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SLOVO NA ÚVOD
Vážení spoluobčané,
postupně se vracíme k normálnímu životu… Situace kolem
šíření koronaviru, vyhlášení nouzového stavu a mnohá další
vládou nařízená omezení nám všem přinesla zkušenost, jakou nikdo z nás ještě nezažil. Každý den jsme byli svědky
nových a nových zákazů, příkazů a krizových opatření, která významně ovlivňovala život každého z nás.
Z pozice samosprávy nebylo – zvláště v začátcích – lehké se v těchto
opatřeních vyznat a reagovat na ně. Bylo třeba co nejrychleji sehnat
ochranné pomůcky a dezinfekci pro zaměstnance úřadu a pro občany,
nebylo jasné, jak nakládat s odpady a jak vůbec nastavit chod obce,
abychom chránili občany a vyhověli všem vládním nařízením. Stáli
jsme před rozhodnutím, ve kterém okamžiku uzavřít školku či sportovní halu, jak se postavit k naplánovaným obecním akcím, jaká konkrétní opatření zavést – situace byla zcela nová a její vývoj turbulentní, každý den vyvstávaly nové otázky a jasné odpovědi nepřicházely.
Informace jsem získával nejen spoluprací s krizovým štábem města
Říčany, ale především vzájemnou komunikací a výměnou informací
a zkušeností se starosty dalších obcí. Po uzavření základní školy (výuka byla zrušena z rozhodnutí vlády dne 11. března) jsme 13. března po
dohodě s ředitelem uzavřeli i školku, protože v týdnu po vyhlášení
nouzového stavu do ní chodily pouze tři děti a provoz neměl smysl.
Každá obec v širokém okolí zoufale sháněla dezinfekci a ochranné
pomůcky, zejména roušky. Obstarat rychle roušky pro seniory a starší
občany, kteří od počátku pandemie byli nejohroženější skupinou, nebyl jednoduchý úkol. Místní zručné ženy se však okamžitě pustily do
šití a velmi rychle se nám podařilo získat asi 250 roušek. Za tuto rychlou pomoc děkuji paní Hance Švehlové, Daně a Pavlíně Divišové, Simoně Peckové a Kateřině Dobiášové. Distribuce roušek starším občanům tak proběhla ve velmi krátkém čase.
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Stejný problém představovala dezinfekce. Zpočátku jsme za pomoci
krizového štábu v Říčanech zakoupili 46 l a následně objednali 100 l.
Dezinfekci bylo třeba rozlít do plastových lahviček, ale při jejich objednávce jsme narazili na problém, protože malé lahvičky se rázem
staly nedostatkovým zbožím. Nakonec jsme vše vyřešili a za pomoci
naší jednotky dobrovolných hasičů, kterým patří rovněž poděkování,
jsme dezinfekci rozvezli do všech domácností. Díky Středočeskému
kraji máme v současné době dezinfekce dostatek, a pokud by měl někdo zájem o doplnění, lze po předchozí domluvě (a do vlastních lahviček) dezinfekci na obci získat. Mezi další opatření, která jsme museli
provádět, patřilo například ozónování zdravotního střediska a budovy
obecního úřadu.
S poděkováním nesmím zapomenout ani na dobrovolníky, kteří hned
na začátku obci nabídli svou pomoc například při nákupech pro seniory. A konečně je třeba poděkovat všem občanům za zodpovědný přístup, protože díky jejich disciplíně obec danou situaci ustála. Po poslední vlně uvolňování zavedených opatření jsme od 25. května opět
otevřeli mateřskou školku, do níž dnes dochází omezený počet 19 až
25 dětí. Od 25. května funguje základní škola pro první stupeň (na základě přesných organizačních a hygienických pravidel) a od 8. června
se žáci 2. stupně mohou účastnit skupinových konzultací. Sportovní
hala, uzavřená v nouzovém stavu nařízením vlády, zůstane uzavřena
do konce školního roku, respektive do konce prázdnin, neboť obec
nemá kapacity zajistit požadovaná, velmi přísná hygienická opatření.
Otevřena by měla být opět v září.
A nyní nabízím obvyklý přehled toho, co se v obci děje nového:
► V době nouzového stavu jsme využili malý provoz na ulici Obchodní a od křižovatky s Průhonickou ulicí až po kruhový objezd
u Aquaparku byly na komunikaci opravovány výtluky, praskliny
a propadlé části vozovky i chodníků. Realizaci prováděla firma Dipos s.r.o. metodou rozehřívání původního asfaltového povrchu na poškozených místech a následným doplněním nové živičné směsi. Cena
realizace byla 320 474 Kč včetně DPH.
► Došlo k opravě parkovacího stání u Čestlické restaurace ze
strany od dětského hřiště. Stav parkovací plochy zde byl již léta
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v žalostném stavu a nedělal naší návsi ozdobu. Realizaci provedla firma Asfaltservis s.r.o. za cenu 199 417 Kč včetně DPH. Z druhé strany
na parkovišti v Malé uličce byla tři parkovací stání vyhrazena pro potřeby zaměstnanců ZŠ, a to ve všedních dnech v době od 7 do 16:30
hodin.
► Je zadána oprava veřejného osvětlení na ulicích Pražská a K
Makru, které je již delší dobu mimo provoz a je třeba vyměnit poškozený sloup. Opravu provede firma Kormak Praha a.s., která spravuje
veřejné osvětlení na ulici Obchodní, za cenu 111 486 Kč včetně
DPH.
► Probíhá rekonstrukce a napojení na splaškovou kanalizaci rodinného domu č. p. 202, který obec zakoupila do svého vlastnictví
(viz minulé číslo Občasníku). Veřejnou zakázku malého rozsahu získala firma Domistav CZ, a.s., která již v obci realizovala rekonstrukci
bývalého obecního úřadu na zdravotnické středisko, a to za nabídkovou cenu 2 797 906 Kč včetně DPH.
► Plánovaný areál pro sport a volnočasové aktivity s pumptrackovou dráhou (mezi Makrem a Polní ulicí) je v povolovacím procesu
a čekáme na povolení stavby od stavebního úřadu, který si dodatečně
vyžádal ještě doplňující vyjádření od odboru životního prostředí. Zahájení realizace záleží na tom, s jakou rychlostí se úřady s předloženou
dokumentací vypořádají.
► Rekonstrukci školní jídelny v základní škole během letošních letních prázdnin bohužel nezrealizujeme, protože stále není dokončena
stavební dokumentace a nemáme vyjádření všech dotčených orgánů,
tudíž nelze projekt podat na stavební úřad. A jelikož jídelna musí být
ve školním roce v provozu a abychom přestavbou neohrozili chod školy, zrealizujeme rekonstrukci během letních prázdnin v příštím roce.
Doufám, že to nejhorší máme za sebou. A protože jsme vinou koronavirové pauzy přišli o některé tradiční obecní akce, dovolím si pozvat
vás na letní country koncert v altánu (sobota 25. července), do letního kina na konci prázdnin (sobota 29. srpna) a na další akce, které
jsme přesunuli na září a říjen (více viz str. 40). Přeji vám všem krásné
léto a zaslouženou dovolenou, kterou letos nejspíš strávíme převážně
doma, v českých krajích.
Martin Diviš, starosta
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TÉMA DNE
Štědrá pomoc státu? Spíš naopak…
V minulých dnech jste si mohli všimnout zásadních protestů obcí
a měst proti zásahu státu do jejich rozpočtů, a to od plamenných parlamentních projevů po vyvěšování černých vlajek na radnicích. Oč
vlastně jde?
Jde o to, že vláda během nouzového stavu
ujišťovala, že na příjmy obcí se sahat nebude, ba dokonce vyzývala samosprávy
k tomu, aby hojně investovaly a tím pomohly oživit ekonomiku zbrzděnou pandemií. Bez jakékoli diskuse se samosprávami se pak ale rozhodla financovat
tzv. kompenzační bonus pro OSVČ a malá
s.r.o. z těch daňových příjmů, které jsou
v rámci rozpočtového určení daní rozdělovány do rozpočtů krajů a obcí – to znamená v podstatě připravit samosprávy o nemalou část příjmů. A to všechno bez toho, že by to s obcemi a městy někdo vyjednal, ba vůbec jim to předem sdělil.
Poté, co se tato zpráva rozšířila a obce začaly protestovat (jakož i zveřejňovat seznamy, jaké investice pro občany budou muset zrušit, což
ekonomiku jistě rozproudit nepomůže), přistoupila zatím vláda (a to
pouze verbálně) jen na připuštění možnosti nahrazení výpadku příjmů
nejmenším obcím do 3 000 obyvatel, a to formou dotačních programů.
Takže místo aby se peníze alespoň některým obcím prostě vrátily, vypíše stát dotace a obce budou za pomoci najatých profesionálů sepisovat žádosti, obesílat úředníky a lobbovat, aby ve výsledku možná něco
dostaly (ale možná taky ne). Není divu, že tento příslib vlády spíše přilil olej do ohně, stejně jako argumentace ministryně financí, že podle
ekonomických modelů by se mohlo samosprávám sebrat ještě trochu
víc, aniž by je to položilo, a proto se nic vracet nebude. Větším obcím
a krajům pak stát nehodlá kompenzovat prostě nic (a víme, že náš

