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SLOVO NA ÚVOD
Vážení sousedé,
protože nejpodstatnější události v obci jste nejspíš zaznamenali sami
(křest nového hasičského vozidla a slavnostní otevření sportovní haly)
a protože jsou tyto události v Občasníku zmíněny samostatně, dovolím
si v úvodu ve zkratce jen několik podstatných informací ze záměrů obce. * V souvislosti s výstavbou sportovní haly se v budově ZŠ přes léto a doslova v šibeničním termínu povedlo přebudování školní tělocvičny na specializovanou moderní učebnu fyziky, přírodopisu
a chemie. Určitě během roku uděláme Den otevřených dveří, abyste
se mohli všichni, nejen rodiče dětí, podívat, jaké nové prostory ve škole vznikly rovněž novou přístavbou ve školním dvoře, kde nyní máme dvě nové třídy a dvě šatny. * Ve fázi zpracování dokumentace se
nachází náš záměr výstavby hasičské zbrojnice a bylo vypsáno výběrové řízení na přestavbu bývalého obecního úřadu na zdravotní
středisko – rekonstrukce by měla být realizována na jaře příštího roku.
* V současné době probíhají kolaudace nové retenční nádrže
u aquaparku a kolaudace nové komunikace za dálnicí včetně nové
cyklostezky. * Mezi investorem a obcemi Průhonice a Čestlice byla
podepsána plánovací smlouva o výstavbě obchodního domu
Kaufland u Dendrologické zahrady. * Proběhly dlouho požadované
opravy v ulici Pitkovická a je podepsána smlouva o výstavbě chodníku – stezky do Pitkovic.
Co však není příliš pozitivní je fakt, že v naší obci narůstá problém
s hlukem. Protihlukové stěny by logicky měly být z materiálu, který
zvuk pohlcuje, a tím rozhodně není sklo, takže nově postavenou stěnou na straně Průhonic se hluk směrem k nám citelně zvýšil. Náš požadavek na změření hluku před kolaudací stěny nebyl akceptován,
stejně jako náš požadavek na snížení rychlosti mezi exitem 6 až 8 –
budeme ho tedy muset prosazovat znovu na všech úrovních. Není přece možné, aby se v rámci zlepšení stavu životního prostředí pro jednu
obec výrazně zhoršilo prostředí v druhé obci! * Dalším problémovým
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místem se stal altán vedle in-line dráhy. Je zde sice umístěn koš, ale
nepořádek, zvláště sklo z rozbitých lahví, se tu stále opakuje. Vzhledem k přítomnosti hracích prvků pro děti vedle altánu je takové chování čirou bezohledností. Naštěstí bydlí v obci i pořádkumilovní občané, kteří jsou ochotni při procházce uklízet po druhých a jimž touto
cestou za obec děkuji.
Petr Šachl, starosta

TÉMA DNE
Otevření nové sportovní haly
V sobotu 9. září byla slavnostně otevřena naše nová sportovní hala.
Moderování se ujal komentátor Petr Vichnar, který sám bydlí v sousedních Benicích. Starosta Petr Šachl v úvodním projevu přivítal hosty
a účastníky slavnostního otevření a poděkoval všem, kteří se na přípravě a samotné stavbě podíleli. Abychom se dozvěděli něco více
o jedinečnosti stavby a použitých technologiích, moderátor krátce vyzpovídal zhotovitele stavby pana Bílka z firmy Haas Fertigbau a pana
Michalidese z firmy Berger. Slavnosti se zúčastnila i autorka grafické
výzdoby na fasádě sportovní haly Marie Urbánková, studentka pražské
UMPRUM.
Starosta Petr Šachl s asistencí místostarosty Martina
Diviše přestřihává pásku
a sportovní komentátor pan
Petr Vichnar tento sportovní výkon komentuje…
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Po přestřižení pásky a přípitku následoval program uvnitř haly – exhibice Školy taekwondo ITF NA-MU a exhibiční fotbalové klání nejmenších fotbalistů TJ Sokol Čestlice, které pan Vichnar „navážno“
odkomentoval. Po krátkém pozdravení občanů Čestlic radním Středočeského kraje a starostou Líbeznic panem Martinem Kupkou následovala individuální prohlídka interiéru sportovní haly. Poté se přítomní
přesunuli před obecní úřad, kde příjemné odpoledne, umocněné nádherným počasím, pokračovalo – rautem (který připravil pan
Šťástka z kavárny u hřiště) a koncertem v altánu dixielandové kapely
AppenDixie. Nejspokojenější byly děti, které si už mohly v hale pořádně zařádit.

Zájem o prohlídku sportovní haly byl opravdu velký
Parametry sportovní haly umožňují využití pro malou kopanou, košíkovou, florbal, badminton, gymnastiku a ostatní tělocvičné aktivity ve
velkém sále o rozměrech 16 x 32 m. V přízemí jsou umístěny dvoje
šatny se sprchami a sociálním zařízením, v prvním podlaží je malý sál
na cvičení, opět sociální zařízení a šatny, místnost pro správce a technická místnost, kde je umístěna technologie vytápění, větrání a přípravy teplé vody. Je zde také galerie, z níž lze sledovat dění na ploše velké haly. Celá stavba je řešena velmi moderně s důrazem na
ekonomický provoz a ekologii – LED osvětlení, vytápění tepelnými
čerpadly v kombinaci se solárním ohřevem.
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Hala bude v dopoledních hodinách využita žáky základní školy a mateřské školy, odpoledne, večer a o víkendech bude sloužit ostatním zájemcům z Čestlic. Podstatná kapacita je již zamluvena, volné kapacity
zůstávají zejména o víkendech a jsou rezervovány pro čestlické občany a sportovní akce většího druhu. Požadavky na pronájem je třeba
směřovat na obecní úřad, s nímž bude po dohodě uzavřena smlouva.
Cena za pronájem byla stanovena zkušebně do konce roku 2017, a to
za nájem velkého sálu 350 Kč/hod, za dlouhodobý nájem (delší než 30
dní) 200 Kč/hod a za malý sál 100 Kč/hod. Provozním pracovníkem
sportovní haly byl jmenován pan Josef Vik.

Hasičský sbor už zase sídlí v obci
Obec Čestlice má po dlouhé době opět funkční výjezdovou jednotku
sboru dobrovolných hasičů, která má své zázemí a techniku v obci a je
tak schopna na pokyn operačního střediska Hasičského záchranného
sboru nebo vedení obce provést zásah v obci nebo dle potřeby v jejím
okolí.
Začátky však nebyly lehké. Stará letitá technika byla darována hasičskému muzeu ve Zbirohu a vedlejšímu SDH Kuří, neboť v obci nebyl
prostor, kde by mohla být zejména v zimě uskladněna. Také členové
jednotky nevyvíjeli dostatečnou činnost při její údržbě. Varianta doplnění jednotky obce členy z SDH Kuří a provozování cisterny, kterou
SDH Kuří darovala, se bohužel rovněž ukázala jako nefunkční.
Uskladnění techniky výjezdové jednotky až v Kuří představovalo problém: obec musela přispívat na vytápění hasičské zbrojnice v Kuří,
další finanční prostředky byly věnovány na údržbu staré techniky, vykazující neustálé závady – a přesto přese všechno nemohly být splněny
stanovené výjezdové časy. Tento stav se postupně stal neudržitelným.
V polovině letošního roku se za velké pomoci obce a pana starosty podařilo postupně všechny tyto problémy vyřešit. V první řadě se podařilo zrekonstruovat a předat hasičům do užívání obecní objekt u požární
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nádrže za restaurací Čestlická Vejmrda, čímž hasiči v obci získali alespoň nějaké zázemí pro uskladnění techniky. Pro odbornou přípravu
byla hasičům dána k dispozici místnost v technické části objektu nového obecního úřadu.

