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SLOVO NA ÚVOD
Vážení sousedé,
končí letní prázdniny, ale pro obec rozhodně neznamenaly letní zahálení. Ve škole vznikla přestavbou školního bytu krásná nová třída
a s ní další šatna, kabinet a skládek. Prakticky je tím stavebně dokončena přeměna malotřídní školy na základní devítiletou školu
s moderním vybavením, jakou nám mohou závidět daleko větší obce.
K naprosté spokojenosti nám chybí pouze nová jídelna s větší kapacitou, pro kterou zatím nemáme místo. Je hotova i další proměna – přestavba starého obecního úřadu na zdravotnické středisko. Nová
budova je zkolaudována a k otevření ordinace praktického lékaře se
čeká jen na to, až proběhnou správní lhůty k povolení od Středočeského kraje. Záleží na „rychlosti“ tohoto byrokratického procesu, zda
k otevření ordinace dojde v průběhu října – v tuto chvíli to nelze slíbit, ale o zahájení provozu vás budeme včas informovat. Termín otevření zubní ordinace je v jednání. Již od začátku září je však pro vás
v prvním patře nově zrekonstruované budovy otevřen kosmetický salon (viz str. 42).
Konečně se po loňském nezdaru rozjely participační projekty založené na iniciativě a nápadech občanů. Dokončeny jsou Hry na
chodník, které našly uplatnění v mateřské škole, na hřišti na návsi
a více prvků je realizováno na in-line dráze. Přijďte si je s dětmi vyzkoušet! Během podzimu budou v dalším projektu z participačního
rozpočtu instalovány edukativní tabule na cyklostezce a in-line dráze,
které již jsou zadány do výroby. Věřím, že tuto iniciativu občanů bude
podporovat i příští zastupitelstvo.
Konečně je zahájena výstavba hasičské zbrojnice, která se potýkala
s počátečními problémy, zejména se zpožděním projektu a nedostatkem stavebního materiálu. Dokončení stavby bude na jaře příštího roku. Zbrojnice umožní nejen uskladnění hasičské techniky, ale také plnohodnotnou práci jednotky, a třeba i možnost rozvíjet dětské hasičské
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družstvo. Chtěl bych vás dne 22. září dopoledne pozvat na „Den
představení jednotky SDH a hasičské techniky“ a odpoledne na
prohlídku našeho zdravotnického střediska v zrekonstruované budově bývalého obecního úřadu.
A co nás čeká? V termínu 5. a 6. října proběhnou opět po čtyřech letech komunální volby a ve stejném termínu i senátní volby. Já jsem
se pevně a definitivně rozhodl do dalšího volebního období již nekandidovat. Pracoval jsem v zastupitelstvu po tři volební období, z toho
jedno volební období jako místostarosta a dvě období jako starosta.
A snad se mnou budete souhlasit, že za tu dobu se obec výrazně posunula vpřed – ať už jde o napojení na infrastrukturu, výstavbu mateřské
školy, rozšíření a modernizaci školy základní, stavbu nového obecního
úřadu, sportovní haly a zdravotnického střediska přes výstavbu cyklostezek, in-line dráhy a spojení s okolními obcemi cestami až po vybudování velké finanční rezervy či profesionalizaci obecního úřadu.
Přehled realizovaných projektů za uplynulé čtyři roky naleznete na
str. 17–21, ale jsou to jen ty nejviditelnější výsledky soustavné čtyřleté
práce. A zdaleka to není všechno, mnoho věcí je zabezpečeno a nastartováno do budoucna a doufám, že noví zastupitelé budou obec dále
rozvíjet a budou pracovat – stejně jako jsem o to usiloval vždy já –
v zájmu jejích občanů. Do komunálních voleb se přihlásily dvě kandidátky – jedna místní a druhá tvořená a podporovaná ODA, stranou majitele aquaparku pana Sehnala. Je na vás, občanech této obce, jak se
rozhodnete a jakou cestou se bude naše obec dále ubírat.
Petr Šachl, starosta
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TÉMA DNE

Příručka voliče v komunálních volbách
O hlasy voličů v letošních komunálních volbách se v naší obci ucházejí dvě kandidátky. Každý volič má tolik hlasů, kolik členů zastupitelstva se volí – v případě Čestlic tedy 9 hlasů. Ale pozor, křížkování je
poměrně záludné, a abyste hlasovali opravdu tak, jak hlasovat chcete,
je třeba ho dobře pochopit.
Možnost křížkování kandidátů z různých kandidátních listin svádí
někdy voliče k domněnce, že v komunálních volbách nejsou voleny
strany (kandidátky), ale jednotlivé osobnosti. Tak to ale ve skutečnosti není. V zásadě existují tři možnosti, jak se svými hlasy zacházet.
Možnosti úprav hlasovacího lístku:
1) Křížkem v záhlaví sloupce lze označit jednu z volebních kandidátek. Tím dáte této kandidátce plný počet svých hlasů. Je to vlastně
totéž, jako kdybyste křížkem označili všech devět kandidátů –
a nemá tudíž význam, označíte-li dalším „preferenčním“ křížkem
kandidáta té samé kandidátky. Takový křížek je nepodstatný
a nebude se k němu přihlížet, podstatný je křížek v záhlaví celé
kandidátky.
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2) Křížkem lze označit jednotlivé kandidáty z obou kandidátek. Mějte ovšem na paměti, že zakřížkujete-li například jen 2 kandidáty,
využili jste pouhé dvě devítiny svého hlasovacího práva.
3) Křížkem lze označit jednu celou kandidátku a kromě toho ještě
jednotlivé kandidáty z druhé kandidátky. Opět ovšem mějte na
paměti, že pokud například označíte křížkem celou kandidátku A
a k tomu ještě např. 3 kandidáty z kandidátky B, pak jste kandidátce A dali pouze 6 ze svých 9 hlasů.

Jak to celé funguje:
Každý váš hlas (ať už křížek pro kandidátku jako celek, nebo křížek
u jména některého kandidáta) je primárně hlasem pro celou kandidátku, až druhotně pro konkrétní jméno. Při sčítání hlasů jsou nejprve
sečteny všechny hlasy pro každou kandidátku (tedy i hlasy, které
kandidátce s nezaškrtnutým záhlavím přinese zakřížkování jednotlivců). Podle toho se rozpočítá, kolik bude mít která kandidátka
v zastupitelstvu mandátů. (Teoreticky se tak může stát například to, že
kandidát, který získal největší počet křížků ze všech, zastupitelský
mandát vůbec nezíská, neboť na jeho kandidátku žádný mandát nepřipadl.)
Teprve následně se řeší, kdo z té které kandidátky mandáty obsadí,
ale ani to není jednoduché. Z celkového počtu hlasů pro kandidátku
se rozpočítá průměrný počet hlasů na jednoho kandidáta a pouze kandidát, který by získal o 10 % více křížků, než je tento průměr, může
přeskočit na první místo kandidátky. Pokud se to nestane, kandidáti
získávají mandát automaticky podle pořadí na kandidátce. (Teoreticky
se tak opět může stát, že zastupitelský mandát získá i kandidát, který
dal sám sobě svůj jediný křížek, ale byl na prvním místě kandidátky.)
RADY NA ZÁVĚR
V případě, že chcete zakřížkovat konkrétního kandidáta, vždy se dívejte, kdo je na kandidátce nad ním. Svým křížkem totiž zvyšujete šanci,
že mandát získá právě on. Křížkujte tedy jen tehdy, pokud jste pře-
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svědčeni, že vámi vybraný kandidát získá oněch 10 % křížků navíc
a kandidáta nad sebou přeskočí.
Zakřížkujete-li celou kandidátku, nemůžete již udělit preference jejím jednotlivým kandidátům (viz bod 1). Pokud vám tedy někdo na
kandidátce vadí, můžete místo křížku pro celou kandidátku udělit individuální křížky všem kandidátům kromě něj (čímž pro změnu nevyužijete všechny svoje hlasy).
Sečteno a podtrženo, křížkování v komunálních volbách není totéž
jako kroužkování ve volbách do sněmovny! Proto se svým hlasem
zacházejte opatrně a pečlivě rozvažujte, zda k panašování (tedy křížkování kandidátů z různých kandidátních listin) přistoupíte a v jaké
míře.
převzato z Čestlického občasníku č. 31 (září 2014),
zpracoval Matouš Vanča

