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SLOVO NA ÚVOD
Milí sousedé,
v úvodním slovu starosty jste zvyklí na přehledný souhrn toho nejpodstatnějšího, co se v naší obci nebo v jejím blízkém okolí děje. Chtěl
bych v této zvyklosti pokračovat. Co by vás tedy z aktuálního dění na
katastru naší obce mohlo zajímat?
► Jistě jste si už všimli, že za dálnicí před valem v tzv. komerční
zóně JIH začal stavební ruch. V současné době zde probíhá skrývka
ornice pro výstavbu obchodního domu nábytkářského řetězce. Stavba
CP Čestlice je o krok dále a jsou již hloubeny základy stavby objektu,
v němž bude v budoucnosti umístěn další autosalon. ► Na začátku roku jste si mohli všimnout také výkopu na cestě k Remízu – zde došlo
k ukládání vedení vysokého napětí mezi rozvodnou nad Kuřím
a novou komerční zónou. Kabel na našem katastru vede okolo Remízu cestou k Hornbachu, dále ke kruhové křižovatce nad Hornbachem
a přes ulici Obchodní podjezdem pod dálnicí do nové komerční zóny.
Mohu vás ujistit, že všechna stavební povolení jsou obcí vydávána se
zřetelem na to, aby nákladní doprava co nejméně obtěžovala obec
a její občany. ► Další změnou, kterou jsme pocítili všichni, bylo náhlé uzavření obchodního domu Spektrum. Nejspíš víte, že je připravena přestavba celého objektu a že toto obchodní centrum mělo být
uzavřeno k 30. 6. 2019. Statik však konstatoval, že úpravy objektu je
nutné provést bez odkladu. Bohužel tímto rozhodnutím způsobil nemalé problémy zákazníkům, kteří měli např. věci v čistírně nebo nevyzvednuté léky v lékárně. Několikrát jsem se pokoušel oslovit v této
věci manažera prodejny, ale bez úspěchu. V současné době je platné
povolení k demolici tohoto objektu a probíhá stavební povolení na nové obchodní centrum, které chce investor otevřít začátkem října 2020.
Nutno říci, že podle předložených návrhů slibuje stavba zajímavé architektonické řešení a zvýšení podílu zeleně.
A co se děje přímo v obci? ► Zadali jsme projekt a čekáme na stavební povolení na opravu komunikace k Dobřejovicům a dále pro-
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jekt a stavební povolení pro chodník od Kiky směrem k ulici
K Dálnici podle VH2, kde má v budoucnu na katastrálním území
Křeslic (vedle Dendrologické zahrady) vzniknout prodejna Kaufland.
► O tom, že jsem absolvoval několik schůzek ohledně chodníku do
Pitkovic, se dočtete podrobněji na str. 14. Jako termín provedení projektové dokumentace a následné projednání nám byl přislíben květen,
tak doufejme, že se už letos dočkáme bezpečného spojení mezi Čestlicemi a Pitkovicemi. ► Pokračujeme v další etapě výměny veřejného
osvětlení – v měsíci dubnu dojde k výměně v Malé/Velké uličce
a v ulici V zahradách. ► Ve škole byla na žádost rodičů zrealizována
klimatizace v půdní vestavbě, tentokrát v počítačové učebně a ve
třídě na výtvarnou výchovu, kde střešní okna situovaná na východ
způsobovala v letním období opravdu vysoké teploty.
Samozřejmě jsou tu i chronické problémy, jejichž řešení je zdlouhavé
nebo takřka nemožné. ► Třeba situace v ulici Luční za Kikou, z níž
činí parkování kamionů hygienicky neúnosnou zónu. Po vydaném
povolení k umístění značky „Zákaz zastavení“ jsem požádal vedení
policie v Říčanech o součinnost, přes opakované urgence se však nedaří kamiony odtud dostat. ► Nemalým problémem zůstává parkování na obecních komunikacích, které nejen zásadním způsobem
omezuje průjezd ostatních automobilů, ale především komplikuje
úklid, v letošní zimě zejména úklid sněhu. Obec se snaží vždy co nejrychleji zajistit, aby se děti bezpečně dostaly do školy a dospělí na autobus, do práce… Ale kvůli zaparkovaným autům mnohdy není možné
uklidit sníh ani z chodníku, protože auta parkují přímo na něm, ani
z komunikace, protože zde auta trvale parkují a nelze okolo nich bezpečně projet pluhem. Jak víte, každý vlastník nemovitosti v naší obci
je povinen parkovat auta na svém pozemku, nikoli na komunikaci.
Parkování v zálivu slouží pouze pro parkování krátkodobé (návštěvy).
Pokud se situace nezlepší, nezbude nic jiného než parkování
v zálivech a na komunikacích zpoplatnit. ► Dalším problémem je
hluk v obci. Mnozí z vás pocítili, že po výstavbě protihlukové stěny
u Průhonic se hluk z dálnice v obci naopak zvýšil, přestože došlo
před kolaudací k měření a limity pro hluk jsou ze strany ŘSD
v pořádku! Z těchto důvodů jsme vydali nesouhlasné stanovisko
s kolaudací a odešel dopis na ministra dopravy Ťoka, kromě mě pode-
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psaný i starosty Průhonic, Šeberova a Újezda, s žádostí o snížení
rychlosti na D1 na 80 km. Z naší iniciativy dokonce došlo k interpelaci
na pana ministra na půdě Poslanecké sněmovny (viz více na str. 9).
Vše je marné. ► Další velkou ranou pro nás je letošní realizace tzv.
nízkohlučného („tichého“) asfaltu na D1 ve směru na Brno, která
měla být provedena v rozsahu od kilometru 2,35 až po kilometr 11,20.
Ale nyní se ukázalo, že tento asfalt bude položen jen do kilometru 6,7!
Po urgencích starosty Průhonic pana Řeháka přišla odpověď generálního ředitele ŘSD pana Ing. Kroupy, z níž cituji: „… od kilometru 6,7
již není zástavba tak blízko dálnice a prodloužení nízkohlučného povrchu by nemělo dopad na snížení hluku v zastavěném území obce“.
Proto jsem jako další krok napsal generálnímu řediteli ŘSD dopis, že
zástavba v naší obci je pouhých 200 metrů od dálnice a že na provedení opravy v celkovém rozsahu trváme. Dopis tentokrát podepsali vedle
mě i starostové obcí Průhonice a Dobřejovice. Odpovědí pana Kroupy
se necháme příjemně (?) překvapit.
Závěrem vás chci pozvat na všechny jarní akce, které již tradičně pořádá ať už obec či knihovna, TJ Sokol, RC Čestlík a další. Věřím, že
zejména rodiče s dětmi se zúčastní jarního úklidu Čisté Čestlice
v sobotu 6. dubna (viz str. 11), že se potkáme na letošním pálení čarodějnic v úterý 30. dubna, ale především vás srdečně zvu na veřejné setkání zastupitelů s občany ve středu 10. dubna na obecním
úřadě.
Martin Diviš, starosta

