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VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ
Znamení dítěte v plenkách
Lukáš, kapitola 2, verš 1
Stalo se v oněch dnech, že Evropská komise vydala nařízení, aby po
celé Unii byly vyplněny evidenční dotazníky domů, obyvatel a pozemků. To bylo tenkrát, když v jedné ze zemí vládli Zeman a Babiš. Všichni
museli jít pro razítko na úřad do svého okresu narození…
Tak nějak to možná mohlo kdysi znít uším Lukášových posluchačů –
namyšlení pánové kdesi nahoře mají odedávna sklon myslet si, že nějakým nařízením vyřeší problémy svých říší – v tom biblickém případě
že zjistí, kolik mají práce a boje schopných obyvatel… Co na tom, že
obyčejným lidem tenhle panovnický rozmar obrací život naruby…
Na začátku onoho vánočního příběhu čteme o několika potentátech,
kteří vládnou velkým říším a říše se pouhým jejich nařízením dávají
do pohybu. A je tu jistý Josef s Marií z městečka Nazaretu, zapadákova kdesi na okraji té říše, a oba kvůli rozmaru oněch potentátů musejí
putovat do jiného zapadákova,
do Betléma, aby tam dostáli
svým občanským (tehdy spíše
poddanským) povinnostem, ač
Marie je ve vysokém stupni těhotenství…. A pak je tu ještě
Bůh. Kde? V tom vánočním
příběhu je to vlastně ta hlavní
otázka.
Odedávna měli lidé věřit, že Bůh působí skrze mocné, z nichž někteří
ve své božství sami věřili a jiní alespoň tvrdili, že vládnou z milosti
Boží, a proto je třeba je poslouchat. Dnes už vládce a politiky za takto
vznešené nepovažujeme, ale o Bohu si pořád myslíme, že působí odněkud shora. Že je to ten, kdo tam někde nahoře posunuje výhybky
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a rozhoduje, komu nadělí a komu ubere… A my se pak ptáme, proč
zrovna tuhle výhybku přesunul takhle a proč zrovna tomuhle prevítovi
nadělil tolik, a jindy si dokonce myslíme, že žádný Bůh není, protože
tohle by přece neudělal, tohle by nedopustil… Jenže tím se stále pohybujeme v oněch mocenských představách: Bůh je ten nahoře, který
všechno mocně řídí. Jako by se ta jeho moc až tak nelišila od moci
vládců, jen byla nesrovnatelně větší. Jako by se ve světě dalo vše prosadit jen rozkazem, mocí, dekretem, hrozbou či jinými donucovacími
prostředky. Avšak přinejmenším od dob, kdy se vypráví tenhle vánoční příběh o putování Josefa s Marií do Betléma, je třeba tuto velmocenskou představu o Bohu opravit. Nevypovídá totiž o Bohu, ale spíš
o našich představách, jaký Bůh je.
Zatímco císař Augustus si mne ruce a pochvaluje si, jakou má nad
lidmi moc, kdesi na okraji světové říše se ve skrytu začíná odehrávat
ten nejdůležitější příběh dějin lidstva. Odehrává se navzdory rozhodnutím mocných. Všemocný římský císař je tu jen dobovou reálií, jen
kalendářním a místopisným údajem. Víc o něm neuslyšíme a nic víc
neznamená – stejně jako nic neznamenají dnešní úplatní úředníci a politici, o nichž za pár let nebudeme nic vědět. To podstatné (z božího
pohledu) se děje v chudé betlémské stáji. Ne v hlavním městě, ne
v Římě, Jeruzalémě či Bruselu, dokonce ani ne pod střechou domu,
nýbrž ve stáji pro dobytek, kde se narodilo židovské dítě a dostalo
běžné židovské jméno Ježíš. To, že se narodí dítě, není samo o sobě
nic zvláštního. Ani to, že se narodí ve stáji, vždyť většina lidí nežije
v luxusu a děti se rodí i v horších podmínkách. Význam dostává toto
sdělení až ve chvíli, kdy se dozvídáme, kdo je to dítě. „Zvěstuji vám
velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus, Pán, v městě Davidově.“
V židovském dítěti Ježíšovi, narozeném kdesi na okraji nesmyslného
chvatu dějinných událostí, vstupuje do světa Spasitel, očekávaný Mesiáš, Kristus, vykupitel Božího lidu. A boží posel to pastýřům zvěstuje
jako velikou radost! Vždyť Hospodin nepřichází jako Pán světa, který
všechno řídí ze vzdálené nebeské řídicí věže, ale přichází za člověkem
a stává se člověkem. Bůh není „tam nahoře“, ale „tady dole“. Stává se
jedním z nás, ba jedním z nejponíženějších a nejzapomenutějších. Ne-
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boť má-li být tato radost „pro všechen lid“, musí začít u těch nejmenších, nejzapomenutějších a nejpotřebnějších. Pro pány z Říma či odjinud jednotlivec neznamená nic, je mimo jejich obzor; možná jsou
schopni počítat s nějakým statisticky zprůměrovaným jedincem a každopádně mu dovedou znepříjemňovat život svými nařízeními. Bůh,
který přichází v betlémském dítěti, však počítá s každým člověkem,
počínaje tím nejmenším a nejslabším. A přináší radost pro všechen lid,
radost pro každého. Jako první se novinu nedozvídají učení rabíni
a kněží v Jeruzalémě, a už vůbec ne král Herodes a jiní potentáti –
dozvídají se to obyčejní venkovani, pastýři, kteří v noci bdí nad svěřenými stády (a proto jsou pro církev obrazem pro Boží lid).

A také dnes zní pro všechny z nás, kdo si ve vánočním shonu zachováváme otevřenou mysl pro Boží věci, andělská zpráva: „Dnes se vám
narodil Spasitel, Kristus Pán… Toto vám bude znamením: Naleznete
děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ Ptejme se, co nám toto znamení ukazuje, co znamená?
Dítě v plenkách položené do jeslí je znamením toho, jak Bůh vstupuje
do světa. V bezbrannosti, chudobě, nemohoucnosti. Ničím vnějším
nemůže lidi donutit, aby v něj věřili, aby mu naslouchali. Jeho přesvědčivost a síla spočívají jedině v lásce, o níž jeho narození svědčí.
Bůh prostě člověka bezmezně miluje. Sklonil se k nám, navzdory plánům mocných, navzdory našim hříchům a našemu odmítání. … Bůh –
křehký, zranitelný, a přece silný, který jako své nejsilnější zbraně volí
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trpělivou blízkost, solidaritu, ba i utrpení. Někomu by se mohla zdát
boží přesvědčivost málo efektivní, ale na pastýře zapůsobila a šli se dítěti poklonit. A od té doby se mu klaní další, neboť je stále mnoho
těch, na něž Boží bezbrannost a láska, představovaná dítětem v jeslích
a posléze ukřižovaným kazatelem, působí víc, než bič a hrozby božím
soudem. A především: jedině takhle přichází do světa pokoj. Ten totiž
nelze mezi lidmi vystavět jinak než tím, že se vzdám svých nároků,
obětuji se a ponížím. To je ovšem něco, co neumíme. Bojíme se, že
když my budeme těmi, kdo ustoupí jako první, kdo se něčeho vzdají,
prohrajeme a ani Boží pravda se neprosadí. Jenže my už nikdy nebudeme těmi prvními. První byl ten, který se vzdal své božské moci a narodil se jako děťátko, jež vzalo za vděk plenkami a jeslemi. Boží pravda je světu vydaná všanc. Jenže právě tím zároveň vstupuje do světa
opravdový pokoj. Pocítili to pastýři, a pokud to chceme zažít i my, nezbývá, než jít se tomuto dítěti poklonit. A vzít ho vážně jako oni. Sláva
na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení.
Pokojné prožití adventu i Vánoc přeje
P. MUDr. Miroslav Malý, farnost Čestlice

