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ZPRAVODAJ

Obecního ú adu Chrášťany

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
„Paní Zima“ nás sice zatím ještě šet í, p ičemž tím trpí zejména dětské radovánky, ale až se ozve plnou silou, nezbyde než jako každoročně se
s tím vyrovnat. Apeluji na opatrnost, zejména dopravní ( myšleno i parkování aut, p ípadně náletové k oviny u plotů, které p ekáží p i
prohrnování), a také na trpělivost a místní pomoc p i zimní údržbě obcí. Stávají se také nep íjemné věci. Nás postihla vodní havárie ve školce,
obsáhleji píšeme v p íloze. Co se týče projektů, tak stále bojujeme o maximální možné dotace na kotelnu a zateplení ZŠ a MŠ, naplno se letos
rozběhne p íprava ZTV pro parcely za starou školou, úplně odepsán do budoucna ještě není ani vodovod. Sezónní hospodu v Doubravce
p ipravujeme ke kolaudaci a p ijímáme žádosti na provozování. Dále nás čeká spousta víceméně tradičních akcí, navíc letos také obnovený
masopustní průvod ( s vítanou účastí občanů v maskách ) a 2 hasičská výročí. Rád bych všem pop ál hodně úspěchů a zejména zdraví a
spokojenosti v roce 2012.
Mgr. Josef Vomáčka

INFORMACE Z RADNICE
Místní poplatky 2012
Sazba poplatku ze psů za kalendá ní rok činí:
a) za prvního psa
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
Sazba poplatku za odpady za kalendá ní rok činí:
a) pro poplatníka, který má v obci trvalý pobyt
b) pro poplatníka, který není v obci trvale hlášen

60 Kč
60 Kč
300 Kč
450 Kč

Lesní hospodá ství
V roce 2011 proběhla plánovaná těžba u „Buda ky“ a neplánovaně vzniklo asi 150m 3 polomů . Bylo vytěženo cca 1000 m3 d eva. Prodávalo se
firmě Wotan Forest, na pilu Kalafut, V. Hemmerovi, Uhelným skladům Jambor. Hů e prodejné d íví a zbytky po zpracování se rozvážely jako
palivové d íví občanům ( 62 rodinám ), do kotelny ve škole a v obchodě. Samovýroba oproti minulým rokům byla ve ejně nabídnuta občanům
zapsáním do po adníku. Velký zájem způsobil, že všichni nebyli v loňském roce uspokojeni. Samovýroba byla p idělena 30 rodinám.
Vybudovalo se 450 m oplocenek a bylo vysázeno kolem Ř 000 sazenic – borovice, dub, buk, smrk i olše. Postupně se provádělo dosazování,
vyžínání pasek, st íkání proti škůdcům a natírání proti okusu. P ipravuje se postupné zalesnění T ešňovky.
Celkové p íjmy v roce 2011 činily 1 414 460Kč a výdaje 515 456 Kč ( těžba, sazenice, oplocenky, post iky, platy, oprava mechanizace, pracovní
pomůcky, odborná správa ).

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 22.12.2011
Na zasedání bylo p ítomno 13 z 15 členů zastupitelstva obce.
1.
2.

3.
4.

ZO schvaluje 13 hlasy rozpočtové opat ení č. ř/2011. P íjem Ř51,4ř4,53 Kč bude rozúčtován do výdajových položek ve stejné výši.
(Rozpočtovým opat ením dojde, v souladu s ustanovením §16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
k p esunu rozpočtových prost edků, aniž se změní celkový objem rozpočtu nebo rozdíl celkových p íjmů a výdajů).
ZO schvaluje 13 hlasy rozpočtové provizorium pro zabezpečení hospoda ení obce na počátek roku 2012 až do doby schválení
ádného rozpočtu. Podmínky rozpočtového provizoria: měsíční výdaje nep ekročí 1/10 skutečných výdajů rozpočtu roku 2011.
P íspěvek ZŠ a MŠ Chrášťany bude poskytnut zálohově měsíčně ve výši 1/12 skutečnosti z roku 2011. P íjmy a výdaje rozpočtového
provizoria se stanou p íjmy a výdaji schváleného rozpočtu.
ZO schvaluje 13 hlasy záměr prodeje pozemku p.č. 337Ř/4 o výmě e 4 m 2 v k.ú.Kolomě ice
ZO schvaluje 13 hlasy záměr prodeje pozemku p.č. 226 o výmě e 14 m2 v k.ú.Kolomě ice
ZO schvaluje 13 hlasy záměr prodeje pozemku p.č. 337Ř/3 o výmě e 26 m 2 v k.ú.Kolomě ice
ZO schvaluje 13 hlasy dodatek k usnesení o výběrovém ízení na akci „Změna zdroje vytápění a zateplení objektů ZŠ a MŠ v obci
Chrášťany čp. 100“ v tomto znění: pokud uchazeč, který se umístil na 1. místě, odmítne podepsat smlouvu o dílo, nebo od smlouvy
odstoupí jiným způsobem, bude smlouva o dílo uzav ena s uchazečem, který se umístil na 2. místě.

