prosinec 2017

Obecního úřadu Chrášťany

Vážení spoluobčané,
další rok utekl jako voda a máme tu čas vánoční. Slovo „voda“ je pro letošek příznačné, podařilo se totiž
dokončit dlouho očekávaný vodovod v Chrášťanech. Využili jsme dotaci státní i krajskou, přesto je to
investice, která obecní rozpočet na pár příštích let zatíží a trochu omezí další rozvoj. Věřím, že s novou
vodou budeme všichni spokojeni, nejen ti, kteří na ni dlouho toužebně čekali. Proběhlo mnoho akcí
Oranžového roku, důležité byla dvě kulatá hasičská výročí – zejména akce v Doubravě se moc povedla
a předčila očekávání. Příští rok bude co do akcí i projektů klidnější, a nejdůležitější tak budou podzimní
komunální volby. Hned v lednu nás také čeká účast ve volbě prezidenta republiky. Uvidíme, co na nás
připraví nová vláda, protože požadavky zejména některých schvalovaných zákonů jsou pro nás na malých
obcích nepříjemné a mají citelný dopad. Přeji všem pohodový konec roku a do toho příštího hodně
spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů a hlavně pevné zdraví.
Mgr. Josef Vomáčka

Místní poplatky 2018
Poplatky za svoz odpadů zůstávají pro rok 2018 ve stejné výši jako v letech předchozích ( 300 Kč pro
trvale bydlící, 450 Kč pro rekreační objekty a byty a domy, kde nikdo není trvale hlášen, a 150 Kč pro děti
do 6 let a seniory nad 70 let ), poplatek za psa činí stále 60 Kč. Připomínáme, že splatnost poplatků je do
30.6.2018. Poplatky se platí v hotovosti v pokladně OÚ, případně převodem na účet obce.
Cena vodného pro rok 2018
Zastupitelstvo obce schválilo ceny vodného pro rok 2018, platné pro dodávky pitné vody z vodovodu
Chrášťany a Doubravka :
- pevná složka ( tzv. paušál ) …… 420 Kč / rok
- sazba vodného ………………….. 39,50 Kč / 1 m3 ( včetně DPH )

Na zasedání bylo přítomno 11 z 15 členů zastupitelstva obce.
** ZO schvaluje 10 hlasy záměr směny pozemku p.č.4555/41 o výměře 10 m2 ( část původního pozemku
p.č. 4555/37 ) v k.ú. Koloměřice.
** ZO souhlasí 10 hlasy s projednáním závěrečného účtu a s hospodařením obce za rok 2016 s výhradou
a přijímá opatření na odstranění nedostatků uvedených ve zprávě o přezkumu hospodaření obce za rok
2016.
** ZO schvaluje 10 hlasy účetní závěrku obce za rok 2016.
** ZO schvaluje 10 hlasy účetní odpisový plán obce na rok 2017.
** ZO schvaluje 10 hlasy výzvu k jednání pro jednací řízení bez uveřejnění na akci „Vodovodní přípojky
Chrášťany“.
** ZO schvaluje 10 hlasy přijetí nabídky od Komerční banky a.s. na úvěr ve výši 8.500.000 Kč –
dlouhodobý úvěr na financování výstavby projektů Vodovod Chrášťany a Vodovodní přípojky Chrášťany,
pevná úroková sazba po dobu 10 let ve výši 1,25%, splatnost úvěru 170 měsíců, max. do 31.10.2031,
bez zajištění.
** ZO schvaluje 11 hlasy souhlas s podáním žádosti o dotaci na novou CAS pro hasičskou jednotku do
dotačního programu pro rok 2018.

