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Obecního úřadu Chrášťany 
 

 
Vážení spoluobčané,  
stejně jako loňský rok, tak i ten letošní před nás postavil opět mnoho úkolů a akcí, které se pokusíme 
dovést do úspěšného konce. Nejdůležitějším bodem je samozřejmě výstavba vodovodu v Chrášťanech, 
která se po mnoha letech již opravdu rýsuje. Máme vybraného dodavatele a čekáme na příznivé dotační 
vyjádření z MZe. Při stavbě vodovodu by se měly vybudovat i jednotlivé přípojky (ty nejsou součástí 
celkového projektu), píšeme o nich v samostatném článku. Dále by měly být do léta hotové opravy všech 
požárních nádrží, započaté vloni. Máme připravenou opravu tří místních komunikací v Doubravě, 
podpořenou dotací z MMR. K realizaci je rovněž připravena stavba chodníku v Koloměřicích. Součástí 
běžného provozu obce je také údržba zeleně a vzhledu obcí a údržba a opravy obecního majetku. Vše 
probíhá a bude probíhat dle možností. Na programu jsou všechny tradiční kulturní a společenské akce, 
na podzim se nám nevyhnou ani krajské volby. Přeji všem příjemný konec jara a začátek léta. 

Mgr. Josef Vomáčka 
 

 
Místní poplatky 2016 
 
Upozorňujeme občany, že poplatky za komunální odpad jsou splatné úhradou v pokladně OÚ, složenkou 
nebo převodem na účet nejpozději do 30. 6. 2016. 
 
Informace k přípojkám vodovodu 
 
Obec zadala projektovou přípravu firmě Projekta Tábor. Všechny přípojky se projektují najednou, tento 
projekt obec zaplatí. Dále projektanti doladí s každým odběratelem individuální parametry. Dne 8.3. 
proběhla informační schůzka občanů s projektantem. Projektanti připravují pro jednotlivé přípojky žádosti 
na úřad, které každý odběratel podepíše a starosta na úřadě vyřídí. Správní poplatek za územní souhlas 
je 250 Kč. Žádáme všechny budoucí majitele přípojek, aby se do konce května dostavili na OÚ (po 
dohodě se starostou, dle svých možností) podepsat připravené žádosti a prohlášení, aby to mohl starosta 
postupně na MěÚ v Týně vyřizovat. 

Mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu – jaro 2016 
 

HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ SO 21.5. 

Koloměřice – u zastávky 8:30 

Chrášťany – za kostelem 8:50 

Doubravka – u zastávky 9:10 

Doubrava – u zastávky 9:30 

Pašovice – na návsi 9:50 

Rakovka – skládka 10:10 

http://www.chrastany.eu/
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Na zasedání bylo přítomno 13 z 15 členů zastupitelstva obce. 
 
1. ZO schvaluje 13 hlasy záměr prodeje pozemku p.č.st. 216 o výměře 20 m2 včetně budovy v k.ú. 
Koloměřice. 
2.  ZO schvaluje 13 hlasy záměr prodeje pozemku p.č.st. 112/1 o výměře 121 m2 včetně budovy v k.ú. 
Koloměřice. 
3.  ZO schvaluje 13 hlasy záměr prodeje části pozemku p.č. 4555/20 o výměře cca 50 m2  v k.ú. 
Koloměřice. 
4.  ZO schvaluje 13 hlasy záměr směny obecních pozemků p.č.4558/1 a 4463/32 v k.ú.Koloměřice,  p.č. 
4474/2, 4527/27, 4527/34, 4527/35, 4560/1, 4560/3, 4560/4, 4560/9  v k.ú. Chrášťany u Týna nad 
Vltavou, p.č. 923/1 v k.ú. Doubrava nad Vltavou, p.č. 2393/5, 4492/3, 4563, 4561/2, 4554/7 v k.ú. 
Doubravka u Týna nad Vltavou. 
5. ZO schvaluje 11 hlasy uzavření smlouvy o dílo na realizaci  akce „Vodovod Chrášťany“  s vítězným 
uchazečem, Sdružení vodovod Chrášťany, tvořeným firmami ALSTAP s.r.o., IČ 29000238, a DAICH 
spol.s.r.o., IČ 42407559, za celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH 16.503.442,00.  
6. ZO schvaluje 11 hlasy výzvu a zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky „Oprava místních 
komunikací Chrášťany“. 
7. ZO schvaluje 12 hlasy poskytnutí dotačního příspěvku ve výši 240.000 Kč pro Domovy KLAS o.p.s. 
na provoz a činnost sociálního centra Chrášťany 5. 
8. ZO schvaluje 12 hlasy uzavření veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Týn nad Vltavou na vykonávání 
agendy na úseku silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací. 
 