Výjezdová jednotka obce byla v průběhu června doplněna občany
z Čestlic, čímž se významně zvýšila její akceschopnost pro území obce. Zásadním problémem zůstávalo odpovídající vybavení, protože
prostorové možnosti stávajícího zrekonstruovaného objektu jsou omezené. V této chvíli nám pomohla tak trochu náhoda. Bylo nám nabídnuto vozidlo Mercedes Benz 1117, jehož rozměry umožňovaly umístění do zrekonstruovaného obecního objektu; jednalo se navíc
o vozidlo všestranně využitelné, které kromě vody veze také další výbavu potřebnou pro zásah a současně prakticky celou jednotku přepraví na místo zásahu. Nechybí mu ani vybavení navijákem nebo osvětlovacím stožárem. Toto vozidlo s malým nájezdem kilometrů a plně
funkční, které dříve provozoval dobrovolný hasičský sbor v sousedním
Rakousku, naprosto vyhovovalo potřebám výjezdové jednotky obce
Čestlice. Proto se obec před prázdninami rozhodla vozidlo pro výjezdovou jednotku obce zakoupit.
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Ačkoli bylo vozidlo velmi zachovalé, muselo být uzpůsobeno pro provoz v podmínkách Integrovaného záchranného systému ČR, muselo
být upraveno barevné značení, zkontrolováno STK a byla přezkoušena
funkčnost veškerého vybavení, čerpadla i jednotky vysokotlakého hašení. Většina členů výjezdové jednotky obce tak v průběhu letních
prázdnin věnovala hodně svého volného času práci na tomto vozidle.
Vůz byl dovybaven výstražným rozhlasovým a zvukovým zařízením,
radiostanicí a novou elektrocentrálou Honda.
Ke slavnostnímu předání
hasičského speciálu došlo
dne 30. 8. 2017, kdy velitel jednotky spolu s velitelem 1. družstva převzali
z rukou pana starosty klíče
od vozidla. Slavnostního
předání se zúčastnil také
zástupce Hasičského záchranného sboru kraje
a pan farář, který vozidlu
a členům jednotky požehnal. Dnes je vozidlo zařazeno do Integrovaného záchranného systému
ČR, umístěno v obci Čestlice a připraveno k výjezdu.
Také výhled do blízké budoucnosti je optimistický – zájem místních
občanů o činnost jednotky SDH se zvyšuje a především obec podniká
nezbytné kroky pro výstavbu moderní hasičské zbrojnice, která plně
vyhoví potřebám výjezdové jednotky obce a poskytne plnohodnotné
zázemí pro členy jednotky a potřebnou techniku.
Činnost výjezdové jednotky obce v budoucnu nebude spočívat pouze
v zásazích při požárech nebo jiných mimořádných událostech, ale také
v prevenci a pomoci při údržbě obce. Samozřejmostí bude spolupráce
se školními a předškolními zařízeními při výchově nové generace.
Uvítáme samozřejmě také spolupráci s místními podnikateli, kterým
můžeme na oplátku nabídnout pomoc při plnění zákonem stanovených
povinností při zajištění požární ochrany objektů, které provozují na
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území obce. Jakékoli informace lze získat na telefonním čísle výjezdové jednotky obce 602 657 965.
Bc. František Grigar, DiS., velitel JSDHO Čestlice

CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT
Tramvají do Čestlic?
Středočeský kraj se zabývá projektem, který by řešil dopravní napojení
kraje na pražskou tramvajovou síť. Poslední ze zpracovaných studií
byla dokončena v září a řeší napojení na budoucí tramvajovou linku ke
konečné metra Háje. V místě dálničního sjezdu na Opatov by byla
odbočka, která by vedla až do Čestlic. Jsou uvažovány dvě varianty –
jedna podél dálnice a druhá s přemostěním do Šeberova, obě trasy by
však měly končit v Čestlicích. Zde by vedla trať po pojezdových kolejích po ulici Obchodní, za Žirafou by překonala dálnici přemostěním a
končila by v místě dálniční křižovatky exit 8. Tramvajová trať by tak
měla spojit Čestlice a Průhonice s Prahou po kolejích, bez závislosti na
ucpaných komunikacích. Délka trati by v závislosti na trase byla kolem 8 km a odhadované náklady se pohybují kolem 3 miliard korun.
Pro příznivce i odpůrce této myšlenky musím konstatovat, že je to již
minimálně třetí studie, je tu příliš mnoho neznámých (včetně vlastnictví pozemků) a horizont realizace si nedokáže nikdo představit.
Petr Šachl, starosta
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Ekologické čerpací stanice v Čestlicích
V červnu byla otevřena plnicí stanice se zemním plynem CNG
u benzinové stanice v areálu Makro. Stanici provozuje společnost Bonett Gas Investment jako součást dalších deseti stanic; tato stanice je
první z nich a bylo k ní nutné dotáhnout plynovou přípojku z ulice
U Makra.
Výhody využití zemního plynu CNG jsou známé, ať už jde o výhody
ekonomické (stabilní cena nezávislá na ceně ropy a vždy nižší než
u ostatních pohonných hmot, nízká spotřební daň, nulová silniční daň),
nebo o významné výhody ekologické (až o o 30 % nižší emise CO2,
o 60 % nižší emise oxidů dusíku, minimální emise oxidu siřičitého
a oxidu uhelnatého, nulové emise aromatických uhlovodíků a aldehydů, výrazně nižší emise hluku a nemožnost kontaminace půdy palivem). Teď jen, aby auta na ekologické palivo byla za přijatelnější ceny.
Petr Šachl, starosta

Už i v Čestlicích si můžete nabít své elektromobily!
Nově otevřená stanice se nachází na parkovišti u Alberta v komerční zóně Čestlice. Slavnostního otevření se kromě pracovníků společnosti E. ON zúčastnili zástupci společnosti
AHOLD, starosta obce Čestlice, více než 50
studentů VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, kteří
se o elektromobilitu blíže zajímají, a nechyběla ani přítomnost tisku.
Mimo nabíjecí stanici si návštěvníci prohlédli
elektromobily Tesla S Ludicrous a studenti
dokonce přijeli vlastním elektromobilem
značky Nissan e-NV200.
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Čestlická rychlonabíjecí stanice je druhou stanicí v Česku, která byla realizována v rámci projektu FAST-E. Tento
mezinárodní projekt je spolufinancován
Evropskou unií a má za cíl vytvořit síť
rychlonabíjecích stanic v Česku (celkem 15 nabíjecích míst), na Slovensku,
v Německu a Belgii. Podílejí se na něm
mimo jiné klíčoví hráči na trhu
s energií a největší producenti elektromobilů v Evropě, aby tak majitelé elektromobilů mohli pohodlně cestovat napříč Evropou.
Stanice disponuje příkonem 93 kW, takže svůj elektromobil si zde řidiči nabijí za zhruba 35 minut a nabití je do konce roku 2017 zcela
zdarma. Věříme, že rychlonabíjecí stanici v Čestlicích budou elektromobilisté hojně využívat.
E.ON Česká republika, s.r.o, tisková zpráva