Proč jsou důležité volby do Senátu

Vedle komunálních voleb nás ve stejném termínu čekají i další volby
mimořádné důležitosti – po šesti letech budeme opět hlasovat ve
volbách do Senátu Parlamentu ČR. Náš současný senátor Luděk
Jeništa (STAN, starosta Vlašimi) svůj mandát neobhajuje (především
proto, že v rámci změn hranic volebních obvodů se jeho domovské
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město přesunulo do kutnohorského obvodu a nyní tudíž vykonává
mandát v obvodu, kam již sám není příslušný). Proto budeme z 11
kandidátů vybírat nového senátora. Nelze než důrazně apelovat, aby si
tuto příležitost nikdo nenechal ujít a svého volebního práva využil.
Účast v senátních volbách, zvláště v jejich 2. kole, nebývá nikterak
vysoká (v Čestlicích před 6 lety odevzdalo ve 2. kole hlas méně než
19 % voličů). Neustále slýcháme odsudky Senátu jako zbytečné instituce, která by se měla zrušit. Je to bohužel projev mizivého povědomí
občanů o ústavních institucích a politickém systému naší republiky,
odpovídající tristnímu stavu českého občanského vzdělávání. (Naštěstí, když při své práci v Poslanecké sněmovně vykládám školním třídám o fungování parlamentu, dělá mi radost, kolik toho děti vědí. Kéž
by se to dalo říct o jejich rodičích, kteří mají volební právo!)
Naše Ústava je v porovnání s jinými evropskými ústavami v zásadě
obyčejná, ničím nevyniká a má samozřejmě i nějaké nedostatky. Ale
pokud máme být na co pyšní, je to právě náš bikameralismus – tedy
parlament se dvěma komorami a nastavení jejich kompetencí vůči
sobě navzájem i k ostatním mocím ve státě. Česká úprava v této věci
patří k vůbec nejlepším nejen v evropském, ale i světovém měřítku, a náš Senát je jednou z nejlépe fungujících horních komor na
světě (ve srovnání s mnoha jinými horními komorami evropských států, ať už jde o Polsko, Itálii, Francii aj.). Že si řada občanů právě toho
nejlepšího na naší Ústavě neváží a ještě to znevažuje, to je do jisté míry příznakem dnešní doby.
To, že Senát není v běžném politickém životě tolik vidět, neznamená,
že nepracuje a je zbytečný, naopak je to tak správné. Právě proto, že
stojí mimo každodenní sněmovní půtky a šarvátky mezi koalicí a opozicí, může dobře plnit svou úlohu horní komory, která sněmovnou přijaté normy zkoumá méně zaujatě a na věcnější a odbornější bázi.
A především je Senát ústavní pojistkou, která svou plnou užitečnost
ukáže tehdy, až půjde do tuhého, jak už to tak pojistky dělávají. Prohlašovat, že je pojistka zbytečná a že se může zrušit, je mimořádně
krátkozraké – jako bychom neviděli v současném světě příklady států,
kterým taková pojistka zoufale chybí. Není vyloučeno, že i u nás se
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dočkáme situace, kdy bude potřeba, aby se plná autorita Senátu projevila! Přejme si, ať se to nestane a ať Senát zůstane institucí mimo světla ramp – ale tím spíš jděme k volbám a volme odpovědně
a s rozmyslem tak, abychom si jednou v případě nouze nevyčítali,
že jsme senátní volby brali na lehkou váhu nebo dokonce ignorovali.
Kandidáti do Senátu v našem volebním obvodu:
1. Martin Šveda (nezávislý kandidát), ředitel IT společnosti
2. Jiří Švadlena (ANO), místostarosta Benešova
3. Terezie Radoměřská (TOP 09), překladatelka a spisovatelka
4. Jiří Kozák (ODS), ředitel CEVRO, učitel na CEVRO Institutu
5. Jan Borguľa (KDU-ČSL), technický ředitel rodinné společnosti
6. Miroslav Křeček (SPD), živnostník
7. Ivan Cinka (KSČM), předseda výboru krajského zastupitelstva
8. Aleš Hemer (Strana soukromníků), živnostník
9. Zdeněk Hraba (STAN), místostarosta Říčan, advokát, učitel na PF
UK
10. Petr Petržílek (ČSSD), právník, zastupitel Úval, bývalý náměstek
ministra životního prostředí
11. Petr Chaluš (Piráti), pedagog, propagátor zapojení rodičů do rozhodování o chodu školy
V této souvislosti vám nabízím možnost komentované prohlídky Poslanecké sněmovny pro občany Čestlic – jedná se o návštěvu pozoruhodného komplexu historických paláců a měšťanských domů, které
dnes tvoří areál dolní parlamentní komory na Malé Straně. Zvu vás na
prohlídku v pondělí 1. října od 17.30 hod., sraz před vstupem do
Šternberského paláce, Malostranské nám. 264/7. Poslanecká sněmovna povoluje ve skupině nejvýše 30 osob a je třeba s předstihem
nahlásit jména a čísla občanských průkazů. Proto prosím zájemce o tuto speciální prohlídku pro čestlické občany, aby se přihlásili na e-mail
či telefon redakce (in.cestlice@gmail.com, 602 657 983). Budu se na
vás ve Sněmovně těšit!
Matouš Vanča
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Oslavy 100. výročí vzniku Československa
Oslavy 100. výročí vyhlášení samostatného Československého státu
28. října 1918 budou mít po celé naší zemi mnoho podob – v naší obci
proběhnou s vědomím význačnosti tohoto výročí a se vší úctou k tradici těchto oslav, jejichž součástí je zasazení Stromu republiky. Místo
exkurzů do historických událostí kolem rozpadu Rakousko-Uherska,
které byly mimořádně spletité a dodnes zaměstnávají historiky, se tak
spíše věnujme tomuto fenoménu a vzpomínce na oslavy, jak v naší obci
probíhaly v minulosti.

