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Slavnostní předání cen Středočeský Kramerius 2016 – mezi pěti
oceněnými knihovníky byla paní Jitka Šachlová z Čestlic!
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SLOVO NA ÚVOD
Adventní zamyšlení
Adventní doba je dobou všelijakého očekávání.
A i přese vše, na co jsme si zvykli, není jen
dobou nákupů a sladkých pocitů.
Každý člověk ustavičně na něco čeká. Čekáme třeba jen na autobus,
někdo čeká na nalezení práce, další na uzdravení, čekáme na moudré
politiky… Čekání, to je vlastně advent, a celý balíček toho, na co
čekáme, můžeme označit slovem spása. Člověk jednoduše vždy čeká
a doufá, že na konci ho čeká dobrý konec.
Jednou stránkou adventu se bohužel staly i komerčnost a kýč, ale
naštěstí existuje i druhá tvář tohoto posvátného období: solidarita
a pomoc na pravém místě. A v této době existuje mnoho příležitostí,
kdy můžeme projevit svoji lidskost vůči těm, kteří se nacházejí
v nějaké nouzi.
Při překročení předepsané rychlosti bliká na řidiče výstražný signál
„Zpomal!“. Není o tom vlastně celý advent? O potřebě zpomalit a konečně vnímat lidi kolem sebe a Boha nad sebou? A o čem jsou Vánoce? Ať už jsou pro nás jednadvacáté, padesáté či osmdesáté – vždy
jsou o lásce mezi lidmi a o radosti, kterou jim můžeme dát.
Sváteční pocit se nerodí ze snahy, aby bylo pod stromečkem co nejvíc
dárků, abychom napekli do tří do rána co nejvíc cukroví, nasmažili co
nejvíc řízků a připravili mísy bramborového salátu, který vystačí na tři
žlučníkové záchvaty… Dopřejme si trochu božského pokoje, minimum „dárkování“ (jak říkával Ludvík Vaculík) a maximum obdarování. Nezabíjejme poselství Vánoc spolu s kaprem. Protože toto poselství je veliké.
Protože SLOVO se stalo TĚLEM a přebývalo mezi námi.
Přeji vám požehnané dny adventní i vánoční.
P. Dr. Miroslav Malý, administrátor farnosti Čestlice
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TÉMA DNE
Sdělení TS Průhonice o zdražení vody
Technické služby Průhonice obdržely od dodavatele vody Veolie informaci o navýšení ceny nakupované vody
pro rok 2017. Vzhledem k tomu musí konečnou cenu
vody upravit i Technické služby Průhonice. Navýšení
však nebude nijak závratné – jedná se o 2,55 Kč za 1 m3
vody včetně DPH. Zároveň se pro rok 2017 navyšuje i cena stočného,
a to o 0,99 Kč/m3 včetně DPH v souladu s podmínkami dotace Fondu
životního prostředí na rozšíření kapacity čistírny odpadních vod
v Průhonicích.
Celkové navýšení vodného a stočného tak oproti letošnímu roku činí
3,54 Kč/1 m3 včetně DPH.
Technické služby Průhonice, s.r.o.

Co se letos v obci povedlo
Na stránkách našeho Občasníku se v letošním roce setkáváme naposled, proto je na místě malé ohlédnutí. Co se nám letos podařilo? – Už
více než rok se můžeme procházet po obnovené historické stezce do
Nupak nebo Benic. Letos zde však přibylo nové místo pro aktivní
odpočinek, za což patří dík místnímu truhláři panu Dvořákovi. *
U fotbalového hřiště vznikla pro diváky nová mini tribunka a malé
dětské hřiště, a rovněž byla zatravněna plocha vedle sportovních kabin pro zamýšlené hřiště. * Povedlo se dokončit výsadbu relaxační
zóny – či chcete-li nového parku – za areálem MAN a doufám, že
upravené a osázené prostranství bude občany využíváno. Předpokládáme, že park se bude ještě dotvářet a v budoucnu zde mohou vzniknout další prvky pro sportovní i relaxační využití, a to dle vašich námětů. * Byl dokončen nový posilovací vodovod do Čestlic, který řeší
zásobování vodou nejen pro komerční zónu, ale i pro část Průhonic
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a Čestlic. Jsme rádi, že zastupitelstvo obce Průhonice tuto stavbu
povolilo, jakkoli po delší dobu komplikovala život průhonických
občanů. * Byla zahájena výsadba dalšího parku mezi ulicí
Pitkovickou a Křeslickou. Plocha je zatravněna a byla zde vysázena
třešňová alej. * Po delším projednávání byla schválena změna
územního plánu č. 1 (naleznete na webových stránkách obce). Tato
změna upřesňuje možnosti výstavby na katastru obce a zpřísňuje některé podmínky, ruší např. možnost výstavby řadových domů a řeší
rozvoj komerční zóny za dálnicí. * I v letošním roce proběhla řada
kulturních akcí na novém obecním úřadě – některé byly pořádané
obcí, jiné obecní knihovnou; nadále platí, že prostory obecního úřadu
jsou otevřené i pro další aktivity – například jednu místnost
v technické budově začali využívat i čestličtí hasiči.

