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SLOVO NA ÚVOD
Milí sousedé,
začal nový školní rok a v naší škole jsme
přivítali 22 prvňáčků. Zájemců bylo podstatně víc, ale kapacita třídy má své limity. Velkou novinkou je rozšíření výuky
o šestý ročník, v němž je 12 školáků –
začínáme tak díky vstřícnému postoji ředitele školy pana Svobody plnit slib, že čestlická škola bude mít i druhý stupeň. Máme už (konečně!) vydaná stavební povolení jak na přístavbu školy o dvě třídy po
26 žácích, tak na stavbu sportovní haly-tělocvičny. Připravujeme
výběrová řízení, ale obě stavby budou pochopitelně zahájeny až na jaře. V současné době má naše škola celkem 123 žáků a sedm učitelů.
V tomto čísle Čestlického občasníku doporučuji vaší pozornosti informaci o nové zákonné úpravě, týkající se dodržování nočního
klidu, kvůli níž musí obec připravit novou obecně závaznou vyhlášku.
V ní musí být předem přesně stanoveno datum, kdy může být noční
klid porušen, respektive kdy může být doba nočního klidu zkrácena.
Přišel i výklad svazu měst a obcí, že se tato zákonem daná novinka
nevztahuje na rodinné oslavy, ale na to bych raději nesázel. O vyhlášce
musí rozhodnout zastupitelstvo, bude viset 15 dní pro nabytí právní
moci a musí být poslána ke kontrole na příslušný odbor ministerstva
vnitra. Je tedy třeba vědět, že kde dříve stačilo oznámení a souhlas rady, respektive starosty, nastupuje obecně závazná vyhláška.
Blíží se volby do krajského zastupitelstva. Jsou pro nás důležité například z hlediska dotací nebo řešení dopravy, školství, správy silnic
a podobně. Zatím pro nás kraj nic moc neudělal, žádnou dotaci a podporu jsme od něj nedostali a nikdo z kraje nás nenavštívil. Volme tedy
i podle toho.
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Pokud jde o aktuální stavby: * V katastru obce probíhá stavba silnice
a inženýrských sítí pro komerční zónu za dálnicí pod valem. Stavby se
protáhnout až do příštího roku a provázejí je některé nejasnosti a spory
developera se sousední obcí. * V Průhonicích probíhá výstavba posilovacího vodovodu pro Čestlice, která sice způsobuje značné problémy, ale pro Čestlice vyřeší kapacitu pro plánovanou spotřebu vody
na desítky let dopředu; rovněž stavba rozšíření ČOV je pro Čestlice
rezervou, která v budoucnosti otvírá možnost realizace zástavby dle
stávajícího územního plánu. * V září také začnou práce na rozšíření retenční nádrže u poldru – bude zvýšena kapacita pro zachycování srážkových vod a přeměna stávající retence na suchý poldr. * Na dětském
hřišti byla realizována nová skluzavka a doufám, že udělá našim nejmenším radost. * Sportovní kabiny získaly k zahájení podzimní sezóny další šatnu pro fotbalovou přípravku. Byla upravena přilehlá plocha
a čekáme na změnu územního plánu, aby mohla být tato plocha využita jako hřiště a pro další sportovní účely. * Pokračuje oprava bývalé
stodoly na návsi. * Pokud jde o využití a rekonstrukci budovy bývalého obecního úřadu, zastupitelstvo dosud nedospělo k potřebnému konsensu, nicméně stavební průzkum, který prověřil stav budovy, došel
k závěru, že budova je vhodná k přestavbě. * Zastupitelstvo naopak
rozhodlo o vybudování další fotovoltaické elektrárny, tentokrát pro
mateřskou školku, kde je vysoká spotřeba elektrické energie; ke zprovoznění dojde během září nebo na začátku října. Nedávno zprovozněná fotovoltaická elektrárna na budově obecního úřadu již dodala
3,5MWh! * Pokračují rovněž práce na otevření parku za společností
MAN, který by měl být dokončen rovněž během podzimu; je však třeba odstranit materiál, který sem byl bez povolení navezen. * Záměrem
obce je dále vybudování nové hasičské zbrojnice, vše ale záleží na
spolku dobrovolných hasičů v Čestlicích, který na plánované zářijové
valné hromadě rozhodne o pozemku pro umístění této stavby.
Rád bych vás všechny srdečně pozval na kulturní akce, které pořádá
obec a obecní knihovna, a na sportovní akce TJ Sokol Čestlice (přehled akcí naleznete jako vždy na stránkách Občasníku), případně na
akce, které pořádají samotní občané. Aktuálně vám budeme tyto akce
připomínat SMS zprávami rozhlasu EVA.
Petr Šachl, starosta
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TÉMA DNE
Noční klid – novela zákona o přestupcích
Podle novely zákona o přestupcích od 1. 10. 2016 nebude
možné udělit výjimku z rušení nočního klidu při pořádání
akcí v obci pouze na základě aktuálního ohlášení na
obecním úřadě. Akce, kterými bude noční klid narušen,
musí být nahlášeny na obci předem, a to do konce září,
aby mohly být včleněny do obecně závazné vyhlášky,
kterou musí obec ze zákona přijmout.
Výňatek z právního výkladu příslušného odboru ministerstva vnitra
k obecně závazné vyhlášce o nočním klidu (kompletní text naleznete
na webových stránkách obce):
Doba nočního klidu je regulována zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích – a rušení nočního klidu je přestupkem, za jehož spáchání lze
uložit zákonem stanovenou sankci. „Dobou nočního klidu se rozumí
doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské
nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena na dobu
kratší nebo žádnou.“ Stanovení kratší nebo žádné doby nočního
klidu je tedy od 1. října 2016 možné pouze obecně závaznou vyhláškou, nikoliv rozhodnutím určeného orgánu obce. Tyto výjimečné
případy musí být v obecně závazné vyhlášce přesně uvedeny
Jak ze zákona o přestupcích, tak z nálezu Ústavního soudu vyplývá, že
kratší nebo žádná doba nočního klidu by měla být stanovena jen
a pouze ve výjimečných případech, a to tak, aby byl počet těchto
nocí pro lidi žijící v obci předvídatelný a aby se tak lidé mohli na
tyto výjimečné případy předem připravit. Zákonem chráněný zájem na ochraně nočního klidu má proto přednost před konáním
akcí či oslav, při kterých by doba nočního klidu byla kratší nebo žádná.
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Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí –
změna od 1. 11. 2016
Rozhodným dnem pro aplikaci znění zákona před novelizací a po ní
je okamžik vzniku daňové povinnosti, tj. den nabytí vlastnického
práva k nemovité věci. U nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem zapisovaným v katastru nemovitostí v nejčastějších případech
(kupní, směnné smlouvy) je rozhodným dnem den právních účinků
vkladu do katastru nemovitostí a k nemovitým věcem nezapisovaným
do katastru nemovitostí den nabytí účinnosti smlouvy.
Hlavní změny spočívají v následujících bodech:
 Nově je poplatníkem vždy jen nabyvatel, není již možná volba
poplatníka. Zároveň s tím zaniká institut ručení.
 Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí v oblasti inženýrských
sítí je úplatné nabytí vlastnického práva k budově podle katastrálního zákona, která je částí inženýrské sítě. Zdanění tak nově nepodléhá nabytí těch částí inženýrských sítí, které nejsou budovou podle katastrálního zákona.
 Předmětem daně je smluvní prodloužení práva stavby.
 Všechny přeměny právnických osob jsou vyňaty z předmětu daně
s výjimkou převodu jmění na společníka. Při převodu jmění na
společníka je nabytí vlastnického práva k této nemovité věci
nově předmětem daně z nabytí nemovitých věcí.
 Základem daně je v případě směny nemovitých věcí cena určená
znalcem nebo směrná hodnota. Při určení sjednané ceny se nově
nepřihlíží k hodnotě pozbývané nemovité věci, ale jen k případnému doplatku, který jedna ze stran poskytne straně druhé společně
s pozbývanou nemovitou věcí, ať už v podobě peněžních prostředků nebo nepeněžního plnění.
 První úplatné nabytí nových staveb a jednotek je osvobozeno od
daně pouze u staveb a jednotek dokončených nebo užívaných,
nikoliv u staveb a jednotek rozestavěných. Musí však k nabytí dojít během 5 let od dokončení nebo započetí užívání.
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Povinná revize kotlů na pevná paliva
Povinná revize kotlů na pevná paliva, tedy i na biomasu, se pomalu, ale zato jistě blíží – dle zákona
o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. musí být do konce roku 2016 každý teplovodní kotel na tuhá paliva připojený na topnou soustavu 10–300 kW příkonu zkontrolován odborně způsobilou osobou
proškolenou výrobcem. Tato kontrola vyplývá ze zákona a je povinná. Od 1. ledna 2017 bude mít každá domácnost povinnost na vyzvání
předložit revizi svého kotle Odboru životního prostředí MÚ Říčany.
Tomu, kdo nebude schopen daný doklad předložit, může být udělena
pokuta podle § 23 odstavce (2) bodu (b) tohoto zákona až do výše
20 000 Kč.
Povinné revize jsou stanoveny jednou za dva kalendářní roky – odborným technikem musí být zkontrolován technický stav daného kotle,
odvod spalin, případně používání paliv. V zákoně není zohledněno stáří kotle, je tedy nutné realizovat první kontrolu v určeném termínu
u všech kotlů s daným příkonem bez ohledu na rok výroby nebo
na datum instalace, tedy i kotle uvedené do provozu v letošním roce.
Většina výrobců těchto kotlů má na svých internetových stránkách
kontakty na autorizované osoby, pověřené kontrolou. Pokud neznáte
výrobce svého kotle, již zanikl, případně jde o zahraničního výrobce,
který nemá v ČR zastoupení, bude nutné posoudit konstrukční podobnost některému z u nás běžně prodávaných kotlů a požádat daného
technika o posouzení a případné provedení revize. Ceny za tuto revizi
se pohybují od 700 Kč do 1500 Kč bez DPH a dopravy, záleží na velikosti a složitosti systému vytápění.
Další změnou, která vstoupí v platnost v září 2022, bude povinnost
domácností prokázat splnění podmínky kotle minimálně emisní třídy 3 podle ČSN EN 303-5. Zákon nezakáže používat kotle s nižší
emisní třídou, ale na tento kotel již nebude vystavena revize a provozovateli bude hrozit pokuta až do výše 50 000 Kč. Většina současných
provozovaných kotlů má maximální emisní třídu 2, kotle zakoupené
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po 1. 1. 2014 danou podmínku emisní třídy 3 a vyšší splňují, neboť
výrobci již kotle s nižší emisní třídou prodávat nesmějí. Emisní třídu
vašeho kotle lze zjistit buď na štítku kotle, od výrobce, nebo ji zjistí
při revizi technik.
Martin Diviš, místostarosta

CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT
Taekwondo v Čestlicích
V útulné tělocvičně čestlické školy se již
čtvrtým rokem rozléhá každé čtvrteční odpoledne radostné halekání malých bojovníků a bojovnic. Ve večerních hodinách je
pak vystřídají jejich rodiče i další dospělí
z Čestlic, Nupak, Dobřejovic, Pitkovic
a nedaleké Uhříněvsi. V loňském roce jsme společnými silami dosáhli
několika významných úspěchů na závodním poli. Na květnovém
SONKAL Open v Praze na Petřinách bojovalo o medaile deset závodníků z naší školy a ve velké konkurenci 95 žáků a žákyň z 22 oddílů
jsme vybojovali tři bronzové medaile! V červnu jsme pak vyladili
formu na Týneckém Tullení, kde jsme v konkurenci sedmi oddílů vybojovali dokonce tři zlaté, dvě stříbrné a dvě bronzové medaile
v technických sestavách. Před prázdninami nás čekala ještě jedna sváteční událost – zkoušky na vyšší technické stupně. Vzácnou návštěvou
nás poctil korejský Velmistr Hwang Ho Yong, který již několik let dohlíží na výuku tohoto všestranného bojového umění v naší škole
a zkoušky zaštítil. Zdárně je absolvovali všichni naši studenti a uprostřed léta je pak následovali tři tatínkové, kteří se svými dětmi v našem
oddíle již několik let cvičí – absolvovali zkoušku na mistrovský stupeň
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Dan a stali se tak prvními nositeli černého pásku, které naše Škola
TAEKWONDO ITF NAMU vychovala.
Necvičíme ale jenom pro závody a pro medaile, milujeme také společné akce – soustředění u rybníka, pálení čarodějnic, výlety za vodními
záchranáři, pohodové a krásně vánoční soustředění na horách a další
akce, které organizujeme nejen pro ty nejmenší, ale i pro jejich rodiče.
TAEKWONDO je bojové umění, má své zásady a morální aspekty.
Chceme dát dětem (i dospělým) nejen základní pohybovou průpravu,
ale i možnost poznávat a zocelit své tělo, pozvednout sebevědomí,
protáhnout se a užít si legraci. TAEKWONDO ITF má pět disciplín,
z nichž si každý, s ohledem na věk a fyzickou kondici, dokáže vybrat
tu, která mu nejvíc vyhovuje. Starší a začínající cvičenci se věnují
hlavně technickým sestavám, které jsou vynikajícími dechovými a posilovacími cvičeními, zkušenější cvičenci zabrousí do vzájemného
poměřování sil ve sportovním boji, kde se učí improvizovat a rychle
reagovat na dění okolo sebe – samozřejmě vše s patřičnými chrániči,
aby bylo chráněno jejich zdraví a cvičení bylo zábavou a nikoli bolestivou zkušeností. Silovější bojovníci mohou vyzkoušet naučené techniky v disciplíně zvané silové přerážení a drobnější a mrštnější studenti se mohou uplatnit ve speciálních technikách. Vrcholem všeho
cvičení je pak sebeobrana, která se začíná učit již od jednoduchých
principů pro začátečníky, jež zvládne každý, až po silově a rychlostně
náročnější pokročilé prvky pro vyšší pásky.
I vy se můžete přidat k naší skupince bojovníků! Pokud nechcete jen
dřepět doma u počítače, ale chcete být naopak FIT a naučit se sebeobraně, pokud si chcete užívat společné, nejen sportovní, aktivity
v dobré partě, která se řídí zásadami, jako je zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezdolný duch, pak právě Vás rádi uvítáme mezi sebou. Nábory dětí, mládeže i dospělých probíhají od poloviny září
každý čtvrtek v ZŠ Čestlice nebo každé úterý v nedaleké Uhříněvsi
v ZŠ U Obory, Vachkova 630. Podrobnosti najdete na našich stránkách www.na-mu.cz .
Jan Weidlich, předseda ŠKOLY TAEKWONDO ITF NA-MU
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Založení ZUŠ v Průhonicích
Vážení a milí sousedé z Průhonic a okolí, rádi
bychom vás seznámili s naším záměrem − založení Základní umělecké školy přímo v naší
obci. Možná, že i vám se bude líbit nápad, že
by vaše děti mohly hrát na hudební nástroj,
věnovat se baletu, scénickému a klasickému
tanci, recitovat, hrát divadlo nebo vystupovat
s místní kapelou… A to vše pod vedením šikovných a zkušených pedagogů. Více o našich zkušenostech s činností
pro děti naleznete na www.krouzky.cz.
Prosíme o pomoc s tímto projektem. Ozvěte se nám, pokud:
 víte o vhodném prostoru pro učebny a potřebné zázemí – uvítáme
náměty na jednu místnost i celý dům, či objekt;
 vlastníte dům či jiný objekt a líbí se vám myšlenka, že by sloužil
dětem, rozvoji a uměleckému vzdělávání;
 jste pedagogové a máte zkušenosti nebo máte nadšení, dobré nápady a potenciál učit se novým věcem. S takovými osobnostmi budeme rádi spolupracovat!
 máte představu, jaké obory a zaměření výuky byste pro své děti
uvítali.
Budeme vděčni za jakoukoli pomoc: dobrý námět, finanční dar, hmotný dar (např. zakoupení hudebního nástroje, kostýmů atd.), nebo když
nám alespoň budete držet palce, aby se vše pro děti povedlo připravit.
Předpokládaný termín otevření ZUŠ Průhonice je září 2017.
Děkujeme za pomoc a těšíme se, že se s vámi v nedaleké budoucnosti
budeme potkávat na vystoupeních a koncertech vašich dětí!
Maruška Růžičková a PhDr. Mgr. Marek Vraný
info@zuspruhonice.cz tel: 608 212 339, www.zuspruhonice.cz
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Věžní hodiny kostela sv. Prokopa
Firma Heinz, která se mimo jiné historicky stará i o pražský orloj, byla
také výrobcem hodinového stroje v kostelní věži sv. Prokopa
v Čestlicích, a to někdy kolem roku 1900. Počátkem 90. let minulého
století byla tato rodinná firma obnovena a náš hodinový stroj byl jedním z prvních, které zrestaurovala a opatřila samonatahovacím elektrickým mechanismem. Jen pro zajímavost, předtím se o natahování
mechanismu jako poslední „zvoník“ staral místní občan pan Ljuben
Momčilov.
V prvním zářijovém týdnu byl mechaniky firmy Heinz odbíjecí mechanismus věžních hodin na našem kostele opět seřízen, takže podle
věžních hodin kostela si můžete s klidem nařídit hodinky.
připravil Zdeněk Kysela

