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SLOVO NA ÚVOD
Milí sousedé,
držíte v rukou letní číslo našeho Občasníku a doufám, že vám přinese informace, které vám budou k užitku.
Mám-li se vyjádřit ke stavebním akcím v obci, pak mezi podstatné informace patří ta, že v červenci bude dokončena stavba komunikace
a inženýrských sítí v nové lokalitě K Pitkovicím označované jako Z20,
kde se již také rozeběhla výstavba rodinných domků (viz další článek
k novým názvům ulic v Čestlicích).
Dále byla provedena úprava cesty k Remízu a cesta byla prodloužena až k Holému vrchu. Zastupitelstvo také schválilo návrh na obnovení
historické cesty za Remízem do Nupak. Ve spolupráci s obcí Nupaky tak
budou zahájeny přípravné práce na vybudování travnaté cesty (s výsadbou křovin, stromů a remízků), čímž vznikne spojení pro pěší a cyklisty
z Čestlic do Nupak a na druhou stranu k silnici do Benic. Práce by měly
začít po letošní sklizni a dokončení předpokládáme na jaře příštího roku.
Důrazně žádáme, aby již nikdo nevozil odpad nebo suť na tuto cestu,
u níž si někteří místní nebo přespolní občané zvykli zakládat černou
skládku.
Projednává se také možnost umístění jednoduché lávky pro pěší přes
Čestlický potok za altánem u obecního úřadu, která by umožnila přímé
spojení z Polní ulice do areálu obecního úřadu a tím i lepší přístup jak
k mateřské škole, tak k plánované sportovní hale (tělocvičně).
Zpracováváme rovněž podněty vzešlé ze setkání z občany v dubnu.
Některé již byly realizovány, ale jiné, jako je chodník v Lipové ulici,
jsou zatím opravdu neřešitelné kvůli pozemkům, jež obec nevlastní
a nemá šanci je koupit. Připravujeme dokumentaci pro realizaci přechodu pro pěší na ulici Obchodní u dětského centra Žirafa, zatím řešíme další požadavky Policie ČR, které v souvislosti s tímto opatřením vznesla.
Byla provedena obnova a nová značení na ulici Obchodní, aby se zpřehlednila dopravní situace při odbočení do obce a do obchodních areálů.
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Chtěl bych ještě apelovat na rodiče dětí, aby omezili anebo alespoň
měli pod kontrolou hry dětí na ulici. Zejména mám na mysli ulici Okružní, kde je sice omezena rychlost na 30 km/hod, ale pořád jde o komunikaci, která není určena pro dětské hry. Kromě toho je třeba mít na zřeteli stavební činnost v této lokalitě. Např. pro jízdu dětí na kole je
vhodná in-line dráha nebo cyklostezka, kde nejezdí automobilová doprava. Doufám také, že se nám během léta podaří vylepšit nevyhovující dětské hřiště.
Přeji všem občanům hezké léto a dětem přeji, aby si dosyta užily letních prázdnin.
Petr Šachl, starosta

TÉMA DNE
Názvy nových ulic v obci

V souvislosti s dokončováním nových komunikací v lokalitě K Pitkovicím a s počínající výstavbou nových rodinných domků v této oblasti vyvstala aktuální otázka názvů tří nových ulic (v návaznosti na ulice Okružní a Habrová).
Mezi zastupiteli převládl názor, že bychom neměli jít cestou nicneříkajících názvů ulic, jaké jsou běžné v každé obci, nýbrž bychom měli volit názvy více specifické, např. využívat historické pomístní názvy (jako Staré rybníky, Na trubech, Na drahách) či jména osobností, které
jsou spjaty s dávnou či novější historií naší obce. Nabízejí se zde kupříkladu jména význačných ředitelů čestlické školy (např. pan řídící Jan
Losenský, František Jonáš či František Mareš), jména významných farářů této farní obce {Samuel František Grum (1678–1695), Marek Mod-
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řanský (1695–1707), Fridericus Winsch (1707–1723), Rudolf František
Hagen (1723–1741), Antonín Schudrach (1741–1781), Josef Houska de
Zahrádka (1806–1819), Václav Schuster (1819–1866), Josef Řezníček
(1866–1901), František Vocílka (1901–?), Josef Hudec (30. léta)} či
jména zástupců šlechtických rodů, k jejichž majetku Čestlice v minulosti
patřily (např. Albrecht Maxmilián III. Václav hrabě Desfours je pochován v čestlickém kostele, opravil čestlickou faru a dal ulít zvon pro kostel sv. Prokopa; Josef Vojtěch hrabě Desfours zakoupil sochu
sv. Václava, která stojí nad čestlickou návsí, Marie Gabriela hraběnka
Nostitz-Rieneck byla patronkou kostela sv. Prokopa atd.)
Pro zmíněné tři nové ulice v lokalitě K Pitkovicím byly v tomto duchu
vybrány názvy:
 ulice Staré rybníky – Pomístní název Staré rybníky se vžil pro
území za blízkým potokem Botič, v této oblasti se opravdu rybníky nacházely.
 ulice Součkova – František Alois Souček (26.1.1880–28.4.1971),
čestlický rodák, hudební spisovatel a kritik byl význačnou osobností české muzikologie. Studoval na vídeňské univerzitě u profesorů Guida Adlera a Gradnera. Psal odborné referáty do rakouských i českých deníků, kde se zaměřoval především na hudební
dějiny české menšiny v Rakousku. Psal také články o hudebnících
z oblasti Benešovska a Vlašimska.
 ulice Vačkářova – Václav Vačkář (12.8.1881–4.2.1954), český
hudební skladatel, rodák z Dobřejovic, který v Čestlicích navštěvoval obecnou školu a u místního učitele Josefa Švejcha se učil
hrát na housle. Profesní kariéru zahájil jako elév u hudby 45. pěšího pluku v Přemyšlu v polské Haliči, poté putoval jako sólista
s kapelou Josefa Schwarze po Rusku, hrál v městské hudbě
v Dalmácii, v Boskovicích, v divadelním orchestru v Krakově, až
natrvalo zakotvil v Praze. Hrával v biografech, ale působil také
v orchestru Vinohradského divadla a jako houslista a trumpetista
hrál v České filharmonii. Věnoval se i komponování, organizoval
pražský hudební život, byl zakládajícím členem OSA a dostalo se
mu mnoha poct.
zpracovala Ivana Nováková, zastupitelka
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CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT
Sběrný dvůr Dobřejovice –
jaké odpadové komodity přijímá?
Obec Čestlice má se sběrným dvorem v Dobřejovicích již delší dobu
uzavřenou smlouvu, na jejímž základě mohou čestličtí občané s trvalým pobytem v obci zdarma odvážet do sběrného dvora odpad, pro
nějž nevyužili nebo nemohli využít pravidelné svozy velkoobjemového
a nebezpečného odpadu a bioodpadu, které zajišťuje obec. Z dotazů občanů však vyplývá, že nemají zcela jasno v tom, jaké odpadové komodity od nich sběrný dvůr zdarma přijme.
Sběrný dvůr přijímá zdarma (proti občanskému průkazu) tento odpad:
 objemný odpad (nábytek, matrace, hadry, prkna apod.)
 nebezpečný odpad (barvy, laky, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla,
fotomateriál, oleje, olejové filtry, nemrznoucí směsi, brzdové kapaliny, kyseliny, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť)
 bioodpad (tráva, větve)
 zpětný odběr elektrozařízení (včetně baterií a akumulátorů)
 pneumatiky (4 ks/osobu)
 stavební odpad (cihly, sutě, odpadní štěrk a kamenivo, sádra, beton…) do váhy 200 kg/osobu
 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
 železo a kovy (nevykupuje)
Pozor, výhoda odběru odpadu zdarma se nevztahuje na právnické osoby, občany bez trvalého pobytu v obci Čestlice a odpady z živnostenského podnikání. Podnikatelé/živnostníci mají povinnost shromažďovat
jednotlivé druhy odpadů, vést jejich evidenci a předávat je osobě oprávněné k jejich převzetí. Za vyhození odpadu z živnostenského podnikání
do obecní popelnice či kontejneru hrozí pokuta až 300.000 Kč.
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Za jaký dovezený odpad si musí občan ve sběrném dvoře zaplatit:
 azbest
 eternit
 asfalt
 větší objemný odpad
 větší množství stavebního odpadu (nad 200 kg)
Provozní doba sběrného dvora od 1. 5. do 30. 9.:
pondělí:
zavřeno
úterý–pátek:
9.00–17.00 hod.
sobota-neděle: 10.00 –14.00 hod.
Kontakty: 603 168 974, sddobrejovice@seznam.cz
Doporučujeme podívat se též na webové stránky sběrného dvora
http://www.sberny-dvur-dobrejovice.cz/ anebo předem sběrný dvůr
kontaktovat (telefonicky či e-mailem).

