kteří
zprovoznění techniky věnují obrovské úsilí
a spoustu svého času, či vedení obce. Vždyť
ještě před dvěma lety žádná jednotka v obci
Čestlice v podstatě neexistovala!
František Grigar, velitel JSDHO
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Místo, kde žijeme…
Ve funkci starosty se setkávám s častými stížnostmi občanů. Jednomu
se nelíbí novoty, dalšímu striktní dodržování vyhlášek či dokonce
územního plánu, jiný není spokojen s pořádkem v obci, další nachází
rezervy v údržbě zeleně, druhý požaduje na obci řešení dopravního zatížení, další si stěžuje na ovzduší, jinému zase z rozličných důvodů vadí soused… Zato na pracovních schůzkách starostů obcí Říčanska
(52 obcí) nebo při setkávání starostů Ladova kraje (24 okolních obcí)
slýchávám něco docela jiného. Všichni nás chválí, jaké jsou Čestlice
pěkná obec, že máme všechno, na co si vzpomeneme. V podtextu je
slyšet, že jsme pro ně obec vyšší kategorie.
Jistě, chybí nám třeba zimní stadion
nebo kino, ale nejspíš proto, že to
asi opravdu nepotřebujeme. Stačí
projít se po obci nebo zalistovat
knihou Čestlice v dějinách i v současnosti a uvědomit si, jak obec vypadala dříve a jak vypadá nyní. Vidíme opravené památky obecní
i církevní, odpočivná zákoutí, vysázenou zeleň, doslova vybojované
cesty pro kola a pro pěší, pro něž
obec bohužel nemá dostatek pozemků… a tak bych mohl pokračovat. Proč se nezkusit podívat na
místo, kde žijeme, novýma a přátelštějšíma očima? Někdy se stačí jen
zastavit – a třeba si detailně prohlédnout portál naší školy. Jeho výtvarná hodnota je nesporná. Při výměně vstupních dveří jsme sice přišli o prosklený secesní světlík, ale nové dveře jsou z kvalitního dubového dřeva a prosklený světlík truhlář vyplnil paprsky, takže je i tak
zajímavý… Přeji vám všem pěkné pokoukání.
Petr Šachl, starosta
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Cyklotoulky Ladovým krajem
Region rozkládající se od jihovýchodních hranic Prahy k řece Sázavě. Zvlněná malebná krajina s lesy,
loukami, poli, rybníky, kostelíky, zvoničkami či stodolami, jak ji zachytil ve svých dílech Josef Lada, rodák
z Hrusic. Jeho krajina vybízí k turistickým výletům – pěším, cyklistickým či koloběžkovým. V zimě můžete na běžkách porovnat zimu z Ladových pohlednic se skutečností. Region je hustě protkán značenými
turistickými nebo cyklistickými trasami, které propojují 22 obcí svazku
Ladův kraj. To vše za humny Prahy.

Takto romanticky zní popis dalšího dílu Cyklotoulek. Upoutávka taktně mlčí o komerčních a průmyslových zónách, o dálnici, o logistických centrech, všudypřítomných protihlukových stěnách a dalších neromantických podobách Ladova kraje, ale přesto pořad jistě stojí za
zhlédnutí, neboť se natáčel i v Čestlicích.
Pořad Cyklotoulky z Ladova kraje bude vysílán na ČT Sport (mimořádně může dojít ke změně vysílacích časů z důvodu prodloužení
některého z živých sportovních přenosů) v těchto termínech a časech:





sobota 16. 6. v 9.40 hod. (premiéra)
pondělí 18. 6. v 11.00 hod.
úterý 19. 6. v 5.45 hod.
pátek 22. 6. v 6.00 hod.