Změna na pozici zastupitele
Dne 28. 2. 2019 rezignoval na post zastupitele pan Stanislav Veselý za
kandidátku Krásné Čestlice. Novým zastupitelem od 1. 3. 2019 se stal
první náhradník za stranu Krásné Čestlice pan Přemysl Mrzena. Byla
tedy zrušena e-mailová adresa pro kontakt s veřejností vesely@cestlice-obec.cz a byla zřízena nová adresa mrzena@cestliceobec.cz.
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TÉMA DNE
Stavba stanice dobrovolných hasičů
Po čtyřech letech od demolice staré hasičské zbrojnice (v roce 2015)
byl v loňském roce schválen záměr výstavby nové stanice
dobrovolných hasičů Čestlice. Rekonstruovaný objekt garáže na
návsi u rybníčku je pro parkování a údržbu požární techniky, kterou
naše jednotka disponuje, nedostatečný.
Vypracováním projektu a projednáním stavebního povolení byl
pověřen pan architekt Marek Richtera z pražského atelieru AXON,
který pro obec již v minulosti projektoval přístavbu budovy základní
školy. Okamžitě po získání stavebního povolení bylo vyhlášeno
zadávací řízení veřejné zakázky na dodavatele stavby, do kterého se
přihlásilo osm společností. Nejlépe hodnocena byla nabídka
společnosti WRAGET, s. r. o, s níž byla podepsána dne 20. 8. 2018
smlouva o dílo. Stavební práce však ani po pěti týdnech neprobíhaly
uspokojivě, a proto obec společnost WRAGET vyzvala k odstoupení
od smlouvy, k čemuž 8. 10. 2018 došlo. Po vzájemné dohodě nebyly
zhotoviteli žádné do té doby provedené práce ze strany obce uhrazeny.
V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek byl osloven
uchazeč, který se v soutěži umístil jako druhý, a tím byla pražská
stavební společnost PSP-GDS, s. r. o. Okamžitě byla podepsána nová
smlouva o dílo a 29. 10. 2018 bylo staveniště předáno. Původní
termín dokončení stavby pak byl posunut o necelé dva měsíce
na 24. 5. 2019.
Dispozičně se jedná o dvouprostorový objekt stanice, který je umístěn při jihojihovýchodní hranici pozemku obdélníkového tvaru. Pozemek je dostupný z ulice Pitkovické, komunikace vedoucí souběžně
s východní hranicí pozemku. Objekt je navržen jako dvoupodlažní.
V přízemí jsou garáže pro tři stání vozidel požární techniky, každé
stání s vlastním výjezdem vybaveným dálkově ovládanými vraty.
V části garáže se nachází technická místnost s tepelným čerpadlem
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určeným k vytápění objektu a ohřevu užitkové vody. V navazující části je z chodby přístupná šatna s hygienickým zázemím a sklad techniky včetně zásahových obleků. Ze schodiště chodby je přístupné
2. NP, kde se nachází kancelář a denní nebo též školicí místnost
členů jednotky.
Obrázky: nahoře pohled od severozápadu, dole pohled od východu 
Konstrukčně je budova řešena
u dvoupodlažní části zázemí stěnovým nosným systémem s nosnou
obvodovou stěnou z plynosilikátových tvárnic Ytong v tl. 300 mm
a u jednopodlažní části garáží.z betonových tvárnic ztraceného bednění. Nad garáží je stropní konstrukce navržena jako monolitická
železobetonová deska, která tvoří
zároveň nosnou konstrukci střešního pláště ploché střechy (nad garážemi). Schodiště je rovněž monolitické, železobetonové. Obvodový
plášť je zateplen polystyrenovou izolací tloušťky 150 mm, finální
úpravou je probarvená silikonová omítka. Nad zázemím je na obvodové zdivo uložen krov z příhradových vazníků se skládanou střešní krytinou Tondach červené barvy. Plochá střecha garáží je řešena souvrstvím tepelné izolace a následnou povlakovou krytinou.
Budova je napojena z přilehlé komunikace na vodovodní řad, splaškovou kanalizaci a elektrický rozvod. Vytápění objektu bude pomocí tepelného čerpadla. Větrání je přirozené s lokálními odtahy sociálek a nuceným odvětráním garáže (odtah na střechu). Celkové vnější
půdorysné rozměry stavby jsou cca 16 m x 19,1 m. Výška stavby
od terénu je 6 m v místě garáží a 8,2 m v místě zázemí. Nad tuto
výšku vystupuje pouze stožár pro případné umístění sirény nebo směrových reproduktorů.
Součástí projektu je řešení šesti nových parkovacích míst před
severní fasádou stavby, určených pro parkování členů požární
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jednotky v době zásahu nebo údržby techniky. Dopravní napojení je
na Pitkovickou ulici. Pozemek stanice bude ze tří stran oplocen
drátěným poplastovaným pletivem s podhrabovými deskami. Plot
bude na straně vjezdu opatřen elektricky ovládanou bránou.
Záměrem obce je vytvořit kvalitní zázemí jak pro uskladnění
požárních vozidel, materiálu a techniky, tak pro práci členů
hasičské jednotky. Bude zde dostatečný prostor i pro případnou
činnost a výcvik dětí a mládeže, zajímající se o hasičský sport.
Věříme, že nové moderní prostory přilákají k hasičům další zájemce,
a naváže se tak na více než 120letou historii místních dobrovolných
hasičů.
Zpracovatel projektové dokumentace:
ATELIER AXON
Sokolovská 178/247, 190 00 Praha 9, IČO 68884931
Odpovědný projektant: Ing. Marek Richtera
Dodavatel stavby (na základě výsledku výběrového řízení):
PSP-GDS, s.r.o.,
Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9, IČ 25686011, a to za podmínek uvedených v nabídce:
 celková nabídková cena: 12 983 295, Kč
 doba realizace 28 týdnů od předání staveniště
Časový harmonogram:
 předání staveniště 29.10.2018
 dokončení základových konstrukcí a základové desky 9. 12.
2018
 hrubá stavba včetně krovu a krytiny 31. 3. 2019
 hrubé domovní rozvody 20. 4. 2019
 dokončení díla 24. 5. 2019
 kolaudace a předání díla 24. 5. 2019
zpracoval Ing. Zdeněk Kysela
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stav k 25. 9. 2018

stav k 11. 3. 2019

Problém hluku v Čestlicích
na půdě Poslanecké sněmovny
Starostové Čestlic, Průhonic, Újezda a Šeberova se dopisem obrátili na
ministra dopravy Dana Ťoka s naléhavou žádosti o řešení problému
zhoršených životních podmínek v okolí D1. Odpověď od pana ministra na tento dopis ještě v době uzávěrky nepřišla, nicméně jeho postoj
je již veřejně znám. Podařilo se totiž celou věc přenést i na jednání Poslanecké sněmovny – poslanec Ondřej Polanský (Piráti) se tématu
chopil a uvolil se v dané věci ministra Ťoka interpelovat, k čemuž došlo dne 14. března.
Ústní interpelace byla položena v tomto znění: „Vážený pane ministře,
problém dostavby Pražského okruhu, která je stále v nedohlednu, je
každému z nás všeobecně znám. Chybějící okruh ale způsobuje každodenní zásadní problémy občanům, například těm, kteří bydlí v obcích
a městských částech na vjezdu dálnice D1 do Prahy. Podle měření
z 9. října 2018 projede po D1 na úseku mezi 6. a 7. kilometrem
117 765 aut denně, z čehož cca polovina kamionů. Obce vás proto dopisem z 27. února 2019 naléhavě žádají o řešení. A není to žádost první. Mezi možná řešení patří snížení rychlosti na dotčeném úseku nebo
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posunutí nultého kilometru dálnice D1 na křížení D1 a Pražského okruhu. Tón dopisu, který podepsali starostové městských částí Šeberov
a Újezd a obcí Čestlice a Průhonice, je skoro zoufalý. Bydlet
v sousedství průhonického parku se může jevit jako dobrá adresa, ale
zároveň to znamená bydlet v sousedství dálnice D1 na jejím nejvytíženějším úseku, a tedy v extrémní hlukové, imisní a emisní zátěži. Na to
se ostatně, pane ministře, můžete nejznámějšího obyvatele Průhonic
zeptat na kterékoliv schůzi vlády. Chtěl bych se tedy zeptat, pane ministře, v jakém duchu starostům odpovíte a jestli připravujete řešení jejich situace.“
Interpelace na podobná lokální témata samozřejmě nevedou
k zázračnému řešení, ale mají zpravidla ten smysl, že ministr se
s dotčeným problémem, o kterém by se jinak vůbec nemusel dozvědět,
osobně seznámí, vyjádří účast a slíbí, že se bude věcí do budoucna zabývat. Bohužel odpověď pana ministra Ťoka taková nebyla. (A to navzdory tomu, že nemělo jít o konfrontační interpelaci, takže její text
včetně dopisu starostů zástupci ministerstva předem obdrželi a ministr
se mohl důkladně připravit.)
Slov vyjádření účasti s potížemi, kterým obyvatelé dotčených obcí
a městských částí čelí, jsme se od pana ministra nedočkali; zato jsme
se dozvěděli, že snížení rychlosti by bylo „neúčelné, neefektivní a především nehospodárné“. Posunutí nultého kilometru dálnice D1 na křížení s Pražským okruhem (tedy převedení úseku kolem Čestlic do jiné
kategorie) ministr vyloučil do doby dobudování okruhu, nezapomněl
nás ovšem ujistit, že okruh není v nedohlednu, že se „intenzivně připravuje“ a že se „dělají všechny kroky“. (Ale kolik takových vyjádření
jsme za poslední desetiletí slyšeli?). Dále se pan ministr zmínil o tzv.
tichém asfaltu, ale neřekl vůbec nic o tom, že by měl být využit
v našem konkrétním případě. Zřejmě nejpodstatnější pasáž jeho odpovědi cituji: „Problém, který tady máme, je problém toho, že dálnice na
tomto úseku je zhruba 40 let. Samozřejmě města kolem rostou a vytvářejí si satelity, které nakonec říkají, že pak už je dobře, aby tam ta dálnice nebyla, protože oni tam vyrostli, mají tam domy a chtějí tam mít
báječné prostředí pro život. Já tomu rozumím. Ale je to prostě kompromis pro to, že mají výborné propojení do metropole nebo na dál-
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niční síť.“ Takže podle pana ministra máme sice potíže s hlukem
z dálnice, ale na oplátku máme dálnici – doslova řekl, že „je to holt
něco za něco“. Na závěr nás informoval o tom, že pan premiér si na
hluk nestěžuje a že on sám má v Průhonicích za valem kamaráda, a ten
„se s tím dokáže sžít“.
Nemohu nepřiznat, že jsem od odpovědi pana ministra očekával podstatně lidštější přístup – že vyjádří lítost a slíbí nápravu, případně alespoň kroky vedoucí k nápravě. Na druhou stranu i odpověď, jakou se
rozhodl veřejnosti (prostřednictvím pana poslance Polanského) poskytnout, má svoji vypovídající hodnotu, ať už jde o její obsah i styl.
Matouš Vanča, zastupitel
P. S. Autor pracuje jako nestraník na odborné pozici pro opoziční poslanecký klub Pirátů. Aby nevznikl dojem, že by to mohlo mít vliv na
interpretaci ministrových slov, lze vyhledat slova pana ministra ve stenografickém zápisu ze schůze Poslanecké sněmovny dne 14. 3. 2019.
Dostupná jsou na tomto odkazu (ke konci stránky):
http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/027schuz/s027265.htm#r14

CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT

Česká verze celosvětové kampaně Clean Up the World s názvem
Ukliďme svět! vznikla v roce 1993 a v roce 2014 byla spuštěna ještě
rozsáhlejší dobrovolnická akce úklidu krajiny od odpadků s názvem Ukliďme Česko (po vzoru celosvětového hnutí Let’s do it!). Dá
se tedy říci, že tato občanská iniciativa má v Čechách tradici a těší se
stále větší popularitě (viz čísla za rok 2018 na další straně). Akce dokonce získala prestižní ocenění v soutěži Energy Globe Award.
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Odpad a životní prostředí
Ještě před pár desítkami let se žilo daleko skromněji, úsporněji a šetrněji. Životní styl byl zcela jiný. Vyrábělo se jen to, co se spotřebovalo
a co sloužilo k užitku, nic se nevyhazovalo bez rozmyslu, pro vše se
našlo využití. Dnes se spousta věcí vyrábí jen proto, aby se hned vyhodila (obaly), další produkty mají jednorázové využití (plastové nádoby, kelímky na kávu), případně mají výrobky nízkou kvalitu (většina outletového oblečení) a mnohdy jsou vyrobeny tak, aby po záruční
době přestaly fungovat. Nedají se rozebrat na znovu použitelné části,
nedají se spravit (drobná elektronika), spoustu jich produkujeme
v nadměrném množství (vyhazování neprodaného ovoce a zeleniny
v supermarketech). Produkcí stále nových výrobků a jejich následným
vyhazováním enormně zatěžujeme planetu, přírodní zdroje a tedy
i prostředí, ve kterém žijeme. Rychlost produkce odpadů mnohonásobně převyšuje rychlost jejich rozkladu přirozenou cestou. Odpadky
jsou na nejvyšší hoře světa Mt. Everestu i v Mariánském přikopu
(podmořském údolí v hlubinách severního Tichého oceánu), v oceánech plavou ostrovy odpadků, které nemizí, jen po čase klesají ke
dnu… Může se stát, že nás záplava odpadků jednoho dne zcela pohltí.
Každopádně si sami pod sebou podřezáváme větev.
Jak jsme na tom v ČR
Za posledních 10 let se naše produkce odpadu zvýšila téměř o polovinu. Máme sice poměrně zavedený systém třídění odpadu, několik spa-
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loven a pár podniků, které se využitím vytříděného odpadu zabývají,
to však zdaleka nestačí a dlouhodobě tento stav není udržitelný. Navíc
byl na konci roku 2017 zrušen vývoz tříděného odpadu do Číny – ne
snad proto, že by zatěžoval tamní životní prostředí (s tím si Čína
opravdu hlavu nedělá), ale protože se jí přestal vyplácet.
Řešení je někde mezi vládou, výrobci a koncovými spotřebiteli. A popravdě, je to hlavně na nich, tedy na nás – zda změníme (včas) své
chování a zda budeme vyvíjet tlak na výrobce (kteří se o své vůli zisků
nevzdají) a na ty, kdo vládnou a rozhodují (víme jak…). EU již schválila vizi o cirkulární ekonomice, o zákazu skládkování a produkci pouze takových výrobků, které mohou být cele recyklovány. Od vize
k realizaci je však dlouhá cesta a než čekat, proč nezačít rovnou a hned
u sebe? Každý z nás může přestat s vytvářením zbytečného odpadu.
Bez odpadu nemusíme řešit recyklaci, skládkování ani dopady na životní prostředí, šetříme zdroje a vyhráváme všichni. Nekupujte si odpadky! A hlavně při nakupování nemyslete jen na přítomnost, ale i na
budoucnost svých dětí.
Všichni víme, že není v našich silách krajinu uklidit. Ale ono nejde jen
o samotný úklid, jde o symbolický akt. Mnohem významnější metou
je spojovat lidi, inspirovat a vychovávat. Dát najevo, že chceme se
znečišťováním krajiny něco dělat a že to chceme naučit naše děti. Kdo
jednou dobrovolně uklízel, nemá potřebu své prostředí znečišťovat. A podstatná je také snaha přimět společnost, aby se problémem
odpadů, jejich likvidací a především
vznikem, začala vážně zabývat. Účastnit se úklidu může opravdu každý, ať
už sebere krabičku od cigaret, nebo vytáhne pneumatiku z křoví. Všechno se
počítá. A jít příkladem má smysl.
zpracovala Ivana Nováková
(převzato z brožury ČSOP Jak zatočit s odpady, 2018)
Akce Čisté Čestlice se koná v sobotu 6. dubna, sraz v 9.00 hod.
před OÚ (viz plakátek na str. 39).
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Chodník do Pitkovic
Spojení do Pitkovic pro pěší je přetrvávajícím
problémem, proto jedním z prvních úkolů nového zastupitelstva a mě osobně bylo téma
znovu otevřít. Komunikace do Pitkovic byla
Krajskou správou údržby silnic Středočeského kraje opravena, část chodníku podél komunikace na pozemcích obce je vybudována, ale pro bezpečné překonání cesty do sousední obce to nestačí. Cesta po silnici je pro chodce
nebezpečná za světla, natož v nočních hodinách (například při cestě
z nočního autobusu z Pitkovic).
Investorem v pitkovické části je společnost Central Group a. s., která
dostala v loňském roce od naší obce pro stavbu chodníku souhlasné
stanovisko. Od té doby však nedošlo k žádnému posunu. Požádal jsem
zástupce investora a starostu městské části Prahy 22-Uhříněves pana
Zelenku o společné jednání v dané věci, jelikož i městská část má na
dobudování chodníku a propojení obou lokalit velký zájem. Zástupce
společnosti Central Group nám na schůzce sdělil, že nedošlo k dohodě
se společností Cetin o přeložení telekomunikačního kabelu, který místy do trasy chodníku zasahuje, a ze zákona je proto nutné ho do nového chodníku přemístit. Částka za přeložení telekomunikačního kabelu
jistě není pro tyto firmy likvidační, ale k investici zde očividně není
ochota a na řešení bychom mohli čekat až do doby, než dojde
k nějakému neštěstí…
Byla tedy iniciována další schůzka, které se tentokrát zúčastnil i zástupce společnosti Cetin, jemuž jsem sdělil, že pokud nedojde
k dohodě o přeložce telekomunikačního kabelu do nového chodníku,
nepovolí obec Čestlice této firmě uložení žádných telekomunikačních
kabelů do obecních pozemků. Podle poslední informace od zástupce
investora došlo k zadání projektových prací, které mají být dokončeny
do 15. 5. 2019 a následně projednány. Věřme, že se obě společnosti
domluví a obce Čestlice a Pitkovice snad ještě letos spojí chodník podél vytížené komunikace.
Martin Diviš, starosta
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Boj se psími výkaly
Po skončení zimy je více než jindy vidět znečištění veřejných prostranství psími výkaly. Nutno podotknout, že boj s tímto problémem
svádí kdejaká obec s lepšími či horšími výsledky. V Čestlicích se na
tuto oblast chystáme zaměřit.
Proti přítomnost psích společníků jistě nikdo nic nenamítá. Navíc většina psích majitelů se chová ohleduplně a kulturně, venčí své psy
v obci na vodítku a uklízí po nich. S přibývajícím počtem psů však
přibývá i majitelů, kteří si své povinnosti plně neuvědomují a obtěžují
tak svoje okolí. V některých částech obce se situace stává neúnosnou
a stížnosti veřejnosti jsou zde časté.
Aby obec vyšla pejskařům ještě více vstříc, rozhodla se v nadcházejících měsících posílit síť košů pro psí exkrementy. Dojde rovněž
k umístění držáků na pytlíky i na některé již existující běžné odpadkové koše a k osazení několika informačních cedulí, které na frekventovaných místech připomenou pejskařům základní povinnosti při venčení psa.
Je jisté, že tato opatření sama o sobě nic nevyřeší,
pokud neohleduplní majitelé psů nezačnou respektovat naše společné úsilí o čistou obec. Věříme, že
podmínky k tomu budou mít dobré. Je však třeba,
aby pejskaři potřebu uklízet po svých psech cítili
jako náš společný imperativ! Nebojte se dát pejskaři najevo, že u nás v obci se po psech zkrátka uklízí,
protože tu chceme mít čisto!
Pokud i přesto v této oblasti nedojde ke zlepšení, bude nutné přikročit ke zvýšení poplatků za psy, eventuálně uvažovat o zajištění úklidu
specializovanou firmou – pochopitelně za peníze nás všech. Věříme
však, že taková řešení nebudou nutná. Stačí přece docela málo…
Bohdan Dobiáš, zastupitel
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Mobilní aplikace V OBRAZE
Chcete být informování o aktualitách z obecního webu? Chcete mít
ve svém chytrém telefonu k dispozici důležité informace z obce? –
Právě pro vás je určena mobilní aplikace V OBRAZE. Nabízí přehled
aktualit z webu obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se
včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce. V aplikaci si vyberete obec, o níž
chcete dostávat informace – míst si totiž můžete zvolit víc, nejen svoji
domovskou obec!
Co všechno můžete s aplikací sledovat?
 kulturní a sportovní akce
 fotogalerie
 aktuality
 úřední desku
Co je potřeba ke stažení aplikace?
 chytrý telefon s operačním systémem
Android či iOS
 přístup na internet
 místo v úložišti telefonu cca 13 MB
Kde si lze aplikaci stáhnout?