Dodávka firmy Heinz před kostelem sv. Prokopa v Čestlicích
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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 22. června 2016
Přítomni: Petr Šachl, Martin Diviš, Bedřich Brtek Roman Kabelka,
Ivana Nováková, Petr Pála, Simona Pecková, Jana Zemanová
Omluveni: Jan Šaššák
Ověřovatelé zápisu: Simona Pecková, Martin Diviš
Bod 1. Finance a majetek
 ZO vzalo na vědomí finanční zprávu za období 1-5/2016,
kterou přednesl Petr Šachl, a souhlasí s převodem drobného
majetku, nakoupeného pro ZŠ a MŠ Čestlice, do užívání tohoto subjektu. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO schvaluje účetní závěrku obce Čestlice za rok 2015
včetně výsledku hospodaření obce sestavenou ke dni 31. 12.
2015. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO schvaluje závěrečný účet obce Čestlice za rok 2015
v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 zákona č.250/2000Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením včetně zprávy auditora o přezkumu hospodaření, a to bez výhrad. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1. Hlasováno: pro 8,
proti 0, zdržel se 0.
 ZO projednalo žádost firmy Argamos a nemá námitek
s vybudováním veřejného parkoviště na pozemcích p. č.
105/149, 107/8, 105/151 v k.ú. Čestlice s podmínkou, že obci
Čestlice bude předložena projektová dokumentace. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
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ZO souhlasí s jednorázovou finanční podporou pro MAS
Říčansko o. p. s., IČ 27599892 na pokrytí režijních nákladů
za období 2015–2016 ve výši 8.221 Kč formou darovací
smlouvy a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy. ZO
dále souhlasí s účelově vázaným finančním příspěvkem pro
MAS na pokrytí nezpůsobilých výdajů MAS a povinné spoluúčasti ve výši 5 % v letech 2017–2023 pro každý rok (splatné
od roku 2017). Odsouhlasená částka na jednoho trvale hlášeného obyvatele obce je 10 Kč. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Informace starosty o stavu investic DOMO a informace
o změně ÚP – zrušeno vynětí ze ZPF.
ZO schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemků p. č.
83/9, 83/12, 83/23, 391/1, 391/4, 391/6, 392/1, 392/11,
392/17.v k. ú. Čestlice a v majetku obce Čestlice, ŘSD za účelem výstavby protihlukové stěny na D1 na straně Průhonic.
Současně obec žádá snížení rychlosti v daném úseku (mezi
Exitem 6 a 8) na 80 km/h. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se
0.
ZO schvaluje zadání výsadby zeleně „Sadové úpravy pozemku v Čestlicích“ firmě GREEN PROJEKT, Dobřejovická 194,
Průhonice, a to za podmínek předložené nabídky, tj. za cenu
220 809 Kč + 79 602 Kč za dvouletou následnou péči, a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasováno: pro 7, proti 1
(Zemanová), zdržel se 0.
ZO souhlasí s nákupem reverzního mulčovače BERTI
k traktoru Pekass za cenu 109.989 Kč včetně DPH od firmy
PEKASS, Praha 10. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO neschválilo poskytnutí dotace na úhradu za žáka městu
Říčany. Hlasováno: pro 2, proti 3 (Šachl, Diviš, Pecková),
zdržel se 3 (Nováková, Zemanová, Kabelka).
ZO schvaluje příspěvek na dopravu souboru Vonička na
folklorní festival v Itálii ve výši 20.000 Kč a pověřuje starostu
podpisem veřejnoprávní smlouvy. Hlasováno: pro 8, proti 0,
zdržel se 0.
ZO schvaluje nákup věžové sestavy s nástupní plošinkou
a skluzavkou dle nabídky firmy Hřiště hrou s.r.o. v nabídkové