Po odvysílání v ČT můžete pořad shlédnout na www.cyklotoulky.cz
a na http://www.laduv-kraj.cz. Díl bude k dispozici členským obcím
pro propagaci.
zpráva Svazku obcí Ladův kraj
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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 4. dubna 2018
Přítomni: Petr Šachl, Bedřich Brtek, Roman Kabelka, Ivana Nováková, Petr Pála, Simona Pecková, Jan Šaššák, Jana Zemanová
Omluveni: Martin Diviš
Ověřovatelé zápisu: Simona Pecková, Jan Šaššák
Finance a majetek
 ZO schvaluje smlouvu o narovnání mezi obcí Čestlice a společnostmi Aquapalace, a.s. a Angarmos plus, a.s. a pověřuje starostu
podpisem smlouvy. Smlouva ukončuje soudní spory, směnu pozemků mezi obcí a společností Angarmos plus, a.s., věcná břemena
obce Čestlice a stavební úpravy VH1, vedoucí k vymístění suchého
poldru. Záměr směny pozemků byl zveřejněn. Hlasováno: pro 7,
proti 0, zdržel se 1 (p. Brtek)
Ze zasedání ZO Čestlice
dne 16. dubna 2018
Přítomni: Petr Šachl, Martin Diviš, Petr Pála, Simona Pecková, Jan
Šaššák, Jana Zemanová
Omluveni: Bedřich Brtek, Roman Kabelka, Ivana Nováková
Ověřovatelé zápisu: Jan Šaššák, Simona Pecková
Finance a majetek
 ZO souhlasí s dodatkem smlouvy č. 2 mezi obcí Čestlice a firmou
DOMISTAV CZ, a. s. o zvýšení rozsahu prací a s navýšením ceny
o 136.364 Kč. Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6022306 na pozemku p. č. 105/14 v k. ú. Čestlice – kabelová spojka a kabelové
vedení v délce 5 m ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. Hlasováno:
pro 6, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6021621/VB002
na pozemcích p. č.496/8 a 337/75 v k. ú. Čestlice a 959/131
a 959/132 v k. ú. Průhonice pro ČEZ Distribuce, IČ 24729035, pro
uložení kabelu. Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
ZO Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na dotaci na dopravu na mezinárodní folklorní festival pro DFS Vonička ve
výši 20.000 Kč. Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Ze zasedání ZO Čestlice
dne 23. května 2018
Přítomni: Petr Šachl, Martin Diviš, Bedřich Brtek, Roman Kabelka,
Ivana Nováková, Petr Pála, Simona Pecková, Jan Šaššák, J. Zemanová
Ověřovatelé zápisu: Jan Šaššák, Simona Pecková
Finance a majetek
 ZO vzalo na vědomí finanční zprávu za období leden až duben
2018, přednesl starosta p. Šachl. ZO dále souhlasí s rozpočtovým
opatřením č. 1. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0
 ZO souhlasí s předloženým plánem financování obnovy vodovodu a kanalizace pro roky 2019–2028, vypracovaným TSP s.r.o.
jako provozovatelem. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0
 ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6012719/VB/1
na pozemku p. č. 105/150 a 475/3 v k. ú. Čestlice ve prospěch ČEZ
Distribuce, a.s. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0
 ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IZ-12-6000431/VB/06
pro ČEZ Distribuce, IČ 24729035 pro uložení kabelu VN. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0
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 ZO schvaluje plánovanou investici ve výši 20 mil. Kč na nákup
fondu dle předložené nabídky Komerční banky na balancované
modelové portfolio fondů Amundi s horizontem střednědobé investice. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0
 ZO souhlasí se záměrem pronájmu fotbalového hřiště na dobu
10 let TJ Sokol Čestlice, z. s. a pověřuje starostu vypracováním
návrhu smlouvy. Martin Diviš uvedl, že jako člen výkonného výboru TJ Sokol Čestlice, z. s. je ve střetu zájmů a zdrží se hlasování.
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 1 (p. Diviš)
 ZO souhlasí s prodloužením smlouvy s firmou Bulldog na 5 let
na zajišťování reklamní činnosti v katastru obce. Hlasováno: pro 8,
proti 0, zdržel se 1 (p. Kabelka)
 ZO souhlasí s finanční podporou Linky bezpečí, z. s. ve výši
5.000 Kč. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0
 ZO neschvaluje žádost města Říčany o dotaci na žáka. Hlasováno: pro 3 (p. Brtek, p. Kabelka, p. Pála), proti 4, zdržel se 2
(p. Šachl, pí Pecková)
Různé:
 ZO Schvaluje dokument obce „Plán rozvoje sportu pro obec
Čestlice“. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0
 ZO schvaluje předložený Pasport komunikací. Hlasováno: pro 9,
proti 0, zdržel se 0
 ZO souhlasí s předloženým zněním dodatku smlouvy č. 1 mezi obcí Čestlice a Průhonice a JTH Group a.s. IČ. 27339734 o parkovacích místech pro Dendrologickou zahradu. Hlasováno: pro 9,
proti 0, zdržel se 0
 ZO schvaluje předložený Organizační řád obecního úřadu a pověřuje obecní úřad jeho zavedením a vytvořením dalších dokumentů, vyplývajících z analýzy o zavádění GDPR. Hlasováno: pro 9,
proti 0, zdržel se 0
 ZO schvaluje pojmenování nové komunikace za dálnicí pomístním názvem „K Chotobuzi“. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0
 Úprava míst pro tříděný sběr odpadu – informace místostarosty.
 ZO schvaluje počet zastupitelů obecního zastupitelstva obce
Čestlice pro nadcházející volební období ve stávajícím počtu členů 9. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 1 (p. Brtek)
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 Hasičská plošina – informace o jednání mezi AQP Čestlice a Záchranným systémem Praha–východ o nájmu hasičské plošiny dovezené z Německa.
 Směnná smlouva – informace, nutno schválit dělení, záměr byl
zveřejněn.
 Pronájem ordinace – ZO shromáždí více informací ke stanovení
výše pronájmu.
 Projekt Rodinného centra v Čestlicích – diskuze o možnosti pronájmu malého sálu ve sportovní hale, audit stávajícího využití.
Diskuze:
o přestavba objektu a nájem pozemku pro parkovací místa
o pouť – diskuze o přípravě (uzavírka obce atd.)
o Občasník – další číslo vyjde 15. 6.
o zabezpečení wi-fi – informace starosty
o zabezpečení webových stránek obce – informace starosty
o ocenění občanů – návrhy
o doprava – informace p. Diviše o zamýšleném příspěvku
z kraje
Ze zasedání ZO Čestlice
dne 30. května 2018
Přítomni: Petr Šachl, Martin Diviš, Ivana Nováková, Petr Pála, Simona
Pecková, Jana Zemanová
Omluveni: Bedřich Brtek, Roman Kabelka, Jan Šaššák
Ověřovatelé zápisu: Ivana Nováková, Petr Pála
Finance a majetek
 ZO souhlasí s výběrem veřejné zakázky na stavební úpravy ZŠ
Čestlice., vybrána firma RODDOM s.r.o. za cenu 697.933 Kč bez
DPH. Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Termín dalšího řádného zasedání ZO byl stanoven na 27. 6. 2018
v 18.00 hod.
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CO SE V OBCI DĚJE
Dětský den byl jeden z nejvydařenějších!
Skvělé počasí, mimořádná účast, bohatý a nápaditý program, občerstvení, hudba a zpěv a spousta zábavy a radosti! Za to vše patří dík organizátorům z TJ Sokol Čestlice a všem dobrovolníkům!
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Zprávičky z mateřské školičky
Na začátku května proběhl v naší školce zápis a všechny
děti z Čestlic, které sem rodiče přihlásili, byly přijaty. Nově přijaté děti
i s rodiči byly pozvány na letošní poslední hudební divadlo, které
proběhlo v pondělí 4. června, díky počasí se konalo na školní zahradě
a bylo to moc hezké kulturní dopoledne.
Den dětí jsme oslavili na výletě. Letos jsme se vydali do Duhového
parku, kde byl pro nás připraven hudebně taneční program. Zpívali
jsme a tančili při kytaře, a potom si děti vyzkoušely všechny atrakce
parku.

