červen 2019

Obecního úřadu Chrášťany

Vážení spoluobčané,
ještě před nástupem léta přinášíme další vydání zpravodaje, v němž dominují informace o dění v naší
škole a návrhy obecního znaku. Rádi bychom ten znak společně s Vámi občany vybrali a měli ho
schválený ještě letos. Tak snad se nám výběr povede. Přeji všem krásné léto a pohodové dny.
Mgr. Josef Vomáčka

** Místní poplatky 2019
Poplatky za svoz odpadů zůstaly pro rok 2019 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
30.6.2019. Poplatky se platí v hotovosti v pokladně OÚ, případně převodem na účet obce. V případě
včasného nezaplacení se poplatník vystavuje postihu ( navýšení až o trojnásobek ) !
** Palivové dřevo pro občany
OBČANÉ OBCE MAJÍ STÁLE PRŮBĚŽNĚ MOŽNOST ZAPISOVAT SE DO POŘADNÍKŮ NA ZÍSKÁNÍ
PALIVOVÉHO DŘEVA Z OBECNÍCH LESŮ. PŘIDĚLOVÁNÍ SAMOVÝROBY I PŘÍPADNÝ DOVOZ JIŽ
VYTĚŽENÉHO DŘEVA PROBÍHÁ VŽDY PO DOHODĚ S MÍSTOSTAROSTOU OBCE.

Na zasedání bylo přítomno 12 z 15 členů zastupitelstva obce.
3a) ZO schvaluje 12 hlasy prodej pozemku p.č. 4555/44 o výměře 98 m2, odděleno z původního
p.č.4555/21, v k.ú. Koloměřice, za cenu 30 Kč za 1 m2.
4) ZO schvaluje 12 hlasy výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Cisternová automobilová
stříkačka pro obec Chrášťany“
5) ZO schvaluje 12 hlasy výši měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva ( zastupitel –
předseda výboru – 600 Kč, zastupitel – člen výboru – 550 Kč, zastupitel bez další funkce – 300 Kč, člen
výboru – nezastupitel – 250 Kč )
6a) ZO schvaluje 12 hlasy závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad. Zároveň přijímá opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o přezkumu hospodaření obce za rok 2018.
6b) ZO projednalo a schvaluje 12 hlasy účetní závěrku obce za rok 2018.

Vzhledem k tomu, že naše obec dosud nemá svůj znak (erb), nechali jsme heraldicky připravit několik
návrhů. Na webových stránkách je zároveň také zdůvodnění a vysvětlení po stránce historie, symbolů a
barev. Nechali jsme připravit ještě nějaké návrhy a spolu s nejúspěšnějšími variantami z prvního
hlasování dáváme do nové ankety, kde už bychom chtěli rozhodnout. Na zadní straně zpravodaje je
uvedený přehled 9 finálních návrhů, a uvnitř zpravodaje najdete anketní hlasovací lístek, který stačí
v případě zájmu vyplnit ( zakroužkovat Vámi vybranou variantu ) a v průběhu června přinést nebo poslat
na obecní úřad ( případně stačí vhodit do obecní poštovní schránky ). Snad se nám výběr povede 
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Zápis do 1. ročníku
Zápis do 1. ročníku proběhl v pátek 12. 4. 2019. K zápisu se dostavilo celkem 13 dětí. V září zasedne
z těchto dětí do školních lavic pouze 9 žáků. Ostatním dětem rodiče požádali o odklad školní docházky a
v příštím školním roce budou nadále navštěvovat mateřskou školu. Prvňáčci budou samostatná třída
s třídní paní učitelkou Mgr. Pavlou Bauerovou.
Přijetí žáků 9. ročníků na střední školy
V letošním červnu se se školou rozloučí 10 žáků z devátého ročníku. 6 žáků se hlásilo na střední odborné
školy a museli absolvovat přijímací zkoušky. Všichni přijímačky zvládli a byli přijati na školy, které si
vybrali. Ostatní byli přijati na odborná učiliště. Všem blahopřejeme k úspěšnému přijetí
a v novém působišti hodně zdaru.
Zápis do MŠ
6. a 7. května 2019 proběhl zápis do mateřské školy. Přihlásilo se 11 dětí. Od příštího školního roku budou
ve školce fungovat obě oddělení v dopoledním i odpoledním režimu. Od 1. 9. 2019 se podařilo navýšit
kapacitu MŠ z 45 dětí na 56 dětí. Je nutno podotknout, aby rodiče, kteří mají zájem dávat děti v příštím
školním roce do MŠ a nejsou ještě přihlášeni, aby tak co nejdříve učinili, jelikož kapacita školky se rychle
naplňuje. Již teď je přihlášeno na příští rok 50 dětí. MŠ mohou navštěvovat i děti dvouleté,
o které se stará chůva.

