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ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Chrášťany

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v letních měsících bude probíhat rekonstrukce školy – kompletní zateplení a výměna
zařízení kotelny. Bude tak omezen pohyb a provoz kolem školy i dětského hřiště a
bude třeba dodržovat bezpečnostní zásady. Apelujeme tedy na všechny občany, aby
byli v průběhu stavby tolerantní, a na rodiče, aby upozornili své děti na všechna
možná rizika a byli maximálně opatrní. V létě již bude otevřená také hospoda
v Doubravce a dětské hřiště v Doubravě. Na parcelách v Chrášťanech budou probíhat
vrtné práce na zajištění vodního zdroje, další práce budou navazovat tak, jak se bude
dařit procházet úředními postupy. Z důvodu havarijního stavu a neustálému zatékání
dojde v květnu k celkové opravě ploché střechy nákupního střediska v Chrášťanech.
Mgr. Josef Vomáčka

INFORMACE Z RADNICE
Upozornění
V poslední době se množí případy volného pobíhání domácího zvířectva, zejména psů
a domácí drůbeže po veřejném prostranství naší obce.
Na základě připomínek z řad občanů na tyto případy Obecní úřad Chrášťany důrazně
upozorňuje všechny občany obce, že takovéto jednání je v rozporu s ustanoveními
příslušných zákonů a jako takové může být velmi citelně postihováno.
Mobilní svozy odpadu
Mobilní svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 19.5.2012. Svozová
firma bude odvážet pouze akumulátory, znečištěné obaly od barev, olejů a
chemikálií, zářivky a výbojky. Obaly musí být řádně uzavřené, aby obsah nevytékal.
Mobilní svoz elektrozařízení a velkoobjemového odpadu proběhne samostatně
v sobotu 26.5.2012.Občané mají možnost odevzdat odpad v jednotlivých obcích
podle harmonogramu:
HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ
Koloměřice
Chrášťany
Doubravka
Doubrava
Pašovice
Rakovka – skládka

KALENDÁŘ AKCÍ
3.6.
15.6.
16.6.
30.6.

Dětský den v Chrášťanech
vítání občánků
fotbalový zápas Chrášťany - Pištín
oslavy 105 let SDH Doubrava

www.chrastany.eu

SO 19.5.
8.30 hod.
9.00 hod.
9.30 hod.
10.00 hod
10.30 hod.
11.00 hod.

SO 26.5.
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ze dne 11.4.2012
Na zasedání bylo přítomno 14 z 15 členů zastupitelstva obce.
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

ZO schvaluje 14 hlasy pořízení změny územního plánu, pro lokalitu
Višňovka, k.ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou, pozemek p.č. 1414/1, na
území využitelné pro plnění funkce lesa.
ZO schvaluje 13 hlasy prodej pozemku st.p.č. 101/2 o výměře 52 m 2 , v k.ú.
Koloměřice, panu Miroslavu Maršíkovi, za cenu 30 Kč za 1m2.
ZO schvaluje 13 hlasy prodej pozemku st.p.č. 117/2 o výměře 90 m 2 v k.ú.
Koloměřice, panu Miroslavu Jiříčkovi, za cenu 30 Kč za 1m 2.
ZO schvaluje 13 hlasy prodej pozemku p.č. 4559/1 o výměře 108 m 2 v k.ú.
Koloměřice, panu Miroslavu Jiříčkovi, za cenu 30 Kč za 1m 2.
ZO schvaluje 13 hlasy prodej pozemku p.č. 3355 o výměře 890 m 2 v k.ú.
Koloměřice, panu Miroslavu Jiříčkovi, za cenu 30 Kč za 1m 2.
ZO schvaluje 13 hlasy prodej pozemku p.č. 3357/5 o výměře 39 m 2 v k.ú.
Koloměřice, panu Miroslavu Jiříčkovi, za cenu 30 Kč za 1m 2.
ZO schvaluje 14 hlasy prodej pozemku p.č. 64/3 o výměře 24 m 2 , v k.ú.
Doubrava nad Vltavou, paní Daně Hlinákové, za cenu 30 Kč za 1m 2.
ZO schvaluje 14 hlasy záměr prodeje pozemku p.č. 2371/3 o výměře 19 m 2
v k.ú. Doubravka u Týna nad Vltavou.
ZO schvaluje 14 hlasy záměr prodeje pozemku p.č. 4527/43 o výměře 182
m2 (sloučené části p.č. 4527/2 díl a + 4527/9 díl b) v k.ú. Chrášťany u Týna
nad Vltavou.
ZO schvaluje 14 hlasy záměr prodeje části pozemku p.č. 4527/2 díl c, o
výměře 292 m2, v k.ú. Chrášťany u T.n.V.
ZO schvaluje 14 hlasy záměr prodeje části pozemku p.č. 4527/9 díl d, o
výměře 1 m2, v k.ú. Chrášťany u T.n.V.
ZO schvaluje 14 hlasy záměr prodeje části pozemku p.č. 4528/5 díl ch, o
výměře 105 m2, v k.ú. Chrášťany u T.n.V.
ZO neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 892 o výměře 5693 m 2 v k.ú.
Doubrava nad Vltavou.
ZO neschvaluje záměr prodeje zemědělských pozemků o výměře 26,79 ha v
k.ú. Doubravka u Týna nad Vltavou.
ZO schvaluje 14 hlasy návrh na podání žádosti Pozemkovému fondu ČR o
vydání pozemku p.č. 4030/4 v k.ú. Koloměřice do vlastnictví obce.
ZO schvaluje 14 hlasy koupi části parcely 607/2, díl h – výměra 9 m2, v k.ú.
Chrášťany u T.n.V. ,od paní Marie Hladké, za cenu 30 Kč za 1m 2.
ZO schvaluje 14 hlasy koupi parcely 67/2 – výměra 845 m2, v k.ú. Chrášťany
u T.n.V., od paní Marie Sadilové, za cenu 40 Kč za 1m2.
ZO schvaluje 13 hlasy koupi parcely 2940/21, – výměra 65 m2, v k.ú.
Koloměřice, od sourozenců Jiříčkových, za cenu 30 Kč za 1m2.
ZO schvaluje 13 hlasy koupi parcely 4471/9, – výměra 13 m2, v k.ú.
Koloměřice, od sourozenců Jiříčkových, za cenu 30 Kč za 1m2.
ZO schvaluje 14 hlasy hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Chrášťany ve výši
216.275,45 Kč.
ZO schvaluje 13 hlasy rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
Chrášťany: 150000 Kč jako odvod do rozpočtu obce, 21.275,45 Kč do fondu
odměn a 45.000 Kč do rezervního fondu.
ZO schvaluje 14 hlasy rozpočet obce Chrášťany na rok 2012 jako vyrovnaný
ve výši 12.299.000 Kč na straně příjmů a 12.299.000 Kč na straně výdajů.

