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ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Chrášťany
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
se začátkem roku 2013 bych nejdříve všem rád popřál hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a osobních i pracovních úspěchů. Dále budeme určitě všichni potřebovat
spoustu trpělivosti a vzájemné tolerance a pevné nervy na ty změny, které na nás
dopadnou díky mnoha novelám zákonů. Obec žádné velké změny nechystá, ta
největší již proběhla – nová kotelna a nový kabát zateplené školy. Budeme pokračovat
v dalších dílčích úpravách, zejména co se týká rozvodů a regulace topení ve školních
budovách, hlavním pilířem pak dále bude pokračování projektu a výstavby ZTV na
chystaných parcelách u staré školy. Samozřejmostí bude organizace všech již
tradičních akcí, navíc letos máme ke slavení opět 2 kulatá hasičská výročí. Běžnou
součástí života ve všech částech obce bude jejich údržba. Určitě se také zúčastníme
dalšího ročníku soutěže Vesnice roku.
Mgr. Josef Vomáčka

INFORMACE Z RADNICE
Místní poplatky 2013 ( na základě obecně závazné vyhlášky 1/2012 )
Sazba poplatku ze psů za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
Sazba poplatku za odpady za kalendářní rok činí:
a) pro poplatníka, který má v obci trvalý pobyt
b) pro poplatníka, který nemá v obci trvalý pobyt a
vlastní v obci stavbu určenou nebo sloužící rekreaci
c) pro poplatníka, který vlastní v obci rodinný dům
nebo byt, němž není nikdo trvale hlášen

60 Kč
60 Kč
300 Kč / osoba
450 Kč / objekt
450 Kč / objekt

KALENDÁŘ AKCÍ
PÁ 18.1.
PÁ 1.2.
SO 9.2.
SO 16.2.
SO 16.2.
SO 23.2.
SO 9.3.

hasičský ples SDH Doubravka ( v KD Doubrava )
stužkování žáků 9.ročníku ZŠ
masopustní průvod
dětský maškarní karneval
hasičský ples SDH Doubrava
hasičský ples SDH Koloměřice ( KD Hosty )
oslava MDŽ
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE z 19.12.2012
Na zasedání bylo přítomno 14 z 15 členů zastupitelstva obce.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

ZO schvaluje 13 hlasy záměr pořízení změny č. 2 územního plánu
Chrášťany.
ZO schvaluje 13 hlasy prodej pozemku p.č. KN 3364/1 o výměře 122 m 2
v k.ú. Koloměřice, panu Františku Stejskalovi, za cenu 30 Kč za 1m 2.
Pozemek vzniká oddělením od původní parcely 3364/1 na základě
geometrického plánu č.183-45/2012.
ZO schvaluje 13 hlasy prodej pozemku p.č. KN 619/29 o výměře 2083 m 2
v k.ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou, panu Františku Stejskalovi ml., za
cenu 40 Kč za 1m2. Pozemek je určen k budoucí stavbě RD.
ZO schvaluje 14 hlasy prodej pozemku p.č. KN 275/20 o výměře 1121 m 2
v k.ú. Doubrava nad Vltavou, panu Jaroslavu Kobližkovi, za cenu 30 Kč za
1m2. Pozemek vzniká oddělením od původní parcely 275/7 na základě
geometrického plánu č.199-46/2012.
ZO schvaluje 14 hlasy prodej pozemku st.p.č. KN 130 o výměře 102 m 2
včetně stavby, v k.ú. Koloměřice, paní Dagmar Bezpalcové a sl.Tereze
Novotné, za cenu 60 Kč za 1m 2.
ZO schvaluje 14 hlasy prodej části pozemku p.č. KN 52 díl „c“ o výměře
39 m2 , v k.ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou, paní Haně Vojtkové, za cenu
30 Kč za 1m2.
ZO schvaluje 14 hlasy prodej pozemku p.č. KN 4555/25 o výměře 77 m 2 ,
v k.ú. Koloměřice, panu Jaroslavu Pekárkovi ml., za cenu 30 Kč za 1m 2.
ZO schvaluje 14 hlasy koupi části parcely KN 54, díl „j“ – výměra 335 m2,
od manželů Masákových, za cenu 40 Kč za 1m 2 (dle geom.plánu č.29685/2010).
ZO schvaluje 14 hlasy pokračování administrace projektu „Stromořadí
Koloměřice“ .
ZO schvaluje 14 hlasy Vyhlášku č.1/2012 o místních poplatcích.
ZO schvaluje 14 hlasy Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu.
ZO schvaluje 11 hlasy Směrnici o cestovních náhradách.
ZO schvaluje 12 hlasy rozpočet obce Chrášťany na rok 2013 ve výši
19.865.000 Kč na straně příjmů a 26.260.000 Kč na straně výdajů. Rozdíl
příjmů a výdajů -6.395.000 Kč bude pokryt čerpáním dlouhodobého úvěru.
ZO schvaluje 13 hlasy finanční dar ve výši 20.000 Kč Římskokatolické
farnosti Chrášťany na úhradu splátky varhan.

