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ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Chrášťany
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
letošní zima si s námi velice pohrála, ne snad svojí intenzitou, jako spíše svojí délkou a jakousi
pochmurnou vlezlostí. Určitě bychom všichni rádi přivítali plné jaro, příroda i lidé nejen u nás už to
potřebují. Kromě akcí souvisejících s velkými rozjetými projekty ( parcely a škola ) postupně
probíhají úpravy zeleně v obcích, prořez některých stromů či jejich pokácení již bylo nutností. Dále
jsme přistoupili k oživení prostředí v obecní knihovně, o jejích úspěších píšeme na jiném místě.
Průběžně bude probíhat běžná údržba obecního majetku, rozsah bude záviset na dostupných
finančních prostředcích. Přejme si tedy, aby se povedlo co nejvíce. A pro nás všechny si přejme
hodně slunečné a rozkvetlé jaro.
Mgr. Josef Vomáčka

INFORMACE Z RADNICE
Palivové dřevo
Dovoz metrového palivového dřeva byl prozatím ukončen. V současné době není plánovaná těžba
3
většího množství dřeva a náklady spojené s řezáním a dopravou by značně navýšily cenu za m .
Upozorňujeme proto občany, kteří topí dřevem, aby nespoléhali na obecní pořadník a zajistili si
dřevo jinde. Pokud by došlo ke změně, můžeme dovoz obnovit. Samovýroba stále probíhá podle
pořadníku, ale pomalu. Zájemců je více, než vhodného porostu.
Místní poplatky
Připomínáme občanům, že splatnost místních poplatků ( pes, odpady, stočné ) je 30.6. Platby je
možné provést v hotovosti v pokladně OÚ nebo převodem na účet na základě složenky.

KALENDÁŘ AKCÍ
SO 27.4.
ÚT 30.4.
SO 11.5.
SO 18.5.
červen
SO 1.6.

fotbalový zápas Chrášťany – Žabovřesky ( + žáci Bechyně )
čarodějnický průvod
fotbalový zápas Chrášťany – Lipí
divadelní představení Chrášťany – derniéra hry „S tvojí dcerou ne“
dětský den
fotbalové derby Chrášťany - Koloděje

KNIHOVNA
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) zorganizoval pod záštitou Asociace krajů
České republiky již čtrnáctý ročník BIBLIOWEBu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci
knihovny. V kategorii knihoven v obcích do 10 tisíc obyvatel byla nejúspěšnější Městská
knihovna a infocentrum Dolní Bousov se 143 body před Místní knihovnou Radotín a
knihovnou v Chrášťanech.
více: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/biblioweb-2013-1/biblioweb-2013-vysledky
Velké poděkování za úspěchy naší knihovny patří R.Benešovi, který se vzorně a aktivně stará o
dobré jméno a propagaci knihovny. Ta se letos dočká několika vylepšení.

www.chrastany.eu

duben - květen 2013

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE z 13.3.2013
Na zasedání bylo přítomno 12 z 15 členů zastupitelstva obce.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ZO schvaluje 9 hlasy záměr prodeje části pozemku p.č. 4523/2 ( výměra dle budoucího
geom.plánu, bez studní a potřebného ochranného pásma ), v k.ú. Chrášťany u Týna nad
Vltavou.
2
ZO schvaluje 8 hlasy koupi parcely 440/8, o výměře 200 m , v k.ú. Chrášťany u Týna
2
nad Vltavou, od manželů Michalcových (Chr.14), za cenu 30 Kč za 1m .
2
ZO schvaluje 9 hlasy koupi parcely 440/4, o výměře 673 m , v k.ú.
2
Chrášťany u Týna nad Vltavou, od p. K.Boxana, za cenu 30 Kč za 1m .
ZO schvaluje 12 hlasy přidělení dotace na pořízení vrtané studny manželům
Michalcovým (Doubrava 64) ve výši 29.000 Kč.
ZO schvaluje 10 hlasy odpisový plán obce za rok 2012.
ZO schvaluje 12 hlasy odpisový plán obce na rok 2013
2
ZO neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č.KN 892 o výměře 5693 m , p.č.KN 893 o
2
2
2
výměře 852 m , p.č.KN 894/5 o výměře 32 m , p.č.KN 894/6 o výměře 151 m , p.č.KN
2
894/7 o výměře 18 m , vše v k.ú. Doubrava nad Vltavou ( u „Budařky“ )
2
ZO neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.KN 145/4 o výměře 196 m , v k.ú.
Chrášťany u Týna n.Vltavou.
2
ZO neschvaluje koupi pozemku p.č.KN 440/9 o výměře 225 m , v k.ú. Chrášťany u Týna
2
n.Vltavou, od p. Fr.Zemana, za cenu 100 Kč / m .