ceně 59 263 Kč včetně DPH a šéfmontáže. Hlasováno: pro 8,
proti 0, zdržel se 0.
Bod 2. Různé
 ZO schvaluje za obec Čestlice, IČ 00240125, se sídlem Pitkovická 290, 251 00 Čestlice, starostu obce p. Petra Šachla jako
zástupce na zasedání valné hromady svazku obcí „Pražský
jihovýchodní region“, IČ 705 39 987, se sídlem Budějovická
303, 252 42 Jesenice u Prahy, pro účely volby orgánů tohoto
svazku, rozhodnutí o zrušení tohoto svazku obcí s likvidací
a jmenování (určení) likvidátora. ZO souhlasí se zrušením
svazku obcí „Pražský jihovýchodní region“, IČ 705 39 987, se
sídlem Budějovická 303, 252 42 Jesenice u Prahy s likvidací.
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 Diskuze: odpověď DOMO, kulturní akce, stavební průzkum
budovy starého OÚ, Informace o změně nakládání s majetkem
obce, dotace na domácí kompostéry – informace

Ze zasedání ZO Čestlice
dne 29. června 2016
Přítomni: Petr Šachl, Bedřich Brtek, Martin Diviš, Roman Kabelka,
Ivana Nováková, Petr Pála, Simona Pecková, Jan Šaššák
Omluveni: Jana Zemanová
Ověřovatelé zápisu: Simona Pecková, Martin Diviš
Bod 1. Finance a majetek
 ZO schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské
školy Čestlice sestavenou ke dni 31. 12. 2015, a to bez výhrad. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO schvaluje bezúplatný převod zemědělských pozemků,
případně části pozemků p. č. 152, 216/5, 453/13, 453/25 v k.
ú. Čestlice od České republiky ve správě Státního pozemkového úřadu a pověřuje starostu podpisem smluv. Hlasováno:
pro 8, proti 0, zdržel se 0.
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ZO po projednání nabídky Pyramidy Průhonice s.r.o. o odkup pozemku p. č. 83/9 ve vlastnictví obce v k. ú. Čestlice nesouhlasí s nabídnutou cenou, ale nebrání se dalšímu jednání.
Zatím nebude vyhlašovat záměr prodeje pozemku. Hlasováno:
pro 8, proti 0, zdržel se 0. Bylo rozhodnuto, že obec Čestlice
nechá na předmětný pozemek zpracovat znalecký posudek,
Hlasováno: pro 6, proti 1 (Kabelka), zdržel se 1 (Pála).
ZO souhlasí s rozšířením OU o administrativního pracovníka na částečný úvazek od 1. 7. 2016. Hlasováno: pro 7, proti
0, zdržel se 1 (Pecková).

Ze zasedání ZO Čestlice
dne 7. září 2016
Přítomni: Petr Šachl, Bedřich Brtek, Roman Kabelka, Ivana Nováková, Petr Pála (odešel v 19.20 hod.), Simona Pecková, Jan Šaššák, Jana
Zemanová
Omluveni: Martin Diviš
Ověřovatelé zápisu: Simona Pecková, Jan Šaššák
Bod 1. Finance a majetek
 ZO schvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní
smlouvy s městem Říčany na úhradu vytápění pro hasiče
v Kuří a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasováno: pro
8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou Bonett
EUROGAS CNG Fleet, a.s., IČ 29052564 o právu provést
výstavbu přípojky k plynové stanici na pozemku p. č. 105/57
v majetku obce Čestlice v k. ú. Čestlice, uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na tomto pozemku za úhradu 150 Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem
smluv. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
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ZO schvaluje podání žádosti na dotaci z programu OPŽP
cíl 3.1 Prevence vzniku odpadů, výzva č. 40 na projekt „Kompostéry pro občany- obec Čestlice“. ZO současně schvaluje
nabídku firmy TNT Consulting na zpracování žádosti o dotaci
za cenu 10 000 Kč a v případě získání dotace na zpracování
analýzy potenciálu produkce odpadu a další úkony dle nabídky. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Info o stavu projektu na rozšíření VH1: Stále probíhá řízení
o změně stavby před dokončením a bude nutný podpis k dodatku s firmou DOMO o rozšíření stavby. Zatím probíhá zabezpečení VN a do konce měsíce bude přeložka sdělovacího
kabelu. Dále je nutné jednat se společností AQUAPALACE.
Právník obce dostal zadání k vypracování smluv dle schváleného návrhu, který byl předložen společnosti AQUAPALACE
a byl jí odsouhlasen.
Projekty obce: Zadání studie na možnosti využití budovy bývalého OÚ (např. včetně rozšíření podkroví) – po diskuzi přesunuto na další zasedání. ZO souhlasí se zadáním projektu
na chodník od OÚ ke školce včetně vyřízení povolení. Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 2 (Zemanová, Kabelka).
V 19.20 hod odešel p. Petr Pála.
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ZO vzalo na vědomí finanční zprávu za období 1-8/2016,
kterou přednesl Petr Šachl. ZO souhlasí s rozpočtovým opatřením dle předložené finanční zprávy. Hlasováno: pro 6, proti
0, zdržel se 1 (Kabelka).
ZO souhlasí s darem společnost TŘI, o. p. s. ve výši 1400 Kč
(jedná se o doplatek na ubytování a za péči o občana Čestlic).
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
ZO souhlasí s podáním žádosti na ministerstvo dopravy
o snížení rychlosti mezi 6. až 8. km dálnice D1. Hlasováno:
pro 7, proti 0, zdržel se 0.
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy mezi obcí Čestlice a Průhonice o podmínkách využívání ČOV – dodatek č. 2 a pověřuje starostu podpisem. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0.






