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SLOVO NA ÚVOD

Milí přátelé,
dovolte mi zamyšlení k blížícímu se adventu a Vánocům. Letos poněkud s předstihem…
Prodavači v novodobých chrámech – v hypermarketech – už dlouho nekopírují období církevního roku. Dávno před začátkem adventu
zní z reproduktorů známé vánoční evergreeny. Pro ty, které láká prožití autentického adventu, je skvělou nabídkou možnost odcestovat
kamsi za hranice všech pozlátek a podmanivé vánoční hudby… Ježíš
však v jednom podobenství k adventu nemluví jen o člověku, který
odcestoval, ale hlavně o těch, kteří zůstali. „Ti, pro které nebyl duchovní život jen jakousi soukromou zahrádkou tichého úniku, ale živým zdrojem osobní kultury, se neutíkali do žádného ghetta, ale žili
problémy své doby i tím nadčasovým. A tato vícerozměrnost života
z nich udělala osobnosti, které dokážou obohacovat svoji dobu a svou
společnost“, napsal kdesi P. Tomáš Halík.
Možnost útěku do ticha tady stále je, ale o to víc vyvstává potřeba
zůstat v kakofonii světa a právě uprostřed ní si ve svém nitru zachovat
ticho adventu. Ticho, v němž později zazní hlas volajícího na poušti i
první radostný pláč vánočního děťátka. Ticho, které nemohou člověku
ukrást ani tisíckrát omílané vánoční hity. Ani Bůh neváhal, když svého
Syna nechtěl uchránit před jakýmkoli falešným tónem a poslal ho do
hluku světa – aby přinesl vnitřní ticho.
Člověk, který v tom podobenství odcestoval, je mnohokrát ztotožňován s Ježíšem. Ten nechal svým „služebníkům“ na zemi seznam
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úloh, a aby tyto úlohy „nezapadly na zažloutlém papíře kamsi za kredenc“, opakovaně nás vyzývá k bdění…. Bdění v Ježíšově slovníku
neznamená nemožnost dát si po obědě „šlofíka“. Neznamená ani užívat si hedonisticky života až k prasknutí, ubavit se až k smrti. Toto
bdění znamená žít naplno. A mezi život naplněný a život věčný lze
klást rovnítko. Věčnost začíná dnes…
Adventní cestovní kancelář by nám všem jistě ráda nabídla all inclusive zájezd do ticha. Destinace tohoto zájezdu je pro každého jiná.
Adresa adventního hotelu se nápadně podobá adrese našeho pobytu
zde. Adventní zájezd znamená odcestovat do krajiny ticha ve vlastním
nitru.
Požehnaný advent a Vánoce vám přeje
P. MUDr. Miroslav Malý, vikář

TÉMA DNE
Babička je lepší než auto!
Portál www.seniorum.cz spustil první mezigenerační seznamku v Česku. Informační kampaň Babička je lepší než auto upozorňuje na zásadní místo, které mají prarodiče v životě rodiny, a otevírá novou cestu, jak se senioři a rodiny mohou najít.
 Hledáme hodnou, milou náhradní babičku pro naši osmiletou dceru. Jsme sami a je nám velice smutno.
 Hledám babičku, případně i dědečka pro naši rodinu. Máme dvě
děti. Nechceme paní na hlídání, ale opravdový rodinný vztah.
Kampaň vedle sebe záměrně staví dvě zdánlivě nesourodé věci – babičku a auto. Jejich spojnicí je luxus. Mít krásné a pohodlné auto je
bezesporu luxus. Mít v dětství babičku a dědu, kteří nám věnují čas a

