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SLOVO NA ÚVOD
Milí spoluobčané,
léto je, zdá se, definitivně za námi. Dovolte mi malé úvodní ohlédnutí
a obvyklou rekapitulaci.
Co se v obci během léta stihlo udělat?
► V průběhu letních prázdnin byla provedena úprava školní kuchyně v mateřské škole. Důvodem bylo nezbytné navýšení kapacity vývařovny, protože od letošního roku máme v základní škole devět tříd
a další dvě třídy jsou v mateřské škole. Úpravy spočívaly ve zbourání
příčky, nákupu přípravných stolů a změně uspořádání tak, aby se zjednodušila organizace práce. Dále byla upravena elektroinstalace, voda
a odpad a nakoupeny nové elektrospotřebiče – moderní varný kotel
a míchací robot. Touto úpravou dojde k navýšení stávající kapacity
220 vydaných jídel za den na cca 270 jídel, což do budoucna bude pro
ZŠ s prvním a druhým stupněm a pro dvoutřídní MŠ kapacita dostatečná. Ve výběrovém řízení získala zakázku společnost Gama Holding
Praha, a.s. s cenou 675 913, 80 Kč. ►Další letní úprava se týkala rovněž základní školy – na zahradě okolo přístavby byl položen chodník
ze zámkové dlažby a zadní nouzové schodiště bylo podsypáno oblázky. Zámkovou dlažbu získala obec zdarma od čestlického občana, který zajistil i dopravu ze stavby, za což bychom mu touto cestou chtěli
ještě jednou poděkovat. Na zahradě základní školy zbývá ještě doplnit
zeminu, vyrovnat původní travnaté plochy a zasít trávu. ► V průběhu
celého léta se v obci natíralo – nátěr dostal obecní mobiliář jako lavičky, altány, herní prvky na dětském hřišti, můstek přes potok
u obecního úřadu, dřevěné oplocení, stoly a lavičky na hřišti na návsi
apod. ►Revizí prošla nemovitosti, v níž se nachází provozovna Čestlické restaurace a zázemí pro řidiče autobusů. Zde došlo k opravě
nátěru na střeše, k výměně okapů, výmalbě místnosti pro řidiče pronajímané Dopravnímu podniku a k úpravě elektroinstalace včetně části
svítidel, která byla vyměněna za ledkové zářivky. ► Pokud jde
o osvětlení veřejné, v jarních měsících proběhla další etapa výměny
starých výbojkových žárovek za nové ledkové osvětlení. Toto
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osvětlení je v nočních hodinách nastavené na nižší intenzitu, čímž dochází ke snížení světelného smogu a zároveň k úspoře elektrické energie, a tedy i k významné úspoře obecních financí. Třetí etapa výměny,
která proběhne v příštím roce, se zaměří na osvětlení na hlavních komunikacích.
Co je nového v komerční zóně?
►Nepříjemnou zprávou pro nás všechny bylo uzavření pobočky
České pošty v nákupním centru Albert Čestlice. Pronajímané prostory
zde byly pro Českou poštu zcela nedostačující a pronajímatel neumožnil jejich rozšíření, ani neposkytl možnost přesunu do větších prostor.
S oblastní ředitelkou České pošty paní Tmejovou jsme hledali vhodné
náhradní prostory a společnou řeč jsme našli s ředitelkou velkoobchodu Makro, paní Sochorovou. Úpravy nového nájemního prostoru zde
již probíhají a od listopadu letošního roku by pobočka České pošty
v Makru v Čestlicích měla být pro veřejnost otevřena. ► V nově
vznikající komerční zóně za dálnicí (tzv. komerční zóna Jih) bylo vydáno další stavební povolení. U vodního hospodářství, vedle mostu do
Průhonic, vyroste nový (další) značkový autosalon.
Poslední informace se týká již dlouho diskutovaného chodníku
z Čestlic do Pitkovic. Od starosty Městské části Uhříněves, pana Zelenky, máme potvrzeno, že do konce září bude společností Central
Group podána žádost na stavební úřad v Uhříněvsi o sloučené územní
a stavební řízení. Po prostudování projektové dokumentace bude vydáno rozhodnutí, k němuž by se mělo dospět do konce letošního roku.
K realizaci samotného projektu by tak mělo dojít v jarních měsících
příštího roku. Je to taková pěkná ukázka toho, kolik času a vynaložené energie i zdánlivě jednoduché stavební projekty spotřebují…
Zato nová stavba v obci – stanice dobrovolných hasičů – je dokončena, zkolaudována a já vás srdečně zvu na její prohlídku při slavnostním otevření v úterý 24. září od 17 hodin (viz str. 33).
Martin Diviš, starosta
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TÉMA DNE
Povinnosti obce a občanů při nakládání
s komunálním odpadem
Na základě zákonné úpravy je obec povinna kromě svozu směsného
odpadu z domácností zajistit celoroční oddělené soustřeďování papíru, plastu a kovů v kontejnerech na tříděný odpad. Svoz, který pro
obec zajišťuje společnost AVE, nebyl v minulých týdnech právě ukázkový a u popelnic tříděného odpadu docházelo k hromadění papírů
a plastů. Se společností AVE bylo proto vyvoláno jednání – jednak
s požadavkem, aby vývoz byl prováděn v souladu se smluvními podmínkami, a jednak o zvýšení četnosti svozů tříděného odpadu. Aktuálně čekáme na cenovou nabídku.
Od 1. dubna 2019 nově platí povinnost celoročního odděleného soustřeďování pro biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO).
Také tuto povinnost již splňujeme – ve vegetačním období od dubna
do listopadu (dle aktuálních klimatických podmínek) zajišťujeme svoz
hnědých popelnic na bioodpad přímo v obci, celoročně mají občané
možnost odevzdávat bioodpad do sběrného dvora v Dobřejovicích.
Další změnou platnou od 1. ledna 2020 je povinnost obce zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků (mimo režim biologicky rozložitelných odpadů). Smyslem této nové povinnosti je minimalizovat objem olejů a tuků v kanalizaci, kam
v žádném případě nepatří. V měsíci říjnu dojde k umístění dvou popelnic zelené barvy na jedlé tuky a oleje o velikosti 240 litrů. První
bude umístěna v ulici Habrová u čerpací stanice, druhá v horní části
obce (vhodné místo ještě hledáme). Zde budou oleje a tuky z domácností (např. přepálený olej z fritéz) ukládány v plastových lahvích.
Do těchto popelnic nepatří oleje z automobilů, sekaček a dalších
zařízení a popelnice jsou určeny pro občany Čestlic, nikoli pro firmy a provozovny, které v obci sídlí. Svoz bude zajištěn 1x měsíčně.
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Obec tedy své zákonné povinnost při nakládání s komunálním odpadem plní; svoz odpadu zajišťuje občanům zdarma a tyto nemalé
náklady hradí z obecního rozpočtu. Je ovšem třeba si uvědomit, že také každý z nás má zákonnou povinnost „předcházet vzniku odpadů,
omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž
vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí“. Od občanů se tedy očekává, že budou produkovat odpad s rozmyslem, svědomitě jej třídit a udržovat v obci pořádek. Bohužel, právě zde je
velký kámen úrazu. Občané sice kontejnery a svozy odpadů plně využívají a odpadu se ochotně zbavují, avšak mnohdy je odpad tříděn
špatně a nezodpovědně. Případů špatného třídění je mnoho (o správném třídění viz následující článek), donebevolající je však vyhazování
tašek se směsným odpadem do popelnic tříděného odpadu,
k němuž dochází v jisté části obce dlouhodobě. Důvodem může být
snad jen barvoslepost či návyky přenesené z míst, kde třídění odpadu
je dosud velkou neznámou. Taková bezohlednost a totální ignorance
bere motivaci všem, kdo třídí správně… Na základě opakovaných
stížností občanů jsme pozvali vlastníka nemovitosti a nájemce na
obecní úřad a žádali nápravu. Byla přislíbena, pro danou nemovitost
zakoupil vlastník další popelnici na směsný odpad a budeme sledovat,
zda se situace zlepší. V opačném případě budou následovat další, již
represivní kroky.
S tím souvisí i plánovaný podzimní svoz velkoobjemového odpadu
(22. až 25. listopadu) a změna, k níž jsme dospěli právě kvůli prohřeškům v třídění. Do těchto kontejnerů totiž bývají hojně ukládány
věci, které tam rozhodně nepatří: stavební suť, bioodpad (pytle s listím), pneumatiky, barvy, zářivky a výbojky, elektrospotřebiče (třebaže
svoz velkoobjemového odpadu je pravidelně doprovázen svozem odpadu nebezpečného)… Tentokrát tedy kontejnery nenajdete na tradičních místech, ale na technickém dvoře u obecního úřadu (co do VO
kontejnerů patří a co tam nepatří, se dočtete na str. 10). Rozhodli jsme
se, že tentokrát budeme o svozovém víkendu sběr velkoobjemového
odpadu osobně monitorovat… Možná je na místě informace, že v loňském roce stál podzimní svoz velkoobjemového odpadu 31.915 Kč
a jarní svoz 14.637 Kč.
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A s tím bohužel souvisí i problémy s využíváním sběrného dvora
v Dobřejovicích. Obec má se sběrným dvorem uzavřenou smlouvu o
likvidaci odpadu od občanů s trvalým bydlištěm v Čestlicích, na jejímž základě přijímá od občanů (oproti občanskému průkazu) zdarma
tyto odpady: bioodpad, objemný odpad (nábytek, prkna, hadry), nebezpečný odpad (barvy, laky, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, oleje,
olejové filtry, nemrznoucí směsi, brzdové kapaliny, zářivky), provádí
zpětný odběr elektrozařízení, dále pneumatiky 4 ks na osobu, stavební
odpad do váhy 200 kg na osobu, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, železo a kovy (nevykupuje). Odpad, za který musí občan
ve sběrném dvoře platit: eternit, asfalt, asfaltová lepenka, stavební
odpad nad 200 kg, pneumatiky nad 4 kusy a větší množství objemného odpadu. Ve smlouvě je jasně řečeno, že bezplatný příjem odpadů
se nevztahuje na právnické osoby, občany bez trvalého pobytu
v obci a na odpady z živnostenského podnikání. Poslední dobou se
však fakturace sběrného dvora zvyšují a při kontrole bylo zjištěno, že
někteří občané a jejich rodinní příslušníci tyto služby zneužívají
a opakovaně odvezou za měsíc do sběrného dvora i tunu velkoobjemového odpadu! Z předložených čísel a seznamů je více než zřejmé,
že na úkor obce (a nás všech) likvidují někteří jednotlivci odpad ze
svého podnikání či ze stavební činnosti. Proto dojde ke změně
smlouvy se sběrným dvorem, k úpravě likvidace odpadu a ke zvýšené
kontrole. Fakturace jen za poslední tři měsíce činila 34.127 Kč.
Je třeba si uvědomit, že bezplatnost pro občany je vždy jen relativní. Máme-li bezplatnou možnost zbavovat se veškerého komunálního
odpadu, znamená to, že tuto výhodu hradíme z obecních peněz, které mohou mít i jiné využití – proto bychom my všichni měli odpady ze
svých domácností vědomě snižovat a především je odpovědně třídit.
Martin Diviš, starosta