ZO schvaluje pořízení fotovoltaické elektrárny o výkonu
6kW na střeše budovy MŠ firmou Richard Král, Obnovitelné
zdroje Pardubice, za cenu 215.177 Kč, a pověřuje starostu
podpisem smlouvy. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje nákup kontejneru pro kontejnerový nosič ve
výši 24 700 Kč bez DPH pro potřeby JSDH Čestlice a obce.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
ZO souhlasí s přijetím daru od společnosti Hornbach za
podmínek stanovených v darovací smlouvě ve výši
100 000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Termín dalšího řádného zasedání ZO nebyl stanoven
.

CO SE V OBCI DĚJE
Zprávičky z mateřské školičky
I těm nejmenším už začal nový školní rok… Děti se po
prázdninách do školky těšily, protože věděly, že tu na ně čeká spousta
dobrodružství, které pro ně připravují paní učitelky. Také adaptace
nově přijatých školáčků probíhá bez větších obtíží. Máme pocit, že
děti chodí do školky zvesela, a věříme, že jim radostná nálada vydrží
po celý školní rok.
Vraťme se ještě ke konci minulého školního roku, kdy jsme se
rozloučili s předškoláčky. Téma minulého školního roku znělo
NAPŘÍČ STALETÍMI, proto jsme si s dětmi celý rok povídali
o různých historických obdobích, od pravěku po dnešek. Však nás také
z pravěku navštívil dinosaurus! Děti byly překvapené, některé se
trochu bály, a když se ozval dinosauří řev, všichni jsme pravěkému
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obrovi raději ustoupili z cesty.… Ale nakonec se nechal i pohladit!
Celé odpoledne se povedlo, pro děti i pro jejich rodiče byla připravena
spousta soutěží a her, počasí nám přálo a věříme, že děti budou na naši
školku rády vzpomínat.

Na letošní rok jsme si připravili téma ZVÍŘÁTKA. Proto si budeme
o zvířátkách hodně povídat a něco se o nich naučíme. Některá zvířátka
také do naší školky pozveme a pohladíme si je. Na konci září nás
navštíví divadlo Tondy Novotného s pohádkou „O panence, která
tence plakala“ a děti, těšte se – další krásné akce budou následovat!
paní učitelky z MŠ

Dobrobazar vstoupil úspěšně
do druhé dekády
Jedenáctý Dobrobazar v Čestlicích navštívilo v neděli 19. 6. na 400 účastníků a podařila se vybrat bohulibá částka 110.110 Kč. Výtěžek (nejen) z prodeje bazarového zboží
a z doprovodného programu letos směřuje do čerčanského Hospice
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Dobrého Pastýře, který obdrží finance na podporu mobilní hospicové
péče: na pohonné hmoty, zdravotnický materiál a léky. Další část výtěžku poslouží na úhradu mezd lékařů a zdravotních sester Domácího
hospice Cesty domů. Tato organizace poskytuje péči na území hlavního města; zároveň se snaží přispívat ke společenským a legislativním
změnám, které umožní zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi.
Jak je s letošním Dobrobazarem spokojená hlavní organizátorka Kateřina Pisková? „Jsem vděčná všem, kteří přiložili ruku k dílu, všem,
kteří přišli, i za to, že se vydařilo počasí. Letos přišlo znatelně víc lidí
a také mezi organizátory přibyly nové tváře. Všichni noví lidé, které
jste mohli potkat v čajovně, u výčepu, v kadeřnictví či ve stanu se sportovním vybavením, se svých rolí zhostili nanejvýš zodpovědně.“ Dobročinná akce ale letos pomohla ještě jedním, nečekaným způsobem:
„Angažujeme se s manželem v integraci křesťanů z Iráku, kteří k nám
na konci února přicestovali z uprchlického tábora v Erbílu. Milé jsou
všechny rodiny ve skupině, ale nejvíce jsme se sblížili s rodinou stavebního inženýra pana Waada. Poprosili jsme ho o pomoc s přípravami v sobotu před akcí – je to spousta práce, nošení stolů, beden, koberců, lavic, pytlů s oblečením, stavění stanů, a nakonec vybalování.
Zpočátku může být zábavné objevovat různé poklady, ale po pěti hodinách kouzlo nutně vyprchá… A tak pan Waad s ženou Ann nechali
doma pětasedmdesátiletou babičku s devítiletým synem Simonem, přišli nám pomáhat a měli velkou radost, že po několika měsících poprvé
pomoc nepřijímají, ale mohou sami pomáhat a být užiteční.“
Organizátoři děkují všem dárcům a příznivcům, stejně tak dobrovolníkům, kteří se do příprav dobročinného bazaru zapojili. Všichni, kdo se
na něm podílejí, tak činí zcela nezištně. Další informace najdete na
http://dobrobazar.wix.com/dobrobazar a na Facebooku.
připravila Renata Skalošová
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Knihovna informuje
Milí Čestličáci,
prázdniny skončily nejen dětem a jejich rodičům, ale
i mně, čestlické knihovně. A tak už mám opět otevřeno pravidelně každou středu od 14 do 18 hodin. V létě
mi přibyly další police, a co myslíte? Moje knihovnice
je ihned zaplnila novými knihami! Přijďte se na ně podívat, však si ani
nemusíte knihu půjčovat – přijďte mě prostě navštívit, protože
v hezkém prostředí mezi knihami můžete jen tak posedět a třeba si
prolistovat některý z časopisů… Knihovnice už pro vás chystá podzimní program. V listopadu a v prosinci tu budeme mít výstavu
„Ztracená generace“, kterou zahájíme malou vernisáží 2. listopadu
v 18 hodin. A hned nato si ženy a dívky mohou vyrobit šperk pro sebe
nebo pro své blízké při 3. korálkování 16. listopadu od 18 hodin.
A na leden a únor chystáme (knihovnice a já) výstavu „Po stopách
předků“, kterou knihovnice doplní dvěma přednáškami, ale o tom víc
až v příštím Občasníku.
A samozřejmě bude pokračovat spolupráce knihovny s čestlickou
školou a školkou. Už v září začnou pravidelné návštěvy družiny a po
domluvě s vyučujícími připraví knihovnice pro
žáky přednášky doplňující výuku. Zajímavým
knihovním fondem se stále širší nabídkou doporučené/povinné četby nezapomínáme ani na
starší školáky a studenty středních škol. O nových románech pro stálé čtenáře nemluvě…
Pro podrobnější informace sledujte webové stránky obecní knihovny