Fenomén výsadby Stromů republiky
Stromy jsou u nás tradičně vysazovány na paměť důležitých událostí.
Lidé je odedávna sázeli, když chtěli zaznamenat přelomový okamžik
dějin či jinou důležitou skutečnost. Tím mohlo být pro rodinu narození
potomka, dokončené stavení, pro obec výročí první zmínky o založení…
V Československu jsou už od roku 1918 jako připomínka vzniku republiky vysazovány jubilejní stromy, které nesou důležité poselství
naší národní historie. Stromy republiky (též Stromy svobody, Masary-
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kovy stromy, Stromy české samostatnosti) byly sázeny především
v letech 1918, 1919, 1928 a 1968, ale i v letech 1998 a 2008. V roce
1968 jich bylo v celém tehdejším Československu vysázeno mnoho
tisíc!
Slavnostní výsadba byla vždy velkou společenskou událostí, často se
v obcích konaly průvody za doprovodu hudby, oslavy měly své čestné
hosty, proslovy a verše, nechyběla školní dítka, skauti, sokolové
a hasiči… Aby strom důstojně připomínal své poselství, býval u něj
osazen kámen s vyrytým textem či opatřený pamětní deskou, protože
bez označení poselství stromu zaniká a mizí.
Prvorepublikové výsadby (zejména
1918 a 1919)
Nepsanou zvyklostí se stala výsadba
lípy, protože od Všeslovanského sjezdu roku 1848 je lípa považována za národní strom. Lze však také najít např.
jasan nebo kaštan. Prvorepublikové
výsadby byly iniciovány „zdola“ od
obcí, starostů, okrašlovacích spolků.
Dokonce Svaz českých spolků pro
okrašlování
a ochranu
domoviny
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
podal v roce 1919 na ministerstvo
osvěty žádost, aby všem školám
v republice doporučilo toho roku uspořádat stromovou slavnost (po vzoru
amerického „Arbor Day“). Též v roce
1919 vydal Československý svaz
okrašlovací a ochranný v Praze spisek
Stromy svobody, který obsahuje výklad a popis slavnosti zasazování
jubilejních stromů, vhodné proslovy, řeči, básně a hesla. Velmi kultivovaně zní ve spisku výzva, aby nebyly odstraňovány stromy vysázené dříve při různých příležitostech, např. za vlády rakouské nebo při
císařských slavnostech. Doporučeno bylo tyto stromy přejmenovat, ale
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rozumně. O soudnosti autora svědčí tyto řádky: „Jen probůh nechtějte
‚Karlovy lípy‘ měnit nyní pojednou za ‚Lípy svobody‘ (…) či ‚říšskou
alej‘ za ‚Alej legií‘“… Výsadby se zřejmě setkaly s velkým nadšením,
jak lze soudit nejen ze zápisů v kronikách obcí, ale třeba z konstatování časopisu Krása domova z roku 1920, že celá akce měla dopad věcný
i morální: „Desetitisíce stromků bylo zasazeno, láska k přírodě i ke
stromoví a láska k vlasti v mnohém srdci probuzena.“
Druhá velká vlna výsadeb (rok 1968)
Zatímco prvorepubliková výsadba byla víceméně spontánním aktem
různých spolků, jednotlivců a škol, výsadba na podzim roku 1968 byla
hromadnou akcí řízenou spíše jednotně. Stěžejním dokumentem, objasňujícím masové rozšíření myšlenky podzimní výsadby Stromů svobody, je leták vydaný Sborem ochrany přírody při Národním muzeu.
Leták s mottem „Kdo myslí na děti, sází stromy“ a vydaný v obrovském nákladu 50 000 kusů vyzýval k slavnostní výsadbě a byl ve druhé půlce srpna 1968 rozeslán národním výborům, školám a dalším organizacím. Také rozhlas odvysílal 23. září 1968 společnou výzvu
Sboru ochrany přírody při Národním muzeu v Praze, předsednictva
vlády a ÚV Národní fronty k výsadbě Stromů republiky a alejí a parků
k uctění 50. výročí vzniku ČSR jako samostatného a svobodného státu.
Tento apel byl vzácným projevem uvědomění si neutěšeného stavu životního prostředí a necitlivých zásahů člověka do krajiny jako celku.
A tak i dnes je žádoucí spojit oslavu klíčové historické události naší země s myšlenkou na přírodu
a na bohulibost sázení stromů. Závěrem několik
hesel ze zmíněného spisku z roku 1919:
Rostlinstvo – nejkrásnější šat země. Stromoví – okrasa a plíce krajiny.
Kdo má lásku k rostlinám, má lásku k lidem.
Podle lásky k sadům a květinám posuzuje se vzdělanost národa.
Sám sobě škodí, kdo přírody šetřiti nedovede.
Lidé pro nás stromy sázeli, sázejme my též.
časopis ČS ochránců přírody Krása našeho domova, č. 60,
roč. XVIII, jaro/léto 2018, redakčně upraveno
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Příležitostní zápis v čestlické kronice
k oslavě 10. výročí republiky v roce 1928
Okresní sdružení republikového dorostu na Říčansku pořádá za součinnosti všech korporací v neděli dne 9. září 1928 v Čestlicích velkou
manifestační slavnost na oslavu 10letého trvání Československé republiky a 80letého zrušení roboty s následujícím pořadem:1) Sraz
o 1/2 1 hod. odpoledne na silnici k Dobřejovicům a odchod k pomníku
padlých v Čestlicích * 2) Pietní vzpomínka padlým s položením věnce
u pomníku * 3) Zahájení táboru lidu * 4) Projevy hostí * 5) Slavnostní
řeč ministerského rady spisovatele Bohumila Zahradníka Brodského *
6) Za dorost promluví S. Hodač * 7) Odevzdání praporu Okresním
sdružením republikového dorostu veřejnosti. Po ukončení na louce pana Krbce sehrána divadelní hra Jan Výrava od Šubrta.
Slavnost dopadla velmi pěkně. Počasí posloužilo, návštěva byla slušná. Skončila výše uvedenou hrou s večerem. Pro tancechtivou mládež
pořádány večer dvě taneční zábavy v hostinci pana Čeňka Javůrka
a Novotného.

Zápis v čestlické kronice
k oslavám 50. výročí republiky v roce 1968
28. října 1968 v 17 hodin byly při slavnostním aktu zasazeny dvě lípy
na dětském hřišti proti zdi stavení čp. 6, a to k poctě Ludvíka Svobody
a Alexandra Dubčeka. (Dubčekovu lípu vzápětí zničil neznámý vandal.) Slavnostní akt proběhl pod záštitou MNV a uspořádala ho čest-
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lická škola společně s požárníky a místním vojenským útvarem. Ke
kořenům obou stromů byla vložena schránka se zápisem a drobnými
mincemi. Poté byla uspořádána slavnost ve škole, z níž byl odeslán
dopis prezidentu republiky Alexandru Dubčekovi tohoto znění:
V Čestlicích 30. října 1968
Vážený pane prezidente!
Z našeho shromáždění kroužku ČSPO při škole, ČSPO a vojenského
útvaru 7509 při sázení Stromů svobody dovolujeme si Vám na staroslavný Hrad, sídlo našich knížat českých, králů a prezidentů, poslati
srdečné pozdravy, naše sliby a přání.
Vážený pane prezidente, jste nám zářivým příkladem velikého vlastence, bojovníka za pravdu, spravedlnost a lepší příští našeho národa
a státu, v němž se má zavésti humanistický demokratický socialismus,
naplniti se lidské poslání člověka, aby člověk nabyl své důstojnosti
a byl skutečně člověkem. Životní Vaše krédo povzbuzuje nás, mladou
generaci, k práci a obětem pro náš drahý národ, naši vlast, náš stát.
Slibujeme Vám, že jsme vždy při Vás a že budeme vlasti naší stráží po
boku naší Československé lidové armády, s kterou jsme v naší vesnici
oslavili 50leté trvání naší republiky. Prosíme, přijměte naši vzpomínku
na Vás. Jsme šťastni, že osudy naší drahé vlasti byly svěřeny Vám, bojovníku, hrdinovi dvou světových válek, v nichž naši dědové, otcové
a bratři položili své životy na oltář vlasti, a velikému vlastenci.
Přejeme Vám ze srdce hodně zdraví, síly duševní i tělesné, abyste
v osudné složité době mohl řídit náš stát a jeho příští dějiny. Jsme
vždycky s Vámi, věříme Vám, Vaši osobnost nám i generacím budoucím připomínati bude námi zasazená lípa na dětském hřišti v Čestlicích, která nese Vaše jméno armádního generála, prezidenta ČSSR,
Ludvíka Svobody.
za kroužek mládeže ČSPO (22 členů) vedoucí A.Marešová, uč. v. v.
za ČSPO Jaroslav Krbec, předseda ČSPO v Čestlicích
za vojenský útvar 7509 rotm. Stříbrný
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Řeč pronesená při sázení dvou Stromů republiky
v Čestlicích 28. října 1968
Drazí přátelé, občané, místní vojenský útvare naší čsl. armády, členové ČSPO, místní mládeži, milé děti!
Sešli jsme se v tato místa, abychom i v naší vesnici vzpomněli 50. výročí vzniku samostatného našeho státu. Po 300leté porobě Čechů
a 1000leté porobě Slováků vrátila se podle věštby arciučitele národů
Jana Amose Komenského vládě věcí těchto národů do jejich rukou při
vzniku Československého státu 28. října 1918, obnovením jejich samostatnosti, což se stalo zásluhou těch tisíců a milionů lidí, kteří se
o vznik naší republiky zasloužili, kteří jí věnovali své ruce, mozky a city, a těch, kteří na dalekých bojištích východní a západní fronty v první
světové válce obětovali své životy za vlast.
S úctou si musíme připomenouti dnes jméno našeho prvního presidenta profesora dr. T. G. Masaryka i jeho spolupracovníků, s jejichž
osobnostmi je nerozlučně spjato vybudování samostatného státu, vzniku naší první ČSR.
Náš stát od svých počátků, kdy vznikl spojením území kmenových
knížectví, prodělal vývoj státních forem. Byl knížectvím, královstvím,
patřil k monarchii rakousko-uherské, konečně v r. 1918 nabyl státní
formy demokratické republiky po vzoru západních evropských zemí, od
r. 1945 se stal ČSSR a od včerejšího dne 28. října 1968 Federativní
ČSSR.
Dějiny našeho státu krásně a krátce vystihují básnická slova Nerudova:
„Když kroniku svou drahou do ruky si beru,
tu jedna stránka, jak když anděl sám ji pěje
a psána brkem z bělostného jeho křídla,
však druhá psána již zas rudým ďábla perem,
namočeným v kouřná pekel zřídla.“
Národ český a slovenský však žije přes všecka utrpení, k novým vítězným metám spěje. Zkušenosti a poučení za 50 let trvání našeho státu,
naší republiky, nám ukazují nové cesty do budoucnosti života národa
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a státu. Na nové cestě v novém 50letí bude nás posilovat životní kredo
našeho nynějšího presidenta, armádního generála Ludvíka Svobody,
které pronesl ve svém projevu při slavnostním zasedání na Pražském
hradě:„Jsem si jist, dnes, stejně jako včera, že naše země uskuteční své
nejlepší tužby, že může a bude šťastně žít.“ Na nás a příštích generacích bude, abychom ve středu Evropy vybudovali stát vzdělaných, morálně a vlastenecky založených občanů, v němž bude každý člověk
člověkem.
Při příležitosti 50letého trvání naší republiky probíhá na celém území jejím akce
nazvaná „Strom svobody“. Na počest tohoto výročí jsou zasazovány dlouhověké stromy. Protože symbolem našich národů
i ostatních národů slovanských je lípa, dáváme přednost jí. Žádný památník, ať
z kovu či mramoru, nemůže býti krásnější,
než je strom- symbol života.
I my se do této akce zapojujeme. Zasadíme dvě lípy v upomínku dvou velkých
vlastenců dnešní doby – armádního generála Ludvíka Svobody a prvního tajemníka
ÜV KSČ Alexandra Dubčeka.
Ve jménu svobody a míru přejeme našim lipám, aby se jim u nás
dařilo, a až vzrostou a obalí se květem, ať v jejich korunách se rozezvučí píseň svobody a míru a hlásá našim dalším generacím naši lásku
k této milované naší rodné zemi.
Prosím žáky, členy Požárnického kroužku, aby vložili kořeny těchto
lip do připravených jam naší drahé země, a vojáky vojenského útvaru,
aby je zahrnuli hlínou. Pod kořeny ukládáme památné zápisy, které
nám ochotně napsal vojín Zelenka. K uložení do země je připravil Vojtěch Kuchař.
Zápis: Při slavnosti „Stromu republiky“ pořádané pod patronátem
MNV v Čestlicích ČSSPO, kroužkem ČSPO při škole, vojenským útvarem 7509 a ZDŠ byla zasazena tato lípa na paměť velkého vlastence
generála presidenta Ludvíka Svobody.
V Čestlicích 28. října 1968
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OSLAVA 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA V NAŠÍ OBCI PROBĚHNE
V NEDĚLI 28. ŘÍJNA OD 10.00 HODIN na
prostranství před hřbitovem (viz str. 40)

CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT
Rekapitulace práce zastupitelstva obce
ve volebním období 2014–2018
(starosta Petr Šachl)
ROK 2015
Stavby a investice
 součinnost obce při výstavbě rodinných domků v lokalitě Z20 (výstavba komunikace Habrová, zasíťování pozemků)
 demolice staré hasičské zbrojnice – zpřístupnění fotbalového hřiště
a kabin z návsi
 zakoupení pozemku v lokalitě Z20 pro potřeby obce
 směny a výkup pozemků pro novou sportovní halu
 výstavba lávky u OÚ přes Čestlický potok
 instalace cvičebních prvků před OÚ
 obnovení historické cesty za Remízem (do Nupak a k Benicím) +
výsadba aleje a vybudování odpočivného místa
 vybudování přechodu pro chodce s ostrůvkem v ul. Obchodní před
Žirafou
 vybudování autobusové zastávky u střelnice
Rekonstrukce a opravy, životní prostředí
 modernizace sportovních kabin, úprava terénu
 modernizace dětského hřiště v ul. Pitkovická
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 vyčištění a prodloužení cesty do Remízu k Holému vrchu
 nové vodorovné značení v Obchodní ulici
Kultura, sport, veřejný život
 pravidelné kulturní akce: masopust, čarodějnice, Čisté Čestlice,
Čestlický rozběh, zájezd, svatoprokopská pouť, vítání občánků,
koncerty (letní, adventní), punčové setkání u vánočního stromu,
vánoční setkání seniorů
 modernizace obecní knihovny a spolupořádání akcí (kavárna Union, tvořeníčka, výstavy, přednášky)
 nové webové stránky obce
ZŠ, MŠ
 navýšení kapacity školní družiny a školní kuchyně (ze 70 na 140)
 zabezpečení přechodu před ZŠ (solární stopka)
ROK 2016
Stavby a investice
 výstavba komunikace a zasíťování pozemků v další etapě stavby
rodinných domků za hřištěm
 vybudování cesty pro pěší vedle komunikace k Pitkovicím (v rámci
katastru obce)
 nákup údržbové techniky (traktor, mulčovač) + vybudování samostatného technického zázemí
 fotovoltaika pro OÚ a MŠ
 vyjednání podmínek s developery (smluvně ošetřeno):
- posilovací vodovod pro Čestlice, který vyřeší kapacitu pro plánovanou spotřebu vody při rozvoji obce na desítky let dopředu
- rozšíření retenční nádrže k zadržování dešťové vody (VH1
u Dendrologické zahrady)
- řešení sporu s Aquapalace Praha o poldr jeho vymístěním
 vybudování chodníku mezi OÚ a MŠ
 minitribunka na fotbalovém hřišti, vybudování dětského hřiště
u kabin a zatravnění plochy pro budoucí využití
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 narovnání vlastnických vztahů – např. odkoupení pozemku pod kabinami od státu, koupě pozemků pod obecními komunikacemi
v ul. Ke Hřišti a Okružní apod.
Rekonstrukce a opravy, životní prostředí
 parková úprava mezi ul. Pitkovickou a hřbitovem (na pozemku farnosti v dlouhodobém nájmu obce)
 parková úprava pozemku za objektem MAN
 oprava stodoly v majetku obce na návsi u rybníka (t. č. garáž hasičské techniky)
 opravy retardérů v obci
 zajištění dotace na kompostéry pro občany a obecní štěpkovač
Kultura, sport, veřejný život
 oživení činnosti dobrovolných hasičů (smlouva s Kuří)
 vydání knihy Čestlice v dějinách i v současnosti
ZŠ, MŠ
 počátek zavádění 2. stupně ZŠ (září 2016)
ROK 2017
Stavby a investice
 výstavba nové sportovní haly (provoz zahájen v září)
 ZŠ – kontejnerová přístavba na školním dvoře (rozšíření o dvě
učebny a šatnu – provoz zahájen v září)
 ZŠ – přestavba školní tělocvičny na moderní učebnu pro chemii,
fyziku a přírodopis
 realizace úsporného veřejného osvětlení na nové komunikaci pod
valem, která přešla do majetku obce (název K Chotobuzi)
 vybudování cyklostezky k valu – pokračování aleje z Velké uličky
 první etapa postupné výměny veřejného osvětlení v obci za moderní LED světla
 MŠ – vybudování lávky přes Čestlický potok (ke sportovní hale)
 ZŠ – pořízení interaktivních projektorů, klimatizace v podkroví,
nové prvky zabezpečení školy
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Rekonstrukce a opravy, životní prostředí
 rekonstrukce autobusové zastávky na návsi + bezbariérový nájezd
 měření rychlosti v centru obce radarem (zapůjčen krajem na 8 let)
+ zakoupení radaru do Pitkovické ul.
 dokončení parkové úpravy mezi ul. Pitkovickou a hřbitovem –
chodník mlatového typu, vysázená alej
 jednání s ROPID s cílem optimalizace veřejné dopravy v obci
 aukce na energie (úspora 200 000 Kč za dva roky)
 realizace dotace na kompostéry
 zakoupení přístroje na vyhodnocení hluku a měření CO2
Kultura, sport, veřejný život
 další rozvoj JSDH v Čestlicích
- smlouva o spolupráci s IS ZS Praha-východ (velitel p. Grigar)
- získání pozemku (darem) od JSDH určeného k výstavbě hasičské zbrojnice
- další rozšiřování hasičské techniky
- k dispozici prostory v technické části OÚ a rekonstruovaná stodola na návsi
- nákup ochranných pomůcek a obleků
 další modernizace webových stránek
ROK 2018
Stavby a investice
 přestavba starého obecního úřadu na dvě ordinace (zahájení provozu na podzim)
 příprava a zahájení výstavby hasičské zbrojnice
 přestavba školního bytu na další učebnu
 smlouva o narovnání s Aquapalace Praha a Argamos – ukončení
soudních sporů, redukce finančních nároků, smírné vypořádání
 ul. K Dobřejovicům – rozšíření vozovky a vybudování chodníku
 realizace návrhů občanů z participačního rozpočtu – hry na chodník
+ edukativní tabule
zpracovala Ivana Nováková
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Protihlukové bariéry u silnic
jsou velký podfuk
Protihlukové stěny lemují silnice napříč Českou republikou, aby chránily nedaleké domy a jejich obyvatele před hlukem od projíždějících
automobilů. Teoreticky se zdá, že zdi kopírující silnice mají smysl, ale
vědečtí experti z oblasti akustiky tvrdí něco jiného. Protihlukové stěny
obvykle nepřinášejí podstatný pozitivní efekt a pro více lidí situaci
zhoršují.