Více na http://www.online-team.cz/vobraze/
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Využívejte možnosti, které v Čestlicích máme!
Obec v minulých letech investovala nemalé prostředky do zlepšení
podmínek života čestlických občanů. Nová zařízení a služby nejsou
však vždy našimi občany plně a podle očekávání využívány. Nevím,
zda je to dáno nezájmem, nebo neinformovaností (ačkoli Čestlický občasník i webové stránky obce informují dostatečně).
Vloni byla na opakovaná přání občanů otevřena ordinace praktického lékaře. Podařilo se sehnat zkušenou paní doktorku, která na malé
zdravotní středisko poskytuje nadstandardní služby (na odběry nemusíte cestovat do laboratoře, udělají vám je v ordinaci). Bohužel, nejvíce
registrovaných pacientů je z okolních vesnic. Občanům Čestlic, kteří
s registrací váhají, se tak může stát, že kapacita čestlického praktického lékaře bude naplněna, ale občany odjinud…
Zájem o novou sportovní halu je velký, ale téměř výhradně ze strany
sportovních klubů. Původní záměr však byl ten, aby sportovní hala
sloužila především základní škole a občanům, kteří ji budou využívat
ve svém volnu. Víkendová kapacita je určena právě pro ně. Je přece
možné uspořádat například rodinný nebo uliční turnaj v badmintonu,
stolním tenise, košíkové nebo malé kopané. Nebo třeba při špatném
počasí si jen tak zasportovat v moderně vybavené hale – stačí včasná
rezervace na obecním úřadu.
V obci jsou ale i další volně přístupná místa ke sportu a zábavě. In-line dráha před hřbitovem, kde můžete s dětmi využít „hry malované na chodník“ nebo
kládové pole pro trénink rovnováhy, případně posedět v altánu nebo na louce na lavičkách (třeba poblíž
lípy vysazené ke 100. výročí republiky). Ještě že alespoň dětské hřiště naproti mateřské školce je hojně využívané čestlickými dětmi a jejich rodiči. A znáte všechny nově vybudované cyklistické a pěší stezky napojené na sousední obce? Někdy mám pocit, že
na nich potkávám hlavně nupacké a benické občany… Využívejte
možnosti, které v Čestlicích máme a které jiné obce mnohdy nemají!
Petr Šachl
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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v úplném znění naleznete na
www.obec-cestlice.cz.
Ze zasedání ZO Čestlice
dne 12. prosince 2018
Přítomni: Diviš Martin, Dobiáš Bohdan, Dvořák Aleš, Nováková
Ivana, Síleš Petr, Šaššák Jan, Vanča Matouš, Zemanová Jana
Omluveni: Stanislav Veselý
Bod 1. Finance a majetek
 ZO bere na vědomí finanční zprávy 10/2018 a 11/2018 –
přednesl p. Dobiáš.
 ZO schvaluje rozpočet na rok 2019. Hlasováno: pro 8, proti
0, zdržel se 0
 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5. Hlasováno: pro 8,
proti 0, zdržel se 0
 ZO pověřuje starostu obce kompetencemi k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
a) změny rozpisu rozpočtu v rámci jednotlivých položek,
b) výdaj do výše 200 000 Kč nutný k zajištění chodu obce,
c) úhrady pokut či penále z rozhodnutí nadřízených orgánů
a dohledů a další výdaje, kdy schválení má formální charakter
a je nezbytné, protože musí být realizováno nezávisle na vůli
obce. O změnách rozpočtových opatření bude starosta zastupitele informovat na nejbližším zasedání zastupitelstva. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
 Starosta seznámil ZO s plánem inventur a veřejnoprávních
kontrol v ZŠ a MŠ Čestlice a TJ Sokol Čestlice. Z rozhod-
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nutí starosty byly jmenovány tři inventurní komise, které zahájí činnost 13. 12. 2018.
ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě a zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby pro ČEZ Distribuce,
a.s. na pozemky p. č. 491 v k.ú. Čestlice. Hlasováno: pro 8,
proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje smlouvu o výpůjčce na nemovitý majetek obce, tj. budovu školy čp. 3 a pozemky p. č. 553 a p. č. 62/3, budovu mateřské školy č.p. 260 a pozemky p. č. 96/9 a p. č. 96/7
pro školské, vzdělávací a výchovné účely. Hlasováno: pro 8,
proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje smlouvu o výpůjčce na nemovitý majetek obce - sportovní halu, tj. budovu č. p. 305, pro výuku tělesné
výchovy pro potřeby základní školy, dále pro provozování
sportovní činnosti pro potřeby družiny a mateřské školy. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO souhlasí s realizací tribuny do sportovní haly od společností KXN CZ, s.r.o. za nabídnutou cenu 233 772 Kč s DPH
a pověřuje starostu, aby k realizaci přistoupil až poté, co dodavatel předloží certifikáty o bezpečnosti výrobku a posouzení
k jeho umístění. Hlasováno: pro 7, proti 1 (pí Zemanová), zdržel se 0
ZO schvaluje od 1. ledna 2019 úpravu ceny vodného na
28,23 Kč včetně DPH a stočného na 45,80 Kč včetně DPH.
Celkové navýšení ceny je o 4,12 Kč/m3 včetně DPH. Hlasováno: pro 7, proti 1 (p Síleš), zdržel se 0

Bod 2. Různé
 ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za období
06-11/2018 – přednesl Matouš Vanča.
 ZO projednalo návrh společnosti OC Spectrum, s. r. o. na
změnu ÚP a požaduje k němu doplnění dalších informací.
Projednání a schválení tohoto bodu se přesouvá na nejbližší
zasedání ZO.
 Starosta informoval ZO o rozpočtu Ladova kraje a možnostech využití vybavení pro pořádání společenských akcí dle katalogu.
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ZO schvaluje Aleše Dvořáka novým členem školské rady zastupujícího obec. Současně ho pověřuje, aby inicioval setkání
školské rady a zajistil její činnost.
Termíny veřejných zasedání ZO Čestlice pro první pololetí
2019 byly stanoveny takto: 16. leden, 20. únor., 20. březen,
24. duben, 22. květen, 26. červen.

