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ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Chrášťany
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
blíží se konec zimního období, nekončí však naše pracovní povinnosti, kterých je na obci dost a dost.
Za těch pár měsíců jsme se naplno přesvědčili o tom, že chod úřadu a práce na rozjetých projektech
jsou velmi náročné a zodpovědné, s čímž jsme při nástupu do funkce počítali. Věřím, že i s Vaší
podporou bude naše práce a snaha úspěšná. Přeji všem pěkný začátek jara a příjemné velikonoční
svátky.
Mgr. Josef Vomáčka

Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
1) Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy rozpočtové opatření č. 9 – do příjmů rozúčtováno 233.867
Kč, proti tomu do výdajů rozúčtováno 233.867 Kč.
2) Zastupitelstvo obce schvaluje 15 hlasy radě obce pravomoc provádět rozpočtová opatření do
výše 500.000 Kč na jedno opatření s tím, že bude zachován vyrovnaný stav mezi příjmy a
výdaji v rozpočtové skladbě a zastupitelé budou předem informováni (a následně i na
zasedání zastupitelstva).
3) Zastupitelstvo schvaluje 15 hlasy rozpočet obce Chrášťany na rok 2011 jako vyrovnaný,
s plánovanými příjmy 22.672.000 Kč a výdaji ve výši 22.672.000 Kč. Závazným ukazatelem je
paragrafové znění rozpočtu.
4) Zastupitelstvo schvaluje 15 hlasy záměr prodeje pozemku č.2366/2 (160 m2) v k.ú. Doubravka
nad Vltavou.
5) Zastupitelstvo schvaluje 15 hlasy záměr prodeje pozemku č.2340/4 a 4570
(7 m2 a 12 m2 ) v k.ú. Doubravka nad Vltavou.
6) Zastupitelstvo schvaluje 15 hlasy záměr prodeje pozemku č.1557/2 (352 m2) v k.ú.
Doubravka nad Vltavou.
7) Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy záměr prodeje části pozemku č.3364/1
v k.ú. Koloměřice.
8) Zastupitelstvo volí 15 hlasy starostu obce Mgr. Josefa Vomáčku jako zástupce obce
Chrášťany ve Sdružení měst a obcí Vltava.

INFORMACE Z RADNICE
Sčítání lidu
Podle zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 bude na celém území České
republiky provedeno ke dni 26. března 2011 sčítání lidu, domů a bytů. Účast na sčítání je v souladu
s § 7 zákona pro obyvatelstvo povinná.
Lesní hospodářství
Lesnímu hospodáři Jaroslavu Hanusovi, který prováděl od roku 1996 odbornou správu lesa, byla
prodloužena smlouva na dobu platnosti licence pro výkon funkce. Podmínky a odměna zůstávají
stejné. Občané se mohou na pana Hanuse obracet s dotazy, které se týkají práce v lese a lesního
hospodaření. V současné době vede těžbu, přiděluje podle obecního pořadníku samovýrobu a
připravuje plán prací na rok 2011.
Zpracování Lesního hospodářského plánu na období od 1.1.2012 do 31.12.2021 je zadáno ing.
Vladimíru Jablonskému, HaJ, sdružení pro lesotechnické služby, Písek.
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Výzva
Nabízíme možnost uskladnění nepotřebné zeminy zdarma na skládku Rakovka. Případné další
informace na OÚ.
SDH Chrášťany
Mladí hasiči žádají občany, aby stále sbírali starý papír a podpořili tak jejich činnost. Termín svozu
papíru bude vždy upřesněn. Děkujeme. Soptíci

ZPRÁVY Z MŠ
Od ledna mohou rodiče dětí z MŠ odebírat dotované mléčné výrobky z programu „Školní mléko“.
Na 1 dítě lze každý vyučovací den v měsíci zakoupit 1 z dotovaných mléčných výrobků.
DOTOVANÉ MLÉČNÉ VÝROBKY (Madeta a.s.)
Nabídka od 1.2.2011
Mléko LIPÁNEK jahoda
Mléko LIPÁNEK vanilka
Mléko LIPÁNEK kakao
Mléko LIPÁNEK neochucené
Školní jogurt MIKY jahoda
Školní jogurt MIKY meruňka
Smetanový krém LIPÁNEK vanilka
Smetanový krém LIPÁNEK kakao
Smetanový krém LIPÁNEK DUO kakao - vanilka
Smetanový krém LIPÁNEK DUO jahoda - vanilka
Smetanový sýr LIPÁNEK ŽERVÉ
Smetanový sýr LIPÁNEK ŽERVÉ - pažitka