Jak správně třídit odpad
Možná máme tu nejlepší vůli třídit odpad a odnášet ho do správných
kontejnerů. A možná při tom všichni děláme chyby, které třídění kom-
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plikují, ba možná dokonce způsobují, že je tříděný odpad znehodnocen
a skončí jako odpad směsný! V třídění odpadu jsme si totiž (ať už
z nevědomosti, pohodlnosti, či alibismu) osvojili jisté zlozvyky a mýty.
Pokud tedy chceme třídit opravdu správně a smysluplně, stačí znovu si
pečlivě přečíst zásady třídění a řídit se jimi. Na první pohled to může
vypadat jako věda, ale není. A hlavně – kdo cítí odpovědnost – k sobě,
ke svým dětem, ke své obci, k přírodě a k naší budoucnosti – ten ví, že
SPRÁVNĚ třídit je SPRÁVNÉ.
PAPÍR – modré nádoby
SPRÁVNĚ: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, karton, lepenka, čisté papírové obaly
Není nutné:
- odstraňovat kancelářské spony, svorky; při zpracování se
z papíru stane hladká kaše a těžší části jako svorky a sponky
klesnou ke dnu, odkud jsou vybírány magnetickou separací
- odstraňovat zbytky izolepy, foliové okénka apod.
ŠPATNĚ: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír (třeba krabice
od pizzy), „papírové“ nápojové kelímky (vnitřek pokrývá vrstva polyetylenu!), uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické
potřeby, vícevrstvé obaly.
PLASTY – žluté nádoby
SPRÁVNĚ: PET lahve od nápojů (vyprázdněné a stlačené a bez etiket
a rukávových návleků), kelímky od potravin, igelitové sáčky a tašky,
plastové folie a výrobky, prázdné plastové obaly od mycích prostředků, polystyren
Není nutné:
- důkladně vymývat kelímky od jogurtů, stačí jogurt dojíst nebo zbytek vyškrábnout
- důkladně vymývat obaly od kosmetických přípravků, jako
jsou mýdla a šampony, stačí je zcela vyprázdnit (přebytečný
obsah patří do směsného odpadu)
ŠPATNĚ: obaly se zbytky potravin, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.), novodurové trubky, guma, molitan, kabely, PVC, pneumatiky, podlahové krytiny, textil z umělých
vláken
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SKLO – zelené nádoby
SPRÁVNĚ: skleněné lahve od nápojů, nevratné barevné lahve, skleněné nádoby, skleněné střepy, tabulové sklo ze dveří a oken
Není nutné:
- snažit se při vhození do kontejneru sklo co nejvíce rozbít,
drobné střepy ztěžují následné třídění
ŠPATNĚ: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, žárovky, zářivky, televizní obrazovky, varné a laboratorní sklo
NÁPOJOVÉ KARTONY – TETRAPAK – oranžové nádoby
SPRÁVNĚ: veškeré vícevrstvé obaly, tzn. krabice od nápojů, mléka,
džusů, vín, rajského protlaku apod. (vyprázdněné a stlačené).
Není nutné: odtrhnout umělohmotný uzávěr
ŠPATNĚ: krabice se zbytky nápojů, krabice znečištěné zbytky potravin (stačí je vypláchnout!), jiné obaly od nápojů
KOVOVÉ OBALY – šedé nádoby
SPRÁVNĚ: tzv. lehké kovy – nápojové plechovky, konzervy, plechové tuby (např. od kondenzovaného mléka nebo od krému na ruce),
víčka od jogurtů, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky
ŠPATNĚ: velké kovové předměty (např. formy na bábovky), tlakové
nádoby (spreje, deodoranty, laky na vlasy), tlakové lahve od turistických vařičů či zahradních grilů, kovové obaly a kanystry od olejů
a pohonných hmot, železo a další barevné kovy
BIOODPAD – hnědé nádoby
SPRÁVNĚ: tráva, plevel, zbytky pečiva, obilovin, vajec, košťály i celé
rostliny, seno, sláma, zemina z květin, hobliny a piliny, padané ovoce,
slupky z ovoce, zbytky zeleniny, listí a drcené větve, kávový a čajový
odpad včetně filtrů
ŠPATNĚ: pleny, maso, kosti, oleje a tuky, tekuté, silně mastné potraviny, obaly od potravin, biologicky nerozložitelné obaly, uhynulá zvířata, kočkolit, uhelný popel, smetky z ulice, sáčky z vysavače, cigaretové nedopalky
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JEDLÉ TUKY A OLEJE – zelené nádoby
SPRÁVNĚ: oleje a tuky z domácností (například přepálený olej
z fritéz) v PET lahvích
ŠPATNĚ: motorové oleje z automobilů, sekaček a dalších zařízení