Co je nového v čestlické škole
Jasným projevem toho, že je o naši základní školu
veliký zájem, je počet nových prvňáčků – v září
2015 budou otevřeny dvě první třídy. Obec jako
zřizovatel školy se k situaci postavila čelem
a zajistila tyto následující kroky:
 navýšení kapacity školní družiny, takže od září mohou fungovat
místo dvou družinových tříd třídy čtyři;
 navýšení kapacity výdejny jídel v základní škole, kde se budou
žáci stravovat „dvoukolově“, tj. ve dvou skupinách po sobě;
 s tím související navýšení kapacity školní kuchyně.
Zastupitelé současně odsouhlasili i nezbytné výdaje na prostory pro nové
družiny, na potřebné úpravy ve škole a na vybavení rozšířené kapacity
kuchyně a výdejny jídel.
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V květnu 2015 proběhly volby do školské rady, která je tříčlenná – je
v ní zástupce rodičů, zástupce učitelů a zástupce zřizovatele (obce). Je na
místě říci, k čemu je vlastně školská rada užitečná: Především umožňuje
všem třem stranám (rodiče – učitelé – zřizovatel) rovnoprávně se podílet
na správě školy. Ve školském zákoně je mj. uvedeno:
Školská rada
 se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich
následnému uskutečňování
 schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok
a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům
vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní
správy
 podává návrh na odvolání ředitele
 podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy
Jak je vidět, kompetence školské rady jsou dosti obsáhlé a záleží pouze
na iniciativě jejích jednotlivých členů, jak jich využijí.
Roman Kabelka, zastupitel

Ukázky z čestlických kronik
O existenci dvou dochovaných čestlických kronik jste se dočetli buď
ve starších ročnících Čestlického občasníku (vychází od roku 2007),
nebo v knize Čestlice v dějinách i v současnosti, kterou obec vloni
vydala (kniha je pro zájemce k zakoupení na OÚ za 200 Kč nebo
k zapůjčení v obecní knihovně). První díl čestlické kroniky mapuje
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období 1926–1977, zpracoval jej převážně pan řídící Mareš a později
na něj navázala paní učitelka Marešová. Druhý díl kroniky se vztahuje k letem 1980–1984, zápisy jsou však kusé, nahodilé a nesoustavné.
V obci byl pořízen doslovný přepis obou kronik, v současné době
jsou obě kroniky digitalizovány
a po dokončení digitalizace budou
uloženy ve státním archivu (digitální kopie budou občanům k dispozici).
Kromě obecních kronik existují ještě kroniky další. Historicky
vzácné jsou kroniky farní, které se
zabývají zejména soupisem inventáře a plateb, či kroniky hasičského sboru v Čestlicích – tyto kroniky
jsou uloženy ve Státním okresním archivu (SOA) Praha-východ se
sídlem v Přemyšlení. Dále pak ještě existují ve škole kroniky školní
(bohužel školní písemnosti z 19. století a starší byly zničeny při požáru staré školy po zásahu bleskem v roce 1870).
V tomto letním čísle Občasníku vám nabízíme tři ukázky z čestlických kronik. Textová ukázka (vybraná jako náš příspěvek k 70. výročí konce 2. světové války) je doslovným zápisem vztahujícím se ke
květnovým událostem roku 1945 v obci. Dvě fotografie jsou ukázkami stránek z farní kroniky a z kroniky hasičského sboru v Čestlicích
z časů první republiky, ofocené z originálů v SOA v Přemyšlení.