TÉMA DNE
Chystáme nový areál
pro sport a volnočasové aktivity
V roce 2018 obec Čestlice zakoupila pozemky přilehlé k obchodnímu
domu Makro (parc. č. 105/90, 105/182, 105/183, 105/103 a 92.).
Všechny tyto pozemky jsou v územním plánu obce Čestlice určeny
k vybudování občanského vybavení, resp. tělovýchovného a spor-
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tovního zařízení. Zastupitelstvo obce tedy v tomto daném rámci začalo hledat pro pozemek vhodné využití. Za tímto účelem vznikla pracovní skupina složená z řad zastupitelů i veřejnosti, která se možnosti
využití tohoto prostoru intenzivně věnovala a diskutovala vhodné varianty.
Prvním naším cílem bylo takové využití prostranství, které by zachovalo jeho přírodní ráz, bylo co nejšetrnější ke stávající okolní zástavbě a nekladlo vysoké nároky na provoz a údržbu (např. další
stavbou). Dále byly definovány věkové skupiny, pro které má být areál
určen. Rodiče s nejmenšími dětmi už možnosti vyžití v obci mají (revitalizované dětské hřiště, herní a cvičební prvky u in-line dráhy,
u Remízu či obecního úřadu); dětem ze ZŠ slouží sportovní hala, kterou využívají též dospělí; zájem o seniory obec projevuje např. dárkovými balíčky k výročím, tradicí vánočních setkání a nově příspěvkem
na obědy. Zůstává tu však skupina náctiletých a mládeže, která kromě
in-line dráhy zatím v obci žádné možnosti nemá. Proto bylo využití
nového areálu zacíleno primárně na tuto skupinu, samozřejmě s tím, že
bude mnohem širší a otevřené i všem ostatním věkovým skupinám.
Na základě těchto cílů připravila pracovní skupina záměr na vybudování areálu pro sport a volnočasové aktivity, který nejprve představila zastupitelstvu obce, následně ho prezentovala občanům ulice Polní, která s areálem bezprostředně sousedí, a nyní ho prostřednictvím
obecního zpravodaje představuje všem občanům (viz návrh str. 8).
Základem areálu bude tzv. pumptracková dráha, což je zpevněná asfaltová dráha o tvarovaných vlnách a zatáčkách, které při správném
pohybu těla umožňují jízdu na kole bez šlapání. Dále je dráha určena
pro jízdu na koloběžce či in-line bruslích a je bezpečně sjízdná nejen
dospělými, ale i dětmi. Dalšími prvky areálu bude workoutové cvičiště k posilování celého těla, zapuštěné trampolíny a v nejvzdálenější
části lanová dráha pro děti. Dalším zajímavým prvkem areálu bude
sáňkovací kopec pro nejmenší (území vyznačené v grafickém návrhu
modrou barvou). Podstatnou součástí areálu bude i odpočinková zóna
s altánem a lavičkami a především s vhodnou výsadbou zeleně. Přilehlé rodinné domy v Polní ulici budou od areálu odděleny biokoridorem
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v šířce 15 metrů, tvořeným vzrostlými listnatými a jehličnatými stromy. Tato izolační zeleň poslouží k zachování soukromí a k eliminaci
možného hluku, třebaže zvýšení hlukové zátěže v místě neočekáváme – dráha i další prvky byly vybrány právě s ohledem na okolní zástavbu (s vyloučením míčových sportů, U-rampy apod.).
Podobné areály jsou dnes vybudovány v mnoha obcích a městských
částech a k návštěvě doporučujeme například areál ZŠ u Říčanského
lesa v Říčanech, kde byl loni vybudován obdobný pumptrack, jaký
chceme postavit v Čestlicích. Realizace záměru je plánována na příští
rok, nicméně vše bude záležet na schvalovacím procesu a jednání
s dotčenými orgány. Samozřejmě jsme otevřeni jakýmkoli vaším dotazům či podnětům, které povedou k vylepšení daného záměru (adresujte je na obecní e-mail obec@cestlice-obec.cz). Přáli bychom si, aby se
areál stal oblíbeným místem nejen pro mládež, ale i pro rodiče s dětmi,
pro děti z MŠ a ZŠ Čestlice a ostatní věkové skupiny čestlických občanů.
Na závěr bych velice rád poděkoval kolegům Aleši Dvořákovi, Mirku
Doksanskému ml. a Dominikovi Špiláčkovi, kteří se na přípravě záměru intenzivně podíleli.
za pracovní skupinu Bohdan Dobiáš, zastupitel

Lokální topeniště: možnosti obecní samosprávy
V minulém čísle Čestlického občasníku jsem čtenářům vysvětloval
v obecné rovině zásadní rozdíl mezi obecní samosprávou a státní
správou (kterou ovšem v rámci tzv. přenesené působnosti někdy také
musejí vykonávat obce). Mezitím přišel na obec podnět podepsaný
26 občany, který se týká neutěšené situace ohledně zplodin z některých lokálních topenišť v Čestlicích. Tato stížnost občanů adresovaná obci je dobrým příkladem, na kterém lze rozdíl mezi obecní
samosprávou a státní správou vysvětlit v praxi.
Obec může řešit především věci spadající do oblasti samosprávné,
tj. např. porušování obecně závazných vyhlášek, které si smí sama vy-
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dat (a i tehdy se drží mantinelů, které jí stanoví zákon). Může tedy
upravit například podmínky záboru veřejného prostranství, pohřbívání
na místním hřbitově nebo používání pyrotechniky v určitých částech
obce, a pokud tato pravidla stanovená samotnou obcí někdo porušuje,
je věcí obecní samosprávy to řešit. Naopak znečišťování ovzduší, dopravní předpisy nebo boj proti kriminalitě se neupravují v každé obci
zvlášť, ale řídí se celostátně platnými právními předpisy (mluvímeli o kotlích, jde o zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší), jak je
ostatně logické a žádoucí. Poté je to ale stát, kdo řeší porušování
těchto pravidel, a to v méně závažných případech pomocí orgánů
státní správy, v těch závažnějších pomocí policie a justice.

Zákon o ochraně ovzduší stanovuje, že orgánem státní správy,
který je pro tento konkrétní problém příslušný, je úřad obce
s rozšířenou působností, tj. v našem případě Městský úřad
v Říčanech. (Znovu upozorňuji, že nejde o říčanskou městskou samosprávu, ale o státní správu, kterou stát uložil vykonávat Říčanům pro
město a okolní obce včetně Čestlic – vůbec tedy není v kompetencích
říčanského starosty a zastupitelů do tohoto výkonu státní správy zasahovat). Obec Čestlice, která není obcí s rozšířenou působností ani
obcí s pověřeným obecním úřadem (tj. není státem vybrána, aby vykonávala státní správu na těchto vyšších úrovních), tedy v dané věci
žádnými kompetencemi nedisponuje – do sféry obecní samosprávy
věc nespadá a ve sféře státní správy jí příslušné pravomoci svěřeny
nebyly (s výjimkou několika málo specifických případů vymezených
v zákoně, které s řešenou otázkou nesouvisejí – obecní vyhláška, o níž
zákon mluví v §17, by náš zmiňovaný problém nijak neřešila, neboť
ten spočívá ve způsobu topení zapovězeném již zákonem).
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Pokud se tedy autoři stížnosti obracejí na obec se žádostí o provedení
zásahu státní správy, který obci zjevně nepřísluší (a dokonce sami citují příslušné ustanovení zákona, které to výslovně uvádí), po formální
stránce nemůže obec žádosti nijak vyhovět, pouze ji přeposlat na
orgán státní správy. Ten se ovšem bude podnětem zabývat pouze
tehdy, bude-li stížnost adresně uvádět ty, kteří podle názoru stěžovatelů porušují zákonné ustanovení. Řečeno natvrdo, z pohledu státní
správy je patřičným dokumentem stížnost konkrétního občana na
konkrétního občana. Je samozřejmě žádoucí, aby byla obecní samospráva informována, nicméně z formálního hlediska není přímým
účastníkem celého aktu (teprve pokud by byla státní správou požádána
o vyjádření).
Nyní ovšem k tomu, co může obec vykonat mimo formální postup,
jako „nadstandard“. Na prvním místě, pokud se na obec někdo obrátí
s podobnou žádostí, která není v jejích kompetencích, se vynasnaží
poradit – tak i autoři této stížnosti byli starostou vyrozuměni, na jakou
osobu na MÚ Říčany se mají obrátit a jak je potřeba stížnost upravit.
Vedle toho se také obec pokusila napomoci řešení situace tím, že zorganizovala setkání s odbornicí na tzv. kotlíkové dotace. Zveřejněná
pozvánka platila pro každého, ale občané, u nichž panuje domněnka,
že mají na znečišťování ovzduší v obci největší podíl, byli pozváni
k účasti a osloveni cíleně. Přišli však pouze tři občané! V případě zájmu dalších občanů ovšem rádi zprostředkujeme s dotyčnou odbornicí
kontakt – zájemcům o dotaci poskytne své služby a provede je celým
procesem vyřízení žádosti. Středočeský kraj stále nabádá zájemce, aby
se do III. výzvy „kotlíkových dotací“ přihlašovali (https://www.krstredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace2019-2023). V projektu je zatím výrazný převis žádostí, ale Ministerstvo životního prostředí slíbilo alokaci dalších stovek milionů Kč
a výhledově by se mělo dostat i na žádosti nyní zařazené do zásobníku.
Na závěr zbývá upozornit, že od 1. 9. 2022 bude používání lokálních
topenišť 1. a 2. emisní třídy zcela zakázáno, navíc platí povinnost
každé tři roky zajistit revizi svého zařízení. Pokud si tedy nejste jisti, jestli se na váš kotel bude zákaz vztahovat, raději v dohledné době
povolejte revizního pracovníka a případně pak můžete požádat o dota-
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ci na výměnu kotle. Za provozování zakázaného kotle bude hrozit pokuta 50.000 Kč; pokuta za chybějící revizi činí 20.000 Kč a za spalování zakázaných látek (lignit, uhelné kaly, proplástky) nebo paliv, pro
něž není zařízení výrobcem určeno (tj. odpadky, plasty apod.) pokuta
50.000 Kč.
Matouš Vanča, zastupitel

Povinné čipování psů
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona
č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České
republiky mikročipem. Přinášíme odpovědi na nejčastější otázky,
s nimiž se Státní veterinární správa v této souvislosti setkává.