Termín příštího zasedání byl stanoven na 19. 12. 2018 v 18:00 hod.
Ze zasedání ZO Čestlice
dne 19. prosince 2018
Přítomni: Diviš Martin, Dobiáš Bohdan, Dvořák Aleš, Nováková
Ivana, Síleš Petr, Šaššák Jan, Veselý Stanislav, Zemanová Jana
Omluveni: Vanča Matouš
Bod 1. Finance a majetek
 ZO rozhodlo o pořízení změny č. 3 ÚP obce Čestlice zkráceným postupem na základě návrhu společnosti OC
Spectrum, s. r .o. Změna ÚP bude spočívat ve vytvoření pravidla pro snížení minimálního požadovaného koeficientu
zeleně ve stávajících komerčních areálech na 25 % tam,
kde areály realizované v minulosti v souladu s platnými stavebními povoleními požadovaný koeficient nesplňují. Cílem
je, aby při rekonstrukcích nebo nové výstavbě v těchto stávajících areálech za účelem jejich nového, kvalitního a efektivního využití nebylo nutné splnit 35% podíl zelených ploch, ale
aby bylo přesto dosaženo významného zvýšení podílu zeleně
oproti současnému stavu. Tato změna bude doplněna při
zpracování ÚP dalšími doplňujícími regulativy. Aktuální regulace pro novou výstavbu, tj. pro komerční plochy dosud
nezastavěné a zastavitelné, zůstane nezměněna, tj. bude platit i nadále koeficient zeleně min. 35 %. Hlasováno: pro 8,
proti 0, zdržel se 0
Termín příštího zasedání byl stanoven na 16. 1. 2019 v 18:00 hod.
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Ze zasedání ZO Čestlice
dne 16. ledna 2019
Přítomni: Diviš Martin, Dvořák Aleš, Nováková Ivana, Síleš Petr,
Šaššák Jan, Vanča Matouš, Zemanová Jana
Omluveni: Dobiáš Bohdan, Veselý Stanislav
Bod 1. Finance a majetek
 ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru ZO o průběhu veřejnoprávních kontrol – přednesl Jan Šaššák.
 ZO bere na vědomí finanční zprávu 12/2018 a schvaluje rozpočtové opatření č. 6. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
 ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě a zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby pro ČEZ Distribuce, a.
s. na pozemku p. č. 105/18 k.ú. Čestlice. Hlasováno: pro 7,
proti 0, zdržel se 0
 ZO schvaluje smlouvy o zřízení služebnosti pro fy Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. na pozemcích p.č. 337/81,
p. č. 337/105, p. č. 436, p. č. 437/4, p. č. 440, p. č. 473, p. č.
496/8, p. č. 496/10, p. č. 496/15 a p. č. 496/16 v k. ú. Čestlice
v délce 914 bm a na pozemcích p. č. 682/50 a p. č. 959/132
v k. ú. Průhonice v délce 103 bm, Hlasováno: pro 7, proti 0,
zdržel se 0
 ZO souhlasí s rozšířením opravy hasičského vozidla Dennis
Rapier dle předložené nabídky dodavatele LKW Petr Urban
Říčany, s. r. o. ve výši 50.000 Kč bez DPH. Hlasováno: pro 7,
proti 0, zdržel se 0
 ZO schvaluje zvýšení příspěvku do Ladova kraje na částku
35 Kč na obyvatele. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
 ZO neschvaluje příspěvek pro Mezinárodní policejní asociaci – omalovánky pro dopravní výuku dětí. Hlasováno: pro 0,
proti 7, zdržel se 0
 ZO schvaluje poskytnutí dotace na činnost TJ Sokol Čestlice na rok 2019 ve výši 170 000 Kč a pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Hlasováno: pro 6, proti 0,
zdržel se 1 (p Diviš)
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ZO schvaluje nabídku společnosti SOKRA, s. r. o. pro realizaci klimatizačních jednotek v ZŠ Čestlice (druhá učebna
v podkrovní přístavbě) za nabídkovou cenu 82.186 Kč bez
DPH. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
ZO vzalo na vědomí informaci o zaslání odborného právního posudku ke změně ÚP č. 2 ve věci výkladu rozsudku
Krajského soudu v Praze a jeho závaznosti v procesu pořizování změny č. 2 územního plánu Čestlic pro MMR a MŽP.

Termín příštího zasedání ZO byl stanoven na 20. 2. 2019 v 18.30 hod.
Ze zasedání ZO Čestlice
dne 20. února 2019
Přítomni: Diviš Martin, Dobiáš Bohdan, Dvořák Aleš, Nováková
Ivana, Šaššák Jan, Vanča Matouš, Zemanová Jana
Omluven: Síleš Petr
Neomluven: Veselý Stanislav
Bod 1. Finance a majetek
 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019. Hlasováno:
pro 7, proti 0, zdržel se 0
 ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020–
2022 dle návrhu předloženého finančním výborem. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
 ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemeneslužebnosti pro ČEZ Distribuce, a. s., (kabelové vedení NN)
na pozemku p. č. 161/9 k. ú. Čestlice („za dětským hřištěm“ –
ulice Akátová, Kaštanová) pro napojení 16 rodinných domů.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
 ZO schvaluje nabídku společnosti DIPOS J&C spol. s r. o.,
Mirovická 1089/40, Praha 8, na opravu asfaltových povrchů
komunikací metodou ITHR - mělké a hluboké opravy, opravy kanalizačních vpustí aj. ve výši 78 815 Kč bez DPH. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nakládání s odpady
a využívání sběrného dvora v Dobřejovicích se společností
PROFA autodoprava s. r. o. ze dne 21. 11. 2011 – úprava ceníku odpadů. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje nabídku na kompletní projektové práce
chodníku v ulici Pražská od společnosti HW PROJEKT,
s. r. o., V Štíhlách 1254/9, Praha 4, ve výši 52 000 Kč bez
DPH (zajištění vstupních podkladů, zpracování dokumentace
a kompletní projednání a zajištění příslušných povolení). Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje nabídku na kompletní projektové práce rekonstrukce části komunikace ul. K Dobřejovicům od společnosti HW PROJEKT, s. r. o., V Štíhlách 1254/9, Praha 4,
ve výši 70.000 Kč bez DPH. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel
se 0
ZO schvaluje nabídku na kompletní projektové práce nové
komunikace Průhonická–Velká ulička od společnosti HW
PROJEKT, s. r. o., V Štíhlách 1254/9, Praha 4, ve výši
288.000 Kč bez DPH. Hlasováno: pro 5, proti 2 (pí Nováková,
p. Vanča), zdržel se 0
ZO schvaluje nabídku na kompletní projektové práce nový
chodník ul. Lipová od společnosti HW PROJEKT, s.r.o.,
V Štíhlách 1254/9, Praha 4, ve výši 50.000 Kč bez DPH. Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (p. Diviš)
ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku
p. č. 351/35 v k. ú. Čestlice, přiléhající k nemovitosti p. č. 267,
a pověřuje starostu dalším jednáním ohledně velikosti části
pozemku k prodeji. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje nabídku na realizaci druhé etapy oprav veřejného osvětlení od společnosti HEMERKA ELEKTRO, Barákova 625, Sadská, ve výši 390.394 Kč bez DPH. Hlasováno:
pro 7, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje nabídku na dodávku svítidel od společnosti
TESLUX Lighting s. r. o., Mlýnská 326, Brno, ve výši
104.115 Kč bez DPH. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Stavba stanice dobrovolných hasičů Čestlice“ – mění se časový harmo-



nogram uzlového bodu „C“ a „D“ a cena díla, způsobená
úpravou projektu a doplněním požadavků ze strany obce. ZO
souhlasí se zpracováním změn dle změnových listů a navýšení
ceny o 922.436 Kč bez DPH. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel
se 0
ZO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor ve
2. NP zdravotního střediska, Pitkovická č. 17.

Bod 2. Různé
 ZO souhlasí s připojením k projektu Vlajka pro Tibet
a s vyvěšením tibetské vlajky u budovy OÚ dne 10. 3. 2019.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (pí Zemanová)
Diskuze
 Nabídka na zpracování projektové práce na navýšení kapacity kuchyně MŠ a ZŠ Čestlice.
Termín příštího zasedání ZO byl stanoven na 20. 3. 2019 v 18.0 hod.
Ze zasedání ZO Čestlice
dne 20. března 2019
Přítomni: Diviš Martin, Dobiáš Bohdan, Dvořák Aleš, Mrzena Přemysl, Nováková Ivana, Šaššák Jan, Vanča Matouš, Zemanová Jana
Omluveni: Síleš Petr
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Předsedající seznámil přítomné zastupitele se změnou ve složení zastupitelstva – k 28. 2. 2019 ukončil na vlastní žádost
své působení v zastupitelstvu pan Stanislav Veselý a jeho nástupcem se od 1. 3. 2019 stává pan Přemysl Mrzena za Krásné
Čestlice. Nový zastupitel složil slib.
ZO schvaluje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva pro náhradníka na uvolněný mandát pana
Mrzenu. Odměna mu náleží ode dne 1. 3. 2019. Hlasováno:
pro 7, proti 0, zdržel se 1 (p. Mrzena)

Bod 1. Finance a majetek
 ZO bere na vědomí finanční zprávy 01/2019 a 02/2019 –
přednesl p. Dobiáš.
 ZO bere na vědomí informaci starosty o průběhu inventur –
proběhla řádná inventura majetku, dokončuje se inventarizační
zpráva a budou provedeny odpisy dle zjištěných skutečností.
U majetku, kde nastala nulová hodnota, lze prodloužit odpisy
podle typu majetku.
 ZO bere na vědomí výroční zprávu o činnosti školy za školní
rok 2017/2018.
 ZO schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Čestlice za rok 2018 a rozdělení zisku v celkové výši
79.300,09 Kč takto: na rezervní fond 49.300,09 Kč a na fond
odměn 30.000 Kč. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
 ZO nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 105/185 o celkové
výměře 1 146 m2 v k. ú. Čestlice. Vzhledem k tomu, že předložené návrhy na realizaci projektu investora v oblasti, kde se
uvedený pozemek nachází, momentálně nejsou v souladu
s územně plánovací dokumentací obce, je navrženo nyní odprodej neprojednávat. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 1
(p. Mrzena)
 ZO bere na vědomí fakturu za kompletní repasi dvojitého
čerpadla pro vozidlo SDH Dennis Rapier.
 ZO bere na vědomí informaci o nájemních smlouvách na nájem části 2. NP Pitkovická 17 (zdravotnické zařízení) a souhlasí s jejich obsahem.
 ZO bere na vědomí informaci o zájmu společnosti UVT Internet Provider na využití reklamního poutače na pozemku
p. č. 371/32 ve vlastnictví obce pro umístění parabol.
Bod 2. Různé
 ZO schvaluje nový jednací řád zastupitelstva obce s účinností od 1. 4. 2019 – s aktualizací zastupitele seznámil p. Vanča. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
 ZO projednalo žádost obce Průhonice na umístění komunikace „U Křížku“ na pozemky p. č. 440 a 473 v k. ú. Čestlice
(propojení komunikace Říčanská a Pod Valem) a pověřuje sta-
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rostu dalším jednáním o podmínkách souhlasu s umístěním
komunikace. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO neschvaluje žádost o změnu ÚP a zařazení pozemků
p. č. 365, 337/41a 337/43 v k. ú. Čestlice ze zeleně do komerčních ploch. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 1 (p. Mrzena)
ZO souhlasí s rozšířením Výboru pro kulturu na Výbor pro
kulturu a sociální záležitosti. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0. ZO dále volí za členku Výboru pro kulturu a sociální
záležitosti paní Lindu Zvelebilovou. Hlasováno: pro 8, proti 0,
zdržel se 0

Diskuze
 Informace o interpelaci v Poslanecké sněmovně na ministra
dopravy na základě dopisu čtyř obcí (Čestlice, Průhonice, Šeberov, Újezd) ohledně hlukové zátěže z D1 – informoval
p. Vanča.
Termín příštího zasedání ZO byl stanoven na 24. 4. 2019 v 18.00 hod.

