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ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Chrášťany
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se během prázdninových měsíců zapojili a pomohli
s údržbou obce, tak abychom to všude měli hezké. Pokud se něco třeba nepodařilo, tak se to příště
pokusíme zase vylepšit. Letos nejvíce dala všem zabrat určitě příprava pouti. Tentokrát dorazilo i
několik nových atrakcí a s průběhem pouťování můžeme tak být spokojeni, až na sobotní špatné
počasí. To trochu znepříjemnilo i tradiční pouťový zápas, naštěstí to bylo vyváženo příjemným
posezením v upraveném bufetu na hřišti, o nějž se přes léto postarali fotbalisté a bude využíván i na
všechny další nejen sportovní akce. Diskotéky v Koloměřicích měly letos celkem pozitivní ohlas,
vydařily se i další pořádané události – setkání heligonkářů, hudební festival, hasičské soutěže,
pouťová zábava. Dále stále probíhají rozpracované projekty, podrobnosti uvádíme na jiném místě
tohoto zpravodaje.
Mgr. Josef Vomáčka

Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Na zasedání bylo přítomno 12 z 15 členů zastupitelstva obce.
1) ZO schvaluje 12 hlasy nové znění vyhlášky o místních poplatcích.
2) ZO schvaluje 12 hlasy odmítnutí nabídky na koupi pozemků od manželů Pužejových.
3) ZO schvaluje 12 hlasy záměr prodeje pozemku p.č.697/6 o výměře 119m2 v k.ú. Doubrava
nad Vltavou.
4) ZO schvaluje 12 hlasy záměr prodeje pozemku p.č.23/4 o výměře 33m2 v k.ú. Doubrava nad
Vltavou.
5) ZO schvaluje 12 hlasy záměr prodeje pozemku p.č.23/5 o výměře 145m2 v k.ú. Doubrava nad
Vltavou.
6) ZO schvaluje 10 hlasy záměr prodeje pozemku p.č.1558/9 o výměře 14m2v k.ú. Doubravka u
Týna nad Vltavou.
7) ZO schvaluje 12 hlasy záměr prodeje pozemku p.č.52 o výměře 1239m2 v k.ú. Chrášťany.
8) ZO schvaluje 12 hlasy záměr prodeje pozemku p.č.37/2 o výměře 240m 2 v k.ú. Doubrava nad
Vltavou.
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9) ZO schvaluje 12 hlasy záměr prodeje pozemku p.č.257/3 o výměře 156m v k.ú. Doubrava
nad Vltavou.
2
10) ZO schvaluje 12 hlasy záměr prodeje pozemku p.č.257/15 o výměře 243m v k.ú. Doubrava
nad Vltavou.
11) ZO schvaluje 12 hlasy záměr prodeje části pozemku p.č.257/7 v k.ú. Doubrava nad Vltavou.
12) ZO schvaluje 12 hlasy prodej pozemku p.č. 4554/15 o výměře 63m2 v k.ú. Doubravka u Týna
nad Vltavou, panu J. Nožkovi, za cenu 30 Kč za 1m2.
13) ZO bere na vědomí zprávu o výsledku přezkumu hospodaření DSO SMAO Vltava za rok
2010, hodnocení plnění rozpočtu DSO SMAO Vltava a závěrečný účet DSO SMAO Vltava za
rok 2010
14) ZO schvaluje 12 hlasy Výzvu k podání nabídek, pro výběrové řízení na projekt „Změna zdroje
vytápění a zateplení objektů ZŠ a MŠ Chrášťany“.
15) ZO schvaluje 11 hlasy návrh na zřízení osadního výboru Doubravka.
16) Zastupitelstvo nerozhodlo o počtu členů osadního výboru.
17) ZO schvaluje 12 hlasy příspěvek Římskokatolické farnosti na pořízení nových varhan ve výši
50.000 Kč.
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INFORMACE Z RADNICE
Informace o revizích komínů
Vzhledem k jisté nespolehlivosti tradičně využívaného kominíka p.Fialy došlo k tomu, že ne všichni
majitelé domů mají provedenou zákonem požadovanou prohlídku. Proto doporučujeme všem, kterým
ještě prohlídka komínů chybí, aby se ještě jednou nahlásili na OÚ, kde se pak pokusíme připravit
náhradní společné řešení, případně si mohou kominíka zajistit i sami.
Stavební parcely
Připravujeme informativní schůzku pro zájemce o stavební parcely v Chrášťanech. Schůzka se
uskuteční přibližně v polovině října a bude obsahovat aktuální informace o stavu příprav celé lokality.
Žádáme všechny zájemce, aby nahlásili na OÚ své kontaktní údaje pro přesnější naplánování
vyhovujícího termínu.

