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SLOVO NA ÚVOD
Milí sousedé,
je to už devět let, kdy jsem psal úvodní slovo do nultého Čestlického
občasníku (vyšlo v lednu 2007). Časopis během let tříbil rubriky a grafickou podobu, změnil papír a výši nákladu, ale jeho zásadní poslání
zůstalo stejné: zpřístupňovat do každé čestlické domácnosti informace o práci zastupitelstva a rozvoji obce, o společenském a kulturním dění, o aktivitách školy a TJ Sokol, o dění kolem kostela i o lecčem, co nás trápí a co bychom chtěli změnit.
Také dnes bych se s vámi chtěl podělit o některé postřehy a aktuální
události. Máme za sebou další soudní stání, tentokrát u Krajského soudu v Praze, kdy žaloba společnosti Aquapalace na obec Čestlice ve
věci poldru byla pravomocně zamítnuta. Jakkoli je to pro obec dílčí
úspěch, nikomu nepřeji zažívat opakující se soudní jednání a zodpovědnost s tím spojenou. Další podstatnou zprávou týkající se blízké
budoucnosti je pokračující úsilí zastupitelstva obce prosadit zavedení
druhého stupně v čestlické ZŠ. Od září by měla být otevřena šestá
třída a v následujících letech postupně další třídy až do devítky. Největší starost se zavedením druhého stupně školní docházky leží na
bedrech ředitele školy pana Svobody, neboť musí zajistit výukový
program a odpovídající personální zabezpečení, tj. sehnat kvalitní učitele. Na obci pak bude, aby zajistila vybavení a potřebné prostory. Bez
zájmu rodičů o pokračování školní docházky jejich dětí v místě to ale
nepůjde.
Problémem, který sice občané nevidí, ale obec velmi trápí, je neustálý
nárůst povinností vyplývajících z legislativy – další a další nadbytečná hlášení a výkazy, přebujelá administrativa, která pracovníky
úřadu zatěžuje do té míry, že jim například znemožňuje už i výběr dovolené… Je to zřejmá diskriminace zejména malých obcí, které nemají
pracovníky pro vykonávání vyžadovaných činností. Dále jsou to neuvážené změny v rozdělování peněz, kdy opět došlo k přidání prostředků krajům, ale obce ostrouhaly a naopak od roku 2017 ještě mají přijít
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o motivační prvky z příjmu fyzických osob s bydlištěm v obci, což činí
30 % této daně. Argumenty ministra financí, že obce mají zůstatky na
svých účtech a tudíž další peníze nepotřebují, by byly úsměvné, kdyby
je ovšem neříkal člověk, který je zodpovědný za finance státu, který
s nimi hospodařit neumí.
Přejděme raději k tomu, co se nám v obci daří. Je to například oživení
činnosti dobrovolných hasičů, kde díky spolupráci s hasiči z Kuří již
máme vytvořeny dvě jednotky. Doufejme, že během jara se podaří
zprovoznit hasičskou Avii, a jednotka tak bude mít k dispozici dvě vozidla. Zatím se sice stále nedaří vyřešit pozemek pro výstavbu nové
hasičské zbrojnice, ale věříme, že interní termín do konce roku bude
splněn. V přípravě je projekt k postupné realizaci parkových úprav
v jižní části obce (mezi společností MAN a zástavbou rodinných domů – na konci ulice K Dobřejovicům). V jednání je dlouhodobý pronájem pozemku od čestlické farnosti (mezi ulicí Pitkovickou a hřbitovem), kde zamýšlíme opět vytvořit parkovou úpravu a vybudovat
cestu navazující na stávající in-line dráhu. Nejvýraznější investicí
tohoto roku ovšem bude výstavba nové sportovní haly – tělocvičny,
o níž se více dozvíte na dalších stránkách a případně na jarním veřejném setkání občanů, které se uskuteční v budově obecního úřadu ve
středu 13. dubna od 17.30 hod. a na něž vás tímto srdečně zvu. Stejně srdečně vás zvu na všechny akce pořádané obcí, protože jedině vaše
účast jim dává smysl (a je naší odměnou…).
Petr Šachl, starosta

TÉMA DNE
Stavební řízení
V poslední době v naší obci přibývá žádostí na stavbu rodinného
domu a vyskytují se nejasnosti ohledně potřebných vyjádření. Obecně
dle stavebního zákona jsou pro vydání stavebního povolení nutná následující povolení a souhlasy:
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souhlas s vynětím ze zemědělského půdního fondu včetně souhlasného vyjádření obce
koordinované stanovisko odboru životního prostředí
koordinované stanovisko odboru životního prostředí v případě
studny
souhlas příslušného úřadu s připojením na komunikace (nutná vyjádření Policie ČR Mnichovice, dokumentace: rozhledové poměry
a řešení připojení na komunikaci)
souhlas obecního úřadu (dodává se kompletní dokumentace)
vyjádření všech správců inženýrských sítí
souhlas správců sítí, případné smlouvy s napojením na přípojky,
kladné vyjádření obce pro využití ČOV Průhonice (TSP Průhonice,
ČEZ, Pražská plynárenská)
stanovisko Hasičského záchranného sboru v případě zastavěné plochy přes 150 m2
Před zadáním vypracování dokumentace pro stavební řízení nebo pro
územní rozhodnutí je nutné prostudovat územní plán a jeho podmínky.
Doporučuji předjednání celého projektu na obecním úřadu, předejdete
tak zbytečným výdajům za dokumentaci, k níž pak budou výhrady,
nebo zamítavému stanovisku ke stavbě. Dobré je navštívit i stavební
úřad v Říčanech pro upřesnění nezbytných povolení.
A ještě odpověď na častý dotaz, zda je zapotřebí
stavební povolení na stavbu plotu:
Na stavbu plotu dle současného stavebního zákona
nepotřebujete stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Co ale podle §96 odstavec 3 písmeno d)
stavebního zákona potřebujete, to je územní souhlas.
Územní souhlas vyžaduje souhlas všech osob dotčených stavbou (tj. sousedů), bez jejich souhlasu nemůže být vydán.
Územní souhlas se týká i výměny oplocení, jestliže se zásadně mění
materiál, výška nebo vzhled. Stačí vytvořit jednoduchou dokumentaci
a požádat sousedy o souhlasné stanovisko. Ve věci rozhoduje Stavební
úřad v Říčanech, Melantrichova 2000.
Petr Šachl, starosta
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Změna speciálního stavebního úřadu
Dne 31. prosince 2015 vstoupila v platnost novela zákona o pozemních komunikacích (zákon č. 13/1997 Sb.), která v § 40 nově upravuje
pravomoc obcí z hlediska jejich postavení jako speciálních stavebních
úřadů. Před účinností novely byla funkce speciálního stavebního úřadu
pro obce na území OPR Říčany vykonávána MěÚ Říčany, odborem
dopravy. Novelou došlo k úpravě z hlediska postavení obcí na úseku
místních komunikací.
Od 31. prosince 2015 je již každá obec ve věci místních komunikací
svým vlastním speciálním stavebním úřadem, v její pravomoci je vydávat stavební povolení případně ohlášení a následnou kolaudaci
na místní komunikace v jejím správním obvodu. To znamená, že tuto
činnost bude vykonávat Obecní úřad v Čestlicích.
Rozhodnutí, zda řešená komunikace je či není zařazena do kategorie
místních komunikací, je rovněž v kompetenci samotné obce. Na jejím
rozhodnutí (zda se jedná, či nejedná o místní komunikaci) bude záviset
příslušnost speciálního stavebního úřadu.
Rovněž rozhodnutí připojování pozemků k místní komunikaci dříve
bylo a nyní zůstalo v kompetenci Obecního úřadu v Čestlicích. Naopak připojování pozemků k účelové komunikaci a veškerá řízení oblasti účelových komunikací přechází na MěÚ v Říčanech na odbor dopravy.
Petr Šachl, starosta
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Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Aktuální legislativa a připravované změny
V loňském roce schválil Parlament ČR některé úpravy Zákona
o ochraně ovzduší, které nabyly účinnosti od ledna letošního roku. Tyto změny se týkají všech občanů, používajících jako zdroj tepla ve
svých bytech a rodinných nebo bytových domech teplovodní kotle.
Zprávy v médiích týkající se této problematiky jsou často jen povrchní
a nebývá z nich zřejmé, co už je a co ještě není obsaženo v platné legislativě.
Z pohledu zákona jsou výše uvedené osoby v postavení provozovatelů
stacionárních zdrojů a vztahují se na ně některé povinnosti uvedené
zejména v § 16 a 17 zákona:

