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SLOVO NA ÚVOD
Vážení spoluobčané,
v neděli 15. března ve večerních hodinách, kdy už bylo toto číslo Čestlického občasníku hotovo a přepraveno k tisku, jsem se zúčastnil krizového setkání starostů v Říčanech. A v pondělí 16. 3. byla vyhlášena
celostátní karanténa s omezením pohybu obyvatel s prozatímní
platností do 24. března. Všichni s napětím sledujeme, jak se situace
kolem šíření koronaviru den za dnem mění a jak jsou bezpečnostní
opatření státu stále aktualizována a rozšiřována. Nikdo netuší, jak se
bude situace vyvíjet dál. Pro aktuální informace sledujte prosím
webové stránky obecního úřadu, základní a mateřské školy
a samozřejmě aktuální zpravodajství.
Z rozhodnutí vlády ČR z 11. března 2020 byla do odvolání zrušena
výuka na všech základních, středních a vyšších odborných školách, což se samozřejmě týká i čestlické ZŠ, školní družiny, školní
jídelny a všech zájmových aktivit provozovaných na škole. Po dohodě s vedením školky byl také od pátku 13. 3. 2020 do odvolání přerušen provoz MŠ, zavřít musela knihovna a obec do odvolání uzavřela sportovní halu Čestlice. Dočasně jsme byli nuceni ukončit
rozvážku obědů pro seniory, omezují se ordinační hodiny praktické
lékařky, přerušuje se provoz dentální hygieny.
V rámci celostátní karantény přecházíme k omezení provozu úřadu
na tři hodiny týdně. OÚ Čestlice stanovil do odvolání tyto hodiny na
pondělí 9:30–11:00 hod. a středu 15:30-17:00 hod. Do odvolání se
ruší i čas určený pro setkání veřejnosti se zastupiteli ve středu 17:00–
18:00 hod. Na obecním úřadě jsou zrušeny úkony CzechPoint (je
možné využít služeb České pošty v Makru). Ve styku s obecním úřadem vás žádáme o upřednostnění e-mailové komunikace nad osobní návštěvou a omezení návštěv úřadu ve výše uvedených hodinách
pouze na zcela nezbytné záležitosti. Děkujeme.
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Protože však je třeba snažit se fungovat a žít co možná normálně, dovolte mi obvyklý přehled aktuálního dění na katastru naší obce.
► Po dokončení projektové dokumentace a jejím předložení odboru
dopravy čekáme na povolení k rekonstrukci ulice K Dobřejovicům.
Investor výstavby rodinných domů zde v loňském roce rozšířil komunikaci a vybudoval chodník a obec chce letos opravit zbylou část komunikace – v plánu je osazení obrubníků, dále vydláždění vjezdů
k jednotlivým nemovitostem zámkovou dlažbou a položení nového asfaltového povrchu.
► V ulici K Dobřejovicům také obec vyzkoušela zkulturnění sběrného stanoviště pro nádoby s tříděným odpadem – realizace na dalších místech v obci bude průběžně následovat.
► Po konzultaci s firmou Eltodo, která je správcem světelných křižovatek v ulici Obchodní, jsme se rozhodli provést výměnu technologie
s cílem vytvořit tzv. inteligentní křižovatky s režimem dynamicky
řízeného provozu, s přípravou pro přednostní řízení veřejné dopravy a s možností záznamu statistiky průjezdu aut danými úsekem. Technologie světelných signalizačních zařízení s LED prvky bude nepochybně znamenat i úsporu elektrické energie. Dojde rovněž
k výměně sloupů s výložníky zasahujícími nad komunikaci, protože
jejich životnost je u konce (jeden sloup na křižovatce U Makra již musel být vyměněn, protože vlivem silného větru došlo k poškození výložníku a narušení sloupu). Na dodávky těchto zařízení bude vypsána
veřejná zakázka, nejprve je však třeba zpracovat zadávací řízení.
S realizací počítáme ve dvou etapách, s částí v letošním a částí
v příštím roce.
► ZŠ Čestlice je již plnohodnotnou devítiletkou. Nárůst počtu žáků
ovšem znamená také nárůst strávníků. V loňském roce došlo k úpravě kuchyně v mateřské škole – nakoupení nových elektrospotřebičů
umožnilo navýšení počtu vařených jídel a pro vylepšení organizace
práce zde proběhly menší stavební úpravy. Nyní je na řadě rekonstrukce jídelny základní školy, která vedle zkulturnění prostor má za
cíl především rozšíření kapacity, tj. navýšení počtu stravovacích
míst. Je dokončován stavební projekt, a pokud proběhne vyjádření dotčených orgánů a povolovací proces podle našich představ, mohlo by
dojít k realizaci o letošních letních prázdninách.
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► V minulém čísle Občasníku vám byl představen záměr výstavby
areálu pro sport a volnočasové aktivity v lokalitě u Makra „Pumptrack
Čestlice“. Zpracování projektové dokumentace bylo zadáno společnosti MO Atelier – dokumentace je před dokončením a to, zda tuto investici zrealizujeme ještě letos nebo až příští rok, bude opět záležet na
rychlosti stavebního řízení.
►Začátkem roku se podařilo uzavřít nájemní smlouvu se společností
Dent, s.r.o., zastoupenou zubním lékařem MDDr. Kýrem, který má
zubní ordinaci v sousedních Průhonicích. Na základě této smlouvy
funguje zubní ordinace v novém zdravotnickém středisku v Čestlicích
jako ordinace dentální hygieny, po personálním dořešení bude rozšířena i o zubního lékaře.
►Březnové termíny přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad a svoz nebezpečného odpadu byly zatím bez náhrady zrušeny.
Jakmile se situace vrátí do normálu, dojednáme termíny náhradní.
V tuto chvíli lze pouze konstatovat, že přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad na technickém dvoře u obecního úřadu se osvědčilo,
a proto v něm budeme pokračovat. Díky kontrole obsahu a jeho efektivnímu ukládání jsme naplnili o dva kontejnery méně než v minulých
letech, což znamená značnou finanční úsporu. Opět upozorňuji, že do
těchto kontejnerů není možné ukládat stavební suť, to lze pouze ve
sběrném dvoře v Dobřejovicích za poplatek (z důvodu zneužívání již
obec ukládání tohoto odpadu občanům nehradí). Zahájení svozu bioodpadu z domácností 8. dubna platí (viz str. 46). Velký kontejner
na bioodpad je již přistaven na technickém dvoře, k dispozici však
bude až po ukončení karantény.

