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Obecního úřadu Chrášťany

Vážení spoluobčané,
léto je v plném proudu, věřme, že nás nemine spousta pěkných slunečných dnů a naopak se nám
vyhnou extrémní situace podobné loňským přívalovým povodním. V této souvislosti jsme nechali
připravit projekty na opravy poškozených nádrží, úspěšně podali žádosti na MMR a budeme usilovat
o to, aby se nádrže z dotačních peněz skutečně opravily. Hlavním pracovním bodem letošního roku
je bezesporu výstavba zasíťování parcel, momentálně je pro zájemce k dispozici už jen jedna volná.
Práce neprobíhají úplně tak rychle, jak bychom si představovali, přesto doufám, že se vše do konce
roku povede, což má návaznost na přislíbenou dotaci ROP. Průběžně probíhají kulturní a sportovní
akce zařazené do Oranžového roku, dále nechybí tradiční páteční diskotéky na letním parketě
v Koloměřicích. U všech akcí a činností bych rád vyzdvihl z mého pohledu výbornou vzájemnou
pomoc a spolupráci obce a činných spolků. O dalších rozpracovaných akcích a projektech se
zmiňujeme na jiném místě zpravodaje. Nejdůležitějším úředním bodem letošního roku jsou
komunální volby, vyhlášené na 10.a 11.října. Veškeré informace k volbám jsou a budou zveřejněny
na úřední desce. Přeji všem příjemné letní dny a těm, kterým se povede skutečná dovolená, aby si
ji pěkně a ve zdraví užili.
Krásné léto !
Mgr. Josef Vomáčka

Místní poplatky
Upozorňujeme občany, že podle platné obecní vyhlášky skončila splatnost místních poplatků
(odpady, stočné, psi, pronájmy pozemků ) dne 30.6.2014. Pokud ještě někdo zaplaceno nemá, měl
by tak v blízké době učinit. Další informace lze získat na OÚ u p.Michalcové.

Rozpracované projekty
MaR –úpravy měření a regulace v kotelně ZŠ – bude dokončeno během prázdnin
Hasičárna Chrášťany – rekonstrukce WC, výměna oken, výměna osvětlení v garážích – do srpna
Koloměřice ( v Hlučeji ) – oprava podlahy a osvětlení – již dokončeno, a hospoda již pravidelně
funguje, výměna oken – v srpnu
Doubravka – výměna oken na koupališti – srpen
skládka IV.etapa – vyhlášené výběrové řízení, práce by měly začít ještě letos
dopravní zařízení – měřiče rychlosti, chodníky, parkoviště a další úpravy – projektová příprava a
projednávání s úřady

Voda
Letošní průběh počasí zatím nepřeje zásobám vody, proto apelujeme na všechny, kteří používají
vodu z obecních zdrojů, aby s ní v maximální možné míře šetřili. Zejména to platí v Doubravce při
napouštění bazénů. Momentálně vozíme cisternou přednostně pitnou vodu do studní, takže se
zároveň omlouváme těm, na které se případně nedostane dovoz vody do bazénů, jak byli
z předchozích let zvyklí. Stále také neopouštíme možnost realizace projektu vodovodu
v Chrášťanech, tam bude záležet na dotačních možnostech a dalších okolnostech.