§ 16 - povinnosti osob
(4) V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály
neznečištěné chemickými látkami.
(5) Obec může vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho
odstranění, nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob
pro jeho odstranění podle jiného právního předpisu. Při stanovení
podmínek nebo zákazu přihlíží obec zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby.
(6) Odpad podle jiného právního předpisu, s výjimkou odpadu uvedeného v prováděcím právním předpisu, může být tepelně zpracován
jen ve stacionárním zdroji, ve kterém je tepelné zpracování odpadu povoleno podle § 11 odst. 2 písm. d). Tepelné zpracování odpadu
je možné pouze pod dohledem osoby autorizované podle § 32 odst. 1
písm. c).
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KONTROLY KOTLŮ V DOMÁCNOSTECH
§ 17 - povinnosti provozovatele stacionárního zdroje
(1) e) umožnit osobám pověřeným ministerstvem, obecním úřadem
obce s rozšířenou působností a inspekci přístup ke stacionárnímu
zdroji a jeho příslušenství, používaným palivům a surovinám a technologiím souvisejícím s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto
zákona,
(2) h) provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje
a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále
jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující,
že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu
s pokyny výrobce a tímto zákonem.
(3) Povinnost uvedená v odstavci 1 písm. e) se nevztahuje na provozovatele stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě
nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané
pro podnikatelskou činnost.
§41 - přechodná ustanovení
(15) Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva
o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží
jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu
zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h) nejpozději do 31. prosince 2016.
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Zásadní novou povinností pro občany, používající jako zdroj tepla ve
svých bytech a rodinných nebo bytových domech teplovodní kotle, je
tedy do konce letošního roku zajistit doklad o kontrole technického
stavu tepelného zdroje, vystavený odborně způsobilou osobou (od
výrobce nebo autorizované montážní firmy).
Jak je zřejmé podle platné legislativy, povinnost umožnit osobám
pověřeným ministerstvem, obecním úřadem obce s rozšířenou působností a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji a jeho příslušenství, používaným palivům a surovinám a technologiím souvisejícím
s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje za účelem
kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona se prozatím nevztahuje na provozovatele stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejdeli o prostory užívané pro podnikatelskou činnost.
Na stránkách Ministerstva pro životní prostředí je však už zveřejněn
návrh novelizace zákona o ochraně ovzduší, jehož hlavním cílem je
naplnit závazky přijaté v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti nízkoemisních zón. Touto novelizací má být §17 změněn následovně:
® Návrh zákona, kterým se mění zákon. 201/2012 Sb. o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, §17
2) Vznikne-li důvodné podezření, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou činnost, porušil některou z povinností podle odstavce 1, avšak
toto porušení nelze prokázat bez provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje, jeho příslušenství nebo používaných paliv, obecní
úřad obce s rozšířenou působností provozovatele na tuto skutečnost písemně upozorní a poučí jej o povinnostech provozovatele spalovacího stacionárního zdroje stanovených v odstavci 1 a o následcích
opakovaného důvodného podezření na jejich porušení v podobě provedení kontroly. Pokud opakovaně vznikne důvodné podezření, že
tento provozovatel nadále nebo opětovně porušuje některou z po-
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vinností podle odstavce 1, bude kontrolující oprávněn vstoupit do
jeho obydlí za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto
zákona. Vlastník nebo uživatel těchto prostor bude povinen umožnit kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho
příslušenství a používaným palivům.
připravil Zdeněk Kysela