Školní akce
Květen 2019
2. 5.
3. 5.
7. 5.
9. 5.
9. 5.
13. 5.
15. 5.
15. 5.
17. 5.
20. 5.
21. 5.
23. 5.
29. 5.
30. 5.
30. 5.

Hudební divadlo Karlín – Jak se dělá muzikál (2. stupeň)
Focení – ZŠ
Olympiáda
Školní parlament
Dílny Písek – 6. ročník
Jaderná fyzika – přednáška, 9. ročník
OVOV – krajské kolo, Tábor
Český den proti rakovině – 9. ročník
Den hudby
Jaderná fyzika – přednáška, 9. ročník
Temelínský fotbálek – 3.- 5. ročník
Dílny Písek – 7. ročník
Vernisáž – Bechyně
Den dětí ve školní družině
Florbal – České Budějovice – 3. – 5. ročník

Červen 2019
3. 6.
6. 6.
9. 6. – 14. 6.
10. 6.
18. 6.
21. 6.
23. – 26. 6.
25. – 26. 6.
25. 6.
26. 6.
27. 6.
28. 6.

Kovářov ZeměRáj - výlet 1., 2. ročník
Výlet – Černé a Čertovo jezero – 4., 5., 8. ročník
Zájezd Paříž – Londýn
Divadelní představení – otáčivé hlediště Týn nad Vltavou – 1. stupeň
Pasování prvňáčků na čtenáře (obecní knihovna)
Školní akademie (jestli počasí dovolí, tak opět na hřišti)
Výlet – 9. ročník – Cihelny u Bechyně, výlety do okolí
Výlet – 6. ročník – Boubín, stanování u pralesa
Paddleboardem z Hněvkovic do Týna – 7. ročník
JUMP arena České Budějovice – 7. ročník
Výměna učebnic, úklid tříd
Předávání vysvědčení
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Něco ze sportovního dění ve škole
Lyžařský den na Mitterdorfu
Ten se nám opravdu vydařil. Pod lyže jsme měli
připraveno 10 cm nového prašanu.
Dívčí fotbálek
Chrášťanské dívky rozhodně nejsou žádná ořezávátka.
V Bechyni proti středoškolským týmům vybojovaly
3. místo v sálové
kopané a favorita
soutěže porazily
ve skupině 2 : 1.
A jako bonus
vyhrály i cenu pro nejlepšího střelce turnaje.
Nyní probíhají tréninky krom pátku ještě ve středu. Díky za to
paní Hance Vlažné, která holky hecla do dalšího tréninku.
Chrášťanské atletické závody – 2. ročník
V úterý 7. 5. 2019 začal od brzkých ranních hodin šrumec.
Postupně se na hřišti za školou sjížděli sportovci, učitelé,
rozhodčí, fanoušci a přátelé školy. Po roce se opět konaly Chrášťanské atletické závody, které navazují
na tradici Vltavotýnské atletické olympiády.
Po slavnostním zahájení začalo ve školním areálu sportovat najednou 92 dětí z 9 škol. Bylo rozdáno
96 medailí v pěti atletických disciplínách a jedna upomínková sportovní trofej. Jmenovat všechny
oceněné sportovce by vydalo na dlouhý seznam
jmen, a tak zmíníme jen ty domácí. Nutno říci, že
někteří sbírali medaile ve více disciplínách jako
houby po dešti. Mezi sportovní hrdiny tohoto dne
se tedy zařadili: Tomáš Kalina, Sabina
Domínová, Adéla Kalinová, Jakub Tesař, Sára
Bauerová
a
Klára
Trávníčková
–
GRATULUJEME!

