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Obecního úřadu Chrášťany

Vážení spoluobčané,
krásné léto je v plném proudu a dá se říct, že nám všem připravilo doslova horké chvilky. Velké
sucho a nedostatek srážek přinesl problémy s vodou. Museli jsme zastavit dovoz vody na hřbitov –
vozila se jen pitná voda občanům v nutných případech, byla prozatím zrušena hasičská soutěž. Teď
před poutí se situace o něco zlepšila, a já věřím, že si pouťové období všichni užijeme v pohodě.
Největší investice letošního roku – opravy požárních nádrží – se už pěkně rýsují, po počátečních
problémech se dodavatelská firma polepšila a práce běží. Kvůli nedostatku vody budeme nuceni
opravu posledních dvou nevypuštěných nádrží přesunout do příštího roku. Z menších důležitých
akcí by se ještě letos mělo povést vybudování podélného parkoviště u bytovky 109, opravy
propadlých kanálů na hlavní silnici a položení dlažby na hřbitově. Přejme si, aby vše zdárně dopadlo
a aby nám vyšly podmínky pro realizaci dalších budoucích akcí. Přeji všem krásný zbytek léta.
Mgr. Josef Vomáčka

Změna v zastupitelstvu
V průběhu června došlo ke změně v zastupitelstvu obce. Pana Václava Vlažného, který se vzdal
mandátu, nahradila paní Jana Novotná z Doubravky.
Strom roku
Péče jako u kadeřníka se v květnu dočkaly dvě památné lípy nedaleko Doubravky. Díky úspěchu
v celorepublikové anketě Strom roku, v jejímž loňském kole se lípy umístily šesté, si vysloužily
finanční odměnu 6438 korun, které byly použity na jejich ošetření. Odborníci vyšplhali jen s pomocí
lana do korun stromů a odstraňovali odumřelé větve. Odborné ošetření lip si nenechali ujít ani žáci
ZŠ Chrášťany, kteří získali nejen další informace o projektu Strom roku, ale rozšířili si i osobní
vztah k prostředí, ve kterém žijí.
V letošní anketě má Jihočeský kraj také své zastoupení. O titul Strom roku 2015 bude bojovat lípa
v Libějovicích u Chelčic. Více informací na www.stromroku.cz

Webová kamera
Z iniciativy knihovny byla začátkem července na budovu nákupního střediska nainstalována
webkamera, která nabízí live pohled z nákupního střediska na náves. Záběry z této webové
kamery nejsou jejím provozovatelem nijak archivovány. Jedná se pouze o online přenos obrazu
bez vytváření a uchovávání trvalého záznamu. Takový online přenos není ze strany Úřadu pro
ochranu osobních údajů považován za zpracovávání osobních údajů ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
www.chrastany.eu
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Na zasedání bylo přítomno 12 z 15 členů zastupitelstva obce.
1. ZO schvaluje 11 hlasy záměr prodeje části pozemku p.č. 901/18 v k.ú. Doubrava nad Vltavou o
výměře 113m2.
ZO schvaluje 11 hlasy koupi části pozemku p.č.4527/10 (chodník v Chrášťanech) – nové p.č.
4527/46 v k.ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou o výměře 168 m 2, za cenu 30 Kč/m2.
ZO schvaluje 11hlasy záměr prodeje pozemků p.č. 57/9 o výměře 599 m 2a p.č.4568 o výměře 240
m2 v k.ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou. Pozemky spolu tvoří parcelu pro stavbu RD.
2. ZO schvaluje 11 hlasy pokračování administrace projektu na opravy komunikací v Doubravě, na
který máme přislíbenou dotaci z MMR.
3. ZO souhlasí 12 hlasy s projednáním závěrečného účtu a s hospodařením obce za rok 2014 s
výhradou a přijímá opatření na odstranění nedostatků uvedených ve zprávě o přezkumu
hospodaření obce za rok 2014.
ZO schvaluje 12 hlasy účetní závěrku obce za rok 2014.
ZO schvaluje 12 hlasy účetní odpisový plán obce na rok 2015.