Tančit a zpívat ovšem budeme i na konci června při rozloučení
s předškoláky, tak jak je naším dobrým zvykem. Děti s rodiči, ale
i my paní učitelky si připravíme masky tanečnic a tanečníků, zpěváků,
hudebních nástrojů apod. – fantazii se meze nekladou. Letos si s námi
zatančí Jan Onder, kterého znáte z televize, z Déčka i ze StarDance.
Nebudou chybět koníci, DJ Ruda, spousta soutěží o ceny a dobré jídlo.
Pro předškoláčky jsou připraveny dárky a vůbec pěkné rozloučení se
školkou. Děti ze Sluníčka si připravují malé předtančení – vždyť už od
ledna ve školce zpíváme, tančíme a hrajeme na hudební nástroje! Pro
všechny děti je připraveno i překvapení, které ale ještě dnes nemůžeme
prozradit.
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Nuda letos v naší MŠ rozhodně nebyla. Těšíme se na nové dětičky
a věříme, že příští školní rok si společně užijeme stejně jako ten letošní.
A loučíme se naším heslem pro tento rok: „Nezapomeňte si doma
zazpívat a zatančit!“
paní učitelky

Novinky ze ZŠ Čestlice
Do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 nastoupí 22 dětí. Jsou mezi
nimi všechny čestlické děti, které přišly k zápisu, a dále byly přijaty
děti, které splňovaly daná kritéria. Příští školní rok bude mít škola již
osm ročníků, počet dětí by měl přesáhnout číslo 150. Další stavební
úpravy, které ve škole proběhnou v průběhu prázdnin, budou znamenat
rozšíření o další moderní učebnu a zajistí všem žákům čestlické ZŠ,
která postupně přechází do režimu devítiletky, dostatek prostoru.
Dana Svobodová, učitelka
V době od 28. května do 1. června měli žáci 4. až 7. ročníku možnost
zúčastnit se výchovně vzdělávacího pobytu v Orlických horách. A jak
se na škole v přírodě líbilo žákům 5. ročníku?
 Byl jsem rád, že jsme byli v Babiččině údolí, na Bouzově i v jeskyních, všude se mi líbilo.
 Zážitek byla pro mě jeskyně, protože tam byli netopýři.
 Také mám zážitek z válení sudů z kopce a šiškového baseballu.
 Zážitek byla také rozhledna na Suchém vrchu. Byl to krásný výhled.
 Také se mi líbily procházky, hry a koupání v bazénu.
 Dobré bylo i ubytování a hlavně jídlo.
 Nejvíc jsem se bavil v bazénu a na minigolfu, ale také mě bavilo
opékání buřtů.
 Můj zážitek jsou večery na kopci při západu slunce a povídání
s kamarády.
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Milí Čestličáci,
tímto vám představuji nové logo, které vás bude nadále provázet na
všech tiskovinách a akcích čestlické knihovny a samozřejmě i na budově obecního úřadu. Doufám, že se vám jeho barevnost a hravost líbí.
Do konce školního roku chybí už jen pár dnů. Nezapomeňte si přijít do
poslední středy v červnu (27. 6.) pro zásobu čtení na dovolenou a pro
turistické průvodce, kterými knihovna doplnila svůj fond. V červenci
a v srpnu bude knihovna opět uzavřena – bude mít otevřeno pouze ve
středu 1. srpna v obvyklém čase (14,00-18,00), kdy můžete půjčené
knížky vrátit a vybrat si jiné na druhou část prázdnin. Tak docela ale
zahálet nebudu a v září se můžete těšit na spoustu nových knih.
Na podzim se opět bude v knihovně tvořit – tentokrát z pedigu, a před
Vánocemi si s dětmi vyrobíme vánoční hvězdičky. A dojde i na podzimní kavárnu… Setkala jsem se s otázkou, co to ta kavárna Union
vlastně je. Zde je vysvětlení pro ty, kdo nebyli u začátku našich setkání. – Knihovna uspořádala asi před dvěma lety výstavu s krátkou přednáškou o kavárně Union, slavné pražské kavárně, kde se před válkou
a po ní scházela intelektuální smetánka Prahy. (Kavárna dnes už neexistuje, nahradilo ji nakladatelství Albatros.) A dostavila se myšlenka
pořádat v prostorách OÚ několikrát do roka vlastní „kavárnu Union“
s kavárenskou atmosférou té doby – se stoly s ubrusy a květinami,
s kávou, čajem a koblihami, ovšem s jediným rozdílem: u nás se
v kavárně neplatí. Sejdou se sousedé a přátelé bez ohledu na věk, společně posedí, popovídají si, někdy se popije i vínečko. Na začátku setkání bývá krátké úvodní povídání na určité téma, minule se o příjem-
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né oživení postarala Lenka svým krásným zpěvem. Přijďte posedět
a sami uvidíte. Příště bude možná překvapení…
Přeji vám všem, nejen svým čtenářům, krásné, pohodové a hlavně slunečné prázdniny.
vaše knihovna a knihovnice Jitka

