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ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Chrášťany
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
máme za sebou již rok od fungování nového zastupitelstva a nového vedení radnice. Tento rok byl
především rokem seznamovacím, abychom vůbec pochopili, jak takový úřad funguje. A především je
jisté, že nic se nejde naučit hned. Za uplynulý rok jsme tedy načerpali zejména spoustu zkušeností.
S tím souvisí i podpora a přístup občanů, ten nám může v práci hodně pomoci. V tomto směru
proběhlo vše vesměs pozitivně, prospěšné jsou i negativní reakce, pokud jsou vedeny konstruktivně.
Mnoho věcí se povedlo a také nepovedlo, protože obec bohužel nemá neomezené možnosti a
podmínky. Máme ovšem jednu jistotu – do budoucna nás opět čeká velká porce práce. Věřím, že se
nám podaří dotáhnout rozběhnuté projekty do zdárného konce. Se závěrem roku bych rád popřál
všem spoluobčanům především hodně zdraví, pohody, spokojenosti a úspěchů nejen v nadcházejícím
roce 2012.
Mgr. Josef Vomáčka

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Na zasedání dne 15.11. bylo přítomno 10 z 15 členů zastupitelstva obce.
1) ZO schvaluje 9 hlasy pořízení změny územního plánu Chrášťany, rekreační oblast v
k.ú.Pašovice.
2) ZO schvaluje 10 hlasy prodej pozemku p.č.697/6 o výměře 119 m2 v k.ú. Doubrava nad
Vltavou, manželům Michalcovým za cenu 30 Kč za 1 m2.
3) ZO schvaluje 10 hlasy záměr prodeje pozemků p.č.23/4 o výměře 33 m2 a p.č.23/5 o výměře
145m2 v k.ú. Doubrava nad Vltavou, paní I.Chotěborské za cenu 30 Kč za 1 m2.
4) ZO schvaluje 10 hlasy prodej pozemku p.č.1558/9 o výměře 14 m2 v k.ú. Doubravka u Týna
nad Vltavou, manželům Novotným, za cenu 30Kč za 1m2.
5) ZO schvaluje 10 hlasy prodej pozemku p.č.37/2 o výměře 240 m2 v k.ú. Doubrava nad
Vltavou, panu J.Kobližkovi za cenu 30 Kč za 1 m2.
6) ZO schvaluje 10 hlasy prodej pozemku p.č.275/3 o výměře 156 m2 v k.ú. Doubrava nad
Vltavou, panu J.Kobližkovi za cenu 30 Kč za 1 m2.
7) ZO schvaluje 10 hlasy prodej pozemku p.č.275/15 o výměře 243 m2 v k.ú. Doubrava nad
Vltavou, panu J.Kobližkovi za cenu 30 Kč za 1 m2.
8) ZO schvaluje 10 hlasy záměr prodeje pozemku p.č.1548/9 o výměře 109 m2 v k.ú. Doubravka
u Týna nad Vltavou.
9) ZO schvaluje 10 hlasy počet členů osadního výboru Doubravka. Schválený počet je 5.
10) ZO schvaluje 10 hlasy tyto členy osadního výboru Doubravka – F.Landa, Jar.Hajíček,
J.Novotná, J.Peřinová, P.Čapek

PROJEKTY V OBCI
* Projekt zateplení školy včetně modernizace kotelny je ve fázi výběrového řízení, do konce roku by
měl být znám dodavatel.
* Projekt sezónní hospody v Doubravce je těsně před dokončením, po zbudování bezbariérového
přístupu nyní zbývají poslední úpravy.
* Projekt dětského hřiště v Doubravě je již úředně povolen, vybudováno by mělo být dle počasí ještě
do konce roku.
* V lokalitě nových parcel proběhnou majetkoprávní úkony ve vztahu k pozemkům a celá oblast bude
projektově připravena k zasíťování.
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INFORMACE Z RADNICE
Sociální poradenství
Občanská poradna Farní charity Týn nad Vltavou nabízí bezplatnou, diskrétní a nestrannou pomoc a
podporu při řešení obtížných životních situací člověka. Dále nabízí pomoc při orientaci uživatele v jeho
právech, oprávněných zájmech a povinnostech. Služby poskytujeme každé třetí pondělí v měsíci od
15.00 do 17.00 hod. v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Chrášťanech.
Naše pomoc je diskrétní a bezplatná.
Autobusová linka
I přes naše intervence nebude zatím obnovena zrušená autobusová linka, která před polednem vozila
naše občany do Týna. Krajským úřadem a ČSAD nám bylo sděleno, že linka není zařazena do
základní dopravní obslužnosti mikroregionu, kraj ji nijak nedotuje a jako vysoce ztrátová byla tedy bez
náhrady zrušena.

