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Obecního úřadu Chrášťany

Vážení spoluobčané,
další rok je téměř za námi. Tentokrát nám nepřinesl žádné extrémní situace, mohli jsme se tedy soustředit
na hlavní věci, kterými byly dokončení oprav nádrží a zejména začátek prací na dlouho očekávaném
vodovodu v Chrášťanech. V roce příštím bychom rádi vodovod dokončili ( pomůže nám dotace z MZe ),
včetně vybudování přípojek. Jejich realizaci budu s každým v lednu a v únoru osobně domlouvat. V roce
2017 máme v obci dvojí hasičská kulatá výročí – 120 let v Chrášťanech a 110 let v Doubravce. V jejich
rámci bychom rádi uskutečnili také setkání rodáků. Budeme se rovněž těšit na pořádání všech tradičních
akcí, na něž jsme po léta zvyklí. Přeji Vám všem pohodové prožití svátečních dnů a hodně zdraví, štěstí
a osobních i pracovních úspěchů v roce 2017.
Mgr. Josef Vomáčka

Místní poplatky
Poplatky za svoz odpadů zůstávají pro rok 2017 ve stejné výši jako v letech předchozích ( 300 Kč, 450
Kč, 150 Kč ), poplatek za psa činí stále 60 Kč. Splatnost poplatků je do 30.6.2017.
Rozpočet obce 2017
Obecní rozpočet je schválený zastupitelstvem ve výši 21.015.000 Kč v příjmech a 29.150.000 Kč ve
výdajích. Počítá se s úvěrem na doplacení vodovodu a splácením úvěrů předchozích. Výdaje zahrnují
zejména stavbu vodovodu a přípojek. Pokud se to povede, tak máme v plánu například následující :
nové vybavení do školní jídelny, okna do bytovky 131, oslavy hasičských výročí, úpravy veř.osvětlení,
projekt na suché poldry, malé opravy komunikací, parkovací plochy u ZŠ a MŠ, úpravy u kostela ).

Na zasedání bylo přítomno 12 z 15 členů zastupitelstva obce.
1. ZO schvaluje 12 hlasy záměr prodeje pozemku p.č.60/1 o výměře 499 m2 v k.ú. Doubrava.
2. ZO schvaluje 12 hlasy záměr prodeje pozemku p.č.61/2 o výměře 188 m2 v k.ú. Doubrava.
3. ZO schvaluje 12 hlasy záměr prodeje pozemku p.č.st.20/1 o výměře 119 m2 včetně budovy čp.15
v k.ú. Doubrava nad Vltavou,
4. ZO schvaluje 12 hlasy záměr prodeje části pozemku p.č.901/1 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Doubrava.
5. ZO schvaluje 12 hlasy záměr prodeje pozemku p.č.901/20 o výměře 35 m2 v k.ú. Doubrava.
6. ZO schvaluje 11 hlasy přijetí nabídky od Komerční banky na úvěr ve výši 3.000.000 Kč – střednědobý
úvěr na dofinancování výstavby projektu oprav nádrží, pevná úroková sazba 0,98%, splatnost úvěru 60
měsíců, max. do 31.12.2021, zajištění biankosměnkou.