4

provázejí nás tímto obdobím s nadhledem a hodnotami starých lidí, je
rovněž luxus, který však nikde nelze koupit.
„Poptávka mladých rodin, které se bez seniora cítí osaměle, i seniorů,
které trápí osamělost víc než nedostatek peněz a kteří nabízejí svůj čas,
nás donutila se zamyslet,“ vysvětluje Jan Lorman, ředitel Života 90.
„Chtěli jsme všem zainteresovaným stranám toto hledání usnadnit a
zpřehlednit. Zároveň posíláme do celého světa vzkaz, že role seniorů
je v našich životech prostě nenahraditelná.“
Vzhled a použití seznamky jsou přizpůsobeny i starším uživatelům.
Jde o velmi jednoduchý systém, který mimo jiné poptávky i nabídky
přesně lokalizuje a zájemci tedy snadno vidí, jestli se v jejich okolí nachází někdo, koho by si přáli poznat. Není se také třeba registrovat –
komplikované registrační formuláře seniory často odrazují.
Kontaktu napříč generacemi nepochybně napomáhají i další instituce
jako spolky, neziskové organizace, obcemi zřizovaná komunitní centra
nebo dobře fungující stacionáře. Ale zodpovědnosti v první řadě mají
rodiny, zejména potomci seniorů. Všichni bychom si měli uvědomit,
že jak se chováme k našim rodičům, tak se nejspíš jednou naše děti
budou chovat k nám
ze zpravodaje MV ČR – říjen 2015 (redakčně zkráceno)
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Žádosti o individuální dotace
Dne 5. února 2015 nabyl platnosti zákon č. 24/2015 Sb., kterým se
mění vymezení kompetencí zastupitelstev obcí, krajů, hlavního
města Prahy a městských částí hlavního města Prahy při rozhodování o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí a uzavírání veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
Typy dotací podle účelu
1. „Programová“ dotace:
Územní samosprávný celek může poskytovat dotaci nebo návratnou
finanční výpomoc na podporu účelu, který prvotně sám určí v jím vyhlášeném programu, pokud se rozhodne finančně podpořit určitou oblast nebo činnost určeného okruhu způsobilých žadatelů.
2. „Individuální“ dotace:
Individuální dotace řeší konkrétní potřebu konkrétního subjektu – žadatele. Účel dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o
poskytnutí dotace. O takovou dotaci lze žádat v průběhu celého roku
na základě situace, v níž se žadatel právě ocitl. Pokud územní samosprávný celek podporuje např. činnost sportovních klubů formou dotace, jedná se zpravidla o individuální dotaci, pokud je poskytována na
základě žádosti sportovního klubu, který v žádosti uvede, na jaký účel
o dotaci žádá. Poskytovatel dotace rozhodne, zda žádosti vyhoví. To se
může opakovat i každoročně.
3. Dotace poskytovaná na účel stanovený zvláštním právním
předpisem, např. na základě zákona školského zákona.
Tak jak je uvedeno výše, změny se týkají hlavně obce a subjektů,
které žádají o individuální dotace. Žádost je možno podat na formuláři, který je k dispozici v podatelně obecního úřadu. Doporučuje se
podávat žádosti co nejdříve, případně je konzultovat se starostou nebo
místostarostou obce. Pokud žádosti nebudou mít potřebné náležitosti,
není nutné je vracet nebo zamítat, postačí vyzvat žadatele k doplnění
chybějících náležitostí. Podmínkou udělení dotace bude schválení zastupitelstvem obce a podepsání veřejnoprávní smlouvy. Smlouvy nad
50.000 Kč budou povinně zveřejněny na internetu.
Petr Šachl, starosta
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CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT
Zpráva z konference MAS
Tak jako každý rok se k oslavě vzniku Československa na arcibiskupství pražském konala otevřená konference Místních akčních skupin
(MAS). Konferencí provázela paní Třeštíková z MAS Říčansko a starosta Líbeznice pan Kupka.
Prvním tématem byl rozvoj venkova, kde zejména o kácení stromů
podél cest a černých skládkách diskutovali zástupce Inspekce životního prostředí ing. Geuss a paní Havlová z hnutí Duha. Pohled obou
diskutujících na znečišťování životního prostředí byl tradičně rozdílný
– zatímco dle inspekce je vše v pořádku, hnutí Duha má opačný názor.
Druhým tématem byla ochrana krajiny z pohledu obcí.
K problematice se vyjádřili starostové obcí Mnichovice (pí Pecková),
Soutice (pí Exnerová) a Psáry (pan Vácha) a s jejich kritikou od rozorávání cest až po intenzivní hospodaření na polích bez ohledu na následky nelze než souhlasit.
Třetím tématem byl pohled zemědělců na krajinu a půdu, který prezentovali ředitel Agro Jesenice ing. Kubiš, samostatně hospodařící
rolník ing. Zapletal a z MAS Opavsko ing. Krista. Rozdílný byl jejich
pohled na zemědělské dotace, kdy zaznělo, že samostatně hospodařící
rolník by se bez dotací obešel. Všichni společně však kritizovali zemědělskou politiku státu a její celkovou nekoncepčnost. Slyšeli jsme
ovšem zajímavou informaci, že úroveň bonity půdy nemusí být zachována pouhým obděláváním této půdy. Je smutný fakt, že ke snižování
bonity dochází nevhodnou péčí, nedostatečným hnojením, zatěžováním polí těžkou technikou, která stlačí půdu pod úroveň hluboké orby
(která se ovšem mnohdy ani neprovádí) a splavováním ornice
v důsledku neexistence remízků. Tyto skutečnosti si vlastníci půdy
často vůbec neuvědomují! Od soukromých zemědělců zazněla informace o tom, jak se má správně hospodařit, tj. střídat plodiny a používat statková hnojiva. Tento způsob správného obdělávání půdy, třeba
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používání statkových hnojiv, bohužel v našem regionu u Agra Jesenice
nevidíme, zato vidíme jednotvárné střídání řepky a pšenice…
Posledním diskuzním blokem byla média a spolupráce z médii. Bylo
konstatováno, že velká média jsou v rukou podnikatelských skupin,
takže zákonitě zastupují jejich zájmy. Bylo nám doporučeno pracovat
s nezávislými informačními prostředky na bázi internetu, místních
zpravodajů a letáků. Konference byla zakončena neformální diskuzí
a výměnou zkušeností všech účastníků.
Petr Šachl, starosta