4,50
4,50
4,50
3,4,4,4,50
4,50
4,50
4,4,4,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Ve dnech 1. – 4. 3. proběhl zápis dětí do MŠ pro školní rok 2011-12, ke kterému se dostavilo
10 zájemců. Počet přijatých dětí bude znám v dubnu.
Akce MŠ v březnu a dubnu:
25.3.
31.3.
28.4.
29.4.

divadelní představení "O pomalém autíčku"
divadelní představení „Malá mořská víla“
fotografování dětí
divadelní představení „Perníková chaloupka“

ZPRÁVY ZE ZŠ
Základní škola je úplná šestitřídní škola s devíti ročníky. Od 1. 11. 2002 má škola právní subjektivitu.
Jako organizace sdružuje tři složky: základní školu, mateřskou školu a školní jídelnu. Kapacita školy je
150 žáků. Několik posledních let je ve škole zapsáno 65 až 70 dětí. Ve školním roce 2010-11 dochází
do školy 71 dětí, z toho 40 dětí na první stupeň a 31 dětí na stupeň druhý. Malý počet žáků si vynutil
spojení pěti ročníků do dvou tříd na 1. stupni školy. Oblast, ze které se žáci sjíždějí, zahrnuje 8 obcí.
Dostupnost školy pro dojíždějící žáky je velmi dobrá, protože rozvrh hodin koresponduje s příjezdy a
odjezdy autobusů.
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28.1. se konal zápis žáků do 1. třídy. Pro děti byly připraveny činnosti jako je skládání obrázků puzzle,
vystříhávání písmenka, zavazování tkaničky pejskovi na botě a další úkoly, na kterých měly ukázat
svoje znalosti, schopnosti a také dovednosti získané v mateřské škole.
RECYKLOHRANÍ
Projekt „Věnuj mobil“ skončil 31. 1. 2011. Žáci nashromáždili 32 starých mobilů a nasbírali tak dalších
96 bodů v celkové soutěži. V únoru se škola přihlásila do výtvarné soutěže „ Baterie do koše
nepatří“. Úkolem bylo vytvořit plakát, který bude informovat veřejnost v našem okolí, že použité
baterie jsou nebezpečný odpad, který je nutné odevzdat k recyklaci. Plakát je umístěn na úřední
desce před obecním úřadem.
Nadále pokračuje sběr starých elektrospotřebičů a vybitých baterií.
Akce ZŠ v březnu:
2.3.
7. – 11.3.

přednáška „Láska ano, děti ještě ne“ pro žáky 8. a 9. třídy
jarní prázdniny

„LÁSKA ANO, DĚTI JEŠTĚ NE“
Žáci 8. a 9. třídy se 2. 3. v Českých Budějovicích zúčastnili přednášky „Láska ano, děti ještě ne“.
Velmi poutavou a srozumitelnou formou se seznámili s teoretickými i praktickými radami, jak se
chránit před potencionálními riziky spojenými s pohlavním životem. Dozvěděli se, jak bezpečně zahájit
pohlavní život, hovořilo se o mužské a ženské antikoncepci, o umělém přerušení těhotenství i o
nebezpečí pohlavních chorob a AIDS. Závěr přednášky vyplnila očekávaná diskuse.
KDYŽ JE TMA …
Alšova jihočeská galerie pořádá v letošním školním roce výtvarný a literární projekt pro žáky
základních škol na téma „Když je tma…“. Od ledna tvoří žáci v hodinách výtvarné výchovy a také
českého jazyka svá umělecká díla, ve kterých se odráží fantastické putování krajinou snů.
V přízemí školy je vystavena Škola čar a kouzel. Tato strašidelná třída je výsledkem náročné a
dlouhé práce žáků 6. a 7. ročníku. Ve strašidelné škole se vyučuje v noci, v době, kdy se ve světě lidí
spí. Ředitelem školy je pan Upír, který se vznáší nad třídou a dohlíží na správnou výuku. Učitelkou je
paní Smrtka, která v ruce drží kosu. I když Upír a Smrtka budí hrůzu, nedávají žáci – strašáci pozor a
někteří dřímají.
Výtvarná a literární díla budou prezentována při vernisáži 6. dubna a následně i na výstavě v AJG
v Hluboké nad Vltavou, která potrvá do 25. dubna.
Již v loňském roce škola spolupracovala s AJG a díla žáků vystavovala v jejích prostorách v Hluboké
nad Vltavou.
Akce ZŠ v dubnu:
Návštěva vernisáže výstavy „Když je tma …“ v AJG na Hluboké spojená s prohlídkou zámku Hluboká
a ZOO Ohrada
Velikonoční dílničky
Jarní den v přírodě
Barevný týden v družině
Divadelní představení „Renesance“