Na zasedání bylo přítomno 14 z 15 členů zastupitelstva obce.
1. ZO schvaluje 13 hlasy prodej pozemku p.č. 4478/5 o výměře 12 m 2 ( část původního pozemku
4478/1 ) v k.ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou, manželům H., za cenu 40 Kč/m2.
ZO schvaluje 8 hlasy prodej pozemku p.č. 3437/23 o výměře 34 m 2 ( část původního pozemku
3437/1 ) v k.ú. Pašovice, manželům F., za cenu 30 Kč/m 2.
ZO souhlasí 13 hlasy s budoucím prodejem obecního podílu v pozemcích v Chlumu v k.ú. Dražíč,
a to za stejných podmínek po dohodě a ve spolupráci s ostatními vlastníky – obcemi.
ZO schvaluje 13 hlasy prodej pozemků p.č. 57/9 o výměře 599 m 2 a p.č.4568 o výměře 240 m2
v k.ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou, pro výstavbu RD, kupujícímu V.P., za cenu 40 Kč/m 2.
2. ZO schvaluje 14 hlasy rozpočtové opatření č.7/2015, rozúčtování příjmů ve výši 5.227.538 Kč do
výdajů na opravy nádrží ( par.2341 ) ve stejné výši.
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Dr.PETOM – posezení v chrášťanské hospodě
pouťový fotbal STAŘÍ – MLADÍ ( 14.00 )
mistrovské fotbalové derby Chrášťany – Týn B ( 17.00 )
Oldies diskotéka v chrášťanské hospodě ( v salaši )
výstava tvorby Karla Koukola ( v sále penzionu u Zemanů )
Den otevřených dveří ke 45.výročí založení nové ZŠ Chrášťany
dětská hasičská soutěž - DVOJBOJ
fotbalový zápas Chrášťany – Černý Dub ( 17.00 )
sportovní olympiáda v Doubravě ( 14:00 )
pyžamová zábava v Doubravě ( 20.00 )
setkání důchodců obce Chrášťany ( 15:00 )
vítání občánků obce Chrášťany ( 16:00 )
fotbalový zápas Chrášťany – Pištín ( 16:30 )
dětský den – loučení s létem v Koloměřicích ( bude ještě upřesněno )
sraz sokolníků v Chrášťanech ( + večerní taneční zábava )
Hubertská slavnost
mistrovské fotbalové derby Chrášťany – Koloděje ( 14:30 )
www.chrastany.eu
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Prázdniny se blíží ke konci a pomalu budeme vítat nový školní rok. Během prázdnin se ale ve škole
nezahálelo. Došlo k rozsáhlé rekonstrukci šaten I. i II. stupně a výmalbě chodby v přízemí hlavní
budovy. Zato děti si určitě dostatečně užily krásného slunečného počasí a nabraly dostatek energie
a elánu do příštího školního roku. Ve školních lavicích první třídy přivítá Mgr. Pavla Bauerová 14
nových prvňáčků. Školu bude od začátku září zřejmě navštěvovat 86 dětí, jejich počet se upřesní
během přípravného týdne a měsíce září. Na prvním stupni je spojeno pět ročníků ve třech třídách,
do kterých půjde 51 dětí. Na druhý stupeň přijde 35 dětí. Blížíme se k hranici 90 žáků a rádi bychom
ji v tomto školním roce pokořili.
V mateřské škole budou opět otevřena dvě oddělení. V prvním je zapsáno 20 dětí ve věku 4 – 6 let,
o které se starají paní učitelky Jitka Kosová a Olga Králová, ve druhém oddělení je zapsáno 17 dětí
(3 - 4 leté), které bude mít na starosti paní učitelka Bc. Naděžda Kohoutová. Nově bude ve školce
působit asistentka pedagoga, která byla zřízena na požádání rodičů a povolena od krajského úřadu.
Kapacita školky ještě není zcela naplněna, děti můžeme přijímat i během školního roku. Kdo by měl
zájem, aby dítě navštěvovalo během tohoto školního roku MŠ a nebyl ještě u zápisu, může dítě do
MŠ přihlásit.
Před začátkem nového školního roku, a to v neděli 30. 8. 2015 od 10.30 do 14.00 hod., se ve škole
uskuteční Den otevřených dveří, pořádaný k 45. výročí otevření nové školy v Chrášťanech.
Dovolujeme si pozvat všechny občany, aby se přišli podívat do školy i mateřské školy a zavzpomínali
na svá školní léta. U této příležitosti jsme si vypůjčili kroniky a další zajímavé dokumenty z archivu
v Třeboni, k vidění budou staré fotografie a fotoalba a k dispozici bude malá brožurka o historii školy.
Na všechny návštěvníky se těší celý pedagogický sbor ZŠ a MŠ Chrášťany i žáci ZŠ, kteří při
zahájení Dne otevřených dveří vystoupí s krátkým programem.