O hospicové péči a činnosti
Hospice knížete Václava
Hospicová péče je určena pro nevyléčitelně nemocné
a umírající a uplatňuje se tam, kde jsou možnosti kurativní medicíny vyčerpané. Smyslem hospicové péče již
proto není léčit, nýbrž zabezpečit pacientům co nejkvalitnější a důstojné prožití poslední životní etapy. Komplexní hospicová
péče se tudíž nezaměřuje pouze na fyzickou stránku, ale i na stránku
psychickou, sociální a duševní a usiluje o to, aby pacient netrpěl žádnou nesnesitelnou bolestí.
Hospicová péče je u nás poskytována ve dvou základních formách.
První z nich je forma lůžkového hospice, v němž má pacient obvykle
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vyhrazen samostatný pokoj. Bývá zvykem, že ho zde v posledních
chvílích doprovází někdo z rodinných příslušníků. Druhou formou
(tam, kde je to možné) je domácí hospicová péče, která je poskytována
pacientovi v jeho přirozeném, domácím prostředí mezi nejbližšími.
V tomto případě je péče poskytována nejen pacientovi, ale i těm, kdo
o něj nepřetržitě pečují. Domácí hospicová péče nabízí něco jiného než
pečovatelské služby nebo služby agentur typu Home Care – je to služba komplexní a týmová, kde základ týmu tvoří zdravotní sestra, lékař
a psycholog.
Hospic knížete Václava byl založen v roce 2011 a v současné době
poskytuje pouze formu domácí hospicové péče. Péči jsme doposud cíleně poskytovali v šesti okresech západní části Středočeského kraje,
ale skutečnost, že již potřetí jsme získali významný finanční dar od
čestlického Dobrobazaru, se pro nás stala závazkem, který chceme
dle našich možností „splatit“. Rozhodli jsme se proto poskytovat hospicovou péči od příštího roku i na Říčansku.
Vedle domácí hospicové péče naše společnost od roku 2014 rozšířila
svoji činnost i na další dvě skupiny nevyléčitelně nemocných, a to na
pacienty s roztroušenou sklerózou a pacienty s Alzheimerovou chorobou. Těmto skupinám pacientů poskytujeme respitní péči, a to rovněž v jejich domácím prostředí. Záměrem je pomoci blízkým osobám,
které se o tyto pacienty starají, aby péči zvládali co možná nejdéle.
Společnost Hospic knížete Václava bude v budoucnosti poskytovat
i lůžkovou formu hospicové péče. V současné době totiž vlastní rozsáhlý areál bývalého kláštera ve Veltrusech, který získala darem od
České provincie Kongregace Dcer Božské Lásky. V areálu proběhne
rekonstrukce budovy kláštera a výstavba nových křídel. Zařízení bude
určeno nejen pro klasické hospicové pacienty v terminálním stavu, jejichž diagnóza je z převážné míry onkologická, ale budou zde ještě
další oddělení pro tři skupiny nevyléčitelně nemocných, konkrétně pro
pacienty s roztroušenou sklerózou, Alzheimeriky a pacienty, kteří jsou
trvale a dlouhodobě upoutáni na lůžko. Celková kapacita zařízení bude
110 lůžek rovnoměrně rozdělených pro jednotlivá oddělení.
I do budoucna však bude naše společnost považovat za základ své činnosti poskytování domácí hospicové péče, jak je to obvyklé i ve světě.
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I sociologické výzkumy dokládají, že cca 80 % populace si přeje zemřít doma. V našem státě se to bohužel splní pouze cca 20 %.
Hospic knížete Václava poskytuje bezplatnou pomoc lidem na sklonku jejich bytí. Abychom toto mohli naplňovat, potřebujeme i my pomoc druhých. Pomoci nám můžete i Vy, ať již jako spolupracovníci
nebo pomocí finanční. Kontakty: tel. dispečink 725 905 295, info@hkv-kl.cz, www.hkv-kl.cz.
V souvislosti s rozšiřováním hospicové péče hledáme spolupracovníky
do našeho týmu. Činnost v hospici je sice velmi náročná, ale též velmi
smysluplná, zajímavá a prestižní. Budeme rádi, stanete-li se členem
našeho týmu.
NABÍZENÉ PRACOVNÍ POZICE V HOSPICI KNÍŽETE
VÁCLAVA pro teritoriální rozšíření své činnosti na Říčansko:
 zdravotní sestra domácí hospicové péče
- minimálně VOŠ v oboru; praxe (nejlépe ARO, JIP nebo interna),
platná registrace pro výkon práce bez odborného dohledu
- ŘP skupiny B – aktivní řidič
 zdravotnická asistentka – pečovatelka
- ÚS vzdělání v oboru nebo ÚSO s kurzem dle zákona; praxe
- ŘP skupiny B – aktivní řidič
 sociální pracovník (nejlépe na plný pracovní úvazek)
- VŠ v oboru; ŘP skupiny B – aktivní řidič
Výhodou pro tyto profese je jakákoliv zkušenost s péčí o nevyléčitelně
nemocného a umírajícího, porozumění konečnosti bytí, vyzrálá a laskavá osobnost. Uvedené profese nabízíme na plný nebo částečný pracovní úvazek, případně na dohodu o provedení práce (vhodné k jinému
pracovnímu poměru nebo pro ženy na MD) a platové ohodnocení odpovídající vysokému standardu v oblasti Prahy. Bližší informace na:
http://www.hospicknizetevaclava.cz/prace-v-hospici/hledamespolupracovniky
V případě zájmu zasílejte nabídky na e-mail: hr@hkv-kl.cz.
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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 7. června 2017
Přítomni: Petr Šachl, Bedřich Brtek, Martin Diviš, Roman Kabelka,
Ivana Nováková, Petr Pála, Simona Pecková, Jan Šaššák, Jana Zemanová
Ověřovatelé zápisu: Martin Diviš, Jana Zemanová
Bod 1. Finance a majetek
 Pořízení změny Územního plánu č. 2 – ZO souhlasilo s hlasováním zastupitelů p. Brtka a p. Kabelky, kteří žádost ohledně svého
hlasování vznesli z důvodu vlastnictví pozemků v dotčené oblasti.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 2 (p. Brtek, P. Kabelka).
Usnesení: ZO obce Čestlice rozhodlo:
a) o pořízení změny č. 2, jejímž obsahem bude převedení plochy
územní rezervy R3 do zastavitelné plochy typu OK s označením
Z12c včetně řádného odůvodnění;
b) o způsobu pořizování změny č. 2 ÚP Čestlice; pořizovatelem
této změny bude Obecní úřad Čestlice prostřednictvím oprávněné fyzické osoby, kterou je Ing. arch. Zdeněk Kindl
c) o jmenování p. Petra Šachla, starosty obce Čestlice, určeným
zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem této změny.
a souhlasí s uzavřením smlouvy s pořizovatelem ve výši 69.000 Kč
bez DPH za dokumentaci a 120.000 Kč bez DPH na změnu ÚP.
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 1 (p. Brtek)
 ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti
mezi ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035 a obcí Čestlice na uložení
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kabelu na p. č. 163/72, 163/115, 163/116, 163/120, 163/131,
163/136, 163/160, 163/196, 163/197 v k. ú. Čestlice zapsaných na
LV10001 za úhradu dle platné smlouvy o smlouvě budoucí.
Návrhy DOMO o úpravě smluvních vztahů v souvislosti
s výstavbou k. z. Čestlice Jih a stav projektu. Byly předloženy návrhy na výkup pozemků místo směny, změn osvětlení ze sodíkových lamp na LED lampy, věcná břemena na komunikace a protihlukové stěny a výstavby okružní křižovatky OK2 u exitu 8.
V diskuzi zastupitelé souhlasili s projednáním pouze bodu o výměně osvětlení, ostatní body byly odloženy z důvodu podrobnějšího
seznámení se s danou věcí. ZO rozhodlo, že rozdíl mezi cenou svítidel navrhovaných investorem a svítidel navrhovaných obcí uhradí
obec investorovi vzájemným zápočtem proti investičnímu příspěvku. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje výsledek elektronické aukce – úspora má činit cca
200.000 Kč za dva roky trvání smlouvy. Hlasováno: pro 9, proti 0,
zdržel se 0.
ZO schvaluje přijetí příspěvku na rozvoj obce ve výši 162 000,Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasováno: pro 9, proti
0, zdržel se 0.
ZO schvaluje změnu rozpočtu č. 3. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
ZO ruší negativní rozhodnutí na věcné břemeno ze dne 26. 1. 2017
a schvaluje zřízení věcného břemene-služebnosti na uložení kabelu na p. č. 163/52 v k. ú. Čestlice a v majetku obce Čestlice formou
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi ČEZ Distribuce a.s.,
IČ 24729035 a obcí Čestlice. Smlouva musí být upravena dle nového sazebníku za věcná břemena. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel
se 0.
ZO souhlasí s dodatkem č. 2 ke smlouvě o přístavbě školy
s firmou Pradast – navýšení prací a posun termínu z důvodů kolize
s výukou ke konci školního roku. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel
se 0.
ZO nesouhlasí se zastřešením venkovní zahrádky před Čestlickou restaurací z důvodu nevyjasněnosti vlastnictví stavby (na pozemku obce), dočasnosti nájmu a neřešitelnosti odtoku vody a ne-