Nová relaxační zóna za areálem MAN čeká na vaše nápady a podněty
Těším se, že se ještě před Vánocemi společně setkáme na akcích, které
se tradičně konají v prosinci. Přeji všem občanům klidné a šťastné
prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů a zdraví v dalším roce,
v němž naši obec čekají velké investiční akce a nás všechny i celou
naši společnost čeká mnoho zásadních rozhodnutí a výzev.
Petr Šachl, starosta
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CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT
Úspěch čestlické knihovny
Středočeský Kramerius je regionální soutěž, jejímž cílem je podpořit
aktivní dobrovolné knihovníky v malých obecních knihovnách
a ocenit je za jejich péči o čtenářskou obec, za přínos k rozvoji
knihovny i rozvoji života v obci. V soutěži se hodnotí znalost
a odbornost knihovníka, jeho spolupráce se školami, počet akcí, zájem
o další sebevzdělávání, velikost a přírůstek knižního fondu, webové
stránky knihovny, vývoj počtu čtenářů, dále podpora obce, vzhled
knihovny, přístup do knihovny pro seniory a handicapované a další
faktory.
Ve Středočeském kraji je činných více než 700 veřejných knihoven,
které působí v obcích a malých městech a lze je zařadit do kategorie
neprofesionálních knihoven.
Ocenění Středočeský Kramerius se letos 6. října udělovalo již popáté a obdrželo ho
pět nejlepších dobrovolných
knihovníků ze Středočeského
kraje, kteří v posledních letech udělali obrovský kus
práce při zvelebování obecní
knihovny. Mezi oceněnými
byla knihovnice z Čestlic
paní Jitka Šachlová, navržená pověřenou knihovnou v
Benešově. K tomuto úspěchu
jí dodatečně gratulujeme a máme radost, že se čestlické knihovně
dostalo její zásluhou takového uznání!
zpracovala Ivana Nováková
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Mobilní aplikace V OBRAZE
Chcete být informování o aktualitách z obecního webu? Chcete mít
ve svém chytrém telefonu k dispozici důležité informace z obce? –
Právě pro vás je určena nová mobilní aplikace V OBRAZE. Nabízí
přehled aktualit z webu obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy,
dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie
nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce. V aplikaci si vyberete
obec, o níž chcete dostávat informace – míst si totiž můžete zvolit víc,
nejen svoji domovskou obec!
Co všechno můžete s aplikací sledovat?
 kulturní a sportovní akce
 fotogalerie
 aktuality
 úřední desku
Co je potřeba ke stažení aplikace?
 chytrý telefon s operačním systémem Android či iOS
 přístup na internet
 místo v úložišti telefonu cca 13 MB
Kde si lze aplikaci stáhnout?

Více na http://www.online-team.cz/vobraze/
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Nová příležitost pro občany,
jak realizovat své náměty!
V příštím roce se vám, občanům, naskytne možnost přímo se podílet na rozvoji obce, a to pomocí participačního rozpočtu. Oč jde? Obec
v rozpočtu vyčlení sumu peněz, která bude investována dle námětů občanů. Cílem je to, aby se
občané více zapojili do dění v obci, a to podle
předem daných pravidel. Pokud tedy máte nápad,
který by se dal tímto způsobem realizovat, zde se
nabízí cesta, jak na to.
Kdo může přicházet s náměty? Všichni trvale hlášení občané Čestlic
od 15 let věku.
Jakým způsobem je třeba postupovat? Stačí do konce února 2017
podat přihlášku na obecní úřad (přihláška bude zveřejněna na
webových stránkách obce). Na podporu projektu je třeba sehnat šest
podpisů občanů obce starších 15 let. V návrhu je třeba popsat:





situaci, kterou projekt nebo námět řeší;
specifikaci místa (případně doplněnou nákresem);
cíl projektu – koho se dotkne a komu bude sloužit;
odhadované náklady projektu.

Projekt musí být realizovatelný, a to během jednoho roku, a pokud
půjde o využití pozemku, musí obsahovat předběžný souhlas majitele
dotčeného pozemku, eventuálně musí jít o vhodný pozemek v majetku
obce.
Kolik může projekt stát? Částka vyčleněná z rozpočtu obce je
250 000 Kč a jeden projekt může dosahovat maximálně do výše 50 %
této částky. Z participativního rozpočtu nemohou být podporovány
náklady jednotlivých organizací nebo spolků a roční náklady na
udržení projektu nesmějí být vyšší než polovina sumy na samotný
projekt.
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Mohu se o svém nápadu s někým poradit? Určitě. Odbornou radu,
pomoc s přípravou projektu a konzultace poskytne pracovník úřadu
ing. Kysela.
Kdo rozhodne o tom, jestli bude váš projekt vybrán? Začátkem března
bude svoláno veřejné shromáždění občanů, na němž budou všechny
projekty představeny – ideální by bylo, kdyby každý projekt představil
veřejnosti jeho autor osobně. Na základě doporučení tohoto
shromáždění zastupitelstvo obce rozhodne o možnosti realizace
jednotlivých projektů.
Petr Šachl, starosta

