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ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Chrášťany
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do roku 2011, je před námi nové volební období, v němž obec povede nově zvolené
zastupitelstvo. Velká část našich plánů závisí na finančních prostředcích. Jejich získávání je
problematické jak pro každého z nás, tak i pro obecní úřad. Pro nadcházející rok má obec požádáno a
ještě požádá o dotace z různých zdrojů ( EU, státní úřady, ČEZ, atd. ). Případné dotace nám
pomohou s financováním rozjetých projektů ( vodovod, oprava školy, příprava parcel ), které jsou
prioritou pro nejbližší období. Tyto plánované investiční akce jsou rozsáhlé a náročné, přesto věřím,
že se nám je i s vaší podporou a pomocí podaří dovést do zdárného konce. Jsem přesvědčen, že
většina občanů má ráda svou vesnici a chce pomoci vybudovat čistou a upravenou obec. Vážení
spoluobčané, přeji vám hodně zdraví a úspěchů v novém roce.
Mgr. Josef Vomáčka
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Starostou obce Chrášťany byl zvolen Mgr. Josef Vomáčka.
Místostarostkou obce Chrášťany byla zvolena Mgr. Dana Prášková.
Členy obecní rady byli zvoleni p. Jiří Koudelka, Mgr. Václav Michalec a Mgr. Ivana Hošková.
Zastupitelstvo obce se usneslo, aby starosta i místostarostka byli pro výkon funkce
dlouhodobě uvolněni.
Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor.
Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Václav Pánek.
Zastupitelstvo schvaluje paní Janu Jarošovou a Hanu Nechvátalovou do funkce člena
finančního výboru.
Předsedkyní kontrolního výboru byla zvolena Mgr. Miroslava Machová.
Zastupitelstvo schvaluje Ing. Miroslava Jiříčka a Mgr. Jaroslava Landu do funkce člena
kontrolního výboru.
Zastupitelstvo schvaluje výši odměn pro zastupitele, s účinností od 1.1.2011. Člen rady 1000
Kč, předseda výboru 750 Kč, člen výboru 450 Kč, řadový zastupitel 250 Kč, člen výboru
nezastupitel 200 Kč.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků (p.č. 71/2 a 4507/2) v k.ú. Doubravka manželům
Novotným za cenu 30 Kč/m2.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků (p.č. 216/2 a části 1558/1) v k.ú. Doubravka
manželům Kolaříkovým za cenu 60 Kč/m2.
Zastupitelstvo schvaluje záměr výměny pozemků (p.č. 4566 za část 57/3, o výměře 37 m2) v
k.ú. Chrášťany.
Zastupitelstvo zamítá záměr prodeje pozemků (p.č 620/2 a 620/5, výměra 807 m2) v k.ú.
Chrášťany v lokalitě Šternberského rybníka.
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č.7 – do příjmů i výdajů rozúčtováno 262000 Kč.
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č.8 – do příjmů i výdajů rozúčtováno 390082 Kč.
Zastupitelstvo schvaluje návrh Veřejné vyhlášky o místních poplatcích, s účinností od
1.1.2011.
Zastupitelstvo schvaluje návrh Směrnice o veřejných zakázkách, s účinností od 22.12.2010.
Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu bude dodržována schválená směrnice o
veřejných zakázkách.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium na počátek roku 2011. Měsíční výdaje
nepřekročí 1/10 skutečných výdajů rozpočtu roku 2010. Příspěvek Základní škole bude
poskytnut zálohově měsíčně ve výši 1/12 skutečnosti z roku 2010. Příjmy a výdaje
rozpočtového provizoria se stanou příjmy a výdaji schváleného rozpočtu.
Zastupitelstvo schvaluje dotaci pro hasiče ve výši do 150.000 Kč na pořízení automobilu pro
přeprav osob – změna původního usnesení o sdružených prostředcích ze dne 7.10.2010.
Zastupitelstvo volí starostu obce jako zástupce obce v Radě obcí pro udržitelný rozvoj území.
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INFORMACE Z RADNICE
MÍSTNÍ POPLATKY 2011
Poplatek ze psů
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

60 Kč
60 Kč

Poplatek je splatný nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.
Poplatek za odpady
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) 250 Kč pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt
za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům
vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za
které poplatek odvádějí
b) 400 Kč pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba
má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to
ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Veřejným prostranstvím jsou návsi, komunikace, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru.
Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb

10 Kč

b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje

10 Kč

c) za provádění výkopových prací

2 Kč

d) za umístění stavebního zařízení

10 Kč

e) za umístění reklamního zařízení

2 Kč

f) za umístění lunaparků a jiných atrakcí

10 Kč

g) za umístění zařízení cirkusů

10 Kč

h) za dočasné uskladnění materiálu

2 Kč

i) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce

10 Kč

j) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

10 Kč

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto
užívání fakticky skončilo.
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CZECH POINT – VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝPISŮ
Obecní úřad Chrášťany zřídil kontaktní místo Czech POINT.
Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem
výkonu veřejné správy, které v současné době poskytuje ověřené výpisy z následujících registrů:
● z katastru nemovitostí
● z obchodního rejstříku
● ze živnostenského rejstříku
● z rejstříku trestů
● z bodového hodnocení řidiče
Výpisy lze získat na obecním úřadě v úředních hodinách.
ČIŠTĚNÍ A REVIZE KOMÍNŮ
Vyzýváme občany, kteří mají zájem o vyčištění, popřípadě provedení revize komína podle nařízení
vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv, aby se přihlásili na Obecním úřadě v Chrášťanech.
Seznam bude předán kominíkovi panu Fialovi, který bude o víkendech postupně přihlášené občany
navštěvovat a zároveň jim vystaví náležité doklady.
O termínech domluvených s kominíkem vás budeme průběžně informovat.
PALIVOVÉ DŘEVO
Občané, kteří mají v roce 2011 zájem o palivové dřevo, se mohou na obecním úřadě zapsat do
pořadníku.