6

Středočeský kraj má již nyní velmi podfinancovanou např. silniční infrastrukturu).
Pro Čestlice konkrétně znamená snížení příjmů v důsledku pandemie
očekávanou ztrátu zhruba 3,7 mil. Kč, z čehož výše popsané „odklonění“ prostředků kvůli vládou protlačenému financování kompenzačního bonusu činí 960.000 Kč. Tato částka tedy představuje vynucený
„příspěvek“ obce na státní opatření. V kontextu toho je výzva vlády,
abychom co nejvíce investovali, poněkud úsměvná. V Čestlicích budeme každou investici zvažovat a odpovědně rozhodovat, které stavby
zrealizujeme podle plánu a které rozložíme v čase na pozdější dobu,
o velkém investičním boomu rozhodně nemůže být řeč. Je ovšem třeba
si uvědomit, že mnohé obce jsou na tom podstatně hůře a největší škoda je těch staveb, které obce po dlouhých letech spoření a administrativních příprav měly těsně před realizací a nyní je škrtem pera ruší.
Věc ovšem není definitivně rozhodnutá – obce se šikují k dalším kolům protestů, Senát bude podávat návrh zákona, který uloží vládě peníze samosprávám vrátit, a nelze zapomenout, že se blíží krajské volby. Proto nelze než vybídnout občany, aby situaci dále sledovali
a patřičně zhodnotili. Zoufalí strážci obecních a krajských pokladen ji
samozřejmě budou sledovat obzvlášť.
Matouš Vanča, zastupitel

Ke změnám územního plánu
V současné době jsou v běhu čtyři, respektive tři probíhající změny
ÚP Čestlice (změna č. 2 je ve stavu přerušeného projednání). Pokusím
se situaci kolem těchto změn shrnout a zpřehlednit.
Předmět změny č. 2 a zrušené části změny č. 1, tj. převedení plochy
územní rezervy R3 na zastavitelnou plochu Z 12c , je totožný (rozdíl je
pouze ve způsobu odůvodnění). Změna č. 1 byla zčásti zrušena Krajským soudem v Praze, proti čemuž obec Čestlice podala kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud zamítl (viz podrobné vysvětlení
v minulém Občasníku č. 53). V současné době obec proti tomuto roz-
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sudku podala ústavní stížnost, takže věc je řešena u Ústavního soudu
(viz str. 12). Změna č. 2 je proto ponechána ve stavu přerušeného projednání do doby, než rozhodne Ústavní soud, teprve poté bude o této
změně rozhodnuto.
Změna č. 3 spočívá ve vytvoření pravidla pro minimální požadovaný
koeficient zeleně ve stávajících komerčních areálech v zastavěném
území obce Čestlice, tedy tam, kde byly areály realizované v minulosti v souladu s platnými stavebními povoleními, ale současný koeficient
(35 % podílu zelených ploch jako součást stavebního pozemku) nesplňují. Dříve totiž zeleň nemusela být součástí stavebního pozemku, což
po novele stavebního zákona již není možné. Pokud by stávající objekty při celkové přestavbě (například areál bývalého Spektra) měly
vyhovět koeficientu 35 % podílu zeleně pro nové stavby, přišly by
o značnou část stavebního pozemku, zaznamenaly by ekonomické
ztráty a vlastníky by to dovedlo ke zjištění, že se nevyplatí tyto objekty
celkově přestavovat, čímž by naše komerční zóna přestávala být konkurenceschopná vůči ostatním velkým nákupním zónám. Pro tyto objekty (tedy pro stávající komerční areály při celkové přestavbě) byl
koeficient snížen na 25 %. Cílem je, aby tyto areály při přestavbě dosáhly nejen ucelenější plochy zeleně, ale též významného navýšení
podílu zeleně oproti současnému stavu (jakkoli aktuální požadavek
35 % nesplní). U této změny ÚP již proběhlo veřejné projednání
a ukončení předpokládáme v září letošního roku (pokud nenastanou
nepředvídané komplikace, jaké známe z minulosti).
Změna č. 4 je svázána s dlouholetým vypořádáním sporů mezi obcí
a vlastníkem pozemků Aquapalace Čestlice. K této změně ÚP se obec
zavázala ve smlouvě o narovnání – podmínkou podání změny ÚP bylo
ukončení vzájemných soudních sporů a splnění podmínek přemístění
suchého poldru. Obsahem změny je úprava regulativů využití a prostorového uspořádání pro plochy vzniklé přemístěním poldru a pro přesně
vymezené pozemky současného aquaparku a hotelu. Navrhovaná
změna se týká těchto regulativů:
 zastavitelnost 60 %
 podíl plochy zeleně 25 %
 výška staveb max. 30 m (odpovídá nadmořské výšce 325 m)
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Areál aquaparku a bývalého suchého poldru u VH1

Legenda: ⃣ plocha vymístěného poldru
vyznačená plocha, jíž se
týká změna regulativů stávajících ploch z ÚP
V našem volebním programu jsme se zavázali, že budeme obec bránit
před nadměrnou zastavěností, před rozšiřováním komerční zóny směrem k obci, před zabíráním orné půdy k zástavbě či před megalomanskými projekty, které by pro obec znamenaly zátěž a další problémy.
Tento slib samozřejmě platí a změna č. 4 ÚP Čestlice (doufejme
nadlouho poslední) vznikla jen proto, že jsme k ní byli zavázáni
smluvními ujednáními z minulých let. (Soudní spory s vlastníkem
Aquapalace Čestlice měly původ již v roce 2006, kdy nedošlo k podpisu věcného břemene na umístění vodního díla VH2 na pozemcích současného vlastníka, a jiné vyřešení soudních sporů, které obec stály
nemalé finanční prostředky, se nenašlo.) – Změna č. 4 ÚP Čestlice je
ve fázi zpracovávání dokumentace pro veřejné projednání.
Martin Diviš, starosta
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Uzavírka dálnice D1
I v letošním roce se nás dotkne oprava dálnice D1, kde ve směru
z Prahy na Brno dojde k výměně živičného povrchu. Při první etapě
14. 6.–3. 7. bude uzavřen výjezd a nájezd exitu 8 (u Hornbachu)
a bude se opravovat úsek až po exit 12 MODLETICE. Všichni, kdo
pojedou ve směru na Dobřejovice nebo Nupaky, budou muset použít
exit 6 PRŮHONICE – objížďka bude vedena po ulici Obchodní.
Další etapa opravy bude probíhat 3. 7.–19. 7. ve stejném směru, kdy
v rámci opravy dojde k uzavření celého exitu 6 PRŮHONICE. Před
touto etapou bude opět zprovozněn exit 8, objízdná trasa nájezdu ve
směru na Brno (za uzavřený exit 6) povede opět přes ulici Obchodní
na exitu 8. Sjezd ve směru na Průhonice bude na exitu 8 s následným
návratem po dálnici D1 ve směru na Prahu k exitu 6. Autobusová linka
328 bude vedena po objízdné trase, kterou připraví Ropid.
ŘSD upozorňuje, že v opravovaných úsecích bude třeba v ranních
a odpoledních špičkách počítat se zdržením, proto doporučuje všem,
kteří dojíždějí do Prahy za prací, aby sledovali aktuální dopravní zpravodajství a aktivně reagovali na vývoj dopravní situace např. vhodnou
volbou alternativní trasy. O plánovaném i aktuálním dění na dálnicích
a silnicích I. třídy získáte informace z následujících zdrojů:
Internetové stránky: www.rsd.cz
V hlavním horním menu klikněte na MAPOVÁ APLIKACE, která
umožňuje vyhledat realizované, připravované či ukončené stavby a rekonstrukce ŘSD v místě, které vás zajímá.
Dopravní informace: http://www.dopravniinfo.cz/
Stránky provozuje ŘSD a získáte zde informace o omezeních a uzavírkách na všech typech silnic a dálnic v ČR. Ke stáhnutí je rovněž
mobilní aplikace, kterou lze použít i jako navigaci.
Twitter ŘSD Středočeský kraj
Krátké informace k aktuálnímu dění na dálnicích a silnicích I. třídy ve
Středočeském kraji.
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Čestlice před Ústavním soudem –
ústavní stížnost podána
V minulém Občasníku byla zevrubně popsána
kauza zrušení části změny č. 1 Územního plánu
Čestlice rozsudkem Nejvyššího správního soudu
a avizováno rozhodnutí zastupitelstva podat
stížnost k Ústavnímu soudu. K tomuto kroku zastupitelstvo skutečně přistoupilo a podání tzv.
komunální ústavní stížnosti bylo schváleno na
zasedání ZO dne 3. dubna. Protože jsme v té době byli v „horké fázi“
nouzového stavu a protože vzhledem ke striktním lhůtám nebylo možno rozhodnutí odložit, šlo o zasedání formou telekonference, jehož
hlasový záznam můžete nalézt na stránkách obce v sekci „Zápisy ze
zasedání“. Abychom však ponechali občanům možnost vyjádřit se
přímo na zasedání zastupitelstva, zařadili jsme bod k ústavní stížnosti
i na následující (již fyzické) zasedání, které proběhlo 29. dubna. Stížnost byla tedy řádně podána, Ústavní soud ji přidělil soudci zpravodaji
a nyní čeká na své vyřízení.
Je vhodné připomenout, že v celém procesu změny č. 1 ÚP Čestlice
a následných soudních tahanic jsme se dočkali nejen vzájemně protichůdných rozhodnutí správních i soudních orgánů a (dle našeho názoru) procesních pochybení, především však celý dosavadní proces znamená historicky první případ, kdy jedna sousední obec (v našem
případě Dobřejovice) napadla rozhodnutí jiné obce (Čestlic) v oblasti
jejího územního rozvoje a dosáhla příznivého verdiktu. Pokud by toto
rozhodnutí nebylo Ústavním soudem zpochybněno, jde o nesmírně závažný precedens pro všechny obce v republice, které tak budou moci
jedna druhé napadat jejich samosprávná rozhodnutí. To by i zásadně
ohraničilo právo obcí na samosprávu, garantované již v počátečních
Základních ustanoveních Ústavy (konkrétně v čl. 8) a podrobněji v její
Hlavě sedmé.
Rozhodnutí o podání ústavní stížnosti je pro zastupitele obce velikosti
Čestlic rozhodnutím mimořádně závažným, jaké neděláme běžně,
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nicméně právě fakt, jak dalekosáhlé důsledky náš případ může mít pro
celý systém územní samosprávy v České republice, nás k tomuto kroku přivedl. Výjimečně jsme se museli rozhodovat s vědomím širší odpovědnosti než pouze s ohledem na rozvoj naší obce (který ovšem zůstal klíčovým motivem). Nyní je již celá věc v rukou nejvyšší právní
autority státu a doufáme v jednak brzký, jednak pro nás příznivý nález.
Matouš Vanča, zastupitel

CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT
Nový výkonný pomocník
pro údržbu travnatých ploch v obci
Plochy veřejné zeleně v péči obce se stále rozšiřují a dosavadní strojový park přestával kapacitně dostačovat. Nejvýkonnější stávající stroj –
traktorová sekačka Husqvarna – se už přiblížil k hranici své životnosti
a s předpokládanou cenou generální opravy nedávalo smysl sekačku
nadále hospodárně udržovat v provozu.
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Na podzim minulého roku padlo rozhodnutí pořídit novou profesionální travní sekačku, která splní základní požadavky pro bezpečnou,
kvalitní, rychlou a uživatelsky příjemnou údržbu veřejné zeleně:
 co možná nejmenší poloměr zatáčení pro obsékání členitých
ploch, záhonů a stromů
 záběr lišty nejméně 1,2 m
 výkonný čtyřtaktní motor s elektrostartem
 velkokapacitní zásobník na trávu o objemu nejméně 700 l
 hydraulické výškové vyklápění zásobníku s minimálním zdvihem 1,9 m
 možnost použití i pro sběr spadaného listí (dostatečný sací výkon)
 hydrostatický pohon s plynulou regulací rychlosti vpřed i vzad
 pohon všech kol s automatickou uzávěrkou diferenciálu
 časově a finančně dostupný značkový záruční a pozáruční servis
a dodávky náhradních dílů.
V užším výběru zůstaly tři značky: Kubota, John Deere a Grillo. Při
porovnání poměru ceny a výkonu dopadla nejlépe posledně jmenovaná
sekačka značky Grillo. V její prospěch hovořily také reference dosavadních uživatelů i dodavatele, kterým je společnost Pekass, a. s., jejíž
servisní středisko v Uhříněvsi již mnoho let spolehlivě a kvalitně pečuje o naši další komunální techniku – ať už je to traktor s přívěsem,
mulčovač, rozmetadlo na posypovou sůl, sněhové radlice apod.
Součástí nabídky společnosti Pekass byla také varianta operativního
leasingu na dobu 48 měsíců, kdy obec platí pouze pravidelné měsíční
splátky nájemného a spotřebované pohonné hmoty. Veškeré ostatní
náklady na servis, opravy, pravidelné prohlídky a případné poskytnutí
náhradního stroje po dobu opravy hradí pronajímatel a po uplynutí této
doby je možno stroj odkoupit za zůstatkovou hodnotu, prodloužit
smlouvu na další období, nebo stroj vrátit a vyměnit za nový.
Dodavatel nám také poskytl na dobu od loňského listopadu do letošního dubna zcela nový vybraný model sekačky k vyzkoušení s možností
stroj vrátit a pouze uhradit „nájemné“ 400 Kč za motohodinu. Vzhledem k tomu, že pracovníci obce obsluhující sekačku byli s jejím výko-
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nem, kvalitou práce a komfortem ovládání spokojeni, rozhodli se zastupitelé nabídku společnosti Pekass, a.s. přijmout (přičemž částka odpovídající nájemnému za zkušební období byla odečtena od kupní ceny). Od letošního května tak již stroj slouží obci v plném provozu.
Snad mi dáte za pravdu, že na vzhledu obecních travnatých ploch
i fotbalového hřiště je to znát.

Technické údaje – profesionální travní sekačka Grillo model FD
900 4WD:
- diesel motor Yanmar 3TNV76, 3válec, objem 1116 cm³, výkon 26 k
- pohon 4x4 hydrostatický
- automatická uzávěrka diferenciálu s možností manuálního ovládání
- rychlost 0–14,5 km/h
- hmotnost 970 kg
- nádrž paliva 31 l
- zásobník 750 l
- hydraulické výškové vyklápění zásobníku (1950 mm)
- pracovní záběr sečení 1260 mm s mulčovacím kitem
- elektrohydraulické nastavování výšky sečení 20–100 mm
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- automatické vypnutí sečení při naplnění kontejneru
- poloměr otáčení 370 mm
- travní pneu 23x10.50-12 přední a 18x7.50-8 zadní
- řízení hydrostatické se zadními řiditelnými koly
- osvětlení, klakson
- ochranný rám – sklopný
zpracoval Zdeněk Kysela

Otevření návštěvnického centra
v průhonickém zámku
V přízemí průhonického zámku je od 11. května nově otevřeno Návštěvnické centrum věnované parku i Botanickému ústavu Akademie
věd ČR, která park spravuje. Návštěvníci zde získají rychlý přehled
o aktuálním dění v celém areálu, naleznou zde velkou mapu
s aktuálním kvetením a 3D model parku, informace o pořádaných akcích, detaily o rostlinách a vědecké činnosti Botanického ústavu, přístup do informačního systému Virtuální Průhonice, nebo si mohou
prohlédnout publikace vydané Správou Průhonického parku. Ve stejný
den se také otevřely ostatní vnitřní výstavní prostory jako Galerie Natura a stálé expozice v přízemí zámku.
Mgr. Mirka Dvořáková, Botanický ústav AV ČR

Kontejnery s klokanem podporují
Fond ohrožených dětí
Díky kontejnerům s logem klokana dává třídění
obnošených věcí smysl. Zachráníte je před vyvezením na skládku, dáte jim druhou šanci a zároveň
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pomůžete potřebným dětem. Neziskový Fond ohrožených dětí
v současnosti nabízí v 15 zařízeních Klokánek 322 míst pro děti (od
nejmenších po teenagery do 18 let), které si zaslouží lepší péči než tu
ústavní.
Provoz domů a bytů FOD je do velké míry závislý na podpoře veřejnosti a projekt KlokTex.cz, který byl v roce 2019 největším sponzorem fondu, přispěl od začátku spolupráce částkou 1 430 643 Kč.
Z každého použitelného kilogramu putuje 1 Kč na účet FOD a to nejlepší z odevzdaných věcí se dostává přímo dětem.
V Čestlicích naleznete kontejnery s klokanem u Hornbachu, u Kika
a ElectroWorldu. Jsou vybavené mechanismem proti neoprávněnému
vniknutí a svoz odevzdaného materiálu (spolu s úklidem kolem kontejnerů) probíhá dvakrát až třikrát týdně. V obcích, kde projekt spolupracuje se samosprávou, mohou kontejnery přispívat i místní mateřské
nebo základní škole. Často je před školními zařízeními najdete – dětem ilustrují ekologický přístup k životu a učí je sociální odpovědnosti,
rodičům usnadňují obnovu šatníku svých dětí.
Pro odložení nepoškozeného oblečení, textilu, spárovaných bot, kabelek i batohů nebo hraček využívejte charitativní projekt, který pomáhá
konkrétně a cíleně. Do kontejnerů dávejte prosím materiál čistý, a to
i v dospělé velikosti (vzhledem k věkovému rozpětí dětí), vždy v igelitovém obalu. Děkujeme!
za KlokTex.cz Marek Sochor

Základní umělecká škola v Průhonicích
O vznik nové ZUŠ Průhonice se zasloužili zakladatelé společnosti
KROUŽKY, která v Průhonicích a Čestlicích působí už několik let.
Nabídka hudebních, výtvarných a tanečních oborů pro školní rok
2020/2021 je v ZUŠ Průhonice opravdu široká (z hudebních oborů
např. zpěv, sborový zpěv, zobcová flétna, cimbál, housle, kytara, trubka… a další nástroje mohou být otevřeny podle zájmu dětí).
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Zcela výjimečný je i pedagogický personál – učitelé s bohatou koncertní a hudební pedagogickou praxí. „I v dalších oborech máme naprosté profesionály. Ve výtvarném oboru jsou to sochaři, grafici a malíři, v tanečním oboru pedagogové s dlouholetou praxí v baletu,“ říká
ředitel školy Marek Vraný. ZUŠ Průhonice bude navíc fungovat jako
výukové středisko pro studenty konzervatoře a UK Praha, kteří budou
vaše děti vyučovat pod dohledem svých kantorů.
Termín zápisu, místa poboček ZUŠ, pedagogické obsazení a další aktuality ze života nové školy najdete na www.zuspruhonice.cz a také na
facebookových stránkách ZUŠ Průhonice. Přihlášky pro Prahu a okolí můžete vyřídit také telefonicky na čísle 770 696 096 v časech po–pá
od 8 do 6:30 hod.
Těšíme se na vás a na vaše děti u zápisu a věříme, že nový školní rok bude snad poklidnější
než ten letošní.
ZUŠ Průhonice

Pomoc občanům v sociální oblasti
V minulém čísle Občasníku jsme psali o bezplatné službě tzv. koordinátora sociální práce. Ten je schopen diskrétně pomoci s řešením
problémů v nepříznivé životní situaci (ztráta zaměstnání, dluhy, domácí násilí, závislosti, problémy v rodině či ve škole, problémy s bydlením apod.). Kontakty a nabízené služby naleznete na letáčku na protější straně. Letáčky jsou též k dispozici na obecním úřadě.
Terapeutické centrum Modré dveře v Říčanech nabízí (rovněž bezplatně) kromě krizové pomoci a např. služeb klinického psychologa či
psychoterapeuta také pomoc při hledání zaměstnání lidem se zdravotním postižením či v invalidním důchodu (více čtěte na str. 20).
Ivana Nováková, zastupitelka

