březen – duben 2012

ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Chrášťany

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle jsem označil zimu za mírnou, následně dorazily mrazy asi nejsilnější
za poslední roky. Už je to ale snad za námi a začíná jaro a s ním každému z nás práce
na zvelebení a úklidu kolem domů a zahrádek. Věřím, že všichni občané se aktivně
zapojí, abychom to v obci měli hezké. Letošní jaro uskutečníme prořez stromů kolem
kostela a pokácíme starou nemocnou lípu v rohu hřbitova. Rozběhnou se práce na
zateplení školy. Projekčně a úředně dotahujeme přípravu ZTV pro vybudování parcel
za starou školou a také kolaudaci sezónní hospody v Doubravce. Dobrou zprávou je,
že školka je po havárii již opravená, více informací přináší samostatná příloha. Tímto
ještě jednou děkujeme všem, kteří se na obnově provozu MŠ podíleli.
Mgr. Josef Vomáčka

INFORMACE Z RADNICE
Obyvatelstvo v obci Chrášťany podle věku
26.3.2011 1.3.2001
3.3.1991
Obyvatelstvo celkem
729
700
782
celkem
0 – 14 let
v tom
ve věku

15 – 64 let

65 a více let
včetně
nezjištěno

107

104

172

muži

57

48

79

ženy

50

56

93

celkem

482

456

484

muži

242

232

248

ženy

240

224

236

celkem

140

140

126

muži

62

60

45

ženy

78

80

81

Podle předběžných výsledků Sčítání lidu, domů a bytů z března 2011 žije v obci
více žen (368) než mužů (361), oproti poslednímu sčítání v roce 2001 vzrostl počet
rozvedených, je méně vdaných žen a ženatých mužů, narostl počet svobodných
osob. Počet ekonomicky neaktivních lidí stoupl z 351 na 373, jen velmi mírně z 342
na 347 narostl počet ekonomicky aktivních lidí, počet nezaměstnaných stoupl od
posledního sčítání ze 17 na 25 osob. Oproti roku 2001 se zvýšil počet
vysokoškolsky vzdělaných lidí ze 30 na 47, zvýšil se i počet absolventů škol
s maturitou ze 107 na 173, vyučených je 259. V obci je 207 obydlených domů,
z toho je 197 rodinných domů a 6 bytových domů. Bytů vybavených osobním
počítačem s internetem je 118, v roce 2001 to bylo pouze 9 bytů. Kuriózní je
evidence počtu bytů se splachovací toaletou. Z 264 bytů má 253 splachovací
záchod v bytě, což je od posledního sčítání zlepšení. Klesl počet bytů vytápěných
uhlím ze 183 na 150 a ze 44 na 82 stoupl počet bytů vytápěných dřevem.
Zdroj: http://www.czso.cz/
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 15.2.2012
Na zasedání bylo přítomno 13 z 15 členů zastupitelstva obce.
1.

2.

3.

