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SLOVO NA ÚVOD
Milí sousedé,
co se aktuálně děje v Čestlicích? ► Především pokračuje přestavba
budovy bývalého OÚ na malé zdravotní středisko. Dočasně je tím
omezen přístup k mateřské škole – a nemožnost parkování vyvolala
u některých rodičů nespokojenost. Lze ale zaparkovat u nového obecního úřadu, odkud je to do školky jen pár kroků… Vybudování zdravotního střediska pro občany snad stojí za trochu nepohodlí! Březnové
mrazy zkomplikovaly venkovní práce na stavbě, ale vnitřní instalace
pokračují a lze předpokládat, že kolaudace střediska proběhne
v plánovaném termínu v květnu. Postupně zde bude otevřena ordinace
praktického lékaře a zubařská ordinace, přičemž v prvním patře bude
další rezerva pro zdravotnické služby – otevřený prostor k možnému
využití a další kancelář. ► Pokračují práce na záměru výstavby hasičské zbrojnice – projekt již je podán na stavebním úřadě v Říčanech,
čekáme na souhlas SÚS kraje s připojením na komunikaci a na vydání
stavebního povolení. Po jeho získání by mělo v květnu proběhnout výběrové řízení na stavební firmu a v červnu bychom chtěli stavbu zahájit. Příští zimu už by měla nová hasičská zbrojnice sloužit k parkování
a údržbě hasičských speciálů, Ostatně vozový park našich hasičů se
nově rozšířil o osobní velitelské vozidlo (viz str. 15), takže v tuto chvíli lze říct, že máme plnou výbavu. ► V plánu je revize a úprava kontejnerových stání (míst s kontejnery na tříděný odpad). Kontejner na
textil jsme na žádost občanů přemístili z původního stanoviště v ulici
Okružní na nové kontejnerové stání u přečerpávací stanice na konci
ulice Habrová. ► Připravujeme postupnou výměnu nejstaršího pouličního osvětlení za nové s LED diodou, například v ulici K Dobřejovicům. ► V obci bude realizována soukromá výstavba dalších rodinných domů. V souvislosti s pokračováním výstavby v lokalitě za
dětským hřištěm, kde již probíhají zemní práce na elektrických přípojkách, budou ulice Kaštanová a Akátová propojeny s ulicí Benickou.
Druhá větší výstavba proběhne na pozemcích za firmou Rehau v ulici
K Dobřejovicům, kde bude současně rozšířena vozovka a zřízen chod-
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ník. Je třeba počítat s tím, že všechny tyto stavební zásahy budou pro
občany znamenat určitá dočasná omezení. ► Pokud jde o výstavbu
nové obchodní zóny za dálnicí, její zahájení nelze jakkoli předvídat,
protože všechna rozhodnutí orgánů jsou napadána spolkem Krajina
pro život z Průhonic. Dnes je bohužel běžnou praxí, že zablokovat jde
úplně všechno, čehož jsme svědky při výstavbě dálnic v celostátním
měřítku. Také dostavba jihovýchodního obchvatu Prahy (tzv. Pražský
okruh – stavba 511), která by výrazně pomohla naší obci s hlukovou
zátěží, je stále napadána a její realizace je nadále nejistá. ► Na základě stížnosti občanů ohledně zvýšení hlukové zátěže po stavbě protihlukových stěn na straně Průhonic proběhlo jednání obce
s Ředitelstvím silnic a dálnic. (Děkuji panu Rackovi za velkou pomoc
při zprostředkování tohoto jednání.) Největším problémem je změna
stavby kvůli obchodním subjektům, kdy pohltivé stěny byly nahrazeny
stěnami skleněnými. Zástupci ŘSD nám slíbili, že v tomto roce bude
provedeno měření hluku a při překročení limitů budou realizována
některá opatření k nápravě. Jednu z možností představuje náš návrh
na omezení rychlosti mezi exity 6 a 8. Pomoci by měla také oprava
povrchu dálnice v této oblasti s použitím tzv. tichého asfaltu, k níž má
dojít v příštím roce. Nejvíce by nám ovšem pomohla právě stavba
Pražského okruhu, kdy by dálnice po exit 10 přestala být dálnicí, a výrazně by se tak omezila nákladní doprava jako největší zdroj hluku. ►
Po mnoha letech soudních sporů a po dvou letech velmi intenzivních
jednání došlo nakonec k podpisu smlouvy o narovnání se společnostmi pana Sehnala (majitel Aquapalace Čestlice). Tento podpis
znamená ukončení všech žalob a redukci finančních nároků protistrany, to vše výměnou za budoucí součinnost obce při realizaci komerčních záměrů pana Sehnala na jeho pozemcích v katastru obce. Nutno
říci, že obec již ve věci přemístění suchého poldru vstřícnost a součinnost prokázala.
Na závěr vás chci pozvat na veřejné setkání, které se bude konat ve
středu 18. dubna od 17.30 hod. v prostorách obecního úřadu. Já
i ostatní zastupitelé rádi zodpovíme všechny vaše dotazy nejen k tématům, která jsem zde zmínil. Přeji vám příjemné dny nadcházejícího jara.
Petr Šachl, starosta
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TÉMA DNE
Revoluce v ochraně osobních dat
Nařízení GDPR je nový zákon na ochranu dat platný pro celou Evropskou unii. Poskytuje jednotlivcům větší kontrolu nad jejich osobními
údaji a ukládá nové povinnosti organizacím, které tato data shromažďují, zpracovávají a analyzují, včetně organizací mimo EU. Nařízení
nabyde účinnosti 25. května 2018.

GDPR přinese značný nárůst administrativy a povinností pro
obecní úřady. Cenu za povinnou analýzu se podařilo snížit díky výběrovému řízení, které pro své členy realizoval Ladův kraj – některé nabídky za její zpracování dosahovaly až 120.000 Kč, pro nás bude cena
jen 10.000 Kč, a to včetně ZŠ a MŠ. Kromě toho máme povinnost
zaměstnat pověřence pro GDPR, který nás bude stát cca 2000 Kč
měsíčně, opět zásluhou Ladova kraje. Jaká další opatření bude muset
úřad přijmout, to teprve zjišťujeme, ale je zřejmé, že ke zpracování
některých údajů bude potřeba souhlas občana. Otázkou je, zda například bude možné zveřejňovat bez souhlasu fotografie z obecních akcí,
na kterých tito občané celkem logicky budou! Náš stát opět nestihl
včas reagovat, takže není připraven zákon, který by toto nařízení upravoval. Platí tedy GDPR v původním znění včetně pokut, které jsou tak
vysoké, že by pro obec naší velikosti mohly být likvidační!
S touto administrativní pohromou souvisí též zavedení úplné elektronizace výběrových řízení – tato povinnost začne platit od letošního
podzimu. Zadávání zakázek a jejich vyhodnocení bude probíhat vý-
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hradně pomocí elektronických nástrojů. Osobně jsem zvědav, jak se na
to bude při kontrole tvářit finanční úřad, který dosud na všechno požaduje papírové doklady, dokonce včetně úkonů, které již nyní mají elektronickou podobu. A když je řeč o kontrolách: Dotace, kterou
obec obdržela na pořízení čisticího stroje, byla na podzim podrobena
důkladné kontrole. Po několika měsících byl sice výsledek pozitivní
a obec obstála bez závad – ale jsou to nervy!
Petr Šachl, starosta

Dvě stanoviska Svazu měst a obcí ČR
Svaz měst a obcí ČR vydal prostřednictvím tiskových
zpráv dvě aktuální stanoviska: k návrhu na zavedení
přímé volby starostů a hejtmanů, který Svaz nepodporuje, a k chystanému daňovému balíčku z dílny
Ministerstva financí ČR, podle kterého by měla města a obce přijít minimálně o 5,3 mld. Kč z daňových příjmů. Obsah
tiskových zpráv nabízíme v redakčním zkrácení.

Tisková zpráva z 26. 3. 2018
Svaz měst a obcí ČR odmítá aktuální poslanecký návrh na zavedení přímé volby starostů a hejtmanů, který by vyžadoval změnu
Ústavy ČR. O případných změnách volebního systému je nutné vést
širokou diskuzi napříč politickým spektrem a zapojit do ní představitele samospráv, včetně Svazu.
Stejný model volebního systému jako v České republice funguje
i v dalších evropských státech. Naopak zkušenosti ze Slovenska, kde
přímou volbu starostů mají, ukazují na velká rizika. Za jedno z hlav-
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ních nebezpečí přímé volby starostů zejména v malých obcích Svaz
považuje fakt, že starosta může být zvolen nejsilnější menšinou několika hlasů, např. svého příbuzenstva nebo komunity.
Pokud přímo volený starosta bude špatně hospodařit, nelze ho bezprostředně odvolat. U přímo voleného starosty také nebudou pořádně fungovat všechny kontrolní mechanismy. Změna by rovněž měla velký
dopad na státní rozpočet v souvislosti s volbami.