Konec 2. sv. války v Čestlicích
(doslovný přepis z čestlické kroniky z roku 1945)
… Po dobu 4 týdnů před osvobozením byl vězněn v pankrácké věznici
místní rolník Ant. Novotný z čp. 7, pro účast na domácím odboji.
Z vězení se dostal při bojích o Pankrác … Ve škole bylo v březnu 1945
ubytováno po dobu 10 dnů 150 německých vojáků a důstojníků, zbytku
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různých frontových úseků, z nichž tvořili novou protipancéřovou bojovou jednotku … V době ozbrojeného povstání proti okupantům v květnu
1945 zúčastnilo se bojů v Praze 10 zdejších občanů, v obci samotné k boji
nedošlo, protože zde nebyly žádné zbraně. Protože docházely zprávy
o tom, že Němci se krutě mstí obcím, kde se setkali při projíždění
s odporem, byly odstraněny i vozové barikády před obcí, které nemohly
býti chráněny zbraní. Směr německého náporu na Prahu šel silnicí benešovskou a zbraslavskou, takže Čestlicemi projely je menší motorizované
jednotky. Již v druhém dni Pražského povstání byl zde vytvořen místní
revoluční národní výbor, v němž byli Jaroslav Krbec, rolník a dosavadní
starosta z čp. 15, Jos. Diviš z čp. 67, František Dvořák, technický úředník z čp. 24, Oldřich Neumann z čp. 53, Arnošt Flieger, dělník z čp. 17,
Jaroslav Svoboda, rolník z čp. 31, Fr. Chaloupka, dělník z čp. 17 a Jos.
Komárek, dělník z čp. 64. Pak byly zřízeny občanské hlídky a přijímány
zprávy z rozhlasu a spojek, podle jejich pokynů opatřováno další. Záhy
se objevily na škole i ostatních domech československé státní vlajky
a rudé prapory. V třetím dni pražských bojů dostalo se čestlickému výboru několik zbraní, ale velmi málo nábojů od okr. Národního výboru a vojenského velitelství v Říčanech. Byly dány k dispozici hlídkám.
Mezi občanstvem a zejména rolníky byla vykonána sbírka potravin
pro barikádové pražské bojovníky a odvezena tam na dvou autech. Dnem
i nocí neustávaly detonace z pražských bojů, v noci zaplavovala rudá záře z hořící matičky Prahy, tolik nacistickými barbary zneuctěné. Na spaní a jídlo nebylo pomyšlení, každá zpráva pražského vedení odboje, volající ruskou armádu a západní spojence o vojenskou pomoc, drásala srdce.
A když zpráva ohlašovala první příjezd ruských tanků ku Praze, ulehčilo
se všem, ale bolest nad našimi oběťmi byla příliš velká, aby se mohla proměniti ve skutečnou radost z nadcházející svobody.
Část bojů se přenesla i do blízkého Chodova, kde nacisti vyvraždili
několik rodin, celkem 48 osob. Pohřbeni byli ve společném hrobě na výšině
mezi Chodovem a Kateřinkami v blízkosti okresní silnice. U Chodova
padli v boji 4 průhoničtí občané. Pochováni jsou na čestlickém hřbitově.
Zde odpočívá i pátá oběť, syn hostinského z Osnice. Na místním hřbitově
byli pochováni také 4 němečtí vojíni, 2 z nich padli u Újezda, 2 byli za11

střeleni v Čestlicích naším Čsl. vojskem, když neuposlechli výzvy k stání
a snažili se uprchnout. Dále je zde pochována jedna německá starší žena
a dítě, které zde zanechali uprchlíci, projíždějící několika potahy obcí. Po
úplné porážce Němců a obnovení československé samostatnosti hostila
naše obec několik dní ruské i československé vojáky. Život v obci přišel do
normálních kolejí a začala práce budovatelská.

Ukázky z čestlické farní kroniky (vlevo) a z kroniky spolku dobrovolných hasičů v Čestlicích (vpravo):
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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v úplném znění naleznete na
www.obec-cestlice.cz.
Ze zasedání ZO Čestlice
dne 25. března 2015
Přítomni: Petr Šachl, Bedřich Brtek (přišel v 19.20), Martin Diviš, Roman Kabelka, Ivana Nováková, Petr Pála, Simona Pecková, Jan Šaššák,
Jana Zemanová
Ověřovatelé zápisu: Martin Diviš, Jan Šaššák
Bod 1. Finance a majetek
 Zpráva o hospodaření za měsíc leden – únor – předkládá starosta, ZO vzalo na vědomí.
 ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene-služebnosti a provedení stavby – kabelové vedení VN a TS s ČEZ Distribuce, a.s. IČO 24729035 pro pozemky p. č. 473, 440, 437/4, 496/16, 496/12, 391/1, 391/4, 391/5
v k. ú. Čestlice za úhradu 150 Kč za běžný metr. Hlasováno: pro
8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene-služebnosti s O2 Czech Republic, a. s. IČO
60193336 pro pozemky p. č. 337/18, 436, 437/4, 440, 473,
496/8, 496/10, 496/15, 496/16 v k. ú. Čestlice za úhradu 150 Kč
za běžný metr. ZO požaduje úpravu cesty na pozemcích p. č. 436
a 337/18 povrchem mlatového typu, což bude součástí vyjádření
ke stavbě. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
s O2 Czech Republic, a. s. IČO 60193336 pro pozemky
p. č. 419 a 283/2 v k. ú. Čestlice, související s akcí Severe Jedna
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(u Tescomy), za úhradu 150 Kč za běžný metr. Hlasováno: pro
8, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje rozšíření kapacity v ZŠ a MŠ Čestlice, a to zvýšení kapacity školní jídelny-výdejny v ZŠ ze 70 na 140 dětí
a rozšíření kapacity družiny ZŠ z 50 na 100 dětí, a dále navýšení
kapacity školní jídelny v MŠ ze 150 jídel na 220. Hlasováno: pro
8, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje investiční akce související s rozšířením kapacity
v ZŠ a MŠ a schválilo použití daru společnosti Hornbach ve výši 106 219,40 Kč na tento účel. Hlasováno: pro 9 (v 19.20 přišel
p. Brtek), proti 0, zdržel se 0.

Bod 2. Různé
 Investiční akce obce – informace starosty.