Co se v obci povedlo (a co se nepovedlo…)
Především se povedla revitalizace dětského hřiště v Pitkovické ulici.
Jsou zde nové herní prvky z nerezu a akátového dřeva s dlouhou životností, odpovídající všem současným standardům. Už při slavnostním otevření 18 září bylo zřejmé, že se hřiště v nové podobě dětem
opravdu líbí. Však se také na jeho podobě tak trochu podílely, protože
ve fázi přípravy a žádosti o dotaci nám nakreslily svoje představy
o tom, jak by ideální dětské hřiště mělo vypadat. I když samozřejmě
ne všechno z těchto představ bylo realizovatelné (třeba stánek s cukrovou vatou jsme vynechali)…
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Celkové náklady na novou podobu hřiště se vyšplhaly na 359.555 Kč
a byly vyšší, než jsme původně počítali. Dobrá zpráva však přišla
z ministerstva pro místní rozvoj, kde nám dodatečně přispěli dotací ve
výši 212.622 Kč.
Dále jsme v září dokončili avizovanou stavbu lávky včetně přístupové cesty, pro niž jsme využili žulové dlažební kostky, které zbyly ze
stavby okružní křižovatky. Vznikl tak účelný a bezpečný přístup
z Polní ulice na obecní úřad a doufejme, že se díky lávce zvýši i využívání cvičebních strojů na zahradě obecního úřadu.
V souvislosti se zvýšením kapacity školní jídelny byla do kuchyně
zakoupena nová elektrická pánev, nová škrabka na brambory a dokoupeno potřebné nádobí (v současnosti umožňuje kuchyň přípravu 250
obědů). Bezpečnost na přechodu u základní školy se zvýšila instalací nových značek a varovných světel napájených solárními panely.
Světla reagují na tlačítko a instalované čidlo spustí světla v okamžiku,
kdy jsou děti u přechodu.
Dále byl vybudován přechod na Obchodní ulici u dětského centra
Žirafa, opět s varovnými světly. Nově byl opraven přechod u okružní křižovatky u firmy Rehau, který bezohlední řidiči prakticky úplně
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zničili. Byla zahájena výsadba nové aleje u obnovených historických
cest za Remízem – v neděli 8. listopadu se mohli výsadby stromů zúčastnit i rodiče, aby zasadili strom za svého nově přivítaného občánka.

Strom zasazený za nového
občánka…
Na našich webových stránkách byla zřízena nová aplikace – virtuální prohlídka obce. Z leteckého pohledu pořízeného dronem, byly pořízeny panoramatické snímky obce, ale také zde můžete virtuálně nahlédnout do interiérů školy, školky nebo obecního úřadu.
A co se nám zatím nepovedlo?
Na dětském hřišti byl terén modelován kopečkem osázeným trávou,
aby zde byly v budoucnu nainstalovány další skluzavky. Bohužel kopeček začal záhy sloužit jako terénní vlna pro malé cyklisty, takže tráva musela být znovu vyseta. A především se zatím nepovedlo naučit
děti a jejich rodiče, že na tak krásném novém hřišti by bylo pěkné udržovat čistotu a pořádek a k novému vybavení se chovat hezky.
A konečně, máme tu další zničenou lavičku (v malém parčíku na začátku Polní ulice před novou lávkou)…
Petr Šachl, starosta
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Dotazy ke hřbitovu
Otázka: Mohu si zmenšit hrob, když se mi zdá příliš
velký?
Odpověď: Rozměry pronajímaných hrobů jsou přesně
dané, podle obecně platné vyhlášky je nelze měnit.
Otázka: Vadí mi strom, padá z něj listí na můj hrob. Nešel by porazit?
Odpověď: Jedná se o starý hřbitov na církevním pozemku. Obec je
správcem hřbitova a původní stromy udržuje zdravotním řezem. Kácet
lze pouze stromy, které někoho nebo něco ohrožují svým pádem, což
pro žádný strom na čestlickém hřbitově neplatí. Poslední údržba řezem
byla provedena na jaře letošního roku a rizikové větve jsou svázány
lany. Jiná věc jsou stromy sázené nájemci hrobů, které přerostly a postupně budou odstraněny. Nájemci hrobových míst nemají oprávnění
k výsadbě stromů. V urnových hájích je obec i vlastníkem, ale platí
zde stejná pravidla. Postupně jsou odstraňovány staré túje a nahrazovány novou výsadbou.
Otázka: Mohu vyndat urnu mého příbuzného, i když s tím sestra nesouhlasí?
Odpověď: Nakládat s ostatky zemřelých může pouze nájemce hrobu,
který je výlučně oprávněnou osobou.
Otázka: Byl zrušen hrob, kde byl uložen můj strýc, a já o tom nevím.
Odpověď: Zákon o pohřebnictví nevyžaduje, aby se zrušením hrobu
souhlasili ostatní příbuzní, ani neukládá nájemci či správci hřbitova informovat příbuzné o zrušení hrobu. Na druhé straně přemístění urny
s ostatky zemřelého bez vědomí, souhlasu či dokonce proti vůli nájemce hrobového místa by mohlo být přestupkem podle zákona č.
200/1990 podle ustanovení § 49 odst. 1.
Otázka: Je povinné uložit urnu na hřbitově nebo nechat popel rozptýlit
na rozptylové loučce?
Odpověď: Zákon o pohřebnictví v případě zpopelnění lidských ostatků
uložených v urně nevyžaduje, aby urna byla uložena nebo popel rozptýlen na veřejném pohřebišti. Problematické je však například vysy-
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pání kremačního popela do řeky, ke kořenům stromů v lese a podobně.
Zákon tuto možnost nezakazuje, ale znemožní se tím možnost ostatním příbuzným na veřejně přístupném místě položit květinu nebo zapálit svíčku.
Otázka: Mohu si pronajmout hrobové místo na jeden rok a pak ho zrušit?
Odpověď: Hrobové místo lze pronajmout pouze na dobu 10 let. Doba
je dána tlecí dobou stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce. Urnové místo v novém urnovém háji lze pronajmout na dobu 5 let. Nájem je třeba zaplatit při podpisu nájemní nebo podnájemní smlouvy.