18

19

Pomoc, poradenství i možnost práce na zkoušku
Lidé, kteří mají invalidní důchod nebo jsou zdravotně znevýhodnění
(především z důvodu přítomnosti duševního onemocnění či mentálního postižení), jen obtížné hledají práci. Bývají často dlouhodobě nezaměstnaní a ztrácejí sebedůvěru. Těmto lidem umí pomoci terapeutické centrum Modré dveře v Říčanech.
 Pomůžeme vám získat větší sebevědomí a obnovit základní pracovní návyky, lépe komunikovat s okolím, zdokonalit manuální
zručnost i znalosti práce na počítači a s mobilním telefonem.
 Součástí naší podpory je i možnost lépe se zorientovat na trhu práce formou exkurzí, krátkodobých stáží i dlouhodobější práce na
zkoušku. Umožníme vám poznat i vyzkoušet si nové pracovní činnosti a zároveň si přivydělat.
 V případě zájmu o dlouhodobější zaměstnání vám poradíme, jak
najít a správně oslovit vhodného zaměstnavatele i jak sepsat životopis a motivační dopis. Můžeme vás doprovodit na jednání s budoucím zaměstnavatelem a v případě potřeby doprovázet v začátcích nového zaměstnání.
 Pokud jste zaměstnavatel a chcete nabídnout práci někomu se zdravotním postižením, rádi vám poradíme, jaké jsou potřeby a omezení OZP, vysvětlíme důležitost, podmínky i výhody zaměstnávání
těchto lidí.
V Modrých dveřích můžete využít také psychoterapii, krizovou pomoc v obtížné situaci, služby klinického psychologa i navazující
sociální služby.
A to vše zdarma. Nečekejte a ozvěte se co nejdříve na tel. 727 864 773
nebo vstupte do Modrých dveří na adrese Říčany, ul. Tyrše a Fügnera
105/7, kde probíhá většina programů. Více informací si vyžádejte na
e-mailu centrum.ricany@modredvere.cz
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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 3. dubna 2020
Přítomni: Diviš Martin, Dobiáš Bohdan, Dvořák Aleš, Mrzena Přemysl, Nováková Ivana, Síleš Petr, Šaššák Jan, Vanča Matouš, Zemanová
Jana
Usnesením vlády č. 274 ze dne 23. 3. 2020 byla účast veřejnosti vyloučena a zastupitelstvo bylo vedeno pomocí telekonference, tj. v reálném
čase bez osobní přítomnosti zastupitelů. Ze zasedání byl pořízen zvukový záznam.
Bod 1. Finance a majetek
 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020. Hlasováno: pro
9, proti 0, zdržel se 0
 Na základě rozsudku o zamítnutí kasační stížnosti obce Čestlice Nejvyšším správním soudem v Brně o zrušení části změny
č. 1 ÚP Čestlice schvaluje ZO podání tzv. komunální ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze
dne 30. 1. 2020, a to z důvodu porušení práva obce na samosprávu a z důvodu porušení dalších ústavně zaručených základních práv a svobod obce, zejména práva na spravedlivý
proces a práva na ochranu vlastnictví. ZO dále schvaluje udělení plné moci JUDr. Emilu Flegelovi k zastupování obce
Čestlice před Ústavním soudem. Hlasováno: pro 9, proti 0,
zdržel se 0
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ZO souhlasí v souvislosti s usnesením vlády č. 211 o přijetí
krizového opatření a nemožnosti provozovat živnosti v nájemních nebytových prostorách s prominutím nájmu u nebytových prostor ve vlastnictví obce nájemcům ve zdravotním
středisku (kosmetika a čínská medicína) a v Čestlické restauraci na dobu 3 měsíců. tj. za období duben až červen. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 2 (p. Dobiáš, p. Dvořák).
ZO schvaluje jako vítěze veřejné zakázky na stavební práce
malého rozsahu pro projekt „Revitalizace a kanalizační přípojka RD čp. 202“ ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatele DOMISTAV CZ, a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec
Králové, IČ 27481107, s celkovou cenou 2 414 698,73 Kč bez
DPH. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje příkazní smlouvu mezi obcí a společností CCE
Project s.r.o. zastoupenou ve věci technických L. Francánem,
na technický dozor na realizaci akce „Revitalizace a kanalizační přípojka objektu RD č. p. 202 Čestlice“ za maximální
částku 84 000 Kč bez DPH. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel
se 0
Ze zasedání ZO Čestlice
dne 29. dubna 2020

Přítomni: Diviš Martin, Dobiáš Bohdan, Dvořák Aleš, Mrzena Přemysl, Nováková Ivana, Šaššák Jan, Vanča Matouš, Zemanová Jana
Nepřítomni: Síleš Petr (omluven)
Zasedání zastupitelstva se konalo za splnění všech požadovaných
ochranných opatření proti onemocnění COVID-19.
Bod 1. Finance a majetek
 ZO bere na vědomí finanční zprávy 01–03/2020 – přednesl
starosta M. Diviš.
 ZO rozhodlo o pořízení změny č. 4 Územního plánu Čestlice zkráceným postupem. Změna ÚP bude pořizována na zá-
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kladě návrhu společnosti AQUAPALACE, a.s., která má
k předmětným pozemkům uvedeným na LV č. 507 pro k.ú.
Čestlice vlastnická práva. Změna ÚP spočívá v úpravě regulativů míry využití a prostorového uspořádání pozemků na
občanské vybavení, komerční zařízení plošně rozsáhlá (OK)
s koeficientem zeleně 25 %, koeficientem zastavěné plochy
60 % a výškovým limitem stavby 30 m (odpovídající nadmořské výšce 325 m). Pořizovatelem změny č. 4 ÚP Čestlice bude
dle § 6 odst. 2 stavebního zákona Obecní úřad Čestlice, který
zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně
plánovací činnosti podle § 24 odst. 1 stavebního zákona prostřednictvím fyzické osoby s příslušným oprávněním, uzavřením trojstranné příkazní smlouvy s Ing. arch. Radkem Bočkem, společnost ATELIÉR BOČEK, s.r.o. Zodpovědným
projektantem změny č. 4 bude Ing. arch. Ivan Kaplan, společnost AGORA STUDIO, a to na základě trojstranné smlouvy
o dílo. Náklady na zpracování i pořízení změny a na vyhotovení úplného znění územního plánu po změně budou hrazeny
navrhovatelem. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO bere na vědomí informaci o stavu změny č. 2 Územního
plánu Čestlice a souhlasí s přerušením procesu pořizování této změny do doby vyřešení ústavní stížnosti podané ve věci
zrušení části změny č. 1. Po vyřešení této ústavní stížnosti požaduje po pořizovateli předložit novou informaci a návrh dalšího postupu. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje pořízení travní sekačky Grillo FD 900 za cenu 534 760 Kč bez DPH od společností PEAC s.r.o. – financováno operativním leasingem. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje záměr obce Průhonice na vybudování propojení ulic Říčanská–Pod Valem s umístěním nové komunikace na pozemcích ve vlastnictví obce Čestlice a pověřuje starostu jednáním o majetkoprávním řešení stavby na pozemcích
obce. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO neschvaluje prezentaci a podporu publikace o projektu
„Řekni šikaně NE!“ pro školní děti ve Středočeském kraji.
Hlasováno: pro 0, proti 7, zdržel se 1 (p. Mrzena)






Informace o provedených stavbách v obci v době nouzového stavu – opravy asfaltového povrchu v ulici Obchodní,
oprava plochy parkování u Čestlické restaurace a zadání opravy VO v ulici Pražská – přednesl starosta.
Informace o podání žaloby k Ústavnímu soudu dne 6. 4.
2020 – přednesl starosta.
Informace o průběhu příprav nového řádu veřejného pohřebiště – přednesl p. Vanča. ZO bude řád schvalovat až po
předběžném souhlasu Krajského úřadu SČK.

Ze zasedání ZO Čestlice
dne 20. května 2020
Přítomni: Diviš Martin, Dobiáš Bohdan, Dvořák Aleš, Nováková
Ivana, Síleš Petr (dostavil se v 18:20 hod.), Šaššák Jan, Vanča Matouš,
Zemanová Jana
Nepřítomni: Mrzena Přemysl (neomluven)
Zasedání zastupitelstva se konalo za splnění všech požadovaných
ochranných opatření proti onemocnění COVID-19.
Bod 1. Finance a majetek
 ZO bere na vědomí finanční zprávu 04/2020 – přednesl starosta M. Diviš.
V 18:20 hod. se dostavil p. Síleš.
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ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti na umístění veřejné komunikační sítě ve prospěch
CETIN, a. s., na pozemcích parc. č. 337/105, 496/8, 496/10
v k. ú. Čestlice a parc. č. 682/50 v k. ú. Průhonice. Hlasováno:
pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje přijetí dotace ve výši 644 000 Kč z rozpočtu
Středočeského kraje, konkrétně z Fondu obnovy venkova,










a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na akci
"Přístavba ZŠ Čestlice". Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí ve prospěch obce Čestlice umístěných na pozemku parc. č. 555/3 v k.ú. Čestlice. Hlasováno: pro 8, proti 0,
zdržel se 0
ZO schvaluje koupi pozemku parc. č. 555/2 v k. ú. Čestlice,
odděleného od parc. č. 555 v k.ú. Čestlice geom. plánem č.
1140-23/2020 o výměře 229 m2, za cenu 3 206 000 Kč za účelem zřízení pěší komunikace mezi ulicemi Lipovou a K Dobřejovicům. Společně s řešením bezpečného spojení této lokality s centrem obce je řešeno i umístění inženýrských sítí
v daném pozemku zrealizované obcí, které propojují ulice Lipová a K Dobřejovicům přes daný pozemek, a dále veřejný
přístup pro vlastníky k nemovitosti p. č. 26 v k. ú. Čestlice.
ZO se před hlasováním seznámilo se znaleckým posudkem
č. 1503-05/20 vyhotoveným Ing. Marií Michalovou, znalkyní
v oboru ekonomika – odvětví ceny a odhady nemovitostí,
a s důvodovou zprávou předloženou starostou p. Divišem, kterou vzalo bez výhrad na vědomí. Hlasováno: pro 8, proti 0,
zdržel se 0
ZO schvaluje finanční podporu dětské Linky bezpečí, z. s.,
ve výši 5 000 Kč a uzavření darovací smlouvy. Hlasováno:
pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Čestlice, kde se v článku 1 upravuje sídlo zřizovatele z původní adresy Pitkovická 17 na současnou
Pitkovická 290. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor sociálního zařízení pro Dopravní podnik
hl. m. Prahy, a. s., v budově Na Návsi čp. 86. Hlasováno: pro
8, proti 0, zdržel se 0