Podle americké studie zveřejněné v neziskovém magazínu Undark
hlukové bariéry chrání v podstatě jen objekty a osoby nacházející
v bezprostřední blízkosti takové stavby. Řeč je nanejvýš o pár desítkách metrů od stěny, s rostoucí vzdáleností se hluk dostává do svých
obvyklých mezí. Ve vzdálenějších oblastech pak zdi u silnic mohou
zvuky v závislosti na dalších faktorech i zesilovat a působí tedy kontraproduktivně. „Protože hluk cestuje ve vlnách, nikoliv přímo, většina
vlnění přechází nad bariérou a rozptýlí se, tím pádem doputuje až
k přijímači - tedy k uším rezidentů. To je důvod, proč dokonce i s pětimetrovými bariérami může být slyšet dálnice v domech několik bloků dále. Část zvukové vlny se absorbuje, něco se odrazí od stěny
a zbytek se přenáší,“ vysvětluje Mariano Berrios, koordinátor environmentálních programů na wisconsinském ministerstvu dopravy.
Bariéry mají významný efekt jen asi 30 metrů za nimi, 60 metrů od
nich už je efekt výrazně snížen a od 90 metrů už začínají spíše škodit
a dostávají hluk do míst, do kterých by jinak nepronikl. Obzvláště problematické je to v určitých povětrnostních podmínkách. Bylo změřeno,
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že obyvatelé stovky metrů od dálnice mohou slyšet auta asi o 5 decibelů hlasitěji v případě větrného počasí. Povětrnostní podmínky však během projektování konstrukčního záměru nikdo nebere v potaz. Hlukový model předpokládá neutrální podmínky čili konstantní teplotu
a bezvětří, které nastane párkrát do roka.
Teorie přechází do praxe například v časných ranních hodinách. Stačí
chladná zem s teplým vzduchem a zvuk, který by normálně zamířil
nahoru, se odráží směrem dolů a způsobuje ve vzdálenosti 150 až
300 metrů hlasitější odezvu burácejících kamionů a svištících osobních aut. Lidé na kopcích nebo v blízkosti otvoru mezi protihlukovými
zábranami někdy musí trpět hluk, který se ve skutečnosti zhoršuje,
jakmile jsou v okolí postaveny další stěny. Jsou doložené příklady dálničních sjezdů, které generují nesnesitelný rachot, protože se vlny odrážejí od zábran a na sjezdu se rozptýlí do prostoru, kde stojí lidská
obydlí.
Bariéry jsou přesto budovány stále častěji. Podmínky pro výstavbu
nových silnic totiž stanoví povinnost provádět opatření pro snížení
hluku, a těmi jsou právě známé hradby podél cest, i když odborníci již
dlouho volají po tišším povrchu komunikací. Americké postřehy korespondují s Českou republikou. Moderní asfalt mnohem lépe plní svojí
tlumící funkci než vysoké přepážky u silnic, ale jeho použití je minimální.
Situaci ovšem nelze paušalizovat, teoreticky je možné pozitivní dopady protihlukových stěn naplnit. V praxi však jde při počátku stavby
vždy o boj projektanta a investora. Je v technických možnostech postavit stěnu, která zásadním způsobem vylepší situaci nejen těsně za
ní, ale i ve větších vzdálenostech. Jenže metr délky takové stěny vychází na desetitisíce korun a obvykle je potřeba stavět mnohasetmetrové úseky. Navržená stěna je proto často snížena, je změněn její tvar
a nezřídka také akustické materiály, které zajišťují její funkci. Pokud ji
takto orgán ochrany veřejného zdraví schválí, je postavena a následně
musí proběhnout kontrolní měření. Jak již výše zaznělo, jeho výsledek
lze ovlivnit. Ne tím, že by se přes mikrofon přehodila deka, to si žádná
akreditovaná laboratoř nedovolí. Ovšem volbou denní doby a meteoro-
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logických podmínek lze dosáhnout čísel, která odpovídají modelu.
V tu chvíli je stěna zkolaudována a pro všechny – jak orgány, tak investory – přestává být předmětem zájmu. Jenže i protihluková stěna
potřebuje údržbu, ne všechny akustické materiály snášejí dlouhodobý
pobyt na dešti a mrazu a občas je potřeba je vyměnit. A zde nastává
problém. Stěna stojí, ale nefunguje jako dříve. Pokud tedy stěnu někdo
dobře navrhne a majitel se o ni stará, funguje. Pokud ji ale někdo
„ošulil” už při stavbě a pak kašle na její údržbu, stává se z ní to, co
popisuje americká studie – plocha pro sprejery, která nepomáhá skoro
nikomu a většině lidí jen škodí…
zdroj www.autoforum.cz z 25. 7. 2018, redakčně kráceno

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v úplném znění naleznete na
www.obec-cestlice.cz.

Ze zasedání ZO Čestlice
dne 27. června 2018
Přítomni: Petr Šachl, Bedřich Brtek, Martin Diviš, Roman Kabelka,
Ivana Nováková, Simona Pecková, Jan Šaššák, Jana Zemanová
Omluveni: Petr Pála
Ověřovatelé zápisu: Martin Diviš, Jana Zemanová
Bod 1. Finance a majetek
 ZO bere na vědomí finanční zprávu o plnění rozpočtu za období 1–
5/2018, přednesl p. Šachl.
 ZO schvaluje směnu pozemků mezi Domo Development, a.s.
a obcí Čestlice, a to na pozemky p. č. 332/52 (1.682 m2) za p. č.
337/124, p. č. 369/9 a 368/6 (1.300 m2) v k. ú. Čestlice. Jedná se
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o změnu parcelních čísel v již schválené smlouvě. Hlasováno:
pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje:
o účetní závěrku obce Čestlice sestavenou k 31. 12. 2017;
o účetní závěrku příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ Čestlice
k 31. 12. 2017 a souhlasí převedením přebytku hospodaření ve
výši 901,18 Kč do rezervního fondu;
o závěrečný účet obce Čestlice za rok 2017 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad.
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti
č. IV-12-6019570/1 pro ČEZ Distribuce, a.s. na pozemek 96/5
v k. ú. Čestlice. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO souhlasí s poskytnutím dotace TJ Sokol Čestlice ve výši
60.000 Kč na oslavu výročí 50 let Sokola a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na tuto dotaci. Současně je přijato rozpočtové opaření k navýšení rozpočtu – § 3419, položka 5222, navýšení
o 30.000 Kč. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje koupi pozemku p. č. 429/1 v k.ú. Čestlice o výměře
28 m2 (ostatní plocha – komunikace). Hlasováno: pro 8, proti 0,
zdržel se 0.
ZO souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky na stavbu stanice
dobrovolných hasičů. Vyhlášení veřejné zakázky bude zveřejněno
na příslušné webové stránce. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO souhlasí se smlouvou o zřízení služebnosti mezi Aquapalace
Praha a obcí Čestlice na bezúplatné věcné břemeno pro uložení
přepadového potrubí a sloupů veřejného osvětlení na pozemcích
p. č. 475/1 a 476/1 v k.ú. Čestlice ve prospěch obce. Hlasováno:
pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO souhlasí se zřízením nehmotného věcného břemene práva
chůze a jízdy na pozemku p. č. 475/3 v k.ú. Čestlice ve prospěch
pozemku p. č.475/6 v k.ú. Čestlice. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO souhlasí se směnnou smlouvou mezi Angarmos plus, a.s. a obcí Čestlice na část pozemku p. č. 105/150, z něhož bude vydělena
část pod číslem 105/193 , která zůstává v majetku obce, a pozemkem p. č. 475/10, který bude oddělen z pozemku p. č. 475/6 , vše