Velký dík patří všem, kteří pomáhali tyto závody uskutečnit.
V první řadě pedagogickým pracovníkům, přátelům školy a
našim rozhodčím, kteří vždy ochotně přijedou pomoci:
panu Karlu Lukáškovi, Josefu Mikeskovi, Honzovi Merclovi,
Veronice Kalinové a Václavu Machovi. V neposlední řadě
patronům závodů – zástupci obce, panu starostovi Josefu
Vomáčkovi, a ředitelce školy, paní Miroslavě Machové.
Srdečné poděkování patří také všem věrným fanouškům,
kteří přišli podpořit naše mladé sportovce a vytvořili parádní
soutěžní atmosféru. Všem sportovcům přejeme hodně zdaru do dalších sportovních klání a těšíme se na
další ročník.
Venkovská liga - (Chrášťany- Bernartice – Záhoří)
V letošním školním roce opět soupeříme se ZŠ a MŠ Bernartice a ZŠ a MŠ Záhoří ve sportovních turnajích
a soutěžích v seriálu Vesnické ligy. V září proběhlo první kolo ligy – orientační závod s disciplínami, který
jsme organizovali na naší škole a ve kterém se nám podařilo zvítězit. Začátkem prosince proběhlo druhé
kolo v Bernarticích ve florbale žáků 8. a 9. ročníků, ve kterém obsadili druhé místo. Třetí kolo se posunulo
do Záhoří, kde proběhlo soutěžní klání ve vybíjené dívek 6. a 7. ročníků, naše dívky obsadily druhé místo.
Žáci
mají
tyto
soutěže
velice
v oblibě,
vždy
je
čeká
malá
odměna
a nezapomenutelný sportovní zážitek.
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OVOV – Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů
Třetím rokem se naše škola účastnila této soutěže v okresním kole v kategorii jednotlivců v Českých
Budějovicích. Velkou radost nám udělal postup hned tří závodníků do krajského kola – Adély Kalinové,
Miroslava Šocha a Sáry Bauerové, které se konalo 15. 5. 2019 v Táboře. I když počasí vůbec nepřálo
Adélka Kalinů se nezalekla a opět ukázala svým soupeřům záda a krajské kolo ve své kategorii vyhrála.
Druhým rokem se tak probojovala z krajského kola do kola republikového, které se bude konat v září
v Brně. Adélce gratulujeme a přejeme mnoho sportovních úspěchů a
v Brně ještě lepší umístění než v loňském roce.
Poznávací zájezd Francie – Anglie 9. – 14. 6. 2019
9. června pak pojede 15 žáků na týdenní zájezd do Paříže a Londýna,
během kterého navštíví Eiffelovu věž, Louvre s Monou Lisou,
Versailles a další zajímavá místa francouzské metropole. Po přejezdu
průlivu La Manche Eurotunnelem budou žáci pokračovat v cestě do
Londýna. Prohlídka města začíná na nultém poledníku v Greenwichi,
kde mohou žáci stát zároveň na západní i východní polokouli.
V Londýně na ně čeká prohlídka královského hradu Tower
s královskými klenoty, London Eye s nezapomenutelnou vyhlídkou na
Londýn, vládní čtvrt, parlament nebo Buckinghamský palác.
Ve Velké Británii budou žáci spát v rodinách, a tak si také mohou vyzkoušet
své znalosti angličtiny.
Osmačky a poslanci
Jak naši poslanci pracují, jak diskutují, zda vůbec vnímají
své
kolegy,
si
ověřily
žákyně
8.
ročníku
při návštěvě poslanecké sněmovny 17.
dubna, která byla zorganizována v rámci
projektu MAP II v ORP Týn nad Vltavou Reg.
č.:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009070.
Děvčata navštívila jednání poslanců České
republiky a měla možnost osobně být při projednávání
vlivu GDPR na práci policie nebo jednání o právní
zodpovědnosti nezletilých. Poslanecká sněmovna sice
vypadala velice vznešeně, pěkná starodávná budova,
vynikající bezpečnostní zabezpečení, ochranka u
každých dveří, ale při pohledu do sálu bylo všem jasné,
že ve škole při výuce panuje větší klid a žáci věnují
výkladu učitele větší pozornost než naši poslanci svým