Ze zasedání ZO Čestlice
dne 29. dubna 2015
Přítomni: Petr Šachl, Bedřich Brtek, Roman Kabelka, Ivana Nováková,
Petr Pála, Jan Šaššák
Omluveni: Martin Diviš, Simona Pecková, Jana Zemanová
Ověřovatelé zápisu: Petr Pála, Roman Kabelka
Bod 1. Finance a majetek
 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1 (navýšení par. 3314, pol.
5137 o 3500 Kč a ponížení par. 6409, pol. 5901 o 3500 Kč) a bere na vědomí zprávu o hospodaření. Hlasováno: pro 6, proti 0,
zdržel se 0.
 ZO navrhuje uzavření smlouvy o nájmu pozemku se stávajícím sloupem VO v k. ú. Čestlice za úhradu 1 Kč za běžný metr/rok na dobu trvání stávajícího osvětlení, pokud s tím bude
druhá strana souhlasit. Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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ZO nesouhlasí se stavbou bageterie na parkovišti AHOLD
a nemá námitek proti stavbě myčky aut dle předložené dokumentace. Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje koupi pozemku v k. ú Čestlice p. č. 74/6 o výměře 6 m2 pro výstavbu lávky pro pěší přes Čestlický potok
u OÚ za cenu 12 000 Kč. Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Ochrana Dendrologické zahrady před srážkovými vodami
z Čestlic a Průhonic- – ZO souhlasí s pověřením ing. Chmelky
z fy SÚPR na vytvoření návrhu/studie na technická opatření
proti srážkovým vodám. Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
ZO souhlasí s návrhem na obnovení historické cesty za Remízem do Nupak a se zahájením přípravných prací na vybudování
spojení pro pěší a cyklisty Nupaky-Čestlice (travnatá cesta
s výsadbou křovin a stromů, remízky) ve spolupráci s obcí
Nupaky a s realizací v roce 2015 (po sklizni). Hlasováno: pro 6,
proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje zadání výstavby dřevěné lávky pro pěší přes
Čestlický potok u OÚ dle cenové nabídky fy Mertl Konstrukce
– změna materiálu možná. Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Bod 2. Různé
 Závěry ze setkání z občany: požadavek na posunutí značky
„Omezená rychlost 40 km“ v ulici Lipová, na výstavbu chodníku
k firmě Hornbach a prioritně na výstavbu chodníku LipováK Dobřejovicům; požadavek na změnu ulice Okružní na bytovou
zónu, na instalaci zábran nebo vyznačení snížené rychlosti
30 km/hod. na vozovku, na měření rychlosti v Okružní; dotaz na
využití pozemku na zahradě u kabin (dětské hřiště); náměty na
využití bývalého obecního úřadu (komunitní centrum bez konkrétního zaměření, stacionář pro seniory, zdravotní středisko).
Usnesení: ZO projednalo jednotlivé návrhy a možnosti jejich realizace a rozhodlo o přípravě podkladů na příští zasedání.
 Informace Policie ČR o pomoc při náboru nových policistů –
info starosty.

15

Ze zasedání ZO Čestlice
dne 28. května 2015
Přítomni: Petr Šachl, Bedřich Brtek (přišel v 18.30), Martin Diviš, Roman Kabelka (odešel v 18.45), Ivana Nováková, Petr Pála, Simona Pecková, Jan Šaššák, Jana Zemanová
Ověřovatelé zápisu: Simona Pecková, Jan Šaššák

Bod 1. Finance a majetek
 Vyjádření druhé strany k návrhu smlouvy na řešení sloupu veřejného osvětlení, který byl přijat na předchozím zasedání ZO –
diskuze. Znění navrhované smlouvy a alternativní návrh na odkup pozemku pod sloupem budou druhé straně zaslány.
 ZO nesouhlasí s uzavřením dohody s městem Říčany o finančním příspěvku ve výši 7591 Kč na úhradu výdajů za žáky
v ZŠ Nerudova v Říčanech, kteří nemají v Říčanech trvalé bydliště. Hlasováno: pro 1, proti 6 (Brtek, Diviš, Pála, Pecková,
Šachl, Šaššák), zdržel se 1.
 ZO nesouhlasí s prodejem pozemku č. 322/38 a 272/4 v k.ú.
Čestlice firmě BOZE s.r.o. za účelem vybudování rychlého
servisu a čerpací stanice s občerstvením. Hlasováno: pro 0,
proti 6 (Diviš, Nováková, Pála, Pecková, Šachl, Zemanová), zdržel se 2.
 ZO zvolilo za člena školské rady za obec p. Petra Pálu. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
 ZO bere na vědomí finanční zprávu za období leden–duben
2015 a schvaluje návrh na řešení depozit části finančních prostředků obce směnkovým programem u JT Bank. Hlasováno:
pro 7, proti 0, zdržel se 1.
 ZO pověřuje starostu obce kompetencemi k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: a) změny
rozpisu rozpočtu (v rámci jednotlivých položek); b) výdaj do výše 100 000 Kč nutný k zajištění chodu obce (v případě havárií
nebo stavu nouze, k odvrácení možných škod či v případě hroz-
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by penalizace při opoždění úhrady); c) úhrady pokut či penále
z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další výdaje, kdy
schválení má formální charakter a je nezbytné, protože musí být
realizováno nezávisle na vůli obce. O změnách rozpočtových
opatření bude starosta zastupitele vždy informovat na nejbližším
zasedání. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje obnovu a nové vodorovné dopravní značení
v Obchodní ulici dle návrhu policie a odboru dopravy – provede
fy Hanzl dle nabídky ve výši 67 030 Kč bez DPH. Hlasováno:
pro 8, proti 0, zdržel se 0.
ZO po diskuzi odkládá rozhodnutí o vyhlášení poptávkového
řízení na rekonstrukci dětského hřiště na příští zasedání a pověřuje pí Peckovou prověřením možnosti změny herních prvků
uvedených v žádosti o dotaci.
ZO souhlasí s uzavřením servisní smlouvy na klimatizaci na
OÚ s firmou Indu-Light Praha s.r.o. za cenu 9358 Kč za rok.
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Info – žádost fy Domo Development o stavební povolení na
komunikaci IS KZ Čestlice JIH od exitu 8 k budoucí retenční
nádrži.
Zpráva o provedené finanční kontrole v MŠ a ZŠ – přednesl
předseda finanční komise Jan Šaššák.

Bod 2. Různé
 ZO souhlasí s názvy tří nových ulic v lokalitě Z 20: Staré rybníky (historický pomístní název v dané lokalitě), Součkova (F.
A. Souček – významný muzikolog a hudební kritik, čestlický rodák) Vačkářova (Václav Vačkář – známý skladatel a hudebník,
rodák z Dobřejovic, který v Čestlicích navštěvoval školu). Hlasováno: pro 6, proti 1 (Zemanová), zdržel se 1.
 ZO souhlasí s předloženými cenovými nabídkami na opravu
sportovních kabin v letních měsících (přednesl Martin Diviš)
s tím, že dohledem za obec bude pověřen Ing. Z. Kysela. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Termín dalšího řádného zasedání ZO byl stanoven na 24. června 2015
od 18.00 hodin.