Na koho se povinnost povinného označení mikročipem bude vztahovat, kdy začíná platit?
Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze
v případě, že je pes označený mikročipem. Od tohoto data by měl být
na území ČR označený každý pes. Štěňata musejí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy
nejpozději v půl roce věku). Mikročipem nemusejí být označeni psi,
kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.
Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení všech psů na území ČR by mělo být
přínosem zejména v těchto oblastech:
 zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (SVS,
PČR, Celní správa, obce atd.);
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 účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených

pravidel a předpisů (např. počtu držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických podmínek, zajištění pohody zvířat) a postih chovatelů v případě týrání zvířat;
 umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak
z hlediska veterinárních, tak z hlediska finančních předpisů;
 bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité v případě odcizených psů i v případě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu (např. případy, kdy pes způsobí
dopravní nehodu, psi pytláci atd.);
 zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli.
Kdo označení mikročipem provádí, jaká je jeho cena? Najdu někde seznam veterinárních lékařů, kteří čipování provádějí?
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na
jeho typu. Další částku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho
aplikaci. Ceny jsou smluvní. Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost (tj. jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).
Kdo bude provádět kontroly, zda mají psi čip?
Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.
Není čipování pro psa nebezpečné či zdravotně závadné?
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip
o délce cca 1 cm je umístěn v aplikační jehle a je sterilně aplikován do
podkoží zvířete. Obal mikročipu je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso. Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní
zdroj energie. Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení.
Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této zákonné povinnosti?
Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením pokuty až 20 000 Kč, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby
neměl platné očkování proti vzteklině.
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Bude zároveň od ledna 2020 fungovat registr čipovaných psů?
Funguje již nějaký? K čipování psů už přece dochází…
Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon) nezavádí
povinný zápis do jakéhokoli registru psů. Povinností je, aby v dokladu
o očkování proti vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo
uvedeno číslo mikročipu. Obec si však může povinnost evidence stanovit vyhláškou. Řada obcí včetně největších měst (Praha, Ostrava…)
to již roky takto nastaveno má. V ČR je provozováno také několik
soukromých databází, do nichž mohou chovatelé označeného psy registrovat dobrovolně a za poplatek. V rámci projednávání aktuální
(další) novely veterinárního zákona byl v Poslanecké sněmovně v září
2019 předložen poslanecký návrh, podle kterého by k zavedení centrální evidence označených psů vedené státem mělo dojít k 1. 1. 2022.
O podrobnostech návrhu se aktuálně jedná.
Vztahuje se nová povinnost také na kočky či další druhy zvířat?
Příslušná novela veterinárního zákona zavádí povinné označení pouze
u psů. Situace je však odlišná, pokud se svým zvířetem plánujete cestovat do zahraničí. V takovém případě se povinnost označení zvířete
mikročipem stanovená evropskou legislativou již řadu let vztahuje nejen na psy, ale také na kočky a fretky.Další informace k cestování se
zvířaty naleznete zde: https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-vzajmovem-chovu/
Můj pes má platné očkování proti vzteklině. Termín přeočkování
má až v průběhu roku 2020 (případně 2021 či 2022). Musím jej
nechat čipovat ještě v roce 2019, nebo stačí až při přeočkování?
Jak již bylo uvedeno výše, na základě zmíněné novely veterinárního
zákona je s účinností od 1. ledna 2020 očkování psa proti vzteklině
platné pouze pokud je pes označen mikročipem, případně označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Není tedy
možné tuto proceduru odkládat až do dalšího přeočkování. Pokud tak
již chovatel neučinil, je nutné nechat psa označit nejpozději do konce
roku 2019, jinak bude očkování považováno za neplatné.
Státní veterinární správa
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CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT
Aktuální informace k odpadům
Změna v ukládání odpadů ve sběrném dvoře v Dobřejovicích
Po ročním vyhodnocení stavu ukládání odpadu na sběrném dvoře
v Dobřejovicích, který obec svým občanům s trvalým pobytem dotuje,
je třeba konstatovat, že ukládání stavební sutě je prokazatelně zneužíváno. Tento odpad měl být hrazen z rozpočtu obce do hmotnosti
200 kg na osobu, tento objem je však dramaticky překračován
a opravdu nelze z rozpočtu obce dotovat stavebníky, kteří jsou povinni při každém stavebním povolení likvidovat stavební odpad na své
náklady, nebo dokonce dotovat jednotlivé podnikavce. Proto se obec
rozhodla ponechat dotaci pro ostatní odpadové komodity, ale ukládání
stavební sutě si od 1. 1. 2020 budou občané podle ceníku sběrného
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dvora v Dobřejovicích hradit sami. Množství ukládání odpadů budeme nadále sledovat.
Kontejnery na velkoobjemový odpad
Pozor, tentokrát budou přistaveny na technickém dvoře u obecního
úřadu (z důvodu využívání kontejnerů pro odpad jiného druhu, např.
bioodpad, stavební suť, nebezpečný odpad apod.). U kontejnerů budou
mít po celý víkend službu jednotliví zastupitelé, kteří vám ohledně
vhodnosti odpadu rádi poradí, a to v časech:
→ 22. 11. od 13:00 do 17:00 hod. (pátek)
→ 23. 11. od 09:00 do 17:00 hod. (sobota)
→ 24. 11. od 09:00 do 15:00 hod. (neděle)
V jiné časy nebude možné odpad přivážet, neboť technický dvůr
bude uzavřen.
Do kontejnerů lze ukládat: nábytek, koberce, linolea, sanitární zařízení, objemné obaly, staré sportovní vybavení. Do těchto kontejnerů nelze ukládat stavební suť nebo biologicky rozložitelný odpad (zeleň).
Svoz nebezpečného odpadu
Vyřazené elektrospotřebiče, pneumatiky, nebezpečné odpady, zářivky,
výbojky, barvy – toto vše patří do nebezpečného odpadu, jehož svoz
proběhne v sobotu 23. listopadu na obvyklých místech (Na návsi od
11:00 do 11:30 a u hřbitova od 11:30 do 12:00).
Svoz bioodpadu
Poslední letošní svoz BIO popelnic proběhl 20. listopadu. Následně
je možné bioodpad ukládat do sběrného dvora v Dobřejovicích. Za
dobrých klimatických podmínek bude do 13. 12. 2019 k dispozici kontejner na bioodpad na technickém dvoře u obecního úřadu.
Kontejnery na použitý potravinářský olej a tuky
Od 1. 1. 2020 budou v naší obci umístěny dva kontejnery na
použitý potravinářský olej a tuky, a to na dvou stanovištích –
v ulici Habrová u přečerpávací stanice a v ulici Říčanská (průchod na fotbalové hřiště u bývalé hasičárny). Do nádob lze ukládat pouze potravinářský olej (z fritéz apod.) v uzavřených plastových lahvích dle instrukcí uvedených na nádobě.
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Děkujeme občanům, kteří nejenže odpad třídí, ale třídí ho správně,
a žádáme ty ostatní, aby důsledně dodržovali ukládání tříděného odpadu do příslušných nádob. Všichni asi víme, že situace v odpadovém
hospodářství je celosvětově neudržitelná, a i naše politická reprezentace chystá změny, které budou občany motivovat k tomu, aby svůj odpad lépe třídili a především aby ho minimalizovali…
Martin Diviš, starosta

Proč je dobré štěpkovat
Před dvěma roky byla v naší obci provedena analýza potenciálu produkce odpadů. Tato analýza byla následně podkladem k rozhodnutí
zastupitelstva obce pořídit v rámci dotace z Operačního programu Životní prostředí a Fondu soudržnosti jednak kompostéry pro domácnosti a jednak výkonný profesionální štěpkovač LASKI LS 150D. Podmínkou pro přidělení dotace bylo mimo jiné to, že štěpkovač bude
k dispozici na základě domluvy pro občany obce. Jak jste se již
mnozí přesvědčili, tato podmínka funguje.
Cílem těchto dvou opatření je snížit na minimum množství biologicky
rozložitelného odpadu, který by se musel odvážet mimo obec. Většina
zahrádkářského i případný bioodpad z domácností občanů lze zužitkovat formou kompostování a opětně použít jako hodnotné organické
hnojivo. Keře, ořez stromů a živých plotů nebo silné větve by neměly být vhazovány do objemového kontejneru, který je trvale
umístěn na dvoře OÚ, ale předány k bezplatnému rozdrcení pomocí obecního štěpkovače.
Štěpkovač, který obec vlastní a provozuje, je určen k likvidaci větví,
kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě
štěpky z uvedených materiálů a dále případně k likvidaci nepotřebného
řeziva (bez hřebů), jako jsou např. tyče, prkna, krajiny, trámky nebo
kůly. Štěpkovač dokáže zpracovat za hodinu 7–12 m3 hmoty.
Štěpkovačem je možné zpracovávat výše uvedené dřevěné kmeny
a větve do průměru 150 mm nebo ploché materiály o tloušťce až
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60 mm. Je to také ideální způsob, jak se pohodlně zbavit vánočních
stromků po skončení vánočních svátků.