Úspěchy školy taekwondo NA-MU
Škola taekwondo NA-MU – to jsou malí
i velcí bojovníci, kamarádi i skvělá parta nadšenců pro bojové umění. Zajímá nás sport
a jsme ochotni mu dát ze sebe hodně. Zároveň
nás ale baví být spolu i jinde než v tělocvičně
– a tu teď máme v Čestlicích tak krásnou, že
sem za námi jezdí i cvičenci odjinud a ostatní
školy nám naše nové zázemí mohou jen závidět! – Jezdíme spolu nejen na závody, ale i na
parádní týdenní nebo víkendová soustředění. V zimě za sněhem, v létě
k rybníku. Každé soustředění nás posune dál a je pro nás odměnou za
hodiny strávené v tělocvičně.
Taekwondo se skládá ze tří korejských slov: tae – noha či technika
nohou, kwon – ruka či technika rukou a do – životní cesta, cesta bojovníka. Taekwon-do je původem korejské bojové umění, které se však
časem přizpůsobilo pro civilní potřeby a vyznává zcela mírové ctnosti:
zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezdolnost ducha.
Od roku 1955, kdy byl tento krásný sport poprvé představen v Soulu,
má na celém světě stále více a více fanoušků.
Cvičení taekwondo se školou NA-MU si od jejího založení v roce
2010 zvolilo už přes 200 cvičenců a náš počet rok od roku roste. Vychováváme bojovníky od malých capartů, kteří ještě ani nechodí do
školy, a vedeme své cvičence mnohdy až k vysokým černým páskům.
Našemu současnému nejmladšímu cvičenci je 5 let, naopak v soused-
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ních Kolovratech mají cvičence, který pro zdraví a kondici začal
s cvičením taekwondo v 70 letech.

Stupně vítězů nám skoro nestačily!
Školní rok pomalu končí a my můžeme s hrdostí konstatovat, že byl
pro nás mimořádně úspěšný. Letos poprvé jsme bodovali na prestižním mezinárodním závodě Czech Open (tři závodníci, jedna stříbrná
medaile), následně jsme v polovině května na 1. Mistrovství České
republiky barevných pásků vybojovali devět medailí (jedna zlatá,
čtyři stříbrné, čtyři bronzové) a v disciplíně technických sestav jsme
soupeřkám v kategorii starších žákyň nedali vůbec šanci – naše bojovnice obsadily všechna tři místa na stupních vítězů! Ale bodovali
jsme i na závodech menších, kde i ti nejmladší získávali ostruhy a procvičovali „nervíky“ – i ten nejmenší prcek totiž zjistí, že to, co jde
v tělocvičně skoro samo, se na závodech z hlavičky vykouří. Známe
radost z medailí i slzičky, když to zrovna nevyšlo. Jedno však každý
náš malý bojovník ví jistě: pořád je s ním parta kamarádů, která ho
podrží v každé situaci! A kdo s námi někdy na závodech byl, ten ví, že
parta NA-MU je neskutečně silná!
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Nejsme jediná škola taekwondo v ČR, nejsme ani největší, ani nejstarší… Ale máme jiná NEJ – skvělé trenéry, na které nedáme dopustit,
a srdce a nadšení, které nás sune dál po cestě, jíž taekwondo je. Jsme
školou, která klade důraz na slušnost, přirozenost a respektování pravidel – ať už těch základních a samozřejmých, tak těch, která vyplývají z taekwonda. Škola taekwondo NA-MU je tu pro všechny z vás,
kdo máte pocit, že nic nestíháte, že potřebujte vypnout a odreagovat
se. Nabídněte svým dětem cvičení taekwondo a ony vás možná do tělocvičny během pár měsíců přivedou také. Víme, o čem mluvíme, protože jsme školou, kde cvičí postupně celé rodiny. Budeme rádi, když
se potkáme v tělocvičně, na soustředění, na závodech – zkrátka když
se k nám přidáte!
L. Ponížilová
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Průběh jarní sezony fotbalových týmů
TJ Sokol Čestlice
*** ***
A tým: Remízou 0:0 v derby s Dobřejovicemi nezačala jarní část sezony špatně, ale pak jako bychom se nějak zasekli a dařit se přestalo.
Padla na nás zkrátka deka, a to jak herní, tak psychická. Důvodů bylo
několik – chybějící fyzička, velká marodka a malá účast na trénincích.
Trochu jsme se v tom hrabali a několik zápasů jsme prohráli velkým
rozdílem, ale hlavně jsme dělali šílené chyby a nebyli jsme schopní
proměnit šance před brankou soupeřů. Kvůli marodce a různým povinnostem jsme se na některé zápasy horko těžko sešli… A i přesto
platí, že několik z nás prokázalo týmového ducha, zápasy jsme odehráli kolikrát se zraněním a někteří obětovali chvilky s rodinou a podpořili tým v nelehké situaci. I fanoušci nás věrně podporovali a na venkovní zápasy jezdili fandit v hojném počtu, byť leckdy nemohli být
s našimi výkony spokojeni, stejně jako my sami. Nakonec to bohužel
vygradovalo odchodem Vládi Solaře z pozice trenéra. Sice jsme byli
domluveni, že z osobních důvodů po této sezoně skončí, ale situace si
žádala změnu a Vláďa vycítil, že nemá momentálně tým čím „nakopnout“ – jakkoli je třeba důrazně říci, že tristní výkony jsme nepodávali
vinou trenéra, ale že to bylo hlavně o nás hráčích, o špatnému přístupu
k tréninkům i k zápasům. Třebaže Vláďa nedokončil celou sezonu,
patří mu náš velký dík a vděčnost za to, jak se o tým v průběhu svého
trenérského působení staral. Dělal to naplno a poctivě a díky jeho loajalitě k našemu klubu se nám podařilo v minulé sezoně postoupit do
vyšší soutěže. Ale jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré. Role
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trenéra se ujal další čestlický srdcař Michal Meszároš a po trenérské
změně se nám postupně začalo dařit. Do ideálu to má sice stále daleko,
pořád máme plno zraněných, ale dostavily se konečně nějaké výhry
a vybojované remízy. Doma jsme si dokonce vyšlápli jak na Pacov
(výhra 3:0), tak i na druhý celek tabulky Kamenici (výhra 3:1).
V dalším a zároveň posledním domácím zápase této sezony jsme si poradili s beznadějně posledním Struhařovem v poměru 4:2. Do konce
sezony nám zbývá zápas v Mukařově, což je tým, s nímž bychom si
také měli poradit a získat nějaký ten bodík do celkové tabulky. Ještě
nás čekají brigády ke zkrášlení fotbalového areálu, a pak už bude následovat měsíční odpočinek a po něm příprava na novou sezonu. Ta
bude zahájena avizovaným zápasem proti staré gardě SK Slavia Praha,
který proběhne 18. srpna 2018 v rámci oslav 50. výročí založení TJ
Sokol Čestlice (viz pozvánka na str. 35).
Mirek Doksanský
*** ***
Starší přípravka se v průběhu jara zúčastnila soutěže pražské Jihovýchodní ligy. V těchto zápasech si
trenéři dopředu vždy upřesní výkonnost nominovaných hráčů/hráček, takže dle očekávání šlo ve většině případů o zápasy vyrovnané. Naše děti zde nabraly nové zkušenosti
se soupeři z Prahy. Doplňovali je hráči z mladší přípravky, kteří si vyzkoušeli systém hry 5+1 a hru proti starším dětem.
Postupně jsme v rámci Jihovýchodní ligy sehráli tato utkání:
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ČAFC Praha 07 – První zápas, soupeř byl o něco narostlejší
a důraznější, a třebaže byl zápas vyrovnaný, nakonec vyzněl lépe
pro domácí ČAFC.
ČAFC Praha 08 – Soupeř byl o dost mladší a my jsme udávali
tempo zápasu, celé utkání bylo na jednu branku a skončilo naším
výrazným vítězstvím.
TJ Březiněves – Vyrovnané utkání plné krásných akcí, padlo
mnoho branek a na konci byla naše těsná výhra.
Spartak Hrdlořezy – Opět velice vyrovnané utkání, soupeř hrál