17

CO SE V OBCI DĚJE
Jak jsme byli na jarním výletě
Po úspěšném podzimním zájezdu do Muzea požární ochrany ve Zbirohu
a na zámek Hořovice jsme se v sobotu 16. května vydali na jarní výlet na
zámky Žleby a Kačina. Minibus byl tentokrát přistaven na správném
místě před obecním úřadem (nikoli před farou jako loni) a vyjížděli jsme
již v 7.30 hod., abychom v pohodě stihli objednanou prohlídku na Žlebech. Nálada byla skvělá a dokonce i to, že nás džípíeska vedla vesničkami směrem na Úvaly, bylo zajímavé, protože kdo z nás tudy v poslední
době projížděl?
Cesta příjemně ubíhala a než jsme se nadáli, vítal nás impozantní zámek Žleby. Čekaly nás dva prohlídkové okruhy – po výkladu o historii
zámku na útulném nádvoří jsme se vydali do půvabných a bohatě vybavených interiérů. Kromě nábytku jsme měli možnost obdivovat kolekce
uměleckých předmětů, historické zbraně, sklo, porcelán, keramiku,
okenní vitráže, obrazy, textilie, úžasnou (a funkční!) zámeckou kuchyni
i unikátní zámecké divadlo včetně divadelních kostýmů. Absolvovali
jsme výstup na věž, která sloužila k ubytování hostů, a pokochali se výhledy do širokého okolí. Mimochodem, lepší počasí na zájezd jsme si
snad ani nemohli přát!
Následoval téměř hodinový program v nedaleké žlebské oboře (tam
se k nám přidala ještě jedna čestlická rodinka), kde jsme nejprve přihlíželi krmení vzácných bílých jelenů a dozvěděli se vše o historii chovu této krásné zvěře. V oboře se ovšem nachází též záchranná stanice Lipec
pro handicapovaná zvířata a ve zbývajícím čase nám pro věc zapálený
mladý muž předvedl zástupce hlavních skupin ptačích dravců a sov a názorné ukázky jejich výcviku. Co všechno jsme se o dravcích dozvěděli!
Majestátní opeřenci nám byli předvedeni ve vší své nádheře, roztomilá
byla třeba sněžná sova Rozárka…
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Pán s fajfkou uprostřed není účastník zájezdu, ale hověl si na lavičce už
před námi, tak jsme ho tam nechali sedět…
Ve Žlebech jsme poobědvali v hospůdce U Kosů, a protože se tu právě konala pouť, mohli jsme si cestou k autobusu prohlédnout stánky
a něco si koupit. Načež jsme se vydali k dalšímu cíli.
Zámek Kačina patří mezi nejvýznamnější památky empírové architektury v Čechách. Stavba započatá v roce 1802 v současnosti spadá pod
správu Národního zemědělského muzea. Lze si vybrat z několika prohlídkových okruhů (my jsme si prohlédli interiéry a vyslechli si zajímavosti z historie zámku), ale je zde i expozice vztahující se k dějinám,
proměnám a současnosti venkova, zemědělství a potravinářství, knihovna a divadlo. Zámek je obklopen parkem, kde v současné době probíhá
revitalizace. Po prohlídce a na závěr krásně prožitého dne jsme své zážitky nechali doznít v příjemné zámecké kavárně a vydali se na cestu
domů. Stejně jako vloni se zájezd mimořádně vydařil. Děkujeme obci
a především Ivance Novákové, která zájezd připravila, a těšíme se na to,
kam pojedeme příště.
za účastníky zájezdu Alena Bartíková
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Knihovna informuje
Milí Čestličáci,
opět se hlásím ze svých útulných prostor na novém
obecním úřadě. Moje knihovnice, ta se vážně snaží!
Stále dostává další a další zajímavé knihy, pilně je
zapisuje a ukládá do téměř už zaplněných polic. Kdo
mě navštěvuje, ten dobře ví, že je z čeho vybírat.
A děti pozor, dostala jsem mnoho komiksů s Garfieldem a jiné lahůdky!
Rozhodně se nikdo nemůže vymlouvat na to, že snad nabízím nezajímavé čtení. Nejvíc mě těší, že si mě oblíbily právě děti. Setkávají se tady
nejen s knížkami, ale i s kamarády ze školky nebo ze školy a jejich maminky si zatím krásně popovídají… Můj dětský telefon neustále drnčí,
ale pro mě je to příjemný zvuk. Veselo tu je, když ti nejmenší pořádají
závody s autíčky. Že je i u toho trochu hluku, to tady vážně nikomu nevadí. A pro dospělé tu mám vždy aktuální přehled komentovaných vycházek, které pořádá Pražská informační služba po Praze, v nichž jsou
i akce pro děti od 6 let.
A když jsme u těch akcí, ráda vzpomínám na naše květnové malování na tričko metodou tupování. Děti přišly s maminkami, malovali
jsme a povídali si – a bylo to moc fajn!
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Blíží se letní prázdniny, a ty jsou dlouhé. O prázdninách se má odpočívat a sportovat a zapomenout na školu. (Budu odpočívat i já a moje
knihovnice.) Ovšem o prázdninách není vždycky jen sluníčko a koupání,
přijdou i deštivé dny, a tak si nezapomeňte včas vypůjčit knížky na
prázdniny! Můžete si vypůjčit i časopisy – některé mi ani nemusíte vracet. Poslední den, kdy si můžete prázdninové knihy vypůjčit, je 24.
červen – a nezapomeňte mi prosím před létem vrátit to, co máte vypůjčeno! Pro nedočkavé čtenáře otevřu jednorázově 5. srpna (v pravidelném čase) a po prázdninách se na vás budu těšit 2. září a pak každou
další středu.
Úplně nakonec pro vás mám ještě dva tipy nejen na prázdniny – určitě se mrkněte na www.mezirekami.cz a www.posazavi.com. Krásnou
dovolenou vám přeje
vaše knihovna (a moje/vaše knihovnice Jitka Šachlová)

Zprávy z naší ZŠ
Na obzoru je konec školního roku a po prázdninách se žáci 5. ročníku
rozejdou do různých škol. Co oni na to? „Nemáme z toho strach. Těšíme
se na nové kamarády a na nové prostředí…“
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Poslední týden v květnu jsme organizovali sbírku pro CPK Chrpa –
centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci a Život dětem – společnost
pro pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem. Je to už
dlouhodobý projekt a letos došlo na nás. Nejdříve jsme vytvořili skupinky, z nichž každá dostala něco na prodej: magnetky, přívěsky, pohlednice. Mladším žákům jsme vysvětlili, na co sbírka je a komu tím pomůžeme. Prodali jsme všechny předměty v hodnotě 3000 Kč a organizace
sbírky nám přinesla dobrý pocit, že můžeme být užiteční. Zároveň jsme
se učili zodpovídat za finance, někteří z nás sáhli i do svých vlastních
peněženek, někde přispěli rodiče. Děkujeme všem za podporu!
za 5. ročník Jan Koclíř
V září by mělo nastoupit do naší čestlické ZŠ více prvňáčků než
v minulých letech – po zápise je škola připravena otevřít dva první
ročníky. Kolik dětí doopravdy přijde, nelze odhadnout. Rodiče mají
možnost zapsat své dítě do více škol, rozhodnutí nechávají často na
poslední chvíli a mnozí změnu svého původního rozhodnutí škole
neoznámí. A tak si počkejme na 1. září a nechme se překvapit...
Dana Svobodová, učitelka