Zámecká kavárna Taroucafé

Od listopadu můžete navštívit kavárnu Taroucafé na zámku
v Průhonicích bez placení vstupného do parku!
Pokud navštívíte pouze zámeckou kavárnu, bude vám vstupné na
základě speciální vstupenky při odchodu z parku vráceno. Informujte
se na pokladně.
Otevírací doba:
Po - Pá 11:00 - 17:00
So - Ne 12:00 - 17:00
V zimním období je každé ÚTERÝ kavárna uzavřena.
Kavárna Taroucafé se těší na vaši návštěvu!
Více informací naleznete na www.taroucafe.cz.
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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v plném znění naleznete na
www.obec-cestlice.cz.
Ze zasedání ZO Čestlice
dne 27. září 2016
Přítomni: Petr Šachl, Martin Diviš, Roman Kabelka, Petr Pála, Simona
Pecková, Jana Zemanová
Omluveni: Bedřich Brtek, Ivana Nováková, Jan Šaššák,
Ověřovatelé zápisu: Martin Diviš, Jana Zemanová
Bod 1.
 Návrh usnesení k bodu „Změna č. 1 ÚP Čestlic – vydání
dokumentace“- ZO Čestlice:
a) r o z h o d u j e o námitkách a o vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu změny č. 1 ÚP Čestlic tak, jak je
uvedeno v předloženém návrhu, který je součástí
Odůvodnění opatření obecné povahy – Změny č. 1
územního plánu Čestlic;
b) v y d á v á opatření obecné povahy č. 1/2016 Změnu č. 1
ÚP Čestlic na základě předložené dokumentace;
c) o v ě ř u j e v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona, že
předložená dokumentace není v rozporu s Politikou
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se
stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského
úřadu;
d) p o v ě ř u j e pořizovatele územně plánovací dokumentace
– OÚ Čestlice, aby v souladu s platnými předpisy oznámil
vydání změny územního plánu veřejnou vyhláškou,
zajistil její trvalé zveřejnění na oficiálních webových
stránkách obce, uložil dokumentaci na předepsaných
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místech a požádal o její zapsání do evidence územně
plánovací činnosti.
ZO přijímá výše uvedené usnesení „Změna územního plánu
č. 1“: Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Bod 2. Různé
 Informace o jednání s firmou DOMO o uzavření dodatků
k plánovacím a rámcovým smlouvám.
 Informace o smlouvě s AQUAPALACE o narovnání vypracovanou právní kanceláří JUDr. Račok.
Ze zasedání ZO Čestlice
dne 10. listopadu 2016
Přítomni: Petr Šachl, Bedřich Brtek, Roman Kabelka, Ivana
Nováková, Petr Pála, Simona Pecková, Jan Šaššák, Jana Zemanová
Omluveni: Martin Diviš
Ověřovatelé zápisu: Simona Pecková, Petr Pála
Bod 1. Finance a majetek
 ZO schvaluje koupi pozemků pod obecními komunikacemi
v ulici Ke Hřišti a Okružní – jedná se o vypořádání
historických nesrovnalostí pod obecní komunikací, nutné
k novému zařazení jako místní komunikace. Týká se
pozemků: 1) p. č. 219/13 o rozloze 40 m2; 2) p. č. 163/202
o rozloze 217 m2; 3) p. č. 163/203 o rozloze 19 m2 – všechny
za cenu 700 Kč/m2 dle znaleckého posudku. Hlasováno: pro 8,
proti 0, zdržel se 0.
 ZO schvaluje znění dodatků č. 1 ke smlouvám plánovacím
a rámcovým mezi DOMO Development a DOMO
Development II a pověřuje starostu podpisem všech čtyř
dodatků ke smlouvám. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO přijímá dar pozemku p. č. 145/26 o výměře 1700 m2
v k. ú. Čestlice od Sboru dobrovolných hasičů Čestlice –
Česká hasičská jednota a pověřuje starostu podpisem darovací
smlouvy. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodeje obecního
pozemku p. č. 322/38 o výměře 60 m2 vedený jako orná půda
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v k. ú. Čestlice – zbytkový pozemek, který obec získala od
Katastrálního úřadu. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Zpráva kontrolního výboru o plnění – přednesla Simona
Pecková, ZO vzalo na vědomí.
ZO nesouhlasí s povolením umístění reklamního poutače
na spojce k Nupakám pro Pizzerii v obci Nupaky. Žádost
nebyla schválena. Hlasováno: pro 2 (Brtek, Kabelka), proti 5,
zdržel se 1 (Šachl).
ZO podmiňuje jednání o plánovací smlouvě se společností
JHP Group (záměr výstavby Kaufland v Křeslicích)
vybudováním okružní křižovatky s odbočovacími rameny
místo navrhovaného odbočovacího pruhu. Hlasováno: pro 8,
proti 0, zdržel se 0.
Záměr výstavby billboardu na pozemcích fy ANGARMOS
plus a. s. - umístění billboardu odporuje platné vyhlášce o
umísťování reklamy na území obce Čestlice. ZO navrhuje
zahrnout jednání o umístění billboardu do probíhajících
jednání o spolupráci. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO nesouhlasí se záměrem otevření kasina v budově bývalé
firmy Kenvelo dle návrhu představeného firmou KAJOT.
Návrh nebyl schválen. Hlasováno: pro 0, proti 7, zdržel se 1
(Kabelka).
Činnost školské rady – zástupce obce. ZO pověřuje člena
školské rady zastupujícího obec, aby inicioval setkání školské
rady a zajistil její činnost, a to do konce roku.
Plán inventur a provedení veřejnoprávních kontrol v ZŠ
a MŠ Čestlice a v TJ Sokol Čestlice – z rozhodnutí starosty
byly jmenovány tři inventurní komise, které zahájí činnost
28. 11. 2016.
ZO souhlasí se zvýšením ceny vodného oproti letošnímu roku
o 3,54 Kč včetně DPH dle návrhu TSP Průhonice z důvodu
zvýšení ceny od dodavatele (Želivská provozní a. s.).
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 1 (Brtek).
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí mezi obcí
Čestlice a Českou telekomunikační infrastrukturou a. s.,
zastoupenou firmou TEMO – TELEKOMUNIKACE, a. s.,
o uložení kabelu na pozemcích obce p. č. 590/1, 596/9 a 590/2
v k. ú. Průhonice za služebnost 9.000 Kč z důvodů stavby
„Zkapacitnění retenční nádrže Čestlice VH1“ a pověřuje







starostu podpisem smlouvy. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel
se 0.
ZO schvaluje koupi pozemku ½ p. č. 219/16 v k. ú. Čestlice
kupní smlouvou č.1001V16/80 od České republiky – Státního
pozemkového úřadu za odhadní cenu dle znaleckého posudku
za cenu 219 385 Kč (jedná se o pozemek u sportovních kabin,
poslední narovnání vlastnických vztahů) a pověřuje starostu
podpisem smlouvy. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO souhlasí s ustavením pracovní komise ve složení p.Brtek
a p. Kabelka – výstupem práce komise má být návrh pozemků
ke směně mezi krajem a obcí – výměna komunikace (Lipová
a nupacká spojka), s termínem 31. ledna 2017. Hlasováno: pro
7, proti 0, zdržel se 1 (Zemanová).
ZO schvaluje nabídku JT banky a souhlasí s nákupem dvou
směnek na dobu jednoho roku dle předložené nabídky.
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Termín dalšího řádného zasedání ZO byl stanoven na 7. 12. 2016 od
18. hod.