1

www.chrastany.eu, www.facebook.com/chrastany

prosinec 2017

Na zasedání bylo přítomno 13 z 15 členů zastupitelstva obce.
** ZO schvaluje 13 hlasy prodej pozemku p.č. 901/32 ( oddělen z původního 901/16 ) o výměře 36 m2 a
pozemku p.č. 901/29 (oddělen z původního 901/1 ) o výměře 80 m2, prodej obou pozemků manželům K.
za dohodnutou cenu 30 Kč za 1 m2.
** ZO schvaluje 13 hlasy přijetí daru – nemov. p.č. 25/6 o výměře 600 m2 v k.ú. Pašovice ( pož.nádrž)
** ZO schvaluje 12 hlasy uzavření příkazní smlouvy s Ing. Lenkou Šímovou na pořízení změny č.3
územního plánu obce.
** ZO schvaluje 13 starostu obce Mgr. Josefa Vomáčku jako osobu pověřenou ke spolupráci
s pořizovatelem změny č.3 územního plánu obce.
** ZO ukládá 13 hlasy starostovi obce informovat o výsledku jednání příslušný úřad územního plánování.
** ZO schvaluje 13 hlasy dodatek č.2 ke smlouvě s dodavatelem „Sdružení Vodovod Chrášťany“ ( firmy
ALSTAP+DAICH ) obsahující vyčíslení méněprací a výstavby obecních částí vodovodních přípojek.
Celková cena díla se mění na 18.111.117,10 Kč bez DPH, termín dokončení do 30.9.
** Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy Obecně závaznou vyhlášku č.01/2017, kterou se stanovuje školský
obvod ZŠ a MŠ Chrášťany.
** ZO schvaluje 13 hlasy střednědobý rozpočtový výhled obce na roky 2017-2019.
** ZO schvaluje 13 hlasy poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč pro SDH Chrášťany na pořádání sportovně
kulturních akcí v roce 2017.

Na zasedání bylo přítomno 14 z 15 členů zastupitelstva obce.
** ZO schvaluje 14 hlasy přijetí daru – nemovitostí - pozemku p.č. 4463/53 o výměře 205 m2 a pozemku
p.č. 4463/54 o výměře 186 m2 v k.ú. Koloměřice ( pozemky pod chodníkem ) od Jihočeského kraje.
** ZO schvaluje 12 hlasy záměr prodeje části pozemku p.č. 10/1 o výměře cca 1450 m2 v k.ú. Chrášťany
u Týna nad Vltavou. Podmínkou realizace bude vybudování přístupové cesty a přeložky kanalizace.
** ZO schvaluje 11 hlasy usnesení ve věci změny č.3 územního plánu obce.
** ZO schvaluje 14 hlasy vyjádření podpory Městu Týn nad Vltavou s realizací projektu výstavby Centra
pro seniory v Týně nad Vltavou.
** ZO neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.4553/14 v k.ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou.

Na zasedání bylo přítomno 13 z 15 členů zastupitelstva obce.
** ZO neschvaluje prodej domu čp.11 v Chrášťanech ani jednomu ze zájemců.
** ZO schvaluje 13 hlasy kalkulaci cen pro vodné z vodovodu v Chrášťanech a v Doubravce.
** ZO schvaluje 13 hlasy Přílohu č.2 k vyhlášce o místních poplatcích.
** ZO schvaluje 13 hlasy rozpočet obce na rok 2018. Příjmy ve výši 15.469.000 Kč a výdaje ve výši
13.469.000 Kč. Přebytek rozpočtu bude použit na úhradu splátek úvěrů.
** ZO schvaluje 13 hlasy rozpočtové opatření č.14 – převod krajské dotace 1.650.300 Kč jako
mimořádné splátky úvěru na vodovod.
** ZO neschvaluje žádost o příspěvek na protidrogovou prevenci sdružení Prevent99.