Jarní fotbalová sezóna
aneb

honba za postupem
S blížícím se koncem letošní fotbalové sezóny nezbývá než se krátce ohlédnout za jejím průběhem. O dění v její první půlce jsme psali v březnovém čísle, a tak se spíše ohlédněme za právě končící jarní částí.
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Očekávání před prvním jarním zápasem bylo veliké a z hráčů byla cítit velká chuť do zápasu, ale zároveň bylo jasné, že proti Mukařovu to
nebude lehké (o čemž jsme se přesvědčili již v podzimním utkání).
Před zápasem si naše mužstvo společně vyfotilo a před přítomnými fanoušky byla uvedena do provozu nová světelná tabule. Bohužel, hned
tento první zápas nás nezastihl v úplně top formě a prohráli jsme 1:2.
Z dalších tří zápasů jsme vyhráli pouze jeden, a to s Velkými Popovicemi B v poměru 4:0 (s Dobřejovicemi B jsme prohráli 3:4 a s Všestary
1:3).
Začínalo to vypadat, že s postupovými ambicemi je konec. Neprohrávali jsme sice žádným výrazným rozdílem, ale vinou chyb, které jsme
v zápasech kupili, vzala zasvé naše psychická pohoda a pětibodový náskok ze začátku sezóny jsme si vlastní hloupostí prohospodařili. Naštěstí
ani ostatní týmy neměly 100% úspěšnou bilanci, a tabulka tak stále byla
velice vyrovnaná.
Zlom, který potvrdil lepšící se výkony našeho týmu, přišel v zápase
v Ondřejově, který jsme hlavně díky bojovnosti a zarputilosti vyhráli 1:0
a získali tím velmi cenné 3 body. Následoval zápas proti oslabenému
celku Kamenice B, kdy si naši hráči s chutí zastříleli a vyhráli pro diváky
a naše jubilanty s velmi sympatickým výsledkem 11:1. (Ještě před výkopem totiž proběhla gratulace k významným jubileím Zdeňky Povolné,
dlouholeté aktivní členky Sokola, a Jardy Okrouhlého, dlouholetého hráče a později i trenéra našeho klubu).
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Jubilanti Zdeňka Povolná a Jarda Okrouhlý (oba uprostřed)
Po tomto vydařeném zápase nás čekal velmi nepříjemný soupeř
v Hrusicích, doplněný o hráče jejich A týmu, který kraje okresní přebor.
Naše hráče to však nevyvedlo z míry a do soupeře se pustili s velkou
chutí. Bohužel vysoké nasazení a předvedená hra byly odměněny pouze
jedním gólem, což se ukázalo jako klíčové. Soupeř v průběhu druhého
poločasu vyrovnal a my jsme navíc přišli o vyloučeného hráče, který zastavil průnik domácího útočníka faulem. I tak jsme bojovali až do konce
a odměnou nám byla penalta po faulu domácího brankáře na pronikajícího Davida Pálu. I když se však k míči postavil jeden z našich nejlepších
hráčů (Martin Vrabec), bránu bohužel přestřelil a nakonec jsme se museli spokojit s jedním bodem za remízu 1:1.
Situace na předních příčkách tabulky se tím podstatně zdramatizovala, jelikož postoupit nyní mohly hned tři týmy (Dobřejovice B, Čestlice
a Všestary). Na tom nic nezměnilo ani utkání, v němž jsme v domácím
prostředí přivítali soupeře ze Senohrab. Zápas se od začátku vyvíjel pro
naše kluky velmi pozitivně, již po 15 minutách jsme vyhrávali 3:0
a i v dalších fázích utkání se nám relativně dařilo, takže nakonec jsme
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tento zápas vyhráli 6:1. Poslední odehraný zápas se Strančicemi jsme
však bohužel po velkém boji prohráli 2:3. V zápase jsme dokonce prohrávali již 3:0 a posledních 20 minut zápasu jsme dohrávali pro zranění
hráčů jen v deseti statečných, ale i tak jsme se zmohli na velký tlak. Otočit zápas se nám však nepodařilo a Všestary díky výhře v Hrusicích mohou pomalu začínat slavit postup, i když je v posledním kole stále ještě
může ohrozit dobřejovické „B“. Naše letošní šance na postup nám touto
prohrou definitivně unikla, ale o nepostupu rozhodly hlavně počáteční
zápasy jara, které jsme prohráli úplně zbytečně. Nicméně v tabulce můžeme skončit nejhůře na 3. místě, což nakonec není tak špatný výsledek,
ovšem vzhledem k slibně rozehranému podzimu určitě zamrzí. Jak to
nakonec všechno dopadne, můžete osobně shlédnout v neděli 14. června
od 17.00 hod. na čestlickém hřišti a podpořit naše hráče v jejich posledním zápase sezóny.
O výsledku vás budeme informovat v příštím čísle Občasníku, kde
zároveň budeme prezentovat další plány našeho klubu jak v dospělé, tak
mládežnické kategorii, do níž vkládáme velké naděje. Závěrem bych
chtěl poděkovat všem fanouškům čestlického fotbalu za jejich velkou
podporu v domácích i venkovních zápasech. Zároveň chci informovat
všechny pravidelné i nepravidelné návštěvníky hospůdky na hřišti, že
v termínu od 15. června do 30. srpna bude z důvodu rekonstrukce kabin
uzavřena.
Mirek Doksanský ml. (za kolektiv TJ Sokol Čestlice)

