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ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Chrášťany
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
věřím, že jste si všichni všimli, jak nám prokoukla naše škola. Jsme moc rádi, že se
povedlo tento rozjetý projekt dotáhnout do konce. Pro naši obec je to velmi významná
investice, která bude proplacena v příštím roce. Zároveň nám dává závazek do
budoucích let, nejen úvěrový, ale také společenský – udržet takovou hezkou školu
naplněnou aspoň tak jako je nyní. Pokusíme se také realizovat některé úpravy a
vylepšení, které původní projekt neřešil. Z dalších projektů pokračuje vyřizování všech
povolení na ZTV parcely, zcela odepsaný ještě není ani centrální vodovod. Ze staré
školy plánuje majitel zřídit sociální centrum včetně několika bytů. Jinak se určitě
budeme všichni snažit o zvelebování všech částí naší obce, zejména v nadcházejícím
dušičkovém a pak předvánočním čase.
Mgr. Josef Vomáčka

INFORMACE Z RADNICE
Místní poplatky + odpady
Na základě některých změn v zákoně bude obec připravovat novou vyhlášku o
místních poplatcích. Pro občany je podstatné, že přestože to novela zákona umožňuje,
tak pro příští rok neuvažujeme o zvýšení poplatkových sazeb.
Skládka
Letos v červnu proběhla na skládce Rakovka opět velká inspekční kontrola provedená
pracovníky ČIŽP. Kromě několika drobností jsme uspěli, inspektoři zaznamenali a
ocenili znatelné zlepšení oproti poslední vysoce pokutované kontrole.
Dále obec obdržela nabídku na pronajmutí skládky. Proběhlo první jednání zastupitelů
se zástupci firmy Zevatec, na listopad připravujeme další jednání za účasti veřejnosti,
tak aby se i občané mohli vyjádřit a zeptat se na důležité věci. Přesný datum bude
včas oznámen rozhlasem, na úřední desce a na internetu.

KALENDÁŘ AKCÍ
6.10.
12.10.
12.-13.10.
13.10.
13.10.
20.10.
27.10.
27.10.
listopad
11.11.
1.12.
16.12.

fotbalový zápas Chrášťany – Borek (16.00)
varhanní koncert v kostele sv.Bartoloměje
volby do krajského zastupitelstva
žákovský fotbal Bechyně – Blatná (9:30)
fotbalový zápas Chrášťany – Dubné ( 16.00 )
fotbalový zápas Koloděje – Chrášťany (15.30)
fotbalový zápas Chrášťany – Pištín (14.30)
vepřové hody v Chrášťanech
svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
termín bude ještě upřesněn
lampionový průvod Chrášťany
mikulášská nadílka
vánoční zpívání v kostele
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ze dne 19.9.2012
Na zasedání bylo přítomno 13 z 15 členů zastupitelstva obce.
1.
2.

3.

4.

ZO schvaluje 13 hlasy finální Návrh zadání změny č.1 územního plánu
Chrášťany.
ZO schvaluje 13 hlasy prodej pozemku p.č. KN 3440/3 o výměře 22 m 2
v k.ú. Koloměřice, panu Miroslavu Stejskalovi, za cenu 30 Kč za 1m 2.
Pozemek vzniká oddělením od parcely 3440/1 na základě geometrického
plánu č.182-44/2012.
ZO schvaluje 13 hlasy výměnu pozemku p.č.KN 4566, o výměře 37 m 2, za
pozemek 57/10 o výměře 37m 2 ( vzniklý oddělením od pozemku 57/3 na
základě geometrického plánu č.296-85/2010 ) od manželů Kubišových,
v k.ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou
ZO schvaluje 13 hlasy záměr prodeje pozemku p.č.KN 619/29, o výměře
2083 m2, v k.ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou
ZO schvaluje 13 hlasy záměr prodeje pozemku p.č.KN 3362/3, o výměře
318 m2, v k.ú. Koloměřice
ZO schvaluje 13 hlasy záměr prodeje pozemku st.p.č.KN 130, o výměře
102 m2, včetně budovy, v k.ú. Koloměřice
ZO schvaluje 13 hlasy záměr prodeje pozemku p.č.KN 52 díl c, o výměře
39 m2, v k.ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou
ZO schvaluje 13 hlasy záměr prodeje pozemku p.č.KN 4555/25, o výměře
77 m2, v k.ú. Koloměřice