Termín příštího zasedání je stanoven na 24. 6. 2020 od 18:00 hod.
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CO SE V OBCI DĚJE
Čestlické procházky
Mnozí z nás si pamatují poměrně nedávnou dobu, kdy obec s překrásnou kaštanovou návsí a nepřehlédnutelnou dominantou kostela – tedy
naše obec Čestlice – byla pro pejskaře, notorické procházkáře a milovníky přírody v jistém smyslu „vězením“. Kdo chtěl pěšky (nebo na kole) opustit hranice obce, ten se musel vydat po silnici (dokonce i do
nedalekého Remízu). Pěší procházkou jste se nedostali do žádné
z okolních obcí a něco jako benické okruhy a kolovratské stezky nezbývalo než tiše závidět.
Snaha předchozích zastupitelstev obnovit některé historické cesty, vytvořit napojení na okolí a dát občanům příležitost k procházkám narážela ponejvíce na nepřehledné vlastnické vztahy a neochotu vlastníků
prodat byť jen metr pozemku pro veřejné blaho. Ale když se spojí zavilost s trpělivostí, lze dokázat mnohé. Hodně se podařilo v letech starostování Petra Šachla a současné zastupitelstvo se snaží v tomto úsilí
pokračovat (i když možností už není mnoho a v některých kauzách typu ‚chodník do Pitkovic‘ jsme sice udělali své, ale dál už jsme bezmocní). Rádi bychom například propojili Křeslickou stezku (zčásti on-line dráhu) s dendrologickou zahradou podél ulice K Dálnici (a vytvořili tak spojení s obcí Křeslice), ale problém je – jak jinak – v získání pozemků.
A přece je dnes situace mnohem radostnější. Ba dokonce je taková, že
si obecní stezky zaslouží vlastní mapku a že se chystáme vybavit je
v terénu směrovkami, které vás budou přívětivě zvát: Je libo do Benic?
Nebo snad do Nupak? Tudy račte na val a dál do Průhonic! A tudy do
Dobřejovic (ovšem až obec Průhonice dokončí část stezky kolem botanické zahrady)…
Nuže, procházkám zdar! A už nikdy a nikým si nenechme stezky, cesty a pěšiny vzít!
Ivana Nováková, zastupitelka
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Mapka Čestlic se zakreslenými stezkami pro pěší

stezky realizované
stezky v přípravě
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Krátká hlášení z doby koronavirové…
Čestlická základní škola
Když loni v září nastoupilo do naší školy 178 dětí, domnívali jsme se,
že nás čeká běžný školní rok, neobyčejný snad jen tím, že ho slavnostně ukončíme rozlučkou s prvními žáky, kteří v naší škole mohli zůstat
do 9. třídy. Kdyby…
… kdyby po jarních prázdninách 10. března nebylo žákům oznámeno,
že ve středu 11. března až do odvolání už do školy nepůjdou. Děti měly z prodloužených prázdnin pochopitelnou radost, to ovšem netušily,
že budou doma tak dlouho. Výuka probíhala na dálku a brzy jim začali
chybět kamarádi.
Během prvního pololetí školního roku jsme
stihli všechny plánované programy v Toulcově dvoře, 5. ročník ještě stihl navštívit výstavu Kosmos v Holešovicích, avšak na další zamýšlené akce se už nedostalo. Žáci
1. stupně se zúčastnili soutěže „Narcisy
v EUROPARKU 2020“, která ovšem byla
11. března přerušena. Naše děti stihly kolektivně vyrobit Narcisy a výtvarná díla ze soutěže budou od 8. do 30. 6. zdobit OC Europark Štěrboholy. Loni na podzim jsme se
zapojili do projektu „Polytechnika ve Středočeském kraji“, ale projekt
musel být dokončen formou webinářů.
Jako první se do školy 11. května vrátili žáci 9. ročníku, aby se připravovali na přijímací zkoušky na střední školy. Tři žáci jsou již přijati na
umělecké obory, ostatním držíme k přijímačkám palce. Od 25. května
dochází do školy kolem 50 dětí z 1. stupně a od 8. června se mohou
žáci 2. stupně účastnit skupinových konzultací. Zápis do 1. ročníku
proběhl formálně bez účasti dětí a zákonných zástupců. Bylo přijato 21
nových prvňáčků.
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Pandemie koronaviru přerušila mnoho školních akcí, ale všechno se dá
dohonit. Byli jsme překvapeni, jak umí být i malé děti v takové situaci
disciplinované, jak zodpovědně přistupují k nošení roušek, k dodržování hygienických návyků a dalších pravidel při pobytu ve škole. Nakonec zjistíte, že děti dokážou zvládnout i složitou a náročnou situaci.
Patří jim naše uznání.
Dana Svobodová, učitelka

Mateřská škola Čestlice
V mimořádné situaci v souvislosti s koronavirovou pandemií se naše
mateřská školka uzavřela 13. března. I po jejím uzavření jsme se snažili poskytovat rodičům informace a nabízet jim inspirace pro trávení
času s dětmi aspoň na našich webových stránkách (pozor, máme nové!
www.skolacestlice.cz) a na facebooku naší MŠ. Máme radost ze zpětné vazby od rodičů a z jejich kladných ohlasů na podněty a nápady pro
naše předškoláčky. I v tento podivný čas proběhl na začátku května
zápis do MŠ, netradičně bez dětí i bez rodičů. Všechny děti z Čestlic,
které měly o školku zájem, byly přijaty
MŠ jsme znovu otevřeli 25. května
a děti se na uvítanou potěšily novými
prvky na školní zahradě. Příchod
i vstup do školky je hned veselejší
a barevnější a až přijdou letní horka,
naplno oceníme i nové mlhoviště. Pro
děti jsme připravili nové záhonky se
zasazenými ředkvičkami a hráškem.
Letos budou děti sklízet úrodu a příští
rok budou sázet samy!
Veškeré akce školky jsme z důvodu nejisté situace raději zrušili. Pouze
18. června nás čeká fotografování, protože vyfotit naše předškoláčky
na tablo je už letitá tradice. Letos jsme sice měli pro děti připravené
téma na focení „věda je zábava“, ale bohužel, nebudeme se fotit
v maskách vědátorů, nýbrž… v rouškách. Aspoň nikdo z nás na letošní rok nezapomene. Paní učitelky samozřejmě připraví pro předškolní
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děti rozloučení s dárečky a oslavíme i Mezinárodní den dětí – samozřejmě vše komorně a tak, abychom neporušili hygienická opatření.
Tento rok jsme s dětmi bohužel nemohli jezdit na plavání, ale pro příští rok už máme zamluven termín v hotelu Floret v Průhonicích. Rodiče
budou mít možnost přihlásit své děti na prázdninový provoz MŠ od
1. do 10. července (podrobné informace najdou na nástěnce MŠ).
Tento školní rok končí. Doufejme, že příští rok bude bez zdravotních
komplikací. My paní učitelky se budeme těšit na nově přijaté děti, našim předškoláčkům přejeme mnoho školních úspěchů a nám všem přejeme především pevné zdraví, protože to je ze všeho nejdůležitější.
paní učitelky ze školky