Fotbalový podzim 2017
Našim fotbalistům se podzimní část moc nevydařila. Ve 13 zápasech získali 15 bodů, což zatím stačí na
11. místo. Na jaře se musíme pokusit vybojovat minimálně 7. místo, při plánované reorganizaci soutěží
by to přineslo setrvání ve III. třídě, v opačném případě by následoval přesun do IV. třídy …
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V letošním roce se knihovna připojila k projektu „virtuální knihovna.“
Vzhledem k tomu, že knihovna je aktivní na internetu od roku 2010, přinášíme Vám pár zajímavostí:
Víte, že:
- knihovnu sleduje na sociálních sítích více
jak 26 000 fanoušků?
(cca 20 tis. Pinterest, 5,5 tis. Google Plus,
1,5 tis. Facebook)
- 85 % příznivců je ze zahraničí?
- stránky propagující knihovnu a obec
( https://knihovnachra.estranky.cz/ a
https://knihovna.culturalspot.org/home )
vidělo jen letos zatím cca 20 tis.
návštěvníků?
- knihovna je zároveň certifikovaná jako
„Místní průvodce Google“ a díky tomu jsou
fotky z Chrášťan a okolí v Google mapách, navigacích a stránkách o počasí….
- knihovna spolupracuje se serverem http://www.meteoaktuality.cz a mimo aktivní vzájemné propagace
poskytuje data o aktuálním počasí ( http://chrastany.tmep.cz/ ) ?
- záběry z webové kamery sdílejí přední aplikace o online kamerách a počasí? Mimo jiné – Lookr, Yr.no,
Google Earth, mapy.cz, Sony, wetter.com a další ( mimochodem: postavy ze záběrů jsou do aplikací
uměle rozostřeny a kamera je primárně nastavena na panorama návsi).
Co nás čeká v r. 2018?
- pokračování natáčení vesnice a okolí z dronu pod vedením externisty Tomáše Marhouna ….
- každoroční nákup nových knih ve spolupráci s OÚ …..
- pasování prvňáčků na čtenáře……
- účast v soutěži o „Biblioweb 2018“ a „Březen měsíc čtenářů“ ….
Knihovna Chrášťany Vám přeje do Nového roku hodně úspěchů, zdraví a kvalitních knih.

Mladí hasiči SDH Chrášťany Soptíci
Ohlédnutí se za výsledky soutěží a za úspěšnou sezonou
2017
Děti nezklamaly a opět se prodraly na stupně vítězů. Je to rok
od roku větší dřina. Stále přibývá dětských družstev a
konkurence je větší a větší. Jsme rády za to, že se děti stále drží
na špici českobudějovického okresu a všem dětem děkujeme za
to, jak k tomuto sportu a povinnostem přistupují.
Shrnutí výsledků soutěží
Okresní kolo hry Plamen - mladší děti 1. místo
Českobudějovický dvojboj - mladší děti 3. místo, starší děti
3. místo
Krajské soutěže - jednotlivci:
mladší dorostenec Ondřej Bouška 1. místo
straší dorostenkyně Veronika Kalinová 1. místo
Republiková soutěž – jednotlivci:
mladší dorostenec Ondřej Bouška 8. místo
straší dorostenkyně Veronika Kalinová 7. místo
Děkujeme Veronice a Ondrovi za výbornou reprezentaci našeho sboru na republikové soutěži
v jednotlivcích a přejeme do budoucna ještě více úspěchů v požárním sportu.
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Mladí hasiči se svými vedoucími po úspěšné domácí soutěži

Příprava na novou sezonu mladých hasičů probíhá a bude probíhat po celou zimu. Děti se scházejí ve
škole v tělocvičně, kde hrají hry, upevňují si fyzickou kondici, opakují si znalosti, které budou potřebovat
při závodu požární všestrannosti a plní různé úkoly z okruhů hry Plamen, které budou potřebovat pro
účast v této hře. Děti čeká v novém roce velice náročná sezona, ale snad se jim bude dařit a budou vozit
jen ty nejlepší výsledky. Z podzimního kola hry Plamen obě družstva postupují do jarní části z 2. místa,
což je výborný start pro dobré umístění v obvodové hře Plamen.
Rádi bychom přivítali do našich řad nové mladé hasiče. Každou středu se scházíme v tělocvičně ZŠ
nebo na hřišti v Chrášťanech od 15 hod., kdo by měl o tuto aktivitu zájem, přijďte se podívat. Vítány budou
všechny děti od 6 do 15 let. Více o naší činnosti se dozvíte při návštěvě na našich pravidelných schůzkách