Tisková zpráva z 20. 3. 2018
Chystaný daňový balíček z dílny Ministerstva financí ČR
s platností od 1. ledna 2019 ruší superhrubou mzdu a snižuje daňovou
zátěž zaměstnanců o jeden procentní bod. Výpadek příjmů půjde na
úkor nejen státní kasy, ale postihne především rozpočty obcí a krajů.
Díky nižším daním pro zaměstnance mají obce přijít minimálně o 5,3
miliardy Kč.
Ministerstvo financí ČR argumentuje tím, že obce dostaly přidáno cca
8 mld. Kč na sdílených daních v rámci rozpočtového určení daní od
1. ledna 2018, a proto nepočítá s žádnou finanční kompenzací výpadku
5,3 mld. Kč. Obcím tedy zůstane v rámci rozpočtového určení daní
místo 8,2 mld. Kč pouze 2,9 mld. Kč. Jejich situace se tak díky politice státu stává těžko předvídatelná. Ovšem pro rozvoj obcí a investic do
obecní infrastruktury je nezbytná právě dlouhodobá předvídatelnost
příjmů!
Přitom právě obce jsou stavebními kameny každého státu, plní celou
škálu veřejných služeb a funkcí, a jsou tak hlavním aktérem komunitního dění. Bohužel k zajištění všech těchto záležitostí stát neposkytuje
obcím dostatečné legislativní i finanční podmínky.
redakce
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CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT
Rozdíl mezi Čestlickým občasníkem
a Zpravodajem ODA
V únoru se v našich schránkách objevil Zpravodaj ODA – a začala
jsem se setkávat s dotazy: Co to vyšlo za divný Občasník!? – Na tyto
dotazy odpovídám: Ne, tohle není Občasník, to pouze začala kampaň
pro podzimní komunální volby do zastupitelstva naší obce. Domnívám se, že vnějšková podobnost s Občasníkem – stejný formát, podobný design, barevnost, logo obce na titulní straně – nejsou náhoda,
nýbrž záměr, a že přesně takto chtěl Zpravodaj ODA občany mást.
Dovolte mi jako redaktorce a editorce Občasníku – od nultého čísla
v lednu 2007 dodnes – nastínit rozdíly mezi Čestlickým občasníkem
a Zpravodajem ODA.
Důvod existence:
 Čestlický občasník vydává obec z iniciativy voleného zastupitelstva, aby 4x do roka občanům zprostředkovával informace o dění
v obci a aby dění v obci reflektoval.
 Zpravodaj ODA (z dílny předsedy „ODA Čestlice“ Přemysla Mrzeny) vzniká na objednávku jako stranické noviny, t. č. s volebním
zaměřením, s cílem vytvořit zdání alternativy (k čemu?), nalákat
občany na pseudoinformace a na „upřímný“ zájem o jejich život. Je
náhoda, že politickou stranu ODA založil majitel Aquapalace Čestlice pan Sehnal, který je jejím předsedou?
Informační hodnota:
 Občasník informuje o akcích, které pro občany vymýšlí, připravuje,
organizuje a financuje obec Čestlice – s osobním nasazením konkrétních občanů. Dále informuje o akcích spolků, které v obci skutečně fungují, ať už je to TJ Sokol Čestlice nebo hasiči, nebo o činnosti lidí z farnosti kostela sv. Prokopa. A konečně informuje
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o akcích v nejbližším okolí na základě souhlasu a kulturní výměny
se sousedními obcemi či obcemi Ladova kraje (který mimochodem
řídí 5členná rada, jejímž členem je starosta Čestlic, a ODA nemá na
akcích Ladova kraje žádný podíl).
 U Zpravodaje ODA dochází – pod pláštíkem snahy informovat občany – k prezentaci akcí, které pracně připravili jiní a s nimiž ODA
nemá vůbec nic společného; avšak způsobem, jakým o nich informuje, si je de facto „přivlastňuje“. Vlastní akce – jako zájezd po
stopách sv. Prokopa (který mimochodem obec pro své občany pořádala v roce 2016), odvoz autobusem na Ladovské vepřové hody
nebo malování hrnečků – stojí především na penězích (tj. nepořádají je občané pro občany, ale najatí průvodci či lektoři).
Pozadí:
 Za vydáváním Občasníku, stejně jako za pořádáním masopustů,
Dnů dětí, svatoprokopských poutí, farních Dobrobazarů, vítání
občánků, zájezdů, adventních koncertů, setkávání seniorů, předvánočních setkání u punčového stromu, výstav, přednášek, setkávání
v kavárně Union a akcí knihovny a za pořádáním dalších a dalších
akcí je dobrovolnická činnost občanů Čestlic, snaha o živou obec,
o pěstování sousedských vztahů (tedy toho, co se moderně nazývá
občanská společnost), a v neposlední řadě zájem zvolených zastupitelů o své spoluobčany.
 Za aktivitou „čestlické“ buňky ODA stojí podnikatelská strategie,
v níž občané nehrají žádnou roli, vyjma role voličů. Mimochodem,
kolik má tato buňka vlastně členů? A jsou to skuteční obyvatelé
Čestlic, nebo jen ti papíroví, pouze trvale přihlášení? Jaké anonymní „my“ nás to vyzývá na stránkách Zpravodaje ODA k novému
pohledu na „ … zlepšení kvality života a prohlubování občanské
sounáležitosti“?
Příprava:
 Za přípravou Občasníku jsou hodiny a hodiny dobrovolné práce (ke
čtyřem víkendům v roce pravidelně přidávám čtyři dny své dovolené, což vynásobeno 11 lety…)
 Za přípravou Zpravodaje ODA je nepochybně rovněž práce, ale
především peníze věnované na komunální kampaň ODA.
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Grafické provedení:
 Občasník je připravován na koleni, na obyčejném „písíčku“ bez
použití grafického programu, a z grafického pohledu je tedy poloamatérský (jsem zkušená redaktorka, ale nejsem grafik).
 Zpravodaj ODA má grafickou stránku nepochybně profesionálnější
(za peníze jde všechno), pozastavit se lze nad použitím loga obce
bez jejího vědomí a souhlasu.
Vedle slibů nám budou v rámci volební kampaně nepochybně nabízeny rozmanité benefity a je třeba dávat si pozor: abychom krátkodobě
něco nezískali, ale dlouhodobě hodně neztratili. A proč může být
ona nevděčná a časově náročná práce zastupitele tak atraktivní?
Rozhodovat o obecních záležitostech v pozici zastupitele dává například možnost hospodařit s obecními financemi, které až dosud byly
spravovány výhradně v zájmu občanů a k rozvoji obce a které tvoří
naši důležitou finanční rezervu. Zcela hypoteticky – obecními penězi
lze ale také vycházet vstříc komerčním subjektům v zóně a více uspokojovat jejich podnikatelské, zejména stavební záměry. Ve hře jsou
i další pravomoci zastupitelstva jako zavádění či rušení lázeňského
a ubytovacího poplatku, snížení daně z nemovitosti (jejíž výše nám
v současnosti přivádí ze zóny peníze a občanům je kompenzována
bezplatným svozem odpadu)… Jistě, komerční zóna leží v katastru
obce a je třeba investovat i do jejího rozvoje, ale současně je třeba minimalizovat dopady na obec, které by další rozšiřování zóny mohlo
přinášet (zvýšení dopravního ruchu, nárůst počtu osob, které využívají
dopravní obslužnost, komunikace a další služby hrazené obcí apod.).
Což stěží ohlídá zastupitel, který v obci vůbec nežije, zato na jejím
území realizuje svůj byznys (anebo je takovým podnikatelem zaměstnáván). Doufejme, že není ambicí ODA takto prvoplánově využít vliv
v obecním zastupitelstvu, a věřme, že kandidatura této strany v nadcházejících komunálních volbách je motivována upřímným zájmem
o naši obec. Ale na každý pád je třeba být bdělí.
Ti, kdo dnes chtějí získat moc a vliv, už dávno pochopili, že působit
na voliče prostřednictvím médií je efektivní a levné. Člověk má
tendenci řečenému či napsanému věřit. V éře manipulací, polopravd
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a lží je však třeba naslouchat a číst kriticky a vždy se zajímat o to, kdo
za řečeným a napsaným stojí a proč to píše a říká.
Vzhledem k blížícím se komunálním volbám si patrně vylepím na
schránku text PROSÍM NEVHAZOVAT MATERIÁLY ODA.
A osobně doufám, že „čestlická“ buňka ODA zahájila svoji předvolební kampaň v Čestlicích tím, že hodně lidí naštvala.
Ivana Nováková, zastupitelka, redaktorka a editorka
Čestlického občasníku a organizátorka
kulturních akcí v Čestlicích
Tento článek vyjadřuje osobní názor autora.

