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ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Chrášťany

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
určitě jste si všimli, jak se pomalu dostává naše škola do nového kabátu. Věřme, že se
vše podaří v termínu dokončit. Ještě stále je na místě připomenout dodržování
bezpečnostních pravidel kolem staveniště. Funguje již hospoda v Doubravce a dětské
hřiště v Doubravě. Na parcelách v Chrášťanech již proběhly vrtné práce a čerpací
zkoušky, územní řízení na úřadech je stále v jednání, tam se dá očekávat velmi
pomalé tempo. Plochá střecha nákupního střediska dostala kvůli nevyhovujícímu
stavu nový povrch, generální opravou musel projít i komín. Zřejmě nás nemine oprava
střešní krytiny na „salaši“. Všechny společenské akce, které proběhly, dopadly
úspěšně a bez problémů a jejich organizátoři jistě zaslouží pochvalu. Všem občanům
přeji pohodové prožití letních prázdninových měsíců, hezkou dovolenou pokud se
chystáte, a dětem pak úspěšné vykročení do nového školního roku.
Mgr. Josef Vomáčka

INFORMACE Z RADNICE
Elektrospotřebiče
Připomínáme občanům, že v průběhu roku je možné odevzdávat vysloužilé
elektrospotřebiče ( pouze v kompletním stavu ) také hasičům do Doubravky. Ti jsou
zapojeni do celostátního systému sběru „Recyklujte s hasiči“. Vždy po domluvě
s panem Fr.Landou, který to má v rámci SDH Doubravka na starosti.
Vesnice roku 2012
Obec Chrášťany se zapojila do soutěže Vesnice roku. Jako nováčci jsme asi nemohli
být překvapeni, že jsme se neumístili na prvních místech, ale určitě jsme uspěli dobře.
Příští rok to zkusíme znovu. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na prezentaci
obce a občanům, kteří se aktivně zúčastnili úklidu veřejných prostranství a okolí svých
domovů.
Udělená ocenění krajského kola soutěže Vesnice roku 2012 v Jihočeském kraji:
1.místo: Zlatá stuha - krajský vítěz : Obec Řepice, okres Strakonice
2.místo: Obec Vrábče, okres České Budějovice
3.místo: Obec Slabčice, okres Písek
Bílá stuha - za činnost mládeže : Obec Tálín, okres Písek
Modrá stuha - za společenský život : Obec Pištín, okres České Budějovice
Oranžová stuha - za spolupráci obce a zem. subjektu : Obec Kučeř, okres Písek
Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí : Obec Kestřany, okres Písek
Cena naděje pro živý venkov - za místní spolkový život a občanskou
společnost v obcích : Obec Cehnice, okres Strakonice
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově,
realizované v duchu Programu obnovy venkova : Obec Plav, okres České Budějovice
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny : Obec Branice, okres Písek
Diplom za vzorné vedení obecní kroniky : Obec Čestice, okres Strakonice
Diplom za péči o kulturní dědictví : Obec Strunkovice nad Blanicí, okres Prachatice
Obec Chrášťany získala „Čestné uznání“ za mimořádnou spolupráci obce a pana
Karla Koukola při dokumentování historie obce
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ze dne 27.6.2012
Na zasedání bylo přítomno 14 z 15 členů zastupitelstva obce.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