sympaticky, ale v poslední čtvrtině jsme výsledek otočili v náš
prospěch.
ABC Braník – Soupeř zcela neodhadl smysl a úroveň této soutěže,
jeho hráči nám nepůjčili skoro celý zápas míč a utkání dopadlo
jednoznačně pro Braník.
FC Háje – V zápase měly naše děti jasně navrch, prosazovaly se
proti soupeři v krásných akcích a přihrávkách, takže z toho byla
výhra o více než 10 gólů a spokojené úsměvy našich dětí.
Závěrečný turnaj Háje – Odehraje se 16. 6.

Poznámka k celé soutěži: Jsem rád, že jsme se této soutěže zúčastnili.
Děti potřebují hrát zápasy s rovnocennými soupeři a ověřily si při
nich, že obstojí, umí udělat kličku, přihrát a dát branku. Celková myšlenka a pojetí JHL (Jihovýchodní ligy) se mi jednoznačně líbí!

Turnajová soutěž Okresního fotbalového svazu Praha-východ, kde
nám byli soupeři Odolena Voda, Vyžlovka, Brandýs/Stará Boleslav,
Kamenice:
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Brandýs n. Labem – První jarní turnaj, kdy jsme ještě nevěděli, do
čeho jdeme, ale nakonec jsme sehráli s novými soupeři vyrovnané
zápasy a celkově obsadili 3. místo.
Odolena Voda – Nepřijela Kamenice, do dlouhodobé tabulky jsme
sehráli jen tři zápasy a pak tři zápasy jako přáteláky, celkově opět
3. místo. Srážela nás nevyrovnanost našich výkonů, kdy jeden
zápas zahrajeme skvěle a další odflákneme.
Vyžlovka – Za celou dobu asi herně nejlepší turnaj. Kluci
předváděli skvělý fotbal, který všechny bavil. Bohužel zasáhly
vnější vlivy a v zápase s Odolenou Vodou jsme dostali dvě branky

po hrací době, soupeř tím vyrovnal a tento moment dětmi pořádně
otřásl. Bohužel, i na této úrovni se takové věci stávají. Zcela
nepochopitelné bylo chování trenéra soupeře, které rozhodně
nepatří na hřiště mezi 10leté děti. Opět 3. místo.
Čestlice – Doma nás nezastihla nejlepší forma, předvedli jsme
nemastný neslaný výkon, který opět stačil na obvyklé 3. místo.
Kamenice – Na závěrečném turnaji OFS PV jsme měli herně
navrch proti všem soupeřům, ale sráželo nás neproměňování
gólových šancí – soupeřům pak stačil jeden dva góly, aby s námi
držel krok. Nakonec tedy spokojenost s herním projevem, výsledky
byly o něco horší, ale celkové 3. místo ze všech pěti turnajů má
svou váhu a ceníme si ho.
Turnaj Hrdlořezy – Turnaj se odehraje 23. 6. jako zakončení
sezony.