             
Pokud jde o plánované obecní akce, v době tisku Občasníku došlo
k posunu avizované přednášky Izrael v čase (viz přehled akcí na
str. 37) a ke zrušení úklidové akce Čisté Čestlice. Konání dalších
dubnových akcí, které byly v Občasníku ponechány, je takříkajíc ve
hvězdách – na všechny jste srdečně zváni, ale jestli se budou konat, to
ukáže čas. Vždy se prosím předem ujistěte, zda nedošlo ke změně.
Doufejme, že úsilí všech, kdo akce připravují, nepřijde nazmar, a po-
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kud budou akce zrušeny, najdou se jistě náhradní termíny… Také datum veřejného setkání zastupitelů s občany, které se mělo původně
konat na začátku dubna, stanovíme až podle vývoje událostí. Život jde
dál, nebezpečí nákazy časem pomine a situace se zklidní.
Martin Diviš, starosta

V souvislosti s koronavirem spustilo Ministerstvo zdravotnictví ČR
celostátní bezplatnou linku 1212, která slouží jako základní informační linka a rozcestník pro občany. Respektujte prosím zásadu, že
linka 155 je určena výhradně pro případ ohrožení života!
Infolinky ke koronaviru pro Středočeský kraj:
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze:
 infolinka 771 137 070 – 7 dní v týdnu od 7:00 do 19:00 hod.
 linka 736 521 357 – v pracovní dny od 7:00 do 9:00 hod.
Na tyto linky neposílejte SMS a na hygienickou stanici nechoďte
osobně. V pracovní době využijte možnosti obracet se dle místa bydliště na protiepidemická oddělení jednotlivých územních pracovišť –
kontakty viz http://khsstc.cz/obsah/kontakty_147_1.html. Jen tak nebude infolinka Krajské hygienické stanice v pracovní době přetížená
a dříve se dovoláte.
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TÉMA DNE
Zrušení části změny č. 1 ÚP Čestlice
Nejvyšším správním soudem v Brně
Vše začalo v roce 2017, kdy sousední obec Dobřejovice, resp. její
tehdejší zastupitelstvo, podala ke Krajskému soudu v Praze návrh
na zrušení části změny č. 1 územního plánu naší obce (změna byla
schválena zastupitelstvem dne 27. 9. 2016). K tlakům sousední obce
zrušit tuto změnu se přidal i spolek Krajina pro život sídlící
v Průhonicích. Krajský soud v Praze na podnět obce Dobřejovice napadenou část změny č. 1 územního plánu zrušil, aniž by zároveň zrušil
souhlasné stanovisko odboru životního prostředí a ministerstva životního prostředí k vynětí ze zemědělského půdního fondu. Proti rozsudku Krajského soudu v Praze podala obec Čestlice ještě v roce
2017 kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.
Změna č. 1 ÚP obce Čestlice pojednávala mimo jiné o rozšíření komerční plochy za dálnicí o plochu Z12c (tzv. rezervu). Zařazení této
plochy do územního plánu nebylo novinkou. Již od roku 1994 bylo
území v této části Čestlic plánováno pro výstavbu komerční zóny.
Na základě změny legislativy o územním plánování byla vymezená
plocha rozdělena do dvou etap. Po naplnění 1. etapy v nové komerční
ploše (plochy Z12a a Z12b) mělo ve 2. etapě dojít k překlopení rezervy (plocha Z12c) na zastavitelné plochy s typem využití OK (občanské
vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá) – viz str. 8.
Plocha Z12c (2. etapa) měla spolu s již zastavitelnými plochami Z12a
a Z12b (1. etapa) do budoucna tvořit komerční zónu Čestlice-Jih, pro
kterou bylo nutné nejdříve vybudovat celkovou infrastrukturu. Součástí této infrastruktury bylo mimo jiné i vyřešení povodňových stavů
z polností nejen uvnitř plánované nové komerční zóny, ale také v jejím
blízkém okolí. Vlivem špatných vsakovacích podmínek z území o rozloze cca 100 ha docházelo při přívalových deštích k vytopení domů Na
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Michovkách a k následnému navalení vody do lokality U Křížku, odkud voda odtékala potrubím do retenční nádrže u Aquaparku. Tato retenční nádrž mnohdy přetékala (vzpomeňme na zaplavený suchý poldr) a vzniklá povodňová vlna vyplavovala dendrologickou zahradu.
Investor byl obcemi Čestlice a Průhonice pověřen, aby tuto situaci na
vlastní náklady vyřešil (rozšíření retenční nádrže u Aquaparku, výstavba retenční nádrže na území nové komerční zóny, vsakovací příkopy podél nové komerční zóny).

Zdroj: Územní plán Čestlic – dokumentace právního stavu po změně č. 1
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Investor tedy infrastrukturu, povodňová opatření aj. dle platného
územního plánu vybudoval, avšak stejně jako naše obec byl několik let
v nejistotě, jak dopadne kasační stížnost podaná obcí Čestlice
k Nejvyššímu správnímu soudu, který měl zrušení části změny č. 1
územního plánu obce znovu přezkoumat. Bohužel na začátku letošního roku Nejvyšší správní soud naši kasační stížnost zamítl a potvrdil zrušení části změny č. 1 ÚP, tzv. rezervní plochy Z12c.
Znamená to tedy, že 2. etapu plánované komerční plochy za dálnicí D1
nelze zastavovat. Rozsudek byl vydán bez opory jakéhokoli znaleckého posudku, který by si Nejvyšší správní soud nechal zpracovat.
Soud zjevně nepřihlédl k námi předloženým podkladům protipovodňových opatření, která jsou nesporně veřejným zájmem, byla již zčásti
vybudována a jejich dostavba je součástí dostavby komerční zóny
Čestlice-Jih. Naopak z našeho pohledu nepochopitelně konstatoval, že
tato opatření s komerční zónou Čestlice-Jih nesouvisejí a svým rozhodnutím znemožnil dokončení plánované kaskády retencí. Rovněž
nereflektoval finanční ztrátu investora Domo Development a. s., který
investoval několik set miliónů Kč do infrastruktury pro svůj projekt,
ale také do infrastruktury pro obce Čestlice a Průhonice. Nemluvě také
o finanční újmě pro obě zmiňované obce, neboť např. na základě plánovací smlouvy uzavřené mezi obcí Čestlice a investorem mělo do
obecního rozpočtu z plochy Z12c přijít významné finanční plnění, které je kvůli rozsudku nyní v nedohlednu.
Soud přiřkl obci Dobřejovice tzv. aktivní legitimaci (právo žalovat),
neboť dospěl k závěru, že přeřazením plochy Z12c, která se nachází na
okraji dobřejovického katastru, dojde k evidentnímu ovlivnění života
na území Dobřejovic a ovlivnění rozvoje obce. Obce takto obdržely
od soudu mandát omezovat vlastnická práva a práva na samosprávu sousedních obcí.
Největší obavy dobřejovických obyvatel se týkaly nárůstu dopravy,
který by po dokončení výstavby komerční zóny Čestlice-Jih mohl obec
zatěžovat. Soud ale zároveň konstatoval, že obec Dobřejovice nepředložila důkazy o těchto negativních dopadech z nově vzniklé komerční
zóny. Za velmi nešťastné považujeme shledání důvodné námitky Nej-
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vyššího správního soudu k „porušení zásady ochrany zemědělského
půdního fondu“, kterou spatřoval v převedení plochy Z12c do zastavitelného území. Svoje rozhodnutí odůvodnil tím, že dojde k vynětí zemědělské půdy s I. a II. třídou ochrany, která je jen výjimečně vyjímatelná, a to v případě převažujícího veřejného zájmu (např. dopravní
infrastruktury, stavby určené k obraně státu nebo k ochraně před živelnými pohromami). Soud neshledal, že by výstavba komerčních areálů
výrazně převažovala nad zájmem na ochraně zemědělského půdního
fondu, a tudíž by byl zábor nezákonný. Bohužel soud rovněž konstatoval, že neexistuje zákonný výčet veřejného zájmu a soudy jej budou
posuzovat individuálně při každé žalobě, což skýtá pro všechny obce
i investory v ČR vysoké riziko ztracených investic.
Nejvyšší správní soud zrušil stanovisko odboru životního prostředí
i ministerstva životního prostředí, kteréžto instituce předtím vynětí ze
ZPF povolily. Jiný vyšší orgán o nakládání s půdami neexistuje. Je
nutné ale podotknout, že změnou zákona v roce 2011 došlo ke změně
bonity půdy, kdy byly třídy bonity účelově posunuty o stupeň výš,
a tedy z převažující bonity III. třídy na území vyhraněném pro komerční zónu se stala II. třída zemědělské půdy. Stát touto změnou zákona získal vyšší odvody za vynětí ZPF a nelze proti tomu nijak konat,
leda pokud by došlo ke zjištění, že na daném území skutečně tak hodnotná půda je a došlo by k následné rebonitaci. Můžeme si položit
otázku, zda opravdu mohou být podél dálnice D1 tak hodnotné půdy
s nejvyšší bonitou.
Z mapy naší obce a přilehlých území na protější stránce je patrná bonita I. a II. třídy většiny plochy (červená a oranžová barva). Je zřejmé,
že obec Dobřejovice svým podnětem zastavila nejen rozvoj okolních obcí, ale také vlastní rozvoj.
Další negativní vliv rozhodnutí Nejvyššího správního soudu má celorepublikový dosah, neboť dle daného rozsudku se může jakákoliv
obec vměšovat do územního plánu, potažmo rozvoje, jiné obce.
Dopad bude i na tvorbu územních plánů. Obce pravděpodobně ztratí
územní rezervy v současných plánech a nebude dávat smysl tyto
územní rezervy dále plánovat. Obce by tak riskovaly mnohaletý
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soudní přezkum, než by se dozvěděly, zda jejich záměr lze realizovat.
Nejhůře na tom budou obce, které pro svůj rozvoj již investovaly
do infrastruktury a na základě tohoto judikátu jejich investice přijdou vniveč.