Organizace školního roku 2015/2016
Ředitelka školy
Zástupce ředitelky
Výchovná poradkyně
Vedoucí učitelka MŠ

Mgr. Miroslava MACHOVÁ
Mgr. Ivana ŠULCOVÁ
Mgr. Hana LIŠKOVÁ
Jitka KOSOVÁ

Třídní učitelé
I. třída
II. třída
III. třída
IV. třída
V. třída
VI. třída
VII. třída

1. ročník
2. a 3. ročník
4. a 5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

Mgr. Pavla BAUEROVÁ
Mgr. Vladislava KABELOVÁ
Edita KOSOVÁ
Mgr. Jana PAZDEROVÁ
Mgr. Hana LIŠKOVÁ
Mgr. Jiří JÁRA
Mgr. Ivana ŠULCOVÁ

Učitelé ZŠ: Bc. Karel TŘÍSKA, Mgr. Romana BALOUNOVÁ
Asistenti pedagoga
asistent pedagoga ZŠ: Lenka PETRÁŠKOVÁ, asistent pedagoga MŠ: Ing. Bc. Lenka SÁDLOVÁ
Učitelky MŠ
I. oddělení:Jitka KOSOVÁ, Olga KRALOVÁ , II. oddělení: Bc. Naděžda KOHOUTOVÁ
Vychovatelka ŠD: Miloslava DLOUHÁ
Školní psycholog: Mgr. Pavla FOJTÍKOVÁ
Více informací o ZŠ a MŠ najdete na webových stránkách www.zschrastany.cz
www.chrastany.eu
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Jubilanti 2015
Životní jubileum oslavili
v červenci:
Dědičová Antonie, Koloměřice
Koudelka Josef, Chrášťany
Písačka Vojtěch, Chrášťany
Soukup Josef, Chrášťany
Syrovátková Marie, Doubravka

v srpnu:
Landová Anna, Chrášťany
Pisinger Václav, Doubrava
v září:
Michalcová Jaroslava, Doubrava
Šedivý Václav, Chrášťany

Blahopřejeme!

Turnaj v nohejbale
V sobotu 4.7. se uskutečnil tradiční nohejbalový turnaj v Chrášťanech, letos o pohár ředitele JETE.
Zápasům přálo počasí a turnaj měl hladký průběh. Pohár za vítězství si letos odvezla trojice
z Dynína, domácí favorité KAT skončili stejně jako loni druzí.

Doubrava open 2015
V sobotu 18.7. se v rámci Oranžového roku ČEZ konal na venkovním stole na hřišti v Doubravě již
2.ročník turnaje ve stolním tenise. Letní počasí přilákalo o pár účastníků více než vloni, obě
soutěže ale přinesly obhajobu loňského vítězství. Turnaj vyhrál opět Ladislav Šulc, vloženou
oblíbenou soutěž v „obíhání věží“ opět opanoval David Vaigl.
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