Celkově panuje s jarní částí sezony spokojenost. Pokud se děti na hru
soustředí, je radost se na ně dívat, bohužel je to nepozornost a neaktivita, které nás občas srážejí k zemi. Na těchto věcech se snažíme pracovat a je jen na dětech, zda a kdy si tyto věci uvědomí. Ale v tomto
věku jsou problémy se soustředěností normální . Od podzimu se již
budeme chystat na větší hřiště a na přechod do mladších žáků.
Martin Doksanský
*** ***
Mladší přípravka: Ani mladší přípravka nezahálela
a v průběhu jara sehrála vedle standardních tréninků několik velmi zajímavých přátelských utkání s kvalitními
soupeři z okolí.
Postupně jsme sehráli tato utkání:
 Viktorie Vestec – První jarní zápas na trávě, děti si ještě zvykaly na
přechod z haly do venkovního prostředí, jelikož před tím trénovaly
na hřišti pouze 2x. Hrálo se na dvou hřištích, Vestec postavil jeden
pomalejší tým (ročník 2010) a jeden rychlejší (ročník 2009), naše
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dva týmy byly více méně vyrovnané; „desítky“ jsme přehrávali my,
naopak vestecké „devítky“ měly nad námi navrch.
Hrusice – Nepřálo nám počasí (od rána pršelo a celý zápas lehce
mrholilo), přesto si kluci velmi pěkně zahráli a nastříleli plno gólů.
Hrálo se opět na dvou hřištích, naši kluci stejně jako soupeř se
rozdělili na rychlejší a pomalejší mužstva, silnější hráli vyrovnaný
zápas, naši ty „pomalejší“ soupeře výrazně přehráli.
Dobřejovice – Hrálo se pouze na jednom hřišti a naši kluci měli po
celý zápas oproti dobřejovickým dětem fyzickou převahu, takže
jsme měli radost ze spousty vstřelených gólů.
Viktorie Vestec – Kluci si poprvé vyzkoušeli hru v počtu 6+1
(systém, kterým hrají pravidelně rakouské týmy mladších
přípravek), což pro ně bylo velmi nezvyklé a také se to odrazilo na
výsledku (soupeř nás přehrával). Nicméně byla to opět dobrá
zkušenost a odhalila nám nedostatky, na kterých musíme
zapracovat.
Hrusice – Opět se hrálo na dvou hřištích a na obou hřištích bylo
klání vyrovnané.
Dobřejovice – Hrálo se v počtu 5+1, aby si kluci zvykali na hru
v kategorii starší přípravky, do níž se díky svému věku posunou.
V tomto zápase naši kluci hru fotbalově kontrolovali a vytvářeli
zajímavé fotbalové šance před brankou soupeře.
Turnajová soutěž Okresního fotbalového svazu Praha-východ, kde nám byli soupeři: Odolena Voda, Kunice, Brandýs/Stará Boleslav, Úvaly a Hovorčovice. Jedná
se o druhou nejvyšší výkonnostní skupinu mladších přípravek na okrese, a proto je zde znát kvalita i vyrovnanost všech týmů.

 Čestlice – Na domácím turnaji se kluci stále ještě rozkoukávali, ale
„vyválčili“ jsme dvě výhry a bylo z toho dělené 3.–4. místo.
Na dalších turnajích jsme s těmito soupeři přidávali čím dál víc bodů:
z Odolené Vody jsme přivezli bodů 7, z Kunic 12 a z Úval 10!
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V průběžném pořadí (zbývají ještě dva turnaje) jsme na 3. místě, ale
výsledky stejně jako týmy jsou vyrovnané a před posledními dvěma
turnaji ztrácíme pouze 4 body na celkové 1. místo v druhé výkonnostní
divizi.
Martin Kabelka
*** ***
Minipřípravka: V průběhu jara jsme se snažili připravit
děti na přechod do kategorie mladší přípravky. Proto tréninky už nebyly tak volné a byly více zaměřeny na důraz,
rychlost a herní dovednosti. My trenéři občas propadáme mírnému pesimismu, když děti zcela nenaplňují naše vysoké nároky – ale po čase
se naše obavy proměňují v příjemné zjištění, že děti si už i v zápasech
více dovolí a že se snaží hru řešit fotbalově – a to je něco, na čem si
v čestlickém fotbale opravdu zakládáme. Jakkoli se vše neprojeví
hned, na dětech vidíme rostoucí zlepšení a snahu fotbalově růst.
V průběhu jara jsme pokračovali v miniturnajích s Průhonicemi
a Dobřejovicemi. Zápasy byly jako vždy kamarádské a primárně
v nich šlo o to, aby si děti vyzkoušely dovednosti naučené z tréninků.
Vedle těchto „tréninkových“ turnajů jsme se ještě zúčastnili turnajové
soutěže OFSPV s týmy Nehvizd, Dobrého Pole a sdruženého týmu
Radonice/Zeleneč. Bohužel prvotní myšlenka této na jaře vytvořené
skupiny se úplně nepovedla a problémem byla značná nevyrovnanost
týmů. Nehvizdy a Radonice/Zeleneč byly minimálně o úroveň výš,
a proto jsme sehráli vyrovnané zápasy jen se soupeřem z Dobrého Pole. I tak to pro nás byla dobrá zkušenost a poměření naší výkonnosti.
V posledním turnaji jsme dokonce sehráli vyrovnanější utkání i proti
silnějším!
V květnu jsme si společně s mladší přípravkou zpestřili naše aktivity
přespáním v čestlické tělocvičně, což si děti opět hodně užily a k zážitkům z této akce se vracely ještě na tréninku. Děkujeme obci Čestlice, že nám opět vyšla vstříc a mohli jsme tuto akci v tělocvičně uspořádat.
Mirek Doksanský
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*** ***
Školička: Konec sezony je za dveřmi a z našich nejmenších se pomalu stávají malí fotbalisti. Po celý rok
děti pilně trénovaly, učily se novým dovednostem s kulatým míčem, a samozřejmě si při trénincích také trochu hrály. Na jaře se postupně začaly účastnit turnajů
se svými vrstevníky a získávaly své první fotbalové zkušenosti. Z turnajů si děti přivezly mnoho zážitků, nové kamarády, radost z úspěchů
i zklamání z neúspěchů. Získaly své první medaile a samy se přesvědčily o tom, že musí ještě hodně trénovat, aby byly lepší a lepší. Chci
poděkovat všem rodičům a trenérům za spolupráci a trpělivost, dětem
za jejich nadšení a radost ze hry a přeji všem krásné slunečné prázdniny. Už se opět těšíme na začátek nové sezony 2018/2019!
Renata Frýdlová
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POZNAMENEJTE SI
DO KALENDÁŘE
Dobrobazar za dveřmi
V neděli 17. června od 9.30 do 15.30 hod. se na farní zahradě
v Čestlicích koná 13. ročník Dobrobazaru. Nákupem rozmanitého zboží opět podpoříte organizace, které lidem na sklonku života umožňují
zůstat v domácím prostředí – výtěžek bude tradičně putovat do pražské
Cesty domů (na plat koordinátora dobrovolníků) a do Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech (na provozní náklady).