.

CO SE V OBCI DĚJE
Informační (kulturní) okénko
V několika minulých letech obec občanům nabízela
slevu do divadel v systému Bonusys – obec nakoupila
dárkové certifikáty opravňující k výhodnému nákupu
vstupenek ve vybraných divadlech na principu 1+1 (jednu vstupenku
hradil občan a druhou, kterou zakoupením certifikátu hradila obec, měl
zdarma). V příštím roce chceme od jarní sezóny tuto službu pro
občany obnovit – ujala se jí zastupitelka paní Jana Zemanová. Kdo
má o návštěvu divadel se slevou zájem, kontaktujte ji včas, aby vám
mohla zasílat nabídky (domek216@seznam.cz, tel. 724 237 938).
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Vítání občánků se uskutečnilo na obecním úřadě
v neděli 23. října. Letos byla slavnost genderově zcela
vyvážená, neboť Domovské listy obce Čestlice byly
uděleny dvěma holčičkám, Klárce a Aničce, a dvěma
klukům, Davidovi a Václavovi. Jako tři sudičky se
nad kolébkou sešly tři plavovlasé sestřičky, nedávno
ještě samy vítané jako čestličtí občánci. A protože dvě mladší sudičky
byly ještě školou nepovinné, měly trochu starostí se čtením sudeb,
které dávaly novým občánkům do vínku. Ale hlavní je, že všechny
jejich sudby byly dobré! Rodiče dostali jako vždy kromě pugétu
a drobných dárečků také cd s fotografiemi na památku.
redakce
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Knihovna informuje
Milí Čestličáci,
opět se blíží Vánoce a je čas se ohlédnout za
končícím rokem. I já a moje knihovnice bilancujeme… V letošním roce pokračovala naše spolupráce se školou i školkou, na jaře jsme s dětmi
malovali, na podzim jsme s maminkami vytvářeli
krásné náramky, v prostorách obecního úřadu se
konaly zajímavé výstavy i přednášky a v mých
regálech přibyla spousta krásných nových knih. A za tohle všechno se
mojí knihovnici dostalo krásného ocenění! Byla jednou z pětice dobrovolných knihovníků a knihovnic Středočeského kraje, kteří získali
cenu Kramerius 2016!
Moje knihovnice však neusíná na vavřínech a už teď chystá program
na příští rok, na který vás spolu srdečně zveme. Budeme nejen
pokračovat ve zmíněných aktivitách letošního roku, ale připravujeme
nové akce, třeba na leden a únor výstavu „Putování za předky“,
doplněnou dvěma přednáškami a besedou. Nikdo po vás nebude chtít,
abyste se věnovali sestavování rodokmenu vlastní rodiny. Cílem je
odhalit vám některé zajímavosti skryté v archivech a poskytnout vám
rady, jak je můžete sami – v klidu domova s pomocí internetu –
vyhledávat. Knihovnice také trochu pohovoří o historii, abychom lépe
pochopili dobu, v níž žili naši předci, a vše ukáže na zajímavém
rodinném příběhu. Dozvíte se, jak psát rodovou kroniku, a prohlédnete
si spoustu fotografií. Tyto dvě přednášky budou zakončeny besedou
s paní Helenou Voldánovou, která je členkou České genealogické
a heraldické společnosti v Praze a stála u přípravy televizního seriálu
Tajemství rodu, takže odpovědi na své otázky získáte od skutečného
odborníka. Srdečně zváni jsou nejen milovníci historie!
Všechny pozvánky a informace jsou k dispozici v hlavní vývěsce OÚ
a na webových stránkách knihovny http://knihovnacestlice.webk.cz/ a
http://www.cestlice-obec.cz/, kde najdete i seznam již realizovaných
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akcí, doplněný fotografiemi. O vánočních svátcích bude v knihovně
zavřeno, ale uvidíme se opět ve středu 4. ledna 2017.
Já i moje knihovnice přejeme všem milým čtenářům a vůbec všem
obyvatelům Čestlic příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví
a úspěchů v novém roce.
Vaše knihovna