Vzhledem k blížícímu se svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který obec zajišťuje pro občany dvakrát do roka (na jaře a na
podzim), neuškodí i zde uvést na pravou míru, co do kterého odpadu
patří a nepatří.
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD – kontejnery
SPRÁVNĚ: nábytek, koberce a linolea, sanitární zařízení (umyvadla,
WC mísy), sportovní vybavení (lyže, snowboardy, kola), objemné
obaly
ŠPATNĚ: vyřazené elektrospotřebiče (lednice, PC, TV, monitory, kuchyňské spotřebiče), pneumatiky, nebezpečné odpady, zářivky a výbojky, stavební suť, zeleň
NEBEZPEČNÝ ODPAD
SPRÁVNĚ: tlakové nádoby (spreje, deodoranty, laky na vlasy), tlakové lahve (kartuše) od turistických vařičů či zahradních grilů; zbytky
umělých hnojiv, herbicidů, pesticidů a mořidel (zahrádkáři jistě znají);
repelenty, zbytky čisticích prostředků z domácnosti; zbytky barev, laků, ředidel, odmašťovadel, olejů, lepidel, nemrznoucích směsí; akumulátory; staré a nepoužité léky; zářivky, úsporné žárovky, rtuťové teploměry, tonery; obrazovky monitorů, televizí (možná i radarů), mobily
(ve své podstatě veškerá elektronika); chladničky; cyklistické pláště
a duše; térový papír); veškerá chemie z dílny mladých chemiků a pyrotechniků; výrobky z azbestu z domácnosti
KRITERIA NEBEZPEČNOSTI: výbušnost, oxidace, hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicita, karcinogenita, radioaktivita, žíravost, infekčnost, tendence uvolňovat toxické nebo vysoce toxické ply-
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ny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami, schopnost uvolňovat
nebezpečné látky do životního prostředí.
Dobré vodítko, kam patří různé netypické komodity, naleznete zde:
https://www.trideniodpadu.cz/kam-s-tim
A kam tříděný odpad putuje?
Svezený tříděný odpad se odváží na třídicí linky, kde dochází k dalšímu vytřídění odpadu, tj. tříděný odpad se dále třídí dle kvality nebo
např. barvy či dalšího poddruhu odpadu. Společnost AVE CZ, která
zajišťuje svoz v naší obci, disponuje vlastními třídicími linkami, které tvoří koncové zařízení systému sběru separovaného komunálního
odpadu z okolních měst a obcí. Následně dochází k jeho lisování
a posléze materiálovému využití – ale o tom si více povíme v některém z dalších čísel Čestlického občasníku.
zpracovala redakce