www.knihovnacestlice.webk.cz a www.cestlice-obec.cz.
vaše obecní knihovna se svou knihovnicí
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Letní příprava mužů před novou fotbalovou
sezónou 2016/2017
Přípravu jsme zahájili již na začátku srpna a docházka na úterních
a čtvrtečních trénincích – vzhledem k dovoleným – byla vcelku překvapivá, a to v počtu minimálně dvanácti hráčů.Rádi jsme přijali pozvání na tradiční turnaj v Kazíně v sobotu 13. 8. – jak říkal pořadatel,
domluveno bylo i počasí. Za krásného letního dne jsme „starý známý“
Kazín porazili hokejovým výsledkem 6:5. Druhé utkání proti silnému
a opravdu lepšímu soupeři Union Strašnice jsme se dvěma neproměněnými samostatnými nájezdy prohráli 0:2 a v zápase proti Stodůlkám
jsme zvítězili 3:1. Celkově jsme tak na turnaji obsadili druhé místo a
zároveň jsme našim fanouškům představili nové posily Martina
Richtra a Mirka Stibůrka, kteří budou pro čestlický fotbal nepochybně
přínosem. Následovalo poslední přípravné utkání s béčkem Chodova.
Nastoupili jsme do něj v „nejsilnější“ sestavě a prvních 30 minut jsme
hráli opravdu kvalitní fotbal; celkově mělo utkání velmi dobou úroveň
a dokázali jsme – i po střídání a začlenění kluků, kteří z důvodu dovolených nebo zranění z minulé sezóny příliš netrénovali – vybojovat
nad zkušenějším soupeřem vítězství 5:4.
Celkově lze říct, že se příprava povedla. Všechna utkání jsme odehráli
se soupeři z pražských soutěží, kteří hrají minimálně o soutěž výš, což
pro nás byla zajímavá konfrontace. Pouze do utkání proti Dolním Břežanům zasáhlo počasí a zápas musel být zrušen. Do nové soutěže
vstupujeme s početným a posíleným kádrem, což nám dává možnost
sestavu točit a i hráči, kteří z různých důvodů nemají aktuální formu,

21

se určitě dočkají. Důležitá bude ovšem docházka na tréninky, které
jsou od prvního soutěžního utkání pouze ve čtvrtek.
Střípky z prvních mistrovských zápasů
Po kvalitní letní přípravě (i díky poctivé trenérské práci Vládi Solaře) jsme si pro první soutěžní utkání proti
týmu Lojovic věřili. Na poslední chvíli ovšem došlo
k výraznému oslabení z důvodu zranění Martina
Vrabce a neúčasti Jakuba Felgra (včetně plánované
absence Davida Pály, který vyrazil na dovolenou za „velkou louži“).
Lojovice přijely s obměněným a omlazeným týmem, byť bez „špílmachra“ Frýdy, který nám byl svou pohyblivostí téměř vyrovnaným soupeřem. V 7. minutě překonal Mirek Stibůrek s přehledem a klidem jejich gólmana a bylo to 1:0. Do poločasu se však Lojovickým podařilo
vyrovnat po naší hrubé taktické chybě, kdy jsme dovolili rychlé rozehrání trestného kopu z poloviny hřiště. – Do druhého poločasu jsme
nastoupili v nezměněné sestavě a lehce jsme soupeře fotbalově přehrávali, což v 65. a 81. minutě potvrdily branky Jardy Hančla. Zápas to
byl vskutku dramatický: v závěru jsme soupeři „darovali“ dvě branky,
ale ani po vyrovnání stavu na 3:3 jsme se nepoložili a v posledních
vteřinách se nám povedlo dotáhnout zápas k vítězství. Po faulu na
Tomáše Herciga a rozehrání následného trestného kopu Mirkem Doksanským se prosadil Pepíno Zmešky, když jako správný kapitán rozvlnil síť za soupeřovým gólmanem, a tak rozhodčí ukončil utkání za
stavu 4:3. Zdravotně indisponovanému „tréňovi“ Vláďovi Solařovi
jsme tak mohli alespoň telefonicky tímto výsledkem zlepšit náladu
a následně si v kabině zařvat vítězný pokřik…
K druhému utkání jsme zavítali do Mukařova (v jejich tradiční hodinu). S tímto soupeřem jsme v loňské sezóně, hlavně na jaře, odehráli
velice kvalitní utkání. Měli jsme však trochu starosti s poskládáním sestavy – místo, kde nás „tlačí bota“, je hlavně střed zálohy, kde pro zranění chybí Martin Vrabec. A paradoxně, na tréninky chodí víc hráčů
než na soutěžní utkání… Jelikož jsme měli k dispozici pouze dva hráče na lavičku, zkusili jsme využít zkušeností Mirka Stibůrka a postavili jsme ho na střed zálohy místo Jardy Hančla, kterému víc sedí hra od
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lajny. Mirek si své odzadu zkušeně odehrál, ale pravdou je, že v útoku
je pro nás platnějším hráčem. – První poločas se odehrál v naší režii
a bylo otázkou času, kdy se prosadíme. Čekali jsme do 32. minuty,
kdy dal Michal Čáp gól po hezké přihrávce Jardy Hančla. Pro druhý
poločas jsme Mirka Stibůrka posunuli do útoku a Jardu dali na střed
zálohy, ve hře jsme nechali i Tomáše Herciga, který měl být o poločase střídán Davidem Doubkem. Jako „žolíka“ jsme na lavičce ponechali
Davida Havlíčka. Všichni tři jmenovaní, toho z různých důvodů moc
nenatrénovali.
O poločase jsme se rozhodli ze hry stáhnout Marka Felsingera, kterému nelze upřít snahu, ale určitě již odehrál lepší utkání. Do hry jsme
proti původnímu plánu poslali Davida Havlíčka a role „žolíka“ na lavičce zbyla na Davida Doubka. Tato změna nám pomohla a ve druhém
poločase jsme soupeře přehrávali ještě víc. V 53. minutě, po rohu Davida Havlíčka a přizvednutí Jardy Hančlem se míč dostal na hlavu
Mirka Stibůrka a ten i přes krvavé zranění míč dopravil do sítě.
V 77. minutě David Havlíček vystihl špatnou rozehrávku domácího
brankáře a pohotovým přehozením upravil na konečné skóre 3:0. Výsledek to byl jednoznačný, třebaže soupeř ze standardních situací
párkrát zahrozil. Zdeněk Zápotocký nás ale podržel, předvedl své letošní první čisté konto a hlavně ukázal našim náročným fanouškům, že
chytat umí. Potěšil nás výrok z tábora domácích, že z nás jde strach
(autor výroku patrně neměl na mysli naši vizáž, ale naši hru ).
Další utkání odehrajeme v neděli 18. září s týmem Doubku, který nás
v jarní části loňské soutěže porazil a hlavně se prezentoval výbornou
a důraznou hrou. Je to pozvánka pro naše náročné fanoušky, jejichž
přízeň budeme i v budoucnu potřebovat…
trenérský kolektiv Láďa Solař a Tonda Čermák