zdroj: www.vumop.cz

Podle právního názoru je verdikt Nejvyššího správního soudu velmi
nešťastný a s jeho odůvodněním se nemůžeme ztotožnit. Jako občan
i starosta obce považuji za korektní domáhat se pro naši obec logických práv a zastupitelstvo se shodlo na tom, že obec Čestlice podá
proti tomuto rozsudku ústavní stížnost. Na prvním místě tím hájíme
zájem naší obce, které měl z dlouhodobých rozvojových plánů kynout
prospěch. Ještě důležitější však je, že Čestlice se v tuto chvíli staly aktérem celorepublikového precedentu, kdy nám jako první obci vůbec
bylo odepřeno právo svobodně a samosprávně rozhodovat o svém
rozvoji bez toho, aby obecní záležitosti ovlivňovala a diktovala sou-
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sední obec. Proto je v zájmu všech obecních samospráv, aby hranici
Ústavou garantovaného práva na obecní samosprávu posoudila
nejvyšší autorita, tedy Ústavní soud. To, jak náš lokální spor dopadne, totiž může mít značné důsledky pro mnoho obcí po celé zemi,
a odpovědné rozhodnutí zastupitelů Čestlic tak má v tomto případě
podstatně širší rozměr než obvykle.
Martin Diviš, starosta

CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT
Revitalizace nemovitosti č. p. 202
V loňském roce obec zakoupila z pozůstalosti od rodinných příslušníků nemovitost č. p. 202 v ulici K Dobřejovicům. Důvody k této investici byly zejména tyto:
 Nemovitost a její pozemky navazují na pozemky ve vlastnictví obce a mají tak značný rozvojový potenciál.
 Dvougenerační rodinný dům je v zachovalém stavu a dispozičně
umožňuje úpravu na dvě samostatné bytové jednotky nebo vzájemně nezávislé obytné prostory.
 Součástí nemovitosti je zahrada s rozlohou přes 2500 m2.
 Pod částí zahrady jsou uloženy inženýrské sítě (kanalizace dešťová
i splašková, vodovod a kabel NN), které obsluhují celou lokalitu
kolem ulice K Dobřejovicům.
 Vlastnictví nemovitosti je pro obec strategické, protože opět otevírá
možnost pokusit se o dohodu s vlastníky sousední nemovitosti (bývalého Marešova statku) a zřídit bezpečný průchod pro pěší z ulice
K Dobřejovicům do ulice Lipové.
Zastupitelé obce schválili variantu vytvoření dvou nezávislých bytových jednotek a ke zpracování projektové dokumentace byl vyzván

12

pražský MO Atelier. Vzhledem k tomu, že dům nebyl napojen na veřejnou splaškovou kanalizaci a využíval vlastní domovní čističku odpadních vod, je součástí projektu revitalizace i nová kanalizační přípojka.

Podle předběžného rozpočtu se jedná o tzv. zakázku malého rozsahu
na stavební práce. Dne 24. února letošního roku tak bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele formou výzvy více zájemcům, v níž bylo
osloveno šest stavebních společností. Předpokládaná doba provádění
prací je od 14. dubna do 31. října letošního roku.
Předmětem stavebních úprav bude:
 zateplení celého objektu, vybourání vstupních dveří a starých oken,
nová plastová okna, oprava terasy, zateplení balkonu a nová dlažba;
 oprava vnitřní omítky, v kuchyních a na chodbě 2.NP výměna podlahové krytiny, osazení nových kuchyňských linek (2 ks) včetně
obkladu zadních stěn;
 odstranění kotle na pevná paliva a starého kotle na plyn, rozdělení
otopné soustavy (pro byt v přízemí a byt v podkroví), instalace nového kondenzačního plynového kotle s ohřevem teplé vody pro
každou otopnou větev; nátěr otopných těles;
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 rozdělení rozvodů vody za hlavním vodoměrem – první rozvod pro
byt v přízemí, druhý rozvod pro byt v podkroví, pro každý rozvod
bude vlastní podružný vodoměr;
 rozdělení rozvodů elektrické instalace, pro každý okruh bude vlastní podružný elektroměr, rozvedení datových rozvodů z bytu v přízemí;
 domovní čistírna bude demontována a místo ní bude vedeno nové
svodné potrubí pod terénem do stávající revizní šachty kanalizační
přípojky.
Obec touto investicí získává dvě kvalitní obecní bytové jednotky (nebo
jeden byt a jedno sdílené bydlení), které mohou do obce přivést žádané
profese (např. dětského lékaře, zubního lékaře, učitele apod.); prostory
lze využít i jinak (např. pro komunitní centrum, nouzové situace)
a další potenciál nabízí přilehlý pozemek.
zpracoval Zdeněk Kysela