Neschválené návrhy 
ZO neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely p.č. 619/23 o výměře cca 80 m2 v k.ú. 
Chrášťany u Týna nad Vltavou.   
 
 

Na zasedání bylo přítomno 12 z 15 členů zastupitelstva obce. 
 

1. ZO schvaluje 12 hlasy prodej pozemku p.č.4555/37 o výměře 7 m2 v k.ú. Koloměřice, manželům V., 
za cenu 30 Kč/m2. 
2. ZO schvaluje 12 hlasy směnu obecních pozemků p.č.4558/1 (451m2) a 4463/32 (34m2)  
v k.ú.Koloměřice,  p.č. 4474/2 (106m2), 4527/27 (13m2), 4527/34 (50m2), 4527/35 (33m2), 4560/1 
(126m2), 4560/3 (191m2), 4560/4 (330m2), 4560/11 (63m2), vše v k.ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou, 
p.č. 923/1 (38m2) v k.ú. Doubrava nad Vltavou, p.č. 2393/5 (420m2), 4492/4 (201m2), 4563 (20m2), 
4561/2 (128m2), 4554/7 (21m2), vše v k.ú. Doubravka u Týna nad Vltavou, za pozemky Jihočeského 
kraje p.č.2774/33 (161m2), 3184/40 (9m2), 3578/24 (99m2), 3658/26 (13m2), 3658/41 (19m2), 3693/67 
(265m2), 3795/11 (37m2), 4555/34 (19m2), 4558/6 (87m2) vše v k.ú. Koloměřice, p.č. 903/38 (1492m2), 
4527/16 (41m2), 4527/40 (364m2), 4527/41 (91m2), 4527/45 (26m2), vše v k.ú. Chrášťany u Týna nad 
Vltavou, a p.č. 2591/1 (91m2), st.220/3 (6m2), 2599/2 (28m2), 4561/3 (404m2), vše v k.ú. Doubravka u 
Týna nad Vltavou.                     
3. ZO schvaluje 12 hlasy uzavření smlouvy o dílo na realizaci  akce „Oprava místních komunikací 
Chrášťany“  s vítězným uchazečem, firmou HYDRO&KOV s.r.o., Rybářská 801, 397 01 Třeboň, 
IČ27720161, za celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH 6.888.888,00.  
4. ZO souhlasí 12 hlasy s projednáním závěrečného účtu a s hospodařením obce za rok 2015 
s výhradou a přijímá opatření na odstranění nedostatků uvedených ve zprávě o přezkumu hospodaření 
obce za rok 2015. 
5. ZO schvaluje 12 hlasy účetní závěrku obce za rok 2015. 
6. ZO schvaluje 12 hlasy účetní odpisový plán obce na rok 2016. 
 

 
 
 
 
 

http://www.chrastany.eu/
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Zápis do mateřské školy 
Zápis do mateřské školy proběhl na začátku března. K zápisu se přihlásilo 11 dětí a všechny byly přijaty. 
V příštím školním roce budou opět otevřena obě oddělení MŠ. Kapacita mateřské školy ještě není zcela 
naplněna, proto ti, kteří by měli zájem o předškolní vzdělávání v naší mateřské škole, mají stále možnost 
se do MŠ přihlásit. 
 
Dopoledne s myslivci 
Krásné myslivecké dopoledne plné 
informací, zážitků a sluníčka prožily v lese 
děti z mateřské školy. Ty byly rozděleny do 
tří skupin a o každou se staral jeden 
myslivec. Připravené lesní aktivity děti velmi 
bavily a zajímaly. Celá akce byla završena 
přípravou ohniště a opékáním špekáčků. 
Z lesa se nikomu nechtělo. 
 
Pálení čarodějnic 
Dalším neméně pěkným dopolednem bylo pálení čarodějnic.  Děti 
i učitelky proměněné v čarodějnice a čaroděje opékaly špekáčky. 
Zahrály si „čarodějnické hry“ a s radostí si zazpívaly za doprovodu 
kytary. Každé dítě si vlastnoručně vyrobenou čarodějnici spálilo. 
 
Akce do konce školního roku 
Blíží se nám konec školního roku, ale nás ještě čekají další zážitky 
v podobě divadel, výletu do zážitkového centra Outdoor Resort 
Březová, besídky, školní akademie a přespání ve školce u 
příležitosti MDD. 
A PAK HURÁ NA PRÁZDNINY! 
 