KALENDÁ AKCÍ
12.2.
18.2.
18.2.
24.2.
25.2.
17.3.

dětský karneval
masopustní průvod obcí v Chrášťanech
ples SDH Doubrava v KD Doubrava (hraje F-Band )
ples SDH Doubravka v KD Doubrava (hraje Budvar kvintet)
ples SDH Kolomě ice v KD Hosty (hraje Elizabeth)
oslava MDŽ

Z činnosti divadelního souboru
Divadelní soubor ryzích amatérů aktuálně zkouší novou hru. Opět to bude komedie, tentokrát ale ze současnosti.

www.chrastany.eu
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T íkrálová sbírka
Již tradičně i do Chrášťan p išli T i králové. Sbírku vykonali stateční koledníci, žáci chrášťanské základní školy. Za Farní charitu Veselíčko
informuje paní Sádlová o výsledku sbírky. Celkem bylo v obcích sousedících s Farní charitou vybráno 35 914 Kč, z toho v Chrášťanech 6 654 Kč.
Paní Sádlová děkuje za dobrotu našich spoluobčanů a koledníků, p eje všem pěkný rok 2012, zdraví a spokojenost.

ZPRÁVY Z MŠ
Akce MŠ v lednu, únoru a b eznu:
24.1.
6.2.
16.2. – 22.6.
únor (b ezen)
5.3. – 9.3.
19.3.

divadelní p edstavení „Myška Rozumka“
divadelní p edstavení „Kašpárek a hastrman“
10 lekcí plavání v plavecké škole Plaváček Písek
dětský maškarní bál (po zprovoznění 1. oddělení)
zápis dětí do MŠ od 15 do 16 hodin v prostorách MŠ
divadelní p edstavení „Ferda mravenec“

ZPRÁVY ZE ZŠ
Akce ZŠ v lednu, únoru a b eznu:
24.1.
31.1.
31.1.
3.2.
3.2.
6.2.
10.2.
10.2.
16.2. – 22.6.
únor (b ezen)
12. – 18.3.
19.3.
b ezen

divadelní p edstavení v MŠ „Myška Rozumka“ (1., 2. a 3. ročník)
vydání pololetního vysvědčení
p edstavení SHŠ Renegáti „ ím – legioná i, gladiáto i a césarové“
pololetní prázdniny
stužkování ř. ročníku v sále v Dražíči od 1Ř do 22 hod.
divadelní p edstavení v MŠ „Kašpárek a hastrman“ (1., 2. a 3. ročník)
zápis do 1. ročníku ZŠ od 13 do 17 hodin v 1. pat e ZŠ
maškarní rej ve školní družině
plavecký výcvik pro žáky 1. stupně
zimní olympiáda
jarní prázdniny
divadelní p edstavení v MŠ „Ferda Mravenec“ (1., 2. a 3. ročník)
výstava literárních a výtvarných prací našich žáků v AJG na Hluboké

ZE SPORTU
Fotbal
TJ Sokol Chrášťany má ligovou p estávku. Zimní p íprava se naplno rozběhne koncem ledna, vrcholit bude v b eznu, jarní zápasová sezóna
startuje začátkem dubna.
Hokej
Hokejisté HC Panthers hrají již 3. ročník amatérské Vltavské ligy.
Play-off se hraje v únoru, naši hráči do něj postupují z 8. místa po základní části.
Nohejbal
Chrášťanští nohejbalisté pilně trénují každou neděli v tělocvičně v Bernarticích.
Posilovna
V suterénu budovy nákupního st ediska v Chrášťanech již nějaký čas funguje malá posilovna. Bližší informace k vybavení a podmínkám provozu
podá zastupitel p.Ji í Prášek ml.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti 2012