Co je (a co není) obecní samospráva
Jedním z klíčových problémů české demokracie je fakt, že
občané (resp. voliči) mají často jen velmi přibližnou a někdy vyloženě nesprávnou představu o tom, k čemu jsou
určeny jednotlivé politické (ale i justiční či správní) instituce a jakými kompetencemi vlastně disponují. Platí
to jak u institucí celostátních (obzvláště viditelné je to dnes
u prezidenta a Senátu), tak u institucí územní samosprávy,
jako jsou kraje a obce. (A o míře povědomí o institucích
Evropské unie mezi českými občany je snad lépe se ani nezmiňovat.)
Zůstaňme na komunální úrovni – kdo z občanů (a vidíme to i v naší
obci) dnes umí rozlišit mezi samosprávou a státní správou? Přitom
je toto rozlišení v demokracii zcela zásadní a tvoří jeden z jejích úhelných pilířů. Samospráva znamená, že si v obci sami rozhodujeme
o správě obecního majetku a tvoříme obecní rozpočet; z těchto pro-
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středků zajišťujeme základní služby, aby obec fungovala, jako jsou
mateřská a základní škola, veřejná autobusová doprava, svoz odpadů,
údržba a úklid aj.; pochopitelně se zastupitelstvo může (a mělo by) angažovat i v tom, aby obec společensky žila, organizovat různé kulturní
a sportovní akce a podobně. V neposlední řadě jsou tu velmi důležité
kompetence v oblasti územního plánování.
Na druhé straně – a to je velmi důležité si uvědomit – je samospráva
ve své působnosti notně limitovaná. Obce nevytvořily stát; stát ustanovil obce, dal jim samosprávu a jasně jim vymezil, co do ní patří. Tyto limity nemůže samospráva překročit. Setkáváme-li se tudíž
s porušováním všeobecně platných norem, pak k jejich řešení jsou
určeny orgány státu, nikoli samosprávy – to znamená úřady státní
správy, v případě závažnějších problémů policie a justice. Jedním
z mnoha praktických příkladů je porušování zákonů či vyhlášek týkajících se životního prostředí, např. ve věci lokálních topenišť – pokud
tedy prostě někdo v obci čadí z komína velmi podezřelým a obtěžujícím způsobem, je třeba obrátit se na státní orgány (tedy na odbor životního prostředí). Samospráva může v této věci občanům pouze poradit – není k řešení něčeho takového v českém institucionálním
systému vůbec určena, a protože k tomu není určena, nemá žádné
kompetence, které by k řešení mohla použít.
Aby to bylo celé ještě mnohem složitější, stát se kdysi rozhodl, že část státní správy přenese na obce.
Bývalo to tak u některých základních funkcí odnepaměti, třeba u matrik, které se vedou na místní úrovni
a stát je následně využíval pro svou evidenci obyvatel,
nicméně v posledních letech se stát v tomto ohledu
„utrhl ze řetězu“. Přibývají další a další povinnosti,
které nemají nic společného se samosprávou, neboť jde o státní
správu, kterou ovšem musejí vykonávat obecní/městské úřady
(aniž by ovšem stát vždy poskytl odpovídající prostředky na zajištění těchto funkcí). Vymyslel se pro to krásný termín „přenesená působnost“. A tak chodíme pro občanské průkazy, stavební povolení,
rozhodnutí o přestupcích či lejstro odboru životního prostředí na radnice, i když jde o čistou státní správu (ve zmíněném příkladu čadícího
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komína v Čestlicích tedy „obrátit se na státní orgán“ znamená obrátit
se na odbor životního prostředí Městského úřadu Říčany, který vůbec
není orgánem samosprávy Říčan, ale orgánem státní správy, kterou
stát hodil Říčanům na bedra). A právě proto, že jde o státní správu, nesmí samospráva do výkonu státní správy jakkoli zasahovat. V mnoha
řízeních státní správy, která vedou úředníci pracující na radnici, je samospráva (tedy to, co považujeme za „vedení radnice“) jen jedním
z účastníků řízení. V praxi to znamená, že pan starosta města sice sedí
na radnici, ale ta je plná úředníků, které má zakázáno ovlivňovat. Tyto
úředníky řídí tajemník – na obsazování postu tajemníka má ovšem vliv
starosta. Možnosti ohýbání takového systému jsou obrovské, ale ani
zdaleka ne tak obrovské, jako je zmatení veřejnosti. „Občan jde na
obecní nebo městský úřad a neví, jestli jde za samosprávou nebo za
státem. Už se ani neptá: prostě jde na ouřad,“ píše Petr Pithart.
Toto propletení a zmatení má ovšem těžké důsledky – a velmi poškozuje samu myšlenku samosprávy. Jednak tím, že lidé, kteří přestali
mezi samosprávou a státní správou rozlišovat, činí komunální politiky odpovědnými i za věci, na které nemají a nesmějí mít vliv –
jak to, že starosta nezařídil to stavební povolení na obchvat? („Ale on
do toho nesmí zasahovat,“ namítne kdosi. – „Jak nesmí zasahovat?
Stavební odbor je přece na radnici a radnici řídí starosta, tak jaképak
copak,“ odvětí železná logika občana.) Druhý, možná ještě horší efekt,
je degradace myšlenky samosprávy samotná. „Samospráva znamená,“
vysvětluje Pithart, „že si lidé v místech své problémy řeší sami. Že jim
do toho stát může mluvit jen formou obecně závazných pravidel.
Chcete-li, je to jedna z těch stále omílaných evropských hodnot. Jedna
ze svobod před vždy a všude se rozpínajícím státem.“ Když samosprávu smícháme se státní správou a přestaneme vnímat rozdíl, v podstatě
o tento důležitý a ústavou garantovaný výdobytek přicházíme. Žádnou
samosprávu, do které by se nám stát nemíchal, už mít prostě nebudeme.
My v Čestlicích, tedy v menší obci, která není „pověřenou obcí“ ani
„obcí s rozšířenou působností“ (což jsou další pojmy úřednické hantýrky značící přehození státní správy na komunální úroveň), nemáme
kopu úředníků státní správy, přesto všeobecné zmatení pociťujeme.
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Lidé se na samosprávu běžně obracejí s věcmi, které do sféry samosprávy nenáležejí. Vždy se samozřejmě vynasnažíme poradit – ale
uvědomme si, že na obci velikosti Čestlic samosprávu tvoří starosta
s místostarostkou, beznadějně zavalení administrativou, kterou
musí vykonávat i ta nejmenší obec, a potom hrstka zastupitelů,
kteří pro obec pracují po večerech a víkendech mimo své občanské
zaměstnání. Pokud se tedy na nás jako na samosprávu obracejí lidé
s věcmi, jejichž řešení není v naší působnosti, není v našich silách jim
vyhovět, jak z hlediska kapacity, tak z hlediska kompetencí. Občané
jsou pak někdy pochopitelně zklamání nebo frustrováni – čemuž by se
dalo předejít snad jen tím, kdyby se obraceli vždy rovnou na instituci,
která je k řešení jejich problému skutečně určena.
My jako zastupitelé si nepochybně zasloužíme být hodnoceni a případně kritizováni za to, jak řídíme obec v rámci působnosti, která je
nám svěřena. Musíme se smířit i s tím, že nás leckdo hodnotí i za to,
co v naší působnosti vůbec není – doufám ale, že pokud si občané budou lépe uvědomovat, co je samospráva a co je státní správa, bude takových případů méně a demokracie – alespoň na naší maličké komunální úrovni – bude zase o drtínek lepší.
Matouš Vanča, zastupitel
P. S. V dnešních dnech je možná nejviditelnějším – a nejabsurdnějším
– projevem tohoto zmatení probíhající kauza, kdy fakt, zda Andrej
Babiš vlastní či nevlastní média a porušuje tak zákon, řeší úředníci
Městského úřadu v Černošicích. Řeší to proto, že jde o přestupkové řízení, a přestupky coby agendu státní správy v rámci přenesené působnosti vyřizují úřady obcí s rozšířenou působností. Tito konkrétní úředníci navíc vůbec nesedí v Černošicích, ale v Praze, protože jde reálně
o bývalé odbory zrušeného Okresního úřadu Praha-západ, které byly
organizačně převedeny pod černošickou radnici. Starosta Černošic
samozřejmě do jejich rozhodování vůbec nesmí zasahovat.
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CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT
Zapomenuté spolky v naší obci
Co dnes víme o již zaniklých spolcích, které měly sídlo v Čestlicích
a vyvíjely zde činnost? – Možnost zakládání spolků se objevila po zrušení robotních povinností, aktivizaci společnosti v revolučním roce
1848 a po prvních obecních volbách v roce 1850. Umožnil to zákon
z roku 1852, jakkoli nebyl příliš liberální a jednotlivé spolky se musely podrobit státní kontrole. Svobodná možnost zakládání spolků se datuje od listopadu roku 1867, kdy už platila jen ohlašovací povinnost.
Prvním známým spolkem byl Místní odbor Jednoty Severočeské, který
byl v Čestlicích založen ještě za časů Rakousko-uherské monarchie
30. ledna 1897, avšak po krátké době dne 21. listopadu 1901 byl dobrovolně zrušen. Dalším spolkem bylo Hospodářské sdružení křesťanských zemědělců založené dne 6. srpna 1919, tedy již v nově vzniklém
Československu. Jeho předsedou byl František Neuman z č. p. 53, jeho
zástupcem Antonín Křeček z č. p. 13 a jednatelem Antonín Zrubek
z č. p. 63. Tento spolek dobrovolně ukončil činnost 28. dubna 1938.
Dalším v pořadí byla Místní domovina domkářů a malorolníků
v Čestlicích, která byla založena v roce 1922. Jejím prvním předsedou
byl František Javůrek z č. p. 17 a místopředsedou František Kléma
z č. p. 14.; posledním známým předsedou byl v roce 1939 Jaroslav
Komárek z č. p. 64, jeho zástupcem byl Antonín Čurda z č. p. 71 a zapisovatelem p. Diviš z č. p. 71. Dne 25. září 1926 byl založen obdobný
spolek s názvem Jednota čsl. malozemědělců, domkářů a živnostníků.
Jejím předsedou byl zvolen 5. července 1929 Čeněk Vaňas, místopředsedou Hynek Burian a důvěrníkem František Smolík. Ve funkcích se
pak střídali Josef Komárek z č. p. 64, Václav Kroužek z č. p. 72, Josef
Diviš z č. p. 67, František Smolík z č. p. 45, či František Gothard
z č. p. 14. Poslední záznam v seznamu spolků je z roku 1937.
Mezi zájmové spolky patří Skupina sdružení katolické mládeže pro
Čestlice a okolí. Jako předseda je uveden v zápise z 26. února 1933
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Václav Javůrek č. p. 73, jako místopředseda Otakar Tůma č. p. 14
a jednatelkou byla Božena Hodačová. Podle posledního zápisu
z 10. května 1937 byla předsedkyní Emilie Jarešová z č. p. 38, zástupkyní Antonie Zápotocká z č. p. 14 v Křeslicích a jednatelkou Antonie
Čurdová z č. p. 21 z Čestlic. Byl tu i sportovní spolek Čestlický sportovní klub, který byl založen 1. března 1934 a jehož předsedou byl
p. Javůrek z č. p. 32, zástupcem Tomáš Srpek z č. p. 50 a jednatelem
Otakar Hrbek z č. p. 21. Až do roku 1938 se ve funkcích střídali Antonín Novotný z č. p. 7, Rudolf Doskočil z Nupak (č. p. 5), Jaroslav
Svoboda z č. p. 31, František Hraběta a Ludvík Votava. Posledním zapsaným spolkem byla Odbočka Svazu čs. katolických žen a dívek
v Čestlicích. Zde nejsou uvedena žádná jména, pouze datum zapsání
12. dubna 1938 – je otázkou, zda spolek vůbec vyvíjel nějakou činnost.
Zatímco o Čestlické kampeličce se dochovalo dostatek dokumentů, o těchto zapomenutých spolcích nevíme dohromady nic,
vyjma několika výše uvedených jmen a časových údajů. Snažím se dohledat jakékoli
údaje, materiály, fotografie, dokumenty
i vzpomínky k jejich činnosti a rád přivítám pomoc a spolupráci všech, kteří mi
mohou pomoci tato bílá místa v dějinách
Čestlic zaplnit. V současnosti nevím o tom,
že by v Čestlicích existoval nějaký další
spolek kromě TJ Sokol Čestlice a SDH
Čestlice. Existují však zde neformální
sdružení občanů a i jejich činnost by si zachycení v nové kronice Čestlic zasloužila!
Přijal jsem nabídku stát se novým kronikářem obce. Kronika bude vedena již v digitální podobě, takže bude lépe dostupná občanům. Veškeré informace a dokumenty nejenom k uvedenému tématu můžete
posílat na adresu Obecní knihovny v Čestlicích knihovna@cestliceobec.cz.
Petr Šachl, kronikář obce
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Folklorní soubor Vonička
na festivalu v Itálii
Dětský folklorní soubor Vonička, který působí při základní škole
v Čestlicích a pracuje pod patronací Obecního úřadu Čestlice, se ve
dnech 20. až 29. července zúčastnil XIII. Mezinárodního folklorního
festivalu v Carpineto Romano, městečku ležícím asi 60 kilometrů jihovýchodně od Říma. Vonička byla na festival vybrána z deseti souborů z České republiky a mohla se ho zúčastnit i díky finančnímu přispění své domovské obce. Skladba festivalu byla pestrá, v souborech
z Polska, Peru, Itálie či Afriky se představilo více než 250 účinkujících
a vystoupení na různých scénách měla vysokou uměleckou úroveň.
Také počet diváků všech věkových kategorií byl vysoký, na festivalu
panovala jiskrná a přátelská atmosféra a dostalo se mu kladného hodnocení jak v regionálním tisku, tak v italském rozhlase i televizi. Probíhaly také četné doprovodné programy v průvodech po různých místech v okolí města. Našemu souboru s doprovodem cimbálové muziky
Trnka se dostalo velkého potlesku třeba v malebném městečku Arteně
a odměnou nám byl nejen úspěch u diváků a uznání a ocenění organizátorů za taneční a hudební projev, ale i návštěva Říma a Vatikánu.
Jaroslava Vondráková, vedoucí souboru
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Ocenění pro Čestlickou restauraci
Projekt „Orlové gastronomie“ byl vytvořen za účelem rozlišení nejlepších firem od těch průměrných, přičemž porotou jsou samotní zákazníci, kteří po své zkušenosti firmu na sociálních sítích hodnotí.
Pomocí automatizovaného počítačového softwaru jsou informace ze
sociálních sítí a profesionálních webových stránek, obsahující hodnocení zákazníků, stahovány a vyhodnocovány Ze získaných hodnot je
vypočítáván průměr, přičemž dosažené maximum je 10 bodů a průměrné hodnocení musí v době skenování dosáhnout nejméně 8 bodů.
Toto prestižní ocenění získala Čestlická restaurace. V gratulačním
dopise zaznělo, že výsledkem své práce toto restaurační zařízení předčilo 98 500 firem v ČR a že na základě 110 hodnocení dostupných
k 7. 8. 2019 (minimum je 80 hodnocení) a s ratingem 8,3 body se stává laureátem „Orlové gastronomie“. Gratulujeme!
http://www.orlovegastronomie.cz/profile-86620-cestlicka-restaurace/
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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v úplném znění naleznete na
www.cestlice-obec.cz.
Ze zasedání ZO Čestlice
dne 26. června 2019
Přítomni: Diviš Martin, Dobiáš Bohdan, Dvořák Aleš, Nováková Ivana, Síleš Petr (do 20.35 hod.), Šaššák Jan, Vanča Matouš, Zemanová
Jana
Nepřítomen: Mrzena Přemysl
Finance a majetek
 ZO bere na vědomí finanční zprávu za měsíc 05/2019, s níž zastupitele seznámil starosta Martin Diviš.
 ZO ruší z bezpečnostních důvodů na základě vyjádření projektanta
usnesení ze zasedání 12. 12. 2018 o instalaci tribuny do sportovní
haly. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
 ZO schvaluje závěrečný účet obce Čestlice za rok 2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
 ZO schvaluje účetní závěrku obce Čestlice k 31. 12. 2018. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
 ZO schvaluje příspěvek pro DFS Vonička na dopravu na mezinárodní folklorní festival v Itálii ve výši 20.000 Kč. Hlasováno: pro 8,
proti 0, zdržel se 0
 ZO souhlasí se změnou sazebníku za přestupky a s uzavřením
dodatku veřejnoprávní smlouvy s městem Říčany, na základě kterého se úhrada nákladů za výkon přenesené působnosti dle zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky upravuje takto: cena
za 1 projednaný přestupek činí 4.000 Kč a cena za 1 vyhotovený
posudek činí 91 Kč. Uzavření dodatku je účinné od 1. 1. 2020. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
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ZO schvaluje smlouvu o nájmu části pozemku p. č. 371/32 v k. ú.
Čestlice se společností ÚVT Internet, s.r.o., za úplatu ve výši
3 000 Kč bez DPH měsíčně. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje smlouvu o vykonávání přezkoumání hospodaření
obce na rok 2020 s auditorkou pí Raušovou za cenu 36.000 Kč bez
DPH. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č. p. 86 Na Návsi za účelem provozování restaurace za nájem
ve výši 15.000 Kč měsíčně bez DPH na dobu 5 let. Hlasováno:
pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje vnitřní předpis, který upravuje podmínky poskytování příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem
a příspěvku na penzijní pojištění zaměstnanců v pracovněprávních
vztazích s obcí Čestlice. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje nabídku na obnovu nátěru střechy na nemovitosti
č. p. 86, Na Návsi (Čestlická restaurace) za cenu 28 200 Kč. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Info o plánované obnově elektroinstalace v kuchyni MŠ, nutné
k navýšení kapacity vývařovny pro školu. Předpokládaná cena dle
položkového rozpočtu projektanta je 31 301 Kč bez DPH.
ZO schvaluje kupní smlouvu na p. č. 466, jiná plocha, o výměře
111 m2 v k.ú. Čestlice za cenu ve výši 88 800 Kč od majitelky do
vlastnictví obce. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje kupní smlouvu na pozemky: p. .č. 45/13, zahrada,
o výměře 2431 m2, p. č. 351/39, zahrada, o výměře 6 m2, p. č. 434,
koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 160 m2,
p. č. 234, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 185 m2, jehož součástí je budova s č. p. 202, rodinný dům a p. č. st. 235, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 30 m2, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, garáž, vše v k.ú. Čestlice zapsané
na LV č. 459 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ, za cenu 12.654.000 Kč od stávajících
majitelů do vlastnictví obce. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje vnitřní předpis, který upravuje podmínky poskytování příspěvku na obědy pro seniory nad 65 let s trvalým pobytem v obci. Příspěvek se schvaluje ve výši 35 Kč na jeden oběd
v pracovní den.