Vyjádření TJ Sokol Čestlice
ke Zpravodaji ODA č. 2/2018
Spolek TJ Sokol Čestlice je nezávislým sportovním a volnočasovým
subjektem, který je podporovaný svými členy a přáteli, obcí Čestlice,
obcí Nupaky a sponzory z řad soukromých společností. Těchto podporovatelů a sponzorů si nesmírně vážíme a jsme vděční za jejich přízeň,
ale v rámci našich aktivit chceme nadále zůstat neutrální a nepřejeme si, aby naše společenské a sportovní aktivity byly spojovány
s propagací jakýchkoliv politických subjektů.
za TJ Sokol Čestlice Mirek Doksanský

Ukončení víkendového provozu linky 328
Úvodem je třeba předeslat, že Krajský úřad platí obcím pouze základní dopravní obslužnost – aby se děti
dostaly do škol a lidé do práce. Pokud linka jezdí častěji, ztrátu podle značně nepřehledného klíče doplácejí v celé trase linky obce.
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Když se ohlédneme do nedávné historie, tak dopravní obslužnost v naší obci se zlepšovala v souvislosti se vznikem komerční zóny. Bylo to
však jenom díky tomu, že s jednotlivými komerčními subjekty v zóně
dojednávala obec spoluúčast na financování dopravy. Díky dobrému
výběru financí od komerčních subjektů jsme mohli dělat dopravu pro
občany stále komfortnější a zavádět nové linky. Tak vznikla i „rychlá“
linka 328, která byla v počátku plně hrazena obcí Čestlice (s příspěvky
ze zóny). Později, když došlo k prodloužení linky do Modletic, přispívaly Čestlice na provoz linky významnou částkou. Autobus ovšem
jezdí i přes sousední obec Dobřejovice, která má pochopitelně rovněž
požadavky na dopravní obslužnost svého území, avšak její finanční
podíl byl od počátku minimální. Pro vaši představu, takto by vypadalo
financování linky 328 v roce 2018: z celkové ztráty 2.922.687,90 Kč
by Čestlice (s přispěním komerčních subjektů) zaplatily 1.680 665,40
Kč, Modletice 1.075 158,90 Kč a Dobřejovice 166.863,60 Kč.
K této zřejmé nerovnoměrnosti ve finančních příspěvcích jednotlivých obcí ovšem
přistoupil další problém: Vlastníci komerčních subjektů v zóně se měnili, jedni
odcházeli, místo nich přicházeli noví,
mnohým subjektům se s vybudováním velkých komerčních center
v Praze výrazně snížily zisky, a především vlastníci přestávali být
k finančním příspěvkům na dopravu motivováni (pokud např. nepotřebovali od obce souhlasná vyjádření ke stavebním záměrům apod.).
A tak začalo postupně docházet ke snižování, ba mnohdy k vypovídání
finančních příspěvků na dopravní obslužnost. Nůžky mezi výší doplatku, který si za linku 328 účtoval Ropid, a finančními příspěvky od
komerčních subjektů se postupně stále více rozevíraly v neprospěch
naší obce. A když v loňském roce vypověděl smlouvu subjekt, který
na linku 328 přispíval významnou částkou 700.000 Kč, museli jsme již
začít reagovat, neboť čistý doplatek obce by přesahoval 1,5 mil. korun.
Zahájili jsme jednání s Dobřejovicemi a Modleticemi jednak o rozdělení linky 328, která jezdí až do Modletic, a jednak o spravedlivějším
rozdělení příspěvků. Ropid nás ujišťoval, že není problém vše překalkulovat, pokud se obce na financování dohodnou. Jednání probíhala od
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srpna loňského roku, ale stále bez výsledku. V prosinci jsme spolu se
starostou navštívili i vedení společnosti, která nám vypověděla smlouvu, aby ještě zvážili možnost přispívat obci na dopravu aspoň nižší
částkou – bohužel jsme dostali negativní stanovisko.
Na konci loňského roku jsme požádali Ropid, aby udělal průzkum vytíženosti linky 328. Tento průzkum proběhl ve dnech 21. listopadu
(pracovní den), 25. listopadu (sobota) a 26. listopadu (neděle). Průzkum ukázal, že využití linky o víkendu je opravdu malé a využívají ji
především zaměstnanci a zákazníci komerční zóny. Proto jsme se nakonec po dlouhých diskuzích na jednáních zastupitelstva a po důkladné kalkulaci rozhodli s platností od 4. března 2018 zrušit na lince 328
víkendové spoje a ušetřit oněch cca 700.000 Kč, o které jsme výpovědí
komerčního subjektu přišli. Z důvodu velké vytíženosti ranního spoje
v 6:58 v pracovních dnech jsme ale zároveň s Ropidem dohodli posílení o nový spoj, který z Čestlic vyjíždí v 6:48.
Zrušení víkendového provozu ale nebude jedinou změnou, týkající se
linky 328. V červnu dojde k jejímu rozdělení na linku, která bude se
stávajícím číslem 328 končit v Čestlicích a na niž bude naše obec hradit doplatek ve výši 852.432 Kč za rok, a dále na linku, která bude pod
novým číslem pokračovat do Modletic a jejíž financování bude spravedlivě rozděleno mezi tři zúčastněné obce na třetiny, tj. obce Čestlice,
Dobřejovice i Modletice budou platit každá stejný doplatek ve výši
466.068 Kč za rok
I po těchto úpravách by naše obec v letošním roce
měla hradit celkovou ztrátu na všech spojích jedoucích do Čestlic nebo přes Čestlice nemalou
částku ve výši 2.510.190,60 Kč. K tomu je ovšem
třeba dodat, že skutečná roční ztráta Ropidu, kterou obce musejí uhradit, se odvíjí od výběru tržeb na linkách, a že každý rok se tato částka
navyšuje o inflaci. Pokud by se nám v budoucnu podařilo dohodnout s
komerčními subjekty v zóně lepší výběr finančních příspěvků na dopravní obslužnost, můžeme kdykoli opět zavést nebo přidat spoje jedoucí do naší obce.
Martin Diviš, místostarosta
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Kácení u Čestlického potoka
V nedávné době obec provedla redukci a kácení
stromů a některých keřů podél Čestlického potoka za
mateřskou školkou a za dětským hřištěm. Důvod?
Mateřská školka se dlouhodobě potýkala s problémem padajících větví z těchto převážně náletových
stromů na pozemek zahrady, na níž si děti hrají. Koryto potoka navíc postupně zarostlo a vinou malého
průtoku vody ztratilo samočisticí schopnost. Aby mohlo být koryto
vybagrováno a dostala se k němu technika, bylo kácení a vyčištění
břehů nezbytné.
Odstranění vybraných stromů za dětským hřištěm ovšem vyvolalo reakci některých občanů. Tato reakce byla dvojí: část požadovala další
kácení nebo téměř úplné vyřezání stromů, část se naopak postavila
proti kácení. Někteří občané uváděli jako argument proti kácení to, že
konkrétní stromy sami vysadili. Není tedy na škodu znovu zopakovat,
že strom je součástí pozemku a není majetkem toho, kdo ho sázel.
Pokud má někdo bohulibý záměr realizovat zeleň na obecních pozemcích, měl by ho vždy předem konzultovat s obecním úřadem a získat
jeho souhlas, avšak i pak bude vysázená zeleň součástí pozemku
v majetku obce.
Kdo mě zná, ten ví, že nejsem přítelem kácení stromů (na toto téma již
vyšel v Občasníku nejeden článek), ba naopak, v posledních letech byla zeleň v obci nebývale rozšířena výsadbou velkého množství stromů.
Nicméně tentokrát právě v zájmu údržby zeleně bylo kácení nutné.
Abychom však vyšli vstříc většinovým požadavkům, budou po dohodě
menší stromy u Čestlického potoka přesázeny tak, aby v budoucnu nepřekážely nutné údržbě – a to jak zeleně, tak i vodoteče. A má-li někdo
z vás nápad, kde je v obci dále možné realizovat výsadbu nových
stromů na obecních pozemcích, nebo chce-li někdo z vás poskytnout
k výsadbě svoje veřejně přístupné (nezaplocené) pozemky, bude se
svou iniciativou na obecním úřadě vítán.
Petr Šachl, starosta
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Vozový park hasičů se opět rozrostl
Obec získala bezúplatným převodem další automobil od hasičského
záchranného sboru, tentokrát od Středočeského kraje. Jedná se
o osobní velitelský hasičský automobil Octavia. Teď už zbývá jen
postavit hasičskou zbrojnici, aby měly vozy naší hasičské jednotky důstojné zázemí!