Mateřská škola bude během hlavních prázdnin zavřena z důvodu malého počtu přihlášených 
dětí. 
 
 

 
Během uplynulých měsíců proběhlo mnoho akcí a z nich přinášíme několik postřehů.  
Více na nových webových stránkách školy www.zschrastany.cz 
 
 
VESNICKÁ LIGA 3. kolo v ZŠ a MŠ Chrášťany 28. 4. 2016  

 
Tentokrát bojovaly žákyně 8. a 9. ročníků 
v přehazované. Dívčí družstvo naší školy posílili i 3 
chlapci z těchto ročníků, což pravidla  povolovala. Přes 
urputné a vyrovnané boje obsadili 1. místo,  bylo znát, 
že bojovali v domácím prostředí. Jako odměnu za 
sportovní výkon dostali velký čokoládový dort, diplom a 
hlavně si odnesli nezapomenutelné sportovní zážitky. 
Další kolo vesnické ligy, v tomto školním roce už 
poslední,  proběhne 2. června v ZŠ a MŠ Záhoří a 
utkají se mezi sebou dívky 6. a 7. ročníku ve vybíjené. 
 
 
 
 

http://www.chrastany.eu/
http://www.zschrastany.cz/
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Zápis dětí do 1. ročníku základní školy 
 

V pátek 12. února 2016 proběhl na 
základní škole zápis do 1. třídy. 
Dostavilo se 14 dětí se svými 
rodiči. Paní učitelky si s dětmi 
povídaly, u každého zjišťovaly 
předpoklady důležité pro úspěšný 
vstup do školy. Děti kreslily, psaly, 
počítaly, poznávaly barvy a tvary, 
vázaly kličku na botě a se zájmem 
pracovaly na interaktivní tabuli. 
Žáci a žákyně z devátého a 
osmého ročníku se tentokrát převlékli do kostýmů, které představovaly různé 
profese (zahradnice, hasič, lékař nebo prodavač) a pomáhali budoucím 
školákům plnit další zajímavé úkoly. Jejich splněním téměř všechny děti 
dokázaly, že jsou šikovné a připravené stát se opravdovými školáky. V září 
nastoupí poprvé do školních lavic 14 nových žáků a žákyní. Děkujeme všem 
rodičům, kteří nám zapsáním svých dětí do naší školy projevili důvěru. Na 
všechny se v září moc těšíme.   

                                                           .                           
 
Čarodějnické odpoledne v družině 
 
V pátek 29. dubna paní vychovatelka a 
paní školnice uspořádaly ve školní 
družině pro děti čarodějnické 
odpoledne. Nejdříve děti malovaly 
barevnými křídami před školou 
čarodějnice, netopýry a strašidelné 
hrady. Na další úkol se rozdělily do 
skupin a hledaly poklad, který byl ukrytý 
na hřišti. O nalezený poklad se 
spravedlivě rozdělily. Nakonec se 

vydaly na procházku po staré cestě do 
Dražíče, při které zúročily své vědomosti ze 
školy - poznávaly květiny a stromy. Celé 
čarodějnické odpoledne zakončily v Dražíči, 
kde si hrály na dětském hřišti a občerstvily se 
v místním hostinci. Této akce se děti zúčastnily 
v hojném počtu a dobře se bavily. 
 
 
 

 
Akce – květen 2016 
17. 5.  Frankenstein, Malé divadlo, České Budějovice, 8. a 9. ročník 
21. 5.  Temelínské čarování, taneční vystoupení žáků 9. ročníku 
24. 5.  Svátek slov - recitační soutěž, Týn nad Vltavou 
25. 5.              Exkurze v ETE Temelín, 8. a 9. ročník 
31. 5.   Den dětí 
 
 
 
 

http://www.chrastany.eu/
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Akce – červen 2016 
1. 6.  Praha – výstava Žezlo a koruna, Pražský hrad 
2. 6.  Vybíjená – žákyně 6. a 7. ročníku, Záhoří 
3. 6.  Den otevřených dveří v prostorách posádky Bechyně, 15. ženijní pluk, žáci 2. stupně 
8. 6.  Návštěva SPŠ Automobilní a technické v Českých Budějovicích, 8. ročník 
  Kašpárkova hlídací společnost, otáčivé hlediště Týn nad Vltavou, 1. stupeň, MŠ 
15. 6.  Pasování na čtenáře – 1. ročník 
17. 6.  Školní akademie 
21. – 24. 6. Nové Údolí – výlet, 9. ročník 
22. – 23. 6. Libín - výlet, 8. ročník 
22. 6.  Březová – výlet, 1. stupeň, 6. ročník, MŠ 
28. 6.  Dopoledne s frisbee  
29. 6.  Den v přírodě  
30. 6.   Předání vysvědčení, ukončení školního roku 
 
Stále probíhá ve škole sběr starého papíru, starých elektrospotřebičů, použitého oleje (na 
smažení) a víček od PET lahví.  