vhodnosti umístění přístřešku vzhledem k centru obce. Hlasováno:
pro 0, proti 6, zdržel se 3 (p. Diviš, p. Kabelka, pí. Nováková).
ZO souhlasí s uzavřením dohody o využití části pozemku p.
č. 161/2 pro chodník a vozovku. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel
se 0.
ZO nesouhlasí s poskytnutím dotace na žáka městu Říčany. Hlasováno: pro 3, proti 4, zdržel se 2.
Oprava světelných křižovatek v k. z. - nefunkčnost indukčních
smyček, které mají zajistit větší plynulost průjezdu křižovatek, dle
aktuálního provozu. ZO rozhodlo, že bude zadáno šetření o možnosti vybudování okružních křižovatek místo světelných, případně
o možnosti inteligentního řízení křižovatek bez zásahu do vozovky
a odkládá opravu indukčních smyček dle návrhu fy Eltodo.
ZO nesouhlasí s posunem termínu provedení díla stavba tělocvičny z důvodu prodloužení dodávky vzduchotechnické jednotky
dodavatelem. Hlasováno: pro 0, proti 8, zdržel se 0 (ve 21.25 hod.
odešel p. Pála)

Bod 2. Různé
 Informace starosty o situaci v JSDH obce Čestlice po odvolání je-

jího velitele p. Chaloupeckého z funkce a po vystoupení některých
členů z jednotky Kuří – novým velitelem jednotky byl po schválení
HZS jmenován František Grigar.
 ZO rozhodlo, že k žádosti na přeměnu části skladu v ul. Obchodní č. p. 126 na pneuservis a myčku se vyjádří až po předložení technické dokumentace na skutečnou spotřebu vody a svůj
případný souhlas podmiňuje úhradou za zvýšení vypouštěných
splaškových vod do ČOV Průhonice.
 Informace starosty z jednání o projektu Středočeského kraje –
tramvaj do Čestlic.
 Stížnost na zaplavování pozemku a garáže za deště v Pitkovické
ulici – ZO vyvolá jednání o předláždění chodníku, které by zabránilo vtékání dešťové vody na pozemek, a přespádování vjezdů.
 Diskuze:
o Smlouva s Aquapalace – žádost o referendum. ZO podmiňuje
jakékoli další jednání uzavřením předjednané smlouvy a její naplnění.
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Pořízení interaktivních projektorů do školy, po diskuzi ZO souhlasí s dovybavením tříd těmito projektory.
Doplnění hasičského vybavení ochrannými pomůckami a obleky pro jednotku obce.
Pořízení klimatizace do učebny první třídy v podkroví Základní
školy z důvodu vysokých teplot v učebně
Chodník do Pitkovic - informace o možnosti vybudování chodníku navazujícího na štěrkovou pěšinu od obce Čestlice, společností Central Group za podmínky souhlasu se stavbou na pozemku obce Čestlice.
Studie RD v ulici K Dobřejovicím se žádostí o dělení pozemků.
ZO nemá námitky k navrhovanému dělení.

Ze zasedání ZO Čestlice
dne 28. června 2017
Přítomni: Petr Šachl, Bedřich Brtek, Martin Diviš, Ivana Nováková,
Simona Pecková, Jan Šaššák, Jana Zemanová
Omluveni: Roman Kabelka, Petr Pála
Ověřovatelé zápisu: Martin Diviš, Simona Pecková
Bod 1. Finance a majetek
 ZO schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Čestlice, sestavenou k 31. 12. 2016., schvaluje výsledek
hospodaření za rok 2016 a souhlasí s rozdělením přebytku hospodaření ve výši 195 076,40 Kč do rezervního fondu. Hlasováno: pro
7, proti 0, zdržel se 0
 ZO schvaluje účetní závěrku obce Čestlice sestavenou
k 31. 12. 2016 a závěrečný účet obce Čestlice za rok 2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
 ZO schvaluje podstatné náležitosti smlouvy mezi obcí Čestlice,
Průhonice a JTH Group o výstavbě provozovny Kaufland
v katastru obce Křeslice a pověřuje starostu po dohodě s obcí Prů-
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honice podpisem plánovací smlouvy. Hlasováno: pro 7, proti 0,
zdržel se 0
ZO schvaluje podstatné náležitosti smlouvy o narovnání mezi obcí
Čestlice a Aquapalace, a.s. a Argarmos plus, jehož obsahem je
ukončení soudních sporů mezi společnostmi, smírné vypořádání
a budoucí záměry k ukončení všech sporů včetně změny vodních
děl obce. Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (p. Brtek)
Výstavba chodníku do Pitkovic, navazujícího na stávající stezku
podél komunikace – ZO souhlasí se smlouvou o právu provést
stavbu – investici provede společnost Central Group Nové Pitkovice III a.s. za podmínky bezúplatného poskytnutí pozemku obce
p. č. 444/1 v k. ú. Čestlice. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
ZO souhlasí s nákupem hasičského speciálu Mercedes Benz 1117
vybaveném hasičskou technikou, nádrží, vysokotlakem a osvětlovací rampou pro 9 členů posádky, za cenu dle znaleckého posudku
č. 0528/041/2017 zpracovaného p. Kolínským plus cenu za náklady
na převoz a homologaci. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
ZO souhlasí se dodatkem smlouvy č. 2 mezi obcí a Hass Fertigbau
s.r.o. a Berger Bohemi k výstavbě tělocvičny – zavedení nového
milníku ve smlouvě. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
ZO souhlasí s modernizací webových stránek. Nebyl vybrán
konkrétní návrh. Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 2 (pí Nováková, p. Diviš).
Žádost DOMO o úpravu smluvních vztahů. Bude řešeno dodatkem plánovací smlouvy během měsíce září po dojednání všech
podmínek.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4 z důvodu nákupu techniky,
opravy techniky obce a pořízení změny ÚP. Hlasováno: pro 7, proti
0, zdržel se 0.
Stavba hasičské zbrojnice – předložená studie byla připomínkována a do 14 dnů bude předložena nová varianta.