Hasičský speciál Dennis od Záchranného sboru v Praze, o kterém jsme
psali v prosincovém Občasníku, musí projít náročnou repasí. Část bude opravena v servisu, ale větší část budeme muset realizovat vlastními silami. Doufám, že se zapojí všichni naši hasiči, případně přivítáme
pomoc i dalších dobrovolníků. Nyní sháníme některé díly a řešíme
možnost jejich náhrady, abychom je nemuseli dovážet z Anglie. Doufám, že s otevřením nové zbrojnice posvětíme naši repasovanou hasičskou stříkačku. Právě Dennis je pro naši obec mimořádně vhodný díky
výborné ovladatelnosti. Například poloměr zatáčení je menší než
u osobních aut, takže vůz zajede do našich úzkých uliček, což ostatní
speciály neumí.
Petr Šachl, starosta obce

První vlaštovka občanské iniciativy
Na obec byla podána předpisově zpracovaná žádost pro participační
rozpočet na rok 2018. Jak víte, jde o finanční částku, kterou obec vyčleňuje na realizaci nápadů od občanů. Loni nepřišel žádný podnět,
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a rozpočet tak nebyl využit, zato hned první letošní návrh je trefa do
černého! Projekt se zaměřil na revitalizaci hřiště na návsi s nápadem
nejen hřiště opravit a vhodněji ho uzpůsobit, ale především ho oživit
novými prvky – nechat zde specializovanou firmou nastříkat herní
prvky typu panáka (ekologickými a trvanlivými barvami). Návrh
předpokládá pro realizaci i jiná alternativní místa v obci, například
provedení nástřiku na in-line dráze.

Zastupitelstvu se nápad zalíbil, na březnovém zasedání žádost odsouhlasilo a obec se ve spolupráci s navrhovatelkou ujme realizace. Děkujeme a těšíme se na další nápady od občanů!
Ivana Nováková, zastupitelka

Vyhodnocení ankety
„Optimální využití sportovní haly“
Na obec dorazilo celkem 20 vyplněných anketních lístků. Z odpovědí a názorů bylo zřejmé, že ankety se zúčastnili především zainteresovaní, neboť bezprostředně po otevření haly došlo k určitému vzedmutí
emocí. Pravdu jistě měl jeden účastník ankety, když napsal, že podobný dotazník měl být rozeslán už před otevřením haly. Ale na druhé
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straně právě výsledky ankety jsou důkazem toho, že zavděčit se všem
není v lidských silách, a tedy ani v silách obecního úřadu, který sportovní halu pro občany Čestlic nechal postavit. A jaké tedy jsou výsledky ankety?
Otázka 1: Trvale rezervovat volné časy pro zájemce o jednorázové
nájmy (nyní víkendy), i když zůstane tělocvična v těchto časech
nevyužitá?
ANO: 12x
NE: 8x
Převažuje tedy souhlas s rezervováním víkendových volných časů pro
zájemce o jednorázové nájmy, ale opakovaně bylo navrhováno jejich
omezení, např. sobota dopoledne a neděle odpoledne.
Otázka 2: Umožnit o víkendech i nájmy dlouhodobé (nejméně měsíc, nejdéle rok)? (nyní pouze jednorázové)
ANO: 11x
NE: 8x
NEVÍM: 1x
Opět převažuje souhlas, ale s návrhy na omezení – dlouhodobé nájmy
např. v časech 10–11 hod. a 16–17 hod., nebo třeba dva víkendové
půldny.
Otázka 3: Preferovat potřeby místních organizací (TJ Sokol Čestlice), teprve případný volný čas nabízet jiným zájemcům?
ANO: 17x
NE: 2x
NEVÍM: 1x
V tomto asi nejkontroverznějším bodě zazněla celá škála odpovědí: od
jednoznačné, tj. 100% preference místních organizací přes návrh nabízet čas místním organizacím přednostně a teprve zbývající časy nabízet jinde, až po volání po pestrosti sportovních aktivit (zaměření
místního Sokola pouze na fotbal se zdá být některým respondentům
omezující).
Otázka 4: Umožnit nájem sportovním organizacím i mimo obec
s cílem dosáhnout větší rozmanitosti sportovních aktivit?
ANO: 16x
NE: 4x
Odpovědi korespondují s předchozím bodem – několikrát se objevil
názor, že čas vyhrazený pro fotbal je nepřiměřený a měly by být zastoupeny i jiné sporty, i za cenu „importu“ odjinud.
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A zde jeden názor, který v anketě rovněž zazněl a pod který se určitě
podepíšeme všichni: Chloubou sportovní haly není její „kabát“, ale
maximální využití a plnohodnotné vybavení. Sportovní hala musí
být využitá!
A zde je do jisté míry kámen úrazu. Hala byla postavena pro školu,
která ji v týdnu využívá v dopoledních časech, v odpoledních časech
vyšla obec maximálně vstříc TJ Sokol Čestlice (tradiční místní organizaci, která obec dobře reprezentuje a která se v současné době intenzivně věnuje fotbalové mládeži různých věkových kategorií, jež nutně
mají nároky na různé tréninkové časy), taekwondo. V týdnu dále tělocvičnu využívají ženy (cvičení a jóga), muži (nohejbal), sportovky pro
děti (Dominik, Iva), Vonička, Hiphop škola, florbalová mládež
z Jesenice a další sportovní aktivity (kruhový trénink, tabata), ve středu a v pátek od 20.00 hod. je hala vyhrazena pro badminton. Jak ale
dosáhnout žádané větší pestrosti sportovních aktivit a většího víkendového využití občany, když zájem ze strany jednotlivců není velký?
Jeden anketní návrh zněl: Vyzvat občany, aby zformovali týmy pro
různé sporty. Ale ono by stačilo, aby se domluvily dvě tři rodiny nebo pár přátel, halu si na hodinu nebo víc pronajali a vybrali si
z nabízených možností. Zahrát si lze rodinnou košíkovou, fotbálek,
badminton, volejbal, nohejbal nebo si lze zacvičit na nářadí. V malé
hale si můžete zahrát stolní tenis (pálky jsou zdarma k zapůjčení), nebo si jenom protáhnout tělo… Sportem ku zdraví!
redakce
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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 13. prosince 2017
Přítomni: Petr Šachl, Bedřich Brtek, Martin Diviš, Roman Kabelka,
Ivana Nováková, Petr Pála, Jan Šaššák, Jana Zemanová
Omluveni: Simona Pecková
Ověřovatelé zápisu: Bedřich Brtek, Martin Diviš
Bod 1. Finance a majetek
 ZO schvaluje zřízení věcného břemene pro uložení kabelu
na pozemku p. č. 275/4 v k. ú. Křeslice pro budoucí připojení
obchodního domu Kaufland v Křeslicích a s uzavřením
smlouvy o smlouvě budoucí s fy PREdistribuce. Hlasováno:
pro 8, proti 0, zdržel se 0
 ZO schvaluje zřízení věcného břemene na obecních pozemcích p. č. 351/2 v k. ú. Čestlice a uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí s ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
 ZO schvaluje rozpočet na rok 2018; současně schvaluje žádost TJ Sokol Čestlice o dotaci ve výši 160 000 Kč na rok
2018, která bude poskytnuta na základě podpisu veřejnoprávní
smlouvy. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
 ZO pověřuje starostu obce provedením rozpočtového opatření č. 7 ke konci r. 2017. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
 ZO schvaluje odměny zastupitelů podle návrhu starosty. Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 2 (p. Brtek, p. Kabelka)
 Ochrana osobních údajů – informace o nové povinnosti obcí
ke GDPR, o principech zpracování osobních dat a seznámení
s nabídkami na provedení analýzy.

19










Informace o žádosti o změnu ÚP, kterou podal Chapman
Taylor s.r.o. - proběhla diskuze k bodu. Návrh bude prozkoumán a znovu projednán.
Informace o předání inženýrských staveb od DOMO obci
Čestlice – byly předány veškeré stavby dle plánovací smlouvy,
tj. veřejné osvětlení, komunikace, vodní dílo VH3 a VH1, kanalizace dešťová a splašková a vodovod.
ZO schvaluje zvýšení vodného a stočného na rok 2018 za
cenu bez inflace, tj. vodné 23,42 Kč a stočné 37,37 Kč bez
DPH. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO souhlasí s nabídkou na projektové práce na propojení
kanalizační stoky z ul. Severní ke KIKA – zkrácení cca o 300
až 400 m. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO souhlasí s návrhem nových cen za pronájem sportovní
haly od ledna 2018 ve výši: 350 Kč základní cena za halu, při
dlouhodobém nájmu haly sleva 20 %, tj. cena 280 Kč,
a 100 Kč za malý sál. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Diskuze:
o Info o jednání mezi AQUA a obcí – již dohodnutá smlouva byla ze strany p. Sehnala zpochybněna.
o Zpráva o kontrole z finančního úřadu proběhla závad.
o Finanční zpráva 11/2017
o Informace o možnosti dokoupení hasičské techniky.
Ze zasedání ZO Čestlice
dne 30. ledna 2018