Jubilanti 2017 a 2018
Životní jubileum oslavili a oslaví:
v listopadu 2017:
Pisinger Jaroslav, Koloměřice
Marhoun František, Chrášťany
Rybáčková Anna, Chrášťany
Novák Jan, Doubravka
Trávníčková Marie, Pašovice
Hajíček František, Doubravka
Jarošová Božena, Koloměřice
v prosinci 2017:
Trávníčková Marie, Chrášťany
Mikolášková Marie, Chrášťany
Novotný František, Doubrava
Stejskalová Marie, Koloměřice
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v lednu 2018:
Trávníčková Marie, Koloměřice
Záveská Marie, Chrášťany
Kodadová Anna, Doubravka
Koukol Karel, Chrášťany
Kodadová Božena, Doubravka
Šedivá Blažena, Chrášťany
Voldán Eduard, Chrášťany
Vomáčková Anna, Doubrava
Landová Jaroslava, Doubravka
v únoru 2018:
Lála Bohumil, Chrášťany
Stejskal Josef, Pašovice
Pospíšil Vladimír, Chrášťany
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Základní škola
Základní školu v tomto roce navštěvuje 99 žáků v 9 ročnících a 8 třídách. Na I. stupni jsou spojeny pouze
dva ročníky (1. a 4.) v jednu třídu z důvodu nízkého počtu žáků v ročníku, ostatní ročníky působí
samostatně. Ve škole vyučuje 10 pedagogů a nápomocny jsou jim dvě asistentky pedagoga, které
se věnují hlavně žákům s Aspergerovým syndromem, s těžkou poruchou zraku a mentálním postižením.
Velkou pomocí pro školu je projekt OP VVV – Šablony, který je škole nápomocen v těchto aktivitách:
 Chůva – personální podpora MŠ
 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (MŠ)
 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – Čtenářská
pregramotnost
 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
 Školní asistent – personální podpora ZŠ (pomáhá žákům při přípravě na vyučování
a individuálně pomáhá žákům při vyučovacích hodinách, jeli o to pedagogem požádán).
Ve svém volném čase mohou děti navštěvovat různé zájmové útvary – pohybové hry, sportovní hry,
gymnastiku, zumbu, kreativní tvoření, pěvecký kroužek, kroužek vaření, které vedou jako tradičně
vyučující. Z řad rodičů v této oblasti opět nedošlo k podpoře školy. Dívky z II. stupně v říjnu založily
fotbalové družstvo pod vedením paní Hany Svatošové a udržují družbu s dívčím fotbalem SUPŠ Bechyně.
O zájmové útvary je jako každý rok veliký zájem a skoro každé dítě si z nabídky vybralo.
Školní družina
V době mimo vyučování je péče o žáky zajištěna ve školní družině. Náplň družiny se zaměřuje
především na relaxační a odpočinkovou činnost. Kapacity školní družiny je 45 žáků a je zcela zaplněna,
o družinu je veliký zájem. Z důvodu velké návštěvnosti žáků družiny i v odpoledních hodinách, způsobené
nárůstem počtu žáků na I. stupni ZŠ, je zřízeno opět druhé oddělení školní družiny.
Sportovní úspěchy
Venkovská liga - (Chrášťany- Bernartice – Záhoří).
Pátým rokem soupeříme se ZŠ a MŠ Bernartice a ZŠ a MŠ Záhoří ve sportovních turnajích a soutěžích.
Hned v září proběhlo první kolo ligy – orientační závod s disciplínami, který jsme organizovali na naší
škole a ve kterém se nám podařilo zvítězit. Koncem listopadu proběhlo druhé kolo v Bernarticích
ve florbale žáků 8. a 9. ročníků, ve kterém jsme osadili třetí místo. Žáci mají tyto soutěže velice v oblibě,
vždy je čeká malá odměna a nezapomenutelný sportovní zážitek.
Florbal – O pohár starosty města Týna nad Vltavou
Žáci a žákyně II. stupně se účastnili tohoto turnaje, kde je čekala velká konkurence – žáci ze ZŠ Hlinecká,
ZŠ Malá strana ZŠ a MŠ Dříteň. Žáci, ale překvapili. Turnaj vyhráli a získali tak putovní pohár, o kterém
se jim ani ve snu nezdálo. Chlapcům patří velké díky za sportovní bojovnost a odhodlání.
Projekty
IROP
Po dohodě se zřizovatelem jsme podali žádost na IROP – název projektu Zkvalitnění výuky v ZŠ
Chrášťany. Tento projekt by škole velice pomohl. Jedná se o větší zásah do úprav prostor školy.