Jako obvykle mohou zájemci třetí červnovou neděli navštívit zahradnictví, butik (v novém prostoru), altán s předměty do domácnosti,
sportovní potřeby, knihkupectví a hračkářství, nově přibude DobroTu-
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zex. V poledne se uskuteční dražba a v její nabídce najdete mimo jiné
archivní víno a pokojový drobnolistý fikus (rozvětvený stromek vysoký 1,2 m). Občerstvení na Dobrobazaru zajistí hned několik stánků.
V doprovodném programu vystoupí SAX & RHYTHM – začátek koncertu je už v 10.30 hod.! Kdo setrvá, nebo přijde až odpoledne, může
se těšit na kapelu TŘI V TRIKU.
V dětském koutku mohou nejmenší návštěvníci třeba pátrat, které zvířátko jim na výletě snědlo z pařezu svačinu, a pro kluky a holky jsou
připraveny opět pěkné ceny a upomínky. Mohou navštívit také speciální dobrobazarové kadeřnictví!
Dobročinný bazar pořádá spolek Dobrobazar. Díky laskavému svolení
čestlického pana faráře probíhá tradiční akce v krásném prostoru farní
zahrady vedle kostela svatého Prokopa. Akce se těší trvalé přízni návštěvníků i kvůli nasazení organizátorů z řad místních občanů a farníků, ale i jejich přespolních přátel. Dobrobazar má podporu řady lokálních organizací, zdejších rodin a jednotlivců. Podrobnější informace
na http://dobrobazar.wixsite.com/dobrobazar a na Facebooku.
Přijďte strávit příjemnou dobročinnou neděli! Příjem funkčních
předmětů do prodeje (spotřebiče, menší nábytek, kuchyňské vybavení,
knihy, originální nosiče, sportovní náčiní, hračky…) do 16. června na
čestlické faře (telefonický kontakt: 737 741 789).
Renata Skalošová

Svatoprokopská pouť 2018
Doufám, že ve svých diářích máte u poslední neděle v červnu velkým
písmem (s několika vykřičníky) poznamenáno: SVATOPROKOPSKÁ
POUŤ!!! Dobře víme, že svátek sv. Prokopa je až 4. července – ale
kdo by čekal, až se nám děti rozjedou na prázdniny? Takže potvrzeno,
v neděli 24. června přijede do Čestlic pouť. Co všechno nás čeká?
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 V 8.30 hod. začíná v kostele slavnostní mše ke sv. Prokopovi společná pro obce Čestlice a Průhonice.
Pouťový program:
 V 9.00 hod. pouť propukne. Rodina pana Artura Vocáska pro velký
úspěch přiveze opět velký řetízkový kolotoč, aby si na své přišly
nejenom děti do 6 let (houpačky, kolotoč, miniřetízák a vláček),
ale i děti větší a dospělé. Ani staročeská střelnice z roku 1920
s pohyblivými figurkami chybět nebude. A zase budou všechny
atrakce po celý den zdarma!
 V 10.00 hod. odehraje na malé scéně na farní zahradě svůj první
blok veselá partička muzikantů Švejk Band.
 V 11.00 hod. ji na pódiu vystřídá divadlo DOKOLA s loutkovou
pohádkou O kouzelné vodě (aneb jak se Kuba z Kubínova králem
stal).
 Ve 13.00 hod. si po dobrém obědě vychutnáte další pecky Švejk
Bandu.
 Ve 14.00 hod. vám divadlo DOKOLA sehraje pohádku o jednom
tuze zamilovaném vodníkovi a jedné tuze zamilované víle Jak se
Jíra mlynářem stal.
 V 15.00 hod. je tu opět Švejk band a pánové muzikanti jistě uvítají,
když si zanotujete s nimi!
 Ani náš salonní fotoateliér vás nezklame – letošní téma zní: „Za
hranice všedních dnů!“ – odnesete si tedy svou fotografii „z cest“.
Zapište se do pořadníku raději hned ráno, a pro ty, kdo nechtějí čekat, budeme mít možná alternativní řešení!
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 Hlad a žízeň nehrozí – točit se bude pivko z nupackého pivovaru
Gwern, opět přijede kočovná vinotéka U Hrocha a o dobrý gáblík se postará pan Plicka z únětické hospody, o pražených oříškách
a mandlích nemluvě. A pozor, letos bude zmrzlina z farmy a na
své si přijdou i vegani!
 A vůbec, proč prozrazovat všechno? (Kočovný samostřel pro děti
a simulátor stavu beztíže pro ty větší jsou letošní překvapení, nikomu to neříkejte…).