Přítomni: Petr Šachl, Bedřich Brtek, Roman Kabelka, Ivana Nováková, Simona Pecková, Jan Šaššák, Jana Zemanová
Omluveni: Martin Diviš, Petr Pála
Ověřovatelé zápisu: Bedřich Brtek, Simona Pecková
Bod 1. Finance a majetek
 ZO bere na vědomí zprávu o rozpočtu za rok 2017, který
skončil s deficitem 3.698.719 Kč – přednesl starosta p. Šachl.
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ZO souhlasí se zřízením věcného břemene pro uložení VN
na pozemku p. č. 594/3 v k. ú. Průhonice dle geometrického
plánu č. 1276-12142/2017, s uzavřením smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje směnu pozemků v k. ú. Čestlice p..č. 332/52 za
pozemek 337/89 společností DOMO Development, a.s. Jedná
se o obnovení směnné smlouvy, kde již vypršela lhůta k dříve
podepsané smlouvě, která nemohla být realizována pro zpoždění projektu. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje podání žádosti ZŠ Čestlice o dotaci z rozpočtu
Středočeského kraje a závazek spolufinancování projektu
v minimální výši 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
ZO bere na vědomí zprávu ředitele ZŠ o dalším zaměření
školy, jejím rozšíření a doplnění personálu a jeho zájem o pokračování ve funkci v dalším volebním období.
ZO souhlasí z důvodu úspor se zrušením linky 328 o víkendech. Hlasováno: pro 6, proti 1 (pí Nováková), zdržel se 0
ZO schvaluje přípravu změny koeficientu zeleně v ÚP pro
komerční zónu pro případ přestaveb, kdy v režimu zlepšení
stávajícího stavu musí být koeficient zeleně minimálně 25 %.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Ochrana osobních údajů – informace o nové povinnosti obcí
ke GDPR, o principech zpracování osobních dat a seznámení
s nabídkami na provedení analýzy.
ZO souhlasí se zakoupením části pozemku p. č. 105/70
a p. č. 95/1 v k. ú. Čestlice (biokoridor) do vlastnictví obce.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Bod 2. Stavební projekty:
 Záměr výstavby autosalonu u VH3 – nutná dohoda o přístupu na pozemek k vodnímu dílu a na budoucí pozemek obce,
podmínkou je uzavření smlouvy o věcném břemeni na komunikaci a vyhotovení přípojek inženýrských sítí – ZO souhlasí
s navrženým záměrem a s pokračováním jednání včetně případného pronájmu zadních pozemků.
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Opakované žádosti o dělení stavebních pozemků v Pitkovické ulici – ZO s dělením nesouhlasí.

Bod 3 Různé:
 ZO souhlasí s připojením k projektu Vlajka pro Tibet
a s vyvěšením tibetské vlajky na budově OÚ dne 10. 3. 2018.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (pí Zemanová)
 ZO souhlasí s dodatkem č. 1 smlouvy s firmou DOMISTAV,
která provádí rekonstrukci budovy bývalého OÚ a přestavbu
na zdravotní středisko. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
 Diskuse:
o Jednání s AQUA o narovnání – informace o dalším postupu, smlouva bude rozdělena a vypracováno nové znění
o Zájem o koupi části pozemku u okružní křižovatky
v Průhonicích, ZO spíše souhlasí s pronájmem nebo souhlasem vybudování schodiště pro přístup z chodníku.
o Podpora příměstského tábora pro čestlické děti v Dendrologické zahradě – ZO souhlasí s finanční podporou.
Ze zasedání ZO Čestlice
dne 7. března 2018
Přítomni: Petr Šachl, Martin Diviš, Bedřich Brtek Roman Kabelka,
Ivana Nováková, Petr Pála, Simona Pecková, Jan Šaššák, Jana Zemanová
Ověřovatelé zápisu: Bedřich Brtek, Simona Pecková
Bod 1. Finance a majetek
 ZO souhlasí se zřízením věcného břemene pro uložení VN
na pozemku p..č. 74/4 v k. ú. Čestlice (přípojka pro tělocvičnu) a s uzavřením smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. Hlasováno:
pro 9, proti 0, zdržel se 0
 ZO schvaluje jmenování stávajícího ředitele Základní školy
a Mateřské školy Čestlice na další šestileté funkční období od
1. 7. 2018. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0

22



















ZO schvaluje uzavření smlouvy na vstupní analýzu GDPR
(ochrana osobních údajů) a na výkon služeb pověřence GDPR
se společností SUMA s.r.o. na základě výběrového řízení provedeného svazkem LK. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0
ZO nesouhlasí s předloženým návrhem firmy Bohemiatel na
položení chrániček pro T-mobile s využitím pozemků obce
v k. ú. Čestlice.
Hlasováno: pro 0, proti 7, zdržel se 2
(p. Kabelka, pí Zemanová)
Informace starosty:
o záměr fy Mancari na výstavbu autosalonu u mostu do
Průhonic u VH3.
o postup prací na rekonstrukci budovy č. p. 17 (bývalý OÚ)
ZO schvaluje bezúplatný převod osobního automobilu škoda Octavia – velitelského vozidla pro JSDH obce Čestlice
od ČR-Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Smlouva o narovnání mezi obcí Čestlice a společnostmi Angarmos plus a.s. a Aquapalace a.s. Bod byl odložen na příští
zasedání – požadavek předložení čistopisu smluv vč. příloh.
ZO souhlasí s finančním příspěvkem pro činnost dopravní
výchovy pro ZŠ v Čestlicích ve výši 4000 Kč a souhlasí s objednáním omalovánek pro děti na dopravní výchovu od Červeného kříže. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Žádost o směnu a prodej pozemku p. č. 105/186 v k. ú.
Čestlice, podaná firmou Angarmos plus, a.s. v rámci vyrovnání. Jedná se o záměr ke zveřejnění na úřední desce obce. –
Bod byl odložen k projednání na příštím zastupitelstvu.
ZO souhlasí s posunem sloupu VO (ul. Šípková), ale pouze
na náklady žadatele. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0
ZO souhlasí s projektem „Revitalizace basketbalového
hřiště – Hry na chodník“ předloženým v rámci participačního rozpočtu a ujímá se jeho realizace v součinnosti
s navrhovatelkou. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Diskuze a informace o jednáních (s ŘSD ohledně hlukové
studie; s ROPID; s DOMO; ohledně chodníku do Pitkovic).

Termín dalšího řádného zasedání ZO nebyl stanoven.
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CO SE V OBCI DĚJE
Knihovna informuje
Milí Čestličáci,
obecní knihovna se snaží veškerou svou činností naplňovat svá předsevzetí: mít zajímavý knihovní
fond, připravovat různorodé akce pro všechny občany a věnovat se svým čtenářům. A věřte mi, není to
úplně jednoduché. Dovolte na úvod opět trochu statistiky.
Ke konci loňského roku bylo v čestlické knihovně registrováno celkem 224 čtenářů. Běžně má knihy vypůjčeno 60–75 čtenářů, během
středeční výpůjční doby jich přijde často až 40. Knihovní fond se za
rok 2017 navýšil o 1000 svazků a za tímto přírůstkem je třeba vidět i
práci, která je s tím spojená. Knihy se musí někde vybrat a získat, je
třeba je dovézt, odnosit do knihovny, očistit, rozlišit podle kategorií,
zapsat, vygenerovat čárový kód a označit přírůstkovým číslem, zabalit
a zařadit do správné police. Teprve v této chvíli jsou knihy připraveny
pro čtenáře. V loňském roce byly co do návštěvnosti úspěšné zejména
podzimní měsíce. Vážím si toho, že jsem nemusela psát ani jednu
upomínku za knihu nevrácenou ve výpůjční lhůtě!
V předvánočním čase se vydařila neplánovaná a narychlo připravená
akce s výrobou vánoční hvězdy. Účast byla mimořádná, děti dokonce
stály frontu na další materiál. Na konci letošního roku se pokusím opět
připravit podobnou akci. Doufám, že se nikdo nebude cítit dotčen, že
právě jeho fotografie  je umístěna na stránkách knihovny
(http://knihovnacestlice.webk.cz/).
Došlo i na hodnocení nejlepších čtenářů za rok 2017. Věkový rozdíl
mezi vítězkou v kategorií dospělých, čtenářkou Boženkou, a vítězkou
v dětské kategorii, čtenářkou Aničkou, činí skoro 70 let! Oběma zasloužilým čtenářkám děkuji za přízeň.
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Březen – měsíc knihy jsme letos v knihovně oslavili s předškoláky.
Zahráli jsme si pohádku O veliké řepě a děti byly tak šikovné, že se na
ně škola může už teď těšit. S letošními druháky jsme zase vyráběli
knihu. Děti psaly povídky na téma „strašidla“ a samy je ilustrovaly.
V nakladatelství Trpaslík jsme pak z povídek zpracovali knihu, svázali ji a v knihkupectví Sněhurka jsme ji dokonce pokřtili šampaňským. Už první recenze byla velmi pochvalná, takže knihovna U čarodějnice knihu ihned zakoupila do svého knižního fondu. Originál
Knihy povídek o strašidlech z tvůrčí dílny našich dětí je tedy
k dispozici v čestlické knihovně! A s povolením autorky Libušky a její
maminky tu nejzajímavější povídku i s ilustrací zveřejňujeme (str. 46).