Nové obecní vyhlášky
Protože se legislativa často mění a naše obecní vyhlášky jí musí odpovídat, bylo třeba na sklonku minulého roku přistoupit k větším změnám. Ostatně po výrazných novelách zákonů o odpadech a o místních
poplatcích by již naše zastaralé vyhlášky vůbec neodpovídaly platnému právnímu stavu. Od 1. 1. 2020 tak v naší obci platí hned pět nových obecně závazných vyhlášek: 1) o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, 2) o místním poplatku ze psů, 3) o místním poplatku z pobytu, 4) o poplatku za komunální odpad a 5) o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
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Při této příležitosti došlo k úpravě výše některých poplatků (za pobyt
či zábor veřejného prostranství), nikoli ovšem těch, které se dotýkají
primárně obyvatel Čestlic (poplatky za psa či za odpad). Přesto lze
všem občanům doporučit, aby se se zněním nových vyhlášek seznámili na internetových stránkách obce. Věděli jste například, že každý
občan má ze zákona (který se promítá i do textu příslušné vyhlášky)
povinnost předcházet vzniku odpadu a odpad třídit?
Je rovněž třeba upozornit majitele loveckých psů, kteří mají nárok na osvobození od poplatku, že aby bylo učiněno
zákonným požadavkům zadost, je nutné
předložit pro uznání nároku na obecním úřadě potvrzení od uživatele honitby, že jde o loveckého psa drženého
v honitbě na základě § 44 odst. 1 zákona
č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění
pozdějších předpisů; zároveň musí jít
o psa loveckého plemene uznaného
Mezinárodní kynologickou federací
(FCI) s průkazem původu, který složil
příslušnou zkoušku z výkonu. Bez splnění těchto podmínek nelze nárok na
osvobození psa od poplatku uznat (viz
zápis ze zasedání ZO č. 15/2019).
V nezbytných změnách dalších obecně
závazných vyhlášek obce, které ne vždy odpovídají stávající praxi i
zákonům, budeme v rámci zastupitelstva i nadále pokračovat.
V současné době je např. v Poslanecké sněmovně projednáván balíček
zbrusu nové odpadové legislativy, který povede k razantním změnám,
jež bude opětovně třeba promítnout i do našich obecních vyhlášek.
Pokud máte ke znění obecních vyhlášek své podněty, můžete je zasílat
na emailovou adresu vanca@cestlice-obec.cz.
Matouš Vanča, zastupitel
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Proměna mateřské školky
Na zahradě čestlické mateřské školy proběhnou v průběhu května
úpravy, které dětem přinesou spoustu radosti. Firma 4soft, s. r. o.
z Tanvaldu zde bude realizovat tři barevné herní plochy z moderního povrchu SmartSoft, který je měkký, bezúdržbový, bezpečný a vysoce trvanlivý. Nášlapná vrstva EPDM je tvořena granulemi celobarevného umělého kaučuku se speciálním polyuretanovým pojivem
a pokládá se jako monolitická vrstva beze spojů. A to všechno hraje
krásnými barvami!
Pro děti budou v areálu školky přichystány tři herní prvky:
 u vstupu do školky 3D celobarevná grafika s motivy oblohy
a kotvenými taburetkami na sezení;
 k budově bude přiléhat další 3D celobarevná grafika s dopravní tematikou, kde se děti vydovádí třeba na odrážedlech;
 a konečně v zadním rohu zahrady děti v horkých dnech osvěží
mlhoviště s motivem palmy a kopečkem s fontánkou.
Zahrada naší mateřské školky se tak zase o kousek víc promění
v atraktivní prostor plný barev a zábavy!
podklady k článku připravil Aleš Dvořák, zastupitel

Grafické návrhy chráněné autorskými právy společnosti 4soft, s.r.o.
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Další krok v pomoci občanům v sociální oblasti
Naše obec se dosud zaměřila na seniory – ať už nabídkou příspěvku
na obědy s možností dovážky či seniorskou kartičkou na ledničku,
která je zdarma k vyzvednutí na obecním úřadě. Radu nebo pomoc
v sociální oblasti však může potřebovat kdokoli z nás bez ohledu na
věk, a proto je na webových stránkách obce k dispozici e-katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb na Říčansku.
Nyní obec učinila další krok v pomoci občanům tím, že se zapojila
do projektu „Realizace sociální práce na obcích v regionu MAS Říčansko“, který byl spuštěn 1. února a ve své pilotní podobě potrvá dva
roky. Jedná se o bezplatnou službu tzv. koordinátora sociální práce, který je v zapojených obcích schopen pomáhat občanům řešit problémy v sociální oblasti, v případě potřeby dorazit přímo k nim domů,
zjistit co potřebují, pomoci jim zorientovat se v sociálním systému,
v jejich potřebách a možnostech. Je to velká pomoc pro obce, jejichž
pracovníci nebo zastupitelé nemají a ani nemohou mít jak kapacity, tak
potřebné vyškolení či informace k řešení sociálních problémů svých
občanů.
Využití služeb sociálního koordinátora je nejen bezplatné, ale především dobrovolné – neboli pomoc se dostane jen k tomu, kdo o ni
projeví zájem a dá k ní svolení. Ať už jste se ocitli v jakékoli nepříznivé životní situaci (problémy se ztrátou zaměstnání, s dluhy, domácím násilím, se závislostí, problémy v rodině či ve škole, problémy
s bydlením apod.), pak můžete využít diskrétních služeb sociálního
koordinátora, který je vázán mlčenlivostí. Můžete se na něj obrátit
buď přímo (kontakty naleznete na následující straně, tištěné letáčky
jsou též k dispozici na OÚ), nebo můžete o zprostředkování kontaktu
požádat nějakou osobu na obci – způsob je zcela na vás. Každopádně
v osobě zkušeného sociálního koordinátora naleznete někoho, kdo
dokáže vašim problémům naslouchat, kdo se v sociální oblasti orientuje a pomůže vám hledat řešení.
Ivana Nováková, zastupitelka
(výbor pro kulturu a sociální záležitosti)
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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 20. listopadu 2019
Přítomni: Diviš Martin, Dobiáš Bohdan, Dvořák Aleš, Mrzena Přemysl, Nováková Ivana, Šaššák Jan, Vanča Matouš, Zemanová Jana
Omluveni: Síleš Petr
Bod 1. Finance a majetek
 ZO bere na vědomí finanční zprávu 10/2019 – přednesl starosta M. Diviš.
 ZO schvaluje v rámci narovnání stavu vlastnictví pozemků
pod komunikací nákup části pozemku p. č. 163/59 v k. ú.
Čestlice o velikosti 8 m2 od stávajícího majitele za cenu
6.400 Kč; pozemek bude sloučen s pozemkem p. č. 163/62.
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
 ZO schvaluje dodatek č. 5 se společností AVE Pražské komunální služby a. s., kterým se aktualizují objemy svozu odpadů a cena služeb. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
 ZO neschvaluje předloženou žádost o zahájení jednání o odprodeji pozemku p. č. 163/208 v k. ú. Čestlice zájemci
o koupi. Hlasováno: pro 0, proti 7, zdržel se 1 (Mrzena)
 ZO schvaluje nákup inventarizačního zařízení od společnosti DANTEM dle cenové nabídky za cenu 49.505 Kč bez DPH.
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
 ZO schvaluje smlouvu o spolupráci se společností Aquapalace, a. s., a Angarmos plus, a. s., jejímž předmětem je využití
pozemků ve vlastnictví společnosti Aquapalace, a. s. a splnění
závazku obce, vyplývajícího ze smlouvy o narovnání, který
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povede k zahájení řízení o změně územního plánu. Hlasováno:
pro 8, proti 0, zdržel se 0
Bod 2. Různé
 ZO žádá ředitele školy o doplnění informací k předložené
Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2018/2019
a její osobní představení na příštím zasedání zastupitelstva obce. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
 Termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce Čestlice
pro první pololetí 2020 byly stanoveny takto: 22. leden,
19. únor, 18. březen, 29. duben, 20. květen, 24. červen.
Ze zasedání ZO Čestlice
dne 18. prosince 2019
Přítomni: Diviš Martin, Dobiáš Bohdan, Dvořák Aleš, Mrzena Přemysl, Nováková Ivana, Síleš Petr, Šaššák Jan, Vanča Matouš, Zemanová
Jana
Bod 1. Finance a majetek
 ZO bere na vědomí finanční zprávu 11/2019 – přednesl starosta M. Diviš.
 ZO schvaluje rozpočet na rok 2020. Obec bude hospodařit se
schodkem ve výši 1.950.967 Kč, krytým z přebytků hospodaření z minulých let. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0
 ZO bylo v návaznosti na projednání rozpočtu seznámeno
s návrhem střednědobého výhledu a přerušilo tento bod do
příštího zasedání ZO.
 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5. Hlasováno: pro 9,
proti 0, zdržel se 0
 ZO pověřuje starostu obce kompetencemi k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
a. změny rozpisu rozpočtu v rámci jednotlivých položek
b. výdaj do výše 200.000 Kč nutný k zajištění chodu obce
c. úhrady pokut či penále z rozhodnutí nadřízených orgánů
a dohledů a další výdaje, kdy schválení má formální cha-
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rakter a je nezbytné, protože musí být realizováno nezávisle na vůli obce.
O změnách rozpočtových opatření bude starosta zastupitele informovat vždy na nejbližším zasedání zastupitelstva. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0 (při hlasování nebyla dočasně
přítomna pí Nováková)
Starosta seznámil zastupitele s plánem inventur majetku obce a veřejnoprávních kontrol v ZŠ a MŠ Čestlice, TJ Sokol
Čestlice a souboru Vonička. Z rozhodnutí starosty byly jmenovány tři inventurní komise, které zahájí činnost 19. 12.
2019.
ZO schvaluje od 1. 1. 2020 úpravu ceny vodného na
30,23 Kč (28,92 Kč od 1. 5. 2020) a stočného na 49,79 Kč
(47,63 Kč od 1. 5. 2020) – ceny jsou včetně DPH. Celkové
navýšení ceny je o 5,99 Kč/m3 včetně DPH. Dále ZO požaduje
od společnosti Technické služby Průhonice předložení střednědobého výhledu cen vodného a stočného do roku 2025 se
zohledněním předpokládaných investic. ZO vyzývá zástupce
TS Průhonice k jednání o způsobu a harmonogramu úprav cen
vodného a stočného pro koncového zákazníka. Hlasováno: pro
9, proti 0, zdržel se 0
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nakládání s odpady
a využívání sběrného dvora – společnost PROFA autodoprava s.r.o. - úprava ceníku odpadů. ZO přerušuje bod do příštího
zasedání zastupitelstva.
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemeneslužebnosti pro ČEZ Distribuce, a. s., na pozemku p. č. 496/8
v k. ú. Čestlice a pozemcích p. č. 959/131 a 959/132 v k. ú.
Průhonice. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro JTH Group a. s., na pozemcích p. č. 590/1, 592/4
a 594/3 v k. ú. Průhonice na umístění vedení vodovodu a kanalizace. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0
Aktualizace obhospodařovaných pozemků a uzavření nové
pachtovní smlouvy se společností Agro Jesenice u Prahy,
a. s. ZO přerušuje bod do příštího zasedání zastupitelstva.