ZO schvaluje 13 hlasy prodej pozemku p.č. 3378/4 o výměře 4 m 2 , v k.ú.
Koloměřice, paní O.Kuntové, za cenu 60 Kč za 1m2.
ZO schvaluje 13 hlasy prodej pozemku p.č. 226 o výměře 14 m 2 v k.ú.
Koloměřice, paní O.Kuntové, za cenu 60 Kč za 1m2.
ZO schvaluje 13 hlasy prodej pozemku p.č. 3378/3 o výměře 26 m2 , v k.ú.
Koloměřice, paní O.Kuntové, za cenu 60 Kč za 1m2.
ZO schvaluje 13 hlasy prodej pozemku p.č. 90/2 o výměře 110 m2 , v k.ú.
Koloměřice, panu Zd.Dlouhému, za cenu 30 Kč za 1m2.
ZO schvaluje 13 hlasy prodej pozemku p.č. 3315 o výměře 614 m 2 , v k.ú.
Koloměřice, panu Zd.Dlouhému, za cenu 30 Kč za 1m2.
ZO schvaluje 13 hlasy záměr prodeje pozemku p.č. 64/3 o výměře 24 m2 v
k.ú. Doubrava nad Vltavou.
ZO schvaluje 12 hlasy záměr prodeje pozemku p.č. 101/2 o výměře 52 m 2 v
k.ú. Koloměřice.
ZO schvaluje 12 hlasy záměr prodeje části pozemku p.č. 3340/1, v k.ú.
Koloměřice
ZO schvaluje 12 hlasy záměr prodeje pozemku p.č. 117/2 o výměře 90 m 2 v
k.ú. Koloměřice
ZO schvaluje 12 hlasy záměr prodeje pozemku p.č. 4559/1 o výměře 108 m 2
v k.ú. Koloměřice
ZO schvaluje 11 hlasy záměr prodeje pozemku p.č. 3355 o výměře 890 m 2 v
k.ú. Koloměřice
ZO schvaluje 11 hlasy záměr prodeje pozemku p.č. 3357/5 o výměře 39 m 2 v
k.ú. Koloměřice
ZO schvaluje 13 hlasy koupi části parcely 25/1, díl w – výměra 73 m2, od
manželů Landových, za cenu 40 Kč za 1m2
ZO schvaluje 13 hlasy koupi části parcely 25/2, díl v – výměra 33 m2, od
manželů Landových, za cenu 40 Kč za 1m2
ZO schvaluje 13 hlasy koupi části parcely 98, díl t – výměra 98 m2, od
manželů Koukolových, za cenu 40 Kč za 1m 2
ZO schvaluje 13 hlasy koupi části parcely 70/4, díl u – výměra 9 m2, od
manželů Písačkových, za cenu 40 Kč za 1m2
ZO schvaluje 13 hlasy koupi části parcely 67/1, díl s – výměra 29 m2, od
p.Písačkové, Jackowské a Zadákové, za cenu 40 Kč za 1m2
ZO schvaluje 13 hlasy koupi části část parcely 67/2, díl r – výměra 152 m2,
od M.Sadilové, za cenu 40 Kč za 1m 2
ZO schvaluje 13 hlasy koupi části parcely 70/3, díl p – výměra 3 m2, od
manželů Písačkových, za cenu 40 Kč za 1m2
ZO schvaluje 13 hlasy koupi části parcely 53/2, díl e – výměra 108 m2, od
H.Vojtkové, za cenu 40 Kč za 1m 2
ZO schvaluje 13 hlasy koupi části parcely 53/2, díl f – výměra 121 m2, od
H.Vojtkové, za cenu 40 Kč za 1m 2
Číslování a díly parcel dle geometrického plánu č.172/2011 zpracovaného
Ing.Pytlem.
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ZPRÁVY Z MŠ
Akce MŠ v březnu a dubnu:
17.3.
19.3.
30.3.
27.4.
duben

vystoupení dětí na oslavě MDŽ s pásmem básniček a písniček
divadelní představení „Ferda Mravenec“
divadelní představení „Tři prasátka“
divadelní představení „Čert a Káča“
fotografování dětí

Zápis do MŠ
Ve dnech 5. - 9. 3. 2012 proběl zápis dětí do MŠ. Bylo přijato 13 dětí. Ve školním
roce 2012 – 2013 budou otevřena obě oddělení mateřské školy.

ZPRÁVY ZE ZŠ
Akce ZŠ v březnu a dubnu:
březen
březen
12. – 18.3.
19.3.
2.4.
3.4.
4.4.
27.4.
30.4.

výtvarná soutěž „Znak naší školy“
výstava literárních a výtvarných prací našich žáků v AJG na Hluboké
jarní prázdniny
divadelní představení „Ferda Mravenec“ (1., 2. a 3. ročník)
velikonoční dílničky
Přijďte se podívat, jak vznikají velikonoční výrobky.
velikonoční trhy ve školní jídelně od 15 do 16 hodin
Všichni občané jsou srdečně zváni.
exkurze do AJG na Hluboké - výstava „V knize ukryté“ (8. a 9. ročník)
výstup na rozhlednu Jarník v Píseckých horách (6. ročník)
divadelní představení „Čert a Káča“ (1., 2. a 3. ročník)
rej čarodějnic ve školní družině

Zápis dětí do ZŠ
10. února 2012 proběhl ve škole zápis dětí do 1. ročníku. Na děti čekala spousta
úkolů, které plnily spolu s pohádkovými bytostmi. K zápisu se dostavilo 18 dětí a zatím
jich bylo přijato 14.
Kroužek fotbalu
Od února je v ZŠ nově otevřen kroužek fotbalu pod vedením trenéra Zdeňka Vanýska
z Bechyně. O kroužek je velký zájem.

