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ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Chrášťany
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
s blížícím se létem se vylepšuje počasí, ubývá oblečení, ale neubývá pracovních povinností. Nastává
doba údržby veřejných prostranství, úklidu, sečení a odvoz trávy. Rád bych požádal všechny občany,
aby v rámci svých možností udržovali nejbližší okolí svých domů a zahrad. V souvislosti
s napouštěním bazénů prosím o trpělivost a shovívavost, charakter počasí naznačuje, že zřejmě bude
letos méně vody, a také nás provázejí časté technické problémy s čerpadly. Lepší zprávou je, že se již
začalo se stavbou silnic v Koloměřicích a rozběhlo se výběrové řízení na rekonstrukci střechy na
škole. Tuto akci bychom rádi realizovali během letních měsíců. – Ve výběrovém řízení bohužel nebyl
vybrán žádný dodavatel ( nepřišly nabídky ), takže je tento projekt zatím zastaven a zastupitelstvo
bude jednat o dalším postupu, zejména v souvislosti s velkým projektem zateplení školy.
Mgr. Josef Vomáčka

foto z úpravy místní komunikace Koloměřice
Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ( z 11.5. )
1) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledcích přezkumu hospodaření obce za rok
2010. Přijímá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při přezkumu.
2) Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy závěrečný účet obce za rok 2010 s výhradou.
3) Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy prodej pozemku č.2366/2 (160m2) v k.ú. Doubravka u Týna
2
nad Vltavou za cenu 60 Kč za 1m .
4) Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy prodej pozemků č.2340/4 a 4570 (7m2 a 12m2) v k.ú.
Doubravka u Týna nad Vltavou za cenu 30 Kč za 1m2.
2
5) Zastupitelstvo schvaluje 15 hlasy prodej pozemku č.1557/2 (352m ) v k.ú. Doubravka u Týna
2
nad Vltavou za cenu 30 Kč za 1m .
6) Zastupitelstvo schvaluje 15 hlasy záměr prodeje pozemků č.2408/4 a 2409/2 (186m2 a 143m2)
v k.ú. Doubravka nad Vltavou.
7) Zastupitelstvo schvaluje 15 hlasy záměr prodeje pozemku p.č.2364 o výměře 132m2 v k.ú.
Doubravka u Týna nad Vltavou.
8) Zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy záměr prodeje pozemku p.č.4554/15 o výměře 63m2 v k.ú.
Doubravka u Týna nad Vltavou.
2
9) Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy záměr prodeje pozemku p.č.4569 o výměře 25m v k.ú.
Doubravka u Týna nad Vltavou.
10) Zastupitelstvo schvaluje 14 hlasy záměr prodeje části pozemku p.č.4554/19 v k.ú. Doubravka
u Týna nad Vltavou.
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11) Zastupitelstvo schvaluje 15 hlasy výmaz neexistujících staveb z katastru nemovitostí na
parcelách :
st.p.č.130 v k.ú.Koloměřice
st.p.č.165 v k.ú.Doubravka u Týna nad Vltavou
st.p.č.18/1 a 18/2 v k.ú.Chrášťany
st.p.č.216/2 v k.ú.Doubravka u Týna nad Vltavou
12) Zastupitelstvo schvaluje 15 hlasy zařazení naší 1/12 objektu v Chlumu (budova čp.52 na
parcele st.p.č.117 v k.ú.Dražíč) do majetku obce v účetní hodnotě 200.000 Kč.
13) Zastupitelstvo schvaluje 15 hlasy ponechání účetního zisku skládky za rok 2010
v hospodaření skládky.
14) Zastupitelstvo schvaluje 15 hlasy Výzvu k podání nabídek pro výběrové řízení na dodávku
střechy pro ZŠ Chrášťany.

INFORMACE Z RADNICE
Upozornění k poplatkům
Obecní úřad oznamuje občanům, že poplatky, za komunální odpad, poplatek ze psů a za stočné za
rok 2011 jsou splatné nejpozději do 30.6. 2011.
V případě nezaplacení poplatků v daném termínu může obecní úřad přistoupit k opatření sankční
povahy, to znamená může zvýšit včas nezaplacený poplatek nebo jeho část až na trojnásobek.
Poplatky je možné zaplatit v hotovosti na obecním úřadě každý den od 8.00 do 16.00 hodin a v pátek
do 14.00 hodin, případně i složenkou typu A, kterou lze vyzvednout rovněž u nás na úřadě. Účet, na
který lze poplatek zaplatit, má č. 4022231/0100. Je ovšem potřebné zjistit si u nás variabilní symbol,
podle kterého můžeme platbu identifikovat.
Mechanizace
Přestože mechanizace vlastněná obcí není v úplně ideálním technickém stavu, mohou si občané stále
dohodnout její zapůjčení pro svoje potřeby. Ceník je k dispozici na OÚ a na webových stránkách.
Prázdninový provoz MŠ
Na základě doporučení zřizovatele a Školské rady při ZŠ a MŠ Chrášťany rozhodla ředitelka školy, že
MŠ bude o prázdninách v termínu od 11. do 22. 7. 2011 v provozu. Ve stejném termínu bude otevřena
i školní družina.