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v úplném znění naleznete na
www.obec-cestlice.cz.
Ze zasedání ZO Čestlice
dne 30. září 2015
Přítomni: Petr Šachl, Bedřich Brtek, Martin Diviš, Roman Kabelka,
Ivana Nováková, Petr Pála, Simona Pecková, Jan Šaššák, Jana Zemanová
Ověřovatelé zápisu: Simona Pecková, Petr Pála
Bod 1. Finance a majetek
 ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí pro stavbu ČestlicekNN p. č 163/189 mezi ČEZ Distribuce, a.s. a obcí Čestlice a
pověřuje starostu podpisem smlouvy. V případě, že stavba zasáhne do chodníku, musí být oprava provedena firmou PORR,
a. s nebo za jejího dohledu. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel
se 0.
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ZO pověřuje Petra Pálu poptávkovým řízením na návrh bezúdržbového řešení kruhového objezdu OK1 novým osázením
dle návrhu zahradnické firmy s možností umístění reklamy
zhotovitele.
ZO souhlasí s výsadbou aleje na místě historické cesty Nupaky, Čestlice, Benice v počtu cca 85 stromů za cenu do 1000
Kč za strom. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 2 (p. Brtek,
p. Diviš).
ZO souhlasí s doplněním vybavení vývařovny pro školní jídelnu vzhledem k navýšení její kapacity (nádobí, nová elektrická pánev s vyšší kapacitou, výměna škrabky brambor atd.)
dle nabídky Gastro Jesenice za cenu 125 752 Kč bez DPH
(výběr ze tří nabídek, vybrána nejlevnější). Hlasováno: pro 9,
proti 0, zdržel se 0.
ZO souhlasí s návrhem na uzavření dlouhodobé nájemní
smlouvy mezi obcí a Římskokatolickou farností Čestlice na
pozemek v k. ú. Čestlice p. č. 145/17 o výměře 4750 m2 ve
vlastnictví církve za cenu k jednání 25 Kč/m2 za rok a pověřuje starostu jednáním a podpisem nájemní smlouvy. Hlasováno:
pro 8, proti 1 (Zemanová), zdržel se 0.
ZO souhlasí s rozpočtovým opatřením opatření na základě nových investic a finanční zprávy. Hlasováno: pro 9, proti 0,
zdržel se 0.
Aktualizace plánu na využití zbylých kapacit ČOV Průhonice
poskytnutých obcí Průhonice a záměr rozšíření kapacit a vytvoření rezervy – info starosty.
ZO souhlasí v rámci řešení bodu č. 17 změny č. 1 územního
plánu Čestlice dle schváleného zadání s prověřením využití
pozemku p. č. 219/5 v k. ú. Čestlice, který je v majetku obec
Čestlice, pro rozšíření plochy OS – občanské vybavení, tělovýchovná a sportovní zařízení – jako zázemí stávajícího fotbalového hřiště. Část pozemku p. č. 219/9 zůstane v plochách BI
a oddělený pozemek p. č. 219/16 zůstane zařazen v plochách
pro OS, jak je to v platném územním plánu. Dále ZO souhlasí
s návrhem doplnění zadání změny koeficientu zastavení
v plochách pro bydlení BI na text „ koeficient zastavení: max.









25 % plochy pozemku pro vlastní stavbu domu včetně garáže“. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
ZO schválilo přijetí daru na výstavbu Z20 od jednotlivých stavebníků. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
ZO nesouhlasí s prodejem části pozemku 272/4 v k. ú. Čestlice firmě RENOCAR. Hlasováno: pro 0, proti 9, zdržel se 0.
Žádost firmy RENOCAR o krátkodobý pronájem části pozemku 272/4 v k. ú. Čestlice na dočasné umístění kontejnerů –
info starosty.
ZO souhlasí s dohodou o budoucím převodu pozemku v k. ú.
Čestlice p. č. 390/12 mezi DOMO Development a.s. a obcí
Čestlice, požaduje doplnění smlouvy větou o strpění současných sítí na daném pozemku a pověřuje starostu podpisem dohody. ZO souhlasí s přímým prodejem pozemku p. č. 390/12
společnosti DOMO Development a.s. Hlasováno: pro 9, proti
0, zdržel se 0.
ZO nesouhlasí s pronájmem pozemku p. č. 105/1 v k. ú. Čestlice firmou CMG outdoor s. r. o. Hlasováno: pro 0, proti 9,
zdržel se 0.
Zpráva kontrolního výboru – přednesla Ivana Nováková.