v k. ú. Čestlice (302 m2 bude směněno za 302 m2). Hlasováno:
pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO souhlasí s nákupem osvětlovací techniky na obnovu první
části veřejného osvětlení v obci v hodnotě cca 200.000 Kč. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO souhlasí s nákupem tří dřevěných edukačních prvků na vytipovaná místa na území obce v rámci participačního rozpočtu – zajištěním je pověřena Simona Pecková. Hlasováno: pro 8, proti 0,
zdržel se 0.
Bod 2. Různé
 ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru – přednesla pí. Pecková.
Ze zasedání ZO Čestlice
dne 1. srpna 2018
Přítomni: Petr Šachl, Bedřich Brtek, Martin Diviš, Roman Kabelka,
Ivana Nováková, Petr Pála (dostavil se v 18.15 hod.), Jan Šaššák, Jana
Zemanová
Omluveni: Simona Pecková
Ověřovatelé zápisu: Martin Diviš, Roman Kabelka
Bod 1. Finance a majetek
 ZO bere na vědomí finanční zprávu o plnění rozpočtu za období
1–6/2018, přednesl p. Šachl.
 ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3.
 ZO schvaluje směnu pozemků mezi Angarmos plus a.s. a obcí
Čestlice na pozemky p. č. 475/10 a 105/150,107/9 v k. ú. Čestlice
s doplatkem. Jedná se o doplnění p. č. 107/9 v již schválené
smlouvě tak, aby to odpovídalo smlouvě o narovnání. Hlasováno:
pro 7, proti 0, zdržel se 0.
 ZO schvaluje přijetí účelového finančního daru na zakoupení výpočetní techniky od společnosti Aquapalace Praha, a. s. ve výši
18.000 Kč. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
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 ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 367/5 pro ČEZ Distribuce, a. s. č. smlouvy
IV-12-6022479/1 v k. ú. Čestlice. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel
se 0.
 ZO souhlasí se smlouvou o zřízení věcného břemen pro ČEZ Distribuce, a.s. na pozemky p. č.391/1, 391/4, 391/5, 391/6, 392/1,
437/4, 440, 473, 496/10, 496/12, 496/13, 496/15, 496/16 v k. ú.
Čestlice. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemen pro ČEZ Distribuce, a.s. na pozemky p. č. 682/50, 682/51, 959/131 a 959/132
v k. ú. Průhonice. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO souhlasí s výběrem firmy na stavbu stanice dobrovolných
hasičů v Čestlicích. Z předložených nabídek byla vybrána firma
WRAGET SB s. r. o., IČO 03526518 s cenovou nabídkou ve výši
12 583 799,07 Kč bez DPH, doba výstavby 28 týdnů. Hlasováno:
pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO souhlasí s příspěvkem na nákup požární techniky pro Záchranný systém Praha-východ, o.p.s ve výši 100.000 Kč. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 Smlouva o nájmu části pozemku fotbalového hřiště od společnosti SPROF a.s. s TJ Sokol Čestlice, kde obec je vedlejší účastník – společnost SPROF dne 31. 7. 2018 odstoupila od vyjednané
nájemní smlouvy před jejím schválením s tím, že požaduje další
jednání a speciální smlouvu s obcí.
 ZO souhlasí se zadáním zakázky na první etapu opravy veřejného osvětlení firmě Hemerka Elektro v hodnotě 477.641 Kč bez
DPH. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO souhlasí s nákupem pozemků p. č. 92 o výměře 3.498 m2,
105/103 o výměře 85 m2, 105/183 o výměře 24 m2 a 105/182
o výměře 1542 m2 v k. ú. Čestlice pro sportovní účely za cenu
2400 Kč za m2 podloženou znaleckým posudkem. Hlasováno: pro
8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 337/45 pro umístění části retenční nádrže obci Čestlice od Středočeského kraje.
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
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 ZO schvaluje návrh v rámci participačního rozpočtu – instalaci tří
dřevěných edukativních prvků na vybraných místech v obci
s předpokládanou cenou 91.000 Kč bez DPH od firmy Awocado
s. r. o. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO schvaluje dodatek smlouvy o dílo s firmou RODDOM s.r.o.
z důvodu navýšení ceny vycházející ze změny rozsahu stavebních
prací (stavební úpravy v ZŠ), které ve fázi projektu nebyly známy,
a to ve výši 303.386,47 Kč bez DPH. Hlasováno: pro 8, proti 0,
zdržel se 0.
 ZO souhlasí s opravou podlah ve dvou školních třídách a výmalbou v celkové ceně 275.000 Kč bez DPH. Hlasováno: pro 8,
proti 0, zdržel se 0.
Bod 2. Různé
 ZO bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí Ladův kraj za
rok 2017 včetně zprávy a schvaluje ho.
 ZO souhlasí s dohodou o zrušení veřejnoprávní smlouvy z roku
2005 o vytvoření společného spádového obvodu předškolního zařízení mezi obcemi Nupaky, Čestlice a Průhonice. Hlasováno: pro 8,
proti 0, zdržel se 0.
Diskuze
 oprava darovaného hřbitovního kříže a jeho přenesení ke kostelu po
dohodě s P. Malým, cena 42.000 + vytvoření nápisu
 po dohodě s Průhonicemi zrušení noční linky 955 (nebo jejího zajíždění do Čestlic) pro nevytíženost
 návrh řešení kontejnerových stání pro tříděný odpad – vyztužené
proutěné zástěny (viz řešení v obci Líbeznice)
 instalace led osvětlení se solárním panelem u stezky v parku
k Makru (stížnosti občanek, že je průchod po setmění nebezpečný);
osvětlení bude zapůjčeno k vyzkoušení
 ořezání suchých větví na návsi, dokončení aleje a výsadba Stromu
republiky (lípy)
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CO SE V OBCI DĚJE

Milí Čestličáci,
to bylo úžasné léto! Občas nám sice bylo víc teplo, než bychom si přáli, ale to k létu patří. Děti se mohly koupat bez omezení a všichni jsme
potřebovali jen šortky a tričko nebo lehké šatičky. A já přes léto zpracovala všechny resty, všechny knihy jsou zapsané a zařazené. V knihovně přibylo i pár malých poliček a stojan na časopisy, aby nabídka
byla pro vás přehlednější.
A co nás čeká na podzim? Především je třeba vyhovět podmínkám
GPDR, takže se všemi svými čtenáři musím ověřit přihlášku a vy ji
musíte znovu podepsat. Naše školní dětí jako obvykle dostanou první
den školy dopis s přihláškou do knihovny (připomínám, že tato musí
být každoročně obnovována). Knihovna má již bohatý knihovní fond
doporučené školní četby, takže nenechávejte výběr na poslední chvíli!
V kavárně Union se setkáme 26. září. Tvoření z pedigu chystám na
24. října a 12. prosince se opět sejdeme při výrobě vánoční hvězdičky. Podrobnější informace budou včas vyvěšeny na webových
stránkách knihovny a obce i na vývěsních tabulích obecního úřadu.
Samozřejmě se na všechny těším, na děti i na dospělé čtenáře!
Vaše knihovna
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Rodinné centrum Čestlík zahajuje
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Ohlédnutí za oslavou 50 let Sokola Čestlice
Myšlenka uspořádat tyto oslavy vznikla asi před rokem, a jak přípravné práce nabíraly na obrátkách, naše nervozita lehce stoupala. Změny
v plánovaném programu jsme operativně zvládli, a tak největší komplikací bylo nakonec letošní extrémně suché léto. Ale třebaže hřiště
nebylo v kondici, jakou bychom si pro akci takového významu představovali, díky průběžnému kropení i s přispěním čestlických hasičů se
alespoň částečně zelenalo… V den D v sobotu 18. srpna tak na všechny zúčastněné týmy i návštěvníky čekalo připravené hřiště, stánky
s občerstvením a stany s posezením, a pro dětské návštěvníky doprovodné aktivity: rodeo míč, skákací hrad a měření rychlosti kopu.
A v neposlední řadě moderátor celého dne pan Vlastimil Vlášek.
Hlavním programem byly pochopitelně fotbalové zápasy. První blok
zahájily naše děti ze školičky a minipřípravky proti kamarádům
z Dobřejovic a Průhonic. Před zahájením každého zápasu proběhl
slavnostní nástup hráčů na hrací plochu za zvuku fotbalových písní, jejich představení a také společné focení všech hráčů a trenérů. Školička
sehrála své zápasy na dvou menších hřištích, kde mezi sebou děti hrály
v počtu 3/3, minipřípravka hrála na hřišti
větším. Zápasy byly
vyrovnané a výsledky nejsou podstatné,
děti bavily svou hrou
jak přítomné rodiče,
tak ostatní fanoušky.
Takto kurážně k zápasu nastupovaly děti ze školičky a minipřípravky
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K dalšímu utkání nastoupila naše mladší přípravka
proti FK Kunice. I tento
zápas byl po fotbalové
stránce vyrovnaný a chvílemi i napínavý. Naše děti
nakonec vyhrály 5:2
a mohly si užít děkovačku
s rodiči a fanoušky.
K poslednímu zápasu prvního bloku nastoupila naše starší přípravka
proti TJ Sokol Hrusice, tedy momentální špičce mládežnického fotbalu
okresu Praha-východ. Byť zápas skončil výsledkem 8:2 pro Hrusice,
i naše děti předvedly pohledný fotbal s pěknými akcemi, které většinou ztroskotaly na výborném brankáři soupeře. Splnit náš hlavní cíl –
představení všech mládežnických kategorií našeho klubu a předvedení
jejich schopností a dovedností přítomným návštěvníkům – se tak více
než podařilo. Po bloku mládežnických zápasů proběhly v prostoru
za kabinami na travnaté ploše soutěže na rodeo míči a v rychlosti
střelby. Účastnily se převážně děti, mezi dospělými se našlo jen několik málo odvážlivců, kteří tak měli mezi sebou daleko menší konkurenci…