ZO schvaluje nabídku společnosti MO Atelier, s.r.o., Procházkova 634/9, Praha 4, na projektovou a inženýrskou dokumentaci projektu „Pumptrack Čestlice“ za 194.000 Kč bez
DPH. Hlasováno: pro 7, proti 1 (Zemanová), zdržel se 1 (Diviš)
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 15.000 Kč z rozpočtu obce na rok 2020 za účelem přispění do veřejné sbírky
vyhlášené Karlovarským krajem na pomoc obci Bublava. Hlasováno: pro 5, proti 2 (Diviš, Síleš), zdržel se 2 (Dobiáš, Mrzena)
ZO bylo seznámeno s novelou nařízení vlády z 9. 12. 2019
č. 318/2017 Sb., kterou se stanovuje nová maximální výše
odměn členům zastupitelstev. Nebylo navrženo žádné usnesení. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva zůstávají
v dosavadní výši.

Bod 2. Vyhlášky
 ZO vydává na základě příslušného zákona (viz zápis v úplném
znění) obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Hlasováno: pro 9,
proti 0, zdržel se 0
 ZO vydává na základě příslušného zákona (viz zápis v úplném
znění) obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku ze psů. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0
 ZO konstatuje, že pro uznání nároku na osvobození loveckého psa drženého v honitbě od místního poplatku ze psů dle
čl. 6 této obecně závazné vyhlášky je nutné předložit potvrzení od uživatele honitby; v souladu s příslušným ustanovením
zákona musí jít dále o psa loveckého plemene uznaného Mezinárodní kynologickou federací (FCI) s průkazem původu,
který složil příslušnou zkoušku z výkonu. Hlasováno: pro 9,
proti 0, zdržel se 0
 ZO vydává na základě příslušného zákona (viz zápis v úplném
znění) obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0
 ZO vydává na základě příslušného zákona (viz zápis v úplném
znění) obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o stanovení sys-
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tému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čestlice. Hlasováno: pro 9,
proti 0, zdržel se 0
ZO vydává na základě příslušného zákona (viz zápis v úplném
znění) obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o poplatku za
komunální odpad. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0

Bod 3. Různé
 ZO revokuje usnesení bodu č. 11 ze ZO dne 20. 3. 2019
k žádosti o projednání možnosti umístění komunikace
„U Křížku“- obec vydá stanovisko až po dořešení majetkoprávních vztahů. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0
 ZO na návrh pí Novákové odebírá titul čestného občana
Klementu Gottwaldovi, který mu byl udělen Místním národním výborem Čestlice 23. 11. 1948. Hlasováno: pro 9, proti 0,
zdržel se 0
 Zastupitel p. Vanča připomněl veřejně deklarovaný závazek
zastupitelů ZO z ustavujícího zasedání zastupitelstva dne
31. 10. 2018, že po uplynutí jednoho roku bude vyhodnoceno
rozhodnutí, aby funkce starosty i místostarostky byly vykonávány jako uvolněné. Navrhovatel podpořil zachování
tohoto uspořádání i do budoucna s ohledem na stále rostoucí
náročnost správy obce v oblasti samostatné i přenesené působnosti. Starosta pan Diviš i místostarostka paní Zemanová
představili náplň své činnosti a svůj pohled na toto uspořádání.
Poté byla otevřena rozprava zastupitelů, kde byla vyjádřena
trvající podpora tohoto uspořádání, dále byla vedena diskuze
o administrativní náročnosti veřejnosprávních činností, personálních změnách na OÚ a potřebě přesnějšího vymezení úkolů
mezi starostou a místostarostkou. Nebylo navrženo přijetí
žádného usnesení, rozhodnutí o uvolnění obou funkcí tedy zůstává zachováno i nadále.
 Ředitel školy pan Petr Svoboda osobně předložil zastupitelstvu obce Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok
2018/2019 a doplnil Výroční zprávu o činnosti mateřské
školky za školní rok 2018/2019. Z následné diskuze vyplynul
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zájem zastupitelů o pravidelném informování o situaci na ZŠ
a MŠ ze strany ředitele.
ZO bylo starostou informováno o podmínkách pronájmu zubní
ordinace ve zdravotnickém středisku Pitkovická 17 a o uzavření nájemní smlouvy od 1. 1. 2020. ZO vzalo informaci na
vědomí.
Ze zasedání ZO Čestlice
dne 22. ledna 2020