Vítání občánků
Ve středu 11.6. proběhlo v zasedací místnosti hasičárny v Chrášťanech slavnostní vítání nových
občánků. Tentokrát se nám jich podařilo přivítat hned 13, přejme si, aby toto číslo bylo pro ně
šťastné. Kromě maminek patří obdiv i tatínkům a zejména dětičkám samotným, když jsme všichni
museli vydržet velice úmorné vedro. Zvláštní poděkování patří dětem ze ZŠ za vystoupení a panu
P.Vlasákovi za kvalitní fotodokumentaci.
www.chrastany.eu
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Na zasedání bylo přítomno 12 z 15 členů zastupitelstva obce.
1. ZO schvaluje 12 hlasy prodej pozemku p.č. KN 331/1 o výměře 2124 m 2 v k.ú. Pašovice,
Mysliveckému sdružení Hosty-Hájiště, za cenu 6 Kč/m2.
ZO schvaluje 11 hlasy prodej pozemku p.č. KN 366/1 o výměře 270 m 2 v k.ú. Pašovice,
Mysliveckému sdružení Hosty-Hájiště, za cenu 6 Kč/m2.
ZO schvaluje 12 hlasy prodej pozemku p.č. KN 4555/38 o výměře 64 m 2 v k.ú. Koloměřice,
manželům Jelínkovým, za cenu 60 Kč za 1m2. Pozemek vznikl oddělením z obecní parcely 4555/19.
ZO schvaluje 11 hlasy záměr prodeje pozemku p.č. KN st.21/2 o výměře 10 m2 v k.ú. Doubrava n.Vlt.
ZO schvaluje 11 hlasy záměr prodeje pozemku p.č. KN 928 o výměře 37 m 2 v k.ú. Doubrava n.Vlt.
ZO schvaluje 12 hlasy prodej pozemkových parcel p.č. KN 53/4 o výměře 1009 m2 , 4478/3 o výměře
187 m2 , a 4478/2 o výměře 39 m 2 , v k.ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou, manželům Habichovým,
za cenu 40 Kč/m2 , za účelem výstavby RD.
ZO schvaluje 11 hlasy prodej pozemkových parcel p.č. KN 57/7 o výměře 868 m 2 , a 4477/3 o výměře
97 m2 , v k.ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou, panu Janu Práškovi, za cenu 40 Kč/m 2 , za účelem
výstavby RD.
2. ZO schvaluje 12 hlasy vydání změny č.1 územního plánu obce Chrášťany v souladu s §54 odst.2
zákona č.183/2006 v platném znění.
3. ZO souhlasí 12 hlasy s projednáním závěrečného účtu a s hospodařením obce za rok 2013 bez
výhrad.
ZO schvaluje 12 hlasy účetní závěrku obce za rok 2013.
ZO schvaluje 12 hlasy účetní odpisový plán obce na rok 2014.
4. ZO schvaluje 12 hlasy zařazení obce do územní působnosti MAS Vltava na období 2014-2020 a
pověřuje starostu obce k podpisu souhlasného prohlášení o tomto zařazení.
5. ZO schvaluje 12 hlasy výzvu a zadávací dokumentaci zakázky malého rozsahu k výběrovému
řízení na realizaci projektu „Osazení TRV a patní regulace v ZŠ Chrášťany“.
6. ZO schvaluje 12 hlasy nové znění Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
7. ZO neschvaluje prodej pozemku p.č. KN 4195 o výměře 1551 m 2, v k.ú. Koloměřice

Na zasedání bylo přítomno všech 15 členů zastupitelstva obce.
1. ZO schvaluje 15 hlasy prodej pozemkových parcel p.č. KN 57/8 o výměře 368 m 2 a p.č. KN
4567 o výměře 462 m 2 v k.ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou, manželům Královým, za cenu 40
Kč/m2, za účelem výstavby RD.
2. ZO schvaluje 15 hlasy prodej pozemku p.č. KN 52 o výměře 1239 m 2 v k.ú. Chrášťany u Týna
nad Vltavou, Občanskému sdružení POMOC Týn nad Vltavou, za cenu 40 Kč/m 2, ( zahrada
k objektu staré školy ).
3. ZO schvaluje 15 hlasy prodej pozemku p.č. KN 53/3 o výměře 1039 m 2 v k.ú. Chrášťany u Týna
nad Vltavou, panu Vojtěchu Martincovi, za cenu 40 Kč/m2, za účelem výstavby RD.
4. ZO schvaluje 15 hlasy prodej pozemku p.č. KN 53/1 o výměře 906 m 2 v k.ú. Chrášťany u Týna
nad Vltavou, panu Janu Suchanovi, za cenu 40 Kč/m 2, za účelem výstavby RD.
5. ZO schvaluje 15 hlasy záměr prodeje pozemku p.č. KN 4355/17 o výměře 50 m 2 v k.ú.
Koloměřice.
6. ZO schvaluje 15 hlasy prodej pozemkových parcel p.č. KN st.21/2 o výměře 10 m2 , a p.č.KN
928 o výměře 27 m2 , v k.ú. Doubrava nad Vltavou, manželům Sýkorovým, za cenu 60 Kč/m 2 .
7. ZO schvaluje 13 hlasy záměr výměny obecního pozemku p.č.4523/2 ( oddělený geom.plánem )
o výměře 365 m2 , za pozemek p.č.KN 440/9 o výměře 225 m2 , v k.ú. Chrášťany u Týna nad
Vltavou.
8. ZO schvaluje 15 hlasy doplnění usnesení ze 12.3.2014 k projednání závěrečného účtu obce za
rok 2013 – přijímá opatření k nápravě nedostatků uvedených ve zprávě o přezkumu hospodaření
obce za rok 2013 – inventurní soupisy budou obsahovat všechny náležitosti dle zákona o
účetnictví.
9. ZO schvaluje 14 hlasy účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Chrášťany za rok 2013.
www.chrastany.eu