Čestlická fotbalová přípravka
V pátek 10. dubna začal psát čestlický fotbal svou další kapitolu, když
se po několika letech bez mládežnických týmů uskutečnil nábor do přípravky. Přípravy realizace této myšlenky probíhaly asi půl roku dopředu,
avšak výsledek byl nejistý. Byli jsme proto plni očekávání, nervózní
a zároveň natěšení, až to všechno vypukne. Nakonec jsme však byli příjemně překvapeni zájmem z řad rodičů a hlavně dětí, které dorazily na
dubnové náborové dny. A nešlo jen o děti z Čestlic, ale i děti z okolních
obcí, v nichž jsme poctivě šířili náborové letáčky a hlavně myšlenku
o obnovení fotbalu mládeže.
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Budoucnost čestlického fotbalu
V současné době projevuje zájem hrát za náš klub okolo 25 kluků
a holek a pravdou je, že toto číslo nečekal ani ten největší optimista. Je to
pro nás obrovský závazek a budeme se snažit důvěru rodičů i dětí nezklamat. Od dubnového náboru jsme pro děti uspořádali na čestlickém
hřišti celkem osm tréninků, většinou v pátek od 16 hod. Na trénincích se
snažíme rozvíjet nejen jejich fotbalové dovednosti, ale celkově dovednosti pohybové až atletické. Důležité je zejména začlenění mnohdy předškolních fotbalistů a fotbalistek do kolektivu. Jde nám totiž hlavně o to,
aby spolu děti vycházely jak sportovně, tak lidsky, a aby se naučily hrát
fair play.
Tuto sezónu zakončíme tréninkem 19. června a opět se sejdeme nejspíše ve druhé polovině srpna, kdy se začneme připravovat na novou sezónu, do níž jsme v rámci Okresního fotbalového svazu Praha-východ
přihlásili jeden tým mladší přípravky, který bude průběžně doplňován
hráči předpřípravky. Soutěž se bude hrát formou turnajů, které budou
vyhodnocovány do průběžné tabulky. Od léta také přibude jeden trénink
navíc, jen ještě zvažujeme, na který den připadne. Trenérský tým funguje
ve složení Josef Zmeškal, Jakub Hanzl, Honza Zahradník, bratři Mirek a
Martin Doksanští – všichni dlouholetí zkušení fotbalisté. Jedním z nejdůležitějších článků našeho trenérského týmu je pak Ivča Doksanská, která
má kromě fotbalových zkušeností i zkušenosti pedagogické, což
při trénincích náležitě uplatňuje. Chtěli bychom též poděkovat oddílům
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TJ Spartak Průhonice a TJ FC Háje za propůjčení materiálního vybavení
na první tréninky a všem ostatním, kdo se nějakou formou podílejí
na chodu čestlického Sokola a podporují nás v našem snažení. Těšíme se
na novou sezónu, která bude plná velkých výzev a prvních opravdových
mistrovských zápasů, na něž zveme všechny naše věrné fanoušky. Doufáme, že budou vytvářet mladým fotbalistům minimálně stejně bouřlivou
atmosféru jako při domácích zápasech mužů.
Martin Doksanský (za trenérský kolektiv TJ Sokol Čestlice)

POZNAMENEJTE SI
DO KALENDÁŘE
Přehled letních akcí v Čestlicích
 Dobrobazar – neděle 21. června 9.30–15.30 hod. – Příjem předmětů
do prodeje od 25. května do pátku 19. června po 18. hodině na čestlické faře. Vítány jsou zejména potřeby pro domácnost a sportovní
potřeby, dětské oblečení a hračky, drobný nábytek, knihy, originální
nosiče (CD, DVD) a funkční elektronika.
 Svatoprokopská pouť – neděle 28. června 9.00–16.00 hod. – letos
na nás čekají lecjaká překvapení!
 Letní country v altánu – pátek 24. července 20.00 hod. – Koncert
kapely Gladly S.W. pod hvězdami, s pivkem a s grilováním…
 V září se na OÚ uskuteční přednáška člena transplantačního týmu
IKEM a občana Čestlic ing. Mašína o špičkových transplantacích
současné medicíny, spojená s cestopisnou přednáškou a výstavou autorových fotografií Svět pod vodou. Termín se včas dozvíte.
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Jubilejní desátý Dobrobazar

Čestlický Dobrobazar se koná už podesáté, a to v neděli 21. června od
9.30 do 15.30 hod. v rozlehlé farní zahradě v Čestlicích vedle kostela sv.
Prokopa. Z malého dobročinného bazaru se stala široko daleko vyhlášená
akce, na které nákupem přispějete na dobrou věc, ale také zde strávíte
příjemný den. Stalo se tradicí, že v průběhu Dobrobazaru vystoupí hned
několik hudebních uskupení – letos to budou mj. Sax & Rhythm a Pepek
a Námořník. Do hudebního programu se můžete hned zkraje dopoledne
zapojit i vy sami bubnováním – proto bubny a bubínky s sebou! Pro děti je tradičně připraven dětský koutek se soutěžemi, pro dospělé dražba
a pro všechny dohromady stánky s občerstvením. Ke kulatému výročí
Dobrobazaru chystají organizátoři výstavu mapující uplynulé ročníky
a k zakoupení budou drobné upomínkové předměty.
Dobrobazar vznikl v roce 2006 z iniciativy farníků čestlické farnosti a jejich přátel a původně se orientoval na pomoc obyvatelům domovů pro
seniory v různých částech republiky. Cílová skupina se později proměnila a Dobrobazar nyní podporuje organizace, které pomáhají rodinám pe-
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čujícím jak o seniory, tak o nevyléčitelně nemocné všech věkových kategorií. Hlavní organizátorka Kateřina Pisková upřesňuje: „Spolupracujeme s organizacemi, které umožňují lidem na sklonku života zůstat v jejich přirozeném a důvěrně známém prostředí, tedy doma.“
Letos můžete podpořit Cestu domů a Hospic knížete Václava. Za Cestou domů, která má klienty na území hlavního města, poputuje část výtěžku Dobrobazaru už pošesté. Tato organizace se snaží přispívat ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení péče
o umírající lidi v naší zemi. Cílem Hospice knížete Václava v budoucnu
je poskytování komplexní domácí péči v celé západní části Středočeského kraje (v této době poskytuje péči na Kladensku, Berounsku, Rakovnicku, Mělnicku, Kolínsku a v okresech Praha-východ a Praha-západ).
Předměty do prodeje lze nosit od pondělka 25. května do pátku
19. června po 18. hodině na čestlickou faru. Organizátoři vítají potřeby
pro domácnost a ke sportu, dětské oblečení a hračky, drobný nábytek,
knihy, originální nosiče (CD, DVD) a funkční elektroniku.
Další informace o Dobrobazaru 2015 i o minulých ročnících najdete na
https://www.facebook.com/DobrobazarCestlice a na stránkách
www.cestlice.farnost.cz.
připravila Renata Skalošová