Pí Nováková upozornila ZO, že zastupitel p. Mrzena kontinuálně
inzeruje v časopisech k. z. Čestlice zprostředkovávání „exkluzivních a neveřejných“ nabídek realit v našem regionu, k čemuž je
možno využívat informací z jednání orgánů obce a u každé realitní
transakce, kterou bude ZO schvalovat, existuje riziko střetu zájmů. Předseda kontrolního výboru p. Vanča na žádost starosty informoval zastupitelstvo o úpravě střetu zájmů pro neuvolněné
zastupitele, podle zákona o obcích. Zastupitel je povinen nahlásit
skutečnost, „že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité
záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro
něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou
osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci" (§83
odst. 2 zákona o obcích), na jednání zastupitelstva. Lze tak učinit
nejpozději před zahájením hlasování o dané věci; není-li tak učiněno, ZO může deklarovat, že střet zájmů shledalo. Zastupitel obce
není poté v dané věci vyloučen z projednávání a hlasování a záleží
na jeho politické odpovědnosti a etickém nastavení, zda se např.
zdrží hlasování. ZO vzalo informaci o úpravě střetu zájmů dle
§83 odst. 2 zákona o obcích na vědomí a vyzývá všechny zastupitele k důslednému naplňování zákonných povinností v oblasti
střetu zájmů. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0

Ve 20.35 odešel Petr Síleš
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ZO schvaluje cenovou nabídku p. Vostárka za spol. Kruh umění
z. s. na rekonstrukci dřevěných plastik kolem sochy sv. Václava
za cenu 98 400 Kč. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje cenovou nabídku na opravu střechy objektu
č. p. 86, Na Návsi (Čestlická restaurace) za cenu 43.093 bez DPH
a opravu střechy ZŠ za cenu 14 345 Kč bez DPH od firmy Voháňka a Holeček. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávku elektrospotřebičů pro kuchyni MŠ Čestlice
(instalace dvou profesionálních spotřebičů a jednoho nerezového
pracovního stolu). Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na technický dozor pro stavbu JSDH do doby vydání kolaudačního souhlasu