foto Z. Kysela
Štěpkovač je opatřen dvounápravovým podvozkem, takže je možno
drcení většího množství materiálu provést přímo na vašem pozemku. O obsluhu, stejně jako o přistavení a odvezení štěpkovače, se
z důvodu bezpečnosti práce musí postarat kvalifikovaná obsluha, kterou zajistí zaměstnanci obce Jaroslav Diviš a Josef Vik. Před štěpkováním doporučujeme materiál připravit tak, aby se strojem nemuseli
jezdit po vaší zahradě a nedošlo k zbytečnému poškození a znečistění
pozemku. Přítomnost a součinnost vlastníka nemovitosti je v těchto
případech vždy nezbytná!
Štěpkování se vám vyplatí, pokud máte v plánu mulčování vašich záhonů. Mulčování je vystýlání záhonů tenkou vrstvou organického materiálu (štěpky). Díky tomu ochráníte svou zahradu před vysycháním,
slunečním úpalem, růstem plevelu a před půdní erozí.
Jestliže si štěpku nepřejete ponechat pro vlastní potřebu, pracovníci
obce zajistí její odvoz a bude použita k mulčování obecních záhonů,
zeleně a obsyp stromů a keřů.
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Od počátku provozování bylo se strojem LASKI 150 zpracováno více
než 320 m3 biologického odpadu, který byl téměř beze zbytku využit
přímo v obci k mulčování nebo kompostování. Pokud by byl veškerý
tento materiál ve formě větví, kmenů a keřů odvezen společností AGORA
pomocí velkoobjemového kontejneru, představovalo by to množství cca
44 kontejnerů. Jelikož vyvezení a likvidace jednoho kontejneru stojí naši
obec cca 1650 Kč, ušetřili jste vy, kteří využíváte štěpkovač, obecní
kase více než 72 000 Kč!
zpracoval ing. Zdeněk Kysela

Veřejná sbírka Ladova kraje
Okružní stezka krajem Josefa Lady, která je dlouhá 76 km a slouží
nám už přes 10 let, spojuje svazkové obce a zajímavá místa v regionu.
Stezka je značena červeným květem. Najdete zde například Národní přírodní rezervaci Voděradské bučiny, obdivovat můžete scenerie řeky Sázavy, Přírodní park Velkopopovicko a mnohé další zajímavosti. Trasa
vede vesměs po značených cyklotrasách nebo turistických trasách.
Cílem sbírky, kterou už na začátku roku vyhlásil Ladův kraj, je
shromažďovat prostředky na opravy odpočívek, lavic, infotabulí i značení. Je příležitostí nejen pro jednotlivce, ale i pro malé či velké firmy, jak
se podílet na zlepšování svého okolí. Něčím konkrétním můžeme ukázat,
že malebná krajina mezi Prahou a řekou Sázavou slouží nám všem a není
nám lhostejná!
Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj není komerční podnik ani charitativní organizace, a právě proto je pro něj náročné nacházet zdroje na
opravy vybavení na stezkách. Svazek byl založen před 18 lety s cílem
podpořit mikroregion s původně dvaadvaceti, nyní čtyřiadvaceti obcemi.
Kromě legislativní pomoci obcím se stará o udržování meziobecní spolupráce, rozvoj kultury, sportu, udržování tradic atd. Starostové všech 24
obcí Ladova kraje odsouhlasili vyhlášení veřejné sbírky a věří, že
občané si uvědomí, že stezky jsou součástí jejich okolí, nejsou samozřejmostí a pro své zachování vyžadují péči.
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Adventní a předvánoční čas nabádá k rozjímání, soucítění a podpoře
opuštěných, slabších či jinak znevýhodněných. Lidé v tento čas častěji
přispívají do sbírek z různých koutů naší republiky či zahraničí. Darujme
si k Vánocům opravené stezky našeho regionu!
Na sbírku Ladova kraje můžete přispět na č. ú. 107-1172230237/0100.
 Vystavíme vám potvrzení o daru pro daňové účely.
 Na přání vám vystavíme reprezentační dárcovský certifikát: „Tato
osoba/společnost/firma/sdružení, apod. podporuje kraj Josefa Lady“.
 Dárce pozveme na otevření obnovené stezky a zveřejníme na webu a
facebooku Ladova kraje.
 Můžeme umístit vaše jméno/logo na konkrétní vybraný venkovní mobiliář (v závislosti na výši daru).
Děkujeme, každá vaše koruna bude užitečná!
Bc. Hanka Bolcková, LK (redakčně upraveno)
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Informace z Průhonického parku
Likvidace kůrovcové kalamity
V Průhonickém parku probíhají v současné době intenzivní těžební
práce při likvidaci kůrovcové kalamity. Kácí se napadené vzrostlé
stromy, v areálu se pohybuje těžká mechanizace a zpracovává se dřevní hmota. V některých lokalitách může být proto dočasně omezen pohyb návštěvníků po parkových cestách a zvýšený hluk. Dbejte prosím
zvýšené opatrnosti v těchto místech, za případná omezení se vám
omlouváme.
Porušování návštěvního řádu
V neděli 6. října došlo
v Průhonickém parku opět
k incidentu, kdy volně pobíhající psi, kteří nebyli pod
kontrolou majitele, uštvali
srnu, vážně ji poranili
a zahnali ji do potoka, kde
uhynula. Incidentu přihlíželo několik návštěvníků, nepodařilo se jim však psy
odehnat. Majitelka psů se
dostavila až po incidentu a z místa odešla před příjezdem obecní policie, kterou návštěvníci přivolali. Celá věc byla předána Policii ČR.
Znovu a důrazně upozorňujeme návštěvníky na povinnost držet psy na
vodítku!
Poškozování turniketů
V druhé části Průhonického parku dochází opakovaně k vážnému poškozování vstupních turniketů. Opakované poškozování jednotlivých
turniketů omezuje jejich funkčnost během roku a výše škody se pohybuje v desetitisících za rok. Protože cena jednotlivých oprav přesahuje
5000 Kč, je toto chování posuzováno jako trestný čin a celá záležitost
byla předána Policii ČR.
Správa Průhonického parku
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Bezpečnostní desatero
proti požárům v domácnostech
Hasičský záchranný sbor ČR připravil pro občany
bezpečnostní desatero, které shrnuje nejčastější příčiny požárů v domácnostech – a nabádá občany
k opatrnosti a prevenci v oblasti požárů v domech
a bytech. Každý rok dochází k více než tisícovce požárů v obytných budovách, kde umírají desítky lidí
a stovky jich jsou zraněny.
1. ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s původní dokumentací výrobce.
2. HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte
opatrnost při vaření.
3. POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových košů nedopalky
vždy dokonale uhaste.
4. KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.
5. TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé
nádoby.
6. POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim nebezpečí vzniku
požáru.
7. VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími spreji a přenosnými
hasicími přístroji.
8. UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musejí být
řádně označené a přístupné.
9. KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.
10. UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ
V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího domu rychle utéct
a zachránit členy rodiny.
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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v úplném znění naleznete na
www.cestlice-obec.cz.
Ze zasedání ZO Čestlice
dne 25. září 2019
Přítomni: Diviš Martin, Dvořák Aleš, Nováková Ivana, Šaššák Jan,
Zemanová Jana
Nepřítomni: Dobiáš Bohdan, Mrzena Přemysl, Síleš Petr, Vanča Matouš
Ověřovatelé zápisu: Dvořák Aleš, Nováková Ivana
Bod 1. Finance a majetek
 ZO bere na vědomí finanční zprávu o plnění rozpočtu za období
8/2019.
 ZO souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 3. Hlasováno: pro 5,
proti 0, zdržel se 0
 ZO schvaluje návrh na dosadbu zeleně v obci dle plánu obnovy do
částky 150 000 Kč bez DPH – jedná se o náhradu uhynulých stromů a dosadbu již osázených lokalit v rozsahu cca 40 stromů a 20
keřů. Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
 ZO schvaluje návrh na odborné ošetření stromů dle posouzení arboretisty do částky 150 000 Kč bez DPH. Hlasováno: pro 5, proti 0,
zdržel se 0
 Vyhodnocení nabídky na výrobu nábytku do zubní ordinace –
vzhledem k tomu, že zastupitel Aleš Dvořák se z důvodu střetu zájmů vzdal hlasování a zastupitelstvo se stalo neusnášení schopným,
bylo hlasování odloženo.
 ZO schvaluje servisní smlouvu o správě systému výpočetní
techniky obce Čestlice – údržba a servis softwarových služeb. Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
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Bod 2. Různé
 Starosta seznámil zastupitele obce se závěrečnou zprávou o přezkoumání hospodaření DSO Ladův kraj za rok 2018, která byla
vzata na vědomí.
Diskuze
 osázení kruhových objezdů a úprava zeleně v obci
 povinná skartace dokumentů