ZPRÁVY Z MŠ
V prvním dubnovém týdnu probíhal zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2013/2014. Zatím
bylo podáno 11 žádostí.
Divadla: 15. 5. – Čarodějnice Elvíra, 4. 6. – Malá mořská víla
Duben : 22. 4. – Hudební pořad
Květen : 9. 5. – Ukázka dravců na hřišti, 17. 5. – Fotografování dětí v MŠ
- Výlet do Zoo Tábor – Větrovy
Červen 3. 6. – Den dětí
- besídka - rozloučení se s dětmi, které odcházejí do 1. ročníku ZŠ
- 21. 6. - Školní akademie
Provoz mateřské školy o hlavních prázdninách
1. 7. – 4. 7. 2013, 8. 7. – 12. 7. 2013, 26. 8. – 30. 8. 2013
Mateřská škola bude o hlavních prázdninách otevřena ve výše uvedených termínech. Docházet
tam budou i děti, které se přihlásily do školní družiny.

ZPRÁVY ZE ZŠ
15. února 2013 se konal zápis dětí do 1. ročníku základní školy. Po zábavném odpoledni, kdy děti
plnily různé úkoly u pohádkových postav (žáci 7. – 9. ročníku) a prověření znalostí u paní učitelek
z prvního stupně bylo zapsáno do 1. ročníku 15 žáků. Takovýto počet prvňáčků chrášťanská škola
už dlouho nepamatuje.
Duben - 22. 4. – Hudební pořad
- Den země (žáci II. stupně se budou podílet na úklidu v okolí školy)
- 26.4. – Rej čarodějnic (družina – odpoledne plné čar a kouzel, zábavy i soutěží)
- Zoo Ohrada Hluboká nad Vltavou - přírodopisný výlet (6., 7. ročník)
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Květen
7.5. – Zámek Kratochvíle – Císař Karel IV. přijíždí na zámek Kratochvíle (3.-7. ročník)
- JE Temelín (exkurze 8. a 9. ročník)
9. 5. – Sběr starých elektrospotřebičů (projekt recyklohraní)
- Ukázka dravců na hřišti (ZŠ a MŠ)
31. 5. – Den dětí (soutěže a přespolní běh s plněním různých úkolů)
Červen
- Hurá na prázdniny (družina – odpoledne plné her a zábavy)
- 21. 6. - Školní akademie
Školní výlety
29. 5. – 2. 6. Zlín (filmový festival), zajímavosti v okolí Zlína (9. ročník)
- hrad BERCHTOLD u Prahy s programem pro děti, prohlídka miniatur hradů a zámků, ukázky
řemesel, mini zoo (I. stupeň ZŠ + 7. ročník)
5. – 7. 6. Nová Bystřice, hrad Landštejn, Slavonice, Telč (6. ročník)

ŘEMESLNÁ DÍLNA V CHRÁŠŤANECH
Projekt MAS Vltava - Lidová řemesla se zaměřuje na oživení a rozvoj tradičních lidových řemesel v
obou mikroregionech, představení daného řemesla, jeho historie, dobového nářadí a materiálu.
Jeho smyslem je oslovit širokou veřejnost, trvale se setkávat a posilovat pocit místní sounáležitosti,
poznávat místní specifika obou mikroregionů a zachovávat místní tradice a zvyky pro další
generace.
Kurzy jsou určeny pro širokou veřejnost a jsou bezplatné.
Místo konání kurzů: řemeslná dílna v Chrášťanech 5 (budova bývalé obecné školy)
Čas konání kurzů: 8 - 16 hodin (občerstvení zajištěno)
Přihlášky na tel.: 774 709 103 nebo e-mailu: spejchar@cihovice.cz
Více informací na www.lidova-remesla.bechynsko.cz
Kurzy v roce 2013
Drátování
Malování na hedvábí
Zpracování ovčí vlny
Výroba ručního papíru
Výroba svíček
Výroba vitráží technikou Tiffany
Adventní vazba