Zmodernizovat a zvětšit by se měla počítačová učebna, dále by měla na škole vzniknout multifukční
učebna pro F, PŘ, CH a nová učebna cizích jazyků. Změny se týkají od stavebních prací až po vybavení
učeben. To vše je podmíněno bezbariérovým přístupem do školy.
Do této doby neznáme vyhodnocení žádosti.
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Zvyšování kvality ve vzdělávání na základních školách v ORP Týn nad Vltavou – v rámci projektu
pracuje ve škole psycholožka, která je k dispozici všem dětem školy. Zásluhou projektu se pravidelně
setkávají ředitelé ZŠ, MŠ a MěDDM z ORP Týn nad Vltavou. Došlo k obnovení atletické olympiády pro
všechny školy, uspořádání recitační soutěže Svátek slov a k zorganizování vánočních sportovních
soutěží. Projekt napomáhá k rozvoji spolupráce mezi všemi školami, školkami a domem dětí a mládeže.
Mléko v evropských školách – dotované mléčné výrobky pro I. i II. stupeň ZŠ (každý týden jedno
neochucené mléko)
Ovoce do škol - dotované ovoce I. i II. stupeň ZŠ (dvakrát do měsíce)
Recyklohraní - sběr starých elektrospotřebičů, baterií, plnění zadaných úkolů
Aktivní škola – Výukový program
Život dětem – pomoc dětem s tělesným postižením
Veselé zoubky – preventivní program pro žáky I. stupně
Olejový bandita- sběr použitého rostlinného oleje.
Sběr víček od PET lahví - víčka se sbírají pro charitativní účely
Hrdá škola – žáci měli na výběr z šesti témat – Barevný den, Teplákový den, Den školy, Den učitelů, Den
hudby, Dobrý skutek a měli hlasovat o téma, které chtějí, aby bylo na škole zrealizovalo. Každý žák měl
jeden hlasovací lístek, který vhodil do schránky pro tu aktivitu, která se mu nejvíce zalíbila. Schránky byly
otevřeny na školním parlamentu a hlasy spočteny. Zvítězil Teplákový Den, který připadá na 16. 1. 2018.
Na druhém místě se umístil Dobrý skutek, tato aktivita proběhne ještě v měsíci prosinci.
Na třetím místě se umístil Den hudby, který proběhne v červnu 2018.
Stále probíhá ve škole sběr starého papíru, starých elektrospotřebičů, použitého oleje (na
smažení) a víček od PET lahví. Děkujeme všem, kdo se na sběru podílí.
ŠKOLNÍ AKCE - PROSINEC 2017
1. 12.
FLORBAL – chlapci, 1. stupeň, ČESKÉ BUDĚJOVICE
5. 12.
MIKULÁŠ VE ŠKOLE
5. 12.
TŘÍDNICKÉ HODINY
6. 12.
ŠKOLNÍ PARLAMENT
6. 12.
TRILOPARK – PRAVĚK VE ŠKOLE
8. 12.
LINZ – zájezd
11. 12.
VÁNOČNÍ DÍLNIČKY
12. 12.
17 H – VÁNOČNÍ PRODEJ A ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
13. 12.
VÁNOČNÍ SOUTĚŽENÍ V TÝNĚ NAD VLTAVOU – 1. STUPEŇ
19. 12.
FOTBAL – dívky, SOBĚSLAV
19. 12.
VÁNOCE V DRUŽINĚ
21. 12.
6. a 8. ročník SPÍ VE ŠKOLE
21. 12.
9. ročník – VÁNOČNÍ VÝLET DO BECHYNĚ
22. 12.
VÁNOČNÍ POSEZENÍ VE TŘÍDÁCH
22. 12.
VÁNOČNÍ BESÍDKA V TĚLOCVIČNĚ, SLAVNOSTNÍ OBĚD
23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
Mikuláš a čerti ve škole
V úterý 5. prosince zavítala do školy a školky návštěva
Mikuláše s anděly a čerty. Všechny děti dostaly balíček
sladkostí s mandarinkou a oříšky od Mikuláše. Hříšníci
přečtení z knihy hříchů museli slíbit Mikuláši a andělům, že
se polepší. Některé hříšníky dokonce strčili čerti do
čertovského pytle, ale všichni se vrátili do školních lavic.
Větší dárek dostali prvňáčci, kterým přinesl Mikuláš nový
slabikář, aby se mohli učit nová písmenka.
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Linz 2017
Letos pořádala naše škola adventní zájezd do Lince.
Nejprve jsme si prohlédli centrum města a ochutnali
rakouské speciality na adventním trhu. Velkým zážitkem
pro velké i malé bylo technické centrum Ars Electronica
Center. Moderní technická zařízení, plášť neviditelnosti
nebo 3D kino s projekcí o vesmíru zaujaly opravdu
všechny. Návštěvu v centru jsme museli o hodinu
prodloužit, tak aby si každý mohl tyto vynálezy prohlédnout