Odpoledne byl zahájen hlavní blok fotbalového dne, zahájený utkáním
A týmu TJ Sokol Čestlice s jedenáctkou internacionálů SK Slavia Praha. Původně jsme měli tento zápas hrát až jako poslední, ale slávisté
nás požádali o dřívější čas kvůli časové kolize s ligovým zápasem Slavia vs. Jablonec. Za Slavii dorazili k utkání hráči jako Martin Hyský,
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Jaroslav Šilhavý, Tomáš Hunal, David Kalivoda, Tomáš Klinka, Jaroslav Smrčka, Jan Mareš a další. Pro slavnostní nástup obou týmů před
zápasem vytvořily naše děti z přípravky špalír. Špalírem prošli i přítomní dlouholetí členové čestlického Sokola, kteří se v minulosti podíleli na jeho rozvoji, hráli za místní mužstvo a v současnosti ho nadále
podporují jako věrní fanoušci. Po slavnostním nástupu proběhlo předání kalendářů s fotografiemi z historie čestlického Sokola, vytvořených k této příležitosti, a byla pořízena společná fotografie. Čestného
výkopu se za potlesku všech hráčů i početných fanoušků ujal pan
Bedřich Tyksa, člen, který se v roce 1968 podílel na vzniku TJ Máj
Čestlice, předchůdkyně TJ Sokol Čestlice. Utkání řídili pánové rozhodčí Poustka, Grégr a Tichý. Samotný průběh zápasu se nesl
v přátelském duchu a většina hráčů bojovala hlavně s velkým horkem
a poněkud tvrdším hřištěm. V prvním poločase byl náš A tým slávistům relativně vyrovnaným soupeřem, a byť zažil několik závarů před
vlastní brankou, skončil poločas zápasu 2:2. Všechny 4 branky padly
po velmi povedených akcích a přítomní fanoušci je ocenili potleskem.
O poločase proběhla soutěž obou týmů v přesnosti střelby a po velmi
dramatickém průběhu rozstřel vyhráli čestličtí díky přesné střele Tomáše Beneše. Slávisté se tak museli sklonit před umem amatérských
hráčů . Během poločasové přestávky proběhlo také vyhlášení nejúspěšnějších dětí a dospělých v soutěži na rodeo míči a v rychlosti
střelby. Ve druhém poločase zápasu se pak postupně projevovaly zkušenosti bývalých ligových hráčů Slavie, kteří až na výjimky nepouštěli
náš tým do žádných šancí, zatímco vlastních brankových příležitosti si
před naší bránou vytvořili mnoho. Naštěstí žádnou z těchto šancí neproměnili, zápas skončil remízou 2:2 a naši hráči si odnesli převážně
jen pozitivní vzpomínky. Zápas si užili i přítomní fanoušci.
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Spokojení fanoušci vyčkali i posledního utkání dne, a to mezi starými
gardami TJ Sokol Čestlice a SK Čkyně. Úvodního čestného výkopu se
po nástupu obou týmů na hrací plochu zhostil pan Miroslav Doksanský senior. Utkání starých gard se zúčastnili převážně hráči nad 40 let
a mnoho dalších bývalých hráčů místního týmu sledovalo zápas jako
fanoušci. Úvod zápasu začal ve vysokém tempu a hráči SK Čkyně si
vytvořili několik slibných šancí. Ostatně na jejich týmu bylo patrné, že
někteří z hráčů ještě pravidelně hrávají. Čestlická lavička měla větší
zásobu hráčů, a tak se v průběhu zápasu postupně střídali. Někdo odehrál více minut, někdo méně, ale ani v tomto zápase nešlo primárně
o výsledek, ale o radost, že se po letech všichni sešli na fotbalovém
mači. Výsledek zápasu nakonec vyzněl lépe pro soupeře, stará garda
SK Čkyně vyhrála 5:2. Čkyňské barvy hájila v průběhu zápasu i moje
manželka Ivana, která byla v minulosti aktivní hráčkou SK Čkyně.
Po skončení posledního utkání začala volná zábava, která probíhala
v prostoru zastřešené terasy za doprovodu živé hudby pana Volešáka
a zpěvu Lenky Dvořákové. Ostatně, pan Volešák zajistil ozvučení celého dne, a za tuto významnou pomoc mu patří naše poděkování. Máme za to, že celkově se akce povedla, a doufáme, že se všem účastníkům líbila. Naším cílem bylo především to, aby si všichni odnesli
hezkou vzpomínku na setkání s přáteli a na zajímavé fotbalové zápasy.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem partnerům a sponzorům této
akce za finanční podporu a všem dobrovolníkům za pomoc při přípravách a organizaci tohoto slavnostního dne.
za TJ Sokol Čestlice Miroslav Doksanský, předseda VV

