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Obecního úřadu Chrášťany

Vážení spoluobčané,
léto je v plném proudu, dokonce už bude pomalu končit … Letos na nás bylo vlídnější, co se týká počasí,
takže nás nepotkaly problémy s nedostatkem vody. Všechny plánované akce probíhají nebo již proběhly,
případně se chystají. Podrobněji o nich píšeme na dalších stránkách tohoto zpravodaje. Tradiční
bartolomějská pouť slibuje slunečno, a měla by tak být po několika letech opět povedená. Jen se
omlouváme, že opět nebude pořádána žádná taneční zábava nebo jiná hudební produkce, protože se
pořadatelství nikdo nechce ujmout. Jednoznačným důvodem je to, že se to nikomu nevyplatí. Zkušenosti
posledních let potvrzují, že v Chrášťanech jsou akce tohoto typu velice slabě navštěvovány, což mě
osobně velice mrzí. Kdokoli by věděl způsob, jakým by se to dalo změnit, ať neváhá a přijde s konkrétním
nápadem. Také jsme letos vynechali účast v soutěži o vesnici roku, vzhledem k velké rozpracovanosti
akcí. Do budoucna však opět s účastí počítáme. Přeji všem příjemný zbytek léta a barevný podzim.
Mgr. Josef Vomáčka

Vodovod Chrášťany
Vítěz výběrového řízení ( společenství firem ALSTAP a DAICH ) je již připraven začít stavbu vodovodu,
nyní ovšem musíme čekat na rozhodnutí o poskytnutí dotace z MZe, bez něj stavba začít nemůže.
Mezitím se postupně vyřizují projekty jednotlivých přípojek. Žádám občany, kteří ještě nejsou domluveni
se starostou na projektu přípojky, aby co nejdříve přišli na OÚ a společně to dáme do pořádku.
Podzimní volby 2016
V letošním roce proběhnou volby do krajského zastupitelstva ve dnech 7. a 8.října. Zároveň s nimi se u
nás tentokrát konají i volby senátní. V nich je možné, že následující víkend ( 14.-15.10. ) se bude konat
jejich druhé kolo. Každé volby vyžadují v naší obci vytvoření 4 okrskových volebních komisí. Vyzýváme
proto občany, kteří mají zájem být členy těchto komisí, aby se neprodleně přihlásili na OÚ.
Hřbitov
Žádáme všechny návštěvníky hřbitova v Chrášťanech, aby umisťovali hřbitovní odpad výhradně do
kontejneru za boční zdí hřbitova, nikoliv na zem hned vedle vstupní brány, ani nikam jinam. Děkujeme.

Na zasedání bylo přítomno 12 z 15 členů zastupitelstva obce.
1.ZO schvaluje 12 hlasy prodej pozemku p.č.901/28 o výměře 113 m2 v k.ú. Doubrava nad Vltavou, paní
V. V., za cenu 60 Kč/m2 .
2.ZO schvaluje 12 hlasy přidání lokality v rámci změny č.2 ÚP Chrášťany – aktualizace ÚSES v
návaznosti na nový ÚP Týn nad Vltavou (respektovat vymezení LBK 50 v k.ú. Koloděje nad Lužnicí v
návrhu ÚP Týn a navázat na něj LBK1 v k.ú. Koloměřice).
3.ZO schvaluje 12 hlasy zřízení zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO III v
Chrášťanech.
ZO schvaluje 12 hlasy zřízení zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO V v
Koloměřicích, Doubravě a Doubravce.
Neschválené návrhy:
k bodu 4) ZO neschvaluje přidání lokality do změny ÚP Chrášťany č.2 - řešit nesoulad ÚP Chrášťany se
skutečným stavem – přistavené stávající rekreační objekty v nadregionálním biokoridoru, v regionálním
biocentru, v záplavovém území, v maximální hladině vzdutí hladiny vodní nádrže Orlík.
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Přinášíme stručný souhrn již proběhlých akcí, konaných v rámci projektu
Oranžový rok 2016, který je podpořen příspěvkem od Jaderné elektrárny Temelín skupiny ČEZ.

v duchu středověku

Cesta kolem světa

Po jednoroční pauze opět zvítězila trojice reprezentující Nemějice.