ZPRÁVY Z MŠ
Akce MŠ v listopadu a prosinci:
15.11.
21. – 22.11.
listopad
28.11.
1. - 16.12.
5.12.
6.12.
prosinec
prosinec
20.12.
22.12.

divadelní představení „Vodník Loužička“
nástěnka – co si děti přejí dostat pod vánoční stromeček
prodejní výstavka knih
divadelní představení „ O dubovém mužíčkovi“
příprava přáníček a dárečků na Vánoce
Mikuláš, anděl a čerti ze ZŠ v MŠ, nadílka
divadelní představení „Vánoční hvězdička“
prodejní výstavka knih
výstavka prací dětí z MŠ ve školní jídelně
divadelní představení „Sněhová královna“
vánoční besídka s hodováním

ZPRÁVY ZE ZŠ
Akce ZŠ v listopadu a prosinci:
12.11.
14.11.
15.11.
16.11.
18.11.
23.11.
29.11.
1.12.
5.12.
6.12.
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vystoupení divadelního kroužku Pruhované ponožky na Setkání důchodců v Dražíči
třídní schůzky
divadelní představení „Vodník Loužička“ v MŠ (1., 2., 3. ročník)
prodejní výstavka knih v ZŠ
Barevný den – výzdoba třídy, malování (6., 7. ročník)
exkurze do muzea a na rozhlednu Semenec v Týně nad Vltavou (8. ročník)
exkurze do Střední keramické školy v Bechyni (9. ročník)
exkurze do planetária v Českých Budějovicích (1. – 7. ročník)
exkurze na výstavu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích (8. a 9. roč.)
beseda o Evropské unii (8. a 9. ročník) v ZŠ
beseda se zástupcem SOU Písek (8. a 9. ročník)
mikulášská nadílka a Vánoční dílničky
Přijďte se podívat, jak vznikají vánoční výrobky.
vánoční trhy ve školní jídelně od 15 hod.
Všichni občané jsou srdečně zváni.
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10.12.
20.12.
21.12.
22.12.

vystoupení divadelního kroužku Pruhované ponožky na Mikulášské v Dražíči od 14 hod. a ve
Slabčicích od 15,30 hod.
výlet do Lince (8. a 9. ročník)
zdobení stromečku v lese (1. stupeň)
vánoční besídky ve třídách a společný slavnostní oběd

KALENDÁŘ AKCÍ
4.12.
11.12.
17.12.
18.12.
31.12.
31.12.

Mikulášská nadílka
Vánoční zpívání
SDH Chrášťany – výroční valná hromada
SDH Doubrava – výroční valná hromada
Silvestrovský fotbálek na hřišti
Silvestrovský pochod na Chlum – ve spolupráci s Dražíčem

Z ČINNOSTI DIVADELNÍHO SOUBORU
V roce 2011 došlo ke znovuoživení ochotnické tradice v Chrášťanech. Skupina nadšenců nastudovala
známou historickou komedii, která měla premiéru 7.5.2011. Představení se setkalo s velkým
úspěchem. Od té doby se v okolních obcích odehrálo již 10 repríz. V současnosti se soubor ryzích
amatérů pomalu připravuje na novou hru.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti 2011
Životní jubileum oslaví
v měsíci listopadu:
Hajíček František, Doubravka
Jarošová Božena, Koloměřice
Marhoun František, Chrášťany
Němcová Marie, Doubravka
Pekárek Václav, Chrášťany
Rybáčková Anna, Chrášťany

v měsíci prosinci:
Bromová Ludmila, Doubravka
Mikolášková Marie, Chrášťany
Novotný František, Doubrava
Vondrová Marie, Pašovice
Zuntová Zdeňka, Chrášťany

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!
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ZE SPORTU
Fotbal
TJ Sokol Chrášťany skončil v podzimní části sezóny 2011-12 ve III.třídě okresu ČB na 11.místě se
ziskem 7 bodů.
přehled výsledků :
Vrábče 3:0, Nemanice 2:5, Borek 0:0, Úsilné 0:2, Dívčice 1:1, Źabovřesky 0:3,
Dubné 1:1, Bavorovice 1:3, Koloděje 0:2, Mokré 2:3, Pištín 1:1

Hokej
Hokejisté HC Panthers hrají již 3.ročník amatérské Vltavské ligy.
V lize se nám zatím výsledkově nedaří, výhry občas dosáhneme v přátelských zápasech na ledě
v Milevsku.

ONDŘEJ LANDA JE KUCHAŘEM ROKU ČR !
Kuchařem roku České republiky se na Mezinárodním gastronomickém festivalu Gastrofest v Českých
Budějovicích stal Ondřej Landa z luxusní pražské restaurace Kampa Park. Českou republiku pojede
příští rok reprezentovat na kontinentální soutěž Bocuse d'Or do Bruselu.
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Mezinárodní soutěž kuchařů lze přirovnat k udílení filmových Oscarů. Do národního kola se
kvalifikovalo osm špičkových českých kuchařů starších 23 let, pět jich bylo z pražských hotelů, po
jednom z Tábora, Českých Budějovic a Mladé Boleslavi. Soutěžící s pomocníky měli za úkol připravit
dva pokrmy, a to z ryb a z kuřecího masa. K dispozici měli filety z mořského jazyka, krevety a dvě
modronohá kuřata. Jídla podle originálních receptů servírovali osmi strávníkům. Podle pravidel
obsahovalo menu tři rozdílné přílohy a omáčku dle vlastního výběru. Vítěz oslovil porotu menu
nazvaným Mořský jazyk 45. Servíroval Mousselinu z mořského jazyka s omáčkou coralline se
zeleninovým bouquet garni. Přílohami byla korunka ze zeleného chřestu s bramborovým pyré a
smetanovým koprovým olejem. K pokrmům podával silnou krémovou omáčku s kaviárem. Z
francouzského kuřete připravil drůbky, plněný krk s cibulovým confitem s lanýži a flanem z černého
kořene s krémem.
Kromě kvality samotného pokrmu porota hodnotila dodržování postupů, prezentaci, respektování
surovin a jejich správné využití s ohledem na minimalizaci odpadu. V neposlední řadě zohlednila i
čistotu pracovního místa.
www.ctk.cz
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