Přijďte se pobavit na svatoprokopskou pouť
a přiveďte své přátele a známé!
A na závěr obvyklá poznámka pořadatele: Nalákat prodejce na komorní vesnickou pouť, jako je ta naše, je pořádná dřina. Proto platí zásada,
že na pouti je třeba dát prodejcům vydělat, jinak příště nepřijedou!
Pouť je jen jednou do roka, kolotoče a program máme zadarmo – tak
pusťme chlup!
Ivana Nováková

Letní kino na fotbalovém hřišti
Pro velký úspěch si letos dáme repete. Tentokrát je filmová projekce
na fotbalovém hřišti naplánována na sobotu 1. září od 20.30 hod jako
romantické zakončení prázdnin. A co se bude promítat? Nechme se
překvapit (ještě totiž není vybráno). Prostě vezměte děti, partnery, kamarády, deky, dobré počasí a dobrou náladu. Budeme doufat, že hospůdka na hřišti bude tou dobou opět v provozu a že noc bude teplá,
tmavá a vlahá!
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Přehled nejbližších obecních akcí
 V neděli 17. června od 9.30 do 15.30 hod. se na farní zahradě koná
tradiční Dobrobazar .
 V neděli 24. června od 9.00 do 16.00 hod. se těšte na svatoprokopskou pouť! Čekají na vás pouťové dobroty a radovánky všeho
druhu!
 V sobotu 18. srpna od 11.00 hod. až do noci  – oslava 50. výročí
TJ Sokol Čestlice
 V sobotu 1. září od 20.30 hod. bude letní kino na fotbalovém hřišti.

INZERCE
Pro občany Čestlic je inzerce zdarma, pro ostatní je inzerát na ½ strany za 250 Kč a na celou stranu za 500 Kč bez DPH. Inzerci lze zasílat
na e-mail redakce in.cestlice@gmail.com, platba se provádí na OÚ.
Předpokládaný termín dalšího vydání je září 2018.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Zprávy z obce
Setkání bývalých starostů a místostarostů
U příležitosti 100. výročí vzniku republiky na pozvání starosty se
uskutečnilo setkání bývalých starostů a místostarostů obce Čestlice.
Při této příležitosti byla na návrhy občanů předána ocenění – čestné
uznání s plaketou Daně a Petrovi Svobodovým za práci v ZŠ Čestlice
a přechod z malotřídky na školu s druhým stupněm, dále Václavu Berounskému za dlouholetou práci pro obec a Jitce Šachlové za pozvednutí obecní knihovny, která je v rámci Středočeského kraje hodnocena
jako jedna z nejlepších. Další návrhy na ocenění je možné zasílat starostovi obce.

Přístup na wi-fi na OÚ nově přes Czech Wi-Fi Pass
V rámci nových opatření, souvisejících s GDPR, bude nadále možný
pouze autorizovaný přístup přes Czech Wi-Fi Pass (nová aplikace proti
zneužití wi-fi sítí), který zaručí automatické a bezpečné připojení nejen na obecním úřadě, ale i na jiných místech, kde je tato aplikace nasazena. Za nezabezpečenou free wi-fi hrozí provozovatelům (nákupní
centra, kavárny, hotely i jiná veřejná místa) astronomické pokuty.

Souhlas s použitím osobních dat
V nejbližší době bude na našich webových stránkách spuštěna další
formulářová aplikace, na které bude možné udělovat úřadu souhlasy na použití osobních dat. Formuláře budou označeny tak, aby bylo
jasné, pro jaký účel a na jakou dobu je souhlas udělen. Jedná se pouze
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o ty případy, kdy úřad zpracovává údaje, které mu neukládá zákon –
např. posílání SMS zpráv s informacemi o akcích v obci nebo okolí,
s pozvánkami či jinými událostmi, které nespadají do krizového řízení.
Naopak na události, které do krizového řízení patří (nehody, smog,
výpadek proudu, havárie) souhlas být udělen nemusí. Souhlas
k využití osobních dat tak bude potřeba např. při vítání občánků nebo
pro obdarování seniorů při výročích.

Komunikace z občany
Obec zvažuje využití nové aplikace pro komunikaci s občany umožňující zpětnou vazbu, která dosud chybí. Program by umožňoval zapojení
širší komunity do činnosti obce a lépe by reflektoval přání občanů. Bylo by pak možné vytvářet různá diskusní témata a ankety, jež nebudou
ovlivněny anonymními jedinci, kteří nemají k obci vztah. Aplikace
bude hrazena z jiných zdrojů a obec by získala zajímavý komunikační
nástroj.

Zrušení noční linky č. 955.
Od poloviny července do poloviny září nebude v provozu noční autobusová linka číslo 955 do Čestlic (jeden noční spoj v 1.55 hod. ze zastávky Modrá škola), a to z důvodu uzavírky ulice Štychova v Křeslicích. Tato linka má podle dopravního průzkumu minimální využití,
většinou jezdí úplně prázdná, a proto společně s Průhonicemi uvažujeme o jejím úplném zrušení.

Pojmenování nové komunikace
Komunikace pod valem za dálnicí byla pojmenována pomístním názvem „K Chotobuzi“.
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Užitečně informace
 Žádáme řidiče, aby v sobotu 23. 6. vzhledem k přípravě pouťových
atrakcí neparkovali na návsi. V neděli 24. 6. od 6 do 19 hodin bude
náves z důvodu konání pouti pro dopravu uzavřena.
 Provoz obecního úřadu v letních měsících (červen až srpen) bude
z důvodu čerpání dovolených omezen. Aktuální omezení bude vždy
uvedeno na webových stránkách obce a na vývěsce obecního úřadu. Služby CzechPoint poskytuje pobočka České pošty v Albertu.
Od 2. do 4. 7. bude úřad uzavřen.
 Knihovna bude v letních měsících uzavřena s výjimkou 1. srpna
od 14 do 18 hod., běžný provoz bude zahájen 5. září.

           
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 (období 1. 4 .–1. 11.):
otevřeno denně 8–20
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Čestlický občasník je zapsán do evidence periodického tisku pod číslem MK
ČE 19867.

39

40