www.chrastany.eu
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ZPRÁVY Z MŠ
Akce MŠ v květnu a červnu:
16.5.
17.5.
18.5.
29.5.
1.6.
18.6.
8.6.
26.6.
27.6.
červen

hudebně vzdělávací program „Indiánský příběh“
fotografování dětí
ukončení plaveckého výcviku
divadelní představení „Princezna Julinka“
MDD – den v maskách
divadelní představení „Beránek“
vystoupení na školní akademii
divadelní představení „Zvířátka a loupežníci“
výlet do „Pohádkové kovárny“
besídka v MŠ na závěr školního roku

Prázdninový provoz v MŠ
O hlavních prázdninách se plánuje provoz školky od 9. 7. do 20. 7. a od 27. 8. do
31. 8. 2012, záleží na počtu přihlášených dětí do MŠ v tomto období.
V době od 23. 7. – 24. 8. 2012 bude na školce probíhat zateplování, výměna oken a
dveří.

ZPRÁVY ZE ZŠ
Akce ZŠ v květnu a červnu:
10.5.
18.5.
21. – 25.5.
29.5.
29.5. – 3.6.
1.6.
18.6.
8.6.
14.6.
22.6.

hudebně vzdělávací program „Indiánský příběh“ (1. – 4. ročník)
ukončení plaveckého výcviku
testování žáků 5. a 9. ročníků z ČJ, M a AJ
divadelní představení „Princezna Julinka“ (1. – 3. ročník)
školní výlet 9. ročníku (Rožnov pod Radhoštěm, Ostrava)
MDD
divadelní představení „Beránek“
školní akademie od 18 hod. na parketu v Chrášťanech
výlet I. stupně (Šumava)
ukončení školního roku 2011/2012

Ředitelské volno
V letošním školním roce bude poprvé na škole využita možnost udělení ředitelského
volna. Školní rok bude ukončen 22.6., tedy o týden dříve, z důvodu rekonstrukce školy
(zateplování, výměna oken, dveří, rekonstrukce WC a zřízení hygienické kabinky).
V tomto týdnu bude pro děti z I. stupně otevřena družina v běžném čase od 7,15 do 16
hod. Během hlavních prázdnin bude školní družina uzavřena, pouze děti z 1. - 3. třídy
mohou využít provozu v MŠ.
Úspěšné přijetí žáků na SŠ
Všichni žáci 9. ročníku byli přijati ke studiu na středních školách.

www.chrastany.eu
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V lednu se narodil Vojtěch Vlažný, Chrášťany.
V únoru se narodili Matyáš Pospíšil a Natálie Špálová.
V dubnu se narodil Jakub Sýkora.

Jubilanti 2012
Životní jubileum oslaví
v měsíci květnu:
Hajíčková Anna, Doubravka
Hajíčková Anna, Doubravka
Kasa František, Doubrava
Kolář Jaroslav, Doubravka
Landová Marie, Doubravka
Mališová Monika, Chrášťany
Tůmová Blažena, Doubrava
Ťupová Květoslava, Doubravka
Zeman František, Chrášťany

v měsíci červnu:
Hájíčková Kristina, Doubravka
Musilová Miloslava, Pašovice

Blahopřejeme!

SDH CHRÁŠŤANY
Mladí hasiči – Soptíci
Po delší zimní pauze se v sobotu 5. 5.
2012 mladí hasiči účastnili první soutěže
v tomto roce, a to obvodového kola hry
Plamen, které se konalo v Roudném u
Českých
Budějovic.
Naši
Soptíci
nezklamali a obě družstva postoupila do
okresního kola hry Plamen (mladší z 1.
místa a starší z místa 2.), které se koná
26. 5. 2012 ve Zlivi. Dětem tak započala
soutěžní sezona, která čítá okolo 10
soutěží.

Na prázdniny připravují vedoucí mladých hasičů, jako každý rok, pro své svěřence, ale
i ostatní děti volnočasovou aktivitu v podobě týdenního pobytu v rekreačním zařízení
Cihelna u Radětic, tentokráte s hrou „Cesta kolem světa za 80 dní“.
Děkujeme všem občanům, kteří nás podpořili ve sběru starého papíru.

KALENDÁŘ AKCÍ
19.5.
19.5.
26.5.
26.5.

svoz nebezpečného odpadu
myslivecká střelecká soutěž o Hubertův pohár – střelnice Olší u Oltyně
fotbalový zápas Chrášťany – Bavorovice ( 10:30 )
svoz velkoobjemového odpadu a elektrozařízení

www.chrastany.eu