CO SE V OBCI DĚJE
Děti, máme tady sestřičky!
Zápis z kroniky ZŠ Čestlice pro školní rok 2002/2003:
V listopadu nabídl pan farář Malý panu řediteli, že by řádové sestry
z Itálie vedly ve škole kroužek ručních prací. Sestry hovoří česky, takže
si s dětmi porozumí. V prosinci zaslal panu řediteli a škole pan arcibiskup Vlk dopis s přáním mnoha úspěchů.
Od té doby k nám sestry dojíždějí každý týden z Radotína, kde bydlí.
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V současné době u nás s dětmi pracují sestry Anna, Róza, Klára
a Emanuela. Anna se dobře domluví česky a velice ráda a ochotně mi
vyprávěla o tom, co sestry v České republice dělají.

Jsme sestry františkánky, misionářky Nejsvětějšího srdce, a v České
republice jsme 22 let. Pocházíme z Itálie z oblasti Benátek. Na oslavě
70 let pana kardinála Vlka jsme se setkaly s panem farářem Malým,
a ten nás pozval do Čestlic do školy. Vzpomínáme si, jak nás tu pan
ředitel uvedl: „Děti, máme tady sestřičky!“ (směje se Anna). Jsme rády, že pracujeme a tvoříme s dětmi. Občas je můžeme i odměnit sladkostmi od sponzorů. Rodiče těchto dětí se k nám při setkání hlásí, a to
nám dělá radost. Nedávno jsme v Radotíně potkaly už velkého chlapce, dokonce si pamatoval i naše jména.
V čem spočívá vaše práce u nás v České republice?
Jezdíme ještě do dvou škol. Každý pátek chodíme do věznice na Pankráci. Každé ráno v 7 hodin nosíme na hlavní nádraží bezdomovcům
jídlo – bagety a kávu, podarujeme i bezdomovce na Karlově mostě.
Pravidelně jsme s nimi zváni do restaurace. Na Vánoce dostanou šály,
čepice, rukavice. Jídlo od nás dostávají také rodiny v nouzi a staří lidé, kteří potřebují pomoc, nebo jim pomáháme s nákupy. Navštěvuje-
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me postižené děti v Českém Brodě a v Praze pod Petřínem. Od sponzorů dostáváme jídlo a věci, od lidí mnohdy peníze, za něž nakupujeme pro potřebné. Co dostaneme, to rozdáme.
Děkujeme našim sestřičkám za práci s dětmi a za to, že jsou pro ně
vzorem nezištné pomoci.
Dana Svobodová, učitelka

Čestlický masopust 2019
Za krásného, téměř jarního počasí a zejména pak
za hojné účasti veřejnosti
a s doprovodem dechového orchestru Vranovanka prošel v sobotu
16. února 2019 Čestlicemi tradiční masopustní
průvod. Program se tentokrát nesl v duchu několika změn. Průvod byl
slavnostně zahájen u obecního úřadu předáním masopustního práva
přímo z rukou pana starosty. Následně se průvod vydal na cestu
a s mnoha zastaveními u vřelých hostitelů prošel celou obcí. Nechyběl
tanec, masopustní taškařice ani vyhlášení nejlepší masky v dámském
provedení. Po čtvrté hodině odpolední dorazil průvod na fotbalové
hřiště, kde proběhlo defilé maškar a všechny masky obdržely drobný
dárek a pamětní list. Poté se masopustní veselice přesunula do zázemí
čestlického fotbalového klubu, kde na účastníky čekaly zabíjačkové
speciality. Dobrá nálada se nesla celým večerem a hudbu doprovázel
místy i hromadný tanec a zpěv.
Děkujeme tímto všem, kteří k organizaci letošního masopustu přispěli.
Velice nás těší hojná účast masek i štědrost hostitelů.
za masopustní výbor manželé Dobiášovi
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Milí Čestličáci,
vím, že už se opakuji, ale… knihovna se opravdu opět naplnila dalšími
novými knihami! Mojí nejpilnější čtenářkou roku 2018 se opět stala
Boženka a mojí knihovnicí je stále stejná Jitka. A ta, i když tak možná
nevypadá, stále něco nového vymýšlí. Dovedení nápadu k realizaci je
však pokaždé náročnější, než by si přála… Nicméně vás srdečně zve
na již tradiční akce a na jedno zajímavé povídání. Kavárna Union
s kávou, koblihami a trochou vína pro lepší náladu bude otevřena ve
středu 24. dubna v 18.00 hod. O tři týdny později, ve středu
15. května v 17.00 hod. chystá Malování nejen na tričko pro rodiče
s dětmi od 5 let. Kdo chce dát svému potomkovi (nebo sobě) příležitost zkrášlovat, ať si přinese čisté bavlněné tričko, látkovou tašku nebo
nějaký podobný materiál. A hned další středu 22. května jste zváni na
zajímavou přednášku „Průhonické panství v proměnách staletí
a majitelů“. O své hluboké znalosti se s námi rozdělí zahradní architektka Ing. Veronika Pincová, pro kterou se historie Průhonic stala životní vášní. Pozvánky na tyto akce naleznete nejen zde v Občasníku,
ale i na webových stránkách obce v kalendáři, na webových stránkách
knihovny a aktuálně i na obecních vývěsních tabulích.
A na závěr citace z časopisu Čtenář 2/2019: „Knihovny
ztělesňují něco, co je potřeba bránit: instituce, které –
i v dnešní době atomizace, polarizace a zvyšování nerovnosti ve společnosti – slouží jako základní kameny
občanské společnosti. Máme-li vůbec ještě šanci změnit
naši společnost k lepšímu, sociální infrastruktura, jako
jsou knihovny, je přesně to, co k tomu potřebujeme“.
vaše knihovna a Knihovníček
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Ohlédnutí za zimou
čestlické fotbalové mládeže
Podzimní sezonu jsme s dětmi, rodiči a trenéry zakončili tradičními
rozlučkami. Kategorie školičky, mini přípravky a mladší přípravky se
sešla tradičně v zábavním centru Žirafa, kde si děti zařádily na atrakcích a rodiče s trenéry poseděli v místní restauraci. Starší přípravka
a mladší žáci měli poprvé rozlučku v čestlické HOP aréně. Od začátku
listopadu pak vypukla zimní část sezony převážně v čestlické sportovní hale, halové tréninky byly doplněny pátečními tréninky na UMT
v Šeberově (kategorie mladších žáků a starší přípravky).
Ani letošní zima nebyla jen ve znamení tréninků, ale zúčastnili jsme se
i mnoha turnajů (všechny naše kategorie), zimní ligy (mladší žáci)
a sehráli několik přátelských utkání (starší přípravka). Nejvíce halových turnajů jsme sehráli pod hlavičkou organizátora „Náš turnaj“,
který pořádal turnaje ve Zbuzanech, na pražském Hamru a v Kolodějích. Další velkou porci utkání jsme sehráli v nově postaveném sportovním areálu v Říčanech, kde v nafukovací hale pořádal turnaje tým
Radošovic. Školička s mini přípravkou nechyběly na tradičních turnajích v Kostelci nad Černými lesy (pořádá SK Vyžlovka) a v pražských
Hájích v hale Květňák a Jedenáctka (pořádá FC Háje). Na většině turnajů zanechaly naše týmy výraznou stopu, byť jako vždy bylo snahou
trenérů, aby turnaje sloužily převážně pro zdokonalení herní činnosti
dětí, a výsledek tudíž nebyl to nejdůležitější. V průběhu zimy nicméně
v mnoha turnajích naše týmy skončily na bedně a děti si vedle pocitu
„dobře odvedeného výkonu“ vychutnaly i radost z vybojované medaile
a pěkného umístění. Při těchto turnajích se děti utkaly s týmy pražskými i mimo pražskými, což bylo zajímavé nejen pro děti, ale i pro
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trenéry, zvláště když šlo mnohdy o konfrontaci proti „výběrově“ silnějším týmům. Mladší žáci se krom několika málo turnajů účastnili
převážně zimní ligy na Hájích, kde je čekalo celkem sedm zápasů. Nakonec v rámci této dlouhodobé zimní soutěže obsadili 6. místo z osmi.
Zimní sezona končí a je třeba přepnout na venkovní prostředí travnatých pažitů. Vyhlížíme už sluníčko a trvalé oteplení a všechny vás
zveme na zápasy naší mládeže. To, co nás čeká a jak si vedeme, můžete sledovat také na našich stránkách www.sokol-cestlice.cz a na facebooku (TJ SOKOL CESTLICE). Hlavně na našich webových stránkách již dnes najdete mnoho užitečného o fungování naší mládeže
(včetně trendů výchovy mladých sportovců-fotbalistů) a další užitečné
informace..