a odstranění případných vad a nedodělků. Hlasováno: pro 7, proti
0, zdržel se 0
Různé
 ZO bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru p. Vanči za období prosinec 2018 až květen 2019.
 Termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce Čestlice pro
druhé pololetí 2019: 28. srpen, 25. září, 23. říjen, 20. listopad,
18. prosinec
Ze zasedání ZO Čestlice
dne 11. července 2019
Přítomni:, Dobiáš Bohdan, Nováková Ivana, Síleš Petr, Vanča Matouš,
Zemanová Jana
Omluveni: Diviš Martin, Dvořák Aleš, Šaššák Jan,
Nepřítomen: Mrzena Přemysl
Finance a majetek
 ZO schvaluje výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky v rámci
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka elektrospotřebičů pro kuchyni MŠ Čestlice“ na základě doporučení výběrové komise. Vybrána firma GAMA HOLDING Praha, a.s., s nabídkovou cenou 557.780 Kč bez DPH. Součástí zadání byl odkup
stávajícího zařízení a cena za pětiletou servisní smlouvu a prodlouženou záruku. Výběrového řízení se zúčastnili tři uchazeči, kteří
splnili podmínky zadání. Jde o zkapacitnění vývařovny rozšířením
o dva profesionální spotřebiče a jeden nerezový pracovní stůl. Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Ze zasedání ZO Čestlice
dne 28. srpna 2019
Přítomni: Diviš Martin, Dobiáš Bohdan, Dvořák Aleš, Mrzena Přemysl, Nováková Ivana, Síleš Petr, Šaššák Jan, Vanča Matouš, Zemanová
Jana
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Finance a majetek
 ZO bere na vědomí finanční zprávu za měsíce 06 a 07/2019, s níž
zastupitele seznámil starosta Martin Diviš.
 ZO ruší usnesení z červnového zasedání o změně sazebníku za
přestupky, neboť dle názoru KÚ SČK by neměl být s městem Říčany uzavřen „Dodatek k veřejnoprávní smlouvě“, ale měl by být
využit institut „Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy“. ZO souhlasí s uzavřením Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy
č. 52/2006-S, uzavřenou mezi městem Říčany a obcí Čestlice dne
14. 2. 2007. Dochází ke změně čl. 2 – Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti, a mění se čl. 3 - Úhrada nákladů za výkon přenesené působnosti dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky tak, že cena za 1 projednaný přestupek činí 4.000,- Kč
a cena za 1 vyhotovený posudek činí 91,- Kč. Dohoda bude uzavřena dnem, kdy rozhodnutí KÚ SČK o udělení souhlasu s jejím
uzavřením nabude právní moci. Tímto dnem dohoda nabyde účinnosti. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0
 ZO schvaluje uložení části finančních prostředků obce na termínovaný vklad u J&T banky ve výši 14.300.000 Kč s výpovědní lhůtou 1 rok. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Různé
 ZO schvaluje napojení stávající ulice Kaštanová na komunikaci
Benická, ulice Akátová bude ukončena na ulici Kaštanová. Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 3 (p. Diviš, Dobiáš, Dvořák)
 ZO schvaluje návrh na vybavení budovy SDH do částky ve výši
100 000 Kč bez DPH. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0
 ZO schvaluje likvidaci nalezených předmětů nepatrné hodnoty
a ostatní předměty včetně nalezených finančních prostředků věnuje
na charitativní akci Dobrobazar. Obec eviduje nálezy, kde v některých případech již uběhla zákonem stanovená lhůta tří let pro
oznámení nalezených věcí formou zveřejnění na vývěsce a webových stránkách. Zákon umožňuje po uplynutí této doby předměty
nepatrné hodnoty zlikvidovat, u ostatních předmětů lze nalezené
věci zhodnotit prodejem např. na vhodné charitativní akci. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0

23

Diskuze
 Informace o připravované legislativě týkající se územních samospráv.
 Informace o slavnostním otevření nové stanice SDH Čestlice.
Termín dalšího řádného zasedání ZO byl stanoven na 25. 9. 2019
v 18.00 hod.

CO SE V OBCI DĚJE
Rodinné centrum Čestlík připravuje…
Po letní pauze, která byla plná odpočinku, dalšího vzdělávání, příměstských táborů, příprav a zařizování, vstupuje RC Čestlík do druhého roku svého působení s rozšířenou nabídkou svých aktivit. Pro děti i jejich rodiče jsme připravili nové kroužky, kurzy i akce pro veřejnost. První lekce kroužků začínají
již v týdnu od 23. září!
Především se náš tým rozrostl o úžasnou lektorku a pedagožku Renatu
Fialovou. Pod jejím vedením mohou děti pronikat do tajuplného světa
knih v kroužku ► Hravé čtení, kde se bude nejen číst, ale také hrát
divadlo, tančit, hrát si a tvořit. Další novinkou v naší nabídce je kroužek ►Malba a kresba, ve kterém děti vytvoří spoustu výtvarných děl
a seznámí se s různými technikami a materiály. Převážně dívky by
mohl zaujmout kroužek ► Šití, na kterém si vyrobí rozmanité dekorační a módní doplňky.
V naší nabídce zůstávají kroužky nabízené v loňském roce:
► Sportovní hry pro MŠ i ZŠ, ►Hrátky s hudbou, ►Skupinová
výuka hry na doprovodnou akustickou kytaru, ►Tvořivky a

24

►Mami, tati, pojď si hrát. Pro maminky s dětmi je připraveno venkovní cvičení s lektorkou Evou ► Cvičíme! I s dětmi a pro všechny
tvořivé duše pravidelná setkání na kurzu ►Tvořivé úterý. Pro sportovně naladěné děti od 4. třídy je připraven kroužek ►Gymnastiky či
►Basketbalu.
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Rádi se s vámi potkáme také na některé z našich akcí pro širokou veřejnost, které připravujeme ve spolupráci s obcí Čestlice. V září proběhne již druhý Restaurant day, v říjnu oblíbená Drakiáda, v listopadu Svatomartinský průvod a v prosinci Tvořivé setkání
s Mikulášem. Informace o jednotlivých kroužcích a o akcích pro veřejnost naleznete na našich webových stránkách www.cestlik.cz nebo
na fb profilu.
Pokud byste měli zájem rozšířit řady našich lektorů či dobrovolníků na
akcích, neváhejte se na nás obrátit. Jsme otevřeni všemu novému.
Chceme také poděkovat všem příznivcům a podporovatelům RC
Čestlík a těšíme se na další rok s vámi!
Kateřina Dobiášová, RC Čestlík

Milí Čestličáci,
doufám, že jste prožili hezké léto, užili si krásnou
dovolenou a děti prázdniny. Nevím jak vás, ale mě až
se zima zeptá „Co jsi dělala v létě?“, tak jí odpovím:
„Pilně jsem pracovala.“ A nemám na mysli jen plné
police kompotů, marmelád a zavařených okurek…
V knihovně jsem úspěšně provedla kompletní revizi
knih a samozřejmě nabrala knihy nové, abyste měli
co číst. Potěšilo mě, že na začátku srpna, kdy byla
knihovna jeden den otevřená, přišlo 14 čtenářů vypůjčené knihy vrátit
a další si na zbytek léta vybrat! A dokonce se zaregistrovali i dva noví
čtenáři.
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Dne 21. července jsme si připomněli důležité výročí: uplynulo 50 let
od přistání Apolla 11 na Měsíci. Letní číslo časopisu Tajemství vesmíru věnovalo historii letů do vesmíru a na Měsíc celé číslo. Přijďte si je
vypůjčit a pamětníci mohou zavzpomínat na nezapomenutelnou chvilku u ranního televizního vysílání, kdy astronaut Neil Armstrong jako
první člověk vstoupil na povrch Měsíce a pronesl slavnou větu: „Je to
malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo.“ V přímém přenosu
Armstrongův sestup po žebříku měsíčního modulu a jeho první kroky
na Měsíci vidělo a slyšelo odhadem na 600 miliónů lidí, pětina lidstva!
Od začátku září je čestlická knihovna opět v plném provozu. Přijměte
dvojí pozvání do kavárny Union – poprvé se sejdeme už ve středu
18. září v 18,00 hod. a podruhé ve středu 13. listopadu. Na závěr
upozorňuji, že 30. října budu mít výjimečně zavřeno, protože jsou
školní prázdniny a já budu na dovolené. Všechny ostatní středy se na
vás těšíme!
vaše knihovna a Knihovníček

Budeme hrát fotbal pro radost a na žízeň…
Léto opět velmi rychle uteklo a tak tu máme opět novou fotbalovou
sezonu a s ní velkou porci zápasů a turnajů, a samozřejmě také každodenní tréninky na našem fotbalovém hřišti. Konec minulé sezony jsme
si jako tradičně zpestřili tradičními rozlučkami, a to jak u naší mládeže, tak u A týmu mužů. Těm jejich rozlučka s minulou sezonou poněkud zhořkla, jelikož po dvouletém působení ve III. třídě fotbalového
okresu Praha-východ sestoupili o soutěž níž do IV. třídy neboli do
„fotbalového pralesa“… Důvodů je několik a mezi ty nejzásadnější
patří fakt, že už v podzimní části se nám výsledkově nedařilo a na jaře
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již nezbyla síla dohnat bodové manko. Ke konci sezony se dostavil
i tradiční problém, totiž zranění a mimofotbalové aktivity hráčů. A tak
je nakonec snad i dobře, že si letos hráči zahrají primárně pro radost
a na žízeň, jak se u nás amatérských sportovců říká, a pokud tomu bude přát osud a hlavně zájem všech hráčů, není nereálné se v dohledné
době znovu pokusit postoupit o soutěž výš. Od letošní sezony se dirigentské taktovky u A týmu ujal David Janecek a již od začátku se to
ukazuje jako jeho skvělý nápad. Rád bych mu tímto popřál mnoho
energie a elánu a děkuji mu za celé vedení TJ Sokol Čestlice, že tuto
výzvu přijal. Na úvod sezony mají muži zatím bilanci jedné porážky
3:4 s Přišimasy a jedné výhry 5:0 s Doubravčicemi.