Již třetí ročník turnaje měl dosud nejpočetnější pole
startujících, zápolilo se celý den. Vítězství nečekaně
vybojoval J.Vomáčka. Vloženou speciální soutěž
v obíhání věží pro sebe rozhodl M.Šíma.

tradiční setkání příznivců heligonek

Již 9.ročník soutěže v požárním útoku mužů a žen. Ženskou
kategorii vyhrálo SDH Dražíč, v kategorii mužů zvítězil SDH
Bechyňská Smoleč.

Občané naší obce se zúčastnili exkurze do infocentra JETE,
spojené s návštěvou strojovny reaktoru. Pro všechny
zúčastněné to bylo velmi zajímavé a přínosné dopoledne.
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Prázdniny se nachýlily ke konci a nový školní rok je na dosah. Během prázdnin ve škole proběhlo
několik menších změn – vymalování třech tříd a výměna vstupních dveří do pavilonu tělocvičny ze hřiště.
Děti určitě načerpaly dostatek energie a elánu do nastávajícího školního roku. Tentokrát přivítá ve
školních lavicích opět paní učitelka první třídy Mgr. Pavla Bauerová 14 nových prvňáčků. Počet žáků ve
škole se opět oproti loňskému roku navýšil. Školu bude navštěvovat zřejmě od začátku září 100 dětí, což
je úžasné číslo a dlouho jsme na takový počet žáků čekali. Novinkou v tomto školním roce bude otevření
II. oddělení školní družiny. To si vyžádalo vyšší počet žáků na prvním stupni a předpokládaná velká
návštěvnost dětí školní družiny. V mateřské škole budou v tomto školním roce otevřena opět dvě oddělení.
Zde proběhla během prázdnin trochu větší úprava vnitřních prostor ve II. oddělení. Byla odstraněna
příčka, která rozdělovala třídu na dvě místnosti a položen nový koberec, takže vznikl dostatečně velký
prostor dětem na hraní. V prvním oddělení je zapsáno 18 dětí ve věku 4 – 6 let, o které se starají paní
učitelky Jitka Kosová a Olga Králová, ve druhém oddělení je zapsáno 20 dětí (2 - 4 leté), které bude mít
na starosti paní učitelka Bc. Naděžda Kohoutová. Opět bude působit ve školce, tentokrát v I. oddělení,
paní asistentka pedagoga, která byla zřízena na požádání rodičů a povolena od krajského úřadu.
Organizace školního roku 2016/2017
ředitelka školy : Mgr. Miroslava Machová
zástupce ředitelky : Mgr. Ivana Šulcová
vedoucí učitelka MŠ : Jitka Kosová
třídní učitelé :
I.třída ( 1.ročník ) : Mgr. Pavla Bauerová
II.třída ( 2.ročník ) : Edita Kosová
III.třída ( 3.a 5.ročník ) : Mgr. Miroslava Machová
IV.třída ( 4.ročník ) : Mgr. Vladislava Kabelová
V.třída ( 6.ročník ) : Mgr. Romana Balounová
VI.třída ( 7.ročník ) : Mgr. Jana Pazderová
VII.třída ( 8.ročník ) : Mgr. Ivana Šulcová
VIII.třída ( 9.ročník ) : Mgr. Jiří Jára

asistent pedagoga ZŠ : Lucie Vansová
asistent pedagoga MŠ : Bc. Anna Bicanová
vychovatelka ŠD I.odd. : Miloslava Dlouhá
vychovatelka ŠD II.odd : Bc. Anna Bicanová
školní psycholog : Mgr. Pavla Fojtíková
učitelka MŠ I.odd : Jitka Kosová, Olga Králová
učitelka MŠ II.odd : Bc. Naděžda Kohoutová
učitelé ZŠ : Bc. Karel Tříska, Alena Tomková