ZPRÁVY Z MŠ
Akce MŠ v květnu a červnu :
5.5.
31.5.
květen / červen
1.6.
červen
červen
červen
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divadelní představení "Kozlík neposlucha"
divadelní představení „Třeboňský skřítek“
výlet
Den dětí (zábavný den v MŠ, opékání vuřtů)
návštěva dětí z MŠ na výuce v ZŠ
hudební průzkum v MŠ - zjišťování hudebnosti předškolních dětí učitelkou ZUŠ
Týn nad Vltavou
besídka na závěr školního roku spojená s rozloučením s dětmi, které odcházejí do
1.třídy
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ZPRÁVY ZE ZŠ
Díky recyklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin.
Žáci naší školy se díky projektu Recyklohraní dovídají zajímavosti o recyklaci odpadů a mají možnost
přímo třídit drobné vysloužilé spotřebiče. Škola loni předala k recyklaci také staré televize a monitory
z počítačové učebny. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin a
vody jsme ušetřili životnímu prostředí, stejně tak o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo
nebezpečného odpadu. Informace nám poskytla analýza neziskové společnosti ASEKOL, která pro
nás zajišťuje sběr a recyklaci žáky vytříděných elektrozařízení v rámci projektu Recyklohraní.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy
v loňském roce vytřídili 13 televizí a 8 monitorů. Tím jsme uspořili 3 kWh elektřiny, 62 litrů ropy,
15 736 litrů vody a 142 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1 tunu
CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 3 tuny.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových
plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 kWh elektrické energie, je to
pěkná úspora.
Přestože studie byla zaměřena pouze na televize a monitory, přínos pro životní prostředí představuje
recyklace všech ostatních druhů starých spotřebičů. Dík si tedy zaslouží všichni, kteří
elektrospotřebiče nevyhazují do směsného odpadu nebo dokonce do přírody, ale nosí je do sběrného
dvora.
Výběrové řízení na místo ředitele ZŠ a MŠ
Na základě probíhajícího výběrového řízení bude v červnu jmenován nový ředitel školy – a na základě
výsledků výběrového řízení byla do funkce ředitelky školy jmenována Mgr.Miroslava Machová.

KALENDÁŘ AKCÍ
5. 6. Dětský den – tentokrát v duchu indiánském
10.6.Vítání občánků
17.6. Dívčí válka - repríza divadelního představení, tentokrát v sále ve Slabčicích
18.6. Dokopná – ukončení fotbalové sezóny
24.6. Dívčí válka - repríza divadelního představení, tentokrát v Raděticích
5.7. Nohejbalový turnaj
13.8. Memoriál M.Sýkory - hasičská soutěž
14.8. Setkání heligonkářů

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V březnu 2011 se narodila Nelly Prášková z Chrášťan.
V březnu 2011 se narodila Justýna Jerhotová z Koloměřic.
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Jubilanti 2011
Životní jubileum oslaví
v měsíci květnu:
Hajíčková Anna, Doubravka
Kasa František, Doubrava
Kolář Jaroslav Doubravka
Landová Marie Doubravka
Tůmová Blažena, Doubrava
Vávrovský Jan, Chrášťany
Zeman František, Chrášťany

v měsíci červnu:
Hlináková Milada, Doubrava
Michalcová Anna, Doubravka
Musilová Miloslava, Pašovice
Palečková Jana, Doubravka
Syrovátková Marie, Doubravka

v měsíci červenci:
Dědičová Antonie, Koloměřice
Hronek Ladislav, Chrášťany
Marková Marie, Chrášťany
Písačka Vojtěch, Chrášťany
Ryba Miroslav, Koloměřice
Vondrášek František, Pašovice
Zemanová Markéta, Chrášťany

v měsíci srpnu:
Blažek Jan, Pašovice
Landová Anna, Chrášťany

Blahopřejeme!

ZE SPORTU
Fotbal

Výsledky odehraných zápasů TJ Sokol Chrášťany v jarní části sezóny III.třídy.
9.4. Chrášťany – Lipí 1:0 (Jirásek)
16.4. Mokré – Chrášťany 1 : 1 (P.Mach)
23.4. Chrášťany – Bavorovice B 5:3 (P.Svatoš 2, Suchan, P.Mach, Jirásek)
1.5. Dříteň B – Chrášťany 1:0
7.5. Chrášťany – Dubné 2:1 (Jirásek, Vomáčka)
14.5. Koloděje – Chrášťany 1 : 3 (Jirásek 2, Vomáčka), nejdůležitější zápas sezóny, velké okresní
derby jsme za vydatné pomoci našich fanoušků vyhráli!
21.5. Chrášťany – Pištín 1:3 (Vomáčka)
Nohejbal
Nohejbalisté zatím pilně trénují, zejména na tradiční místní turnaj, který se bude konat v úterý
5.července.
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HASIČI - požární sport
Hasičským družstvům již začala sportovní sezóna. Z většiny soutěží vozí zejména děti přední
umístění a medaile, tak držme palce, aby se to povedlo i letos.

MALÍ HASIČI USPĚLI VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI
Naši malí hasiči uspěli ve výtvarné soutěži s hasičskou tematikou a dostali diplomy od Okresního
sdružení hasičů.
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