I naši malí fotbalisti a početný štáb trenérů si o letních prázdninách
užívali zaslouženého volna a čerpali energii na další sezonu. Stejně jako v minulých dvou letech, i letos jsme s dětmi vyrazili na fotbalové
soustředění. Letos jsme se rozhodli, že po soustředěních v Jičíně vyzkoušíme nové místo a volba padla na Hlubokou nad Vltavou. Čekal
nás tu krásný fotbalový areál se dvěma hřišti, jedním zatravněným
a druhým s umělým povrchem, a navíc jsme bydleli v asi 150 metrů
vzdálených chatičkách SportCentra Dvořák. Byť jsme se obávali počasí, které se ve druhé polovině srpna trochu pokazilo, nakonec kluci
všechny plánované tréninky odtrénovali. V šesti dnech to bylo celkem
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10 tréninkových jednotek, a svůj speciální trénink měly i naše brankářské naděje, kterým se věnoval Marek Štěpánek a také Tomáš Beneš.
Jednou jsme navštívili místní venkovní bazén a také vyhlášenou zoo,
a tak snad většina dětí odjížděla ze soustředění spokojená. I když s trenéry jsme se shodli, že to bylo hodně náročné soustředění, které však
určitě přispělo k dalšímu fotbalovému posunu všech kluků. Jedinou
smutnou kaňkou bylo nešťastné zranění Robina, kterému všichni přejeme brzké uzdravení a rychlý návrat do sportovního života.

Na čestlickém hřišti začal ten správný
fotbalový mumraj
Po týdnu soustředění následoval překlenovací týden s lehčím tréninkem a od 2. září začal na čestlickém hřišti opět ten správný fotbalový
mumraj. V letošním roce zůstává pět kategorií: mladší žáci, starší
přípravka, mladší přípravka, minipřípravka a školička, což je cel-
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kem cca 90 dětí. Z kapacitních důvodů zatím nepořádáme nábor do
fotbalové školičky, pouze doplňujeme děti do jednotlivých kategorií.
Jedná se primárně o sourozence dětí, které jsou již u nás v Sokole aktivní, nebo o děti po individuální dohodě rodičů s trenéry jednotlivých
kategorií.

Mladší žáci hrají soutěž okresního přeboru a k tomu Jihovýchodní ligu, kterou již poněkolikáté pořádá FC Háje. Starší přípravka hraje
divizi B okresní turnajové soutěže a rovněž Jihovýchodní ligu ve své
kategorii. Mladší přípravka hraje divizi C okresní turnajové soutěže
a další zápasy s mixem dětí z minipřípravky. Podoba a rozpis zápasů
se ještě dávají dohromady. U školičky opět počítáme s tím, že si děti
v průběhu podzimu zahrají nějaké miniturnájky a přáteláky s okolními
týmy. Všem našim mladým fotbalistům přejeme hlavně radost ze hry
a hodně vstřelených gólů a jménem trenérů připojuji pozvání našim
fanouškům na domácí, případně i venkovní zápasy všech kategorií naší fotbalové mládeže. Budeme velmi rádi za podporu a čestné fandění!
Více informací o našem klubu najdete na webových stránkách:
www.sokol-cestlice.cz
Mirek Doksanský, za kolektiv TJ Sokol Čestlice
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POZNAMENEJTE SI
DO KALENDÁŘE
Hasiči v Čestlicích v novém!
Nová stanice dobrovolných hasičů (hasičská zbrojnice nebo chcete-li
hovorově hasičárna) se v obci neotevírá každý rok. Je to naopak událost, kterou ocení různé generace a kterou bychom si měli dlouho
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pamatovat. Navíc jde o stavbu, kterou se můžeme směle
chlubit. Proto bude Den otevřených dveří v úterý
24. září od 17 do 20 hod. tak trochu slavnostní – s malým programem, malou výstavou a malým občerstvením. Přijďte si prohlédnout naši hasičskou techniku
(s překvapením) a prostory a zázemí nové budovy, kterou obec pro hasičskou techniku a pro hasiče postavila. Zatím to vypadá, že pokud se bude při slavnostním otevření něco hasit, bude to žízeň… 
redakce

Restaurant Day vol. 2
Restaurant Day je mezinárodní svátek kvalitního domácího jídla
a sousedského života, kde si každý může otevřít svou vlastní malou restauraci.
Jestliže vám letos v květnu unikl první Restaurant Day v Čestlicích,
nezoufejte. Tato sousedská akce pořádaná ve spolupráci s obcí bude
mít své podzimní pokračování v sobotu 21. září od 11 do 15 hodin
na farní zahradě a bude opět ve znamení dobrého jídla, pití, ochutnávání a v neposlední řadě setkávání se a sdílení dobré nálady. Pokud rádi vaříte, pečete či smažíte, připravte své top pochutiny a přijďte si
„otevřít restauraci“. Stačí vám k tomu pouze stoleček, potřeby pro servírování a milý úsměv. Cenu pokrmů si každý restauratér volí sám.
A pokud rádi zahradničíte a jde vám to tak dobře, že své výpěstky
a produkty z nich nestačíte sami spotřebovat, můžete je v rámci akce
rovněž nabídnout svým sousedům. Účastníky (restauratéry i pěstitele)
prosíme, aby předem kontaktovali koordinátorku Kateřinu Dobiášovou
na info@cestlik.cz.
A pozor, pro děti bude připraven tvořivý koutek a od 13 hodin divadelní představení! V sobotu 21. září tedy nevařte, ale přijďte se
dobře najíst na farní zahradu a strávit tu v přátelské atmosféře odpolední čas. Těšíme se na vás.
Kateřina Dobiášová, RC Čestlík
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Co je to Pohár Ladova kraje?
Jedná se o seriál osmi běžeckých závodů, které se konají vždy od září
do června. Závodí se na trasách vedoucích malebnou přírodou a každý
závod je trochu jiný, různě obtížný, s odlišným terénem i koncepcí.
Každý si může vybrat!
Kdo se může přihlásit?
Závodů se mohou účastnit dospělí i děti, stačí si správně vybrat svou
kategorii. Možná, že právě pestrost jednotlivých závodů dokáže některé milovníky běhu zaujmout a bude pro ně výzvou. Je dobré občas vyzkoušet něco nového!
Kde se běží?
Pohárové závody se běží v Říčanech, Struhařově, Štiříně, Senohrabech, Pyšelích, Mnichovicích a od 4. ročníku také v Hrusicích. Držíme
palce všem organizátorům, ať se jim závody vydaří.
POZOR, první závod 4. ročníku Poháru Ladova kraje se běží už
21. září v Hrusicích! Odkazy na jednotlivé závody s informacemi
a registračními pokyny naleznete na http://www.laduv-kraj.cz/poharladova-kraje-/ a na http://www.facebook.com/poharLadovakraje/.
Hana Bolcková, Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj
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Přehled nejbližších obecních akcí
 ve středu 18. září od 18.00 hod. – knihovna vás zve na sousedské
povídání do kavárny „Union“ s kávou a koblihami
 v sobotu 21 září od 11 do 15 hod. – Restaurant day Vol. 2, tentokrát na farní zahradě; přihlášky na info@cestlik.cz; pro děti bude
připraven tvořivý koutek a od 13 hodin divadelní představení!
 v neděli 22. září v 15.00 hod, – Vítání občánků v prostorách OÚ
 v úterý 24. září od 17 hod. – slavnostní otevření stanice dobrovolných hasičů s malým programem, výstavou a občerstvením
 ve středu 17. října od 16.00 hod. – tradiční setkání občanů Průhonic
a Čestlic na komentované procházce „Podzimní barvy v Dendrologické zahradě“, sraz před hlavním vstupem
 v sobotu 19. října od 9.00 hod. – podzimní Dětský bazárek před kabinami na fotbalovém hřišti; příjem bazarového zboží od 9 hod., prodej 9–12 hod., výdej neprodaných
věcí a peněz 12–13 hod.; poplatek 1 Kč za kus, max.
30 ks, prodávající si připraví seznam věcí včetně ceny
a označí každý kus cenou a svojí značkou nebo jménem.
 ve středu 13. listopadu od 18.00 hod. – knihovna vás zve na poslední letošní setkání v kavárně „Union“
 chystané akce RC Čestlík: drakiáda (říjen), Svatomartinský průvod (listopad), Tvořivé setkání s Mikulášem (prosinec) – info na
www.cestlik.cz
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Podzimní vítání občánků
Obec Čestlice opět přivítá své nové občánky, udělí jim Domovský list
a obdaruje malou pozorností. Slavnostní událost proběhne na obecním
úřadě v neděli 22. září od 15.00 hod. Poslední možnost přihlásit se
k účasti (telefonicky či osobně na OÚ) je v pondělí 16. září do 17 hod.