Sportovní hala v Čestlicích
V únoru byla dokončena projektová dokumentace na stavbu nové tělocvičny a požádali jsme o stavební povolení. Zároveň jsme projekt podali na Středočeský kraj s žádostí o dotaci. Zatím jsme dotaci od kraje
nikdy nedostali (např. ani na MŠ), tak uvidíme, jak kraji na naší obci
záleží a zda zase budou dotace rozděleny dle stranické příslušnosti.
Sportovní hala bude součástí areálu nového obecního úřadu. Největší problém byl se získáním pozemku, které trvalo prakticky tři roky.
Tělocvična bude sloužit primárně pro čestlickou školu – v dopoledních
hodinách pro sportovní výuku a v odpoledních pro sportovní kroužky.
Dále bude k dispozici TJ Sokol Čestlice a v odpoledním a večerním
čase, případně i o víkendu, bude sloužit čestlické veřejnosti, tedy čestlickým občanům. Pouze v případě, že by část kapacity tělocvičny zůstávala nevyužita, může přicházet v úvahu její využití dalšími zájemci
(např. zaměstnanci komerční zóny na základě smluv s komerčními
subjekty) – ale v každém případě je to stavba pro Čestlice!
Sportovní hala bude mít klasické využití včetně míčových her
(basketbal, florbal, volejbal, badminton). Herní plocha má bezmála
500 m2, v přízemí budou dvě šatny pro 20 mužů/žen, dva sklady cvičebních pomůcek, WC a sprchy a úklidová komora. Ve druhém nadzemním podlaží bude galerie pro diváky, posilovna a fitness místnost
(zvažována je infrasauna), technická místnost, šatna správce a WC.
Předpokládaná doba výstavby je červen až listopad letošního roku.
Pro využívání sportovní haly veřejností bude obec shánět správce
na částečný úvazek, který bude mít na starosti úklid a dohled nad celým provozem. Doufáme, že se najde zájemce mezi místními občany.
Petr Šachl, starosta
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Nákres na předcházející straně znázorňuje přízemí sportovní haly
(1. NP), nákres na této straně patro (2. NP).
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CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT
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Představujeme…
Chtěl tančit… a tančí! Jan Říha z Nupak, který byl v letech 2009–
2014 žákem naší školy, si splnil svůj sen. V 5. ročníku hrál v muzikálu
Marie Antoinetta – královna Francie malého Ludvíka Karla. Když šli
jeho spolužáci spát, on se teprve vracel po představení domů. Zvládal
divadelní zkoušky i školu. Byl přijat na Taneční konzervatoř hl. m.
Prahy. V sobotu 27. 2. 2016 se představil v roli Olivera ve Stavovském
divadle na premiéře baletu Oliver Twist. Přejeme mnoho dalších úspěchů!
za ZŠ Čestlice Dana Svobodová
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Pod hořící ostrví největší tma
V minulém čísle Čestlického občasníku zazněla myšlenka, že by obec
mohla pomníčkem či pietním místem připomenout „největší událost“
v dějinách Čestlic, totiž jejich vypálení během husitských válek roku
1427. Na tuto výzvu reagoval pan Michal Streubel – zasvěceně upozornil na nejasnosti ohledně této historické události a konstatoval, že
„pokud dnes po téměř 600 letech uvažujeme o trvalém připomenutí této smutné události, bylo by nejprve vhodné nalézt maximum dostupných informací a pokusit se ji interpretovat co nejvěrohodněji.“
Shodou okolností je čestlickým občanem i pan Matouš Vanča,
který je doktorandem Ústavu českých dějin FF UK a odborně se zabývá právě obdobím pozdního středověku; proto byl požádán, zda by
nemohl o této události zjistit více.
Symbolem naší obce, který se objevuje na znaku
i praporu, je hořící ostrev, tedy nahrubo otesaný
kmen stromu s pahýly usekaných větví, jenž byl
v minulosti používán jako primitivní žebřík (např. při
dobývání hradeb). Heraldicky se jedná o tzv. obecnou figuru, která při vytváření obecní symboliky
Čestlic byla zdůvodněna tak, že připomíná vypálení
obce zvlčilými vojáky císaře Zikmunda léta Páně
1427. Současný nápad připomenout tuto událost formou pomníku či
pamětního místa vede ovšem k otázce, co lze o této události zjistit
v historických pramenech. Výsledek tohoto pátrání příliš uspokojivý
není.
Stará obecní kronika se o roku 1427 nezmiňuje vůbec. Informace
o dávné tragédii nacházíme v obecních materiálech teprve počínaje
spiskem o historii obce ze 70. let minulého století a jsou evidentně
převzaté z 15. svazku díla Augusta Sedláčka Hrady, zámky a tvrze
Království českého. Ten píše: „L. 1427 přišlo do vsi pět rot vojska
před Kolínem ležícího a chtěli odháněti dobytek, ale sedláci jich devět
zabili; ostatní uprchli do chalupy a bránili se tu, až ta konečně zapálena a tak tu uhořeli. Když se to v ležení dozvěděli, udeřili na poplach,
sto drábů vpadlo do Šestlic, zabili všechno obyvatelstvo, staré i mladé
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a ves až do dna vypálili.“ Všimněme si, že onen charakteristický Sedláčkův obrat „do dna“ (jde o překlad německého „in den Grund“
z původního pramene, který bychom dnes spíše přeložili „do základů“)
přebírají i obecní texty, je tudíž zřejmé, že zdrojem je právě a jedině
Sedláček a nejde o zachycení nějaké místní ústní tradice (což dokládá
i absence této události ve starší obecní kronice).
Hned zde je také třeba si povšimnout, že Sedláček ani v nejmenším netvrdí, že šlo o vojsko císaře Zikmunda. Píše jen, že šlo o vojáky
z ležení před Kolínem, což přebírají i obecní texty. Jméno Zikmund se
náhle a zcela nově objevuje až v souvislosti s vytvářením obecních
symbolů na konci 20. století (kdy zřejmě někdo omylem předpokládal,
že vypálení české vesnice musela mít automaticky na svědomí ona
zlotřilá „liška ryšavá“, a z tohoto pohledu mu dával smysl i hrdinský
odpor zdejších sedláků proti drancování). Pochybnou informaci
o Zikmundovi tak obsahuje pamětní brožurka vydaná obcí v červnu
2000 ke stoletému výročí školy v Čestlicích, a z ní pak přešla i do knihy Čestlice v dějinách i v současnosti, která vyšla v roce 2014. Ve skutečnosti roku 1427 (od 14. září do 16. prosince) obléhalo Kolín spojené vojsko pražanů, táboritů a sirotků v čele s Prokopem Holým, neboť
Kolín bylo mocenské centrum umírněných pánů, kteří se krátce předtím pokusili o převrat v Praze. Velitelem obrany Kolína byl tehdy Diviš Bořek z Miletínka, pozdější vítězný vojevůdce panské jednoty
u Lipan. Vojsko obléhatelů, které si mělo pleněním v Čestlicích obstarávat proviant, tedy nemá se Zikmundem zhola nic společného.
Vina za zločin tímto přechází ze Zikmunda na husity, ba přímo na
hrdinného Prokopa Holého. Avšak, došlo k němu vůbec? Zde se již
dostáváme k otázce, odkud svou informaci čerpal August Sedláček.
Ten totiž pro své tvrzení uvádí jediný zdroj – historika ze 17. století
Zachariase Theobalda (1584–1627).
O vypálení Čestlic totiž absolutně mlčí dobové prameny, které
měl jinak Sedláček dokonale zmapované. Stěžejní vyprávěcí pramen té
doby, tzv. Staré letopisy české, existující v mnoha různých rukopisných variantách, obléhání Kolína zmiňují, o Čestlicích v nich však
v této souvislosti v žádném exempláři nenajdeme ani slovo. Též úřední
písemnosti mlčí (ba svědčí spíše o opaku – viz dále). Ani historikové
pohusitského období o čestlické tragédii nevědí – to platí jak pro Eneáše Silvia Piccolominiho (papeže Pia II.), jehož Historie česká byla
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nejpoužívanějším dějepisným dílem po desítky let, tak pro humanistickou historiografii 16. století, tedy Bohuslava Bílejovského, Martina
Kuthena ze Šprinsberku i Václava Hájka z Libočan. Ano, dokonce
i Hájek, známý fabulátor, který ve své objemné Kronice české do detailů (včetně dat, jmen a míst) uvádí řadu zcela vymyšlených událostí,
čestlickou příhodu neuvádí (stačí, že si k obléhání Kolína přimyslel životu nebezpečné zranění Prokopa Holého, ačkoli Staré letopisy stručně
uvádějí, že raněn byl naopak Diviš Bořek). Teprve Theobald, český
Němec a pobělohorský exulant, ve svých německy psaných dějinách
husitských válek (Hussitenkrieg) z roku 1609 (tedy 182 let po údajné
události!!) přichází s popisem hrůzného osudu Čestlic a jejich obyvatel, který pak Sedláček v podstatě doslovně přeložil ve své knize. Jedinou podstatnější odlišností německého originálu je to, že Theobald
uvádí přesné datum údajné čestlické apokalypsy – 10. listopad 1427.