ZE SPORTU
Fotbal
TJ Sokol Chrášťany má v plném běhu zimní přípravu, během níž sehraje celkem 7
přípravných zápasů. Jarní zápasová sezóna startuje 7.dubna venku proti FC Vrábče.
Hokej
Hokejisté HC Panthers obsadili ve 3. ročníku amatérské Vltavské ligy konečné
7.místo, když v poslední sérii play-off porazili Zvěrkovice 2:1 na zápasy.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti 2012
Životní jubileum oslaví
v měsíci březnu:
Hošek Jaroslav, Chrášťany
Houška František, Doubrava
Kopal Ladislav, Chrášťany
Musil Jaroslav, Pašovice
Písačková Marie, Chrášťany
Rybáčková Emilie, Chrášťany
Suchanová Marie, Koloměřice
Šedivý Jaroslav, Chrášťany
Vališ Václav, Chrášťany

v měsíci dubnu:
Černá Marie, Chrášťany
Drvoštěp Stanislav, Chrášťany
Kolářová Marie, Doubravka
Petřík Jan, Koloměřice
Soukupová Josefa, Koloměřice

Blahopřejeme!

KALENDÁŘ AKCÍ
17.3.
7.4.
9.4.
14.4.
28.4.
30.4.

oslava MDŽ v Chrášťanech
velikonoční zábava v KD Doubrava, hraje Harmonie
pro děti – Chyť si svého zajíčka
fotbalový zápas Chrášťany - Nemanice
fotbalový zápas Chrášťany - Úsilné
čarodějnický pochod

Třídíme s hasiči
SDH Doubravka se zapojil do sběru elektrozařízení. Elektrozařízení můžete odevzdat
denně za prodejnou v Doubravce u vjezdu do garáže. Lze uložit pouze kompletní
vysloužilé spotřebiče. Odevzdat můžete menší elektrospotřebiče (mikrovlnné trouby,
vysavače, kávovary, vrtačky, televize, mobily, počítače, …), velké spotřebiče (pračky,
sušičky, myčky, …), ale i chlazení (chladničky, mrazničky). Do zpětného odběru
nepatří: žárovky, zářivky, bojlery, cartridge!!!
Mladí hasiči – Soptíci
Celou zimu probíhá příprava nejmenších hasičů v tělocvičně ZŠ. Mladší a starší děti
začaly s přípravou a tréninkem na soutěže od února také v tělocvičně ZŠ. Až počasí
dovolí, budou přípravy pokračovat na hřišti. Již 5. 5. 2012 čeká mladé hasiče
obvodové kolo hry Plamen v Roudném. Po skvělém umístění dětí v podzimní části této
hry se předpokládá, že by se mohly zúčastnit okresního kola hry Plamen, které
proběhne 26. 5. 2012 ve Zlivi. Samozřejmě na děti čeká spousta soutěží v podobě
dvojbojů a pohárových soutěží.
Děkujeme všem občanům, kteří nás podporují ve sběru starého papíru.
Oznamujeme, že sběr stále pokračuje. Termíny svozu budou vždy upřesněny.
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Znovuotevření I. oddělení MŠ
V pondělí 5. 3. 2012 se po dvou měsících děti z I. oddělení MŠ
dočkaly zcela nové třídy. Děti byly velice překvapené novým
prostředím a šťastné, že mají opět svůj prostor na hraní. Jejich
rozzářená očička mluvila za vše.
Havárie z konce loňského roku přinesla pro třídu velké změny. Po
měsíci vysoušení stěn se mohlo začít s opravami a pracemi
spojenými s rekonstrukcí - nové osvětlení, položení nového linolea,
přidělání nového vstupu ze šatny přímo do třídy, vymalování
veškerých prostor MŠ v přízemí a vybavení MŠ novým nábytkem,
který zkrášluje i šatnu, umývárny a WC. Novou podobu dostala i
místnost, kde se připravuje jídlo pro děti. Velký podíl na rekonstrukci
třídy mají i paní učitelky, které se ve svém volném čase a víkendech
podílely na úklidu a drobných úpravách třídy.
Poděkování patří i všem dalším ( původní seznam dárců jsme
otiskli v minulém čísle ), kteří se ještě podíleli na finanční pomoci Vaníčkovi (Chrášťany), Patokovi (Březí), Bambasovi (Chrášťany),
Šochovi (Písecká Smoleč), Kalinovi (Chrášťany), Peřinovi
(Doubravka), Vomáčkovi (Doubrava), paní M. Sádlová, paní J.
Kosová ml., paní H. Nechvátalová, pan Repa. Nemalý dík patří
občanům z Týna nad Vltavou, kteří poslali do školky plyšové hračky.
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