Bod 2. Různé
 ZO schvaluje účast obce Čestlice na jednání o zrušení svazku
Pražský jihovýchodní region, souhlasí s jeho zrušením nebo
vystoupením obce Čestlice z tohoto svazku a pověřuje starostu
jednáním: Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
 Projednání záměrů rozvoje ZŠ a MŠ Čestlice – přednesl Mgr.
Svoboda.
Ze zasedání ZO Čestlice
dne 21. října 2015
Přítomni: Petr Šachl, Martin Diviš, Roman Kabelka, Ivana Nováková,
Petr Pála, Simona Pecková, Jan Šaššák,
Omluveni: Bedřich Brtek, Jana Zemanová
Ověřovatelé zápisu: Roman Kabelka, Simona Pecková
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Bod 1. Finance a majetek
 ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí pro stavbu „Čestlice-kNN p. č 337/73,76“ s ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035
zastoupenou na základě plné moci firmou Elektroštika s.r.o.
IČ 48041122 v k. ú. Průhonice na pozemek p. č. 959/132 a
obcí Čestlice a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
 ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí pro stavbu „Čestlice-kNN p. č 337/73,76“ s ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035
zastoupenou na základě plné moci firmou Elektroštika s.r.o.
IČ 48041122 v k. ú. Čestlice na pozemek p. č. 496/16, 496/15,
496/10 a 496/8 a obcí Čestlice a pověřuje starostu podpisem
smlouvy. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
 ZO schvaluje zadání výsadby křižovatky OK1 zahradnictvím
Zápotocká z Dobřejovic dle předložené nabídky a návrhu.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
 ZO souhlasí s cenovou nabídkou na dostavbu školy o dvě
učebny od firmy AGE project dle cenové nabídky v celkové
výši 287.316 Kč bez DPH. Firma se specializuje na kontejnerové školní stavby, návrh vytvořila na základě průzkumu
v místě zamýšlené stavby. Nabídka zahrnuje vypracování dokumentace pro územní a stavební řízení, náklady na dokumentaci, geodetický, radonový a hydrologický průzkum, akustickou studii, průkaz energetické náročnosti a inženýring.
Zpracování dokumentace může být zahájeno v lednu 2016.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
 ZO souhlasí s darovací smlouvou s firmou EHRLE CZ s.r.o.
IČ. 02750224 a obcí Čestlice na částku 100 000 Kč pro financování projektové dokumentace na rozšíření základní školy a
pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasováno: pro 7, proti
0, zdržel se 0.
 Diskuse – téma Sboru dobrovolných hasičů, chodník Lipová,
akce obce
ZO Termín dalšího řádného zasedání ZO byl stanoven na 25. listopad
2015 od 18.00 hodin.
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CO SE V OBCI DĚJE
Pietní akce u pomníku
V den vzniku Československa 28. října byl starostou a místostarostou
obce za účasti veřejnosti položen věnec u pomníku padlých z první
světové války na návsi. Na uctění jejich obětí byly přítomnými občany zapáleny svíčky. Bylo vysloveno všeobecné přání, abychom už nikdy nemuseli zakládat nové pomníky budoucím obětem válek. Naopak zazněla myšlenka, že by obec mohla vybudovat další pietní
místo pro historickou událost, největší katastrofu v dějinách obce,
kdy v roce 1427 po střetu s císařským vojskem byla vyvražděno obyvatelstvo obce. Čekáme na podněty občanů.
Petr Šachl, starosta

Knihovna informuje
Milí Čestličáci,
opět se nám blíží konec roku! Jeho hodnocení nechám na vás, ale pokud jde o mě, tak se celý rok
něco dělo – chodili čtenáři, družina i jednotlivé
třídy z naší školy. Prvňákům moje knihovnice připravila přednášku na téma „Historie a současnost
naší obce“. Malovali jsme s dětmi na trička a před koncem roku si ještě vyrobíme pár pěkných náušnic (přijďte si ve středu 25. listopadu
od 18 hod. zakorálkovat – volná jsou ještě tři místa, je nutné se
předem přihlásit!). Věřím, že jsem ve svých prostorách nabídla svým
návštěvníkům trochu zajímavé zábavy, odpočinku i vzdělání,
a především příjemné chvíle s knížkou. Chci také poděkovat všem,
kdo mi darovali zajímavé knihy, a děkuji Městské knihovně v Benešově, která mi pro vás poskytla velké množství knih z výměnného fondu.
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A konečně děkuji Sabině, naší obyvatelce, která tak intenzivně nakupovala v Albertu, že mi mohla přinést celou sadu dětských knih pro
začínající čtenáře vydanou v rámci propagační akce. Doufám, že kvůli
tomu nemá ještě teď přeplněnou spižírnu…
Přestože ještě není prosinec, využívám Občasníku k tomu, abych popřála nejen svým čtenářům, ale všem obyvatelům Čestlic poklidné vánoční svátky, bohatého Ježíška a vše nejlepší do nového roku 2016.
Mimochodem, pro velký čtenářský zájem jsem se rozhodla od ledna
až do léta rozšířit svou otvírací dobu každou středu již od 14 hodin.
Takže přijďte opět pobejt!
Vaše knihovna

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). Tento servis obec nabízela včetně zajištění vstupenek. Praxe
však ukázala, že výhodu využíval jen nevelký okruh zájemců neodpovídající nákladům a úsilí, které obec na tuto službu občanům vynakládala. V současnosti všem, kdo mají zájem o slevy do divadel, na muzikály a další kulturní akce a zájezdy, nabízíme aktuální informace
na webových stránkách v sekci „Život a kultura v obci/Divadla, zájezdy apod.“ – výběr a zajištění vstupenek je zcela na vás.
Vzpomínka na pouť – pokud jste se při letošní pouti nechali vyfotografovat v pouťovém fotoateliéru a máte zájem získat své fotografie
v digitální podobě (což platí i pro předchozí ročníky), můžete kontaktovat in.cestlice@gmail.com. Pokusím se vaše fotografie správně identifikova
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Vítání občánků se uskutečnilo na obecním úřadě v neděli 4. října. Letos byly Domovské listy obce Čestlice slavnostně uděleny sedmi novým občánkům, čtyřem chlapcům a třem holčičkám. Tři sudičky u kolébky dávaly dětem do vínku jen to nejlepší, rodiče dostali na památku
cd s fotografiemi a zájemci mohli za své děťátko zasadit strom při
podzimní akci konané v neděli 8. listopadu, tentokrát v nově vznikající
aleji za Remízem.