Přítomni: Diviš Martin, Dobiáš Bohdan, Dvořák Aleš, Nováková
Ivana, Síleš Petr, Šaššák Jan, Zemanová Jana
Omluveni: Vanča Matouš
Neomluveni: Mrzena Přemysl
Bod 1. Finance a majetek
 ZO bere na vědomí finanční zprávu 12/2019 – přednesl starosta M. Diviš.
 ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za období
06–12/2019 – přednesla Ivana Nováková.
 ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2021–
2023. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6. Hlasováno: pro 7,
proti 0, zdržel se 0
 ZO schvaluje uzavření pachtovní smlouvy se společností
Agro Jesenice a aktualizaci obhospodařovaných pozemků.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Nováková)
 ZO schvaluje uzavření dodatku smlouvy o nakládání
s odpady a využívání sběrného dvora v Dobřejvicích se společností Profa autodoprava s.r.o. a úpravu ceníku a systému
výběru odpadů. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
 ZO schvaluje příspěvek na činnost TJ Sokol Čestlice ve výši
250 000 Kč. Dotace bude poskytnuta formou veřejnoprávní
smlouvy mezi obcí Čestice a TJ Sokol Čestlice o poskytnutí
dotace na činnost na rok 2020. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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ZO schvaluje nabídku společnosti 4soft, s.r.o., Tanvald na
realizaci venkovních herních prvků do MŠ Čestlice. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Bod 2. Různé
 ZO souhlasí se zařazením obce Čestlice do územní působnosti MAS Říčansko o.p.s. tj. se zařazením do přípravy, tvorby a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Říčansko pro období 2021–2027. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
 ZO souhlasí s umístěním sídla spolku ČHJ Čestlice na adresu nové budovy SDH Čestlice – Pitkovická 315. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Ze zasedání ZO Čestlice
dne 19. února 2020
Přítomni: Diviš Martin, Dobiáš Bohdan, Dvořák Aleš, Nováková
Ivana, Síleš Petr, Šaššák Jan, Vanča Matouš, Zemanová Jana
Neomluveni: Mrzena Přemysl
Bod 1. Finance a majetek
 ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci venkovních herních prvků do MŠ Čestlice se společností 4soft,
s.r.o., Tanvald za cenu 494.603,23 Kč včetně DPH. Termín
realizace v květnu 2020. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
 ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene-služebnosti na umístění trubek pro optické kabely ve prospěch fy Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., na pozemcích p. č.: 145/16, 145/25, 163/72
a 403 v k. ú. Čestlice. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
 ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemeneslužebnosti ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. na pozemku
p. č. 367/5 v k. ú. Čestlice za úplatu 4.000 Kč bez DPH, jak
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bylo předjednáno smlouvou o smlouvě budoucí. Hlasováno:
pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti pro ČEZ Distribuce, a. s., na pozemku p. č.
163/52 v k. ú. Čestlice za úplatu ve výši 4.000 Kč bez DPH.
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Revitalizace a kanalizační přípojka objektu RD
čp. 202 Čestlice“ v majetku obce. Hlasováno: pro 8, proti 0,
zdržel se 0
ZO schvaluje smlouvu o nájmu světelné vánoční výzdoby
společnosti MKmont Illuminations za pronájem ve výši
30.000 Kč bez DPH. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO vzalo na vědomí informaci starosty o rozhodnutí soudního
exekutora o zastavení exekučního řízení o vymožení pohledávky obce. Řízení se jeví jako dlouhodobě neefektivní a pohledávka ve výši 3 800 Kč jako nevymahatelná.
ZO schvaluje nákup pozemku p. č. 161/19 v k. ú. Čestlice
o velikosti 8 m2 od stávajícího majitele do vlastnictví obce za
cenu 6.400 Kč pro narovnání stavu vlastnictví. Hlasováno:
pro 8, proti 0, zdržel se 0

Bod 2. Různé
 Starosta informoval zastupitele obce o provedené aktualizaci
Plánu činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události
– havarijní plán.
 ZO souhlasí s připojením k projektu Vlajka pro Tibet
a s vyvěšením tibetské vlajky u budovy OÚ dne 10. 3. 2020.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 1 (Zemanová)
 ZO souhlasí se zapojením do projektu „Realizace sociální
práce na obcích“. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Termín příštího zasedání byl stanoven na 18. 3. 2020 v 18:00 hod.

27

CO SE V OBCI DĚJE
Čestlický masopust 2020
Čtvrtá únorová sobota se v naší obci nesla ve znamení maškar, hodování a všeobecného veselí, neboť za krásného počasí a vaší hojné účasti se v Čestlicích uskutečnil tradiční masopustní průvod.

Pan starosta po krátkém váhání  předal účastníkům masopustu symbolický klíč od obce a průvod rozličných masek v čele s muzikanty na
vyzdobeném návěsu za traktůrkem se vydal do ulic. Na mnoha místech
nás čekalo milé pohoštění a každého hostitele jsme odměnili tancem
nebo symbolicky šmouhou na obličej. Pro děti byly připraveny soutěže, a pokud se zasnažily a nebály se medvěda nebo jiných masek, čekala je sladká odměna.
Průvod byl jako obvykle zakončen u fotbalových kabin, kde se konalo
defilé masek. Poté Smrťák podporován dětmi přesekl symbolickou
pásku a masopustní hody mohly začít. Letos se hodovalo v celém prostoru terasy před kabinami, takže se nikdo nemačkal, každý se mohl
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dosyta najíst a hudba hrála dlouho do noci. A jak jsme slíbili, tak jsme
i učinili – klíč od obce jsme panu starostovi zavčasu vrátili.
Věříme, že se vám letošní masopust líbil. Děkujeme hostitelům na trase průvodu za štědrost, děkujeme početným maskám, bezvadným muzikantům a v neposlední řadě dobrovolníkům, bez nichž by příprava
akce nebyla možná.
za masopustní výbor Bohdan Dobiáš

Milí Čestličáci,
do nového roku vstoupila knihovna sice až 8. ledna, zato na plný výkon. Rozhodně dosáhla rekordu – přišlo 50 čtenářů! Po mírné zimě
jsme 1. března vklouzli rovnou do jara a tím samozřejmě i do měsíce
knihy, což obojí je třeba oslavit – ideálně četbou. Knihovna se rozrost-
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la o pár desítek svazků, je vám plně k dispozici a plánované akce by
mohly začít, jenže… Člověk míní, koronavirus mění.
V rámci vyhlášení nouzového stavu jsou do odvolání knihovny zavřené. Proto prosím sledujte
vývěsky a webové stránky obecního úřadu i knihovny. Zatím věřme, že oblíbené malování na
tričko ve středu 22. dubna proběhne a že se opět
uvidím se šikovnými dětmi a jejich rodiči. Ovšem
přednáška o Izraeli s fotografiemi a krátkými videoprojekcemi, která byla na plakátech avizována na 1. dubna, se přesouvá na 13. května a podle situace může být spojena s plánovanou
Kavárnou Union. Pevně doufám, že se vše co nejdříve vrátí do starých kolejí…
vaše knihovna a Knihovníček