Ze zasedání ZO Čestlice
dne 23. října 2019
Přítomni: Diviš Martin, Dobiáš Bohdan, Dvořák Aleš, Nováková Ivana, Síleš Petr (odešel ve 20.30 hod.), Šaššák Jan, Zemanová Jana
Nepřítomni: Mrzena Přemysl, Vanča Matouš
Ověřovatelé zápisu: Dvořák Aleš, Šašák Jan
Bod 1. Finance a majetek
 ZO bere na vědomí finanční zprávu o plnění rozpočtu za období
9/2019
 ZO souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 4. Hlasováno: pro 7,
proti 0, zdržel se 0
 Vyhodnocení nabídky na výrobu nábytku do zubní ordinace –
zastupitel Aleš Dvořák se z důvodu střetu zájmů vzdal hlasování.
ZO schvaluje nejnižší cenovou nabídku ze čtyř předložených za
konečnou cenu ve výši 132 250 Kč. Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 1
 ZO schvaluje nabídku na dodávku osvětlení fotbalového hřiště
(náhrada stávajícího nevyhovujícího osvětlení) od společnosti Hemerka Elektro v částce 121 577 Kč bez DPH. Hlasováno: pro 7,
proti 0, zdržel se 0
Ve 20.30 odešel Petr Síleš
 ZO schvaluje kupní smlouvu na pozemek p. č. 351/49 v k. ú Čestlice o výměře 32 m2, který vznikl oddělením z pozemku p. č.
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351/35, za dohodnutou cenu ve výši 166 400 Kč. Hlasováno: pro 6,
proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě „Průhonice splašková kanalizace Říčanská“ na p. č. 679/1
v k. ú. Průhonice. Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje převod majetku do správy p. o. ZŠ a MŠ Čestlice
na základě dodatku č. 3 ke zřizovací listině, čímž se rozšiřuje soubor gastronomického zařízení kuchyně o nová zařízení včetně elektrické multifunkční sklopné pánve s míchadlem a univerzálního kuchyňského robotu. Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
ZO souhlasí s uložením finančních prostředků obce ve výši
20 mil Kč na termínovaný vklad u KB s tříměsíční výpovědní lhůtou. Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
ZO souhlasí s předloženou nabídkou na projekční a inženýrské
práce pro rekonstrukci jídelny a výdejny v ZŠ včetně autorského dozoru, zpracovanou Ing. arch Zdeňkem Fučíkem, za cenu
180 000 Kč bez DPH. Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Diskuze
 Představení záměru na využití pozemku mezi ulicí Polní a Makrem
pro volnočasový projekt „Pumptrack Čestlice“– prezentace Dan
Dobiáš, Aleš Dvořák a hosté p. Doksanský a p. Špiláček
 Dotační výzvy – seznámení

CO SE V OBCI DĚJE
Jak dnes funguje

Dva roky provozu čestlické sportovní haly jsou za námi a pro ty z vás,
koho zajímá, jak si hala vede, jak žije a jak naplnila naše záměry
a cíle, máme malou rekapitulaci. Každopádně už dnes můžeme říci, že
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čestlická sportovní hala se dostala do širokého podvědomí podporovatelů sportu z naší obce i blízkého okolí.
Prvotním úkolem tohoto zařízení bylo poskytnout dostatečný a kvalitní prostor pro děti navštěvující naši základní školu a zajistit jim
protiváhu sezení ve školních lavicích. To se podařilo a hala je plně využívána jak pro výuku, tak pro školní družinu.
Druhým bodem na našem pomyslném seznamu bylo nabídnout prostor sportovním klubům a spolkům, které podporují rozvoj sportu
u dětí i dospělých v jejich volném čase. Stálými uživateli haly jsou tak
TJ Sokol Čestlice, škola Taekwondo IFT NA-MU, kurz sebeobrany
Krav Maga a další organizace z Dobřejovic a Průhonic. Hala je hojně
využívána i pro jiné sporty – hraje se tu fotbálek, nohejbal, florbal,
stolní tenis i badminton, v malém sálku probíhá zdravotní cvičení zaměřené na bolavá záda, relaxační cvičení jógy a rehabilitační cvičení
a prostor malého sálku si ke svým aktivitám pronajímá RC Čestlík.
Za třetí jsme chtěli výstavbou haly dát příležitost pro individuální
sportovní vyžití občanů Čestlic – tady je ovšem zájem menší... Přesto
platí, že ve sportovní hale si na své přijdou vedle zmíněných sportovních aktivit i zájemci o atletiku a sportovní hry nebo zájemci o posílení
těla na kruhovém tréninku. Hala má zkrátka velmi různorodé využití
a věříme, že to tak bude i v příštích letech a že si zde najde každý to
své.
V současné době je sjednáno 17 dlouhodobých smluv pro organizace
nebo jednotlivce, kteří halu nebo malý sál pravidelně navštěvují a užívají v rozsahu od jedné do deseti hodin v týdnu. V období od konce
října do téměř konce března je hala zcela využita a v současné době už
je jen minimální prostor pro případné zájemce. Malý sálek je využíván
méně, ale i ten má své pravidelné návštěvníky. Pro jednotlivce
z Čestlic se nabízejí volné kapacity haly o víkendech. Aktuální rozvrh
haly a způsob objednávek krátkodobého či dlouhodobého pronájmu
naleznete na webových stránkách obce.
V současné době máme maximální využití pět měsíců v roce, pro dalších pět měsíců školního roku, kdy se uvolní prostor po fotbalistech
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vracejících se na venkovní hřiště, můžeme ještě nabídnout prostor pro
zájemce z řad halových sportů. O prázdninách je pro běžný provoz
hala uzavřena, ale i zde se nabízí prostor pro individuální zájemce, jakými bylo letos RC Čestlík, pořádající zde příměstský tábor, nebo víkendová soustředění Cheerleaders.
Hlavním záměrem vybudování haly bylo dát občanům Čestlic další
příležitost pro jejich sportovní vyžití. Věříme, že tento záměr byl naplněn a i díky zájemcům z okolí žije hala pestrým životem.
Jana Zemanová, místostarostka

Stanice dobrovolných hasičů Čestlice
od září v provozu!
V září letošního roku při slavnostním otevření
převzali čestličtí hasiči do užívání zbrusu novou
budovu stanice dobrovolných hasičů v Pitkovické
ulici. Výjezdová jednotka se tak dočkala odpovídajícího zázemí nejen pro uskladnění požární
techniky a vybavení pro zásahy, ale i pro odbornou přípravu jednotky.
Nové prostory už hasiči v Čestlicích zoufale potřebovali. Po demolici
staré zchátralé hasičské zbrojnice totiž musela být část techniky a vybavení uložena v náhradních prostorách mimo obec, neboť do dočasných prostor ve stodole na návsi se jen stěží vešlo jedno výjezdové vozidlo. Nebylo kde provádět údržbu techniky, dokonce se nebylo ani
kde umýt po práci na technice nebo zásahu. Hasiči neměli žádné prostory pro uložení svého osobního vybavení, k provádění odborné přípravy musely být využívány prostory na obecním úřadě.
S předáním nové stanice se vše naprosto zásadně změnilo. Nová budova je moderní, prostorná a příjemně vytápěná. Poskytuje dostatečně
velký prostor pro parkování a údržbu zásahových vozidel, dostatek
skladovacích prostor a také vše potřebné pro jednotlivé členy výjezdo-
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vé jednotky – prostornou šatnu s kuchyňkou, umývárnu a sociální zařízení. Nechybí ani nadstandardní zasedací místnost pro různá školení
a odbornou přípravu jednotky. Přestože bude budova ještě postupně
vybavována potřebným technickým a technologickým zařízením, již
nyní plně vyhovuje potřebám jednotky. Otevření stanice přispělo
i k dokončení rekonstrukce výjezdového vozidla Dennis, které bylo na
slavnostním otevření budovy také představeno.
Poděkování hasičů tak směřuje ke všem, kteří se jakkoli podíleli na realizaci této specifické a náročné stavby, především a hlavně však
k minulému a současnému vedení obce Čestlice, neboť ne každá obec
má takový zájem a pochopení pro práci a činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů.
Bc. František Grigar, velitel JSDHO

Milí Čestličáci,
už tradičně vám chci v závěru roku poděkovat za přízeň. Chodili jste
mě celý rok navštěvovat, probírat můj knižní fond a hlavně – půjčovat
si knihy. Zdá se, že většina z vás právě tu svou knihu ke čtení v mých
regálech nachází. Někdy ovšem mou knihovnici zkoušíte, zda sleduje
vývoj na knižním trhu, a dáváte jí zapeklité úkoly. Ale vždy se vám
snaží vyhovět. Je to až neuvěřitelné, ale většinu mých čtenářů tvoří
děti. A pak že děti nečtou! Také jsem 6. listopadu zažila rekord
v návštěvnosti – navštívilo mě 52 registrovaných čtenářů!
Mnozí chodí již pravidelně navštěvovat naši Kavárnu Union v sále
v přízemí OÚ. Na poslední kavárně knihovnice zavzpomínala na
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17. listopad 1989 a se svými vzpomínkami se spontánně připojili
i ostatní. Bylo to moc příjemné.
Přeji vám všem klidný závěr letošního roku a hodně
štěstí a zdraví v roce novém, v němž se s vámi se
všemi budu opět ráda vídat.
vaše knihovna a Knihovníček (a samozřejmě vaše
knihovnice)