Svatoprokopská pouť potřetí!
Svatoprokopská pouť v Čestlicích se opět koná poslední červnovou neděli před svátkem sv. Prokopa, než se nám děti rozjedou na prázdniny,
a sice v neděli 28. června od 9 do 16 hod. A co všechno nás na letošní
pouti čeká?
Pouťový program:
 V 8.30 hod. začíná v kostele slavnostní mše ke sv. Prokopovi společná pro obce Čestlice a Průhonice.
 Od 9.00 hod. bude pouť v plném proudu, zejména pouťové atrakce
rodiny Vocáskovy, která už na pouti v Čestlicích nesmí chybět – nejmenším dětem budou po celý den zdarma k dispozici houpačky, ko-
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lotoč a miniřetízák, na ty větší opět čeká staročeská střelnice z roku
1920 s pohyblivými figurkami.
Ve 13 a v 15 hod. si na podiu na farní zahradě vychutnáte kramářské
písně v provedení Spolku jabloneckých dam a pánů a staročeskou
muziku kapely Hudba u města Vídně, kterou znáte z prvního ročníku.
Ve 14.00 hod. proběhne vyhlášení vítězů soutěže o nejlepší pouťový
perník! Příjem perníků libovolného druhu do soutěže je ukončen ve
13.30 hod., soutěž s vyhlášením vítěze proběhne od 14.00 hod.
Další pouťová překvapení netřeba předem prozrazovat, snad jen to, že
si na pouti vyzkoušíte opravdické sumo a že letošní téma v našem
fotografickém ateliéru bude „kovbojské léto“ (erární garderobu
můžete doplnit přineseným kovbojským oděvem a rekvizitami) –
a možná přijde i věštkyně!
O pouťových dobrotách nemluvě – slíbené brambory na špejli jsou
prý výtečné až návykové!


Přijďte a nezapomeňte
na svatoprokopskou pouť do Čestlic
pozvat své přátele a známé!

Letní country v altánu
Nejspíš se někomu strefíme do termínu dovolené, takže bude muset tuhle
letní akcičku oželet, ale kdo už teď ví, že v pátek 24. července ve
20 hodin bude trávit v Čestlicích, ať pozve včas své známé a přijde si
užít letní country koncert pod hvězdami! Tentokrát v altánu na zahradě
obecního úřadu v Čestlicích přivítáme kapelu Gladly S.W., která od
dob, kdy získala ocenění „Talent Country radia roku 2010“, se už zabydlela na pódiích velkých festivalů a v srdcích fandů tohoto žánru. K nám
do Čestlic jistě přivede i pár svých fanoušků z okolí. Během koncertu si
můžete zakoupit jejich CD a něco nejspíš utratíte za chystané občerstvení. Zatím můžete jako malou ochutnávku navštívit webové stránky kapely http://www.gladlysw.cz/ a pustit si třeba jejich úspěšný hit Vítr nad
Berounkou…
Ivana Nováková, zastupitelka
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Navštivte výstavu Botanické příběhy
V rámci oslav 125. výročí založení Akademie věd ČR pořádají Botanický ústav AV a Ústav experimentální botaniky AV přírodovědnou výstavu Botanické příběhy s podtitulem Svět rostlin − od poznání
k využití v Průhonickém zámku a Botanické zahradě Chotobuz.
Při slavnostním zahájení výstavy 29. dubna ředitel Botanického ústavu
AV ČR RNDr. Miroslav Vosátka zmínil její hlavní „taháky“, které zaujmou nejen laiky, ale i odborníky: např. lotosová semena ze staré čínské
hrobky, která se podařilo oživit, a brzy rozkvetou. „Děláme vědu, která
vede k poučení lidstva a chceme ji dostat do roviny praktického využití,“
zdůraznil dr. Vosátka. Zmínil přitom některé zajímavé výzkumy a výsledky Botanického ústavu – vyšlechtění odrůdy jabloní odolné proti
strupovitosti, na niž prodáváme licence do celého světa, dále výzkum
v Himálajích zjišťující, v jaké výšce
nad mořem mohou rostliny růst, výzkumnou činnost na Špicberkách nebo
v kamerunském pralese.
Flora je součástí národního kulturního
dědictví a projekt Botanické příběhy je
vysoce záslužným počinem. Výstava
v průhonickém zámku a v Botanické
zahradě Chotobuz (venkovní část) je
zaměřená na historii krajiny, např. na
základě pylové analýzy poodhalí, jaké
rostliny tu rostly před tisíci lety. Ukáže
také, co se může stát, když se některé
rostliny přemnoží, jako např. bolševník.
Výstavu můžete navštívit až do 15. září.
Hana Profousová pro časopis Průhonicko (redakčně kráceno)

32

33

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 email redakce in.cestlice@gmail.com, platba se provádí na OÚ. Předpokládaný termín dalšího vydání Čestlického občasníku je září 2015.

Obec přijme brigádníka/pracovníka na dohodu na letní měsíce pro sezónní úklid obce
(sekání zeleně a práce na obecním majetku).
Informace na OÚ.
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INFORMACE
Hledáme dobrovolníky pro pořadatelskou službu na svatoprokopskou pouť dne 28. června od 7.00 do 17.00 hod. (ale i na část dne –
regulace dopravy, informace o parkování atd.) Hlaste se na OÚ. 
Folklorní soubor Vonička byl nominován na Folklorní festival v Ohridu v Makedonii (12. 8. až 20. 8.2015), kde bude opět reprezentovat čestlickou školu i obec Čestlice.
 Otevření knihovny přes léto – naposledy 24. června, jednorázově
5. srpna (v obvyklém čase.), a pak od 2. září každou středu.
 Aktuální tipy na zlevněná divadelní představení, kulturní pořady, ale
i třeba zájezdy naleznete na webových stránkách obce: www.cestliceobec.cz/zivot-a-kultura-v-obci/divadla-zajezdy-apod-nabidky/
 Všechna čísla Čestlického občasníku naleznete v pdf formátu na webových stránkách obce.
Adresa obecního úřadu
Pitkovická 290
251 01 Čestlice

administrativa – Hana Kabátová
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:
pondělí 8– 12 a.13–17
středa 8 –12 a 13–18
zastupitelé 17–19
(ostatní dny po dohodě)

Knihovna – otvírací hodiny:
středa 15–18
Hřbitov (letní období 1. 4.– 3. 11.)
otevřeno denně 8–20

Vydavatel: obec Čestlice, Pitkovická 290, 251 01 Čestlice, IČ: 00240125
Redakční zpracování a příprava k tisku: Mgr. Ivana Nováková
Příspěvky a inzerce: 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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