ZPRÁVY Z MŠ
Divadelní představení :
4. 1. – O líném Honzovi
23. 1. – Ledový kvítek
12. 2. – Káčátko a Beruška
14. 3. – Ježek a Ježura
Únor
- Dětský maškarní karneval v MŠ
- Vycházka do lesa, krmení lesních zvířat (kaštany, které děti na podzim nasbíraly)
Březen
Příprava přáníček na Velikonoce
4. 3. – 8. 3. zápis do mateřské školy na školní rok 2013/2014
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ZPRÁVY ZE ZŠ
V barvách školy
Pěkné barvy naší nově opravené školy nás inspirovaly k vyhlášení barevných dnů ve
škole. Tentokrát jsme zvolili barvy školy, tedy zelenou a žlutou. Pro naše žáky není
tato akce žádnou novinkou, takže se všichni okamžitě zapojili.
„Dneska mám ve vlasech 28 žlutých gumiček,“ hlásila hned ráno Zuzka Dědičová.
„Máme žluté i trenýrky,“ prohlašovali kluci z 9. třídy. Do barevných dnů se zapojili
nejen žáci, ale i celý učitelský sbor a ostatní zaměstnanci školy.

Leden : 11. 1. - Škola zdravé pětky (I. stupeň, beseda o zdravé výživě)
- Party se zdravou pětkou (II. stupeň, beseda o zdravé výživě a zdravém
životním stylu)
- vytváření výtvarných a literárních prací dětí I. i II. stupně do JAG na téma „Kdybych
byl architektem“
Únor
1. 2. – pololetní prázdniny
1. 2. – Stužkování 9. ročník v Dražíči
4. 2. – 8. 2. - Jarní prázdniny
- Malování školní jídelny
15. 2. od 13 – 17 hodin – zápis dětí do 1. ročníku základní školy na školní rok
2013/2014
22. 2. – Rej masek v družině
Březen
-

Velikonoční dílničky
Prodej výrobků z velikonočních dílniček

Webové stránky ZŠ a MŠ: www.zschrastany.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti 2013
Životní jubileum oslaví
v měsíci lednu:
Kodadová Anna, Doubravka
Kodadová Božena, Doubravka
Petrová Marie, Chrášťany
Šedivá Blanka, Chrášťany
Šedivá Blažena, Chrášťany
Trávníčková Marie, Koloměřice

v měsíci únoru:
Kobližková Anežka, Doubrava
Stejskal Josef, Pašovice

Blahopřejeme!

Rok 2012 ve zkratce
v roce 2012 se narodili
Horák Petr, Doubravka
Koudelka Tomáš, Chrášťany
Pospíšil Matyáš, Chrášťany
Stachová Anna Marie, Chrášťany
Sýkora Jakub, Doubrava
Špálová Natálie, Doubravka
Vlažný Vojtěch, Chrášťany

v roce 2012 zemřeli
Blažek Jan, Pašovice
Bromová Ludmila, Doubravka
Hošek Jaroslav, Chrášťany
Kasa František, Doubrava
Kolář Jaroslav, Doubravka
Kolářová Marie, Doubravka
Palečková Jana, Doubravka
Pekárek Václav, Chrášťany
Ryba Miroslav, Koloměřice
Syrovátková Marie, Doubravka
Valentová Anna, Chrášťany
Zunt Karel, Chrášťany

ZE SPORTU
Fotbal – probíhá zimní příprava, trénuje se každý pátek večer v tělocvičně. Rok 2012
byl zakončen na Silvestra tradičním zápasem, v němž STAŘÍ porazili MLADÉ 5:3 !!
Nohejbal – nohejbalisté trénují pravidelně každou neděli odpoledne v Bernarticích.
Hokej – hokejisté bojují v dalším ročníku ligy VAHL, po 2/3 soutěže jsou na
průběžném 7.místě. Po polovině února budou čekat zápasy o umístění v play-off.

MLADÍ HASIČI
16. 1. – dětská výroční valná hromada
Od února čeká děti zimní příprava na velmi náročnou sezonu. Brzy z jara je čeká
jarní kolo hry Plamen, kde budou muset zabojovat, aby mohly postoupit a zúčastnit se
okresního kola.
Po té je čeká účast na Českobudějovickém dvojboji, který čítá několik soutěží.
Dětem přejeme v nové sezoně hodně úspěchů a zdaru.
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