ZPRÁVY ZE ZŠ a MŠ
Základní škola a Mateřská škola
Během léta došlo k rozsáhlé rekonstrukci všech budov školy. Spočívala ve výměně
oken, zateplení budov, úpravou střech a rekonstrukcí kotelny. Na hlavním pavilonu ZŠ
se ještě rekonstruovaly toalety. Za období prázdnin se ve škole udělalo velké množství
práce, i když termíny některých prací někdy bylo těžké splnit, přesto se nakonec vše
podařilo. Práce uvnitř budov byly dokončeny do konce srpna, takže děti mohly
nastoupit do školy včas. Práce okolo budovy ještě potrvaly v měsíci září. Velké díky
patří paní uklízečkám ze školy i školky, které postupně všechny prostory uklidily, jak se
patří, i když práce trvaly ještě přes celé září a bylo třeba uklízet při běžném provozu
školy a školky. Koncem září byl celý projekt předán bez závad a nedostatků.
Mateřská škola
Na předškolní děti čekala nová barevná školka. V tomto školním roce jsou otevřena
opět dvě oddělení. V prvním je zapsáno 28 dětí ve věku 4 – 6 let, o které se starají
paní učitelky Jaroslava Koudelková a Jitka Kosová, ve druhém oddělení je zapsáno 17
dětí (3 - 4 leté), které má na starosti paní učitelka Olga Králová.
Tento rok opět mohou rodiče odebírat dotované mléčné výrobky pro děti a děti
mohou navštěvovat kroužek anglického jazyka.
Základní škola
Nově oděná škola v zářivých barvách čekala 3. září na 14 prvňáčků, kteří poprvé
zasedli do školních lavic a na ostatní žáky. Do školy chodí od začátku září celkem 71
dětí. Na prvním stupni je spojeno pět ročníků ve dvou třídách, do kterých chodí 40
dětí. Na druhý stupeň chodí 31 dětí.
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Projekty ZŠ
Ovoce do škol – děti z I. stupně dostávají zdarma jednou za měsíc ovoce nebo
zeleninu
Mléko do škol – žáci mohou odebírat dotované mléčné výrobky a nakupovat jiné
mléčné výrobky za nižší cenu
Recyklohraní – stále sbíráme staré elektrospotřebiče, staré baterie a realizujeme
jejich svoz
Peníze EU školám – v říjnu proběhla II. etapa tohoto projektu na škole a výsledkem je
nová zmodernizovaná počítačová učebna s jedenácti počítači
Sběr starého papíru a víček od PET lahví – škola se přihlásila prvním rokem do této
soutěže, ve které spolupracuje s SDH Chrášťany
Žáci školy mohou využívat v tomto školním roce tyto kroužky: pěvecký, divadelní,
výtvarný, dívčí, anglický kroužek a pohybové hry.
Akce ZŠ a MŠ – září, říjen, listopad
10. 9. – divadlo „O Koblížkovi“ (MŠ, 1. a 2. ročník)
18. 9. – vystoupení agentury Pernštejni – GOTIKA (ZŠ a MŠ)
22. 9. – vystoupení divadelního kroužku na Setkání důchodců v Chrášťanech
26. 9. – Divadlo divů (ZŠ a MŠ)
- Drakiáda na hřišti (ZŠ a MŠ)
27. 9. – podzimní výlet do Tábora – Návštěva Muzea lega a Muzea strašidel (I. stupeň
ZŠ a MŠ)
ZOO Praha (II. stupeň ZŠ)
1. 10. – divadlo „ Křemílek a Vochomůrka“ (MŠ, 1. a 2. ročník)
9. 10. – divadlo „ O Smolíčkovi“ (MŠ)
31. 10. – Halloween ve škole
3. 11. – vystoupení divadelního a pěveckého kroužku na Setkání důchodců v ražící
7. 11. – kouzelník v MŠ
9. 11. – divadlo „O chytré princezně“ (MŠ)
15. 11. – divadlo „ Chtivá Manda“ (MŠ, 1. a 2. ročník)
21. 11. – Pravěk – výstava v Písku (6. a 7. ročník)
22. 11. – Vzdělání a řemeslo – Výstaviště České Budějovice (8. a 9. ročník)
23. 11. – divadlo „ Vločka Sněhurka“ (MŠ, 1. a 2. ročník)
Listopad – Barevný týden v družině
14. 12. – Škola pořádá předvánoční zájezd do Vídně pro žáky i ostatní občany.
Program – prohlídka historických památek s průvodcem a návštěva vánočních trhů.
Cena 490 Kč za osobu. Místo odjezdu a příjezdu – Chrášťany