Na zasedání bylo přítomno 13 z 15 členů zastupitelstva obce.
1. ZO schvaluje 13 hlasy Dodatek č.1 ke smlouvě se zhotovitelem – „Sdružení vodovod Chrášťany“
( ALSTAP s.r.o. + DAICH spol. s r.o. ) – mění se způsob technologie provádění díla, zkracuje se termín
provedení díla na 9 měsíců a nemění se cena díla.
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Na zasedání bylo přítomno 12 z 15 členů zastupitelstva obce.
1. ZO schvaluje 11 hlasy záměr prodeje pozemku p.č.18/1 o výměře 126 m2 v k.ú. Chrášťany.
2. ZO schvaluje 10 hlasy záměr prodeje části pozemku p.č.st.153 o výměře cca 320 m2 v k.ú.
Chrášťany.
3. ZO schvaluje 12 hlasy nové znění Směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu.
4. ZO schvaluje 12 hlasy Obecně závaznou vyhlášku č.01/2016 o místních poplatcích.
5. ZO schvaluje 12 hlasy rozpočtové opatření č.12/2016 – příjmy ve výši 10.233.092 Kč budou
rozúčtovány do výdajů ve stejné výši.
6. ZO schvaluje 12 hlasy rozpočet obce na rok 2017. Příjmy ve výši 21.015 tis. Kč, výdaje ve výši
29.150 tis. Kč. Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 8.135 tis. Kč bude pokryt financováním ( změnou stavu
prostředků na bankovních účtech obce a čerpáním dlouhodobého úvěru ).
7. ZO schvaluje 12 hlasy upravený návrh zadání změny č.2 územního plánu obce Chrášťany.

Vánoce ve škole
Letošní advent začal ve škole již v pátek 25.11., kdy se
připravovala
nová
vánoční
výzdoba.
Jesličky
s Ježíškem, Marii, Josefem, třemi králi a vánoční
stromeček čekaly v pondělí na děti ve vstupní hale školy.
5. prosince zavítal do školy a školky Mikuláš
s obávanými čerty a krásnými anděly. Pro hodné děti
přinesl i malou nadílku.
Sportovní den byl pro děvčata a dva chlapce 8.
prosince.
Dopoledne
se
zúčastnili
turnaje
v přehazované v Záhoří v rámci Vesnické ligy a podařilo
se jim
dokonce přivézt první místo oceněné perníkovými
medailemi. Odpoledne si dívky zahrály fotbal v Bechyni
v rámci přátelského utkání s fotbalistkami ze Střední
keramické školy a opět s překvapivým remízovým
výsledkem. Dívkám se opravdu dařilo.
14. prosince si žáci 6., 8. a 9. ročníku osladili advent
v Muzeu čokolády a marcipánu v Táboře. V Housově
mlýně je čekalo i trochu historie.
Naopak děti ze 4. a 5. třídy udělaly něco pro své zdraví
a zúčastnily se Vánočního soutěžení ve sportovní hale
v Týně nad Vltavou, které pořádá ZŠ Malá Strana.
Tradiční vánoční dílničky se uskutečnily 15. prosince v dopoledních hodinách. Výrobky si pak mohli
zájemci koupit 16. prosince ve vstupní hale školy. Vánočnímu prodeji předcházelo krátké vystoupení
žáků s koledami před budovou školy. Živý betlém,
koledy, balónky štěstí, punč a koláče byly příjemným
zážitkem pro malé i velké návštěvníky. Vystoupení bylo
zahájeno i ukončeno zvoněním zvonečků.
19. prosince dostali žáci malý dárek k Vánocům. Byla
jím pohádka Anděl páně II., kterou pro naše žáky
promítli v kině v Týně nad Vltavou.
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Žáci 7. ročníku vyrazili za zvířaty do ZOO v Hluboké nad Vltavou 20. prosince. Po přednášce o hadech
žáci zajeli i do Českých Budějovic na adventní trhy v centru města.
Naše fotbalistky si 20.prosince zahrály s ostatními školami na vánočním fotbalovém turnaji
v Soběslavi.
Žáci divadelního a pěveckého kroužku vystoupili se svým vánočním představením v kostele
v Chrášťanech 21. prosince (v 18 hodin) a v kostele ve Slabčicích 22. prosince (v 18 hodin).
7. a 2. ročník zažil vánoční noc ve škole. Žáci přespali ve škole z 21. na 22. prosince.
22. prosince si žáci předají ve třídách vánoční dárky, zazpívají si společně koledy a po slavnostním
obědě pro ně začnou vánoční prázdniny.
Mateřská škola
Letošní podzim nám přál slunné počasí. Děti mohly každý den trávit hodně času venku. Užily si drakiádu,
sv. Martina, návštěvu kynologů s pejsky, spoustu veselých divadel a hudebních pořadů.
Začal nám adventní čas a děti se připravují na Vánoce. Mohou se těšit na čertíka a Mikuláše s nadílkou,
vánoční dílničky a prodej výrobků, kino – Anděl Páně 2, vánoční besídku a vánoční nadílku. Děti si vyrobí
vánoční přáníčka a upečou pro své rodiče cukroví. A co nás čeká pak? Budeme se těšit na Ježíška.
Zaměstnanci z MŠ přejí všem krásné prožití vánočních svátků.