Úspěchy naší mládeže během podzimu 2019
Minipřípravka a školička
V neděli 29. září se nejmenší děti zúčastnily turnaje ve Všeradicích.
Na tomto turnaji jsme hráli poprvé a z místa, organizace, a nakonec
i z cestování převládly pozitivní dojmy. A jak se dařilo našim dvěma
týmům?
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Ani Modrý tým (většinou ročníky 2013 a 2012 včetně holčičího zastoupení Marti a Nelly), ani Bílý tým (děti ze školičky) se na turnaji
neztratily. Modří nastoupili proti pěti soupeřům (Příbram, Beroun, Milín, SK Střešovice a AC Sparta Praha) a Bílí měli za soupeře Všeradice, Beroun, Hostomice, SK Střešovice a AC Spartu Praha. Cílem turnaje bylo, aby si děti co nejvíc zahrály, vyzkoušely si nové věci a daly
co nejvíc gólů. Až na zápasy se Spartou a v některých pasážích jednotlivých zápasů jsme celkově obstáli a věříme, že děti (a snad i rodiče)
si nedělní dopoledne na tomto turnaji užily. Při závěrečném vyhlášení
byly všechny týmy pasovány na 1. místo, a tak si všechny děti odnesly
spolu s medailí i dobrý pocit.
trenéři Lenka Nováková a Mirek Doksanský
Mladší přípravka – Modrý tým
V sobotu 26 října za slunečného sobotního dopoledne jsme vyrazili na
poslední podzimní turnaj Divize C do pražské městské části Koloděje.
Do turnaje jsme vstupovali jako favorité na 1. místo. Po prvním utkání
to tak i vypadalo, soupeře jsme převálcovali jasně 9:1. I druhý zápas
jsme naší propracovanou taktikou vyhráli. Ovšem po pěkném rozjezdu
nás čekal „zápas podzimu“ s týmem Junior Dobřejovice o celkové prvenství v této skupině s bodovým rozdílem pouhé tři body... Od prvního hvizdu jsme stáli jako opaření, snad jako bychom fotbal nikdy nehráli, a dopouštěli jsme se individuálních chyb. Celý turnaj se
najednou proměnil v černou propast. Přišli jsme o úspěch, který jsme
měli na dosah! Ale i to se ve fotbale stává… Poslední zápas jsme si už
jen užili a celkově po pěti sehraných turnajích jsme skončili na 2. místě s počtem vstřelených gólů 114!!! Divize tedy dopadla následovně:
1. místo: Junior Dobřejovice, 2. místo: TJ Sokol Čestlice, 3. místo:
SK Kostelec u Křížků, 4. místo: TJ Slavoj Velké Popovice, 5. místo: Slavoj Koloděje.
Celkově ovšem podzimní sezonu hodnotíme kladně. Herně a týmově
jsme se zvedli a pro čestlický fotbal jsme udělali další krok v úspěšném tažení naší mládeže. Těšíme se na zimní přípravu a na turnaje,
v nichž nás budou čekat kvalitnější týmy. Naše motto zní: „I krátký
trénink je lepší než žádný a úspěch není zadarmo!“. Děkujeme dětem
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za 100% účast na trénincích a rodičům za trpělivost a senzační podporu při turnajích.
trenéři Honza Zahradník a Lenka Nováková
Mladší přípravka – Bílý tým

V neděli 20. října se na domácí půdě v Čestlicích konal závěrečný turnaj mladší přípravky, a to divize D. Turnaj se kryl se závodem Gladiator Race, a tak děti z kategorie mladší přípravky byly doplněny dětmi
z minipřípravky, kterým v brance kryl záda Matyáš Němec. Už před
závěrečným turnajem bylo jasné, že v celkovém pořadí se nezlepšíme
(už proto, že jsme divizi D začali hrát až po úvodním prvním turnaji,
takže nám nějaký ten bodík chyběl), nicméně pro nominované kluky
byla výzva postavit se soupeřům a ukázat rodičům, jak se fotbalově
zlepšili. Hned první zápas nabídl velmi vyrovnané utkání, na naší straně nechyběl elán ani bojovnost… bohužel však chyběl alespoň jeden
vstřelený gól. Zato soupeř dokázal jednu svou šanci využít a prohra
0:1 od Radošek C, které nakonec skončily celkově na druhém místě,
nás mohla trochu mrzet. V dalším zápase proti Mnichovicím kluci opět
pokračovali ve fotbale, jaký bychom si od nich představovali (obsazování soupeře, snaha udělat kličku, nahrát kamarádovi, dát gól…),
a proto nás prohra 2:3 opět mrzela, jelikož si kluci nechali dát gól, až
ke konci zápasu. Přesto je nutno kluky (a Matyáše v brance) pochválit,
jelikož to opravdu nebylo špatné! Pak pro náš tým následovala v turna-
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ji zápasová pauza, a to kluky nějak uspalo... V zápase proti Struhařovu
jsme relativně rychle prohrávali 3:0, hlavně kvůli individuálním chybám a hře téměř bez bránění. Ve druhé polovině zápasu se však kluci
zvedli, a třebaže ještě dva góly inkasovali, sami také tři krásné góly
střelili – a proto celkový výsledek 3:5 se zlepšením hry bereme. Poslední zápas při neúčasti Vyžlovky na turnaji (pro organizační nedorozumění) kluci sehráli proti Radoškám B, které celému turnaji dominovaly, takže jsme šli do zápasu s tím, že nemáme co ztratit… Herně
kluci proti vyspělejším a zkušenějším soupeřům zaostávali a celková
prohra 0:7 nebyla až takovým překvapením. Na druhou stranu viděli,
jak pěkný fotbal hrají kluci jen o trochu větší než oni, a do tréninku tak
mají motivaci, aby se jim příště dokázali herně vyrovnat. Celkově tak
tato divize dopadla následovně: 1. místo: Radošovice B, 2. místo:
Radošovice C, 3. místo: Struhařov, 4. místo: Mnichovice, 5. místo:
Vyžlovka B, 6. místo: Čestlice Bílý tým.
trenéři Mirek Doksanský a Josef Zmeškal
Starší přípravka
O víkendové sobotě 19. října sehrála starší přípravka finálový turnaj
divize B v Louňovicích, který rozhodl o celkových výsledcích podzimní sezony všech šesti turnajů. Před tímto turnajem bylo pořadí následující: 1. místo: Čestlice 57 bodů, 2. místo: Světice 54 bodů, 3. místo: Škvorec 53 bodů. Sibřina ze 4. místa na nás ztrácela již přes 20
bodů, a tak jsme věděli, že celkově nemůžeme skončit hůře než třetí
a že standardní výkon nám zaručí stříbro… Chtěli jsme ale zlato!
Turnaj jsme rozehráli výhrou nad domácími Louňovicemi a následoval
důležitý zápas se Škvorcem. Zápas byl vyrovnaný a stálo při nás hodně štěstí (soupeř třikrát nastřelil brankovou konstrukci), které podpořil
svým výkonem skvěle chytající Tomáš Sochora. To vše stačilo na remízu 0:0. Po povinném vítězství nad Říčany nás čekaly Světice, se
kterými jsme odehráli vždy tvrdé a vyhecované zápasy. Světicím se na
tomto turnaji moc nedařilo a postupně odpadly z boje o celkové prvenství. Samotný zápas byl ve znamení oboustranné snahy neudělat chybu. Nám se to povedlo, Světicím ne. Zápas se rozhodl zhruba v polovině zápasu, kdy Kuba Němec na své půlce získal míč, namířil si to
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k bráně a lehkou šajtlí k tyči zařídil skvělé vedení 1:0. Světice pak
mohutně finišovaly, ale po skvělém taktickém výkonu všech našich
kluků, podpořeném skvělým koučinkem Koviho, se nám podařilo urvat vítězství a veledůležité tři body. V tuto chvíli jsme už věděli, že
jsme zlatí, a to se bohužel projevilo v posledním utkání turnaje se
Sibřinou. Kluci již byli myšlenkami na oslavách a po zbytečných chybách nás Sibřina porazila. Slabou náplastí na porážku bylo to, že
Sibřina hrála velice kvalitně a nakonec turnaj v Louňovicích vyhrála.
Celkově jsme ale slavili my – TJ Sokol Čestlice!!! Celkové umístění
podzimní části: 1. místo: Čestlice, 2. místo: Škvorec, 3. místo: Světice, 4. místo: Sibřina, 5. místo: Louňovice, 6. místo: Říčany.