TJ Sokol Čestlice
Koronavirová krize a její následky se nevyhnuly nejen
soutěži dospělých, ale ani fotbalové mládeži…
Mládež: Veškeré soutěže, tréninky a zápasy se od března zastavily, a tak jsme se společně s dětmi nemohli věnovat tomu, co
máme tak rádi: ⚽. I v karanténě jsme se však snažili najít způsob, jak
si svůj milovaný sport alespoň trochu přiblížit. Přišlo nám spoustu vi-
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deí od rodičů i dětí, jak doma pilně trénují, po internetu a sociálních sítích kolovaly různé výzvy, něco si kluci a holky vymýšleli sami. Naštěstí už snad máme to nejhorší za sebou a díky uvolnění vládních opatření jsme se v polovině května mohli vrátit na hřiště, kterému jako
jedinému dlouhá pauza prospěla; tráva roste i na místech, kde po ní
dlouhá léta nebylo ani vidu a roste tak bujně, že Pepa Vik málem nestíhá sekat . Ale je třeba říct, že hřiště je vždy perfektně připravené
a je radost si na zeleném pažitu zahrát. Tréninky všech kategorií jsou
2–3x týdně, probíhají také tréninky brankářů. Na červen máme domluvené přátelské zápasy a turnaje, ve kterých půjde hlavně o to, aby
se děti seznámily s přechodem do nových kategorií. V příští sezoně
bychom měli mít zastoupenou školičku, minipřípravku, mladší přípravku, starší přípravku (zde se ještě rozhodujeme, jestli bude dost dětí), mladší a nově i starší žáky, kteří již budou nastupovat na celé hřiště. Kromě školičky budou všechny kategorie hrát soutěže pod
hlavičkou Okresního fotbalového svazu. Změnou také je, že kvůli nynější nejisté situaci jsme ustoupili od pořádání klasického soustředění
a v létě uspořádáme nejspíš nějaké minisoustředění v domácích podmínkách na čestlickém hřišti. Děkujeme všem hráčům, rodičům, trenérům a fanouškům našeho klubu, že i během této náročné doby na nás
nezanevřeli, takže nám fotbal bude zase dělat jen a jen radost.
Martin Doksanský, trenér mládeže
A tým: V soutěži dospělých došlo kvůli pandemii ke zrušení jarní části naší slibně rozehrané sezony 2019/2020. Tímto rozhodnutím se
zmrazila umístění (bez postupu a sestupu) a to znamená, že jsme
v tabulce skončili na úctyhodném 2. místě. Pro mne osobně to byla
první (půl)sezona, a tak jsem chvilku zvažoval rezignaci a odchod do
trenérského důchodu, abych ve svém životopisu měl jen tento výborný
výsledek!  Samozřejmě jsem tak neučinil a nadále kluky s radostí povedu do příští sezony. Máme i krále střelců Martina Richtera,
který svými 15 góly naprosto smetl ostatní soupeře! Jako trenér mu
samozřejmě gratuluji, ale na druhou stranu mu také musím připomenout, že neproměněných šancí bylo nesrovnatelně víc a do příští sezony je tak určitě co zlepšovat . Dobrou zprávou v „koronavirovém
chaosu“ je skutečnost, že se k nám do týmu začlenil Martin Doksanský, jinak trenér našich starších žáku. Martin si bohužel posledních pár
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let vybral dost smůly na zranění, ale po zotavení se rozhodl, že s námi
zkusí štěstí. Mne i kluky to náramně povzbudilo, protože je to skvělý
fotbalista, který má potenciál náš tým herně i fotbalově velmi posílit.
Během března a dubna jsme všichni měli zcela jiné priority, ale i tak
jsme chuť k fotbalu neztratili. Já sám jsem si pokopával s dětmi na zahradě a na YouTube vyhledával nová cvičení na tréninky. Od kluků
začaly chodit esemesky typu „Tak kdy začnem?", „Co takhle alespoň
si zaběhat?" apod. O to víc potěšila zpráva, že se v půlce května
smíme vrátit na hřiště a alespoň trochu si zatrénovat. Prvních pár tréninků bylo spíš o fotbálku a o tom, zase si zvyknout na míč. Po karanténě nám všem sice přibylo pár kil navíc, ale ukázalo se, že to není
žádná tragédie a nic, co by se nedalo zase vyběhat. A protože pauza
očividně prospěla trávě na hřišti, vrátili jsme se na vskutku krásnou
herní plochu. Za to chci velmi poděkovat Pepovi Vikovi, který hřišti
věnovat velkou péči a svůj čas. Letos se nám podařilo vhodně investovat do hnojení včetně postřiků, a tak i díky deštivému počasí posledních dní se hřiště opět zelená. Nová sezona začíná až v srpnu a během
letního období si dáme červencovou pauzu, abychom mohli vyrazit
s rodinami na chaty a alespoň po té naší krásné republice. Na červen
a začátek srpna se pokusíme domluvit pár přáteláků, ale jinak bude
platit jen tvrdá dřina na trénincích! Těšíme se na vás do nové sezony a
doufáme, že se přijdete kouknout i na nějaký ten přátelák. Přeji nadále
hlavně zdraví a krásné (v rámci možností) prožití letních měsíců!
David Janecek, trenér A týmu

Obecní knihovna Čestlice
Vzniklou situací jsme byli v březnu paralyzováni my všichni. Ze dne na den se
musely změnit naše pravidelné zvyklosti, pociťovali jsme nejistotu a
ohrožení a hlavně nás po celou dobu pronásledovaly rychle se měnící
předpisy, nařízení a hlavně zákazy. Nikdo nevěděl, co bude druhý den
platit a co se ještě změní. S touto situací se vyrovnávala i knihovna,
která se musela z nařízení vlády okamžitě uzavřít. – To ovšem neznamenalo, že se v knihovně nic neděje. Stejně jako asi v mnoha do-
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mácnostech, kde se začalo uklízet a vyklízet a vylepšovat, když se nemohlo ven a do společnosti… Protože bylo avizováno, že knihovny se
budou otevírat až mezi posledními, musela jsem se zamyslet, jak
umožnit vracení zapůjčených knih. Vzala jsem do ruky telefon, otevřela e-mailový adresář a postupně kontaktovala čtenáře a žádala je, aby
knihy v rámci svých možností vraceli. Za tím účelem byl hned za
vstupními dveřmi obecního úřadu umístěn nákupní vozík, do něhož
jsem vložila papírové tašky, a do těch se vracené knihy vkládaly. Čtenáři se tedy v budově zdrželi maximálně pět vteřin a s nikým nemuseli
přijít do kontaktu. Druhý den jsem knihy vždy ošetřila dezinfekcí a na
pár dní je dala „do karantény“, tedy do prázdné místnosti na obecním
úřadě. Po pár dnech jsem knihy přenesla do knihovny a každému čtenáři, který má na přihlášce uvedenou e-mailovou adresu, jsem vrácení
knih písemně potvrdila. Tímto všem čtenářům děkuji, že mě vyslyšeli
a provoz knihovny mohl pokračovat sice omezeně, ale bezpečně.
Otevření knihoven oznámila vláda ČR náhle a nečekaně, téměř ze dne
na den, takže s tím prakticky nikdo nepočítal. Předpokládala jsem, že
otevřu zároveň s termínem obnovené školní docházky, tj. 27. 5., a tímto se omlouvám těm, kdo natěšeni přišli a knihovna byla ještě uzavřena. S možností otevření knihoven přišlo také mnoho pokynů z vlády
i z nadřízené knihovny o hygienickém zabezpečení provozu. Všechna
nařízení a omezení se pomalu zmírňují a nezbývá než doufat, že
s koncem školního roku odezní.
V letních měsících bude knihovna jako každý rok uzavřena. Přijďte si
tedy svou knižní nálož na prázdniny vybrat nejpozději 24. června!
Knihomoly ale nezklamu – zapište si do kalendáře, že otevřeno bude
také 5. srpna v obvyklém čase V pravidelném provozu se knihovna
otevře opět 2. září.
Na podzim – jak pevně doufám – se uvidíme ve čtvrtek
15. října na odložené přednášce o Izraeli a na přátelském
setkání v kavárně Union ve středu 11. listopadu. Na
maminky s dětmi se bude těšit ve středu 9. prosince, kdy si
opět vyrobíme vánoční dekoraci ze skleněných perliček.
vaše knihovnice Jitka
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Rodinné centrum Čestlík
V důsledku koronavirových opatření zůstalo mnoho
rodin uzavřeno ve svých domovech. Některým to
přineslo radost ze společně stráveného času, jiným
starost, jak skloubit práci, výuku dětí a péči o domácnost. Každý si z této nečekané situace něco odnášíme a je jen na nás, zda v pozitivním, či negativním smyslu. My
v RC Čestlík jsme si užívali čas se svými dětmi a těšili se na ty vaše…
Poslední květnový týden nastoupili žáci 1. stupně do škol a znovu se
mohly otevřít i pomyslné brány RC Čestlík. Vzhledem k situaci nemohly být otevřeny všechny volnočasové aktivity, ale část kroužků
probíhá, a sice kroužky sportovní, výtvarné a hudební. Probíhají
ovšem zcela netypicky – ve venkovních prostorách. V reakci na zájem
rodičů jsme kroužky prodloužili až do konce června. Zájem dětí i rodičů nás velmi těší a my si tak znovu užíváme příjemný čas s dětmi.
Na léto připravujeme dva příměstské tábory s cestovatelskou a dobrodružnou tématikou: Cesta na ostrov pokladů a Cesta do Afriky. Tábory jsou v tuto chvíli již zcela zaplněny a my vymýšlíme, zařizujeme a vyrábíme, abychom sobě i dětem připravili hodně krásných
zážitků. Na úterý 16. června jsme naplánovali tvořivý večer, pro který lektorka Zuzka připravila výrobu náramků survival a shamballa.
Věříme, že situace ve společnosti se bude postupně uklidňovat a my
v dalším školním roce otevřeme opět plnou nabídku kroužků, tvořivé
večery a akce pro rodiče s dětmi. Tým RC Čestlík přeje všem rodičům
a dětem ve zdraví prožité léto a v září opět na viděnou.
Kateřina Dobiášová

Dobrovolní hasiči v Čestlicích
Nouzový stav a opatření proti nákaze pocítili samozřejmě i dobrovolní
hasiči. Z preventivních důvodů musela být celá hasičská stanice vydezinfikována a interiér každého výjezdového vozidla ošetřen ozónovým generá-
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torem. Pro běžnou činnost byla stanice dobrovolných hasičů dočasně uzavřena, proto nemohla probíhat ani pravidelná odborná příprava, ani plánované práce na technice. Přístup byl povolen pouze pro případ vyhlášení ostrého poplachu s následným výjezdem techniky, neboť po každé návštěvě
či výjezdu by celá budova včetně vozidel musela být opětovně vydezinfikována.
Na základě požadavku obce dobrovolní hasiči pomáhali s distribucí dezinfekce do jednotlivých domácností v obci, a to dle předem připraveného seznamu. Pro tuto činnost jsme byli rozděleni do dvou skupin tak, aby v každé skupině alespoň jeden člen jednotky byl dobře znalý místních poměrů
a dezinfekce tak byla dodána na všechna plánovaná místa. K distribuci dezinfekce byla použita dvě hasičská osobní vozidla – velitelská Octavia výjezdové jednotky obce Čestlice a vozidlo, které bezúplatně poskytl Záchranný systém Praha-východ, s nímž má obec Čestlice uzavřenu smlouvu
o spolupráci při řešení krizových situací.
V současné době se činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů začíná postupně vracet do běžných kolejí, byť za dodržování přísných režimových
a hygienických opatření. Základní podmínkou je, aby v případě výskytu
nákazy nebyla z činnosti vyřazena celá jednotka, třeba jen z důvodů nařízené preventivní karantény.
Bc. František Grigar, velitel JSDHO Čestlice