Podzimní kolísavé výkony čestlického týmu
Letošní podzimní část sezóny našich dospělých fotbalistů je plná překvapivých výsledků a kolísavých výkonů. Dobrou předvedenou hru a
cenné výsledky střídají nepřesvědčivé výkony a zbytečné ztráty bodů
v tabulce. Pohybujeme se proto spíše ve středu tabulky, což je po minulé relativně úspěšné sezóně pro některé hráče i fanoušky spíše zklamáním. Nutno podotknout, že v každém zápase se kluci snaží na ma-
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ximum, ale někdy svými chybami a hlavně naší největší „bolestí“ –
neproměňováním jasných šanci – dostaneme i relativně slabší soupeře
takříkajíc „na koně“ a ke konci zápasu již výsledek v náš prospěch neobrátíme… Dokud dovolilo počasí a chuť hráčů trénovat, snažili se
naši trenéři při trénincích na odstranění těchto nedostatků pracovat, ale
ne vždy se nám to podařilo do zápasu přenést. Paradoxně s blížícím se
koncem sezóny se nám začalo více dařit, v posledních dvou zápasech
se nám podařilo uhrát maximální počet bodů za dvě vítězství, i naše
předvedená hra se postupně zlepšuje a fotbal zase kluky baví. V neděli
8. listopadu jsme sehráli poslední domácí utkání podzimní části a potvrdila se zlepšující se forma našeho týmu, kdy se nám podařilo vyhrát
7:2. Díky tomuto výsledku jsme v tabulce o něco málo poskočili a budeme věřit, že výsledkové zlepšení potvrdíme i v posledním utkání
v neděli 15. listopadu v Babicích. Pokud se nám utkání povede, budeme po podzimu opět na dostřel vedoucím celkům. Kvalitou kádru na
to jistě máme, jen je někdy potřeba více toho fotbalového štěstíčka
a naší tradiční zarputilosti.

Stará čestlická fotbalová garda v plné síle (a kráse)
Za zmínku stojí povedená akce z říjnové soboty 24. 10. 2015, kdy
se po velkém úsilí sešla parta bývalých čestlických fotbalistů, kteří se-
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hráli přátelské utkání proti staré gardě Průhonic. Konečný výsledek
nakonec nebyl tak důležitý, a jelikož bylo i pěkné počasí, chlapi si
suprově zahráli a následně vše probrali u nějakého toho pivka. Cenné na této akci bylo především to, že se sešli lidé, kteří se třeba i více
než deset let neviděli…
Ale vraťme se k našemu současnému fotbalu. Krátké reportáže
z jednotlivých zápasů jsou vkládány na webové stránky obce
(http://www.cestlice-obec.cz/tj-sokol-cestlice/aktuality) a budeme rádi,
pokud si naši fanoušci najdou cestu i sem a počtou si o našich momentálních úspěších. Po posledním zápase máme v plánu krátkou zimní
pauzu, které bude předcházet tradiční rozlučka se zhodnocením všeho
možného i nemožného.
Děkujeme našim fandům, že nás podporují jak v domácích tak
venkovních zápasech a že nám občas odpustí naše drobná zaváhání…
Mirek Doksanský (za kolektiv TJ Sokol Čestlice)