V pátek 18. října jsme také odehráli v rámci Jihovýchodní ligy utkání
na Hájích. Soupeř nepatřil k nejsilnějším, a tak si naši kluci s chutí zastříleli. Všem klukům se podařilo vstřelit minimálně jeden gól, což je
pozitivní. Celkově jsme se od druhé poloviny snažili utkání pojmout
jako možnost vyzkoušet si hlavně kombinační fotbal, ale ne vždy se to
dařilo. Důležitější tak pro nás bylo, že se nikdo v tomto zápase nezranil. Teď si užijeme poslední tréninky na naší čestlické trávě a hurá do
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další části sezony, která se bude odehrávat v čestlické hale, UMT na
Šeberově a zimních turnajových kláních.
trenéři Jirka Kovář a Michal Němec
Mladší žáci
Máme za sebou poslední zápasy podzimní části. A jsou to hlavně výsledky posledních dvou zápasů Říčany–Čestlice (3:2) a Čestlice–
Šestajovice (2:4), které nás ještě teď velmi mrzí, jelikož prohry byly
z kategorie zbytečných…. Ale vezměme to popořádku. Celkově jsme
na podzim získali tři body za výhru hned v 1. kole. Mohlo jich být ale
mnohem víc a mohli jsme se pohybovat v klidném středu tabulky. Bohužel nás každý zápas neustále srážejí výpadky koncentrace, kdy
utkání rozehrajeme na dobrý výsledek, ale po poločase vypadneme
z tempa, čehož soupeř využije…. A na nás už je pak taková deka, že se
nezmůžeme na odpor. Při pohledu na tabulku je patrná také další naše
bolest, a to střílení branek. Šancí jsme si každý zápas vytvořili dost,
ale celý podzim nám to tam bohužel nepadalo tak, jak mělo. Pokud
však odečteme dva devítibrankové příděly od Sibřiny a Football Talent
Academy, tak v obdržených gólech zase o tolik nezaostáváme. Prostě
nám soupeři bohužel dali vždy o nějakou tu branku víc… A to je pro
nás hlavní úkol do zimní přípravy: pokusit se naše střelce opět nastartovat; poté jistě přijde i výsledkové vyjádření, protože ve většině utkání jsme byli schopni soupeře přehrávat a zatlačit před vlastní branku!
Zaměříme se také na postupný přechod na velké hřiště a s tím spojené
zlepšování fyzické kondice. Na druhou stranu je nutno kluky pochválit
za to, že se stále snaží, i když nám to někdy vrže. Setkáváme se s kvalitními soupeři a pouze hra, kdy si sáhneme na hranice svých možností, nás může posunout dál. Jihovýchodní liga organizovaná týmem FC
Háje vyvrcholí závěrečným turnajem 23. 11. V zimě nás čeká liga na
Hájích doplněná o turnaje v nafukovací hale v Říčanech.
Závěrem chci poděkovat všem rodičům za neutuchající podporu při
zápasech a za to, že i přes prohry dokázali potleskem ocenit snahu
a hru našich borců. Za čtyři a půl roku udělaly všechny děti v našem
klubu obrovský posun a je velkou odměnou, že naše přípravkové týmy
i tým mladších žáků se mohou měřit s top týmy okresu Praha-východ.
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Pro to, abychom je pravidelně poráželi, musíme ještě hodně udělat
a věříme, že se poctivá práce s mládeží v budoucnu vrátí.
trenér Martin Doksanský

Fotbalisté převtělení do gladiátorů!
V neděli 20. října nás místo turnaje a převlékání se do dresů čekalo
něco jiného – Gladiator Race, jeden z nejpopulárnějších závodů
kombinace běhu a zdolávání překážek na světě. Běží se za každého
počasí, terén bývá velmi náročný a závod není žádný med, takže kluci
s Vanessou tam nechali veškeré síly! Chci proto všem zúčastněným
poděkovat za odvahu a sílu překonat sami sebe. Také v příštím roce se
podíváme na další závod takového typu. Věřím, že i rodiče dostanou
chuť si takový závod zaběhnout a na startu se všichni potkáme!
trenér Honza Zahradník

A jak se po sestupu vede A týmu?
Na podzimní část sezony ve 4. třídě se svým způsobem asi všichni těšili. Měli jsme najednou méně zápasů, konkrétně 11 (což jistě potěšilo
partnerky a rodiny zarytých fotbalistů), přivítali jsme pár nových
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tváří (nejen z řad policie ČR) a doufali jsme, že nás snad čeká lepší bilance zápasů než v minulé sezoně…
Nového trenéra potěšila hojná účast na trénincích i zápasech. Díky tomu dostal prostor vyzkoušet nová cvičení či rutiny, které odkoukal od
předchozích trenérů, z knížek či z dlouhých hodin trávených na
YouTube. Do prvního zápasu jsme tak šli ve velice pozitivním rozpoložení, ale bohužel se nám úplně nepovedl. Na prohře 2:3 s Přišimasy
na domácím hřišti byla vidět naše nesehranost (před začátkem sezony
jsme měli jen jeden přátelák) a taky nám trochu nepřálo štěstí…
Dalších pár zápasů jsme ale vyhráli a vyšvihli jsme se do čelních míst
tabulky, kde jsme se také v průběhu celého podzimu udrželi. Na trénincích jsme hodně tlačili na hru po zemi a na rychlé přihrávky a začalo se to promítat i do zápasů. Už to nebyla jen nakopávaná, ze které by
si trenéři trhali vlasy…  Celkově jsme přehrávali každého soupeře,
vytvářeli jsme si nespočet šancí – ale ne vždy jsme je dokázali dotáhnout do gólového konce. To se nám nevyplatilo třeba v prohraném zápase se Struhařovem, kde se přesně ukázalo: nedáš – dostaneš. A pak
tu byl tzv. zápas blbec, kdy se nedaří vůbec nic (a který zná každý
tým, ať je na jakékoli úrovni)… Vybrali jsme si ho v předposledním
kole v Hrusicích, kde jsme prohráli 8:2. Po zápase nám nezbylo nic jiného než smeknout před soupeřem, oklepat se a zkusit to napravit
v posledním kole. Což se nám na domácím pažitu podařilo a výhrou
8:1 nad Senohraby B jsme se s našimi věrnými fanoušky rozloučili.
Před vánočními svátky jsme se tak usadili na 2. místě v tabulce a také
máme krále střelců rozehrané půlsezony – Martina Richtera s 15 zásahy – a to je do zbytku sezony pozitivní východisko.
Do Vánoc jsme naplánovali tréninky u nás v hale v Čestlicích a od
ledna vyzkoušíme novou nafukovací halu v Kolodějích, kde se pokusíme udržet formu do další sezony. Nezbývá tedy než poděkovat všem
fanouškům za přízeň a rodinám za pochopení a podporu. Přejeme
všem krásné prožití vánočních svátků a těšíme se na vás zase na jaře.
trenér A týmu David Janecek

⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽
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POZNAMENEJTE SI
DO KALENDÁŘE
Vánoční a adventní písně
z domova i odjinud

Letošní vánoční koncert v kostele sv. Prokopa se koná již v sobotu
30. listopadu od 16 hodin. A proč ne první prosincovou neděli, jak
bývá v Čestlicích zvykem? – Prostě proto, že folková kapela Kantoři
je tak dobrá a tak vytížená, že už na začátku října neměla jediný prosincový termín volný! Ano, čtete dobře, letos nám „nehrozí“ koncert
vážné hudby, nýbrž folkové provedení vánočních a adventních písní
různých národů s názvem „Dobrý večer Tobě“. Kapela, která za
svou bezmála čtyřicetiletou existenci šířila krásu evropské lidové hudby v řadě zemí světa a na svém kontě má desítky nahrávek v rozhlase,
řadu vystoupení v televizi, třináct vydaných hudebních alb a tři DVD,
dosahuje své hudební originality zvukovými kombinacemi houslí,
příčné flétny, akustické a elektrické kytary s historickými nástroji –
niněrami, zobcovými flétnami, fidulou, fanfrnochem, středověkými
dudami, píšťalou s měchuřinou, tin whistle, low whistle, chalumeau,
klarinetem, bodhránem, dvojitými bubínky a perkusemi…
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Přijměte – nejlépe s celou rodinou, dětmi a přáteli – naše pozvání na
hudební zážitek, který se stane krásným předznamenáním Vánoc.
Vstup na koncert je tradičně zdarma a po koncertě jste společně
s interprety zváni na malé předvánoční posezení na faře.
-redakce-

Předvánoční setkání seniorů
Je až k nevíře, jak ten rok rychle utekl…
Čestlická Vejmrda sice změnila nájemce, ale
jinak zůstává vše při starém – sváteční menu s řízkem a bramborovým salátem (eventuálně bramborem), s kávou a jablečným
štrůdlem a hudba pana Bezoušky k poslechu
i k tanci. Na tradičním předvánočním setkání čestlických seniorů se budeme opět
těšit na všechny občany Čestlic, kteří v roce
2019 dovršili 60 let věku a přijdou s doprovodem jednoho rodinného
příslušníka, a to ve čtvrtek 19. prosince od 17 hodin do restaurace
Čestlická vejmrda. Čas tím sice nezastavíme, ale můžeme ho strávit
hezkou sváteční chvilkou a popovídáním se sousedy…
-redakce-