Zimní fotbalové období je u konce.
Ale jak bude na jaře?
Po skončení podzimní sezony jsme přepnuli do zimního módu
s tréninky v čestlické hale (přípravkové kategorie), v areálu na Šeberově (mladší žáci a starší přípravka) a v areálu v Kolodějích (muži).
Mládež si zpestřila zimní přípravu tradiční účastí na turnajích a formou přátelských utkání. Během zimy jsme se tak účastnili řady turnajů, jako jsou RadoCUP pořádaný FK Říčany, Ufoun CUP, NášTurnaj,

30

HájeCUP a dalších. Na některých turnajích jsme zanechali zajímavou
stopu v podobě medailových umístění. Mladší žáci na turnaji RadoCUP – 3. místo; starší přípravka na turnaji FK Říčany – 1. místo, na
turnaji RadoCUP – 2. místo; mladší přípravka na turnaji NášTurnaj
v Dolních Břežanech – 1. místo, na turnaji NášTurnaj v Kolodějích –
3.místo, na turnaji v Radotíně – 3. místo; minipřípravka na turnaji
v FK Říčany – 1. místo, na turnaji HájeCUP – 4. místo (z 11 týmů);
školička na turnaji Ufoun CUP v Kostelci nad Černými lesy –
3 .místo, na urnaji HájeCUP – 5. místo (z 11 týmů).

mladší přípravka

školička
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miniškolička

starší přípravka

Další turnaje a zápasy se nám výsledkově a herně až tak nepovedly,
ale zase jsme si z nich odnesli mnoho zkušeností a poměření se
s kvalitními soupeři. Mladší přípravka se navíc zúčastnila dlouhodobé soutěže Zimní liga na Ovčíně, kterou pořádal fotbalový klub ČAFC
(r. 2012) a mladší žáci se zúčastnili Zimní ligy na Hájích. V obou případech se naše týmy potkávaly s poměrně kvalitními protivníky, ať už
těmi pražskými, nebo středočeskými. Mladší přípravka bohužel poslední kolo, které mělo v plánu poslední dva zápasy, z důvodu nedostatku hráčů neodehrála, a mladším žákům zase poslední kolo nedovolila odehrát opatření, která reagují na hrozbu koronavirové nákazy –
průběžně tak jsou na krásném 3. místě (všechny týmy na bedně mají
stejný počet bodů), s neodehraným posledním kolem, které bude nejspíš zrušeno.
mladší žáci
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Muži v rámci zimní přípravy stihli odehrát dva přípravné zápasy –
první proti Spartě Krč s prohrou 1:6 a druhý proti Dolním Počernicím,
kde jsme naopak slavili vysokou výhru 12:4. Každý zápas měl svá
specifika (proměňování/neproměňovaní šancí) a rozdílné sestavy hráčů, a také chybky jednotlivců, které se však dají v přípravných zápasech prominout. 
Bohužel, asi jako většina sportovních klubů a organizací jsme v současnosti utlumeni nastalou situací a vládním vyhlášením stavu nouze.
S účinností od 13. 3. 2020 jsme přerušili veškeré sportovní aktivity
(tréninky, zápasy) a organizované činnosti našeho klubu a čekáme, jak
se bude situace dále vyvíjet. Výhled je dosti nejasný, a tak v tabulkách
uvedené termíny jednotlivých utkání a turnajů mohou doznat značných
změn. Jisté je, že do 15. 4. 2020 nejspíše žádné z plánovaných utkání
neodehrajeme, a pak se uvidí…
Přesto pevně věříme, že v průběhu jara se společně s vámi na nějaké
sportovní akci potkáme a že čestlické fotbalové hřiště bude opět plné
dětí a fotbalových mačů všech našich kategorií. Za celý Sokol Čestlice
vám přeji pevné zdraví a silné nervy!
Mirek Doksanský
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POZNAMENEJTE SI
DO KALENDÁŘE
Zájezd do Opočna (a tak trochu do Afriky)
Začalo jaro a to znamená, že se blíží termín čestlického zájezdu, který
se uskuteční v sobotu 23. května. Tentokrát se vypravíme na východ,
a sice do podhůří Orlických hor. Prvním bodem programu bude městečko Smiřice, ležící přímo na Labi, a jeho skvostná zámecká kaple
Zjevení Páně. Poté přejedeme do města Opočna a prohlédneme si
tamní nádherný zámek nad hlubokým údolím s malebným parkem.
V tomto zámku jsem v dobách svých studií v době prázdnin po léta
provázel, a proto se průvodcovského výkladu v interiérech zámku
s radostí osobně ujmu.
Po obědě v sousední Dobrušce, městě proslaveném Jiráskovým F. L.
Věkem, nás jako odpolední program čekají Třebechovice pod Orebem, centrum českého betlémářství, kde v tamním muzeu betlémů
uvidíme v provozu věhlasný Proboštův mechanický betlém, výsledek
desítek let práce jednoho šikovného člověka. Další pozoruhodnou expozici uvidíme v Holicích, rodišti našeho nejslavnějšího cestovatele
Emila Holuba – v jemu zasvěceném památníku se dozvíme mnoho zajímavého o jeho dobrodružných výpravách po černém kontinentu,
shlédneme jím získané exponáty a budeme moci obdivovat i odvahu
jeho manželky Rosy, která jej na druhé africké cestě neohroženě doprovázela. A z černé Afriky se už vrátíme rovnou domů, do Čestlic...
Matouš Vanča, zastupitel
Termín neděle 23. května vzbuzuje naději, že už bude vše v normálu – neváhejte tedy 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 důchodce od 60 let 200 Kč.
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Informace z čestlické farnosti
Farnost/duchovní správa: ČESTLICE

V souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným 13. 3. 2020 vládou
České republiky, kdy byl omezen počet účastníků shromáždění včetně
náboženských na 30 osob, a v souvislosti s celostátní karanténou vyhlášenou o tři dny později 16. 3. 2020 se až do odvolání ruší pravidelné nedělní bohoslužby v Čestlicích i Průhonicích.
Z tohoto důvodu neuvádíme ani termíny a časy velikonočních bohoslužeb – sledujte aktuální informace na webových stránkách čestlické
farnosti http://cestlice.farnost.cz/.