a vyzkoušet. Celý pobyt v Linci jsme ukončili
v obchodním centru, odkud jsme po dvou
hodinách odcházeli s plnými taškami dárků.

Co nás čeká na začátku roku 2018
Plavání
Výuka plavání bude probíhat v plaveckém bazénu v Písku. Na výuku připadají pondělky 8., 15., 22., 29.
ledna, 5., 12., 19., 26. února a 5. března od 12.00 – 13.30 hod. Výuky se budou účastnit žáci 3., 4., a 5.
ročníku a děti z mateřské školy. Od tohoto školního roku je výuka plavání pro všechny žáky povinná.
Škola zažádalo o dotaci na dopravu.
Lyžařský výcvik
Na lyžařský kurz jsou přihlášeni děti z II. stupně a 5. ročníku. Kurzu se bude účastnit přibližně 25 žáků.
Kurz proběhne na Šumavě v Železné rudě ve Ski areálu Špičák od 21. 1. – 28. 1. 2018. Jedná se
o rozmanitý ski areál s lyžařskými trasami vhodnými pro začátečníky i pokročilé lyžaře.
Ubytováni budou v nově zrekonstruované chatě Stella ve Špičáku na Šumavě vzdálené cca 30m od
sjezdovek.
Stužkovací ples 9. ročníku
9. 2. 2017 v sále v Dražíči
Mateřská škola
Mateřskou školu navštěvuje od září 44 dětí ve věkovém rozmezí 2 - 7 let. Kapacita školky je 45 dětí,
takže obě oddělení jsou naplněna. V oddělení u menších dětí nově pracuje chůva, která se stará o
dvouleté děti. Tato pracovní pozice byla zřízena díky projektu OP VVV – Šablony a je velkým přínosem
pro celé oddělení.
Od začátku školního roku jsme v mateřské škole prožili pěkné podzimní akce, na které už jen
vzpomínáme. Nejvíce se dětem líbil sv. Martin, který přijel na koni, a děti mohly vyměnit dešťové kapičky
za sněhové vločky.
Nyní již děti žijí očekáváním. Každý jistě uhádne, kdy dětem nejvíce září oči a kdy je pro děti kouzelný
čas. Ano, i my ve školce prožíváme krásné předvánoční období, kdy vyrábíme přáníčka, dárky, učíme se
básničky, koledy, zdobíme třídu a hodně a hodně se těšíme na Ježíška. Pro rodiče připravujeme vánoční
besídku, při které se s dětmi podělí o předvánoční atmosféru v mateřské škole. Aby nám čas do Vánoc
rychleji uběhl, přijede k nám divadlo s vánoční pohádkou, Klaun TÚ TÚ nás bude učit dopravě a pojedeme
se podívat na betlém do Hvožďan. Možná se také půjdeme podívat do lesa, abychom zjistili, jak se na
vánoční svátky připravují zvířátka a doneseme jim nějakou dobrotu. Tiše budeme doufat, že nás k tomu
všemu doprovodí sněhové vločky.
Zaměstnanci základní školy a mateřské školy přejí Všem krásné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2018 hodně štěstí a zdraví.
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Děkujeme za podporu generálnímu partnerovi projektu – Jaderná elektrárna Temelín Skupiny ČEZ.
* Masopustní průvod ( 25.2. )
* Maškarní diskotéka - karneval ( 11.3., 25.3. )
* Oslavy MDŽ ( 5.3., 11.3. )
* Velikonoční odpoledne v Doubravě ( 16.4.)
* Slet čarodějnic ( 30.4.)
* Dětský den Doubrava ( 3.6. )

* Dětský den Chrášťany ( 11.6. )
* Dětský den Doubravka ( 18.6. )
* 120. výročí SDH Chrášťany ( 24.6.)
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* 110. výročí SDH Doubrava ( 1.7.) – svěcení nového slavnostního praporu

* Nohejbalový turnaj Chrášťany ( 5.7. )
* Turnaj ve stolním tenisu - Doubrava open 2017 ( 15.7. )
* Nohejbalový turnaj Doubravka ( 22.7. )

* Setkání heligonkářů ( 13.8. )
* Hasičská soutěž - memoriál M.Sýkory ( 19.8. )
* Pouťový fotbal ( 26.8. )
* Hasičská soutěž - dětská ( 3.9. )
* III. Olympiáda v Doubravě ( 9.9.)