1.ZO schvaluje 14 hlasy prodej pozemku p.č.KN 2371/3 o výměře 19 m 2 , v
k.ú. Doubravka u T. n.Vlt., panu Františku Michalcovi, za cenu 30 Kč za1m2.
ZO schvaluje 14 hlasy prodej pozemku p.č. KN 4527/43 o výměře 182 m 2 v
k.ú. Chrášťany u Týna n.Vlt., panu Miloši Zuntovi, za cenu 30 Kč za 1m 2.
Pozemek vzniká sloučením částí původních parcel 4527/2 díl „a“ + 4527/9
díl „b“ na základě geometrického plánu č.313-23/2011.
ZO schvaluje 14 hlasy prodej pozemku p.č.KN 4527/2 díl c, o výměře 292
m2, v k.ú. Chrášťany u T.n.V, paní Marii Hladké, za cenu 30 Kč za 1m 2
ZO schvaluje 14 hlasy prodej pozemku p.č.KN 4527/9 díl d, o výměře 1 m2,
v k.ú. Chrášťany u T.n.V., paní Marii Hladké, za cenu 30 Kč za 1m 2
ZO schvaluje 14 hlasy prodej pozemku p.č.KN 4528/5 díl ch, o výměře 105
m2, v k.ú. Chrášťany u T.n.V, paní Marii Hladké, za cenu 30 Kč za 1m 2.
ZO schvaluje 8 hlasy záměr prodeje části pozemku p.č.KN 175/22 v k.ú.
Pašovice.
ZO schvaluje 14 hlasy text výzvy a zadávací dokumentace pro výběrové
řízení na podlimitní stavební zakázku projektu ZTV Chrášťany.
ZO schvaluje 14 hlasy financování projektu zateplení školy formou 2
samostatných úvěrů (jeden na předfinancování dotace a druhý dlouhodobý
na vlastní financování)
ZO schvaluje 12 hlasy přijetí nabídky Komerční banky a.s. na dlouhodobý
úvěr na financování zateplení školy ve výši 7.030.000 Kč (pohyblivá úroková
sazba 1M PRIBOR + odchylka 1%, zajištění biankosměnkou).
ZO schvaluje 12 hlasy přijetí nabídky Komerční banky a.s. na krátkodobý
úvěr na předfinancování dotace pro projekt zateplení školy ve výši
6.970.000 Kč (pohyblivá úroková sazba 1M PRIBOR + odchylka 0,62%,
zajištění biankosměnkou).
ZO bere na vědomí zprávu o výsledcích přezkumu hospodaření obce za rok
2011. Přijímá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při přezkumu.
ZO schvaluje 14 hlasy závěrečný účet obce za rok 2011 s výhradou.
ZO schvaluje 14 hlasy Návrh zadání změny č.1 územního plánu Chrášťany.

ZPRÁVY ZE ZŠ
Zakončení školního roku
Žáci se se školním rokem rozloučili tentokráte o týden dříve, a to již 22. 6. 2012
z důvodu rozsáhlé rekonstrukce školy. Před koncem roku se děti z prvního stupně
podívaly na Šumavu na Černé a Čertovo jezero a hrad Kašperk. 9. ročník strávil týden
v Beskydech a na Ostravsku. Všichni žáci připravovali školní akademii, která byla
tečkou za náročným školním rokem. Poděkování patří nejen dětem za účinkování,
učitelům a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě akademie, ale i divákům, kteří
se přišli na práci dětí podívat a podpořit je.
Oprava školy
V současné době probíhají práce jak na vnějšku budovy, které jsou již viditelné, tak i
ve vnitřních prostorech, kde se rekonstruuje sociální zařízení.
V době ředitelského volna byla pro děti otevřena školní družina, v období hlavních
prázdnin je školní družina uzavřena. Dětem z 1. - 3. ročníku byla poskytnuta možnost
navštěvovat v době hlavních prázdnin mateřskou školu (po dobu otevření MŠ), tato
možnost se ujala a zvýšila tak počet dětí v MŠ.
V září na děti bude čekat nejen nová škola, ale i některé nové paní učitelky.
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Webové stránky školy
Od září 2012 by měly být v provozu internetové stránky školy, které se připravují.
Krásné a slunečné prázdniny, pohodovou dovolenou a mnoho dalších sil do nového
školního roku!