Projekty ZŠ a MŠ
Ovoce do škol – děti z I. stupně dostávají zdarma jednou za měsíc ovoce nebo zeleninu
Mléko do škol – žáci mohou mít dotované mléčné výrobky a kupovat jiné mléčné výrobky za nižší cenu
Recyklohraní – stále sbíráme staré elektrospotřebiče, staré baterie
Sběr starého papíru a víček od PET lahví

Opravy nádrží – dokončeno, probíhá administrace dotací na MMR
Opravy komunikací Doubrava – zhotovitel provádí přípravy, od září se rozběhne realizace
Chodník Koloměřice – dokončeno, zbývá již jen úředně zkolaudovat

( JIŽ HOTOVÉ NEBO PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍ )
*
*
*
*
*
*
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oprava střechy na kapličce v Doubravě
instalace dřevěného posezení na návsi v Pašovicích
výměna vstupních dveří od tělocvičny na hřiště + úprava vstupního prostoru
plocha pro venkovní pingpongový stůl na hřišti v Chrášťanech
oprava venkovní části hřbitovní zdi
dlažba u letního parketu v Koloměřicích
www.chrastany.eu
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Jubilanti 2016
Životní jubileum oslaví:
v září:
Rybáček Václav, Koloměřice

v listopadu:
Hajíček František, Doubravka
Jarošová Božena, Koloměřice
Marhoun František, Chrášťany
Novák Jan, Doubravka
Rybáčková Anna, Chrášťany

v říjnu:
Horová Květa, Chrášťany
Hrnečková Miloslava, Doubravka
Koukolová Miloslava, Chrášťany
Lukačová Irena, Chrášťany
Valvoda Jan, Doubrava
v prosinci:
Mikolášková Marie, Chrášťany
Novotný František, Doubrava
Stejskalová Marie, Koloměřice

Fotbalové jaro
Naši fotbalisté obsadili v soutěžním ročníku 2015/2016 ve své skupině celkové 5.místo.
Výsledky jarních mistrovských zápasů: Žabovřesky 1:1 (R.Drozd), Týn B 2:5 (Jirásek 2), Úsilné 2:2
(Vomáčka, Jirásek), Černý Dub 3:2 (Svatoš 2, Bahleda), Dívčice 2:3 (Jirásek, Svatoš), Pištín 2:2
(J.Kremsa, Drozd ), Lipí 6:2 ( R.Drozd 2, Suchan, Jirásek, P.Kremsa, Boháč ), D.Bukovsko B (R.Drozd,
Krátký, Bahleda ), Koloděje 1:1 ( Svatoš ), Mokré 1:2 ( Bahleda ).

27.8.
27.8.
27.8.
1.9.
3.9.
4.9.
10.9.
11.9.
17.9.
24.9.
24.9.
1.10.
8.10.
7.-8.10.
14.-15.10.
22.10.
28.10.
12.11.
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pouťový fotbalový zápas STAŘÍ x MLADÍ ( 14.00 ) - hřiště Chrášťany
fotbalový zápas Chrášťany - Borek (17:00)
RYBÍ HODY v Doubravě ( 19:30 – KD Doubrava )
druhá premiéra divadelního představení - Chrášťany (19:00)
posezení občanů a rodáků v Pašovicích
hasičská soutěž dětská – hřiště Chrášťany
Dětská olympiáda (14.00 ) + taneční zábava v Doubravě (20:00, hraje skupina
MARNÁ SNAHA)
Setkání důchodců obce Chrášťany ( 15.00 )
derby zápas našich fotbalistů na hřišti v Kolodějích ( 16.00 )
Sraz sokolníků - Chrášťany
fotbalový zápas Chrášťany – Dívčice (16:30)
Václavsko-posvícenské posezení s hudbou v Doubravce ( 17.00 )
fotbalový zápas Chrášťany – Lipí (16:00)
volby do krajského zastupitelstva a do senátu
případné druhé kolo voleb do senátu
fotbalový zápas Chrášťany – Pištín (15:30)
tradiční turnaj v mariáši v Chrášťanech ( 13.00 )
lampionový průvod v Chrášťanech
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