pasáž o Čestlicích z knihy Zachariase Theobalda z r. 1609
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Pracoval snad Theobald s nějakým pramenem, o němž nevíme, nebo
který již zanikl? Nebo si celou událost jednoduše vymyslel? Možná by
jako odpověď stačilo, že Theobaldovo dílo v mnohém navazuje na
Hájka a autor tudíž mohl navázat i na Hájkovu bujnou fantazii. Theobald je mezi českými historiky používán jako pramen jen velmi málo
(i proto, že píše až dlouho po skončení husitské doby) a někteří jej považují za autora nedůvěryhodného, neboť řadu jeho tvrzení nelze
v autentických pramenech doložit. Vypálení Čestlic roku 1427 spadá
přesně do této kategorie a jeví se minimálně jako neprokazatelné.
Pokud by o vypálení existovaly nějaké dobové záznamy úřední
povahy, shořely by spolu s téměř celým zemským archivem při požáru
Prahy roku 1541 (to je mimochodem dlouho před Theobaldovým narozením, takže padá možnost, že by si on sám přečetl dokumenty, které pak strávily plameny). V jednom úředním dokladu z roku 1457 se
sice hovoří o Čestlicích jako o villa deserta, tedy o pusté vsi – ke zpustošení ovšem muselo dojít až po r. 1434, kdy Alžběta z Čestlic připisuje svému novému choti „zbožie své vlastnie a dědičné v Šešlicích
s dvorem poplužním, s platem na lidech úročních a kmetciech tudiež,
s dědinami, s lukami, s rybníky a podacím kostelním…“. Ani zmínka
o tom, že by ves byla v tomto roce zpustošena (což byla při majetkovém převodu velmi podstatná a vždy uváděná informace). Je také vysoce nepravděpodobné, že by se po údajné tragédii r. 1427 podařilo
ves během sedmi let (za stále trvajících intenzivních válek) obnovit
a především znovu osídlit (připomeňme, že všechno obyvatelstvo mělo
být při vypálení pobito – kde by ve válkou zbídačených Čechách
s celkovým úbytkem obyvatelstva sehnala Alžběta nové poddané pro
celou vesnici?). Již tak podezřelé tvrzení o vypálení Čestlic, dobovým
pramenům neznámé a poprvé a naposledy se objevující s téměř
200letým zpožděním v Theobaldově spise, se tím od pouhé neprokazatelnosti posouvá k hranici vyslovené nepravděpodobnosti.
Snad lze vyslovit hypotézu, že Theobald (který o sobě tvrdil, že
prostudoval množství originálních pramenů) znal doklad o Čestlicích
jako pusté vsi z roku 1457 a usoudil, že ke zpustošení by logicky mělo
dojít už někdy během husitských válek. A tak Čestlice použil
k dramatickému oživení kapitoly o obléhání Kolína, kde to bylo celkem uvěřitelné: třebaže jsou totiž Čestlice od Kolína celkem vzdálené,
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při dlouhém podzimním obléhání je logické, že vojsko muselo hledat
zásoby i ve vzdálenějších končinách.
Pro naši současnost nezbývá než konstatovat, že k žádnému vypálení vsi husity (natož Zikmundem) roku 1427 nejspíš vůbec nedošlo.
Není proto ani důvod pro výstavbu pomníku či jiné připomínky. Stejně
tak ale není důvod z přehnaného faktografického purismu zanevřít na
náš symbol hořící ostrve jen proto, že odkazuje na vymyšlenou událost – ostatně výzdobu Národního divadla či Myslbekovy sochy na
Vyšehradě také není třeba likvidovat jen proto, že čerpají motivy
z vybájených Rukopisů královédvorského a zelenohorského.
P. S. V Čechách je staletími osvědčený postup ponechat starý symbol,
ale zvolit pro něj zcela nový obsah. Právě zde by invence občanů mohla přijít vhod – kdo vymyslí pro hořící ostrev v našem znaku novou
ideovou náplň, respektive nový příběh?
Mgr. Matouš Vanča

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v úplném znění naleznete na
www.obec-cestlice.cz.
Ze zasedání ZO Čestlice
dne 25. listopadu 2015
Přítomni: Petr Šachl, Bedřich Brtek, Martin Diviš, Roman Kabelka,
Ivana Nováková, Simona Pecková, Jana Zemanová
Omluven: Jan Šaššák, Petr Pála
Ověřovatelé zápisu: Martin Diviš, Bedřich Brtek
Bod 1. Finance a majetek
ZO vzalo na vědomí finanční zprávu za období 1-10/2015 –
přednesl Petr Šachl.
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ZO projednalo návrh rozpočtu obce Čestlice na rok 2016 –
přednesl Petr Šachl. Bylo rozhodnuto o jeho zveřejnění.
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti mezi obcí Čestlice a ČEZ Distribuce, IČO
24729035 zastoupené firmou ELMOZ Czech s.r.o., IČO
47544929, o uložení kabelu na p. č. 283/2 a 419 v k. ú. Čestlice a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasováno: pro 7,
proti 0, zdržel se 0.
ZO souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 5 (viz příloha zápisu). Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Starosta Petr Šachl seznámil zastupitele se zněním Krizového
plánu obce Čestlice a ZO ho v předloženém znění schválilo.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Záměr obce na rozšíření školy – ZO souhlasí se zrušením
zadání projektu na rozšíření školy firmě AGE z důvodu rozšíření poptávky o další firmy. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel
se 0.
ZO souhlasí s žádostí TJ Sokol Čestlice na umístění sídla na
adrese Ke Hřišti 195, Čestlice (sportovní kabiny v majetku
obce). Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
ZO souhlasí se změnou sídla OÚ Čestlice na adrese nového
úřadu od 1. 2. 2016 – Pitkovická 290, Čestlice. Hlasováno:
pro 7, proti 0, zdržel se 0.
ZO souhlasí s umístěním poutače s označením (logem) a výrobky firmy Rehau v ul. Lipová. Hlasováno: pro 7, proti 0,
zdržel se 0.
ZO souhlasí s posunutím oplocení pozemku p. č. 6/1 sousedícím s obecním pozemkem p. č. 12/3 – k posunu dojde
v rámci rekonstrukce stávajícího plotu (zpevněný neprůhledný
plot 180 cm). Uliční lampa veřejného osvětlení bude součástí
veřejného prostranství. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
ZO jednalo o předložené územní studii „Obytný soubor Čestlice“ na pozemcích fy SPROF (pozemky označené v ÚP jako
Z9, Z22, Z23, Z26a a Z26b – za fotbalovým hřištěm směrem
k Benicím) v souvislosti s probíhající změnou Územního plánu. Bylo konstatováno, že územní studie musí ÚP po jeho
schválení respektovat.
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ZO bere na vědomí výroční zprávu ZŠ a MŠ Čestlice – předložil ředitel P. Svoboda.
Bod 2. Různé
Diskuze: projekt tělocvičny – technické řešení (příkon, technické zázemí); info o konání masopustu; nutnost opatření proti
krádežím jehličnanů před Vánocemi na území obce (cedule,
nátěry); prodloužení svozu bio odpadu