ZPRÁVY Z MŠ

Ve školním roce 2011-2012 je zapsáno 28 dětí ve věku 4-6 let, o které se starají vedoucí učitelka
Jaroslava Koudelková a učitelka Jitka Kosová, v polodenní třídě je 17 dětí ve věku 3-4 roky, o které
pečuje učitelka Olga Králová.
Od září mohou rodiče dětí z MŠ odebírat dotované mléčné výrobky z programu „Školní mléko“. Na 1
dítě lze každý vyučovací den v měsíci zakoupit 1 z dotovaných mléčných výrobků.
DOTOVANÉ MLÉČNÉ VÝROBKY (Madeta a.s.)
Nabídka od 1.9.2011
Mléko LIPÁNEK jahoda
Mléko LIPÁNEK vanilka
Mléko LIPÁNEK kakao
Mléko LIPÁNEK neochucené
Jogurt NATURE – bílý
Jogurt NATURE – jahoda
Jogurt NATURE - broskev
Smetanový krém LIPÁNEK vanilka
Smetanový krém LIPÁNEK kakao
Smetanový krém LIPÁNEK DUO kakao - vanilka
Tvarohový krém LIPÁNEK DUO jahoda - vanilka
Tvarohový krém LIPÁNEK DUO kakao - banán
Žervé LIPÁNEK
Žervé LIPÁNEK - pažitka
Jogurtové mléko JOVONKA - jahoda
Akce MŠ v září a říjnu:
1.9.
30.9.
21.10.
říjen
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přivítání dětí v MŠ
divadelní představení „Červená karkulka“
divadelní představení „Krtečkovo dobrodružství“
prodejní výstavka knih
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ZPRÁVY ZE ZŠ
Základní škola je úplná šestitřídní škola s devíti ročníky. Ve školním roce 2011-2012 je do školy
zapsáno 64 dětí, z toho 37 dětí na první stupeň a 27 dětí na stupeň druhý. Malý počet žáků si vynutil
spojení pěti ročníků do dvou tříd na I. stupni školy.
Body konceptu školy, které bychom chtěli zrealizovat ve školním roce 2011-2012







založení webových stránek školy
navýšení kapacity žáků ve školní družině, popřípadě zřízení školního klubu
úprava PC učebny – nové počítače, polohovatelné židle
úprava okolí školy – lavičky před školou
zřízení kabinky na dívčích WC
zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Akce ZŠ v září a říjnu:
20.9.
září
20.10.

„Jak se krotí princezna“ - divadlo v Týně nad Vltavou (1. - 5. ročník)
Den v přírodě (I. a II. stupeň)
„O Slunečníkovi, Větrníkovi a Měsíčníkovi“ – divadlo TnV (1. - 5. ročník)

KALENDÁŘ AKCÍ
4.9.
17.9.
24.9.
24.9.
8.10.
15.10.
22.10.
23.10.
29.10.
29.10.

Dětská hasičská soutěž
Setkání důchodců
Sraz sokolníků + myslivecká taneční zábava se
zvěřinovou tombolou
Fotbal Chrášťany – Dívčice od 16:30
Fotbal Chrášťany – Dubné od 16:00
Vepřové hody
Svatohubertská slavnost
Fotbalové derby Chrášťany – Koloděje - neděle od
14:30
Turnaj v mariáši
Fotbal Chrášťany – Mokré od 14:00

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti 2011
Životní jubileum oslaví
v měsíci září:
Příhodová Božena, Doubravka
Rybáček Václav, Koloměřice
Šedivý Václav, Chrášťany
Šimánková Kristina, Doubravka
Valentová Anna, Chrášťany
Veselá Ludmila, Doubrava
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v měsíci říjnu:
Dědičová Ludmila, Doubrava
Koukolová Miloslava, Chrášťany
Marhounová Božena, Chrášťany
Valvoda Jan, Doubrava
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Jubilanti u příležitosti 70., 75., 80., 85. a vyššího výročí narození dostávají od OÚ dárkový balíček.
Jubilantům u příležitosti 70., 75., 80. a vyššího výročí narození posíláme i hudební gratulaci
prostřednictvím Českého rozhlasu České Budějovice.
Blahopřejeme!

ZE SPORTU
Fotbal
TJ Sokol Chrášťany skončil v sezóně 10-11 ve III.třídě okresu ČB na 5.místě.
Příprava na novou sezónu :
turnaj ve Hvožďanech (25.6.) – 3.místo
turnaj v Kolodějích (30.7.) – 4.místo
přátelský zápas proti FC Kluky (7.8.) – prohra 1 : 6
přátelský zápas proti TJ Slabčice (21.8.) – výhra 4 : 1
nová sezóna :
27.8. pouťový zápas STAŘÍ – MLADÍ 3 : 1 (R.Drozd, M.Černý, P.Dlouhý -T.Marhoun)
mistrovský zápas protiTJ Vrábče (27.8.) – výhra 3:0 (Suchan, Pastor, P.Svatoš)
mistrovský zápas v Nemanicích (3.9.) – prohra 2:5 (Vomáčka, P.Svatoš)
Hokej
Hokejisté HC Panthers budou letos hrát již 3.ročník amatérské Vltavské ligy.
Už v létě se dostali na led, aby důkladně potrénovali.
Prozatímní výsledky :
HC Dražíč 7:15, HC ELBEN ČB 7:7.
Ligový start 4.9. - ELBEN ČB 0:10
Nohejbal :
2.7. se v Chrášťanech odehrál tradiční nohejbalový turnaj, tentokrát za účasti 11 trojic. Za
nepříjemného počasí triumfovala trojice z Dřítně, na domácí favority KAT (A.Král, R.Skala, M.Říha)
zbylo druhé místo.

PROJEKTY V OBCI
* Asfaltování místních komunikací v Koloměřicích je hotové, probíhají ještě dokončovací práce na
zpevnění krajnic.
* Byla realizována provizorní oprava ploché střechy na budově školy a jídelny. Je to první krok před
plánovanou velkou rekonstrukcí a zateplením. Právě probíhá příprava výběrového řízení na
dodavatele.
* Projekt sezónní hospody v Doubravce je před dokončením, po osazení oken nyní zbývá dokončit
zednické práce, dlažby a obklady.
* Projekt dětského hřiště v Doubravě je v úřednických rukou ve fázi územního řízení, vybudováno
bude do konce roku.
* V lokalitě nových parcel je provedeno geometrické zaměření, budou probíhat další majetkoprávní
úkony ve vztahu k pozemkům a jsou v řešení varianty zdrojů vody pro celou oblast.
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