Životní jubileum oslaví
v měsíci lednu:
Kodadová Anna, Doubravka
Kodadová Božena, Doubravka
Landová Marie, Doubrava
Petrová Marie, Chrášťany
Šedivá Blanka, Chrášťany
Šedivá Blažena, Chrášťany
Trávníčková Marie, Kolomě ice
Zunt Karel, Chrášťany
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v měsíci únoru:
Kobližková Anežka, Doubrava
Stejskal Josef, Pašovice

Blahopřejeme!
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Rok 2011 ve zkratce

Děti narozené v roce 2011:
Boček Matěj, Chrášťany
Hejlová Justýna, Chrášťany
Heringová Diana, Doubrava
Jerhotová Justýna, Kolomě ice
Lukáčová Anděla, Chrášťany
Pazderová Barbora, Chrášťany
Prášková Nelly, Chrášťany
Suchan Štěpán, Kolomě ice
Šímová Lucie, Doubrava

V roce 2011 zem eli:
Dědič Josef, Kolomě ice
Drhovský Jan, Doubrava
Hlináková Milada, Doubrava
Hora Jaroslav, Chrášťany
Jaroš Václav, Kolomě ice
Kasová Marie, Doubrava
Konopa Milan, Doubravka
Maláková Karolína, Kolomě ice
Šináglová Eva, Doubravka
Trávníček Jaroslav Kolomě ice
Trávníček Václav, Pašovice
Trávníčková Marie, Kolomě ice
Veselý Stanislav, Doubrava
Zeman Vladislav, Chrášťany

ÁD ZLATÉ VA EČKY
Starosta poděkoval Ond eji Landovi za skvělou reprezentaci obce a poblahop ál k získání ocenění Kucha roku České republiky na
Mezinárodním gastronomickém festivalu Gastrofest v Českých Budějovicích.

www.chrastany.eu

příloha
leden - únor 2012

Zprávy z mateřské školy
Na Silvestra nás čekalo ne zrovna milé překvapení – vytopená školka. Vše způsobil
prasklý ventil u průtokového ohřívače v kuchyňce MŠ. Voda zřejmě několik dní stříkala
z potrubí a vyplavila částečně třídu, celou kuchyňku, chodbu, ředitelnu a sklad. Zdi
jsou promáčené a ani po třech nedělích neustálého vysoušení vysoušeči se je
nepodařilo ještě dostatečně vysušit. Nábytek ve třídě a v ředitelně je z části poničen,
v kuchyňce zcela zničen, a to i elektrospotřebiče, které slouží k provozu MŠ. Linolea a
koberce se musely odstranit.
K omezení provozu MŠ nedošlo, 28 děti z přízemí se přemístilo do 1. patra, kde mají
trošičku stísněnější podmínky.
Díky novinářům, kteří tuto situaci zveřejnili, přislíbila pomoc společnost ČEZ – Jaderná
elektrárna Temelín, obec Chrášťany, obec Dražíč, obec Slabčice, obec Hosty. Ale ani
rodičům není tato událost lhostejná a potěšil nás zájem těch, kteří přispěli finanční
pomocí. Tímto děkujeme všem obcím, sponzorům, rodičům a ostatním občanům,
kteří nás podpořili – Dědičovi (Dobrný), Koudelkovi (Chrášťany), Fukovi (Chrášťany),
Boxanovi (Chrášťany), Buczkovi (Doubrava), Práškovi (Chrášťany 117), Velkovi
(Březí), Machovi (Chrášťany), Svatošovi (Chrášťany), Hubáčkovi (Chrášťany),
Masákovi (Chrášťany), Dědičovi (Dražíč), Lhotákovi (Chrášťany), Dědičovi
(Koloměřice), Malafovi (Chrášťany), pan Švec (Koloměřice). Dále děkujeme panu
Řeháčkovi (Dražíč) a panu Klůfovi (Vranov) za provedené zednické práce v MŠ, paní
Raušerové (Dražíč) za úklidové práce a panu Andělovi (Hosty) a panu Michalcovi
(Chrášťany) za pomoc při rychlém zprovoznění chodu mateřské školy.
V současné době probíhají v MŠ zednické úpravy. V dohledné době dojde k výměně
zářivek, vymalování všech poškozených prostor a pokládce linolea v učebně a dlaždic
v kuchyňce. Jestliže nedojde k žádným nepředvídatelným situacím, mohly by se děti
nového prostředí dočkat do konce února.
Mgr. Miroslava Machová