Nadějné umístění mužů po skončení
podzimní sezóny
Výkony jako na houpačce, ale nakonec zasloužené 2. místo v podzimní tabulce – tak by se dal stručně popsat průběh fotbalového podzimu.
Na začátku velmi slušný rozjezd, pak někdy malé, jindy zas velké trápení, a nakonec příjemný závěr!
Začátek podzimní sezóny nás zastihl v relativně dobré pohodě po
povedené přípravě, kdy se noví hráči postupně sehrávali se zbytkem
týmu a první zápasy nasvědčovaly tomu, že bychom konečně mohli po
roční odmlce zaujmout místo na špici tabulky… Ale později se
ukázalo, že o pozici lídra rozehrané soutěže budeme muset pořádně
zabojovat.
S podzimem nás ovšem čekala také milá povinnost poblahopřát
Vaškovi Čermákovi, našemu předsedovi, hospodskému a správci
v jedné osobě, k jeho jubilejním 70. narozeninám. Vyšly přesně na den
domácího zápasu s Ondřejovem B, takže jsme mu mohli před
zahájením zápasu za přítomnosti fanoušků popřát hodně zdraví a sil do
dalších let.
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Jak bylo řečeno v úvodu, po sérii povedených utkání přišly zápasy
méně povedené, které negativně ovlivnily atmosféru v týmu. Nebylo
lehké se s touto situací vyrovnat, na toto téma proběhlo několik debat,
ale bylo hlavně na každém z nás, aby si uvědomil své chyby, jak
fotbalové tak i lidské! Sám za sebe bych byl rád, aby to byla na
dlouhou dobu poslední vážnější krize a aby náš tým vždy šlapal
a táhnul za jeden provaz.
Zlom přišel v zápase s týmem Senohraby B, kdy jsme po prvním
poločase před domácím publikem prohrávali 0:2. Po prvním poločase
nebylo nic, za co bychom se mohli chválit, takže místo planých řečí
nám nezbývalo než ve druhém poločase předvést výkon, který by
potěšil nejen hráče a trenéry, ale hlavně fanoušky, kteří již byli
z našich výkonů rozpačití. A to se nám povedlo do posledního
puntíku! Nakonec jsme zápas otočili a vyhráli 5:3, což nám dodalo
chuť do dalších zápasů. Ale především jsme si dokázali, že když je
snaha, dokážeme hrát opravdu zajímavý fotbal, který potěší i náročné
oko čestlického fanouška. Následoval zápas ve Světicích, který byl
z našeho pohledu opět velmi povedený, po přesvědčivém výkonu jsme
již o poločase vedli 5:0. Druhý poločas byl sice z naší strany poněkud
„zabržděnější“, ale vítězství 5:1 nás opět velmi povzbudilo.
Následoval předposlední zápas podzimu a čekal nás domácí souboj
s druhými Babicemi…
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Před utkáním s Babicemi na naše hřiště zavítala první sněhová
pokrývka a zdálo se, že zápas snad ani nepůjde odehrát. Za přispění
několika dobrovolníků však hřiště bylo připraveno a hrálo se. No, tedy
spíše se klouzalo, jelikož terén byl podmáčený a mnohým hráčům
dělal problémy. První poločas byl herně relativně vyrovnaný a měli
jsme několik slibných šancí na vstřelení gólů. Nakonec se nám sice
podařilo vstřelit pouze jeden, ale do druhého poločasu jsme šli s tím,
že ještě alespoň jeden gól přidáme a výsledek si pohlídáme. To se nám
tak docela nepovedlo naplnit, soupeř nás posledních dvacet minut
fotbalově přehrával. A tak jsme – možná i se štěstím – uhájili hubené
vítězství a radovali se tak ze třetí výhry v řadě. Navíc s nadějí, že
v posledním podzimním kole se můžeme dotáhnout na vedoucí Březí,
které mělo v posledním podzimním kole volno.

A tak jsme přijeli k poslednímu zápasu do Všestar. Tam nás však
čekalo velmi podmáčené hřiště, studená šatna (venku bylo větší teplo
než uvnitř) a soupeř, který vypadal nebezpečně. Začátek zápasu byl na
obou stranách plný nepřesností, jelikož bylo nutné zvyknout si na
podmáčený terén a přizpůsobit mu hru. Asi po 10 minutách domácí
naštěstí spálili svoji „tutovku“ a my jsme postupně převzali iniciativu.
Díky naší bojovné hře a chybám domácích jsme se dokázali ujmout
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vedení, když vedoucí branku vsítil náš sváteční střelec Pepíno
Zmeškal z trestného kopu. Následně jsme přidali ještě další dva góly
a o poločase vedli 3:0! Do druhého poločasu jsme tak vstoupili dosti
lehkovážně a umožnili domácímu týmu vyložené šance. Naštěstí nás
podržel Nikola Petratur, který při zranění Zdeňka Zápotockého
předvedl dva bravurní zákroky. Následně jsme opět zabrali a odměnou
nám byly další dva góly a celkové vítězství 5:0. Za to nám s chutí
zatleskali naši věrní fanoušci, kteří nás přijeli podpořit opět v hojném
počtu (bylo jich asi 15 a domácí tak dva…). Po zápase jsme se
přesunuli do Čestlic a chvilku poseděli v kabinách na hřišti, kde jsme
společně zakončili podzimní sezónu. Teď nás čekají zhruba dva
měsíce klidu a v půlce ledna začneme opět s přípravou na jarní část
sezóny. Čekají nás tréninky na UMT v Šeberově a také speciální
tréninky v čestlickém auqaparku, který nám v rámci nově se rozvíjející
spolupráce umožnil vstupy do posilovny a 1x týdně nám poskytne sál
na spinning s instruktorem. Snad nám to všechno pomůže k úspěchu
na konci sezóny, který bychom si všichni moc přáli.
za všechny z týmu Mirek Doksanský
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Podzimní výkony našich fotbalových nadějí
Hned první turnaj starší přípravky jsme organizovali na domácím hřišti
v Čestlicích. Pro většinu kluků to byla nová zkušenost, jelikož se přes
léto posunuli o kategorii výš, a i trenéři byli v očekávání, jak si
povedou. Domácí turnaj ukázal, že na týmy Hrusic a Světic asi kluci
mít nebudou, ale že s ostatními týmy – Kostelcem u Křížků,
Svojeticemi a Ondřejovem – bychom se v každém turnaji měli prát
o 3. až 6. místo. A tak to taky po celou podzimní část sezóny bylo. Na
čestlickém turnaji sice kluci skončili tzv. na bedně a bylo z toho krásné
3. místo, celkově po podzimní části skončili na 4. místě. Což ovšem
rozhodně není neúspěch, jelikož ne na všechny turnaje byla sestava
kompletní a dle představ trenérů.