Přehled nejbližších obecních akcí (?)
Uvedeny jsou akce, které byly plánovány před vyhlášením nouzového
stavu (omezení počtu shromážděných na maximálně 30 osob) a před
vyhlášením celostátní karantény (omezení volného pohybu osob)
a které zatím nebyly zrušeny. O jejich konání se vždy předem přesvědčte!
 úterý 31. března od 19.00 hod. – Jarní tvořivý večer (RC
Čestlík, klubovna TJ Sokol – na hřišti); 150 Kč za materiál
 sobota 18. dubna – jarní Dětský bazárek na fotbalovém hřišti –
příjem bazarového zboží 9-10 hod., prodej 10–12 hod. a výdej neprodaných věcí 12–13 hod.
 středa 22. dubna od 17.00 hod. – Malování nejen na tričko pro
rodiče s dětmi od 5 let (knihovna OÚ, 80 Kč barvy a materiál, tričko či látková taška s sebou, přihlášky do 15. 4.)
 čtvrtek 30. dubna od 18.00 hod. – pálení čarodějnic na pozemku za kabinami u fotbalového hřiště,
nezapomeňte pruty na opékání špekáčků! (TJ Sokol +
SDH Čestlice)
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 středa 13. května od 18.00 hod. – přednáška „Izrael v čase“
v rámci kavárny Union + sousedské povídání nad kávou
a koblihami (knihovna, OÚ)
 sobota 16. května od 10.00 hod. – 6. Čestlický rozběh – běžecký
závod pro malé děti počínaje ročníkem 2012 až po ty úplně nejmenší + kategorie pro rodiče s dětmi (in-line dráha u hřbitova)
 čtvrtek 21. května – tradiční setkání občanů Průhonic a Čestlic na
komentované procházce dendrologickou zahradou, navazující
na aktuální výstavu o historii šlechtění rostlin v Průhonicích (sraz
před hlavním vstupem)
 sobota 23. května – zájezd na zámek Opočno (viz str. 36) – přihlášky na tel. 602 657 983, cena zájezdu 250 Kč, pro děti do 15 let
a seniory nad 60 let 200 Kč
 sobota 30. května 14.00–18.00 hod. – Dětský den na fotbalovém
hřišti – zábava zaručena, plavky a náhradní oblečení výhodou (TJ
Sokol Čestlice)
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné setkání s občany je odloženo
Veřejné setkání zastupitelů s občany bylo plánováno na začátek
dubna, ale z pochopitelných důvodů je odloženo. Jakmile to situace
dovolí, obec stanoví nový termín a bude vás informovat prostřednictvím SMS zpráv, obecního webu a informací na vývěskách.

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!
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Do pokladny průhonického parku se od dubna 2020 přijme

pokladní na sezonní výpomoc
a zástup za stálé pokladní v době nemoci a dovolených.
Požadavky: znalost práce na PC, komunikativnost, vstřícnost, znalost
AJ nebo NJ vítána.
Bližší informace: 271 015 153, 602 305 616, pr@ibot.cas.cz
Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Zámek 1, Průhonice

Provoz zdravotnického střediska Pitkovická 17
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Od 16. 3. je v ordinaci obvodního lékaře MUDr. Evy Hoškové
omezen provoz pro osobní kontakt – všechny odběry, preventivní
a závodní prohlídky a předoperační vyšetření se do odvolání ruší.
Důvodem je to, že při návštěvě ordinace a čekárny nelze zajistit
bezpečnost a ochranu zdraví pacientů a že dosud nebyl zajištěn dostatek ochranných zdravotnických prostředků.
Ordinace bude k dispozici denně do odvolání pro telefonický a emailový kontakt, z nezbytných důvodů je po telefonické domluvě
možné vyšetření.
Ordinační hodiny jsou upraveny takto:
pondělí – středa – pátek: 8:00–12:00
úterý – čtvrtek: 12:00–16:00

Ordinace dentální hygieny je dočasně uzavřena.
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Zprávy z obce
Pro tento rok obec opět vyčlenila z rozpočtu tzv. participační rozpočet, tedy finance, které budou investovány podle námětů občanů. Touto formou je dána občanům možnost podílet se svými nápady na rozvoji obce. Z tohoto rozpočtu již byly realizovány dva náměty – hry na
chodník a výukové cedule. Máte-li i vy nějaký nápad, informujte se
na obecním úřadě, jak podat přihlášku a připravit projekt. Není to nic
složitého!
********************************************************
Dne 10. března 2020 stejně jako v minulých letech se naše obec vyvěšením tibetské vlajky připojila k celosvětové kampani Vlajka pro Tibet, která je připomenutím 61. výročí povstání Tibeťanů proti čínské
okupaci v roce 1959. Tento akt symbolicky vyjadřuje podporu boji za
svobodu a právo na svébytnost utlačovaným národům a menšinám na
celém světě, nejen v Tibetu.

Užitečné informace
 Svoz bioodpadu bude zahájen ve středu 8. dubna a bude pokračovat ve 14denním cyklu (každou středu v lichém týdnu) do konce
listopadu. K dispozici bude i velký kontejner na bioodpad na
technickém dvoře obecního úřadu (po skončení karantény).
 Kontejnery na velkoobjemový odpad a jarní svoz nebezpečného
odpadu byly aktuálně zrušeny, o náhradních terminech bude obec
včas informovat. Poznamenejte si do kalendáře termíny podzimních svozů – velkoobjemový odpad 23. až 25. 10. 2020 a nebezpečný odpad 24. 10. 2020.
 Známky na popelnice na rok 2020 si vyzvedněte na OÚ, jakmile
dojde k ukončení karantény a omezení úředních hodin.
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 Poplatky za psa je třeba uhradit na OÚ neodkladně po obnovení
běžných úředních hodin. Děkujeme všem majitelům psů, kteří se na
obci registrovali číslem čipu.
 Od 1. dubna dochází ke změně otvírací doby hřbitova na letní režim, tj. denně od 8 do 20 hod.
 Termíny akcí na celý rok 2020 naleznete v kalendáři akcí na
obecním webu www.cestlice–obec.cz. Sledujte případné změny
(zrušení, posuny či změny termínů) v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací!

Již po uzávěrce tohoto čísla Občasníku přišla zpráva o dalším opatření
vlády – zavedení celostátní karantény a omezení volného pohybu
osob. Reálné ohrožení nákazou koronaviru a vyhlášení karantény je
apelem na každého z nás, abychom se chovali zodpovědně, a to nejen
s ohledem na vlastní zdraví, ale i na zdraví druhých. A také abychom
se jeden o druhého zajímali a dokázali nabídnout pomocnou ruku.
Na obecním úřadě se už přihlásila první dobrovolnice, která nabízí
pomoc s nákupem seniorům, kteří nemají nikoho z rodiny, kdo by
jim tuto službu poskytl. Uvítáme nabídky dalších dobrovolníků jako rezervu pro případ, že se na obec obrátí více zájemců z nejvíce
ohrožené skupiny starších osob, kteří by tuto pomoc uvítali.
V případě potřeby kontaktujte obecní úřad na telefonních číslech
272 680 707 nebo 272 680 909 nebo jednotlivé zastupitele e-mailem
(kontakty na další straně).
Nabízíme také inspiraci z jiných obcí, kde si několik domácností
(např. sousedé v ulici) domluví střídavé obstarávání nákupu pro
ostatní s využitím bezkontaktního styku (telefon, e-mail, SMS). Pokusme se v naší obci vytvořit atmosféru solidarity a komunitu sousedů,
kteří si vzájemně vypomáhají. Mějme na paměti, že nebezpečí nákazy
časem pomine a situace se vrátí k normálu.
zastupitelé obce Čestlice
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Kontakty na zastupitele:
starosta@cestlice-obec.cz
zemanova@cestlice-obec.cz
dobias@cestlice-obec.cz
dvorak@cestlice-obec.cz
novakova.ivana@cestlice-obec.cz
vanca@cestlice-obec.cz
siles@cestlice-obec.cz
sassak@cestlice-obec.cz

Martin Diviš, starosta
Jana Zemanová, místostarostka
Bohdan Dobiáš, předseda finančního výboru
Aleš Dvořák, předseda školského výboru
Ivana Nováková, předsedkyně výboru
pro kulturu a sociální záležitosti
Matouš Vanča, předseda kontrolního výboru
Petr Síleš, finanční a školský výbor
Jan Šaššák, finanční a kontrolní výbor

           
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
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