Ze zasedání ZO Čestlice
dne 16. prosince 2015
Přítomni: Petr Šachl, Bedřich Brtek, Martin Diviš, Roman Kabelka,
Ivana Nováková, Petr Pála, Simona Pecková, Jana Zemanová
Omluveni: Jan Šaššák,
Ověřovatelé zápisu: Simona Pecková, Roman Kabelka
Bod 1. Finance a majetek
ZO vzalo na vědomí zprávu starosty – hodnocení roku 2015,
přehled činnosti obecního úřadu a zastupitelstva.
ZO souhlasí s rozpočtem na rok 2016. Rozpočet je koncipován jako deficitní a je krytý z přebytkového hospodaření minulých let. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Zadání projektu na kontejnerovou přístavbu základní školy – rozšíření o dvě učebny. Celkem byly osloveny tři projekční kanceláře, které mají zkušenost s tímto typem staveb.
Došlé nabídky: firma Fabion – 333.000 Kč, firma AGE –
416.678 Kč a firma Atelier Axon zastoupená Ing. Markem
Richterou – 250.000 Kč, vše bez DPH. ZO schválilo výběr cenové nabídky firmy Atelier Axon IČO 68884931 nejen pro
příznivou cenu, ale i vzhledem k zdařilému projektu realizovanému v Uhříněvsi. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO souhlasí s návrhem plánovací smlouvy na výstavbu komunikace a inženýrských sítí – dostavba lokality za hřištěm,
a to mezi obcí a investorem firmou ANDROPP s.r.o. IČO
28906527. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
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ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene–služebnosti mezi obcí Čestlice a ČEZ Distribuce, IČO
229035, zastoupené firmou Elektroštika s.r.o., IČ 48041122,
o uložení kabelu na p. č. 105/31, 105/32 a 380/33 v k. ú. Čestlice. Smlouva navazuje na již podepsanou smlouvu o smlouvě
budoucí podepsanou mezi výše uvedenými subjekty. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO projednalo žádost firmy TSProdukcion o konání kulturní
akce v obci (kino) a vzalo ji na vědomí. Vzhledem k tomu, že
v současné době není v obci vhodná volná plocha, nabídku
zamítá. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO pověřuje starostu obce provedením rozpočtového opatření ke konci r. 2015. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje plán inventur 2015 a pověřuje finanční výbor
provedením kontroly TJ Sokol Čestlice a Základní a mateřské
škole Čestlice. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Zadání projektů – plán na rok 2016 – diskuze.
Bod 2. Různé
ZO schvaluje úpravu stanov Ladova kraje, tak jak je přijalo
shromáždění starostů na svém zasedání v prosinci 2015. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Diskuze: cestopisná přednáška o Mikronésii 20. ledna
v 18. hod., setkání seniorů 21. ledna od 17. hod., masopust
23. ledna – začátek ve 13.30 hod.
Ze zasedání ZO Čestlice
dne 27. ledna 2016
Přítomni: Petr Šachl, Bedřich Brtek, Martin Diviš, Roman Kabelka,
Ivana Nováková, Petr Pála (dostavil se v 18.05 hod.), Simona Pecková, Jan Šaššák, Jana Zemanová
Ověřovatelé zápisu: Simona Pecková, Martin Diviš
Bod 1. Finance a majetek
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Novostavba
tělocvičny ZŠ a MŠ v obci Čestlice“ z Programu 2016 pro po-
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skytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek finanční spoluúčasti na akci v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Čestlice a TJ
Sokol Čestlice o poskytnutí dotace na činnost ve výši 170 000
Kč na rok 2016 tak, jak to bylo schváleno v rozpočtu na rok
2016. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
ZO souhlasí s úplatným převodem spoluvlastnického podílu,
tj. jedné poloviny pozemku p. č. 219/16 v k. ú. Čestlice vedeném na katastru nemovitostí na LV 601 pro Středočeský kraj
pracoviště pro Prahu-východ, z České republiky na obec Čestlice a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy a podáním
žádosti k vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti na LV601 v k. ú. Čestlice. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel
se 0.
ZO schvaluje zadání projektové dokumentace na úpravu
vodních děl VH1 firmě SÚPR zastoupené ing. Josefem
Chmelkou za cenu 116 000 Kč bez DPH a její projednání
s dotčenými orgány. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za rok 2015 –
předložila pí Nováková. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IZ-12-6000294/1 na pozemcích č.
163/72, 163/208 163/120 v k. ú. Čestlice (jedná se o přeložku
vysokého napětí v lokalitě Z20) za částku 45 750 Kč bez
DPH. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Ze zasedání ZO Čestlice
dne 10. února 2016
Přítomni: Petr Šachl, Bedřich Brtek, Roman Kabelka, Ivana Nováková, Simona Pecková
Omluveni: Martin Diviš, Jana Zemanová, Petr Pála, Jan Šaššák,
Ověřovatelé zápisu: Bedřich Brtek, Roman Kabelka
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Bod 1. Finance a majetek
ZO vzalo na vědomí finanční zprávu 1-12/2015 – přednesl
Petr Šachl a zpráva byla projednána.
ZO nesouhlasí s povolením ruční myčky na parkovišti
KIKA pro Antara Group s.r.o. bez napojení inženýrské sítě se
zabráním parkovacích míst (nesouhlas TS Průhonice). Hlasováno: pro 0, proti 1 (p. Brtek), zdržel se 4.
ZO nesouhlasí s prodejem části pozemku p. č. 59/1 v k. ú.
Čestlice, kde se nachází trafostanice, firmě ČEZ Distribuce.
Hlasováno: pro 0, proti 4, zdržel se 1 (p. Brtek).
Opakovaná žádost fy AHOLD a fy Bageterie Boulevard Drive
o souhlas se stavbou bageterie na parkovišti Ahold (na pozemku p. č. 105/7 v k. ú. Čestlice. ZO rozhodlo, že vyvolá
jednání o podmínkách povolení stavby a uzavření nových
smluvních vztahů s fy Ahold, které budou předloženy ZO ke
schválení.
ZO nesouhlasí s další finanční podporou projektu Omalovánky první pomoci pro „IV Nakladatelství s.r.o.“ (akci obec
podpořila v minulosti již 2x). Hlasováno: pro 0, proti 5, zdržel
se 0.
Žádosti o příspěvek na činnost Záchranné stanice pro živočichy Vlašim. Průměrná cena za záchranu 1 živočicha je 1000
Kč. ZO pověřuje pí Peckovou, aby projednala konkrétní možnosti spolupráce mezi Záchrannou stanicí pro živočichy Vlašim a obcí Čestlice.
ZO vzalo na vědomí opravy plánované na první pololetí:
oprava komunikace, oprava kanalizačních šachet a nové značení na Obchodní.
ZO vzalo na vědomí projekty na rok 2016:
o Oprava stodoly na návsi u rybníka v majetku obce –
výměna vrat, dlažba před vjezdem, zhotovení únosné
podlahy, oprava střechy, izolační strop a vnitřní vyzdívka.
o Projekt tělocvičny – projekt zadán.
o Sportovní zázemí u kabin – možnost dotace na cvičební
stroje Colmex, nutná oprava plotu a úprava plochy bývalé
zahrady, přestěhování buňky KOMA ze školní zahrady.
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ZO nesouhlasí s uložením finančních prostředků obce
u UNICREDIT banky za nabídnutých podmínek. Hlasováno:
pro 0, proti 5, zdržel se 0.
Bod 2. Různé
Diskuze: podněty občanů o znečišťování chodníků a veřejných prostranství psími výkaly; parkování vozidel v obytné
zóně a sporné využívání parkovacích míst v centru obce; námět na zadání historické studie o vypálení obce Zikmundovými vojsky; možnost dotací na mikrojesle a park, případně odbahnění nádrží – rybníků; pořízení laviček a košů. Výsledek
diskuze – vzhledem k neukázněnosti některých občanů je uvažováno o zřízení obecní policie.
Termín dalšího řádného zasedání ZO byl stanoven na 16. března 2016
od 18.00 hodin.

CO SE V OBCI DĚJE
Knihovna informuje
Milí Čestličáci,
Vánoce jsou minulostí, novoroční předsevzetí jsou
zapomenuta – a přesto mi dovolte malé ohlédnutí za
rokem 2015. Byl to můj první plnohodnotný rok,
a ještě k tomu v novém obecním úřadu. Nemohu si
stěžovat, knihovnice se o mě starala a stále doplňovala můj knihovní fond, takže na konci roku jsem
měla už 2743 vlastních knih, asi 300 knih zapůjčených v rámci výměnného fondu Středočeského kraje a celkem 1304 výpůjček čtenářům! Odebírám také pravidelně sedm časopisů a objednala jsem další
časopisy pro milovníky zahrady. Na konci roku jsem měla 99 registrovaných čtenářů, a proto jsem prodloužila o hodinu provozní dobu
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(jsem pro vás otevřená každou středu od 14 do 18 hodin). Někteří čtenáři přicházejí i posedět a popovídat si. Obzvlášť to vidím u našich
školních dětí a velice mě to těší. A také nesmím zapomenout na paní
Borovkovou, která moje knihy pečlivě otírá, aby se opět nezanesly
prachem a abych působila čistě a útulně.
A co pro vás moje knihovnice v loňském roce připravila? * V lednu
jsme si poslechli zajímavou přednášku dr. Rackové na téma „Zdravý
životní styl“. * Navštívili mě předškoláci a vyslechli si povídání o knihách, řešili hádanky Josefa Lady, přečetli jsme si pohádku a paní učitelka přečetla příběh z knihy, kterou děti společně jako dárek vytvořily
pro moji knihovnici. Mohu dosvědčit, že se jí patřičně chlubí! * Na
začátku jara přišly děti s maminkami a vytvářely obrázky na tričko.
Byly to moc pěkné umělecké výtvory. * Přes prázdniny jsem měla zavřeno, ale stejně moje knihovnice uprostřed léta přišla a knihy půjčovala. * Na podzim mě postupně navštívila první, druhá i třetí třída, děti
si poslechly přednášku o knihách a knihovně a také o pověstech a legendách, které se
k naší obci vážou. Přednáška byla plná informací z historie, současnosti i budoucnosti Čestlic a byla doplněna spoustou obrázků
a fotografií. Jestlipak i vy znáte jména zemských patronů obklopujících sochu sv. Václava nad čestlickou návsí? * V listopadu
jsme pro velký úspěch opět korálkovali. *
A na závěr vám prozradím, kdo byl loni
nejpilnějším čtenářem: Opět to byla čtenářka Lenka s dcerami Helenkou a Jolankou. V návštěvách knihovny jí nezabránilo
ani to, že se po mateřské dovolené vrátila
do práce. A na paty jí šlape na svůj věk velká čtenářka Maruška se sourozenci.
Chci touto cestou poděkovat škole i školce a všem pedagogům a vychovatelům, kteří u dětí podporují čtenářskou gramotnost. Během roku
mě v pravidelných intervalech navštěvovala družina, děti se ke mně
stále více těší, rády si vybírají knihy samy a mohu vám říct, že vědí
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moc dobře, co se jim líbí! Buďme rádi, že máme u nás v Čestlicích takovou prima školku a školu.
A co chystám v tomto roce? Na jaře opět proběhne akce pro maminky
a babičky s dětmi. Tentokrát budeme s dětmi malovat na sádrové odlitky. Už vím datum – středa 11. května od 17.00 hodin! Spolupráce
s družinou, školou a školkou bude dál pokračovat, připravují se zajímavé přednášky, na konci roku zajímavá výstava a 3. korálkování.
A tento můj program se bude doplňovat s dalšími akcemi pořádanými
obecním úřadem.
Hodně zdraví, energie, pohody a pěkných chvil s knihou v roce 2016
vám přeje
vaše obecní knihovna se svou knihovnicí