27. 4. 2013
25. 5. 2013
22. 6. 2013
7. 9. 2013
21. 9. 2013
26. 10. 2013
7. 12. 2013

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti 2013
Životní jubileum oslavili a oslaví :
v měsíci březnu:

v měsíci dubnu:

v měsící květnu

Musil Jaroslav, Pašovice
Písačková Marie, Chrášťany
Prášek Josef, Chrášťan y
Rybáčková Emílie, Chrášťany
Suchanová Marie, Koloměřice
Šedivý Jaroslav, Chrášťan y
Vališ Václav, Chrášťany

Černá Marie, Chrášťany
Hájková Marie, Chrášťan y
Petřík Jan, Koloměřice
Soukupová Josefa, Koloměřice

Hajíčková Anna, Doubravka
Tůmová Blažena, Doubrava
Landová Marie, Doubravka
Zeman František, Chrášťany
Hajíčková Anna, Doubravka
Ťupová Květoslava, Doubravka

Blahopřejeme!
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SPOLKY
Fotbal :
TJ Sokol Chrášťany má za sebou ligovou přestávku a zimní přípravu. Fotbalisté absolvovali
tradiční soustředění v Ml.Vožici a 4 přípravné zápasy. Jarní zápasová sezóna startuje začátkem
dubna a potrvá do poloviny června.
Hokej :
Hokejisté HC Panthers odehráli již 4.ročník amatérské Vltavské ligy.
Po napínavých bojích v play-off naši hráči letos obsadili 8.místo.
Nohejbal :
Chrášťanští nohejbalisté pilně trénují každou neděli v tělocvičně v Bernarticích.
Divadlo
Na jarní období naplánoval divadelní soubor ryzích amatérů ještě 7 repríz
úspěšné komedie „S tvojí dcerou ne“.
Mladí hasiči - Soptíci
Přípravu na novou sezonu začala všechna družstva mladých hasičů od února v tělocvičně ZŠ. Až
počasí dovolí, budou přípravy pokračovat na hřišti. Již 4. 5. 2013 je čeká obvodové kolo hry
Plamen v Dolním Bukovsku. Po skvělém umístění v podzimní části této hry se přepokládá, že
budou mladší i starší děti bojovat o postup do okresního kola hry Plamen, které proběhne 25. 5.
2013 ve Zlivi. Samozřejmě na děti čeká spousta soutěží v Českobudějovickém dvojboji,
pohárových soutěží i soutěží jednotlivců. Dne 10. 4. 2013 SDH Chrášťany vyhlásil nábor mladých
hasičů na doplnění nejmenších dětí do přípravky.
Děkujeme všem občanům, kteří nás podporují ve sběru starého papíru. Oznamujeme, že sběr
stále pokračuje. Termíny svozu budou vždy upřesněny.
Masopustní průvod
V Chrášťanech ctí tradice a v sobotu 9.2.2013 prošel průvod s maskami celou vesnicí.
Rychtář masopustního průvodu požádal pana starostu o povolení a klíč od obce a veselí začalo.
V čele průvodu šel rychtář se svojí ženou a zavinšoval každému, kdo masky přivítal. Kromě
tradičních masek – medvěda s medvědářem, slamáků, střapáků, kominíka, ženicha, nevěsty,
koně, žida se zapojily i masky nové. Na zdraví účastníků obětavě dohlížely zdravotní sestřičky a
lékař, který přispěchal s poslední pomocí. Velké nepříjemnosti způsobovali amnestovaní zlodějíčci
a několikrát museli zasahovat mladí policisté. Materiální zázemí zajišťoval zásobovací žebřiňák,
tažený koňským spřežením. Účastníci průvodu moc děkují všem občanům, kteří se zapojili do
bujarého veselí, vřele přivítali masky a poskytli výborné občerstvení. Úžasné koblihy, teplé uzené,
bramborka, chlebíčky a spousta dalších dobrot zaslouží ocenění a poděkování. Těšíme se za rok
znovu !
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