Punčové setkání u vánočního stromu
Vánoční stromek u obecního úřadu se rozsvítí už 1. prosince při mikulášské nadílce RC Čestlík, a pak už bude svítit každý den adventu
a Vánoc. Posvítí nám i na naše tradiční punčové setkání v neděli
15. prosince od 16.30 hod.
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Opět bude na zahřátí připraven čaj pro děti
a hlavně horký punč (v posledních letech je
to spíš speciální čestlický svařák v režii
místostarostky Jany Zemanové, ale „svařákové“ setkání u vánočního stromu nezní tak
hezky jako „punčové“). A když jako obvykle donesete nějakou tu ochutnávku vánočního cukroví a jiných (i slaných) dobrot,
čeká nás společné předvánoční bene:… Na
pozadí sousedského povídání znějí koledy… děti dovádějí a výskají,...
stromeček a ohýnky září do tmy… Vánoce Vánoce přicházejí, těšme
se, přátelé!
-redakce-

Bohoslužby o Vánocích 2019
Farnost/duchovní správa: ČESTLICE
Datum

Den

24. 12.
VIGILIE NAROZENÍ
Štědrý den
PÁNĚ
úterý
25. 12.
SLAVNOST
Hod Boží NAROZENÍ PÁNĚ
středa
26.12.
2. SVÁTEK
Sv. Štěpán
VÁNOČNÍ
čtvrtek
31.12.
úterý
SILVESTR
1.1.
středa

NOVÝ ROK

Čas

Poznámka

Kostel

24:00

půlnoční mše sv.

sv. Prokop – Čestlice
sv. Prokop – Čestlice

8.30
mše sv.

Narození P. Marie – Průhonice

10.45
8.30

mše sv.

sv. Prokop – Čestlice

15.00

mše sv. k ukončení
občanského roku

sv. Prokop – Čestlice

9.00

mše sv.

sv. Prokop – Čestlice

Poznámka: Provedení České mše vánoční J. J. Ryby je plánováno na
neděli 5. ledna v kostele Narození P. Marie v Průhonicích. Aktuální
pořad bohoslužeb sledujte na www.cestlice.farnost.cz.
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Přehled nejbližších akcí
 sobota 30. listopadu od 16.00 hod. v kostele sv. Prokopa v Čestlicích – „Dobrý večer Tobě“ – folková kapela Kantoři přednese
vánoční a adventní písně různých zemí; po koncertě malé posezení
s občerstvením na faře
 neděle 1. prosince od 15.30 hod. na fotbalovém hřišti – Putování za andělským světlem aneb mikulášská nadílka trochu jinak –
výroba vánočních lucerniček a světýlkový průvod ke stromečku
u OÚ; vstupné 50 Kč/dítě (v ceně materiál na výrobu lucerničky
a mikulášská nadílka); přihlášky na info@cestlik.cz do 27. 11.
(do e-mailu uveďte prosím jména dětí)
 středa 11. prosince v 17.30 hod. – vánoční tvořeníčko v knihovně – výroba vánočního andílka z pravých ručně foukaných perliček; děti od 5 let v doprovodu rodičů, cena za materiál 50 Kč, přihlášky do 4. prosince v knihovně OÚ
 neděle 15. prosince od 16.30 hod. – punčové setkání u vánočního stromu – v prostoru před OÚ u altánu, horký punč a čaj pro děti
bude zajištěn, ostatní vánoční pohoštění přineste z vlastních zdrojů
 středa 18. prosince v 19.00 hod. – koncert v Rytířském sále
průhonického zámku – Vánoční nokturno – účinkují Soňa Vimrová, Michell Katrak, Jan Meisl a Oldřich Vlček; na programu
Dvořák, Purcell, Petrov, Pavlica (vstupenky od 2. 12. v Info centru
OÚ Průhonice a v pokladně parku, vstupné 250 Kč)
 čtvrtek 19. prosince od 17.00 hod. – předvánoční setkání seniorů v restauraci Čestlická vejmrda
 pátek 20. prosince v 19.00 hod. – koncert v Rytířském sále průhonického zámku – provedení České mše vánoční od J. J. Ryby,
pěvecký sbor Smetana a orchestr ČVUT, hraje 4Seasons Chamber
Orchestra pod taktovkou dirigenta Jana Steyera (vstupenky od
2. 12. v Info centru OÚ Průhonice a v pokladně parku, vstupné
250 Kč)
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Zdravotnické středisko Čestlice, Pitkovická 17
Ordinace praktického lékaře:
lékařka: MUDr. Eva Hošková

tel 605 851 261

cestlicemed@seznam.cz
www.evahosek.mfirma.cz
Ordinační hodiny:
pondělí 08:00–13:00
středa 08:00–13:00
pátek
08:00–13:00

úterý
čtvrtek

12:00–18:00
12:00–17:00

Doplňkové služby, 1. patro:
 péče o tělo – kosmetický salon, výživové poradenství, poradna kineziologie a Bachovy esence, poradna životního stylu a pořádání
kurzů – každé úterý na objednání (Veronika Ďörďová, e-mail: veronika-vizaz@seznam.cz, tel.: 608 889 253

45

 čínská medicína (diagnostika, stimulace akupunkturních bodů, fytoterapie, baňkování, moxování, dietetika) – každou středu na objednání (Ing. Martina Hezká, , e-mail: martina.hezka@seznam.cz,
tel.: 607 688 332)

Jak funguje příspěvek na obědy
pro seniory nad 65 let?
Začátkem září se spustil zkušební provoz akce dotací obědů pro seniory. Přes počáteční opatrné krůčky jsme se dostali k dnes již fungujícímu provozu. K dnešnímu dni projevilo zájem o příspěvek na obědy
22 seniorů, z toho sedm využívá příspěvku příležitostným obědem
v Čestlické restauraci, kde si vybírají z aktuální denní nabídky. Ostatní
senioři využívají dovážkové služby obědů z vývařovny v Albertu, kde
si lze naplánovat obědy z týdenního jídelního lístku, který má k výběru
na každý den tři jídla a polévku. Svou objednávku na daný den senior
uloží do jídlonosiče a má tak zajištěno, že dostane jídlo, na které má
chuť. Systém rozvozu funguje díky spolupráci pana Balíka, za jehož
podnět a pomoc při realizaci děkujeme.
zpracovala Jana Zemanová, místostarostka

 Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny na technickém dvoře u obecního úřadu – otevřeno v pátek 22. 11.
13:00-17:00 hod., v sobotu 23. 11. 9:00–17:00 hod. a v neděli
24. 11. 9:00–15:00 hod.
 Mobilní svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 23. 11.
v obvyklých časech: na návsi 11:00–11:30 a u hřbitova v 11:30–
12:00 hod.
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 Pravidelný sezonní svoz bioodpadu z domácností je ukončen. Po
dohodě je do 13. 12. možné uložení bioodpadu zdarma do příslušného kontejneru na dvoře obecního úřadu a dále ve sběrném dvoře
Dobřejovice.
 Známky na popelnice na rok 2020 si vyzvedněte včas (již v lednu),
od dubna nebude AVE popelnice bez nové známky vyvážet!
Nejpozději do konce dubna 2020 je též třeba uhradit poplatky za
psa.

               
 Provoz obecního úřadu o Vánocích – OÚ bude otevřen naposled
v pátek 20. prosince a poprvé v novém roce v pondělí 6. ledna.
 Obecní knihovna bude otevřena naposled ve středu 18. prosince
a poprvé v novém roce ve středu 8. ledna v obvyklém čase.
 Seniorské obálky (tzv. kartičky na ledničku) si mohou senioři (či
jejich příbuzní) zdarma vyzvednout v úředních hodinách na OÚ.
 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.
 Elektronický katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb
na Říčansku naleznete na webových stránkách obce www.cestliceobec.cz v sekci SOCIÁLNÍ SLUŽBY.
 Tašky na tříděný odpad jsou pro občany s trvalým pobytem nadále
zdarma k vyzvednutí na OÚ.
 Na OÚ je možnost zakoupení publikace Čestlice v dějinách i v současnosti (200 Kč) a triček s logem obce (150 Kč).
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Přejeme všem občanům Čestlic klidné a šťastné
vánoční svátky a dobrý rok 2020!

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

administrativa: Hana Kovářová
účetní: Jana Nováková
e-mail: obec@cestlice–obec.cz
www.cestlice–obec.cz
Knihovna: středa 14–18
knihovna@cestlice-obec.cz
http://knihovnacestlice.webk.cz/
Hřbitov: v období 1. 11. – 31. 3.
otevřeno denně 9–17

Vydavatel: obec Čestlice, Pitkovická 290, 251 01 Čestlice, IČ: 00240125
Redakční zpracování a příprava k tisku: Mgr. Ivana Nováková (redakce)
Příspěvky: 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. Vychází v nákladu 340 ks.
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