řečníkům. Přesto tato návštěva byla pro dívky velkým zážitkem, neboť viděly mnoho známých politických
tváří z televize, na které byly velmi zvědavé. Po malé procházce Valdštejnskými zahradami a Kampou
pak ještě navštívily Národní divadlo. S průvodcem si prohlédly jeviště, balkony a foyer historické budovy
Národního divadla. V nejspodnějším patře také viděly základní kameny budovy a z balkonu na střeše
budovy byl krásný výhled na Pražský hrad.
Neodmyslitelnou součástí exkurze byl dobrý oběd a nákupy na Václavském náměstí. Cesta vlakem sice
byla vzhledem k modernizaci trati trochu náročnější, ale i tak se celý den vydařil a děvčata byla spokojená
a plná zážitků.
ČDPR 17.května
Dne 17. května se naše škola opětovně zapojila do boje s rakovinou, a to účastí v celonárodní veřejné
sbírce „Český den proti rakovině 2019“ ve prospěch Ligy proti rakovině Praha. Většina žáků 9. ročníku
se rozdělila do tří skupin, které za krátký čas obsáhly hned několik obcí: Chrášťany, Dražíč, Koloměřice.
Zde
nabízeli
k prodeji
symbol
akce
–
kytičku
měsíčku
lékařského
za minimální částku 20 Kč, tento rok s meruňkovou stužkou. Společně s kytičkou občané obdrželi letáček
o prevenci nádorového onemocnění plic. Děti se setkávaly s různorodými reakcemi, které byly vesměs
pozitivní a většina lidí snahu žáků v chladném a deštivém počasí ocenila a solidárně přispěla. Zapečetěné
pokladní vaky byly odevzdány ke zpracování na pobočce České pošty. Celková částka činila 5782Kč,
všem přispěvatelům děkujeme.
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Projektové dny v ZŠ
Žáci si na začátku školního roku připravili návrhy projektových dnů ve škole. Ke každému takovému
návrhu vypracovali ve skupinkách plakáty. Ostatní spolužáci z prvního i druhého stupně měli možnost
odhlasovat, kterého dne by se chtěli nejvíce zúčastnit. Tři projektové dny s největším počtem hlasů byly
nebo budou uskutečněny.
Na „Apríla“ již proběhl „Bláznivý den“, kdy děti přišly do školy bláznivě oblečené, o malých přestávkách
se po chodbách školy pohybovaly daným bláznivým způsobem a o velké přestávce dostaly balónky
s héliem.
16. května se ve třídách rozezněla hudba. Žáci si o malých přestávkách zatancovali ve třídách, o velké
přestávce společně s ostatními na chodbě. V „Den hudby“ se tančilo i při tělocviku, při odpoledním
vyučování se pouštěl muzikál a nacvičovala se jednotlivá vystoupení na školní akademii.
V polovině června půjdeme do školy v pyžamech. Samozřejmě v rámci „Pyžamového dne“ . Tak
doufejme, že v nočních košilích neprochladneme a bude nám svítit sluníčko.
Školní knihovna
Od druhého pololetí mají děti možnost navštěvovat knihovnu i ve svém
osobním volnu (každý den od 7:00, úterý od 12:30 do 15:00 a ostatní dny
dle domluvy). Jsou zde připraveny tituly všech žánrů k vypůjčení v knihovně
i domů, rozdělené pro první a druhý stupeň. Dále časopisy, hádanka na
každý týden, číselné spojovačky, destičkové Logico piccolo pro hravé
rozvíjení a učení. Někteří využívají knihovnu ráno k přípravě na písemky a
zkoušení.
Kroužky
Děti mají možnost navštěvovat kroužek deskových her.
Vyhráváme i
prohráváme v „Pexesu“, „Prší v kartách“, „Člověče nezlob se!“, „Ubongu“,
„Dobblu“, v „Logicu piccolo“. Navštívili jsme stránky www.skolakov.eu, kde jsme
si vyzkoušeli početní pexeso a křížovky.
Na kroužku výtvarky si dívky 4. a 5. ročníku vyrobily
náramky přátelství, korálkové náramky, stojánky na
pastelky,
košíčky
z větviček na petrklíč, velikonočního zajíce ze dřeva,
kamínkovou záložku do knížky, kamínkový obrázek, upekly
velikonočního berana a upletly košíky z pedigu.