Bod 2. Různé
 Tramvajová trať do Čestlic – info o vedení tras ZO po projednání doporučuje vést tramvajovou trasu v dolní části po Obchodní
s převedením do nové komerční zóny Jih, kde by v zóně R3 bylo
vybudováno odstavné parkoviště pod plánovanými objekty a kde
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by byla ukončena smxyčkou. Vybudování dalšího odstavného parkoviště k odlehčení nadměrné dopravní zátěže obce Čestlice je doporučeno u vestecké spojky.
 Diskuze:
o žádost obce Průhonice o zřízení práva věcného břemene, vyvěšen záměr
o stavba CP – změna územního rozhodnutí stavby
o ceny za nájem tělocvičny – zveřejnění záměru; byly předloženy
dva cenové návrhy, žádný nebyl odsouhlasen, návrh zatím nebude vyvěšen do doby schválení cen za pronájem malého sálu
a velkého sálu.
o výkaz pro hodnocení rozpočtu za 1-5/20017 viz příloha č.. 5.

Ze zasedání ZO Čestlice
dne 2. srpna 2017
Přítomni: Petr Šachl, Bedřich Brtek, Martin Diviš, Ivana Nováková,
Jan Šaššák, Jana Zemanová
Omluveni: Roman Kabelka, Martin Diviš, Simona Pecková,
Ověřovatelé zápisu: Bedřich Brtek, Jan Šaššák
Bod 1. Finance a majetek
 ZO bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí Ladův kraj za
rok 2016 včetně zprávy a schvaluje ho. Hlasováno: pro 6, proti 0,
zdržel se 0.
 ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na dotační akci Kompostéry pro občany obce. Byla vybrána firma JRK Bio Waste Management s.r.o. v nabídkové ceně 380.900 Kč a na dodávku štěpkovače byla vybrána firma Agromak ND s.r.o. s nabídkovou cenou
375.000 Kč. Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
 ZO souhlasí s nabídkou firmy KXN CZ s. r. o. na vybavení sportovní haly nábytkem v ceně 292.323,90 Kč s DPH. Souhlasí rovněž s návrhem na grafickou výzdobu přední a boční stěny a pověřu-
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je pí Novákovou dokončením objednávky. Hlasováno: pro 6, proti
0, zdržel se 0.
 Diskuze:
o ZO konstatuje, že výstavbou protihlukových zdí na straně dálnice u Průhonic se výrazně zvýšil hluk v obci a pověřuje starostu a
místostarostu kroky ke snížení hluku, např. oslovením ŘSD a
ministerstva dopravy.
o Žádost na výstavbu RD v ul. k Dobřejovicím – podmínky pro
uzavření plánovací smlouvy.
o Nabídka Atelieru na obnovu památek.

Ze zasedání ZO Čestlice
dne 23. srpna 2017
Přítomni: Petr Šachl, Martin Diviš, Ivana Nováková, Simona Pecková,
Jan Šaššák, Jana Zemanová
Omluveni: Roman Kabelka, Bedřich Brtek, Petr Pála
Ověřovatelé zápisu: Martin Diviš, Simona Pecková
Bod 1. Finance a majetek
 ZO schvaluje žádost a smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno na uložení kabelu na pozemku p. č. 161/9 v k. ú. Čestlice –
jedná se pokračování výstavby v lokalitě za dětským hřištěm. Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
 ZO schvaluje zřízení úplatného věcného břemene práva chůze a
jízdy na obecních pozemcích p. č. 437/4 a 440 v k. ú. Čestlice pro
obec Průhonice. Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
 ZO schvaluje zřízení úplatného věcného břemene umístění PHC
Říčanská (protihluková stěna), její údržby a oprav, umístění sadových úprav a vstupu za účelem úprav a oprav na pozemku v k. ú.
Čestlice p. č.496/13, 496/12, 496/16 a 496/15 mezi obcí Čestlice,
obcí Průhonice a Domo Development a.s.. Hlasováno: pro 6, proti
0, zdržel se 0.
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 Stanovení cen za pronájem sportovní haly. Předloženy tři návrhy:
1. návrh školské komise: cena běžného nájmu za velkou halu
350 Kč /hod., cena nájmu delšího než 30 dní 280 Kč/hod; zvýhodněná cena pro sportovní kroužky dětí 150 Kč/hod.; cena za nájem
malé haly 100 Kč/hod 2. návrh starosty: cena běžného nájmu za
velkou halu 320 Kč/hod., cena nájmu delšího než 30 dní
280 Kč/hod.; cena za nájem malé haly 100 Kč/hod. 3. návrh pí
Novákové: cena běžného nájmu za velkou halu 350 Kč /hod., cena
nájmu delšího než 30 dní 200 Kč/hod; cena za nájem malé haly
100 Kč/hod. Hlasování o návrhu č. 1: pro 1(pí Pecková), proti 0,
zdržel se 5. Hlasování o návrhu č. 2: pro 2, proti 4, zdržel se 0. Hlasování o návrhu č. 3: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (p. Šachl).
Usnesení: ZO souhlasí s cenami za pronájem sportovní haly podle
návrhu č. 3: Cena běžného nájmu za velkou halu 350 Kč /hod., cena nájmu delšího než 30 dní 200 Kč/hod; cena za nájem malé haly
100 Kč/hod. Tyto ceny jsou stanoveny jako zkušební do
31. 12. 2017 a po tomto termínu mohou být upraveny. ZO pověřuje OÚ vedením agendy sportovní haly (uzavírání smluv, schvalování nájmu a pronájmu).
 ZO schvaluje rozšíření OÚ o 3 zaměstnance (úklid haly, správce
haly, knihovna) na částečný úvazek. Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (p. Šachl).
 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5. Hlasováno: pro 6, proti 0,
zdržel se 0.
 Investice obce:
o Byly provedeny kolaudace přístavby školy a nové učebny a
sportovní haly.
o Přestavba starého OÚ na zdravotní středisko – bude vyhlášeno
výběrové řízení.
 ZO schvaluje ceny za projektovou dokumentaci ke stavbě hasičské zbrojnice včetně inženýringu za cenu 305.000 Kč. Projektová
dokumentace bude zadána po předložení objednané studie. Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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CO SE V OBCI DĚJE
Knihovna informuje
Jak ten čas letí…
Knihovna v prostorách nového obecního úřadu je čtenářům i všem zvědavým návštěvníkům k dispozici již
celé tři roky. To už přece stojí za bilancování! Knihovní fond se zvětšil téměř trojnásobně a neustále se rozšiřuje. Vedle knih nabízí knihovna i časopisy, které se
mění dle zájmu čtenářů (Živá historie, Tajemství vesmíru, Rozmarýna a pro milovníky počítačů CHIP), a také rozmanité
aktivity – přednášky a výstavy pořádané knihovnou už navštívilo
mnoho občanů. Počet evidovaných čtenářů knihovny se za tři roky ze
tří osob vyšplhal téměř k číslu 200. Chci svým věrným čtenářům poděkovat a vyjádřit radost z toho, že hned první knihovní den po prázdninách přišel knihy vrátit nebo si je vypůjčit rekordní počet čtenářů –
bylo jich 39! Děkuji za váš zájem.
Ačkoli je knihovna přes prázdniny zavřená, pro knihovnici bylo léto
opět pracovní: jednak bylo třeba zaregistrovat a zabalit další stohy
knih, a jednak byly (již potřetí) dokoupeny regály pro přírůstky. Vyžádalo si to nové uspořádání knih (čímž se omlouvám čtenářům, kteří
byli zvyklí jít přímo ke své oblíbené polici), ovšem knihovní fond se
tak výrazně zpřehlednil a některé žánry dostaly vlastní koutek. Podařilo se vytvořit i rezervu pro nové knihy, které jsou vždy vítány. Úspěšně se rozšiřuje také nabídka školní četby „nejen k maturitě“.
A co knihovna chystá pro podzimní dny? Vždy první středu v měsíci
budou pokračovat pravidelné návštěvy družiny naší ZŠ, stejně jako
přednášky pro jednotlivé školní ročníky. Ve středu 4. října opět posedíme v kavárně „Union“, ve středu 1. listopadu nás čeká přednáška
sedminásobné mistryně republiky v orientačním závodě veteránů (motocykly do roku výroby 1940) na téma „Počátky motorismu
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v Československu“. A v termínech 18. října a 15. listopadu budeme
opět tvořit – tentokrát vánoční špici a košík z papírových ruliček (na
dílny je potřeba se předem přihlásit). Zvu vás všechny na příjemné
a antistresové posezení v čestlické knihovně a na akce konané
v prostorách obecního úřadu, kde se potkáte se sousedy, odpočinete si
od každodenního shonu a dozvíte se nebo se naučíte něco nového.
Na www.knihovnacestlice.webk.cz naleznete všechny termíny a akce
knihovny včetně fotografií. Nově je zde zveřejněn i seznam knih, které
by knihovna ráda přijala do svého fondu (tento seznam rovněž visí na
vývěsce knihovny u vstupních dveří do OÚ). Těším se na vás
vaše knihovnice Jitka Šachlová