ZPRÁVY Z MŠ
Od 1. září 2010 je MŠ dvoutřídní: jedna třída má celodenní provoz – ve školním roce 2010/2011 je
zapsáno 23 dětí ve věku 4-6 let, o které se starají vedoucí učitelka Jaroslava Koudelková a učitelka
Jitka Kosová, v polodenní třídě je 16 dětí ve věku 3-4 roky, o které pečuje učitelka Olga Králová.
Od 1. září 2010 se v MŠ zavedla měsíční úplata za předškolní vzdělávání dle školského zákona
č.561/2004 Sb., která činí 250 Kč. Tato částka je nedílnou součástí rozpočtu školy. Děti navštěvující
MŠ poslední rok před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem docházky jsou od
poplatku osvobozeny.
Od 17.9.2010 probíhá v MŠ kroužek anglického jazyka, kterého se účastní 16 dětí.
Mateřská škola je otevřena od 6.30 do 16.00 hodin.

Akce, které v MŠ proběhly na podzim 2010:
Kouzelnická show
Mikulášská nadílka (ve spolupráci se žáky ZŠ)
Cirkusové představení v tělocvičně ZŠ
Prodejní výstavky knih

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
12. února ples SDH Doubrava v KD Doubrava ( hraje F-Band )
26. února ples SDH Doubravka v KD Doubrava ( hraje Budvar kvintet )
26. února ples SDH Koloměřice v sále v Hostech ( hraje Elizabeth )
dále je plánován Maškarní karneval pro děti a připomínka MDŽ ( v březnu )
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti 2011
Životní jubileum oslaví:
V lednu:
Domín Miroslav, Koloměřice čp. 73
Kasová Marie, Doubrava čp. 24
Kodadová Božena, Doubravka čp. 4
Maláková Karolina, Koloměřice čp. 52
Petrová Marie, Chrášťany čp. 96
Šedivá Blanka, Chrášťany čp. 109
Šedivá Blažena, Chrášťany čp. 68
Trávníčková Marie, Koloměřice čp. 16
Zunt Karel, Chrášťany čp. 61

V únoru:
Jaroš Václav, Koloměřice čp. 83
Stejskal Josef, Pašovice čp. 30

Jubilanti u příležitosti 70., 75., 80., 85. a vyššího výročí narození dostávají od OÚ dárkový balíček.
Jubilantům u příležitosti 70., 75., 80. a vyššího výročí narození posíláme i hudební gratulaci
prostřednictvím Českého rozhlasu České Budějovice.
Blahopřejeme!

Rok 2010 ve zkratce:
Děti narozené v roce 2010:

V roce 2010 zemřeli:

Dudlíček Dominik, Chrášťany čp. 122
Šitner Zdeněk, Chrášťany čp. 131
Ťupa Pavel, Doubrava čp. 53

Drozd Milan, Chrášťany čp. 112
Matějková Marie, Koloměřice čp. 38
Míchalec Josef, Doubrava-Hladná čp. 40
Nechvátal Jiří, Chrášťany čp. 80
Vávrovská Anna, Chrášťany čp. 91
Vlnová Zdeňka, Chrášťany čp. 49

Zápis do české knihy rekordů
Jan Valvoda z Doubravy čp. 3 je nejmenší nejstarší muž ČR.
Říkají mu »malý Honzík«. Sice je o pět centimetrů vyšší než slavný herec Jiří Krytinář, ve svých 83
letech je ale vůbec nejmenším nejstarším mužem u nás. Jan Valvoda z Doubravy měří 125 centimetrů
a až na zdravotní komplikace odpovídající jeho věku si na nic nestěžuje. Prý se aspoň všude vejde.
Teď ho navíc čeká zápis do knihy rekordů.
Přestože nemá Jan Valvoda vlastní rodinu, sám v domě se zahradou nežije. Stará se o něj jeho bytná
Ludmila Veselá (83), která před lety domek koupila a Valvodovi tam umožnila dožít. Už jedenáctým
rokem také opečovává svého těžce nemocného manžela. „Je to asi můj osud, starám se tak o dva
chlapy. Honzíka jsem nemohla nechat jen tak napospas, umřel by tu,“ řekla Aha! žena.
A malý Honzík je ve společnosti náležitě spokojený. Před dvěma lety sice prodělal slabší mrtvici, ze
které se dodnes vzpamatovává, chodit ale může a snaží se žít plnohodnotným životem. To, že je jiný
než většina populace, mu těžkou hlavu nedělá. „Nevadí mi to, spíš to byla vždy výhoda, všude jsem
se vešel,“ směje se. Jeho malý vzrůst je spojen s problémy se štítnou žlázou. „Když mi bylo třicet, řekli
mi, že budu žít tak jen deset let, a vidíte, je mi třiaosmdesát,“ tvrdí Valvoda.
Život neměl lehký. Maminka mu tři dny po porodu zemřela a otec od dětí utekl. Po narození se tak
dostal do kojeneckého ústavu, odkud ho vykoupili obyvatelé rodné vsi, kde vzápětí putoval z rodiny do
rodiny. Nakonec se ho ujali bezdětní manželé Mitiskovi.
Zdroj: Aha! 18.11.2010
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Foto: pro Aha! – Marek Hofman

Výšku nejmenšího nejstaršího muže u nás přeměřuje Miroslav Jiříček, bývalý starosta Chrášťan.
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