A takhle jsme odpočívali po práci…
Na závěr musím ještě reagovat na Zpravodaj politické strany
ODA, který v únoru zaplnil naše schránky, a připomenout, že zřizovatelem a provozovatelem Obecní knihovny Čestlice je OÚ Čestlice. Knihovna je nepolitickou součástí obce a nepřeje si být spojována s jakoukoliv politickou stranou. Všechny akce knihovna
organizuje sama – vlastními silami nebo s laskavou pomocí našich
obyvatel a s finančním přispěním našeho OÚ.
vaše knihovnice Jitka Šachlová
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Nepochopitelný vandalismus
Jak jistě sami dobře víte, s příklady vandalismu se bohužel setkáváme
i v naší obci. Záleží na generaci dětí, která právě dorůstá. Jsou náctileté děti, které by ani nenapadlo něco kolem sebe ničit, a naopak teenageři, před kterými nic neobstojí a kteří zkoušejí, co všechno si mohou dovolit… Ale pozor, vandalismu se dopouštějí i dospělí. (I když
si nejsem jistá, zda se dá v jejich případě mluvit o dospělosti.)
O vánočních svátcích se jeden náš spoluobčan opakovaně proháněl autem po soukromých a obecních pozemcích včetně biokoridoru (z ulice
K Dobřejovicům až na silnici Průhonickou!) – patně si zde dopřával
zážitek podobný rallye Dakar. Jizvy po pneumatikách jeho vozu zůstávají v biokoridoru dodnes. Možná nebudu sama, komu nad touto
bezohledností a drzostí zůstává rozum stát.
Ivana Nováková, zastupitelka
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Hodnocení zimní přípravy A týmu
Zimní příprava byla zahájena ve druhé polovině ledna tradičně na
UMT v Šeberově. Již od počátku přípravy jsme se potýkali s nižší
účastí na trénincích. Někteří hráči léčili zranění z podzimních zápasů,
do toho přišla nachlazení a „rýmičky“, a mnohdy nejspíš i nechuť. Na
trénink pravidelně docházelo užší jádro týmu, kdy nejlepší účast měli
Michal Meszároš a Josef Zmeškal přesně podle pravidla „nejstarší hráči – nejlepší docházka“. 
Jaká byla docházka na tréninky, taková byla i účast na tradičním turnaji – letos se dva zápasy odehrály na UMT ve Štěrboholech a jeden zápas v Uhříněvsi. Ani jeden z nich jsme však neodehráli v úplné sestavě, kdy by kluci hráli na svých tradičních postech; sestava se různě
látala, horko těžko jsme dávali dohromady 11 hráčů. – a to jich máme
na soupisce 22! Před turnajem jsme ještě odehráli jedno přípravné
utkání a celková bilance není tak špatná – jedna porážka, jedna remíza
a dvě vítězství. Všichni ale víme, že v jarní části nás nečeká nic lehkého a bude potřeba pořádně zabrat. Do týmu se vrací dva naši „navrátilci“ Michal Čáp a Pavel Jílek, tak doufáme, že se všichni co nejdříve
„hodíme“ na společnou vítěznou vlnu.
Já osobně nemám ze zimní přípravy dobrý pocit a sám budu zvědav,
jak se projeví v jarní sezoně. Bohužel se opakuje situace, kterou jsem
spolu s Michalem Meszárošem zažil před mnoha lety, kdy po euforii
z postupu tým prošel krizí a následně si musel svoje postavení a fotbalovost znovu vydobýt. Doufám, že kluci zaberou, tréninkové manko
doženou a v jarních zápasech přidáme nějaké ty body do celkové ta-
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bulky. Soutěž je rozehraná dobře, a tak je potřeba pracovat již
s výhledem do další sezony. Začali jsme ji v neděli 1. dubna derby
s Dobřejovicemi, které skončilo remízou 0:0. Budeme věřit, že v následujících zápasech nějaké ty góly do branek soupeřů padnou!
Vláďa Solař, trenér A týmu

Jízda starší přípravky zimní sezonou
Starší přípravka během zimní přípravy absolvovala spousty tréninků,
turnajů a zápasů, které pečlivě naplánoval můj trenérský kolega Honza
Zahradník. Konečně jsme mohli využívat novou sportovní halu v Čestlicích a nemuseli dojíždět jako v letech minulých na každý trénink do
Prahy. Měli jsme zde 2x týdně k dispozici halu, kde jsme se zaměřovali na rozvoj fyzického fondu, koordinaci a zpevnění těl, včetně rozvoje
individuální techniky s míčem. 1x za 14 dní jsme využívali hřiště
s umělým povrchem na Šeberově, kde jsme převážně hráli zápasy
a snažili se zlepšovat týmovou souhru. Během zimy jsme potkali na
turnajích několik silných soupeřů zvučných jmen – Slovan Liberec,
Ústí nad Labem, Mladou Boleslav – s nimiž naše děti statečně bojovaly a určitě nám nedělaly ostudu! Sehráli jsme i zápasy na umělce
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s dívkami Sparty nebo Slávie, které jistě byly pro některé naše „skalní
fanoušky“ těchto týmů zajímavé a výsledkově vydařené.
Oproti loňské zimě se nám také podařilo získat nějaké to týmové halové umístění. Na dvou turnajích v Berouně, kam jsme na jeden turnaj
vyrazili společně vlakem, se nám podařilo získat jednou 3. místo a podruhé se nám dokonce povedlo turnaj vyhrát. Dále jsme přivezli
3. místo ze silně obsazeného turnaje ve Zbuzanech. A to nepočítáme
další turnaje, kde jsme skončili většinou pouze o skóre 4… Na dvou
turnajích se dokonce našim borcům – Matesovi Opočenskému a Ráďovi Kolaříkovi – podařilo ovládnout soutěž o krále střelců! Dále jsme
absolvovali dlouhodobý turnaj na umělé trávě ve Střešovicích, hraný
systémem 7+1, kterým budeme hrát od podzimu v kategorii mladších
žáků. Bylo z toho celkové 7. místo ze 12. Nutno podotknout, že o lepší
umístění nás připravila pouze vlastní nekoncentrovanost a svou daň si
vybralo i to, že drtivá většina dětí hrála na velkém hřišti své první zápasy v životě.

Celkově však zimní přípravu hodnotíme pozitivně. Docházka na tréninky byla dobrá a nikdy neklesla pod 10 dětí, což je v našich podmínkách super číslo. Až na výjimky jsme na turnajích soupeře přehrá-
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vali, dost často jsme ale dopláceli na neproměňování šancí: „na krásu“
se ale fotbal nehraje. Nechceme však jít směrem odkopávání míče, nepohledné hry a destrukce. Chceme, aby se děti na hřišti snažily vnímat
spoluhráče, uměly si pomáhat, neřešily situace odkopem, ale hezkou
kličkou nebo nahrávkou spoluhráči – a z tohoto trendu uhýbat nebudeme. Občas nám to třeba trošku zaskřípe a nějaká ta chyba se objeví,
ale věříme, že se nám všechno úsilí v budoucnu dvojnásob vrátí.
Do jara vstupujeme na dvou frontách: Jednak jsme po podzimu postoupili o soutěž výš v rámci turnajů pořádaných okresním fotbalovým
svazem Praha-východ, a to do skupiny C, kde se doufejme, neztratíme
a soupeřům budeme opět zatápět. Dále jsme se přihlásili do Jihovýchodní ligy pořádané týmem FC Háje, kde se potkáme se soupeři
z Prahy – pro děti to bude opět něco jiného a načerpají zkušenosti proti
novým soupeřům. Trénovat budeme opět 3x týdně v Čestlicích na hřišti. Zimní přípravu jsme zakončili 28. března v Čestlickém aquaparku,
kde se děti odměnou za zimní dřinu vyřádily na tobogánech a skluzavkách. Velký dík patří opět našim FANS za podporu na turnajích a také
mému trenérskému kolegovi Honzovi Zahradníkovi, který toho pro
naši přípravku a vůbec pro čestlický fotbal dělá mnoho, jakkoli jeho
práce není někdy až tolik vidět. Ale některé zajímavé zápasy během
zimy jsou toho jasným příkladem. Těšíme na zápasy na trávě a držte
nám během jara palce, nebo ještě lépe, přijďte nás povzbudit.
za starší přípravku Martin Doksanský

Úspěšná halová sezona mladší přípravky
Také naše fotbalové naděje z mladší přípravky měly pestrou zimní část
sezony. Děti nejenže trénovaly pravidelně 2x týdně v čestlické sportovní hale, ale také se v průběhu zimy zúčastnily celkem devíti turnajů
a na každém naši kluci zanechali výraznou stopu. Postupně se zúčastnili turnaje UMBRO CUP v Říčanech, kde hned v listopadu zahájili
zimní sezonu 2. místem. Následovaly další dva turnaje v Říčanech
(pořadatel FK Říčany), kde to skončilo vždy bramborovým 4. místem,
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ale pak už začaly medailové hody… Kluci přivezli postupně dvě
3. místa z Říčan, 2. místo z Kostelce nad Černými lesy a z Prahy (pořadatel FC Háje JM) a konečně i vytoužené zlaté medaile za dva vyhrané turnaje opět v Kostelci nad Černými lesy (pořadatel SK Vyžlovka). Dalo by se říci, že z téměř každého turnaje kluci přivezli medaili,
ale nás trenéry nejvíce těší to, že jsou schopni konkurovat i těm nejlepším soupeřům. Víme, že je před námi spousta práce, ale těší nás, jak
výkon a hra jdou postupně nahoru. Velkou zásluhu na pokroku dětí
v této kategorii mají trenéři Martin Kabelka a Jirka Kovář, kteří se jim
maximálně věnují. Je samozřejmě potřeba vyzdvihnout také rodiče,
kteří své děti podporují, vozí je po turnajích a fandí jim!