U kategorie starší přípravky došlo totiž k hráčským změnám
vzhledem k několika odchodům. I s tím se trenéři poprali a kluci
v každém turnaji statečně bojovali o co nejlepší výsledek, ba i o skalp
soupeře… Pravdou je, že v průběhu podzimu u některých dětí kolísala
docházka z důvodu nemocí a špatného počasí. Budiž zde řečeno, že
fotbal se někdy hraje bohužel i v méně přívětivých klimatických
podmínkách a je potřeba, aby si na tento fakt děti a někdy i rodiče
zvykli. Nikdo z nás nechce, aby děti byly nemocné, ale vždy krásné
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počasí a sluníčko nedokážeme zajistit. Na přístupu k tomuto problému
bychom rádi přes zimu s dětmi a jejich rodiči zapracovali, aby nás to
na jaře opět nezaskočilo. Určitě se budeme za náš klub snažit
přesvědčit Fotbalovou asociaci ČR, aby se zápasy nehrály až
v průběhu listopadu, kdy je zkrátka počasí všelijaké.
I mladší přípravka se vrhla do prvního turnaje s velkým očekáváním.
Na turnaji v Říčanech jsme předváděli pěkné výkony a vstřelili
spoustu branek, které nám přinesly celkové 2. místo. Musíme ovšem
přiznat, že jsme na tento turnaj nominovali převážně děti z ročníků
2008 a 2009, což bylo na výkonu znát. Po tomto turnaji jsme se však
rozhodli, že někteří kluci (Jáša Provazník, Maty Opočenský a Miky)
budou trvale přeřazeni do kategorie starší přípravky. Jednak proto, že
ve starší přípravce několik dětí skončilo, a dále proto, že v kategorii
mladší přípravky i tak zůstalo asi 20 dětí a chceme dávat na turnajích
šanci i těm mladším. To se sice trochu projevilo na výsledcích
v dalších turnajích, kdy se z nás rázem stal tým s nejnižším věkovým
průměrem, a trochu jsme to schytali od rodičů, kteří byli namlsaní
z prvního turnaje. Ale stojíme si za tím, že jsme udělali dobře a že se
to již v jarní části sezóny výrazně projeví. I když jsme většinou hráli
proti dětem starším někdy i o dva roky, postupně jsme se zlepšovali
a ke konci jsme v některých zápasech potrápili i favority z předních
příček! Trochu nás mrzí, že někteří trenéři z ostatních týmů
nepřistoupili na náš systém, kdy jsme se snažili všechny děti
rovnoměrně a pravidelně střídat, aby si zahráli všichni. U většiny
ostatních týmů naopak hráli většinu minut ti nejlepší a teprve ke konci
si na pár minut zahráli ti mladší. Ale i tak jsme nakonec s přehledem
obsadili 4. místo a stejně jako starší přípravka budeme netrpělivě
očekávat soupeře pro jarní část sezóny, kdy bychom opět měli hrát
v obou kategoriích se soupeři, kteří se ve svých skupinách umístili na
podobných příčkách jako my. Co nás trenéry ale nejvíce těší je zájem
dětí o tréninky. Oproti starší přípravce jsme spíše měli problém,
abychom pro děti v tak vysokém počtu (kolem 20) připravili zajímavé
cvičení a aby trénink všechny bavil.
Po úvodním náboru do fotbalové školičky se počet dětí v této kategorii
ustálil asi na 15, a to ve věkovém rozmezí 4–5 let. Postupně se
snažíme dětem do tréninku zapojit i více herních prvků s míčem, ale
pro jejich současný sportovní a pohybový vývoj to není až tak
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podstatné. Důležité je, aby si zvykli na pohyb a na kontakt s ostatními,
což jsou základy do budoucna podstatné, ať už fotbal hrát budou nebo
ne. Uvidíme, jestli se zúčastníme některého ze zimních turnajů
organizovaných právě pro školičky, kde bychom si vyzkoušeli, jak už
na tom děti jsou.