duben - srpen 2014

10. ZO schvaluje 14 hlasy uzavření smlouvy na realizaci zakázky malého rozsahu na akci
„Osazení TRV a patní regulace v ZŠ Chrášťany“ s vítězným uchazečem, ČerTop, s.r.o., Luční 600,
373 82 Včelná , IČ 260 87 251, za celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH 746.630,00.
11. ZO neschvaluje dodatek ke smlouvě na akci ZTV Chrášťany ve smyslu změny typu
kanalizačního potrubí.
12. ZO neschvaluje záměr prodeje části lesního pozemku 665/48 v k.ú. Doubrava
13. ZO neschvaluje záměr prodeje pozemku 3448/1 v k.ú. Koloměřice

Na zasedání bylo přítomno 12 z 15 členů zastupitelstva obce.
1. ZO schvaluje 11 hlasy prodej pozemku p.č.KN 4355/17 o výměře 50 m 2 v k.ú.Koloměřice, panu
Ladislavu Dvořákovi, za cenu 30 Kč/m 2.
2. ZO schvaluje 11 hlasy prodej pozemku p.č.KN 665/81 o výměře 4 m 2 ( vzniklý oddělením
z pozemkové parcely 665/22 ), v k.ú.Doubrava nad Vlt., paní Haně Vičíkové, za cenu 100 Kč/m2.
3. ZO schvaluje 10 hlasy stanovy spolku ENERGOREGIO TEMELÍNSKO z.s. a vstup obce
Chrášťany do tohoto spolku.
4. ZO schvaluje 12 hlasy výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na
realizaci projektu „Skládka TKO Rakovka – IV.etapa“.
5. ZO schvaluje 10 hlasy počet zastupitelů pro příští volební období na 15 členů zastupitelstva.
6. ZO schvaluje 12 hlasy podporu úsilí sousední obce Hosty o zamezení povrchové těžby grafitu.
7. ZO neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.3437/1 v k.ú. Pašovice.

„ Knihobudky “
Miniknihovnička (anglicky Little Free Library) je většinou dřevěná budka
(vzhledově podobná té ptačí), která slouží jako místo ke sdílení
a výměně knih. Pravidla jsou jednoduchá – vezmi si knížku a zase ji
vrať, nebo přines nějakou jinou. Tato dobrovolná iniciativa se začala
formovat v roce 2009 v USA, konkrétně v Houstonu ve státě Wisconsin.
Todd Bol tehdy postavil první model knihovničky na památku své matky,
vášnivé čtenářky. Tento nápad si okamžitě získal věhlas a Bol vyrobil
několik dalších budek. Od roku 2010 po celém světě vznikají díky
knihovnám, jejich partnerům nebo lokálním nadšencům nové a nové
knihovničky, snažící se šířit původní poselství.
Knihovna Chrášťany se připojila k této iniciativě a ve spolupráci s OÚ
Chrášťany pro Vás nainstalovala tři miniknihovny – v Chrášťanech
(dětské hřiště), v Doubravce (hospůdka „U Hastrmana“) a v Doubravě
(dětské hřiště).
Podrobnosti o projektu naleznete na stránkách knihovny:
http://www.knihovnachra.estranky.cz/ nebo na sociálních sítích. Rádi
uvítáme Vaše náměty na skladbu a obsah miniknihovniček na našem emailu:
knihovnachrastany@seznam.cz.
Vaše knihovna