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
Oslava MDŽ
V loňském roce se v retrostylu připomněl svátek žen, který slavily nejen ony. Sluníčko chce obnovit
tuto tradici a srdečně zve ženy i muže v sobotu 19.3.2011 od 16.30 hodin do penzionu U Zemanů.
2.4. kurz pletení z pedigu od 11.00 v hasičské zbrojnici v Chrášťanech
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Velikonoce
zábava pro děti „Chyť si svého zajíčka!“
30.4. Čarodějnický průvod a pálení ohně na Hůrce
7.5. Dívčí válka ( premiéra ochotnických divadelníků z Chrášťany )

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V lednu 2011 se narodil Matěj Boček, Chrášťany 77.
Jubilanti 2011
Životní jubileum oslaví
v měsíci březnu:
Hošek Jaroslav, Chrášťany
Maršík Miroslav, Koloměřice
Musil Jaroslav, Pašovice
Písačková Marie, Chrášťany
Rybáčková Emílie, Chrášťany
Suchanová Marie, Koloměřice
Šedivý Jaroslav, Chrášťany
Vališ Václav, Chrášťany

v měsíci dubnu:
Černá Marie, Chrášťany
Petřík Jan, Koloměřice
Soukupová Josefa, Koloměřice
Veselý Stanislav, Doubrava

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!

ZE SPORTU
Fotbal
TJ Sokol Chrášťany hraje III. třídu okresu ČB. Po podzimní polovině soutěže je na 5.místě se ziskem
16 bodů. V zimním období jsou tréninky každý pátek od 18.00 v tělocvičně. Příprava na jaro již
obsáhla dva přípravné zápasy: výhra nad Slabčicemi 5:0 a výhra nad Kovářovem 3:0. V březnu je
v plánu krátké soustředění v Mladé Vožici a další přípravné zápasy. Jarní část soutěže startuje
v sobotu 9. dubna domácím zápasem proti Lipí.
Hokej
Hokejisté HC Panthers odehráli již 2. ročník amatérské Vltavské ligy. V základní části obsadili 8. místo
s bilancí 2 výher z 21 zápasů a do play-off se neprobojovali. Pravidelně také hrají přátelské zápasy na
stadionu v Milevsku, a to se střídavými úspěchy. Poslední výsledky : Dražíč 5 :12, Milevsko 6 : 9,
Zvěrkovice 5 : 3, 6 : 6, Milevsko 8 : 5. Hráči hokejového klubu : J. Prášek, A. Král, Mar. Domín, Jar.
Boček, P. Vlažný, Mir. Domín, P. Soukup, T. Fořt, J. Vomáčka, P. Dlouhý, Pavel Vondra, Petr Vondra,
M. Říha, P. Suchan, J. Pazdera, F. Jaroš, J. Lála, A. Nováček, A. Hruška, R. Hupka, P. Grill.

Nohejbal
V zimním období jezdí nohejbalisté každou neděli trénovat
do sportovní haly v Bernarticích.
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NOVÍ STAROSTOVÉ SI PROŠLI ELEKTRÁRNU TEMELÍN
Po loňských podzimních volbách změnilo dvanáct z 32 obcí v Zóně havarijního plánování elektrárny
Temelín svého starostu. V závěru ledna si noví představitelé obcí jihočeskou elektrárnu prohlédli.
Během šestihodinové exkurze, při které po elektrárně ušli šest kilometrů, navštívili sklad použitého
paliva, strojovnu, blokovou dozornu, chladicí věž a havarijní řídicí středisko.

Za perspektivní a bezpečný způsob výroby elektřiny považuje jadernou energetiku Josef Vomáčka,
starosta obce Chrášťany. „Po technické stránce nejsem schopen bezpečnost elektrárny posoudit,
pocitově však na mě Temelín působil velmi bezpečně. Prošli jsme řadou kontrol, získali spoustu
informací a navíc jsme měli možnost vzájemně se poznat“, zhodnotil setkání chrášťanský starosta.
Zdroj: www.cez.cz
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