Zprávičky z mateřské školičky
Ve školce se již těšíme na jaro. Však už brzy budeme slavit Velikonoce
a do školky zavítá pan sklář, takže si děti samy vyfouknou ze skla
velikonoční vajíčko. V únoru jsme měli karneval. Již ráno přicházely
děti do školky v maskách a karnevalový rej mohl začít. Letos nám
vypomohl klaun Fíla, s nímž byla velká legrace.
V tomto roce nás čeká spousta dobrodružství – připravili jsme si
pro děti téma „Napříč staletími“. Během celého roku si budeme
povídat o různých historických obdobích od pravěku až po dnešek.
Něco jsme si už vyzkoušeli na vlastní kůži (například jsme ochutnali
starodávná jídla: brambory pečené ve slupce a kaši s medem), a něco
ještě vyzkoušíme: ulovíme mamuta, zkusíme si rytířský souboj, ruční
šití sáčku na zlaťáky a podobně… V tomto duchu plánujeme
i červnový výlet a tradiční rozlučku s předškoláky, s níž nám letos
vypomůže Michal Nesvadba. Máme se zkrátka na co těšit.
paní učitelky ze školky
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Zápisy do ZŠ a MŠ
Zápis do základní školy na školní rok 2016/17 proběhl 11. února – do
nové první třídy bylo přijato 22 dětí. V dubnu nás čeká zápis do
mateřské školy. V den zápisu proběhne ve školce i den otevřených
dveří.
Informace k zápisu do MŠ Čestlice:
Vydávání přihlášek k předškolnímu vzdělávání – 8. 4. 2016 od
10 do 14 hodin.
K zápisu vezměte s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.
Příjem vyplněných žádostí 25. 4. 2016 od 10 do 14 hodin.
Oznámení výsledků do 25. 5. 2016
Předběžný počet přijímaných je dětí 18 až 20. Kritéria pro přijetí
a harmonogram průběhu zápisu najdete na webových stránkách MŠ
Čestlice.

Zimní fotbalová příprava mužů
se chýlí ke konci
Po ukončení podzimní části fotbalové sezony proběhla pro naše fotbalisty plánovaná pauza, kdy bylo potřeba, aby po náročném podzimu
(sehráli jsme celkem 15 mistrovských zápasů!) načerpali potřebnou
novou energii. Ještě než se kluci sešli na prvním tréninku v roce 2016,
proběhla na hřišti tradiční akce „silvestrovského fotbálku“. I když byly
celé vánoční svátky na blátě, mrazivější počasí nám pro tento sranda
mač přálo. Sešlo se 25 fotbalistů různého věku – nejstarším bylo už
přes pěkných 50 a nejmladšímu, naději čestlického fotbalu Frantovi
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Přesličkovi, teprve osm. Po řádném rozcvičení a zahřátí (i něčím
ostřejším) proběhlo rozdělení na dva týmy a fotbalové klání mohlo začít. Jeho průběh byl velmi vyrovnaný a důležitější než výsledek byl
dobrý pocit všech zúčastněných a „žízeň na večer“… Po zápase se
chvilku posedělo v klubovně na hřišti s nějakým tím pivkem a přípitkem, aby se fotbalový rok 2016 povedl.

Na začátku ledna začala našim fotbalistům zimní příprava, která se
odehrává pravidelně každý čtvrtek večer formou tréninku na hřišti FC
Háje, kde je k dispozici hřiště s umělou trávou a osvětlením. I přes počáteční obavy trenérů přistoupila většina kluků k přípravě zodpovědně
a účast na trénincích je relativně početná. Až zápasy v jarní sezoně
však ukážou, zda jeden trénink v týdnu byl dostačující. Během zimní
přípravy byla odehrána dvě přátelská utkání, která jsme sice prohráli
(3:7 s Kazínem a 4:5 se Škvorcem), ale u prvních přípravných utkání
výsledek není až tak podstatný. Při těchto zápasech trenéři zkoušeli
různé varianty sestavy a zahráli si v nich i hráči, kteří by měli v jarní
části sezony náš tým doplnit a posílit ho. Průběh zimní přípravy si naši
fotbalisté zpestřili účastí na únorové taneční zábavě, kterou náš klub
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pořádal poprvé v prostorách modletického zámeckého sálu. Akce to
byla podle ohlasů povedená a věříme, že si ji v budoucnu zopakujeme.
Jedinou kaňkou bylo to, že s kapelou nedorazila oblíbená zpěvačka…
Před prvním mistrákem ještě naše fotbalisty čeká zimní turnaj v Uhříněvsi. První zápas ze tří se měl odehrát v neděli 6. března, ale bohužel
bez omluvy i následného vysvětlení nedorazil pražský soupeř Union
Žižkov. Kluci si i přesto hodinu zatrénovali a budeme doufat, že další
dva plánované zápasy v neděli 13. a 20. března od 14 hodin proběhnou
v Uhříněvsi tak, jak mají. V průběhu března by ještě místo jednoho
čtvrtečního tréninku měla proběhnout odveta proti Kazínu, a pak už to
vypukne…Věříme, že mužstvo je připraveno dobře a kluci se pokusí
navázat na relativně dobré výsledky z konce podzimu. To však nepůjde bez podpory fanoušků, které tímto vřele zveme na jarní zápasy.
za kolektiv TJ Sokol Čestlice Mirek Doksanský

Děti z čestlické fotbalové přípravky
už vyhlížejí teplé počasí

„minifotbalisté“ TJ Sokol Čestlice
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Děti i trenéři z čestlické přípravky prožili svojí první zimní halovou
sezonu, která se pomalu chýlí ke konci. Od listopadu až do konce
března máme pro děti zajištěny každé pondělí tréninkové prostory
v tělocvičně gymnázia Opatov a čtvrtky v čestlické tělocvičně. Dojíždění na Opatov jsme se trochu obávali, ale nakonec se nám podařilo
vhodně skloubit tréninky ve dvou rozdílných prostorách – velké (opatovské) a malé (čestlické) tělocvičny. Tréninkové podmínky jsou tak
v rámci možností našeho klubu na dobré úrovni.