Dětský folklorní soubor Vonička
Škrtáním v kalendáři letošních akcí jsme ztupili nejednu tužku… Řada
oblíbených festivalů, pořadů a přehlídek se kvůli omezením souvisejícím s koronavirem neuskutečnila a letos už neuskuteční. Na „černé listině“ se mimo jiné ocitl i zahraniční festival v Holandsku, na který
jsme se všichni upřímně těšili a připravovali. Jediné, co nám v plánovaném kalendáři zbývá, je taneční soustředění v Tanečním centru
v Milevsku. Zavřená je čestlická sportovní hala, v níž zkoušíme, umlkly naše cimbálové muziky Trnka a Kyčera. A přece – Voničce bude do
tance a do zpěvu, ať se děje, co se děje!
za DFS Vonička Jája Vondráková
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A takhle vypadá smutná přehlídka zrušených vystoupení Voničky:
28.03. Pražský hrad – zrušeno
05 04. Čakovice OC Globus – zrušeno
06.04. Staroměstské náměstí – zrušeno
13.04. Velké Popovice – zrušeno
30.04.–03.05. taneční soustředění – zrušeno
06.05. soutěž zpěváčků Divadlo u Hasičů – zrušeno
07.05.–12.05. MFF Ukrajina (Lvov) – zrušeno (přeloženo na 2021)
06.06. Tehov Den dětí – zrušeno
04.07. Pojizerský folklorní festival – zrušeno (přeloženo na 2021)
28.07.–03.08. MFF Holandsko– zrušeno
27.06.–11.07. taneční soustředění v Milevsku
18.07. X. ročník Cihlafest Slapy– zrušeno

Zapomenutý hrdina
Na počátku byl dotaz paní Brigity Petrášové, starostky z jihomoravské
obce Mokrůvky, v níž mají Muzeum genpor. Františka Peřiny, stíhacího pilota druhé světové války ve Francii a Anglii. Provozovatelé muzea se snaží připomínat účastníky druhého odboje šířeji a při zpracování materiálů o zcela opomíjeném pomocném a pozemním personálu
RAF narazili na osobu Jaroslava Cibulky narozeného 14. 9. 1904
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v Čestlicích. Našli o něm jen velmi málo informací, nepodařilo se dohledat žádnou fotografii a vlastně ani datum a okolnosti jeho úmrtí.
A paní starostka nás požádala o pomoc.
Příliš informací o Jaroslavu Cibulkovi se ani mně zjistit nepodařilo.
Ale právě v době, kdy si připomínáme 75. výročí ukončení druhé světové války, bylo by dobré vědět o tom, že jeden z příslušníků slavného
Královského letectva RAF (Royal Air Force) byl rodák z Čestlic.
V čestlických kronikách o něm není jediná zmínka. V minulosti zde
žily dvě rodiny Cibulků, které byly příbuzné. Jaroslav Cibulka se narodil v rodině Františka Cibulky (nar. 3. 12. 1854) a jeho manželky
Marie, dcery Josefa Dvořáka z Újezda. Cibulkovi měli ještě další tři
syny Antonína, Josefa a Čenka a tři dcery Marii, Annu a Anastasii,
která se provdala za Františka Tumlíře a zůstala v Čestlicích v rodném
domě č. 34. Dnes již původní rohový domek v Lipové ulici (naproti
dnešní restauraci) nestojí, místo něj se buduje dům nový. Co o Jaroslavovi Cibulkovi víme? Vychodil pět tříd obecní školy, tři roky měšťanky a absolvoval dva roky pokračovací školy. Poté se stal zahradníkem
a v armádě dosáhl hodnosti svobodníka. V roce 1927 odešel z ČSR
zřejmě do Francie. Dne 11. 10. 1940 vstoupil do řad RAF a působil
u 311. bombardovací perutě v pozemním personálu jako elektrikář.
Dne 1. 7. 1941 byl povýšen do hodnosti desátníka a později je uváděn
jako člen pozemního personálu u 312. stíhací perutě RAF. Zde jeho
osudy mizí. Poslední objevená zmínka je záznam v matrice, kde se
uvádí, že zemřel 2. 2. 1952 v Praze v Sokolské ulici; dožil se tedy
pouhých 48 let.
Výňatkem z wikipedie si připomeňme působení Čechoslováků u RAF
a skutečnost, že po válce jim toto válečné angažmá mnohdy významně
přitížilo a poznamenalo jejich další život:
V Britském královském letectvu sloužilo za druhé světové války celkem
2402 Čechů a Slováků. Pětina z nich se konce války nedočkala. Ne
všichni ale byli piloty. Vedle známých mužů v modrém tam byl pozemní personál. Další muži působili na administrativních pozicích, jako
styční důstojníci u královského letectva nebo ve výcvikových jednot-
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kách. V RAF byli také letci z řady jiných zemí, Čechoslováci si ale
u britského letectva vydobyli vynikající pověst, stejně jako jejich polští
kolegové. Mnozí letci se po únoru 1948 stali oběťmi komunistického
režimu. Přicházeli ze Západu a mnozí z nich měli za manželky Angličanky. Dávno před komunistickým pučem dávali otevřeně najevo nespokojenost s tím, jak fungovala poválečná limitovaná demokracie.
(Typickým příkladem za všechny může být známý protektorátní odbojář Jan Smudek.) Český personál sloužící u RAF připomíná pražský
Památník Okřídleného lva, padlé letce památník v Praze-Dejvicích.
312. československá stíhací peruť RAF byla jednou ze čtyř
československých perutí RAF. Jejím heslem bylo latinské:
NON MULTI SED MULTA („ne mnozí, ale mnoho“ – tj.
nikoli mnoho mužů, nýbrž mnoho činů).
Budiž tato vzpomínka připomenutím člověka, čestlického rodáka Jaroslava Cibulky, který aktivně bojoval proti fašistickému Německu
v řadách RAF a na něhož by tudíž zapomenuto být nemělo.
Petr Šachl, kronikář

POZNAMENEJTE SI
DO KALENDÁŘE
Dobrobazar bude!
Pro příznivce dobročinného bazaru, který se koná pravidelně vždy třetí
červnovou neděli, máme dobrou zprávu. Pořadatelé se nakonec rozhodli Dobrobazar uspořádat i v době přetrvávajících opatření proti koronavirové nákaze. Letos bude mít akce skromnější podobu – budeme
se muset obejít bez doprovodného programu a stánků s občerstvením, proběhne pouze prodej bazarového zboží všeho druhu. Dezinfekce rukou bude zajištěna. Nákupem opět podpoříte organizace, které
se věnují lidem na sklonku života a jejich pečujícím osobám – o výtěžek se opět podělí Hospic Dobrého Pastýře a Cesta domů.
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Těšte se na 15. ročník Dobrobazaru, který se bude tradičně konat na farní
zahradě čestlického kostela v neděli 21. června od 9.30 do 15.30 hod.
za přípravný výbor Renata Skalošová

Příjem funkčních předmětů do prodeje (spotřebiče, menší nábytek,
kuchyňské vybavení, knihy, originální nosiče, sportovní náčiní, hračky…) od soboty 13. června do pátku 19. června po 18. hod. na čestlické faře (tel. 737 741 789).

Kultura v době rouškové
Ke zrušení květnových a červnových obecních akcí došlo v nejisté době eskalace vládních nařízení, která vyvrcholila vyhlášením nouzového stavu. Jakkoli se od konce května opatření postupně rozvolňují,
přísná hygienická opatření přetrvávají a konání každé akce by jimi bylo významně ztíženo. Letos jsme tak nenávratně přišli třeba o pálení
čarodějnic, Dětský den či svatoprokopskou pouť (jejíž příprava se mimochodem počítá na měsíce). Další akce, jako je procházka dendrologickou zahradou a Čestlický rozběh, jsme přesunuli na září a zá-
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jezd na renesanční zámek v Opočně na začátek října. V létě si uděláme radost country koncertem v altánu (25. 7.) a na konci prázdnin
letním kinem (29. 8.). Doufejme, že nám bude přáno a akce tentokrát
proběhnou.
redakce