www.chrastany.eu
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Elektroodpad
Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí.
Loni občané odevzdali k recyklaci 39 televizí, 16 monitorů a 455,00 kg drobného elektra.
Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu
prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu.
Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a
recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše obec získala certifikát vypovídající nejen o přínosech
třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v
loňském roce vytřídili 39 televizí, 16 monitorů a 455,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
19,37 MWh elektřiny, 945,33 litrů ropy, 85,22 m 3 vody a 0,75 tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů o 4,26 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 16,89 tun“.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových
plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to
impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního
prostředí, zaslouží obrovský dík.

Vesnice roku 2014
V letošním ročníku krajského kola soutěže o jihočeskou vesnici roku byly úspěšné obce
z Českobudějovicka, když zlatou stuhu získalo Úsilné a stříbrnou Pištín. Naše obec se zúčastnila již
potřetí za sebou a na slavnostním vyhlášení převezmeme čestné uznání za výsadbu stromořadí
v Koloměřicích. Opět patří velký dík všem, kteří se na přípravách do soutěže a prezentaci obce před
komisí podíleli.

Těžba grafitu v Hostech
Jistě jste zaznamenali více či méně informací týkajících se připravované těžby grafitu na nalezištích
ležících v katastru sousední obce Hosty. Pro zamezení jakékoli špatné interpretace v této záležitosti
přidáváme aktuální upřesnění. Společnost TRAMINCORP Czech s.r.o. plánuje otevřít povrchový důl
na těžby grafitu. Jednají s obcí Hosty a oslovili vlastníky pozemků. Jelikož hned na začátku
nepředložili přesný projekt s přesnými údaji a čísly, způsobilo to paniku mezi lidmi. Firma zatím jedná
z ministerstvem a připravuje se na jednání s úřady, představila záměr, ale ještě nemáme nic
konkrétního v ruce, k čemu bychom se mohli vyjádřit. Faktem je, že otevření dolu by přineslo velké
zatížení pro všechny občany Vltavotýnska, i přes sliby firmy, že toto bude nějakým způsobem
kompenzovat. Protože klid a čistá příroda se přece vykompenzovat nedá. Obec Hosty s těžbou
nesouhlasí a naše zastupitelstvo svým sousedům vyjádřilo podporu, celkově budeme moudřejší, až
firma poskytne kompletní informace. Každopádně to bude dlouholetá záležitost.

19.7.
26.7.
10.8.
16.8.
16.8.
23.8.
23.8.
24.8.
30.8.
20.9.

DOUBRAVA OPEN – turnaj ve stolním tenisu Doubrava OR
valná hromada Honebního společenstva Doubravka
setkání heligionkářů Chrášťany
OR
Memoriál M.Sýkory – hasičská soutěž Chrášťany
OR
posezení a rybí hody v Doubravě
pouťový fotbal Chrášťany ( 14.00 )
OR
mistrovský fotbalový zápas OP Chrášťany – Borek ( 17.00 )
premiéra ochotnického divadelního představení Chrášťany
dětská hasičská soutěž, Chrášťany
OR
setkání důchodců - Chrášťany
OR