Zprávy z obce
Zastupitelstvo obce již dříve avizovalo, že chce v tomto volebním období věnovat pozornost i sociální oblasti. Tento slib jsme realizovali
již ve třech projektech:
1. Poskytování příspěvku na obědy pro seniory nad 65 let s trvalým pobytem v obci
Tento projekt funguje od začátku září. V tuto chvíli se do něj zaregistrovalo 13 seniorů a více než polovina z nich využívá rozvážku
do domu, kterou nám zajišťuje místní občan.
2. Seniorská obálka (tzv. kartička na ledničku)
Také tento projekt spouštíme od září. Kartičky na ledničku si mohou senioři s trvalým pobytem v obci (nebo jejich příbuzní) vyzvednout zdarma na obecním úřadě (v úředních hodinách).
3. Elektronický katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb na Říčansku
Katalog naleznete na webových stránkách obce www.cestliceobec.cz v sekci SOCIÁLNÍ SLUŽBY.
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ad 1 Pravidla pro příspěvek na obědy seniorům
- K účasti na sociálním programu „Poskytování příspěvků na obědy
pro seniory nad 65 let s trvalým pobytem v obci“ je nezbytná registrace na obecním úřadě.
- Jednotný příspěvek ve výši 35 Kč lze využít maximálně na jeden
oběd denně v rozsahu pondělí až pátek pracovního týdne. Obědy
lze čerpat libovolný počet dní v týdnu, a to v restauračním zařízení
Čestlická restaurace.
- U obědů s rozvozem se příspěvek týká denního menu s cenou
109 Kč (polévka, hlavní jídlo a sušenka či ovoce).
- Senioři, kteří budou na oběd do restaurace docházet, mohou
zvolit buď denní menu, nebo si mohou vybrat z celé denní nabídky. Příspěvek od obce bude v obou případech ve stejné výši,
tj. 35 Kč na jeden oběd.
- Částka k úhradě (po odečtení příspěvku obce) bude obecním úřadem strávníkovi sdělena dojednaným způsobem zpětně na začátku
následujícího měsíce do 10. kalendářního dne (formou SMS, emailem nebo písemně na adresu strávníka).
- Úhrada musí být provedena do 15. dne měsíce následujícího po
měsíci, v němž byly obědy s příspěvkem čerpány (osobně na OÚ
Čestlice, nebo převodem na účet). Platba přímo v restauraci není
možná s ohledem na EET účetnictví restaurace.
- Strávníci, kteří se registrovali k rozvážce obědů do domu, si pořídí dva sety nádob na oběd (tzv. jídlonosiče). Oba sety musí být
označeny jménem. V jednom setu jim vždy rozvozce doveze oběd
a druhý set (prázdný a umytý) si odveze na oběd na druhý den.
- Nárok na příspěvek zaniká:
- ukončením registrace
- změnou trvalého pobytu mimo obec Čestlice
- ukončením příspěvku ze strany obce
- pokud částka k úhradě po odečtení příspěvku nebude obci uhrazena včas, tj. do 15. dne následujícího měsíce po čerpání příspěvku
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Poskytování příspěvku bude na konci roku 2019 vyhodnoceno – od
1. ledna příštího roku mohou být obcí jakožto poskytovatelem podmínky poskytování příspěvku upraveny.
ad 2 Seniorská obálka (tzv. kartička na ledničku)
Od září je seniorům s trvalým pobytem v obci zdarma k dispozici seniorská obálka. Na obecním úřadě je pro každého zájemce připraven
komplet obsahující formulář, návod k vyplnění, plastovou obálku
s drukem a oboustranné samolepicí terčíky na uchycení. Do jednoduchého a přehledného formuláře stačí vyplnit základní údaje o zdravotním stavu, které pomohou zdravotníkům nebo třeba policii při příjezdu rychle zmapovat situaci a zefektivní i následnou nemocniční
péči. Seniorská kartička je vhodná zejména pro starší osamělé lidi
a zdravotně postižené. Kartičku může pro svého seniora vyzvednout
i příbuzný, který též může pomoci s vyplněním a s umístěním obálky
na viditelném místě v bytě – buď na vnitřní straně vchodových dveří,
nebo na dveřích lednice (jiné umístění se nedoporučuje, protože záchranáři obálku jinde nehledají). Seniorská obálka může starším lidem
zachránit život a záchranářům ušetří čas!
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ad 3 Elektronický katalog poskytovatelů sociálních a návazných
služeb na Říčansku

V létě byl spuštěn dlouho avizovaný elektronický katalog sociálních
a návazných služeb na Říčansku a v jeho blízkém okolí a byl aktivován také na webových stránkách obce Čestlice v sekci SOCIÁLNÍ
SLUŽBY. Katalog byl vytvořen v rámci projektu „Plán rozvoje sociálních služeb na území MAS Říčanska“ a jsou v něm uvedeny všechny registrované sociální služby se sídlem na Říčansku, vybrané sociální služby se sídlem mimo toto území, a také návazné služby..
Nabídka služeb uvedených v katalogu bude dále rozšiřována a aktualizována. Část katalogu cílená na veřejnost (potenciální klienty služeb)
je členěna podle dvou hledisek – a) pro koho hledám pomoc a b) jakou životní situaci řeším. Doufejme, že katalog v případě nouze pomůže zorientovat se ve službách a v možnostech, které se v sociální
oblasti nabízejí. Kontaktním místem pro další informace v sociální oblasti je Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Říčany.
Ivana Nováková, zastupitelka
(výbor pro kulturu a sociální záležitosti)

Užitečné informace
 Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v pátek 22.
listopadu na technickém dvoře u obecního úřadu. Odvoz bude
v pondělí 25. října. Technický dvůr bude otevřen v pátek od
13:00 do 17:00 hod., v sobotu od 9:00 do 17:00 hod. a v neděli
od 9:00 do 15:00 hod.
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 Mobilní svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 23. listopadu na návsi v 11:00–11:30 a u hřbitova v 11:30–12:00 hod.
 Svoz bioodpadu z domácností se předpokládá do konce listopadu.
 Od 1. listopadu dochází ke změně otvírací doby hřbitova na zimní
režim, tj. denně od 9 do 17 hod.
 Termíny akcí na celý rok 2019 naleznete v kalendáři akcí na
obecním webu www.cestlice–obec.cz.
 Registrace do systému zpráv SMS – zasílání aktuálních informací
OÚ (dopravní výluky, výpadky elektřiny, ztráty a nálezy, oznamování a připomínání obecních akcí atd.) je možná na obecním úřadě
kdykoli v úředních hodinách.
 Na OÚ je možnost zakoupení publikace Čestlice v dějinách i v současnosti (200 Kč) a triček s logem obce (150 Kč).

           
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: Hana Kovářová
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 (redakce)
Příspěvky: novakova.ivana@cestlice-obec.cz, tel. 602 657 983
Tisk: A. R. Garamond s. r. o., Belnická 758, 252 42 Jesenice
Čestlický občasník je zapsán do evidence periodického tisku pod číslem MK
ČE 19867. Vychází v nákladu 340 ks.
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