mladší přípravka TJ Sokol Čestlice
Obě kategorie dětí (minipřípravka a mladší přípravka) trénují samostatně, a i přes nemocnost a různé další komplikace máme od každé
kategorie na tréninku cca 10 dětí, což je přijatelné a trenéři se mohou
dětem více věnovat. V průběhu zimy se děti zúčastnily několika turnajů pořádaných FK Říčany a Kostelcem u Křížků. Zatím největším
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úspěchem je třetí místo v turnaji minipřípravky v Říčanech, kdy
naše děti uspěly v konkurenci sedmi týmů jak z blízkého okolí, tak
i kvalitních pražských celků. Ze své první medaile měly obrovskou radost a my trenéři věříme, že jim to dodalo impulz do dalšího poctivého
trénování. Pro obě kategorie jsou tyto turnaje velkou zkušeností, protože mají možnost zahrát si i proti celkům jako Sparta, Slavie a Mladá
Boleslav. Proto na těchto turnajích nejde vždy především o výsledek,
ale i o možnost poměřit síly s těmi nejlepšími. Jakkoli se může zdát, že
výsledkově se pohybujeme spíše v poli poražených (i když je to kolikrát jen o střelecké smůle), předvedená hra se každým zápasem zlepšuje. Věříme, že nabyté zkušenosti z předchozích zápasů děti využijí
již v průběhu března, kdy mají před sebou poslední zimní turnaje
v Říčanech. Po těchto turnajích se přesuneme z haly do venkovního
prostředí a budeme se těšit opět na teplé počasí s tréninky na čestlickém hřišti.

Jo! Jo! Jo! Góóól!!!
V průběhu jara čekají kategorii mladší přípravky turnajové zápasy
pod hlavičkou Okresního fotbalového svazu Praha-východ, opět za
účasti šesti týmů, které v podzimní části stejně jako Čestlice skončily
ve své skupině na posledním místě, takže by mělo jít o zápasy velmi
vyrovnané. Čestlice pořádají turnaj v sobotu 30. dubna s plánova-
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ným začátkem v 9 hodin. Budeme velmi rádi, pokud si uděláte čas
a přijdete naše malé fotbalové naděje podpořit.
Minipřípravka s novou trenérkou Renčou Frýdlovou se bude dále
připravovat formou tréninků a přáteláků, přičemž některé ze starších
dětí budou v případě potřeby doplňovat soupisku na turnajích mladší
přípravky. Na léto pro děti připravujeme krátké fotbalové soustředění, které by se mělo uskutečnit v krásné krajině Českého ráje kousek
od Jičína. Pokud vše půjde podle plánu a podaří se nám zajistit ještě
minimálně jednoho trenéra, počítáme v průběhu srpna/září s dalším
náborem dětí do naší přípravky (o jeho konání budeme v dostatečném
předstihu informovat).

A ještě trocha bilancování….
Protože v dubnu uplyne rok od prvního náborového tréninku, dovolím
si na závěr malé zamyšlení nad tím, zda cesta, kterou se fotbal TJ Sokol Čestlice vydal, je správná. Za ten rok je v našem snažení bezesporu vidět znatelný pokrok. Většina dětí se trénink od tréninku zlepšuje
a je radost sledovat, jak roste jejich fotbalové sebevědomí. Za tuto dobu jsme si vytvořili s dětmi a rodiči pěkné vztahy, které bychom rádi
ještě prohloubili, aby v budoucnu byla v Čestlicích silná fotbalová
členská i hráčská základna, ale především vždy dobrá parta lidí!
Jsme rádi za každou zpětnou vazbu nebo připomínku k fungování
a chodu přípravky. V uplynulém roce jsme se snažili postupně zlepšo-
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vat podmínky nákupem tréninkových pomůcek, dresů a míčů. Díky
sponzorům z řad rodičů (Autodoprava Kovi a pan Cirkl) se pro děti
a trenéry podařilo koupit tréninkové teplákové soupravy v klubových
barvách, kterými teď můžeme důstojněji reprezentovat náš klub i naši
obec. A právě morální a hlavně finanční podpora obce Čestlice, která
formou dotace každoročně podporuje provoz našeho klubu, má velký
podíl na tom, jak dobře se nám pracuje a trénuje. Děkujeme také obci
Nupaky, která v letošním roce na rozvoj čestlické přípravky rovněž
přispěla. Velmi si všech finančních příspěvků od obcí i sponzorů vážíme a budeme se snažit co nejlépe je investovat do rozvoje a budoucnosti fotbalového klubu v Čestlicích.
za trenéry přípravky Mirek Doksanský

POZNAMENEJTE SI
DO KALENDÁŘE
VÝSTAVA
NEZTRATIT VÍRU
V ČLOVĚKA…
Protektorát očima židovských dětí
Putovní výstava, kterou vytvořilo Oddělení pro vzdělávání a kulturu
Židovského muzea v Praze, doputuje i do Čestlic. Její slavnostní zahájení proběhne v pondělí 14. března od 17 hodin v zasedací síni obecního úřadu v Čestlicích. Výstava potrvá do 28. dubna letošního roku,
vstup je volný a po celou dobu instalace bude přístupná od pondělí do
čtvrtka od 9 do 16 hodin, ve středu do 18 hodin.
Výstava „Neztratit víru v člověka“ přibližuje přitažlivou formou téma
holocaustu. Zejména žákům a mladým lidem, kteří téma znají pouze
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zprostředkovaně, představuje různé aspekty života Židů v Protektorátu
Čechy a Morava a za druhé světové války, a to z pohledu jejich tehdejších vrstevníků. Koncepce výstavy vychází z konkrétních osudů – na
20 panelech přináší příběhy šesti dětí a jejich rodin, které byly za války pro svůj původ perzekuovány. Právě osobní příběhy budou pro návštěvníky výstavy klíčem k historickým událostem předválečného
a válečného Československa. Pro výstavu byly využity autentické materiály, často vytvořené právě dětmi: úryvky z deníků, korespondence,
ukázky ze sbírky dětských kreseb z Terezína, dětské časopisy, fotografie dětí, dobový tisk a další obrazové i tištěné dokumenty. Zvláštní pozornost je věnována různým aspektům života dětí v ghettu Terezín
a v koncentračním táboře Osvětim. Výstava není uzavřena koncem
války, ale reflektuje i poválečné osudy Židů, jejich návraty, ať už
z koncentračních táborů nebo z ciziny. Poslední výstavní panel je věnován rozloučení s šesti příběhy dětí pohledem na jejich poválečný
a současný život.
Veškeré informace k výstavě, jejíž kurátorkou je Marie Zahradníková,
lze nalézt na webové stránce projektu www.neztratitviru.net.