Léto a konec prázdnin čestlické přípravky
Po zaslouženém volnu se v polovině srpna naši malí fotbalisté dočkali
začátku letní přípravy na podzimní sezónu. Při prvním seznamovacím
tréninku se kluci a holky opět skamarádili s míčem a řekli si, co bylo
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hezkého na prázdninách. V týdnu mezi 17. a 21. srpnem nás čekalo
soustředění ve vesničce Ostružno v malebné krajině Českého ráje nedaleko Jičína. Zúčastnilo se ho 21 hráčů a hráček a čtyři trenéři, zde
jsme nabírali fotbalovou kondici a současně utužovali partu. Dny začínaly ranní rozcvičkou, následoval dopolední trénink a odpoledne nás
čekaly buď další tréninkové jednotky, nebo třeba výlet, například do
skal Českého ráje. To ale nebylo všecko – opékali jsme buřty u táboráku, hráli bojovku nebo zápolili v čestlické olympiádě při sportovním
víceboji. Za nás trenéry musíme děti opravdu pochválit, soustředění
proběhlo v dobré náladě a s dětmi jsme si to moc užili. Velkou zásluhu
na tom, že se soustředění povedlo, měl správce chaty Homole, kde
jsme byli ubytovaní. Společně s týmem kuchařek nám připravil téměř
domácí prostředí (jídlo jako od babičky či od maminky) s maximálním servisem a laskavým chováním k dětem i k nám, trenérům. Pokud
to bude možné, rádi se sem v dalších letech budeme vracet. Za to, že
nám trenérům ubylo i plno dalších starostí, vděčíme Jirkovi Kovářovi,
který propůjčil svou dodávku pro přepravu pomůcek i většiny „našich“
dětí, a dále Petře Přesličkové za skvělý zdravotnický dohled. Aktivní
pomoc nám poskytli i rodiče (Karáskovi, Boháčovi a Znamenáčkovi),
kteří nás na soustředění též doprovázeli a v případě potřeby ochotně
vypomohli.

Společné foto z výletu do Jičína
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Ranní rozcvička nás dostávala do formy…
… stejně jako relax v bazénu.
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Po soustředění jsme najeli na klasický režim pondělních a čtvrtečních
tréninků na čestlickém hřišti. Při nich se opět snažíme co nejzábavnější
formou prohlubovat fotbalové znalosti a dovednosti dětí. Jestli se nám
to daří, to poznáme během podzimních turnajů, které letos hraje opět
naše mladší, ale nově i starší přípravka, která hraje již na větší hřiště
a s vyšším počtem hráčů. První turnaje už naše družstva odehrála
a mladší přípravka se v Říčanech hned umístila na krásném druhém
místě, starší přípravka na domácím turnaji 4. září vinou chabé koncovky skončila čtvrtá. Od letošní sezóny bude též fungovat další kategorie
přípravky, tzv. školička, v níž jsme v rámci náborových dní přivítali
několik nových hráčů a hráček. Budeme rádi, pokud nás fanoušci přijdou na některý z následujících turnajů podpořit, rozpis je umístěn na
webových stránkách obce, případně na vývěsce na hřišti. Našim malým nadějím přejeme, aby je fotbal dál bavil a aby naopak oni nás bavili svou hrou a radostí ze sportu a předvedli hodně gólů, kliček a výher.
za trenéry přípravky Martin a Mirek Doksanský
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POZNAMENEJTE SI
DO KALENDÁŘE
Září v Dendrologické zahradě
Akce viz www.dendrologickazahrada.cz - akce pro veřejnost:
 do 25. 9. – výstava jiřinek
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Nově akce pro rodiny s dětmi pod názvem „Pestrá odpoledne
v zahradě“ v Návštěvnickém centru Dendrologické zahrady – nabízejí
aktivity zaměřené na zkoumání přírody a tvořivé či výtvarné dílny:
.
 24. 09. od 14.00 hod. Cesta kolem světa – stromy z pěti kontinentů: okružní cesta zahradou proložená hrami a aktivitami pro děti a
zajímavostmi pro dospělé.
 30. 09. od 16.00 hod. Drátenická dílna I. – vlastnoruční odrátování
nádoby (láhev, květináč); vyprávění o historii a současnosti drátenického řemesla.

Pozvánka na dvě čestlické výstavy
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Výstava „Ztracená generace“
Výstava vznikla u příležitosti stoletého výročí 1. světové války a zachycuje bratry Čapky mezi přáteli v okruhu umělců sdružených kolem
kavárny Union. Vedle životního příběhu Karla a Josefa Čapkových
v období let 1910–1918 zachycuje rovněž životy známých spisovatelů,
hudebních skladatelů, architektů a malířů. Výstava navíc zachycuje
osudy obce Stará Huť, na jejímž příběhu lze sledovat těžkosti, jakými
procházely i ostatní obce a města budoucího Československa. Výstava
připomene nejen průběh války, ale také hlouběji pronikne do problematiky počátků budoucí kariéry Karla a Josefa Čapkových. Dále seznamuje s osudy Eduarda Basse, Františka Langra, Gočára, Křičky
a dalších.