ZPRÁVY Z MŠ
Prázdninový provoz v MŠ
Mateřské škola bude o hlavních prázdninách otevřena na celodenní provoz ve dvou
týdnech, a to 9. 7. –13. 7. a 16. 7. – 20. 7. 2012 od 6, 30 hod. do 16 hod. Do školky je
přihlášeno 15 dětí (i z jiných mateřských škol).
V době od 23. 7. 2012 bude na budově MŠ probíhat výměna oken a zateplování. Snad
se vše podaří v řádném termínu, aby děti mohly nastoupit 1. září do nové školky.
Zakončení školního roku

Děti z mateřské školy se rozloučily
se školním rokem výletem do
Pohádkové kovárny v Selibově,
který se opravdu vyvedl. Čerti, víly,
vodníci, skřítci a další pohádkové
postavy
provázeli
děti
celé
dopoledne a ty si dokonce nějaké
přivezly s sebou do školky.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti 2012
Životní jubileum oslaví
v měsíci červenci:
Dědičová Antonie, Koloměřice
Hronek Ladislav, Chrášťany
Písačka Vojtěch, Chrášťany
Ryba Miroslav, Koloměřice
Svatoš Zdeněk, Chrášťany
Vlasák Jaroslav, Koloměřice
Zemanová Markéta, Chrášťany

v měsíci srpnu:
Blažek Jan, Pašovice
Landová Anna, Chrášťany
Nechvátalová Jaroslava, Chrášťany

Blahopřejeme!
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Mladí hasiči – Soptíci
Letos se našim mladým
hasičům začalo dařit. Mladší
žáci v okresní soutěži ve Zlivi
zvítězili, starší žáci obsadili 5.
místo. Ve všech dvojbojích,
kterých
se letos účastnili,
bojovali vždy o medailové
pozice jak mladší, tak i starší
žáci. Premiérové soutěže má
za sebou i přípravka.
Za
odměnu čeká děti letní tábor
od 27. 7. – 4. 8. 2012
v rekreačním areálu Cihelna u
Hodně
úspěchů
Radětic.
v dalších soutěžích a co
nejlepší konečný výsledek !!!
Děkujeme všem občanům, kteří nás podporují ve sběru starého papíru.

KALENDÁŘ AKCÍ
podrobnosti k proběhlým akcím lze najít i na webových stránkách obce nebo na
stránkách jednotlivých spolků.
30.6.
105.výročí založení SDH Doubrava – malá pěkná akce, velké horko naštěstí
všichni vydrželi …
5.7.
Nohejbalový turnaj Chrášťany 2012 – vítězství opět po roční pauze
vybojovala nejlepší místní trojice KAT ( R.Skala, M.Říha, A.Král ).
27.7.
Varhanní koncert v kostele Sv.Bartoloměje ( 18:00 )
4.8.
přátelský fotbalový zápas Chrášťany – Bechyně ( 17:00 )
11.8.
hasičská soutěž – Memoriál M.Sýkory +115.výročí založení SDH Chrášťany
12.8.
setkání heligonkářů v Chrášťanech
24.8.
pouťová zábava v Chrášťanech – Teplický drak
25.8.
pouťový fotbal STAŘÍ – MLADÍ ( 14:00 )
mistrovský fotbalový zápas Chrášťany – Mokré ( 17:00 )
26.8.
premiéra divadelního představení
2.9.
hasičská soutěž Chrášťany – děti
8.9.
hasičská soutěž Koloměřice
8.9.
mistrovský fotbalový zápas Chrášťany – Bavorovice B
22.9.
tradiční setkání důchodců v Chrášťanech ( 15.00 )
22.9.
mistrovský fotbalový zápas Chrášťany – Vrábče ( 17:00 )
Lesní hospodářství
Les je uklizený od polomů a veškeré vytěžené dřevo se prodalo firmám Wotan Forest
a V. Hemmer. Pod Budařkou jsou osázené a oplocené paseky. V současné době
probíhá těžba porostu pod Doubravou, kde došlo k poničení stromů úderem blesku.
Rozvoz palivového dřeva byl prozatím zastaven a pokud bude při dostatku vhodného
dřeva znovu zahájen, tak za zvýšenou cenu. Samovýroba pomalu pokračuje podle
seznamu.
Voda
Dovoz vody občanům do studní nebo bazénů probíhá průběžně dle možností techniky
a našich studní, vždy po předchozí dohodě na OÚ. Při napouštění bazénů z vodovodu
v Doubravce žádáme občany o toleranci a odběr v denním menším množství, aby
nedocházelo k výpadkům dodávky vody a nádrž z vrtu se stíhala doplňovat.
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