I přes relativní úspěchy této kategorie a cesty, kterou se snažíme
s trenéry razit, nejsme proti návrhům na zlepšení, které občas zaznívají
mimo trenérský štáb přípravky. Jsme rádi za zpětnou vazbu a za názory na naše trenérské metody a postupy. Naší prioritou je ze všech chyb
se do budoucna poučit a postupně práci s dětmi zlepšovat, i s ohledem
na náměty rodičů a samotných dětí. Nicméně z nastaveného směru bychom výrazně ustupovat nechtěli, spíše ho jen můžeme do budoucna
korigovat. 
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Po zimě nastal čas přeprogramovat se na venkovní prostředí a potvrdit
svoji výkonnost a um na travnatém pažitu. Všichni tušíme, že to nebude lehké, ale věříme, že to zvládneme a kluci se přes jaro opět o kousek „fotbalově“ posunou. Vyhlížíme už sluníčko a trvalé oteplení
a zveme vás na všechny domácí turnaje mladší přípravky. Těšíme se
na vás už v neděli 8. dubna od 11.00 hod. na fotbalovém hřišti
v Čestlicích!
za trenéry mladší přípravky Mirek Doksanský

A co naše minipřípravka a školička?
Před zimou jsme se schovali do nové sportovní haly v Čestlicích, kde
jsme si rozšiřovali zkušenosti s míčem, ale také obratnost a koordinaci.
Minipřípravka i školička trénovaly samostatně, ale na turnaje jezdil
mix. V kategorii ročníků 2010 a 2011 jsme se zúčastnili několika turnajů v Říčanech, Kostelci nad Černými lesy a v Praze na Chodově, pořádaných týmem FC Háje JM. Zde nás podpořili i naši kamarádi
z mladší přípravky (nejvíce Martin Kovář, Filip Kabelka a Filip Němec). Z několika turnajů jsme přivezli hezké umístění, ba i vytoužené
medaile (v tom posledním z Kostelce dokonce zlatou! ). Několikrát
nás postihla rozsáhlá marodka a jiné nečekané okolnosti a trenéři museli improvizovat. Děti ale na turnajích sbíraly především zkušenosti
a herní praxi.
Školička (ročník 2012) zahájila sezonu na velkém turnaji na Hájích,
kde se naši malí fotbalisti neztratili (z 15 týmů skončili na krásném
8. místě) a už teď můžeme říci, že tu máme velké naděje. Při miniturnajích s vrstevníky z Dobřejovic a Průhonic zakusily děti pocit vítězství i prohry. S trenéry v obou obcích jsme se dohodli, že chceme hrát
co nejvyrovnanější zápasy, a tak proti sobě nastupovaly vždy stejně
staré děti – nejprve ročníky 2012, a pak i ročníky 2011. V březnu se
nám díky tatínkovi Matouše Poustky podařilo navštívit pohárové utkání SK Slavia Praha vs. Liberec a pro naši děti bylo velkým zážitkem,
že dělaly doprovod hráčům při zahajovacím nástupu obou týmů na
hrací plochu. Zápas vysílala živě ČT, takže některé z dětí se mihly i na
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televizních obrazovkách! Napoprvé byly na takovou akci vybrány děti
z minipřípravky, ale již teď se snažíme domluvit další podobnou příležitost na některém z pražských stadionů, aby podobnou atmosféru a
zážitek mohly zažít i další děti z naší fotbalové přípravky.
Za trenéry Renča Frýdlová a Mirek Doksanský

Jaké akce připravujeme:
50 let TJ Sokol Čestlice
V sobotu 18. 8. 2018 chystáme oslavy 50letého výročí založení TJ
Sokol Čestlice. V rámci oslav proběhnou fotbalové zápasy přípravek
se zajímavými soupeři, zápas staré gardy Čestlic proti SK Čkyně a vrcholem bude zápas našeho A týmu proti staré gardě SK Slavia Praha.
Na tuto akci jsou všichni srdečně zváni! V průběhu června budeme
o programu tohoto velkého fotbalového dne podrobněji informovat.
Letní fotbalové soustředění
V termínu od 19.–25. 8. 2018 uspořádáme pro naše děti z přípravky
letní soustředění, opět v Jičíně v Českém ráji na chatě Homole.
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POZNAMENEJTE SI
DO KALENDÁŘE
Čisté Čestlice & ukázka coursingu
I letos se zapojíme do akce, která
probíhá každoročně pod záštitou
Ladova kraje – jako reakce na výzvu
Ukliďme svět, Ukliďme Česko. Jejím smyslem je uklidit okolí,
ve kterém žijeme, sesbírat pohozený
nepořádek, odklidit navezené černé skládky… Uklízí jednotlivci, školy, skauti, dobrovolné hasičské jednotky, spolky a kluby. Letos máme
sraz v neděli 15. dubna v 9.00 hod. před OÚ (rukavice a pytle jsou
jako vždy k dispozici, osvědčilo se vzít si s sebou například hrábě nebo jiné nářadí). A na závěr akce v 10.30 hod v parku za společností
MAN (z ulice K Dobřejovicům) proběhne ukázka coursingu!
Coursing je kynologický sport. Jedná se o jednu z mnoha aktivit, která
je založena na touze psa lovit. Běhá se v přirozeném terénu s přírodními nebo umělými překážkami. Cílem psa při coursingu je ulovit kořist, která je tažená navijákem. Tato návnada v podobě střapce z igelitových pásků nebo králičí kůže je tažena lankem mezi kladkami po
dráze, která simuluje skutečný běh zajíce.
Závod proslavili především chrti, ale chuť pronásledovat kořist má
snad každý pes. Ukázku coursingu nám předvedou dva čestličtí stafordi, ale chcete-li dopřát radost z pronásledování střapce svému pejskovi, závod si může vyzkoušet každý psí zájemce! Přijďte se podívat na
coursing s pejskem i bez pejska (a přijít mohou i ti, kdo neuklízeli)!
Ivana Nováková, zastupitelka
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Zájezd do Chlumce nad Cidlinou
a Poděbrad
Zatímco v loňském roce jsme se vydali až na dalekou Hanou, letos
v sobotu 2. června zavítáme do končin, které nejsou od Prahy nijak
vzdálené; nečekají nás tedy žádné dlouhé přejezdy. Dopoledne strávíme v Chlumci nad Cidlinou, kde se nachází jeden z největších skvostů barokní zámecké architektury v Čechách, zámek Karlova Koruna.