Na počátku byly
sice nové, ale
téměř prázdné regály (z knihovny
starého obecního
úřadu toho po důkladné probírce
příliš nezbylo).

Ale pak se regály
pomalu začaly plnit
kvalitními knihami
a čtenáři za nimi
začali chodit…
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Do nové fotbalové sezony s postupem!
Minulou úspěšnou sezonu jsme ukončili příjemnou akcí s pečeným selátkem, která proběhla po posledním zápase se Všestary. Tento zápas
skončil naší výhrou v poměru 7:3 a znamenal pro náš tým celkové
2. místo v závěrečné tabulce – pouze o skóre před prvním Meteorem
Březí. Oslavy konce sezony nicméně proběhly s dobrým pocitem
z jarních výkonů celého čestlického fotbalu. Po sezoně, která byla ve
znamení organizace týmu dospělých a všech kategorií přípravky a byla
pro všechny zainteresované funkcionáře a trenéry velmi náročná, nastal v červenci zasloužený klid a odpočinek. Během tohoto „relaxu“
jsme se dozvěděli, že tým dospělých nakonec díky „zákulisnímu nátlaku“ postoupil z 2. místa do vyšší soutěže, tedy III. třídy okresu
Praha–východ. Tento fakt nás všechny potěšil a jsme rádi, že si budeme moci opět po delší odmlce vyzkoušet vyšší soutěž.
Po měsíčních fotbalových prázdninách jsme zahájili novou sezonu
pracovní brigádou – rozhodli jsme se totiž, že náš fotbalový stánek
trochu zkrášlíme. Proběhly celkem tři brigády, při kterých jsme mimo
jiné vyměnili sítě na zábranách za spodní brankou, obrousili a znovu
natřeli fotbalové branky a venkovní lavičky, a hlavně uklízeli. Chtěl
bych tímto velmi poděkovat všem dobrovolníkům z řad rodičů, členů
Sokola a hráčů, kteří se těchto brigád zúčastnili a společně přiložili ruku k dílu, abychom se všichni v areálu čestlického fotbalového hřiště
cítili jako doma. Na tyto brigády navázal s tréninky na kraji srpna
i tým dospělých, který se začal připravovat na novou sezonu. Tým zůstal v téměř totožném složení se třemi novými hráči – Davidem Janeč-
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kem, Štefanem Němečkem a Tomášem Benešem. K tomu se nám podařilo po velmi konstruktivním jednání udržet i trenérský tým ve složení Vláďa Solař a Tonda Čermák, za což jsme velmi rádi a doufáme,
že oba nebudou této další trenérské štace litovat.
Je pravdou, že před začátkem sezony zápasíme s nedoléčenými zraněními, ale i přesto věříme, že do sezony vstoupíme odvážně a nějaké
body uhrajeme. Formu jsme testovali opět jako v minulém roce na turnaji v Kazíně, kde jsme bohužel hráli v hodně slepené sestavě a obsadili nakonec 3. místo. V úvodu soutěže nás čekají venkovní zápasy
v Březí, domácí zápas/derby s Dobřejovicemi a venkovní zápas ve
Velkých Popovicích. Těšíme se na podporu našich fanoušků a věříme,
že nás opět poženou za vítězstvím a dobrou hrou. Přijďte nás podpořit!!!
za TJ Sokol Čestlice – Mirek Doksanský
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Letní zahájení fotbalové sezony
čestlické přípravky
Po letní pauze jsme se poprvé sešli ve středu 16. srpna a po absolvování dvou tréninků nás v týdnu 19. až 26. srpna čekalo sportovní soustředění na chatě Homole v Ostružně u Jičína, kterého se zúčastnila
minipřípravka, mladší přípravka a starší přípravka. Opět jsme nabírali
jak fyzickou, tak fotbalovou kondici a učili se novým věcem. Všichni
kluci i Julča makali se zájmem a jejich snaha se projevila v přátelských zápasech s Robousy a s Jičínem. Hlavně v Jičíně měla hra našich nadějí kvalitu, byla plná kliček, přihrávek a krásných branek a bylo na ní vidět, že hráči zkoušejí věci z tréninku. Důležitou součástí
soustředění bylo i tmelení party, takže jsme hráli spoustu her, do kterých se zapojili i trenéři, a užili si u toho hodně legrace. Byli jsme v Jičíně v aquaparku, opět se prošli po Prachovských skalách a vše zakončili Ostružnovskou olympiádou, v níž všichni podávali skvělé výkony.