Velikonoční zpívání
v kostele sv. Prokopa
Historie seskupení C&K Vocal je dlouhá
a dlouhý je i seznam hudebních počinů
a rozmanitých angažmá od jeho založení
v roce 1969 dodnes. V 70. a 80. letech skupina působila v Semaforu
a v divadle Ateliér. Později v Branickém divadle a při zájezdových
představeních prošla obdobími zákazů i obdobími slávy, ale i spoluprací s řadou hvězdných jmen (vedle zakladatelů Jiřího Cerhy a Ladislava Kantora, Heleny Arnetové, Mileny Červené a Luboše Pospíšila
s nimi hráli významní hudebníci jako Otakar Petřina, Milan Svoboda,
Martin Kratochvíl, Vladimír Mišík, Jan Hrubý, Michal Prokop a mnozí další). Po revoluci C&K Vocal přijal angažmá v Divadle Labyrint
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(dříve Realistické divadlo) a s mnoha inscenacemi postavenými na
hudbě Jiřího Cerhy objeli kus světa (Aix en Provence, divadelní festivaly v Anglii, Německu, Itálii, Polsku či Egyptě), natočili televizní
film Causa komedia a zatím celkem patnáct LP a CD. Umělecký vývoj
skupiny se vyklenul ve fascinujícím žánrovém oblouku od folkového
hraní po artrock…

Velikonoční album Písně pašijové, které máte jedinečnou příležitost
vyslechnout naživo na koncertě v kostele sv. Prokopa v Čestlicích
v neděli 20. března od 18. hodin, vzniklo v roce 2008 a skladby
s hudbou Jiřího Cerhy zpívá skupina v současné sestavě (Jiří Cerha,
Zuzana Hanzlová, Hana Horká, Ivana Štréblová, Michal Pleskot) za
doprovodu kláves (Jana Holmanová), flétny (Jakub Klár) a violoncella
(Vilém Bernáček). Písně Pašijové nabízejí devět skladeb vycházejících z evangelií o ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista, přičemž nejde
pouze o upravené biblické texty, ale též o zhudebněnou modlitbu
Thomase Moora z 16. století či básně Jana Nerudy, Tomáše Vondrovice a Barbory Ježkové, tedy o texty, jejichž vznik je rozložen do několika staletí. Písně pašijové přinášejí silné melodie i skvělé aranže, vynikající sóla a nádherně sladěné sbory, to vše s dramatickým
instrumentálním doprovodem. Velikonoční příběh v podání C&K
Vocalu vás navíc přesvědčí o tom, že velikonoční biblické téma není
nutně příběhem truchlivým a tragickým, ale může být příběhem s vyzněním úlevným a navýsost radostným.

Ivana Nováková
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Pozvánka na veřejné setkání občanů

Dovolujeme si všechny občany Čestlic pozvat na veřejné setkání, které se koná ve středu 13. dubna od 17.30 hod. v budově obecního
úřadu. Hlavním tématem budou návrhy na rekonstrukci a využití bývalé budovy obecního úřadu, kde očekáváme náměty a věcnou diskuzi.
Dalším tématem bude nové centrum obce na pozemku Aza Trade, respektive požadavky občanů na služby nebo zařízení, které by v této
lokalitě měla obec vůči budoucímu investorovi prosazovat (část pozemku je v územním plánu obce vyhrazena pro veřejné účely). Dalším
bodem budou některé záměry investorů v komerční zóně. Témat bude
jistě víc, takže pokud vás zajímá dění v obci, její rozvoj a názory vašich sousedů, přijďte se zapojit do diskuze.

Výprava za svatým Prokopem
Tentokrát se na tradiční jarní zájezd v sobotu 21. května vydáme po
stopách našeho patrona. Začneme v jeho rodišti Chotouni, kde se nachází nádherný barokní kostel svatého Prokopa, zázračná studánka
Prokopka, Prokopský dvůr a tajemná Prokopova mohyla.
Z Chotouně se vypravíme ve stopě Čertovy brázdy (kterou dle
pověsti vyoral svatý Prokop, když zkrotil ďábla a zapřáhl jej do pluhu)
na prohlídku místa, které je s Prokopem spjato nejvíce, totiž Sázavského kláštera. Cestou tam se ještě zastavíme na oběd v překrásné starobylé Kouřimi a prohlédneme si její historické centrum s gotickým
chrámem svatého Štěpána.
Ivana Nováková, zastupitelka
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Přehled nejbližších obecních akcí
v pondělí 14. března od 17 hodin na OÚ – vernisáž putovní výstavy „Neztratit víru v člověka – Protektorát očima židovských dětí“;
v neděli 20. března v 18.00 hod. – velikonoční koncert v kostele
sv. Prokopa – C&K Vocal: Písně pašijové;
v sobotu 9. dubna – Čisté Čestlice – úklidem své obce se opět zapojíme do tradiční akce Ladova kraje. Sejdeme se v 9.00 hod. před
obecním úřadem, rukavice a pytle budou k dispozici. Vítán je
každý, kdo chce být užitečný, zvláště rodiče a děti!
ve středu 13. dubna v 17.30 hod. na OÚ – veřejné setkání občanů – vše, co vás zajímá o dění v obci a o jejím rozvoji;
v sobotu 30. dubna – slet čestlických čarodějnic – Pozor!
Místo konání buď opět na louce za hřbitovem vedle in-line
dráhy, nebo nově na pozemku za kabinami u fotbalového
hřiště, kde bude možnost zakoupení nápojů – čarodějnice
nám jistě o přesném místě sletu dají včas vědět. Nezapomeňte si přinést pruty na opékání špekáčků!
v sobotu 7. května – Druhý čestlický rozběh – běžecký závod pro
malé děti (i pro úplné mrňousy) se koná od 10.30 hod. na cyklostezce u hřbitova. Děti – počínaje ročníkem narození 2008 až po ty
úplně nejmenší – si zazávodí o čokoládové medaile. Kontakt na
p. Špiláčka (pro tatínky, kteří se chtějí podílet na organizaci závodu) je 777 554 656.
ve středu 11. května od 17.00 hodin v knihovně OÚ – malování
na sádru;
v sobotu 21. května – výprava za sv. Prokopem. Neváhejte
s přihláškami (tel. 602 657 983), objednán je opět mikrobus pro
20 osob. Cena zájezdu je 250 Kč, pro děti do 15 let a seniory nad
65 let 150 Kč.
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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 červen
2016.

Hledám milou slečnu nebo paní na pravidelné či příležitostné
hlídání dvou dětí školkového věku (asi 8 hodin týdně).
Odměna dohodou. Volejte prosím na tel. 603 171 962.

Prodám mladého kohouta z vlastního chovu – cena 150 Kč.
Tel. 733 368 022
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Známky na popelnice si vyzvedněte na OÚ – nádoby, které nebudou opatřeny nálepkou na rok 2016, nebude svozová společnost
AVE vyvážet! Do konce dubna je rovněž třeba uhradit poplatky za
psa na rok 2016.
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v pátek
15. dubna odpoledne na návsi vedle hřiště (2 ks) a v ulici Okružní
na konci Slepé uličky (2 ks). Odvoz bude v pondělí 18. dubna
ráno. Opět prosíme o pečlivé ukládání odpadu tak, aby byly kontejnery maximálně využity. Důrazně žádáme, abyste nevhazovali
jiný odpad (třeba stavební) než velkoobjemový!
Mobilní svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 16. dubna – jako obvykle na stanovišti na návsi v 11.00–11.30 a u hřbitova v 11.30–12.00 hod.
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BIO odpad – svozovým dnem pro letošní rok je opět každá lichá
středa – pravidelný svoz bude zahájen již ve středu 16. března.
Od 1. dubna dochází ke změně otvírací doby hřbitova v letním režimu od 8 do 20 hod.
Adresa obecního úřadu
Pitkovická 290
251 01 Čestlice
Tel.: 272 680 707
Fax: 272 680 909
datová schránka: rmtbzat
Úřední hodiny OÚ:
pondělí 8– 12 a.13–17
středa 8 –12 a 13–18
zastupitelé 17–19
(ostatní dny po dohodě)

administrativa – Hana Kabátová
účetní – Jana Nováková
e-mail: obec@cestlice–obec.cz
www.cestlice–obec.cz
Knihovna:
knihovna@cestlice-obec.cz
středa 14–18
Hřbitov (období 1. 4 .–1. 11.):
otevřeno denně 8–20

Obec Čestlice vás srdečně zve na výstavu
Neztratit víru v člověka – Protektorát očima židovských dětí.
Vernisáž v pondělí 14. března od 17 hodin na OÚ.
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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