Přes určité problémy se nám nakonec podařilo zajistit pro děti
adekvátní, ba vcelku nadstandardní zimní přípravu. Stejně jako loni
jezdíme v pondělí do tělocvičny na Opatov – když tělocvična
v Čestlicích ještě nestojí  – a dále v pátek na Kateřinky. Vedle
fotbalových dovedností se snažíme zlepšovat i fyzickou zdatnost
a sílu. Bohužel, v dnešní on-line době dětem obecně chybí pohyb –
lezení na stromy nebo k sousedům přes plot, stavění bunkrů a jiné
podobné rošťárny… Děti ani nevědí, že tak přicházejí o základy
silného stabilizačního systému. a my to pak s nimi musíme dohánět při
tréninku, do nějž zapojujeme cviky na zpevnění těla nebo například
i cvičení na hrazdě (občas tak suplujeme i učitele tělocviku). Dále se
nám podařilo přes zimu zajistit tzv. regenerační tréninkovou jednotku
v čestlickém aquaparku, kdy máme každé pondělí na dvě hodiny
zajištěn vstup do Vodního světa, takže můžeme dětem dát základy
v plavání nebo ho zdokonalovat, odpočinout si ve vířivkách nebo se
vyřádit na skluzavkách a tobogánech.
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Na zimu máme opět zajištěné turnaje v Říčanech a Dařboži, kde se
poměříme s týmy z okolí nebo dokonce se soubory věhlasnějšího
jména – loni jsme se utkali se Slavií Praha nebo Mladou Boleslaví
a pro naše hráče to byl velký zážitek a motivace. Chceme se
prezentovat hrou plnou kliček, hezkých akcí a branek – o to se
snažíme celou dobu, co jsme s kluky a holkami spolu. A samo sebou
jsme se také tradičně rozloučili s podzimní částí sezóny v zábavním
centru Žirafa, kde jsme 1. 12. nejen hodnotili, ale hlavně jsme
stmelovali kolektiv a skvěle se bavili!
Závěrem bychom rádi poděkovali všem hráčům za jejich snahu se
stále zlepšovat, dále rodičům, fanouškům a lidem kolem čestlického
fotbalu za podporu a samozřejmě našim sponzorům, kteří nám
umožňují dopřát dětem skvělé podmínky pro sportování a relax.
Přejeme všem krásné zakončení letošního roku a šťastný a pohodový
rok příští. A nám trenérům přejeme, aby nám vydržel stále stejný zápal
do trenérské práce a aby účast dětí na trénincích byla vždy maximální.
za trenéry přípravky Mirek a Martin Doksanští
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POZNAMENEJTE SI
DO KALENDÁŘE
Adventní koncert
v kostele sv. Prokopa
Letošní adventní koncert v kostele sv. Prokopa se koná opět první prosincovou neděli, tedy 4. prosince od 16 hodin. Zazní na něm Largo
G. F. Händela, Air J. S. Bacha, písňový cyklus Cypřiše A. Dvořáka či Chaconne in F Minor J. Pachelbela
v podání smyčcového kvarteta Hanse Krásy. Nejznámější skladbou tohoto česko-německého hudebního skladatele (1899–1944) je dětská opera
Brundibár na libreto Adolfa Hoffmeistra, která byla
nastudovaná dětmi v koncentračním táboře Terezín,
kde byl Krása za druhé světové války internován.
Smyčcové kvarteto Hanse Krásy vzniklo na Pražské konzervatoři
v roce 2012 a zaznamenalo již několik mezinárodních úspěchů.
Momentálně jeho členové pokračují ve studiu na pražské HAMU
a spolupracují se členy Zemlinského kvarteta.
Přijměte pozvání na hudební zážitek, který se jistě stane krásným
předznamenáním Vánoc. Vstup na koncert je tradičně zdarma a po
koncertě jste společně s interprety zváni na předvánoční posezení na
faře.
redakce

Setkání seniorů opět předvánoční
Po novoročním setkání v lednu letošního roku se
ozývaly hlasy, že před Vánocemi byla atmosféra
přece jenom tak nějak svátečnější… A tak se letos
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setkáme vlastně podruhé, a to ve čtvrtek 15. prosince od 17 hodin
v restauraci Čestlická vejmrda. A nevracíme se jenom k předvánočnímu času setkání, ale i k tradičnímu menu, takže se můžete těšit na
oblíbený řízek s bramborovým salátem (eventuálně s bramborem) a na
jablečný štrůdl! Pochopitelně nebude chybět hudba pana Bezoušky,
takže si můžete se sousedy a vrstevníky nejen pěkně popovídat
a zavzpomínat si, ale také si zatančit.
Zváni jsou opět všichni občané Čestlic, kteří v roce 2016 dovršili
60 let věku, jako obvykle s doprovodem jednoho rodinného příslušníka.
redakce

Punčové setkání u vánočního stromu
I letos učiníme zadost naší vánoční tradici a v neděli
18. prosince od 16 hodin se sejdeme u rozsvíceného
vánočního stromu. Ale pozor, nebude to u kanadské
jedle na návsi, ani u stříbrného smrku před kostelem,
nýbrž v pořadí u třetího vánočního stromu, tentokrát
(doufejme) už na definitivním místě – před obecním
úřadem!
Je sice pravda, že vánoční atmosféra prostranství před kostelem
a farou měla svůj nezaměnitelný půvab, my si ji ale můžeme vychutnat
už o druhé neděli adventní při vánočním koncertě. Zato prostory
u obecního úřadu nabízejí pohodlnější zázemí pro přípravu punče a také se zdají být vhodnější pro rozpustilé hrátky dětí…
Přijďte si tedy užít hřejivou atmosféru s horkým punčem, čajem pro
děti a vším, co sami přinesete na ochutnání (vánoční cukroví,
chlebíčky a jiné dobroty). S hudební kulisou vánočních koled a ve
společnosti sousedů se předvánoční nálada dostaví sama od sebe…
Kdy jindy se takhle pěkně vespolek setkáme, abychom si v klidu
popovídali a popřáli si hezké svátky?
Ivana Nováková, zastupitelka
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Bohoslužby o Vánocích 2016
Farnost/duchovní správa: ČESTLICE

Far
Datum
24. 12.
Štědrý den
sobota
25. 12.
Hod Boží
neděle
26.12.
sv. Štěpán
pondělí
31. 12.
sobota
1. 1.
neděle

Čas

Poznámka

Kostel

24:00

půlnoční mše sv.

Sv. Prokop – Čestlice

8.30

mše sv. s koledami

Sv. Prokop – Čestlice

10. 45

mše sv. s koledami

Narození P. Marie – Průhonice

9.00

mše sv. s koledami

Sv. Prokop – Čestlice

OBČANSKÉHO
ROKU

16.00

děkovná mše sv.
k ukončení
občanského roku

Sv. Prokop – Čestlice

NOVÝ ROK

8.30

novorční mše sv.