Představujeme projekt „Regionální liga“
Práce s dětmi nás naplňuje – je úžasné sledovat jejich zápal pro hru,
emoce a snahu zlepšovat se. V Regionální lize se chceme zaměřit především na hráče, kteří nemají dostatečnou herní vyspělost, kteří se učí
pomaleji a nedostávají tolik příležitostí při mistrovských turnajích, popřípadě na zapojení hráčů z mini přípravek. Věříme, že praxe nám dá
za pravdu v podobě úsměvů na tvářích dětí, které budou hrát vyrovnanější zápasy. Trénink dělá šampiona a podle nás ani ti nejmenší nemusejí čekat, až vyrostou, či na oficiální „fotbalovou ligu/soutěž“. 
Děti mají radost z každé příležitosti zahrát si s kamarády. Tréninkové
zápasy chceme pořádat pro radost z fotbalu i pro ty nejmenší. Proto
jsme založili i webové stránky (www.regionalni-liga.cz), které budou
o tomto dění informovat. Jedná se o pilotní projekt v regionu Prahavýchod, Praha-západ a okolí.
za trenéry Mirek Doksanský
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mini školička
mini mladší přípravka 

starší přípravka 
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mladší přípravka 

mladší žáci 
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První přípravný zápas A týmu
Muži po podzimní části sezony zahájili přípravu v průběhu lednových
dnů, a to tradičními výběhy po okolí Čestlic a nedělními tréninky
v čestlické hale. Účast hráčů v zimní přípravě byla spíše průměrná, ale
s blížícím se jarem se pomalu začala zlepšovat. V březnu jsme do tréninkového procesu přidali tréninky na UMT v Šeberově. V rámci čtvrtečních tréninků jsme sehráli i dvě přípravná utkání: první proti Dobřejovicům – prohra 4:2, druhé proti Dolním Jirčanům – výhra 3:2. Kádr
mužů prochází zimní obměnou, a tak se v těchto zápasech představili
v čestlickém dresu tito noví hráči: Ondra Šindelář, Martin Škoda, Víťa
Kodytek a David Směja. Všichni jmenovaní hráči prokázali svou kvalitu a jsme opravdu rádi, že se rozhodli působit v našem klubu, a tímto
je u nás oficiálně vítáme! ⚽ Doufáme, že se jim u nás bude dařit a že
se s ostatními kluky rychle sehrají. První mistrovský zápas v neděli
24. března v Louňovicích jsme sice zahájili prohrou 0:5, ale určitě bude líp. A jako vás zveme k fandovské podpoře naší mládeže, potěší
nás, pokud si najdete čas i na utkání našeho A týmu a dorazíte na zápasy v hojném počtu.
za TJ Sokol Čestlice Mirek Doksanský
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POZNAMENEJTE SI
DO KALENDÁŘE
Zájezd do Vysokého Chlumce
a Vrchotových Janovic
Tento rok nás čeká zájezd na pomezí Středočeského a Jihočeského
kraje, totiž do oblasti Voticka, Prčicka a Sedlčanska. Jde o region turisticky málo známý, přesto plný nejrůznějších zajímavostí.
První v pořadí budou Votice, kde navštívíme zdejší františkánský
klášter a podíváme se i na věrnou kopii kaple Božího hrobu
v Jeruzalémě. Přes Prčici se pak dostaneme do malebného městyse
Vysoký Chlumec, nad nímž se tyčí stejnojmenný hrad (který patří
k nejkrásnějším u nás, leč není přístupný). V podhradí nás čeká prohlídka tamního skanzenu.
Na oběd se zastavíme v Sedlčanech a poté (s krátkou zastávkou
u známého Červeného Hrádku, který je ostrůvkem staré dobré Anglie
uprostřed Čech) se přesuneme do sousední Kosovy Hory, kde nás budou čekat dva zdejší svatostánky – kostel svatého Bartoloměje, který
je směsicí stylů od románského po barok, a také pozoruhodně dochovaná synagoga.
Třešničkou na konec výletu bude návštěva zámku ve Vrchotových Janovicích, v němž se v dobových interiérech
nachází též pestrá expozice Národního
muzea. Zámek je proslulý tím, že zde žila baronka Sidonie Nádherná, múza nejednoho umělce.
Matouš Vanča, zastupitel
S přihláškou na zájezd, který se koná v neděli 19. května, neotálejte –
pište na e-mail novakova.ivana@cestlice-obec.cz nebo volejte na
tel. 602 657 983. Dotovaná cena zájezdu je 250 Kč na dospělého, děti
do 15 let a důchodce od 60 let 200 Kč.
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Bohoslužby o Velikonocích 2019
Farnost/duchovní správa: ČESTLICE

Datum

Den

14. 4.
neděle

Květná neděle
s požehnáním
ratolesti
Zelený čtvrtek

18. 4.
čtvrtek
19. 4.
pátek
20. 4.
sobota
21. 4.
neděle

Velký pátek
Bílá sobota

Boží hod
velikonoční

Pobožnost

Čas

Kostel

08.30

sv. Prokop – Čestlice

10.45
18.00

Narození P. Marie – Průhonice
sv. Prokop – Čestlice

18.00

sv. Prokop – Čestlice

20.05

sv. Prokop – Čestlice
(slunce zapadá 20.01)

08.30

sv. Prokop – Čestlice

10.45

Narození P. Marie – Průhonice

mše sv.
mše sv.
Velkopáteční obřady
s pašijemi
vigilie Vzkříšení
(světí se paškál a svíce, zpěv Exultet)
mše sv.
Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně

Přehled nejbližších obecních akcí
 pondělí 1. dubna od 19.00 hod. – tvořivý večer Velikonoční výzdoba (RC Čestlík, klubovna TJ Sokol – na hřišti)
 čtvrtek 4. dubna od 18. hod. – beseda Dobytí severního a jižního
pólu – (p. Sehnal, majitel aquaparku a zakladatel ODA; OÚ)
 sobota 6. dubna od 9.00 hod. – Čisté Čestlice (sraz před OÚ, pytle a rukavice budou k dispozici, doporučujeme dobré boty a hrábě)
 neděle 7. dubna 15.00–17.00 hod. – Jarní tvořivé odpoledne pro
děti (RC Čestlík, OÚ, 50 Kč za materiál)
 pondělí 8. dubna od 18.30 hod. – interaktivní seminář „Vyrovnaná žena- vyrovnaná matka (RC Čestlík, OÚ)
 středa 10. dubna od 17.30 hod. – veřejné setkání zastupitelů
s občany (OÚ)
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 středa 24. dubna od 18.00 hod. – sousedské povídání v kavárně
„Union“ nad kávou a koblihami (knihovna, OÚ)


sobota 27. dubna – tradiční jarní Dětský bazárek na
fotbalovém hřišti – příjem bazarového zboží 9-10 hod.,
prodej 10–15 hod. a výdej neprodaných věcí 15–16 hod.

 úterý 30. dubna od 18.00 hod. – pálení čarodějnic (na
pozemku za kabinami u fotbalového hřiště, čarodějnice vítány! Možnost zakoupení nápojů v hospůdce u hřiště; nezapomeňte pruty na opékání špekáčků!)
 sobota 11. května od 10.00 hod. – 5. Čestlický rozběh – běžecký
závod pro malé děti počínaje ročníkem 2011 až po ty úplně nejmenší – a pozor, letos nová kategorie pro rodiče s dětmi! (na in-line
dráze u hřbitova)
 pondělí 13. května od 19.00 hod. – tvořivý večer Tekuté malování – květy (RC Čestlík, OÚ)
 středa 15. května od 17.00 hod. – Malování nejen na tričko pro
rodiče s dětmi od 5 let (knihovna, OÚ, 80 Kč barvy a materiál, tričko či látková taška s sebou, přihláška předem)
 neděle 19. května v 7.45 hod. od OÚ – zájezd do Vysokého
Chlumce a Vrchotových Janovic (viz str. 35) – přihlášky na
tel. 602 657 983, cena zájezdu 250 Kč, pro děti do 15 let a seniory
nad 60 let 200 Kč
 středa 22. května od 18.00 hod. – přednáška „Průhonické panství v proměnách staletí a majitelů“ (OÚ, Ing. Veronika Pincová)
 neděle 26. 5. od 11.00 hod, - Restaurant Day –„Na chvíli majitelem restaurace“ (RC Čestlík, patrně u altánu)
 sobota 1. června od 13.30 hod. – Dětský den na
fotbalovém hřišti, začátek 13,30 hod
 neděle 23. června – svatoprokopská pouť
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Pozvánka na veřejné setkání
Dovolujeme si všechny občany Čestlic pozvat na veřejné setkání zastupitelů s občany, které se koná ve středu 10. dubna od 17.30 hod.
v budově obecního úřadu. Pokud vás zajímá dění v obci, její rozvoj
a názory vašich sousedů, přijďte se zapojit do diskuze.