Mateřská škola
Po dlouhé zimě se těšíme na
skotačení v zahradě mateřské školy
a hlavně na hry s novým pískem.
Sluníčko nám zatím moc nepřeje,
stále je schované někde mezi mraky.
Snad se ho brzy dočkáme
a bude nás hřát alespoň na našich
výletech, na které se už moc těšíme.
Vydáme
se
také
s lesníky
do lesa za zvířátky a opečeme si
společně buřty. Na naší návštěvu se
určitě těší i zdejší hasiči a jistě nám
rádi předvedou hasičskou techniku.
Ale nyní máme plné ruce práce,
jelikož pro vás připravujeme besídku
a zároveň vás na ní srdečně zveme.
Mateřská škola bude v době hlavních prázdnin uzavřena z důvodu rekonstrukce sociálního
zařízení v obou odděleních.
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Dotace MŠMT
V loňském roce byla podána žádost o dotaci pro mladé hasiče na MŠMT. Dotace nám byla přidělena,
v plné výši, takže se děti dočkají nového vybavení např. hadice, rozdělovač, nové dresy, …
Dar pro mladé hasiče od okresního sdružení hasičů
Ve středu 14. 3. 2019 se v lišovské hasičské zbrojnici uskutečnilo slavnostní předání požárních stříkaček
Tohatsu dvěma sborům dobrovolných hasičů. Stříkačky byly zakoupeny z příspěvku Nadace ČEZ, která
je
jak
pro
okresní,
tak
pro
krajské
sdružení
dobrovolných hasičů dlouhodobým partnerem a pomáhá jim
zejména finančně s realizací projektů dospělých i mladých hasičů.
Právě zástupce Nadace ČEZ a člen jejího statutárního orgánu
František Lust společně se starostou Okresního sdružení hasičů
Jiřím Žižkou stříkačky předali Sborům dobrovolných hasičů
z Chrášťan a z Lišova.
Pro stříkačku jsme si dojeli s velkou radostí, bylo pro nás
překvapením a potěšením, že ji dostal zrovna náš sbor. Tréninky dětí
se tak velice zkvalitní, jelikož budou cvičit na stříkačku, která se
používá při soutěžích.
Hra Plamen
Nová sezona je v plném proudu. Děti mají za sebou jarní obvodové kolo hry Plamen, které se konalo tady
v Chrášťanech 4. 5. 2019, jako kolo podzimní. Soutěže se účastnilo na 20 družstev mladších a 20
družstev starších dětí (což činí přes 300 dětí a okolo 100 dospělých). Mladší děti i starší děti opět
postoupily do okresního kola shodně z 1. místa.
Velké poděkování patří všem, kteří tuto akci organizovali nebo se nějakým způsobem podíleli na
její přípravě a průběhu!
Okresní kolo hry Plamen se konalo 1. 6. 2019 ve Zlivi. Děti soutěžily v disciplínách - požární útok, štafeta
požárních dvojic, štafeta 4x60m, štafeta CTIF, útok CTIF a ZPV. I když tentokrát na cenný kov nedosáhly,
patří jim velké poděkování za píli a snahu při přípravě i při soutěžích.
Českobudějovický dvojboj
V tomto roce máme v plánu s dětmi odjet v Českobudějovickém dvojboji 7 soutěží a to v Ledenicích, Zlivi,
Týně nad Vltavou, Dolním Bukovsku, Chrášťanech, Olešníku a Ohrazeníčku. Zatím se vše daří, děti jsou
skvělé a snaží se podávat co nejlepší výkony. Mladší v loňském roce sbíraly mnoho zkušeností, které se
letos začaly zúročovat. Mají za sebou dvě soutěže a v obou vyhrály požární útok s úžasnými časy. Mladší
družstvo bylo doplněno novými malými hasiči, kteří teprve sbírají nové zkušenosti a v době tréninků a
soutěží se snaží vypilovat vše potřebné, aby byly výsledky co nejlepší.
Jako jedni z mála chrášťanští hasiči pořádají jedno kolo Českobudějovického dvojboje, letos v neděli
2. 9. 2018 od 9. 00 hod. Soutěžit se bude v požárním útoku a závodu požární všestrannosti. Všem, kteří
se účastní příprav při těchto akcích, patří opět velké poděkování.
Děti čeká v tomto roce ještě mnoho práce, a proto je třeba jim držet pěstě, aby dosahovaly stále lepších
a lepších výsledků.
Za odměnu pro ně vedoucí mladých hasičů v létě od 22. 7. – 27. 8. 2019 připravují letní soustředění
v RZ
Cihelna
Radětice,
tentokrát
s celotáborovou hrou
INDIÁNI.
Mladí hasiči chtějí
poděkovat
touto
cestou
Obci
Chrášťany
za
podporu
v jejich
aktivitě
a
Obci
Dražíč, která je opět
podpořila nemalou
finanční částkou.
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Výškové práce
Pronájem autoplošiny s obsluhou
Více na www.vyhlidko.cz
Petr Svatoš, tel. 773 122 887