První sezóna fotbalové přípravky
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Po skončení letních prázdnin čekal na naše děti v kategorii mladší
přípravky nelehký test, a to první opravdový zápas, respektive turnaj
ve Velkých Popovicích. I pro trenéry to byl krok do neznáma, jelikož
ani oni neměli v rámci takovéto akce zkušenosti, a proto k účasti na
turnaji přistupovali s velkým respektem. Naši nováčci zde sehráli své
první opravdové zápasy, při nichž se teprve rozkoukávali a turnaj zakončili s bilancí 5 zápasů, 0 výher. Projevila se tak nováčkovská daň
našeho týmu, který ale i tak předvedl bojovný výkon oceněný pořádajícím týmem v podobě individuálního ocenění našeho hráče, brankáře
Martina Znamenáčka, jako nejlepšího brankáře turnaje. Následoval
další turnaj ve Světicích a zde se nám podařilo jeden zápas vyhrát,
z čehož měli naši svěřenci velikou radost a náležitě si své první vítězství užili. Toto vítězství dodalo našim malým fotbalistům optimismus
a trenéři se při trénincích zaměřovali hlavně na práci s míčem a organizaci hry.
V pondělí 28. 9. 2015 jsme pořádali turnaj u nás v Čestlicích a přípravy jsme pojali velmi zodpovědně. Turnaj se hraje vždy na minimálně na dvou hřištích, a abychom byli schopní tento požadavek zajistit, vypůjčili jsme si od dobřejovické přípravky jednu sadu branek
(Dobřejovicím a konkrétně Tomášovi Kubíčkovi děkujeme za ochotu
a spolupráci). Přípravy se však týkaly i zázemí s občerstvením pro děti – k pohodové atmosféře na tomto domácím turnaji přispěly zejména
maminky a babičky, které pro děti napekly perníky, bábovky a koláče,
ale i pomoc dalších rodičů a fanoušků. Děti opět předvedly zlepšující
se výkony, podařilo se nám vyhrát dokonce dvakrát a v dílčím pořadí
turnaje dětem jen těsně (o skóre) uniklo 4. místo. Po domácím turnaji
se hrál další turnaj v Kamenici, kde jsme dosáhli tří nerozhodných výsledků a dvou proher. Na tomto turnaji se již ukázalo, že dokážeme
hrát celkem pohledný fotbal, bez odkopů a zdržování, ale plný kliček a
krásných branek, ze kterých měli naše děti vždy velkou radost – a to je
přesně to, o čem fotbal v tomto věku je. Poslední dva turnaje v Kostelci u Křížků a v Kunicích se nám výsledkově již tak nepovedly, naši
malí hráči se nevyvarovali zbytečných chyb, ale současně dokázali
uplatnit to, čemu se v průběhu podzimu při trénincích s trenéry nejvíce
věnovali, tedy hlavně kličky a snaha o správné řešení fotbalových situací. Ctíme pravidlo, že chceme děti naučit hrát fotbal jako kolektivní
hru, proto nejsou výsledky vždy tím nejdůležitějším. V celkové pod-
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zimní tabulce jsme skončili na posledním 6. místě těsně za Kostelcem
u Křížků, ale budeme usilovně trénovat a netrpělivě očekávat jarní rozlosování turnajů, na kterých chceme sehrát již vyrovnanější utkání.

Během podzimu jsme se věnovali i těm nejmenším v kategorii předpřípravky (minipřípravky). Děti pravidelně dvakrát týdně absolvovaly tréninky a jednou si zahrály přátelské utkání proti stejně starým
dětem z Dobřejovic. I na těch nejmenších je vidět obrovské zlepšení,
a to jak ve fotbalovém myšlení, tak v pohybových schopnostech.
V důsledku podzimního počasí jsme se již přesunuli do tepla tělocvičen. V rámci zimní halové sezóny jsme děti v obou kategoriích přihlásili na turnaje ve znovuotevřené hale v Říčanech. Do budoucna uvažujeme o dalších náborech do našich řad a stále vítáme nové tváře do
stávajících týmů. Vzhledem ke „stárnutí“ dětí pak počítáme do příští
sezóny 2016/2017 s přihlášením mladší, ale i starší přípravky.
Jako překvapení na závěr podzimní sezóny jsme pro děti připravili
návštěvu FUNPARKU ŽIRAFA v Čestlicích. S pomocí obce se podařilo získat na tuto akci pro děti a rodiče volný vstup a ve čtvrtek
5. listopadu místo tréninku proběhla v přilehlé restauraci rozlučka
s podzimní sezónou. Nejprve proběhlo krátké hodnocení, po kterém
děti připravily pro trenéry překvapení (s přispěním maminky Veroniky
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Ďörďové) ve formě fotbalového dortu, čímž nám udělali velkou radost. Následoval úprk dětí na jednotlivé atrakce a jejich radost byla ta
největší odměna, jakou jsme si mohli přát.
Závěrem bychom chtěli poděkovat jmenovitě rodičům Martina Kováře, jejichž rodinná firma přispěla na chod čestlické přípravky sponzorským darem. Z něj pokryjeme startovné na zimních turnajích, kterých se děti zúčastní. Velké poděkování patří i panu Sochorovi, který
pravidelně na všech turnajích pořizuje cennou fotodokumentaci, ale
i dalším rodičům a fanouškům, kteří nám pomáhají v našem snažení
a pravidelně se účastní všech fotbalových aktivit. Hlavní poděkování,
a to zdůrazňujeme, patří ostatním trenérským kolegům za neúnavnou
a skvělou práci, kterou odvádějí často na úkor svých rodin a svého
zaměstnání.
bratři Martin a Mirek Doksanský – trenéři přípravky

POZNAMENEJTE SI
DO KALENDÁŘE
Rodinná výstava obrazů
Akademický malíř Pavel Vavrys, laureát několika uměleckých cen
doma i v zahraničí, jehož obrazy jsou zastoupeny ve sbírce Národní
galerie v Praze, v regionálních galeriích v České a Slovenské republice
a početných soukromých sbírkách téměř po celém světě, není
v Čestlicích neznámý. Tentokrát však obecní úřad nabídne výstavu
v rodinném pojetí, neboť umění se věnují všichni členové rodiny
(ostatně umělecké geny se vyskytují i v širší rodině). Malířkou komorních obrazů nabízejících křehký půvab a nezaměnitelnou, zvláštní atmosféru je manželka Marta Vavrysová (dcera akademického sochaře
Evžena Macků, jehož kořeny sahají až k Josefu Mánesovi). Oba manželé se věnují též monumentální malbě do architektury a Pavel Vavrys
ilustraci knih. Malbě se věnují rovněž syn Martin Vavrys a dcera
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Markéta Möllerová (pradědeček jejího manžela byl světově známý
sochař Albín Polášek, tvůrce sochy Radegasta nebo sochy prezidenta
Wilsona v Praze).
V samém středu historické Prahy, v ulici V Kotcích č. 12 na Starém
Městě, se nachází rodinná Galerie Vavrys. Je to prostor v soukromém domě Vavrysových, který slouží jako obrazová galerie s barem.
Rodinná výstava na Obecním úřadě v Čestlicích bude zahájena vernisáží, která proběhne ve středu 18. listopadu od 17.00 hod. Výstava
potrvá do 1. ledna a po celou dobu trvání bude přístupná i mimo úřední hodiny obecního úřadu.
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Vánoční koncert v kostele sv. Prokopa
Na letošním vánočním koncertu v kostele
sv. Prokopa v neděli 6. prosince od 16 hodin zazní nádherná kombinace nástrojů –
varhan, houslí a lidského hlasu (soprán, alt,
bas) v podání broumovského komorního sdružení Musica Braunensis, které koncipuje dramaturgii svých koncertů s důrazem na českou
kulturu, české tradice a české skladatele.
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.