14
14
14
14

14
14

Voda II.
Vyzýváme obyvatele Chrášťan, kteří odebírají pro své domácnosti vodu z některé ze dvou starých
studní, ležících na pozemku u zahrady Z.Zemana, aby se dostavili ve středu 6.srpna v 17 hod ke
schůzce na OÚ Chrášťany. Také se prosím na úřadě předem nahlašte a nechte na sebe kontakt.
www.chrastany.eu
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VÝLET KOVÁŘOV
V pátek 30. května jsme v 8 hodin ráno vyrazili vstříc dobrodružství do Zážitkového parku Zeměráj
nedaleko Kovářova. Cestou jsme sledovali „ zakaboněnou“ oblohu a přáli si, aby tmavé mraky nad
Kovářov nedopluly. Marně. Když
jsme dorazili do reálně ztvárněné
středověké vesničky, začalo pršet.
Několik domečků ze dřeva, hlíny a
slámy nám poskytlo dočasný úkryt.
Naštěstí déšť netrval dlouho. Po
prohlídce vesničky jsme se pomalu
přesunuli do krčmy, kde jsme se
nasytili. Ochutnali jsme i obilné
medové placky. Byly výýýborné. Poté
se šlo na 1 km dlouhou naučnou
stezku „naboso“. Škoda, že jsme
museli jít vzhledem k počasí obutí.
Ale i tak to bylo prima. Překonat
klády, špalky, kameny, lávky přes
potůček i provazovou síť byla pro nás
hračka. Dozvěděli jsme se, jak daleko
skáče které zvíře, jaké rozpětí křídel
mají velcí ptáci. Také jsme hádali,
který trus patří konkrétnímu zvířeti. To
pro nás už ale hračka nebyla. V cíli
nás za odměnu čekala herna plná
hlavolamů a her.
Z Kovářova jsme zamířili rovnou na
Langovu rozhlednu. Po výšlapu do
patnáctimetrové výšky, kde se nám
naskytl krásný, chvílemi již slunečný
výhled do okolí, hurá na Onen Svět.
Je to chata hned vedle rozhledny. Tam už na nás v teplé útulné hospůdce čekaly hranolky a teplý
čaj. Po obědě samozřejmě i něco sladkého – zmrzlinové kornouty. Výlet jsme okořenili plavbou lodí
po přehradě.
Za zorganizování výletu, za všechno občerstvení a hlavně za nádherné zážitky děkujeme panu
Jaroslavovi Moulemu, milému starostovi Dražíče, který nás celý den doprovázel.
Učitelé a děti ze ZŠ a MŠ Chrášťany

Pasování prvňáčků na čtenáře
Na konci školního roku proběhlo v naší
knihovně slavnostní pasování letošních
prvňáčků na čtenáře. Děti dostaly
čtenářské průkazy a byly pasovány a
poučeny králem a královnou. Na místě
také předvedly něco ze svého
čtenářského umění. Věřme, že se
stanou pravidelnými návštěvníky naší
knihovny.
Podrobnosti o dění ve škole najdete na
webových
stránkách
školy
www.zschrastany.cz
www.chrastany.eu
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V červnu proběhly moc pěkné dětské dny v Chrášťanech, Doubravě i v Doubravce. Každý z nich
měl svá specifika a zúčastněným dětem se moc líbil.
V Chrášťanech se jednalo o námořnický
den, kdy zúčastnění prodělali kurz na
plavčíka, přičemž museli předvést rozličné
dovednosti. Součástí byla i předváděčka
mysliveckých aktivit, výborně připravená a
prezentována členy místního mysliveckého
sdružení. Došlo také na námořnickou
kouzelnickou show a mezi dětmi velmi
oblíbené malování na obličej.

V Doubravě vyrostla hotová zoologická
zahrada, mohli jsme vidět zvířata z různých
koutů světa i jejich kvalifikované ošetřovatele.
Děti se učily poznávat zvířata a jejich život,
vše bylo doprovázeno nádherným počasím.
Celý program byl zakončen taneční zábavou,
při níž sál v Doubravě praskal ve švech. Tam
se objevil i žralok, který se jinak po celý den
někde dětem schovával.

Před začátkem prázdnin si děti
v Doubravce vyzkoušely chytání ryb a poté
spoustu dalších dovednostních soutěží,
kde na ně čekaly pěkné věcné odměny.
Příjemnou tečkou za jejich snažením bylo
rejdění v hasící pěně, kterou jim připravili
chrášťanští hasiči.
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Jubilanti 2014
Životní jubileum oslavili:
v dubnu

v květnu

v červnu

Buchtel František, Doubravka
Černá Marie, Chrášťany
Petřík Jan, Koloměřice
Soukupová Josefa, Koloměřice

Bicanová Libuše, Doubravka
Hajíčková Anna, Doubravka
Hajíčková Anna, Doubravka
Landová Marie, Doubravka
Svoboda Jaroslav, Chrášťany
Tůmová Blažena, Doubrava
Ťupová Květoslava, Doubravka
Zeman František, Chrášťany

Michalec František, Doubravka
Musilová Miloslava, Pašovice
Říhová Anna, Doubravka

Blahopřejeme!