Opravy nádrží – dokončeno, zaplaceno,
probíhá konečná administrace dotací na MMR
Opravy komunikací Doubrava – dokončeno,
zaplaceno, probíhá konečná administrace
dotací
Chodník Koloměřice – dokončeno,
zaplaceno, zkolaudováno
Vodovod Chrášťany – práce započaly,
hotová je cca pětina vodovodních řadů

*
*
*
*
*
*
*
*
*

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
úprava prostranství u kostela ( první část prací )
pořízení 2 ks velkých party stanů a příslušenství
kulturní a společenské akce pořádané místními spolky

*
*
*
*
*
*
*
*

17 mil. – od MMR na opravy nádrží a komunikací
3 mil. – od MZe na vodovod
170 tis. – od JčKraje POV - na stavbu chodníku Koloměřice
170 tis. – od Nadace ČEZ na úpravy kolem kostela
160 tis. – od JE Temelín na kulturní a společenské akce v rámci Oranžového roku
90 tis. – od JčKraje na vybavení pro ZŠ
80 tis. – od JčKraje POV – na úroky z úvěrů
57 tis. – od JčKraje na hasičské vybavení pro JSDHO
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Jubilanti 2016-17
Životní jubileum oslavili a oslaví:
v prosinci :
Mikolášková Marie, Chrášťany
Novotný František, Doubrava
Stejskalová Marie, Koloměřice
v únoru:
Stejskal Josef, Pašovice
Hladká Marie, Chrášťany

v lednu:
Kodadová Anna, Doubravka
Domín Miroslav, Koloměřice
Landová Marie, Doubrava
Kodadová Božena, Doubravka
Šedivá Blažena, Chrášťany
Trávníčková Marie, Koloměřice
Koukol Karel, Chrášťany

Fotbalový podzim 2016
Našim fotbalistům se podzimní část vůbec nevydařila a zatím jsou v tabulce na posledním 11.místě se 4
body. Na jaře se samozřejmě pokusí soutěž zachránit ….
Výsledky podzimních mistrovských zápasů: Loko ČB 1:3 (R.Drozd), Borek 0:4, Boršov 2:3 ( Bahleda,
P.Příhoda ), Koloděje 1:3 ( Vomáčka ), Dívčice 1:2 ( Svatoš ), Lipí 5:1 ( P.Příhoda 2, R.Drozd, Bahleda,
Vomáčka ), Žabovřesky 0:1, Úsilné 1:2 ( Suchan ), Pištín 0:3, Mokré 1:1 ( P.Kremsa ).

28.12.
29.12.
31.12.
31.12.
31.12.
14.1.2017
28.1.
25.2.
25.2.

4

setkání myslivců a majitelů pozemků ( 18.00 ) – KD Hosty
rodinné veřejné bruslení ( 17.45 – 19.45 ) – zimní stadion Milevsko
silvestrovský fotbálek ( 10.00 ) - hřiště Chrášťany
Silvestrovský pochod na Chlum ( společně s Dražíčem ) 14:00
silvestrovský večer s vepřovými hody (19:30) – KD Doubrava
Sportovní ples ( 20.00 ) – KD Dražíč
Ples SDH Koloměřice ( 20.00 ) – KD Hosty
Masopustní průvod Chrášťany
Ples SDH Doubrava ( 20.00 ) – KD Doubrava
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