Sv. Prokop – Čestlice

Den
VIGILIE
NAROZENÍ
PÁNĚ
SLAVNOST
NAROZENÍ
PÁNĚ
2. SVÁTEK
VÁNOČNÍ
ZAKONČENÍ

Pozvánka na akce Dendrologické zahrady
Malování perníků
Zdobení předem napečených perníčků různými technikami. Naučíte se
vyrobit polevu o správné hustotě a tradiční papírový kornoutek,
kterým si perníčky namalujete. Vyzkoušíte si také plastické a krajkové
vzory. Dozvíte se rovněž, odkud pocházejí různé druhy koření,
a krátce nahlédnete do historie perníkářství. Odnesete si vlastnoručně
ozdobené perníčky i osvědčené recepty.
Určeno pro rodiny s dětmi od 5 let, dospělé i seniory.
Místo konání: Návštěvnické centrum a areál Dendrologické zahrady
Termín: sobota 3. prosince od 14.00 do 17.00 hod.
Cena 250 Kč s DPH (cena zahrnuje pomůcky a malé občerstvení)
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Výroba adventních věnců a svícnů
Odpočiňte si od předvánočního shonu v příjemném prostředí
Dendrologické zahrady. Vyrobte si pod vedením našich lektorů
adventní věnec a svícen, které se stanou ozdobou vašeho svátečního
stolu.
Určeno pro rodiny s dětmi od 9 let, dospělé i seniory.
Místo konání: Návštěvnické centrum a areál Dendrologické zahrady
Termín: sobota 10. prosince od 14.00 do 17.00 hod.
Cena 180 Kč s DPH (cena zahrnuje pomůcky a malé občerstvení)
Na akce je nutné se rezervovat na www.dendrologickazahrada.cz

Přehled nejbližších akcí
 sobota 3. prosince od 9.00 hod. – Vánoční vazba s květinou,
Kongresové centrum VÚKOZ Průhonice
 sobota 3. prosince od 14.00 do 17.00 hod. – Malování perníků,
akce Dendrologické zahrady
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 neděle 4. prosince v 16.00 hod. – vánoční koncert v kostele sv.
Prokopa v Čestlicích, účinkuje Hans Krása Quartet; po koncertě
občerstvení s posezením na faře
 sobota 10. prosince od 14.00 do 17.00 hod. – výroba adventních
věnců a svícnů, akce Dendrologické zahrady
 neděle 11. prosince v 18.00 hod. – koncert v Rytířském sále
průhonického zámku – Marika Stingers a její hosté (vstupenky
v Informačním centru a v pokladně zámku)
 středa 14. prosince v 19.00 hod. – koncert v Rytířském sále
průhonického zámku – Musica Bohemica Viva a Jaroslav Krček
(vstupenky v Informačním centru a v pokladně zámku)
 čtvrtek 15. prosince v 17.00 hod. – předvánoční setkání seniorů
v restauraci Čestlická vejmrda
 neděle 18. prosince v 16.00 hod. – punčové setkání u vánočního
stromu – nově před OÚ Čestlice, vánoční pohoštění z vlastních
zdrojů vítáno
 neděle 18. prosince v 19.00 hod. – koncert v Rytířském sále
průhonického zámku – pěvci ND Praha (vstupenky v Informačním
centru a v pokladně zámku)
 sobota 24. prosince ve 24.00 hod. – koncert v Rytířském sále
průhonického zámku – půlnoční provedení České mše vánoční
od J. J. Ryby, pěvecký sbor Smetana a orchestr ČVUT (vstupenky
v Informačním centru a v pokladně zámku)7
 11. ledna 2017 v 18.00 hod. – první přednáška z cyklu Putování
za předky „Archivní záznamy od minulosti k současnosti“, OÚ
Čestlice
 25. ledna 2017 v 18.00 hod. – druhá přednáška z cyklu Putování
za předky „Rodová kronika“, OÚ Čestlice
 8. února 2017 v 18.00 hod. – beseda s přední genealožkou
Helenou Voldánovou, OÚ Čestlice
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30

31
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INZERCE
Pro občany Čestlic je inzerce zdarma, pro ostatní je inzerát na ½
strany za 200 Kč a na celou stranu za 400 Kč bez DPH. Inzerci lze
zasílat na e-mail redakce in.cestlice@gmail.com. Předpokládaný termín dalšího vydání Čestlického občasníku je březen 2017.

Chcete mě?
Andula neboli Anka je kříženec vlčáka
s něčím. Jsou jí dva roky a měla mít záchranářský výcvik, jenže majiteli (policistovi)
se nezdála dost vhodná. A tak ji uvázal
k maringotce… Nakonec se dostala k hodné
staré paní, které je 76 let a je nemocná, ale
raději prý padne, než by Anku dala do útulku
nebo někomu nehodnému! – Anka má
všechna očkování a je kastrovaná. Je strašně milá na všechny lidi, miluje děti, je vděčná za každé dobré slovo. Jen moc nemusí jiné psy…
Byla by pro ni ideální zahrádka, a hlavně milující nový páníček! Chcete ji? (Kontakt na redakci: 602 657 983)
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
 Pravidelný sezónní svoz bioodpadu z domácností bude ukončen
posledním svozem ve středu 7. prosince. Po tomto termínu je po
dohodě možné uložení bioodpadu zdarma do příslušného
kontejneru na dvoře obecního úřadu.
 Provoz obecního úřadu o Vánocích – úřad bude naposled otevřen
ve středu 21. prosince, od 22. 12. do 2. 1. 2017 bude uzavřen.
Služby CzechPoint poskytuje pošta v Albertu.
 Obecní knihovna bude otevřena naposled ve středu 21. prosince
a poprvé v novém roce ve středu 4. ledna v obvyklém čase.

Adresa obecního úřadu
Pitkovická 290
251 01 Čestlice

administrativa: Tereza Poustková
hřbitovní agenda: S. 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 17.30–18.30
(ostatní dny po dohodě)

Knihovna: středa 14–18
www.knihovnacestlice.webk.cz

knihovna@cestlice-obec.cz
Hřbitov (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
Příspěvky a inzerce: in.cestlice@gmail.com, tel. 602 657 983
Tisk: A. R. Garamond s. r. o., Belnická 758, 252 42 Jesenice
Čestlický občasník je zapsán do evidence periodického tisku pod číslem MK
ČE 19867.

36