10

www.chrastany.eu, www.facebook.com/chrastany

prosinec 2017

* Exkurze do infocentra JETE ( 17.9. )

* Setkání důchodců ( 17.9. )
* Sraz sokolníků ( 23.9. )
* Hubertská slavnost a jízda ( 28.10.)

* Mariášový turnaj ( 28.10.)
* Lampionový průvod a drakiáda Doubrava ( 4.11.), Chrášťany (11.11.)
* Mikulášská a čertovská nadílka, vánoční tvoření ( 2.12.)
* Vánoční zpívání ( 9.12. )
Více fotografií najdete na webových stránkách spolků, na stránkách knihovny, případně na Facebooku.
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( čerpaná dotace z MZe a Jč Kraje )
Práce jsou dokončeny, po jaru ještě dojde k opravám asfaltových povrchů na některých místech. Zbývá
dokončit soukromé části přípojek na pozemcích jednotlivých odběratelů. Pro zprovoznění jednotlivých
přípojek ( těch, které ještě nejsou zapojeny ), platí pro občany následující postup:
- vyzvednout si vodoměr na OÚ
- zajistit si instalatérskou firmou montáž vodoměru a správné zapojení přípojky
- potom tuto připravenost nahlásit starostovi a obec následně zajistí kontrolu připojení,
zaplombování vodoměru a zapnutí vody do přípojky

* úprava prostranství u kostela ( druhá část prací )
* nové vybavení do školní jídelny
* opravy a úpravy obecních budov a prostranství v Doubravě
* výměna oken na jižní části bytovky čp.131
* parkovací plochy mezi ZŠ a MŠ ( dotace z POV )
* nové herní prvky pro dětské hřiště v Doubravce
* zhotovení pasportu místních komunikací
* pořízení nového sekacího traktůrku Starjet s příslušenstvím pro údržbu obecních ploch ( s využitím
příspěvku z Nadace ČEZ )

15.12.
17.12.
28.12.
31.12.
31.12.
31.12.
6.1.2018
13.1.
20.1.
3.2.
9.2.
10.2.
17.2.

Lucerničkový průvod v Doubravce
Zpívání koled v Koloměřicích
Rodinné bruslení na stadionu v Milevsku ( 14:15 – 16:15 )
Silvestrovský fotbálek na hřišti ( 10:00 )
Silvestrovský pochod na Chlum ( 14:00 )
Silvestrovské vepřové hody v Doubravě ( 20:00 )
Výroční valná hromada SDH Chrášťany
V. SPORTOVNÍ PLES ( 20:00 v KD Dražíč )
Hasičský ples SDH Hosty ( KD Hosty )
Hasičský ples SDH Koloměřice ( KD Hosty, hraje Ševětínka )
Stužkovací ples 9.ročníku ZŠ ( KD Dražíč )
Masopustní průvod v Chrášťanech
Hasičský ples SDH Doubrava ( KD Doubrava, hraje Ševětínka )

Vyzýváme tímto všechny občany i návštěvníky naší obce, aby:
- udržovali pořádek kolem svých domů i na všech veřejných prostranstvích
- třídili řádně odpad dle obecní vyhlášky a zamezovali výskytu nepořádku na sběrných místech
- užívali pouze tím správným způsobem obecní plochy, hřiště, budovy a jiná zařízení
- dodržovali zákaz kouření tam, kde to zákon nařizuje ( v hospodách, na dětských hřištích, apod. )
- parkovali svá vozidla na svých pozemcích, na vyhrazených parkovištích, případně tak, aby
zaparkované vozidlo nebylo překážkou a neomezovalo ostatní
- byli všeobecně ohleduplní ke všem spoluobčanům
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