Příspěvek na obědy seniorům od 65 let
s možnou rozvážkou do domu
V tomto volebním období se chce zastupitelstvo obce věnovat mimo
jiné i sociální oblasti. V naší obci se naštěstí s výraznějšími sociálními
problémy nesetkáváme, a přece – každý z nás se může kdykoli ocitnout v obtížné životní situaci. Obec by proto chtěla být schopna poskytnout svým občanům informace, kam se v případě nějaké sociální
potřeby obrátit, případně jim být při zprostředkování nápomocna. Pro
usnadnění informovanosti občanů v této oblasti vzniká na úrovni Středočeského kraje a v rámci MAS Říčansko e-katalog poskytovatelů
sociálních služeb, který bude obcím k dispozici (předpokládané dohotovení na konci května 2019).
V naší obci – po vzoru jiných obcí – chceme již v letošním roce nabídnout pomoc seniorům příspěvkem na obědy, případně s možnou
rozvážkou do domu. Podmínkou této pomoci bude jednak dosažení
věku 65 let, dále trvalý pobyt v obci a registrace na OÚ. Dotazníkem
vloženým v tomto čísle Čestlického občasníku mapujeme předběžný
zájem seniorů o tuto službu, jakkoli o její přesné podobě (zejména
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o výši příspěvku, který se zpravidla pohybuje kolem 1/3 z ceny oběda)
budeme ještě diskutovat. Pro ty, kdo si mohou na oběd zajít, se nabízí
možnost využití Čestlické restaurace. A pro seniory, kteří ocení rozvoz
oběda do domu, využijeme nabídku sousedních Průhonic, kde mají
pro tento účel osobní vozidlo, jímž rozvážejí obědy z VÚKOZ svým
seniorům (a výhledově i seniorům z Dobřejovic a Čestlic). Jistě o tuto
službu nebudou mít zájem všichni čestličtí senioři, ale pro některé se
možná stane finanční a praktickou pomocí.
Ivana Nováková, zastupitelka
(výbor pro kulturu a sociální záležitosti)

Provoz zdravotního střediska Pitkovická 17
Ordinace praktického lékaře:
MUDr. Eva Hošková zahájila praxi v prosinci 2018 a nadále přijímá
nové pacienty. Stačí se telefonicky objednat ke vstupnímu vyšetření.
K registraci potřebujete pouze kartičku zdravotní pojišťovny (smlouva
s VZP, ČPZP, ZP MVČR, OZP, VOZP ČR). Rozsah vyšetření a ordinační hodiny naleznete na webových stránkách obce v sekci Zdravotní
služby.
MUDr. Eva Hošková, tel 605 851 261
sestra Markéta Baldrychová, tel: 604 380 300
Doplňkové služby v patře zdravotního střediska (od 1. dubna):
 kosmetické služby, výživové poradenství, poradna kineziologie
a Bachovy esence – každé úterý na objednání (Veronika Ďörďová, tel. 608 889 253)
 čínská medicína (diagnostika, stimulace akupunkturních bodů, fytoterapie, baňkování, moxování, dietetika) – každou středu na objednání (Ing. Martina Hezká, tel. 607 688 332)
 klasické masáže – každý čtvrtek na objednání (David Otta,
tel. 722 287 581)
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Co je to tradiční čínská medicína?
Tradiční čínská medicína je léčebný systém,
jehož kořeny sahají velmi hluboko do minulosti. Jde tedy o systém prověřený mnoha staletími i spoustou uzdravených lidí. Skrývá
v sobě hlubokou moudrost a jeho důležitou
předností je celostní pohled na člověka a jeho problémy v celém kontextu těla, psychiky, životního stylu i ročních období. Tento způsob
vede k vyléčení, nejen k potlačení příznaků nemoci.
Jak léčení probíhá?
K dosažení výsledků tradiční čínská medicína používá několik metod,
mezi něž se řadí především ovlivňování akupunkturních drah a bodů,
bylinná léčba (pití čajů či polykání tabletek) a případně návrh úpravy
jídelníčku. Všechny tyto metody jsou aplikovány na základě pečlivé
diagnostiky každému pacientovi přímo na míru.
Co můžete napoprvé očekávat?
Cílem první návštěvy je zjistit, co klienta trápí,
a stanovit způsob, jak mu pomoci. Velmi důležité je
vstupní vyšetření, které trvá přibližně hodinu a většinu
času jde o přátelský rozhovor o zdravotním stavu a těle klienta, jeho tepelných preferencích, bolestech, nepohodě a dalších věcech týkajících se životního stylu
i psychiky. Součástí vstupního pohovoru je vyšetření
jazyka pohledem a pohmat pulsu na zápěstích.
Tradiční čínská medicína je vhodná při léčbě těchto potíží:
 celkové poruchy – únava a nespavost, snížená imunita a častá nemocnost, nadměrné pocení
 gynekologické potíže – nepravidelná a bolestivá menstruace, gynekologické záněty, problémy s otěhotněním a při kojení, myomy
 kožní onemocnění – akné, ekzém, opary, lupénka
 trávicí problémy – afty v ústech, pálení žáhy, nadýmání, chronický
průjem či zácpa, zánětlivá onemocnění střev, hemeroidy
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 dýchací obtíže – alergie, rýma kašel, záněty dutin, bolesti v krku,
zahlenění, astma
 bolestivé stavy – bolesti hlavy, migrény, neuralgie trigeminu, bolesti kloubů a celého těla a další
 urologické problémy – záněty močových cest, inkontinence
Ing. Martina Hezká

Zprávy z obce
Pro tento rok obec opět vyčlenila z rozpočtu tzv. participační rozpočet, tedy finance, které budou investovány podle námětů občanů. Touto formou je dána občanům možnost podílet se svými nápady na rozvoji obce. V loňském roce byly z tohoto rozpočtu realizovány dva
náměty – hry na chodník a výukové cedule. Máte-li i vy nějaký nápad, informujte se na obecním úřadě, jak podat přihlášku a připravit
projekt. Není to nic složitého!
********************************************************
Dne 10. března 2019 stejně jako v minulých letech se naše obec vyvěšením tibetské vlajky připojila k celosvětové kampani Vlajka pro Tibet, která je připomenutím 60. výročí povstání Tibeťanů proti čínské
okupaci v roce 1959.

Užitečné informace
 Svoz bioodpadu byl zahájen ve středu 27. dubna a bude pokračovat
ve 14denním cyklu (každou středu v lichém týdnu) do konce listopadu. Vyváženy budou pouze bionádoby s platnou známkou na
rok 2019! Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
proběhl na konci března – informace byla zveřejněna na vývěskách,
na webových stránkách obce a formou SMS zpráv.
 Známky na popelnice si vyzvedněte na OÚ – nádoby, které nebudou opatřeny do konce března nálepkou na rok 2019, nebude společnost AVE vyvážet!
 Poplatky za psa je třeba uhradit na OÚ do konce dubna.
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 Od 1. dubna dochází ke změně otvírací doby hřbitova na letní režim, tj. denně od 8 do 20 hod.
 Termíny akcí na celý rok 2019 naleznete v kalendáři akcí na
obecním webu www.cestlice–obec.cz.
 Registrace do systému zpráv SMS – zasílání aktuálních informací
OÚ (dopravní výluky, výpadky elektřiny, ztráty a nálezy, oznamování a připomínání obecních akcí atd.) je možná na obecním úřadě
kdykoli v úředních hodinách.
 Na OÚ je možnost zakoupení publikace Čestlice v dějinách i v současnosti (200 Kč) a triček s logem obce (150 Kč).

           
Adresa obecního úřadu
Pitkovická 290
251 01 Čestlice
Tel.: 272 680 707
Fax: 272 680 909
datová schránka: rmtbzat
Úřední hodiny OÚ:
pondělí 8– 12 a.13–17
středa 8 –12 a 13–18
zastupitelé 17–18
(ostatní dny po dohodě)

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

           
Vydavatel: obec Čestlice, Pitkovická 290, 251 01 Čestlice, IČ: 00240125
Redakční zpracování a příprava k tisku: Mgr. Ivana Nováková
Příspěvky a inzerce: novakova.ivana@cestlice-obec.cz, 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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