Od začátku září najíždíme na režim pravidelných tréninků a přes podzim se opět účastníme turnajů pod hlavičkou okresního fotbalového
svazu. Mladší přípravka se bude potkávat se soupeři z Radošovic,
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Jevan, Vyžlovky, Škvorce a Radošovic. Na starší přípravku čekají
Kamenice, Dobřejovice, Struhařov a Louňovice. Také minipřípravka
se bude účastnit různých turnajů, nicméně termíny a soupeři jsou stále
v jednání. Školička se bude zaměřovat spíše na zábavnou formu tréninků a zdokonalování svých dovedností. Na nové soupeře a zápasy se
moc těšíme a věříme, že všechny naše kategorie budou úspěšné minimálně stejně tak jako minulou sezonu, ne-li ještě lepší.
za trenéry přípravky – Martin Doksanský

Taekwondo v Čestlicích
Vážení občané Čestlic,
s vašimi dětmi a s některými z vás cvičíme zde v Čestlicích již sedm let. Vaše
obec pro nás pro všechny vybudovala
úžasný sportovní stánek, a podpořila tak
významně zájmové a sportovní aktivity
v obci. Pro nás je tento školní rok zlomový i z dalších důvodů – dostali jsme
po několika letech možnost zařadit několik dětí do programu talentované mládeže, což je program, který podporuje mladé a nadšené sportovce a
závodníky – žáky a juniory – a je jakousi přípravou před státní reprezentací. Věděli jste, že taekwondo je již několik let jedním z nejúspěšnějších českých sportů? Z mezinárodních závodů česká reprezentace pravidelně přiváží medaile nejcennější (celkově 3. místo na
MS v italské Andrii v roce 2016 za Koreou a Japonskem, zeměmi
s dlouhověkou tradicí v bojových uměních a sportech, či letošní celkově 2. místo na ME). Příprava dětí je pro nás základním stavebním kamenem pro budoucí úspěch celé naší země v tomto ušlechtilém sportu.
Dovolte mi seznámit vás trochu s naší historií, související s obcí Čestlice. Na počátku školního roku 2010 se v tělocvičně místní základní
školy poprvé setkali rodiče a děti se zájmem o nový kroužek bojového
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umění z východu – většina z nových žáčků a jejich rodičů ani pořádně
netušila, čím taekwondo vlastně je. Díky vstřícnému postoji vedení
školy mohla výuka začít a děti poznávaly trochu jiný pohyb, než na
který byly do té doby zvyklé. Ke hrám, běhu a skákání postupně přibyly nové pohyby rukou a nohou, které možná zpočátku budily úsměv…
A na konci školního roku děti dostaly své první taekwondistické vysvědčení, když úspěšně absolvovaly první zkoušku před korejským
velmistrem taekwondo Hwang Ho Yongem, tehdy nositelem 8. danu a
mezinárodním instruktorem, který působí v ČR již od roku 1988.

Naši malí bojovníci a bojovnice nám dělají velkou radost
O rok později, v předvečer Vánoc 2011, proběhlo první soustředění
Školy taekwondo ITF NA-MU v horském prostředí Kořenova. Soustředění absolvovalo celkem 34 účastníků – stala se z nich veselá parta, kterou začátkem nového roku 2012 doplnilo několik rodičů cvičících žáčků. V Čestlicích také začaly cvičit i děti z okolních obcí –
Dobřejovic, Herinku, Nupak, ale i nedalekých Pitkovic nebo Benic.
Škola začala cvičit i v Uhříněvsi a od léta 2012 pravidelně vyrážíme
na společné prodloužené víkendy a soustředění pro děti i dospělé. Sdí-
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líme s vámi společný čas, pořádáme tréninky a soutěže, učíme se společně zásady v duchu bojových umění, poznáváme historii a učíme se
porozumění východním kulturám. Naši malí bojovníci a bojovnice
nám dělají velkou radost – ze všech závodů, kterých se v posledních
dvou letech účastníme, již pravidelně přivážíme medaile. Někdy přivezeme i slzy, ale to ke sportu patří, společně se učíme vyhrávat i přijímat prohry, a protože i z proher se učíme. Společně trénujeme i závodíme, ale také třeba pálíme čarodějnice, učíme se poskytovat první
pomoc, na letních soustředěních se koupeme a na zimních koulujeme… Vytrvale zlepšujeme svoji fyzickou kondici a spolu s ní i psychiku a sebevědomí našich žáků, které jde ruku v ruce s větší sebekontrolou, ale také zdvořilostí, čestností a smyslem pro fair play, které
v nás sport pěstuje.

Pro letošní školní rok plánujeme vedle běžné výuky a obvyklých soustředění také první závody zde v Čestlicích, kterých se budou účastnit
i žáčci z jiných škol taekwondo z širokého okolí. Věříme, že tím přispějeme k propagaci jména obce a již nyní přemýšlíme nad názvem
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této akce. Čekáme i na vaše nápady, které pište na info@na-mu.cz.
A pokud byste se k nám chtěli přidat (z Čestlic a blízkého okolí s námi
cvičí již více než 30 žáků), začít se hýbat, zvednout si sebevědomí, nebo jen potkat partu fajn lidí, kteří mají rádi pohyb, sport a fair play,
rádi vás uvítáme mezi sebou! Otevíráme náborové cvičební hodiny
v úterý a čtvrtek a svůj čas si u nás najdou začátečníci z řad dětí i dospělých. Informace o nás i o náborech najdete na www.na-mu.cz.
Těšíme se na vás!
Jan Weidlich, držitel 3. danu,
předseda ŠKOLY TAEKWONDO ITF NA-MU

POZNAMENEJTE SI
DO KALENDÁŘE
Zveme vás do zámku
Dne 25. září v 18.30 hod. bude v Rytířském sále průhonického
zámku představena kniha Mecenáši Josef Mánes a Silva Tarouca:
Portugalský rod a jeho vliv na českou kulturu
Dějiny portugalské expanze se neomezují na objevné plavby.
Portugalci a jejich potomci zanechávali a dodnes zanechávají stopy
v oblasti kultury, vědy, mecenášství a podporování umění po celém
světě. Portugalský rod Teles da Silva (místně známý jako Silva
Tarouca), jenž působil především na poli diplomacie, politiky i jako
mecenáš umění, významně přispěl k prohloubení česko-portugalských
vztahů – kromě založení Průhonického parku podporoval hrabě
Tarouca také jednoho z největších českých malířů Josefa Mánesa.
Činnost rodu Silva Tarouca mapuje kniha Mecenáši Josef Mánes
a Silva Tarouca: Portugalský rod a jeho vliv na českou kulturu, která
vzešla ze záslužné badatelské práce Prof. Pavla Štěpánka, portugalisty
a profesora dějin umění, a která bude slavnostně představena v rámci
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slavnostní akce, jíž se kromě autora zúčastní také potomci rodu Silva
Tarouca a Její Excelence velvyslankyně Portugalska v ČR Manuela
Franco. O hudební doprovod se postará Zdena Košnarová.
převzato z časopisu Průhonicko

Pozvánky do Dendrologické zahrady
Den stromů – 7. 10. 2017
Akce konaná v rámci oslav Dne stromů je jako každý rok určena rodinám s dětmi. Letošním tématem bude „Cesta kolem světa" – na stanovištích se tak dozvíte zajímavosti o cizokrajných stromech z naší zahrady a o zemích jejich původu. Tradičně jsou připraveny výtvarné
i sportovní hrátky pro děti i jejich doprovod.
Doba trvání 10:00 - 16:00
Vstupné: dospělí 70 Kč, děti 3–5 let 20 Kč, děti 6-15 let 35 Kč, hrací
plánek 30 Kč