Přehled nejbližších obecních akcí
 úterý 16. června od 19:00 hod. – Tvořivý večer „Náramky“ (RC
Čestlík, terasa u hřiště, 150 Kč)
 neděle 21. června od 9:30 do 15:30 hod. – XV. tradiční Dobrobazar na farní zahradě (pouze prodej bazarového zboží, viz str. 38)
 sobota 25. července od 18:00 hod. – letní country koncert
v altánu u obecního úřadu, prodej občerstvení
 sobota 29. srpna po setmění (asi 21:00 hod.) – letní kino na fotbalovém hřišti, česká komedie Dvě nevěsty a jedna svatba; vstupné
dobrovolné
 čtvrtek 10. září od 17:00 hod. – tradiční setkání občanů Průhonic
a Čestlic na komentované procházce dendrologickou zahradou
„Nostalgie babího léta“ (sraz před hlavním vstupem)
 sobota 13. září od 10.00 hod. – 6. Čestlický rozběh – běžecký závod pro malé děti počínaje ročníkem 2011 až po ty úplně nejmenší
+ kategorie pro rodiče s dětmi (in-line dráha u hřbitova)
 sobota 3. října – zájezd na zámek v Opočně – přihlášky na tel.
602 657 983, cena zájezdu 250 Kč, pro děti do 15 let a seniory nad
60 let 200 Kč (přihlášky na květnový termín zůstávají v platnosti)
 čtvrtek 15. října od 18.00 hod. – přednáška „Izrael v čase“ (prezentace, video, fotografie Petr Šachl)
 středa 11. listopadu od 18:00 hod. – kavárna Union, sousedské
povídání nad kávou a koblihami (OÚ)
Zájezd do Opočna (více viz minulé číslo Občasníku) byl přesunut na
3. října (s těmi, kdo se hlásili na květnový termín, se automaticky počítá). Neváhejte s přihláškou na e-mail novakova.ivana@cestliceobec.cz, nebo volejte na tel. 602 657 983. Dotovaná cena zájezdu je
250 Kč na dospělého, děti do 15 let a důchodci od 60 let 200 Kč.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Přemístění kontejnerů na tříděný odpad
Kontejnery na plast a papír na stanovišti v ulici Jasanová u dětského
hřiště byly přesunuty na konec ulice k oplocení tlakové čerpací stanice
ČOV, a to především kvůli nedostatku místa na původním stanovišti.
Dalším důvodem bylo pravidelné odkládání netříděného odpadu, který
do kontejnerů na plast a papír rozhodně nepatří (kovový regál, dětská
postýlka, taška s botami… nebo třeba velký plyšový medvěd) a chronický nepořádek. Kontejnery byly věčně přeplněné, neboť odpad zde
očividně odkládají i lidé, kteří nejsou místní a naší obcí pouze projíždějí. Navíc v době nebezpečí pandemie se někteří občané chtějí vyhnout dotyku s kontejnerem (přitom stačí použít rukavice), takže tašky
s odpadem odkládají na zem, i když kontejnery zcela naplněny nejsou.
Jak potom za větrných dní vypadá okolí, to si každý umí představit.
Dalším problémem je neúsporné ukládání odpadu a zejména velké kartonové krabice, často odkládané vedle kontejneru vcelku, aniž by se
dotyčný občan namáhal s jejich rozložením, natož s rozřezáním na
menší kusy. Často lze podle adresy na kartonové krabici identifikovat
adresáta a pokusit se o řešení domluvou nebo vysvětlením, ale stav
u těchto kontejnerů není možné neustále kontrolovat… A konečně
problémem je i to, že tříděný odpad v těchto kontejnerech očividně likvidují i právnické osoby, což je v rozporu se zákonem o odpadech.
Každá právnická osoba, která má na katastru obce sídlo, musí mít se
svozovou firmou vlastní smlouvu o likvidaci komunálního, případně
tříděného odpadu, a dle této smlouvy za svůj odpad musí platit a nezbavovat se ho na úkor nás všech!
Dalším problémovým místem je stanoviště u bývalé hasičárny (průchod na fotbalové hřiště). Zde se zcela pravidelně v tříděném odpadu
objevují tašky s odpadem komunálním! Pokud se stanete přímými
svědky toho, že do tříděného odpadu je vhazováno to, co do něj nepatří, informujte obecní úřad (například zašlete na email obec@cestliceobec.cz fotografii hříšníka.) Obec vážně zvažuje některá opatření, na-
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příklad instalaci kamer u problémových stanovišť, k úvaze je i odstranění popelnic na plast a papír na nejexponovanějších místech z veřejného prostoru tím, že budou přidány k jednotlivým nemovitostem. Bez
vaší pomoci a kázně při třídění odpadu nelze všechna stanoviště udržet
v uspokojivém stavu. Kontejnery na plast a papír jsou v současné době
vyváženy jednou týdně. Ale pokud budeme nuceni přistoupit k častějšímu vývozu (kvůli nehospodárnému ukládání odpadu a kvůli využívání kontejnerů občany, kteří nejsou místní), zaplatíme to všichni
z našeho společného rozpočtu. Mimochodem, zkušenost s novým systémem sběru velkoobjemového odpadu (na technickém dvoře s osobní
asistencí) ukazuje, že správným ukládání a tříděním odpadu lze opravdu výrazně ušetřit.
Nakonec ještě informace o popelnicích na tetrapaky – v ulici Jasanová byla rovněž i tato popelnice přemístěna na nové stanoviště spolu
s kontejnery na plasty a papír a další popelnice na tetrapaky byla přidána u kontejnerového stání na tříděný odpad na začátku ulice Okružní
ze strany od hřbitova.
Martin Diviš, starosta

Inzerce obecního úřadu
             
Obec Čestlice hledá správce sportovní haly (práce na dohodu nebo
např. brigáda při studiu) – v odpoledních a večerních hodinách, možno
včetně úklidu, ideálně září až červen – možnosti různých variant dle
dohody. Kontakt: tel. 272 680 707; e-mail obec@cestlice-obec.cz

Obec Čestlice hledá pracovníka k rozvozu obědů (práce na dohodu
nebo brigáda) na cca dvě hodiny dopoledne ve všední dny, vlastní dopravní prostředek podmínkou. Kontakt: tel. 272 680 707; e-mail
obec@cestlice-obec.cz
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Obec Čestlice hledá nájemce nebytového prostoru ve zdravotnickém středisku Pitkovická 17 (podkrovní plocha cca 60 m2, 2 umyvadla + WC) – požadovaný předmět nájmu z oblasti péče o tělo, např.
masáže, kadeřnictví (již je obsazena manikúra/pedikúra a kosmetika).
Kontakt: tel. 272 680 707; e-mail obec@cestlice-obec.cz

                

Obec Čestlice hledá zájemce o členství
VE VÝJEZDOVÉ JEDNOTCE
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE.
Podmínkou není trvalý pobyt v obci Čestlice, pouze věk nad 18 let
a zdravotní způsobilost.
Členům výjezdové jednotky bude k dispozici nadstandardní zázemí
nové hasičské zbrojnice, bude jim poskytnuta potřebná odborná
příprava, osobní vybavení a v případě výjezdu k zásahu v pracovní
době i náhrada ušlého výdělku.
Zájemci se mohou hlásit veliteli jednotky na tel. 602 657 965 nebo starostovi obce na obecním úřadě Čestlice, Pitkovická 290.
Práce ve výjezdové jednotce sboru dobrovolných hasičů
je uznávanou veřejnou službou!

                
49

Užitečné informace
 Svoz bioodpadu probíhá v obvyklém 14denním cyklu (každou
středu v lichém týdnu) do konce listopadu. K dispozici je velký
kontejner na bioodpad na technickém dvoře obecního úřadu.
 Poznamenejte si do kalendáře termíny podzimních svozů – velkoobjemový odpad 23.–25. 10. a nebezpečný odpad 24. 10. 2020.
 Provoz obecního úřadu může být v letních měsících (z důvodu čerpání dovolených) omezen. Aktuální omezení bude vždy uvedeno na
webových stránkách obce a na vývěsce obecního úřadu. Služby
CzechPoint poskytuje pobočka České pošty v Makru.
 Knihovna bude v letních měsících (červenec a srpen) uzavřena
s výjimkou středy 5. srpna; běžný provoz bude zahájen 2. září.
 Známky na popelnice na rok 2020 si vyzvedněte na OÚ nejpozději
do konce června.
 Termín úhrady poplatků za psa jsme kvůli nouzovému stavu prodloužili do konce června (nejpozději).
 Seniorské obálky (tzv. kartičky na ledničku) si mohou senioři (či
jejich příbuzní) zdarma vyzvednout v úředních hodinách na OÚ.
 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.
 Elektronický katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb
na Říčansku naleznete na webových stránkách obce www.cestliceobec.cz v sekci SOCIÁLNÍ SLUŽBY.
 Tašky na tříděný odpad jsou pro občany s trvalým pobytem nadále
zdarma k vyzvednutí na OÚ.
 Na OÚ je možnost zakoupení publikace Čestlice v dějinách i v současnosti (200 Kč) a triček s logem obce (150 Kč).
 Všechna čísla Čestlického občasníku naleznete v elektronické podobě na webových stránkách obce v sekci VOLNÝ ČAS.
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Zdravotnické středisko Čestlice, Pitkovická 17
Ordinace praktického lékaře:
lékařka: MUDr. Eva Hošková
Ordinační hodiny:
pondělí 08:00–13:00
středa 08:00–13:00
pátek
08:00–12:00

tel 605 851 261
e-mail: cestlicemed@seznam.cz
www.evahosek.mfirma.cz
úterý
12:00–18:00
čtvrtek 12:00–17:00

Ordinace dentální hygieny:
dentální hygienička: Ing. Jana Červenková, DiS. tel. 601 525 309
e-mail: ordinace@pruhonicedent.cz
www.pruhonicedent.cz
Ordinační hodiny:
středa 08:00–14:00
čtvrtek 13:00–19:00
pátek
08:00–14:00
Doplňkové služby, 1. patro:
♣ péče o tělo – kosmetický salon, výživové poradenství, poradna kineziologie a Bachovy esence, poradna životního stylu a pořádání
kurzů – Veronika Ďörďová; na objednání – tel. 608 889 253,
e-mail: veronika-vizaz@seznam.cz

♣ čínská medicína (diagnostika, stimulace akupunkturních bodů, fytoterapie, baňkování, moxování, dietetika) – Ing. Martina Hezká;
na objednání – tel. 607 688 332, e-mail: martina.hezka@centrum.cz,
www.tcmvpraze.cz

                
51

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
Příspěvky: novakova.ivana@cestlice-obec.cz, tel. 602 657 983
Tisk: A. R. Garamond s. r. o., Belnická 758, 252 42 Jesenice
Čestlický občasník vychází v nákladu 340 ks pod registračním číslem MK ČE
19867. V souvislosti s nařízením EU 2016/679 (GDPR) upozorňujeme, že
v místě obecních akcí probíhá fotografování pro účely prezentace a archivace.
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