Fotbal
Poslední sezóna byla pro naše fotbalisty úspěšná. Celý rok podávali dobré výkony, které přinesly
44 bodů, což stačilo na krásné 2.místo v tabulce III.třídy ( 22 zápasů, 14 výher, 2 remízy, 6 proher,
celkové skóre 46:31 ). Toto umístění nakonec přineslo nečekaný postup do okresního přeboru !
Tuto vyšší soutěž si tak vyzkoušíme po dlouhých 21 letech a už se na to moc těšíme …
Přípravu jsme začali tradiční účastí na turnaji ve Hvožďanech ( 3.místo ) a čeká nás turnaj
v Kolodějích ( 26.7. ). Nová a těžká sezóna pro nás startuje v neděli 17.srpna, doma se
představíme o pouťové sobotě 23.8. zápasem s rivalem z Borku, předzápasem bude tradiční klání
STAŘÍ vs. MLADÍ, na které jsou všichni srdečně zváni.

Nohejbal
Letošní, již 12.ročník nohejbalového turnaje proběhl opět na našich dvou kurtech. Za příjemného
počasí byly k vidění líté boje o každý bod. Domácí favorité KAT ( tentokrát ve složení A.Král, R.Skála,
M.Zunt ) na výhru nedosáhli, ve finále podlehli trojici hrající pod hlavičkou Nemějice. Vítězové
převzali kromě věcných cen také pohár ředitele JETE, pod jehož záštitou se turnaj konal v rámci
projektu Oranžový rok 2014.
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Dětská družstva se pomalu sehrávají v novém složení a pomalu vozí dílčí úspěchy. Letos se opět
účastní mnoha soutěží, o jejichž výsledcích budeme informovat. Jakýmsi vrcholem bude domácí
soutěž v sobotu 30.srpna. Pro dospělé je hlavním bodem domácí Memoriál Miloslava Sýkory, který
se bude konat 16.srpna. Soutěžní akce jsou pro hasiče letos stěžejní náplní, protože se neslaví
žádná výročí.

Pan F.Landa pravidelně přihlašuje lípy v Doubravce do této soutěže. Letos se podařilo postoupit do
užšího celostátního finále, tedy mezi 12 stromů. Abychom dosáhli co nejlepšího výsledku, bude
nutné se zapojit a posílat hlasy. Hlasování je možné dvěma způsoby. Zaprvé posílat dárcovské sms
za 30 Kč ve tvaru DMS STROM9 na číslo 87777. Druhou možností je bezplatně podepsat hlasovací
arch ( pozor – jeden občan, jeden podpis, nelze se podepsat víckrát ! ). Podepisovat mohou už i
školou povinné děti. Archy jsou dostupné na obecním úřadě, ve škole, případně v hospodách, jsou
také ke stažení na webu obce. Tam jsou také uvedeny všechny další podrobnosti, další detaily
k soutěži jsou také na www.stromroku.cz.

DOUBRAVSKÉ LÍPY
Lípy rostou v Doubravce v lokalitě zvané Stružka, kde každé ráno a odpoledne obecní slouha s
pomocníky troubením svolával dobytek. Byly svědky mnoha místních událostí – v roce 1888 bouře,
jež protrhla hráz rybníka, v roce 1772 hladomoru, při němž mnoho osadníků zahynulo, nebo
protestů rolníků proti robotě, které přijel řešit krajský hejtman v doprovodu vojska. V jejich blízkosti
stojí kříž, který zde údajně postavila rodina Landova. Zajímavostí je, že lípy s křížkem můžete
nalézt u každého výjezdu z této obce a napočítáte jich celkem šestnáct.
Peníze získané hlasováním budou použity k ošetření lip a výsadbě nových stromů.
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