V areálu chlumecké Lorety se pak nachází expozice, kde se mimo jiné
dozvíme, jak to bylo se těmi „sedláky u Chlumce“ a proč dopadli, jak
dopadli. Po obědě se cestou do Poděbrad krátce zastavíme na dvou
velmi zajímavých místech: v Žehuni u kostela svatého Gotharda se nachází pozoruhodná barokní kostnice a v Libici poblíž soutoku Labe
a Cidliny pak pozůstatky starého hradiště z počátků českých dějin: letopočet vyvraždění Slavníkovců v Libici v roce 995 už potrápil leckterého školáka. Odtud už je to jen kousek do Poděbrad, které nabízejí
nejen řadu stavebních památek středověkých i moderních, ale především klidnou lázeňskou atmosféru spojenou s možností napít se zdejších léčivých pramenů či posedět v kavárničce na kolonádě. Lepší závěr zájezdu si snad ani nelze představit.
Matouš Vanča
S přihláškou na zájezd, který se koná v sobotu 2. červan, neotálejte –
volejte na tel. 602 657 983 (Ivana Nováková), nebo pište na e-mail
in.cestlice@gmail.com. Dotovaná cena zájezdu je 200 Kč na dospělého, děti do 15 let a důchodci od 60 let 150 Kč.
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Přehled nejbližších obecních akcí
 středa 11. dubna v 18.00 hod. – sousedské povídání v kavárně
„Union“ nad kávou a koblihami
 sobota 14. dubna – tradiční jarní Dětský bazárek na
fotbalovém hřišti – příjem bazarového zboží 9-11 hod.,
prodej 10–15 hod. a výdej neprodaných věcí 15–16 hod.
Nevyzvednuté zboží jde na charitu!
 neděle 15. dubna v 9.00 hod. – Čisté Čestlice – sraz před obecním úřadem, rukavice a pytle k dispozici; v 10.30 hod. ukázka
coursingu v parku za firmou MAN (viz str. 35)
 středa 18. dubna v 17.30 hod – veřejné setkání s občany na
obecním úřadě
 neděle 30. dubna od 19.00 hod. – pálení čarodějnic –
místo konání jako loni na pozemku za kabinami u fotbalového hřiště, možnost zakoupení nápojů v hospůdce u hřiště; nezapomeňte pruty na opékání špekáčků!
 středa 9. května v 18.00 hod. – vernisáž výstavy „Obrana hranic
Československa v letech 1918–1919“; výstava bude až do 30. května přístupná v úředních hodinách OÚ
 sobota 12. května od 10.30 hod. – 4. čestlický rozběh – běžecký
závod pro malé děti (počínaje ročníkem narození 2010 až po ty
úplně nejmenší) se koná na cyklostezce u hřbitova; kontakt na
p. Špiláčka (pro tatínky, kteří se chtějí podílet na organizaci závodu) je 777 554 656.
 středa 16. května v 17.00 hod. – malování na tričko – přihlášky
v knihovně, cena 80 Kč za barvy, děti do 5 let v doprovodu rodičů
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 neděle 27. května od 15.00 hod. – vítání občánků v prostorách
OÚ
 sobota 2. června – zájezd na zámek Karlova Koruna a do Poděbrad; přihlášky na tel. 602 657 983, cena zájezdu 200 Kč, pro
děti do 15 let a seniory nad 60 let 150 Kč. odjezd v 7.30 hod. od
OÚ
 sobota 9. června od 13.30 hod. – Dětský den
 neděle 24. června – svatoprokopská pouť
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PROČ VLASTNĚ NESTRAŠÍM
povídka
(napsala Libuška Kopecká, žákyně druhé třídy ZŠ Čestlice)
Jmenuji se Bíďulka a je mi 15 let. Když jsem byla malá, nutili mě do
strašení, ale nedokázali to. Jednou na procházce jsem viděla tátu, jak
vystrašil nějakou živou bytost a ta málem umřela strachy. Proto nemám ráda strašení.
Jím normální jídla, ne živé bytosti.
Do strašení se mi vůbec nechce. Myslím si, že je lepší být hodný duch.
Jsem hodný duch. Ostatně moji kamarádi také. A ti se jmenují Bordelář
a Puntík a Fousek a ty ostatní si nepamatuju. Můj nepřítel je Samara. Je
tak příšerná, že se mi tomu ani nechce věřit. Moji kámoši jsou nejsuprovější. Taky si se mnou hrají,
dovádějí a létají.
Proč strašidla straší? Strašidla prý
straší, protože je to po jejich názvu –
STRAŠIDLA. I máma říká, ať straším. Že jsem strašidlo, tak mám strašit. A já zas říkám: „A má hodné něco společného se strašením?“
A ona řekne: „Ne, ať je po tvém.“ A odejde. A já to dělám po svém.
Jsme hodná holka. Máma vždycky říká: „Ty jsi teda hodná holka. Doopravdy nechceš strašit?“ Já řeknu: „Ne, strašit nechci.“ Máma řekne: „Ano, ano, ať je po tvém.“ Já řeknu: „Proč mě nutíte do strašení?“ Máma řekla, že mě do strašení nutí, protože jsem už velká holka
a ona si myslí, že velké holky strašit mají. Jako že se Hrůza jmenuje.
To její jméno zní hrozně. Alespoň by se měla jmenovat Laura nebo Julie atd. Než Hrůza. Hrůza až toho je až se potím. A táta? Je velký, silný
a jmenuje se Drákula. Taky hrůzostrašné jméno. Až nade mnou létají
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Drákulové. Hrůza, třepu se strachy. Já mám aspoň hezké a nestrašidelné jméno.
V pokoji mám hezké hračky. Třeba: dřevěný domeček s nábytkem nebo
koleje, kaple a knihy. Nemám hrůzostrašné hračky. Nejsem ani žádný
blázen a nerozbíjím vodovodní potrubí. Nebuším na cizí vrata, to dělají duchové trdla. Já ne. Nejsem ani tak hrozná jako Samara. Ta úplně
hrozná. Fujky, fujky, fuj. Já jí nemám vůbec ráda. Je tak odporná, že
když přijde do bytu, tak všichni utečou a zabouchnou vrata a praskne
jedno potrubí a umyvadlo v rohu. Jedna skříňka před domem. Všichni
se schovají pod postel a třepou se strachy. A to ještě nevíte, co Vám
řeknou kámoši.
KONEC
Vlastně ne úplně konec. Jednou jsem viděla, jak byl
Bordelář na pouti a byl na ruském kole. A najednou
si na něj sedla tlustá paní hrošice. Punťa jednou uklouzl na slizkém
panu Kočárkovi. Já umím létat, pískat a házet panem Kočárkem. Hi,
hi, hi. Narozeniny mám v lednu. 20. ledna. A svátek 10. července.
Představte si to. Nesnáším vodu. Mně se voda vůbec nelíbí. Protože
mnou prochází, i když mám oblečky. Nejvíc se mi líbí triko s měnícím
vrcholem. To mám jedno. A líbí se mi kámoši. Třeba, jééé, už jsem si
na jednoho vzpomněla. Bordelář a Puntík a Fousek. Nevím, jestli jsem
je říkala. Ahoj.
KONEC

INZERCE
Pro občany Čestlic je inzerce zdarma, pro ostatní je inzerát na ½ strany za 200 Kč a na celou stranu za 400 Kč bez DPH. Inzerci lze zasílat
na e-mail redakce in.cestlice@gmail.com, platba se provádí na OÚ.
Předpokládaný termín dalšího vydání je červen 2018.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Pozvánka na veřejné setkání občanů
Dovolujeme si všechny občany Čestlic pozvat na veřejné setkání, které se koná ve středu 18. dubna od 17.30 hod. v budově obecního
úřadu. Pokud vás zajímá dění v obci, její rozvoj a názory vašich sousedů, přijďte se zapojit do diskuze.

Přihlaste se na vítání občánků
Obec Čestlice by opět ráda přivítala své nové občánky – udělila
jim Domovský list obce Čestlice a obdarovala je malou pozorností. Oslovujeme tímto rodiče, kteří si přejí zúčastnit se letošního vítání občánků, které proběhne na obecním úřadě v neděli
27. května v 15.00 hod., aby se co nejdříve předběžně přihlásili
a poskytli obci souhlas k zaslání pozvánky.

Zprávy z obce
 Dne 10. března 2018 se obec stejně jako loni připojila vyvěšením
tibetské vlajky k celosvětové kampani Vlajka pro Tibet, která je
připomenutím 59. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci.
 Obec se bude podílet na spolufinancování příměstského tábora
pro čestlické děti, který proběhne v posledním prázdninovém týdnu
v Dendrologické zahradě. Kapacita tábora už je naplněna.
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 Nová stezka z Velké uličky k valu, která je jistě vítaným napojením na novou cyklostezku, je zatím bohužel obtížně schůdná. Cesta
je totiž součástí biokoridoru a podmínkou Odboru životního prostředí v Říčanech bylo navezení ornice na mlatový podklad. Dokud
zde nevyroste tráva a podklad nezpevní, je třeba počítat s poněkud
cyklokrosovými podmínkami.

Oslavy vzniku Československa
Obec chystá k říjnovému 100. výročí vzniku samostatného Československa akce, jako například zasazení Stromu republiky (místo se
zvažuje). Jak už jsme psali v minulém čísle, spojíme oslavy
i s 790letým výročím existence naší obce (první písemná zmínka pochází z roku 1228). Stále je možné podávat návrhy na ocenění občanů obce, kteří přispěli k jejímu rozvoji. Jako předznamenání oslav
proběhne v květnu na OÚ výstava o legionářích. O dalších akcích vás
budeme informovat.
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Užitečně informace
 Svoz bioodpadu bude zahájen ve středu 11. dubna a bude pokračovat ve14denním cyklu (každou lichou středu) do konce listopadu.
Vyváženy budou pouze bionádoby s platnou známkou na rok
2018! Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhl
na konci března – informace byla zveřejněna na vývěskách, na webových stránkách obce a formou SMS zpráv.
 Od 1. dubna dochází ke změně otvírací doby hřbitova v letním režimu od 8 do 20 hod.

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

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

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