MLADÍ HASIČI
15. září proběhlo poslední kolo Českobudějovického dvojboje, kterého se účastní
družstva z celého okresu České Budějovice. Naši mladí hasiči bojovali v 7 soutěžích a
celkově si zasloužili i pěkné umístění. Mladší se umístili na 3. místě a starší na
4.místě. Vedoucí všem dětem velice děkují za tak pěkné výsledky a perfektně
odvedenou práci a přejí jim do další sezony hodně elánu, štěstí a ještě lepší sportovní
výsledky.
Novou sezonu začaly děti již 20. října v obvodové soutěži hry Plamen, která se
konala v Dolním Bukovsku. Soutěžilo se ve třech disciplínách – ZPV – závod požární
všestrannosti, štafeta 4x60m, štafeta požárních dvojic, naše družstvo obsadilo
skvělé 2.místo !
Dále děkujeme všem občanům, kteří nás stále podporují ve sběru starého papíru.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti 2012
Životní jubileum oslaví
v měsíci září:
Novotná Květoslava, Doubrava
Příhodová Božena, Doubravka
Šedivý Václav, Chrášťany
Šimánková Kristina, Doubravka
Veselá Ludmila, Doubrava
v měsíci listopadu
Jarošová Božena, Koloměřice
Hajíček František, Doubravka
Novák Jan, Doubravka
Němcová Marie, Doubravka
Rybáčková Anna, Chrášťany

v měsíci říjnu:
Dědičová Ludmila, Koloměřice
Kabele Karel, Chrášťany
Marhounová Božena, Chrášťany
Písačková Marie, Chrášťany
Valvoda Jan, Doubrava
Trávníčková Marie, Pašovice
Marhoun František, Chrášťany
Hubáček František, Doubrava
Pisinger Jaroslav, Koloměřice
Blahopřejeme!

ZE SPORTU
Fotbal :
TJ Sokol Chrášťany začal novou sezónu v celkem dobrém světle. Tým ožil zejména
návratem K.Jiráska a P.Macha z hostování v Temelíně.
přehled výsledků :
Mokré 4:2 (Jirásek 3, Vomáčka), Úsilné 5:2 (Vomáčka 2, Jirásek, Suchan, P.Mach) ,
Bavorovice B 0:2, Źabovřesky 3:2 (Jirásek 2, P.Mach), Vrábče 3:0 (J.Kremsa,
Bahleda, Jirásek ), Lipí 3:0 (P.Kremsa, Bahleda, Jirásek ), Borek 0:1, Dubné 2:2
(Boháč, Bahleda ), Koloděje 0:2
Hokej :
Hokejisté HC Panthers letos začali již 4.ročník amatérské Vltavské ligy. Hraje se o
víkendech v Soběslavi, jinak kluci trénují v přátelských zápasech na ledě v Milevsku.

DIVADLO
V roce 2012 pokračuje znovuobnovení ochotnické tradice v Chrášťanech. Skupina
nadšenců pod vedením svého PP principála nastudovala opět komedii, tentokrát
ovšem ze současnosti. Premiéra proběhla 26.8.2012. Dle ohlasů na premiéru i na
2 reprízy v Chrášťanech se hra líbila a kromě již zmíněných domácích představení
mají divadelníci za sebou další 3 a chystají se na další vystoupení v okolních obcích.
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