Děkujeme všem, kdo se na sběru podílí. 
 
Dotační programy: 
 
Pomocí projektu EU 56 - Čtenářská gramotnost v Chrášťanech, jehož cílem bylo zavedení Čtenářské 
dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o 
čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti, škola zakoupila přibližně 600 výtisků nových knih. Úkolem 
projektu bylo zvýšit u dětí zájem o čtení a rozvíjet jejich čtenářskou gramotnost. To se určitě povedlo, 
hlavně pomocí čtenářských dílen, kdy si děti samostatně čtou a vybírají si knihy, které budou číst. 
Nové knihy ovšem bylo potřeba umístit do knihovny, kterou škola neměla, a tak se jedna menší učebna 
v knihovnu proměnila. Knihovna je postupně dovybavována podle finančních prostředků školy. Rovněž 
jsme ve spolupráci s panem Rudolfem Skálou podali žádost o zaměstnanecký grant Nadace ČEZ, 
abychom mohli dokoupit ještě stolky a vaky na sezení. 
 
Dotační program: Podpora práce s dětmi a mládeží – dotace od Jihočeského kraje 50 000,- 

- zakoupení zvukové aparatury a atletické mini přípravky 
 
Dotační program: Podpora sportu – dotace od Jihočeského kraje 40 000,- 

- zakoupení florbalových mantinelů do tělocvičny 
 
Hlavní prázdniny začínají 1. 7. 2016 (pátek) a končí 31. 8. 2016 (středa). Během hlavních prázdnin 
nebude otevřena školní družina, důvodem je malý počet uchazečů. 

 

 

 
Nová sezona již začala a přípravy na soutěže také. Máme za sebou první soutěž v tomto roce, a to 
obvodové kolo hry Plamen, které proběhlo v sobotu 7. 5. 2016. Mladší děti opět postoupily do okresního 
kola hry Plamen z bezkonkurenčního prvního místa (ve všech pěti disciplínách – závod požární 
všestrannosti, štafeta CTIF, štafeta požárních dvojic, štafeta 4x60m a požární útok se umístily na 1. 
místě), starší děti postoupily do okresního kola hry Plamen také z 1. místa.   Okresní kolo hry Plamen se 
bude konat 28. 5. 2016 ve sportovním areálu Zliv. Dětem budeme držet pěsti a přát hodně štěstí, aby 
přivezly co nejlepší umístění.  
V neděli 8. 5. 2016 se v Ledenicích konala soutěž jednotlivců. I tentokrát jsme měli žhavá želízka v ohni. 
V mladších žákyních zazářila Adélka Kalinová a vybojovala 1. místo, ve starších žákyních se prosadila 
Eliška Čapková a odvážela si stříbro. Stříbro vybojoval i Ondřej Bouška za starší žáky. 
Děti čeká v tomto roce ještě mnoho práce, a proto je třeba jim držet pěsti, aby dosáhly ještě lepších 
výsledků než loni. Děti se opravdu snaží a je jim potřeba poděkovat za obětavost a píli, se kterou tento 
sport dělají. 
    

http://www.chrastany.eu/
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V létě od 24. 7. do 29. 7. 2016 jim za odměnu vedoucí mladých hasičů připravují letní tábor v RZ Cihelna 
Radětice, tentokrát s celotáborovou hrou PIRÁTI. Na tábor se mohou přihlásit i děti, které na hasiče 
nechodí. 
Mladí hasiči chtějí poděkovat touto cestou Obci Chrášťany za podporu v jejich aktivitě a Obci 
Dražíč, která je opět podpořila nemalou finanční částkou. Děkujeme všem 
Dále oznamujeme občanům, že stále sbíráme papír, který nám pomáhá zvládat finanční výdaje spojené 
se soutěžemi. 