Okruh umělců sdružených kolem kavárny Union (Karel Čapek zcela
vpravo). Od druhé poloviny 20. let minulého století se kulturní a politické osobnosti první Československé republiky pravidelně scházely
i ve vinohradské vile bří Čapků – protože se schůzky odehrávaly vždy
v pátek odpoledne, vžil se pro ně název „pátečníci“.
Přijměte pozvání na výstavu Ztracená generace, jejíž vernisáž s malým občerstvením se koná 2. listopadu 2016 v 18 hodin v prostorách
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OÚ Čestlice. Výstava je zapůjčena na listopad a prosinec a bude volně
přístupná v hodinách pro veřejnost. Přijďte se něco dovědět z historie
našich známých osobností, případně si trochu odpočinout v předvánočním čase.
Jitka Šachlová, obecní knihovna Čestlice

Přehled nejbližších obecních akcí
 V sobotu 24. září v 15.00 hod. – vernisáž k výstavě Obrázky
z Prahy a venkova s kulturním vystoupením ZUŠ Uhříněves
 V sobotu 15. října se koná tradiční podzimní Dětský
bazárek: příjem bazarového zboží proběhne
v budově základní školy v pátek 14. října od 16 do
19 hod., prodej 15. října od 9 do 12 hod. a výdej neprodaných věcí od 12 do 13 hod. Nevyzvednuté zboží jde na charitu!
 V neděli 23. října v 15.00 hod. budeme na obecním úřadě vítat
nové občánky.
 Ve středu 2. listopadu v 18.00 hod. – vernisáž k výstavě „Ztracená generace“ (bratři Čapkové a další známí spisovatelé, hudební
skladatelé, architekti a malíři) – výstava potrvá do 21. 12. 2016
 Ve středu 16. listopadu od 18.00 hod na OÚ si nenechte ujít
3. korálkování (zhotovení vlastního šperku): přihlášky na knihovna@cestlice-obec.cz nebo osobně v knihovně OÚ.
 Ve středu 23. listopadu od 18.00 hod. – cestopisná přednáška
Ing. Jaroslava Mašína o Polynésii (Tahiti a Velikonoční ostrov)
s prodejní výstavou fotografií.
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INZERCE
Pro občany Čestlic je inzerce zdarma, pro ostatní je inzerát na ½ strany za 200 Kč a na celou stranu za 400 Kč bez DPH. Inzerci lze zasílat
na e-mail redakce in.cestlice@gmail.com, platba se provádí na OÚ.
Předpokládaný termín dalšího vydání Čestlického občasníku je prosinec 2016.

Čestlické trhy s.r.o.
V bývalé budově Gigasportu mají být ve druhé polovině září otevřeny největší farmářské trhy! V provozu budou za každého počasí,
sedm dní v týdnu. Zákazníci si zde budou moci koupit čerstvě sklizené
ovoce a zeleninu v biokvalitě, masné výrobky, sýry, ryby nebo kvalitní
domácí i zahraniční vína.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Akce kompostéry
Na základě ankety, v níž občané projevili zájem o pořízení domácího
kompostéru, se obec rozhodla požádat o dotaci v rámci výzvy OPŽP
„Prevence vzniku odpadů“. V rámci této výzvy je k dispozici 100 milionů korun, které mají podpořit projekty např. právě na kompostéry
pro občany nebo na štěpkovač přiměřeného výkonu. Maximální výše
dotace může dosáhnout až 85 % z celkových způsobilých výdajů na
projekt. Děkuji všem, který odevzdali dotazník. Pokud bude náš projekt úspěšný a dotaci se nám podaří získat, dojde příští rok k nákupu
jak kompostérů pro občany, tak obecního štěpkovače a zařízení na biologickou likvidaci kuchyňského odpadu pro školní kuchyni; počítá se
i s uspořádáním přednášky o správném kompostování. Svoz bioodpadu
zůstane zachován v současné podobě, ale část biologického odpadu
bude možné lépe využít pro zlepšení poměrů na vlastní zahradě.
Petr Šachl, starosta

Přihlaste se na vítání občánků
Jak už víte, poněkud přehnaná ochrana osobních údajů dnes
zabraňuje obcím automaticky posílat rodičům pozvánku na
vítání nových občánků. Matrikáři totiž nesmějí sdělovat obcím údaje z matriky.
Obec Čestlice by ovšem opět ráda přivítala své nové
občánky – udělila jim Domovský list obce Čestlice a obdarovala je
malou pozorností. Oslovujeme tímto rodiče, kteří si přejí zúčastnit se
letošního vítání občánků, které proběhne na obecním úřadě v neděli
23. října 2016 v 15.00 hod., aby se co nejdříve předběžně přihlásili
a poskytli obci souhlas k zaslání pozvánky.
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Uvádíme na pravou míru
Někteří z vás možná byli přímými či nepřímými svědky „spravedlivého rozhořčení“ jedné obyvatelky Čestlic, která navštívila některé domácnosti s podivnými informacemi zaměřenými proti zastupitelům
obce, ale zejména proti starostovi p. Šachlovi; tuto osobní aktivitu následovalo vhození jakési předvolební výzvy do vašich schránek.
Budiž řečeno, že veškeré vyřčené informace a osočení se v ničem
nezakládaly na pravdě a že se manžel této občanky za její emoční rozrušení jménem rodiny starostovi písemně omluvil.

 Administrativu a další agendy zajišťuje od 1. září nová pracovnice
OÚ na zkrácený úvazek Ing. Tereza Poustková v platných úředních hodinách pouze ve středu. Agendu hřbitova bude zpracovávat paní Simona Pecková, rovněž pouze ve středu.
 Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v pátek
21. října na návsi vedle hřiště (2 ks) a v ulici Okružní, resp. na
konci Slepé uličky (2 ks). Odvoz bude v pondělí 24. října. Prosíme o ukládání odpadu tak, aby byly kontejnery maximálně využity.
 Mobilní svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 22. října
na návsi v 11:00–11:30 a u hřbitova v 11:30–12:00 hod.
 Svoz bioodpadu z domácností se předpokládá do konce října,
v případě hezkého počasí může být prodloužen.
 Na jednání se starostou se prosím objednávejte pokud možno předem, nejlépe telefonicky. Zastupitelé jsou k dispozici každou středu
od 17 do 18.30 hodin.
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Na obecním úřadě je pro zájemce k zakoupení publikace o naší
obci Čestlice v dějinách i v současnosti za cenu 200 Kč.

Adresa obecního úřadu
Pitkovická 290
251 01 Čestlice

administrativa: Tereza Poustková
hřbitovní agenda: S. Pecková
účetní: Jana Nováková

Tel.: 272 680 707
Fax: 272 680 909
datová schránka: rmtbzat

e-mail: obec@cestlice–obec.cz
www.cestlice–obec.cz

Úřední hodiny OÚ:
pondělí 8– 12 a.13–17
středa 8 –12 a 13–18
zastupitelé 17–18.30
(ostatní dny po dohodě)

Knihovna:
www.knihovnacestlice.webk.cz
středa 14–18
Hřbitov (období 1. 4 .–1. 11.):
otevřeno denně 8–20

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