Probíhající a připravované akce aneb co by se mělo
povést v roce 2019 (mimo jiné ):
- instalace bezdrátového rozhlasu ve všech částech obce ( dotace POV JčKraje )
- výměna oken na severní straně bytovky 131
- výměna kotle v bytovce 109
- oprava sociálního zařízení v MŠ Chrášťany ( příspěvek Nadace ČEZ )
- dokončení dlažby na hřbitově
- realizace projektu úprav dopravního značení
- oprava střechy na „salaši“
- pořízení nového hasičského zásahového automobilu ( se státní dotací ) – probíhá výběrové řízení na
dodavatele, nové auto bude nejdříve na jaře 2020

15.6.
15.6.
18.6.
19.6.
21.6.
21.6.
12.7.
13.7.
21.7.
27.7.
4.8.
10.8.
17.8.
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Dětský den v Doubravě
Fotbalový zápas Chrášťany – Mladé B ( 17:30 ) + dokopná
Pasování prvňáčků na čtenáře
Besídka dětí MŠ
Besídka žáků ZŠ
Začátek diskotékové sezóny na letním parketu v Koloměřicích
Koncert skupiny FANTOM v Koloměřicích
Doubrava Open – turnaj ve stolním tenisu
Hastrmanův pohár – turnaj dvojic v nohejbale Doubravka
Rybářské závody dětské ( Doubrava-Hladná )
Setkání heligonkářů v Chrášťanech
Rybí hody v Doubravě
Hasičská soutěž – Memoriál M.Sýkory v Chrášťanech
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Hlasování o nový znak proběhne v červnu prostřednictvím ankety na webových stránkách a na
Facebooku a prostřednictvím anketního tištěného formuláře uvnitř tohoto zpravodaje.
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