Podzimní barvy a plody – 14. 10. 2017
Seznámení se stromy, které jsou nejatraktivnější na podzim. Prezentovány budou zejména pozapomenuté či relativně nové taxony včetně jejich nároků a případných možností použití v zahradní tvorbě.
Začátek exkurze: 11:00 u hlavního vchodu do Dendrologické zahrady
Vstupné: 100 (50) Kč
Lektor: ing. Zdeněk Blahník
Na exkurzi je nutné se přihlásit v rezervačním systému Dendrologické
zahrady.
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Svazek obcí Ladův kraj a obec Hrusice vyhlašují

7. ročník výtvarné soutěže pro děti
ke 130. výročí narození Josefa Lady na motivy jeho literární tvorby
Podmínky soutěže:
Soutěže se může zúčastnit každé dítě ve věku 2-15 let, a to pouze
jedním dílem (hodnocení v kategoriích: 2–5, 6 –8, 9–11, 12–15 let).
Práce musí být odevzdána nejpozději do 28. října 2017 poštou nebo osobně na Obecní úřad v Hrusicích. Adresa: Hrusice čp. 142,
251 66 Senohraby.
Díla mohou být zpracována libovolnou výtvarnou technikou
s uvedením Ladova díla, které bylo jeho inspirací (O kocouru Mikešovi, O chytré kmotře lišce, Bubáci a hastrmani, Kronika mého
života.)
Díla musí být označena jménem a věkem autora a kontaktními údaji (včetně e-mailu).
V případě zaslání soutěžních prací vzdělávacím subjektem (jesle,
školy, mateřská centra, volnočasové kluby apod.) je třeba uvést adresu vzdělávacího subjektu a kontaktní osobu, jméno a věk autora.
Díla budou posouzena odbornou porotou pod vedením vnuka Josefa Lady, slavnostní vyhlášení proběhne v prosinci 2017 v hrusické
sokolovně; ocenění získají hodnotné dárky a díla budou vystavena.
Zasláním do soutěže se vyjadřuje souhlas k užití díla pro reklamní
účely LK, k použití díla na webu, zpravodaji a tiskovinách.
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Přehled nejbližších obecních akcí
 V pondělí 25. září v 18.30 hod. bude v Rytířském sále průhonického zámku představena kniha Mecenáši Josef Mánes a Silva Tarouca: Portugalský rod a jeho vliv na českou kulturu
 Ve středu 4. října od 18.00 hod. přijďte na sousedské povídání do
kavárny „Union“ - s kávou a koblihami
 Ve středu 18. října od 18.00 hod. – 1. lekce kurzu pletení
z papírových ruliček
 Ve středu 1. listopadu od 18.00 hod se koná přednáška „Počátky
motorismu v Československu“ – povídání s Libuší Šulcovou,
sedminásobnou mistryní republiky v orientačním závodu veteránů
v kategorii motocykly do roku výroby 1940
 V sobotu 4. listopadu se koná tradiční podzimní Dětský bazárek – pozor, změna, tentokrát na fotbalovém
hřišti u pana Šťástky! Příjem bazarového zboží proběhne v pátek 3. listopadu od 16 do 19 hod., prodej
4. října od 9 do 12 hod. a výdej neprodaných věcí a
peněz od 12 do 13 hod. Nevyzvednuté zboží jde na charitu!
 Ve středu 15. listopadu od 18.00 hod. – 2. lekce kurzu pletení
z papírových ruliček

INZERCE
Pro občany Čestlic je inzerce zdarma, pro ostatní je inzerát na ½ strany za 200 Kč a na celou stranu za 400 Kč bez DPH. Inzerci lze zasílat
na e-mail redakce in.cestlice@gmail.com, platba se provádí na OÚ.
Předpokládaný termín dalšího vydání je prosinec 2017.
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IN0FORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Podzimní volby do sněmovny
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
upravuje zákon č. 247/1995 Sb. Volby se budou konat v pátek
20. 10. 2017 (od 14.00 hod. do 22.00 hod.) a v sobotu 21. 10. 2017
(od 8.00 hod. do 14.00 hod.). Voličem je státní občan České
republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Volič,
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který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním okrsku v místě
svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoli
stálém volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním
okrsku v zahraničí. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže
okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem, případně platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno – je tedy nezbytné mít potřebné doklady u sebe.
Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je
povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží
k výpisu do stálého nebo zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz
opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech
voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo
konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.
Po záznamu do výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku
opatřenou úředním razítkem obecního úřadu v Čestlicích. Volič,
který hlasuje s voličským průkazem, obdrží zároveň hlasovací lístky
pro volební kraj, v němž se nachází volební okrsek, kam se volič dostavil. Hlasování provede volič tak, že vloží jeden hlasovací lístek do
označené obálky. Volič může zakroužkováním nejvýše 4 kandidátů
upřednostnit tyto na vybrané kandidátce. Zvolí–li více kandidátů,
k přednostní volbě se nepřihlíží. Tuto obálku vloží před okrskovou volební komisí do hlasovací urny

Kontejner na textil a nové kompostéry
V ulici Okružní (naproti řadovým domkům) obec zřídila nový kontejner na textil. Kontejner byl pořízen z dotačního titulu „ Kompostéry
pro občany – obec Čestlice“ Ministerstva životního prostředí. Ze stejného programu získala obec také 100 kusů kompostérů pro občany.
Ti, kdo se do programu přihlásili, si mohou kompostér zdarma vy-
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zvednout v pracovní dny na obecním úřadě na základě podpisu
smlouvy s obcí. Po 5 letech přejde kompostér do majetku pronajímatele. Je objednáno i několik kompostérů navíc, takže po rozebrání kompostérů zamluvených se mohou hlásit i občané, kteří se „kompostérové“ ankety nezúčastnili.
Obec dále v rámci dotačního programu získala výkonný štěpkovač
pro obecní účely a potřeby občanů Čestlic. Využití štěpkovače lze
dohodnout na obecním úřadě, protože tu však hrozí riziko poškození
zařízení nebo zranění obsluhy, musí být při použití vždy přítomen pracovník OÚ. Štěpku lze použít do kompostéru, jako mulč na záhony
nebo ke stromům, případně je možné ji odvézt k obecnímu použití.

Sportovní hala slouží pouze ke sportovním aktivitám. Zájemci se
s žádostí o pronájem obrátí na obecní úřad, kde se dozvědí volné termíny, které budou rovněž vyvěšeny na obecních webových stránkách
po záložkou „Sportovní hala“. Krátkodobá (jednorázová) rezervace je
možná maximálně týden dopředu, platba je vždy předem. Při pronájmu
je povinnost dodržovat Řád sportovní haly a vstup je možný jen ve
sportovní obuvi. Cena za pronájem byla stanovena zkušebně do konce
roku 2017, a to za pronájem velkého sálu 350 Kč/hod., u dlouhodobého pronájmu (delší než 30 dní) 200 Kč/hod., a za pronájem malého sálu 100 Kč/hod.
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 Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v pátek
13. října na návsi vedle hřiště (2 ks) a v ulici Okružní, resp. na
konci Slepé uličky (2 ks). Odvoz bude v pondělí 16. října. Prosíme o ukládání odpadu tak, aby byly kontejnery maximálně využity.
 Mobilní svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 14. 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 systému EVA (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

administrativa: Tereza Poustková
hřbitovní agenda: Simona Pecková
účetní: Jana Nováková

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

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

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

Knihovna: středa 14–18
knihovna@cestlice-obec.cz
http://knihovnacestlice.webk.cz/
Hřbitov (období 1.4.–1.11.):
otevřeno denně 8–20
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