 

 

 
Letos již popáté žádaly 
chrášťanské maškary pana 
starostu o povolení 
masopustního veselí a bujarý 
průvod se prohnal obcí. 
Tradičně šel v čele rychtář s 
rychtářkou a střapatí. S každou 
hospodyní si za doprovodu 
neúnavných harmonikářů 
zatancoval medvěd. Kominíci 
rozdávali potvrzení o kontrole 
komínů, není divu, že zdarma, 
neboť se přiznali, že mají 
strach z výšek. Měli jsme velké 
štěstí, že rodinná firma 
prodávající různé nářadí a 
pomocníky pro dům a zahradu 
si vybrala právě naši obec a na 
poslední chvíli (v neděli totiž 
končila akce) nabízela zboží se slevou. Zároveň každý zákazník měl možnost na kole štěstí vyhrát 
hodnotný dárek, který mu určitě přinese radost a dlouhodobý zážitek. Je nutné poděkovat všem za milé 
přijetí a vynikající občerstvení.  

http://www.chrastany.eu/
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Jubilanti 2016 
 
Životní jubileum oslaví:  
 
v květnu: v červnu: 

Benešová Jana, Chrášťany Buchtelová Kristina, Doubravka 

Hajíčková Anna, Doubravka Michalcová Anna, Doubravka 

Hora Jan, Doubravka Michalec František, Doubravka 

Landová Marie, Doubravka Musilová Miloslava, Pašovice 

Svoboda Jaroslav, Chrášťany Říhová Anna, Doubravka 

Tůmová Blažena, Doubrava Soukupová Marie, Chrášťany 

Ťupová Květoslava, Doubravka Srncová Eliška, Doubrava 

Vávrovský Jan, Chrášťany  

Zeman František, Chrášťany  

v červenci: v srpnu: 

Dědičová Antonie, Koloměřice Landová Anna, Chrášťany 

Marková Marie, Chrášťany  

Písačka Vojtěch, Chrášťany  

Soukup Josef, Chrášťany  

Syrovátková Marie, Doubravka  

 

Rok 2015 ve zkratce 
 
v roce 2015 se narodili v roce 2015 zemřeli 

Dudlíček Štěpán, Chrášťany Hájíčková Anna, Doubravka 

Hartmanová Beáta, Chrášťany Kobližková Anežka, Doubrava 

Horáková Adéla, Doubravka Marek Josef, Doubrava 

Jílková Eliška, Chrášťany Marhounová Božena, Chrášťany 

Michalcová Veronika, Chrášťany Němcová Marie, Doubravka 

Psohlavcová Lucie, Koloměřice Novotná Květoslava, Doubrava 

Vlažná Zuzana, Chrášťany Petřík Jan, Koloměřice 

 Petříková Jiřina, Koloměřice 

 Pisingerová Vlasta, Koloměřice 

 Příhodová Božena, Doubravka 

 Šedivá Blanka, Chrášťany 

 Vondrová Marie, Pašovice 

 Zemanová Bohuslava, Chrášťany 

 Zuntová Zdeňka, Chrášťany 
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Fotbalové jaro 
Fotbalové výsledky přátelských zápasů zimní přípravy: Milenovice 4:1 (Drozd 2, Jirásek, Vomáčka), 
Makov-Hůrka 2:3 (Vomáčka 2), Týn B 4:3 (Drozd 2, Svatoš, Vomáčka), Olymp Tábor 7:0 (Drozd 3, 
Svatoš 2, Bahleda, Vomáčka) 
 
Dosavadní výsledky mistrovských zápasů: Žabovřesky 1:1 (Drozd), Týn B 2:5 (Jirásek 2), Úsilné 2:2 
(Vomáčka, Jirásek), Černý Dub 3:2 (Svatoš 2, Bahleda), Dívčice 2:3 (Jirásek, Svatoš), Pištín 2:2 
(J.Kremsa, Drozd ) 

 

 

 
 

21.5. mobilní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 

22.5. fotbalový zápas Chrášťany - Lipí (15:00) 

3.6. koncert skupiny FANTOM v Chrášťanech 

4.6. dětský den v Doubravě (13:00) 

4.6. fotbalový zápas Chrášťany – D. Bukovsko B (17:00) 

4.6. taneční zábava v Doubravě (20:00, hraje skupina MARNÁ SNAHA) 

11.6. dětský den v Chrášťanech 

18.6. fotbalový zápas Chrášťany – Mokré + dokopná (15:00) 

25.6. myslivecký den v Hostech 

2.7. nohejbalový turnaj Chrášťany 

16.7. turnaj ve stolním tenisu Doubrava Open 

14.8. setkání heligonkářů v Chrášťanech 

 

 
Výstava představuje souborný průřez tvorbou 
pana Karla Koukola.  
Zastoupeny jsou kresby Chrášťan i okolí, 
zaniklých míst, drobných sakrálních památek 
z širšího regionu jižních Čech, portréty a další. 
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