Punčové setkání u vánočního stromu
Týden po adventním koncertu, v čase, kdy jsou
Vánoce na spadnutí, je v naší obci pěkným zvykem scházet se u rozsvíceného vánočního stromu
před kostelem. Nenechte si ujít hřejivou atmosféru
s horkým punčem, čajem pro děti a tím, co sami
dobrého přinesete na ochutnání – vánoční cukroví,
chlebíčky, dobroty všeho druhu.
Přijďte v neděli 13. prosince od 16 hodin předvánočně se naladit, popovídat si a navzájem si popřát
hezké svátky!

Přehled nejbližších obecních akcí
 ve středu 18. listopadu v 17.00 hod. – vernisáž výstavy malířské
rodiny Vavrysových
 ve středu 25. listopadu od 18 hod. – 2. korálkování v obecní knihovně – volná jsou ještě tři místa, je nutné předem se přihlásit!
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 v neděli 6. prosince v 16.00 hod. v kostele sv. Prokopa – vánoční
koncert, účinkuje Musica Braunensis; po koncertě občerstvení
s posezením na faře
 v neděli 13. prosince v 16.00 hod. – punčové setkání u vánočního stromu – přijďte se vánočně naladit a poklábosit se sousedy,
vánoční pohoštění z vlastní zdrojů vítáno
 ve středu 20. ledna 2016 v 18.00 hod. – cestopisná přednáška Ing.
Jaroslava Mašína Mikronésií po souši a pod vodou
 Ve čtvrtek 21. ledna 2016 v 17.00 hod. – novoroční setkání seniorů v restauraci Čestlická vejmrda

Mikronésií po souši i pod hladinou
Mnozí z nás už vědí, že Ing. Jaroslav Mašín umí mimořádně poutavě
vyprávět o tom, jak se v IKEM léčí srdce (jako vedoucí Jednotky klinické techniky Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM). Ve středu
20. ledna od 18 hodin na jeho další, tentokrát cestopisné přednášce se
nepochybně přesvědčíme o tom, že umí stejně poutavě vyprávět
o svých cestách po exotických koutech světa.
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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, platba se provádí na OÚ.
Předpokládaný termín dalšího vydání Čestlického občasníku je březen
2016.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní rozhlas EVA
Tlampače, které obyvatelům obce hlásily užitečné informace každodenního života, znáte buď z vlastní zkušenosti, nebo z filmů. Obecní
rozhlas ve své moderní podobě je stejně praktická věc – prostřednictvím SMS se dozvíte o plánovaném výpadku elektřiny či uzavírce silnice, o nalezených klíčích a ztraceném psu, ale hlavně budete upozorňováni na aktuální akce, které se v obci konají, respektive budou vám
ve správný čas připomenuty. EVA funguje jako „pamatovák“, informátor a výstražný systém v jednom. Registrace do systému EVA je
možná vyplněním jednoduchého registračního formuláře na obecním
úřadě nebo na www.naseeva.cz. Vaše registrační údaje jsou chráněny
ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů (pracuje s nimi výhradně
systém EVA, který rozesílá zprávy uživatelům v dané obci automaticky). Chcete-li využívat výhody obecního rozhlasu EVA, je to jednoduché – zaregistrujte se!

 Pravidelný sezónní svoz bioodpadu z domácností bude ukončen ve
středu 18. listopadu. Po tomto termínu je možné dohodnout mimořádné uložení bio odpadu do příslušného kontejneru na obecním
úřadě.
 Provoz obecního úřadu o Vánocích – úřad bude naposled otevřen
dopoledne v pátek 18. prosince, od 22. 12. do 1. 1. 2016 bude
uzavřen. Služby CzechPoint poskytuje pošta v Albertu.
 Obecní knihovna bude otevřena naposled ve středu 16. prosince a
poprvé v novém roce ve středu 6. ledna v obvyklém čase.
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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 17–19
(ostatní dny po dohodě)

administrativa – Hana Kabátová
účetní – Jana Nováková
e-mail: obec@cestlice–obec.cz
www.cestlice–obec.cz
Knihovna:
knihovna@cestlice-obec.cz
středa 14–18
Hřbitov (4. 11.– 31. 3.)
otevřeno denně 9–17

Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků
a příznivý nový rok 2016!
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.
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