Nová fotbalová sezona začíná
Závěr minulé sezony vyvrcholil pro A tým i přípravky tradiční rozlučkou. Ale ještě předtím se mladší a starší přípravka zúčastnily posledních turnajů. Turnaj v Hrdlořezech starší přípravka nejen vyhrála, ale
kluci předvedli krásný fotbal (jeden z nejlepších v celé sezoně), který
vyšperkovali fandící rodiče bouřlivou atmosférou. Mladší přípravka se
zúčastnila víkendového mezinárodního turnaje v Povrlech za účasti
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velmi kvalitních týmů a jejich výkony a umístění nám všem udělaly
velkou radost! Kluci si vedli skvěle a v konkurenci 38 týmů skončili
na krásném 17. místě. A v rámci nedělní play-off skupiny o konečné
umístění skončili dokonce na super 3. místě!!! Po těchto turnajích následovalo pro všechny čestlické fotbalisty zasloužené volno.
Od přelomu července a srpna začal A tým postupně trénovat a připravovat se na novou sezonu, avšak účast na trénincích nebyla nikterak
oslnivá. V rámci přípravy jsme tedy bohužel nesehráli žádný přípravný
zápas kromě exhibice se starou gardou SK Slavia Praha. První mistrovský zápas pak ukázal, že trénovat se musí a že je třeba dát si „budíček“ – zápas proti Slavii Louňovice jsme totiž nezvládli a prohráli
5:0. Mohli bychom se utěšovat, že jsme neproměnili několik slibných
šancí, ale „na kdyby“ se fotbal nehraje a zkušení hráči soupeře nám
ukázali, jak je třeba k fotbalu přistupovat. Šanci na reparát máme naštěstí v dalších zápasech, tak doufáme, že nás pověstný „bůr“ probudí?!
Naše mládežnické kategorie začaly trénovat v týdnu před oslavou
50. výročí čestlického Sokola, kde sehrály pěkné zápasy (viz výše),
a potom většina dětí (s výjimkou školičky) vyrazila na soustředění do
Jičína. Zde jsme pro děti opět připravili mnoho aktivit, mezi ty hlavní
samozřejmě patřily fotbalové tréninky a zápasy s místními týmy. Asi
největší radost měly děti z návštěvy venkovního jičínského bazénu
a z výletu do Prachovských skal. Od září začínají všem kategoriím
pravidelné zápasy a turnaje a budeme rádi, pokud si najdete cestu na
čestlické fotbalové hřiště a děti při domácích zápasech povzbudíte.
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Termíny zápasů podzim 2018
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13. ročník Dobrobazaru
Počasí třetí červnové neděle přálo návštěvnosti (letos na 300 účastníků) i výtěžku. Dobrobazar tradičně podporuje organizace, které lidem
na sklonku života umožňují zůstat v domácím prostředí. Letos se výše
výtěžku vyšplhala na 105 594 Kč a finance tradičně putují do pražské
Cesty domů (na plat koordinátora dobrovolníků) a do Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech (na provozní náklady).
Vedle standardního programu a prodeje dobrobazarového zboží se organizátoři v posledních letech také snaží minimalizovat množství plastového odpadu: v kavárně-čajovně si tak mohou návštěvníci nechat naservírovat nápoj do hrníčku, který si (za příplatek pár korun) mohou
odnést s sebou domů. Z plastových a papírových kelímků letos pilo
teplý nápoj jen přibližně 10 % účastníků! Příznivci zlatavého moku si
pak často odnášeli spolu s nápojem i sklenici či půllitr z dobrobazarového prodeje.
Dobročinný bazar každoročně pořádá spolek Dobrobazar. Díky laskavému svolení místního faráře probíhá v krásném prostoru farní zahrady u kostela sv. Prokopa v Čestlicích. Organizátory jsou zdejší občané a farníci i jejich přespolní přátelé – bez jejich elánu a nasazení by
červnová víkendová akce nemohla existovat.
Organizátoři děkují všem dárcům a příznivcům, stejně tak dalším
pomocníkům-dobrovolníkům, kteří se do příprav letošního dobročinného bazaru zapojili. Partnery a podporovateli Dobrobazaru také
jsou: Johnny servis, Maroservis, Muzeum Říčany, OÚ Čestlice, Radio
Proglas, Římskokatolická farnost Čestlice, VÚKOZ Průhonice, Eva
Vrublová, Uhříněves; Zahradnictví Hrnčíře; Zahradnictví Lehovec,
Průhonice; Josef Charvát, Průhonice; Veronika Pincová, Průhonice;
Marie Zemanová, Křeslice.
Organizátoři vás srdečně zvou na další ročník Dobrobazaru, který se
bude konat v neděli 16. června 2019. Podrobnější informace najdete

na (http://dobrobazar.wixsite.com/dobrobazar) a na Facebooku.
Renata Skalošová (redakčně upraveno a zkráceno)
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POZNAMENEJTE SI
DO KALENDÁŘE

Pozvánka obce na slavnostní podzimní akce
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V sobotu 22. září si udělejte čas dopoledne i odpoledne. Od 10 do
12 hodin proběhne na louce u hřbitova představení hasičské
techniky, a to se vší parádou – s nástupem jednotky, projevy
a předáním medailí ke 100. výročí republiky, s požehnáním novému vozu panem farářem a samozřejmě s prohlídkou techniky. Odpoledne od 14 do 15 hodin bude za přítomnosti praktické lékařky
představeno nové zdravotnické středisko v zrekonstruované budově bývalého obecního úřadu v ul. Pitkovická 17.



V neděli 23. září po skončení mše bude v 9.45 hod. odhalen nový
kříž u kostela k uctění památky zde pochovaných (na původním
kostelním hřbitově).



A konečně v neděli 28. října proběhnou oslavy 100. výroční
vzniku české státnosti. Oslavy budou zahájeny v 10 hodin
v parčíku u hřbitova (in-line dráhy), kde proběhne první část
slavnostního programu s projevy, zasazením lípy (Stromu republiky) s pamětní deskou a vystoupením folklorního souboru Vonička.
Potom se přemístíme na druhou část programu k obecnímu úřadu,
kde nás čeká nejen slavnostní vztyčení vlajky, ale také zábava – prvorepublikový guláš a hudební vystoupení, které navodí atmosféru
první republiky.

Na všechny slavnostní akce jste obcí srdečně zváni. Hlavně však nezapomeňte jít ke komunálním a senátním volbám 5. října (pátek od
14:00 do 22:00) a 6. října (sobota od 8:00 do 14:00). Jde o hodně
a každý váš hlas je důležitý!
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Přehled nejbližších akcí
 Ve čtvrtek 13. září v 17.00 hod. – komentovaná procházka Dendrologickou zahradou „Průhonické chryzantémy a podzimní astry“ s malým občerstvením – sraz před hlavním vstupem
 V sobotu 22. září od 10.00 hod. – slavnostní představení hasičské techniky na louce u hřbitova
 V sobotu 22. září od 14.00 do 15.00 hod. – prohlídka nového
zdravotnického střediska za přítomnosti praktické lékařky
 V sobotu 22. září od 15.00 do 18.00 hod. – Indiánské loučení
s létem – prostranství za fotbalovými kabinami, vstupné 20 Kč/dítě
 V neděli 23. září v 9.45–10.15 hod. – odhalení nového kříže

u kostela k uctění památky zde pochovaných
 Ve středu 26. září od 18.00 hod. – knihovna vás zve na sousedské
povídání do kavárny „Union“ s kávou a koblihami
 V pondělí 1. října od 17.30 hod. – komentovaná prohlídka dolní
komory Parlamentu ČR pro občany Čestlic (viz pozvánka str. 9)
 V sobotu 20. října se koná podzimní Dětský bazárek
před kabinami na fotbalovém hřišti. Příjem bazarového
zboží 9–11 hod., prodej 10–14 hod., výdej neprodaných
věcí a peněz 14–15 hod. Poplatek 1 Kč za kus, max.
30 ks. Prodávající si připraví seznam věcí včetně ceny
a označí každý kus cenou a svojí značkou nebo jménem.
 Ve středu 24. října od 18.00 hod. – další lekce kurzu tvoření
z pedigu (knihovna)
 V neděli 28. října od 10.00 hod. – oslava 100. výročí československé státnosti – začátek programu v parku u hřbitova
 Chystané akce Čestlíku: drakiáda (říjen), lampionový průvod
(listopad), mikulášské tvoření (prosinec) – info na www.cestlik.cz

INZERCE
Pro občany Čestlic je inzerce zdarma, pro ostatní je inzerát na ½ strany za 250 Kč a na celou stranu za 500 Kč bez DPH. Inzerci lze zasílat
na e-mail redakce in.cestlice@gmail.com, platba se provádí na OÚ
nebo fakturou. Předpokládaný termín dalšího vydání je prosinec 2018.
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IN0FORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
 Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v pátek
26. října na návsi vedle hřiště (2 ks) a v ulici Okružní, resp. na
konci Slepé uličky (2 ks). Odvoz bude v pondělí 29. října. Prosíme o ukládání odpadu tak, aby byly kontejnery maximálně využity.
 Mobilní svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 27. října
na návsi v 11:00–11:30 a u hřbitova v 11:30–12:00 hod.
 Svoz bioodpadu z domácností se předpokládá do konce října,
v případě hezkého počasí může být prodloužen.
 Registrace do informačního systému (praktické zasílání aktuálních
informací OÚ formou SMS – dopravní výluky, výpadky elektřiny,
ztráty a nálezy, oznamování a připomínání akcí atd.) je možná na
obecním úřadě kdykoli v úředních hodinách.

          
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: Tereza Poustková
účetní: Jana Nováková
e-mail: obec@cestlice–obec.cz
www.cestlice–obec.cz
Knihovna: středa 14–18
knihovna@cestlice-obec.cz
http://knihovnacestlice.webk.cz/
Hřbitov (období 1. 4 .–1. 11.):
otevřeno denně 8–20

Vydavatel: obec Čestlice, Pitkovická 290, 251 01 Čestlice, IČ: 00240125
Redakční zpracování a příprava k tisku: Mgr. Ivana Nováková (-in-)
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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