červen 2018

Obecního úřadu Chrášťany

Vážení spoluobčané,
máme za sebou již téměř polovinu roku 2018, roku, v němž nebudeme realizovat žádný větší projekt.
Vzhledem k úvěrovým povinnostem obecního rozpočtu letos připravujeme a realizujeme jen akce
menšího rozsahu. Svým tradičním životem si žijí naše spolky, společenské, kulturní a sportovní akce pro
děti i dospělé probíhají dle plánu, opět s podporou ČEZu v rámci Oranžového roku. Letos mají významná
výročí sbory v Doubravce, Koloměřicích a Pašovicích, velké výročí má celá naše republika. Po lednových
prezidentských volbách nás čekají v říjnu volby pro obec mnohem důležitější, a to volby komunální,
v nichž budeme volit zastupitelstvo na další čtyřleté období. Věřím, že vybereme správně. Přeji dětem
krásné prázdniny a všem občanům pohodové a příjemné léto, bez osobních i přírodních katastrof.
Mgr. Josef Vomáčka

Místní poplatky – splatnost do 30.6.2018 !!
Poplatky za svoz odpadů zůstávají pro rok 2018 ve stejné výši jako v letech předchozích ( 300 Kč pro
trvale bydlící, 450 Kč pro byty a domy, kde nikdo není trvale hlášen a pro rekreační objekty, a 150 Kč pro
děti do 6 let a seniory nad 70 let ), poplatek za psa činí stále 60 Kč. Připomínáme těm, kteří dosud
zaplaceno nemají, že splatnost poplatků je do 30.6.2018. V případě nezaplacení hrozí až trojnásobné
navýšení poplatku. Poplatky se platí v hotovosti v pokladně OÚ, případně převodem na účet obce.
Jodové tablety
Na jaře byly ve spolupráci s HZS a ČEZ sbírány staré jódové tablety a distribuovány nové, zase na dalších
5 let. Jsou určeny k aplikaci pouze v případě atomové havárie. Pokud ještě někomu zbyly doma staré
tablety, může je odevzdat na OÚ, stejně tak si na OÚ může nové tablety vyzvednout, pokud někomu
nebyly doručeny.
Vítání občánků
Jsme velice rádi, že se v naší obci stále rodí děti. Obec si dětí i jejich rodičů váží a připravuje tradiční
slavnostní vítání občánků. Platné zákony nám ovšem nedovolují rozeslat pozvány jen tak z naší vůle.
Vyzýváme proto rodiče, kteří mají zájem se svým dítětem se slavnostního aktu zúčastnit ( pokud ještě
dítě vítáno nebylo) aby si v kanceláři OÚ vyzvedli ( případně stáhli z webu ), vyplnili a odevzdali příslušný
formulář. Na základě takového přihlášení budou pak informováni o termínu a pozváni na slavnostní vítání
nových občánků naší obce.

Na zasedání bylo přítomno 11 z 15 členů zastupitelstva obce.
3) ZO schvaluje 13 hlasy záměr prodeje obecních pozemků p.č. 808/8 o výměře 63 m2, a 808/7 o výměře
37 m2 v k.ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou.
4) ZO schvaluje 13 hlasy Pasport místních komunikací obce Chrášťany včetně zařazení místních
komunikací do kategorií a plánu zimní údržby.
5) ZO schvaluje 13 hlasy vydání změny č. 3 územního plánu Chrášťany, která bude ( jakožto opatření
obecné povahy ) vydána vyvěšením na úřední desku obce, včetně úplného znění po vydání změny č. 1
a č.3.
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Na zasedání bylo přítomno 13 z 15 členů zastupitelstva obce.
3a) ZO schvaluje 13 hlasy bezúplatný převod pozemku KN p.č. 4480 o výměře 693 m 2 v k.ú. Chrášťany
u Týna nad Vltavou do vlastnictví obce od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
3b) ZO schvaluje 13 hlasy záměr prodeje pozemku KN p.č. 10/3 o výměře 1460 m 2 v k.ú. Chrášťany u
Týna nad Vltavou. Pozemek je určen ke stavbě RD, s podmínkou vybudování příjezdové cesty a přeložky
kanalizace.
3c) ZO schvaluje 13 hlasy záměr prodeje části pozemku KN p.č. 4527/11 o výměře cca 100 m 2 v k.ú.
Chrášťany u Týna nad Vltavou.
3d) ZO schvaluje 13 hlasy záměr prodeje pozemku KN p.č. 18/1 o výměře 121 m2 , a p.č.st.153 o výměře
351 m2 včetně budovy čp.11 v k.ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou.
3e) ZO schvaluje 13 hlasy záměr prodeje pozemku KN p.č. st.216 o výměře 20 m2 včetně budovy skladu,
p.č.st.112/1 o výměře 121 m2 včetně budovy čp.14, a část p.č 4555/20 o výměře cca 160 m2 v k.ú.
Koloměřice.
3f) ZO schvaluje 13 hlasy záměr prodeje pozemku KN p.č. 901/30 o výměře 37 m2 , p.č. 901/31 o výměře
38 m2 a p.č.st.20/1 o výměře 119 m2 včetně budovy čp.15 v k.ú. Doubrava nad Vltavou.
3g) ZO schvaluje 13 hlasy záměr prodeje části pozemku KN p.č. 901/1 o výměře cca 80 m 2 v k.ú.
Doubrava nad Vltavou.
3h) ZO schvaluje 13 hlasy záměr prodeje pozemku KN p.č. 60/1 o výměře 499 m 2 , a p.č. 61/2 o výměře
188 m2 v k.ú. Doubrava nad Vltavou, k využití jako zahrada.
3i) ZO schvaluje 13 hlasy záměr prodeje pozemku KN p.č. 1645/1 o výměře 781 m2 , p.č. 1644/3 o výměře
1310 m2, p.č. 1644/4 o výměře 576 m2, a p.č.st.117 o výměře 807 m2 včetně budovy čp.52 v k.ú. Dražíč,
a to podílu 1/12, který je ve vlastnictví obce Chrášťany.
4) ZO schvaluje 13 hlasy Plán společných zařízení pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Pašovice.
5) ZO projednalo návrh změny č.2 územního plánu Chrášťany a schvaluje 13 hlasy vydání změny č.2 ÚP
Chrášťany v souladu s §54 odst.2 stavebního zákona.
6) ZO schvaluje 12 hlasy poskytnutí dotačního příspěvku ve výši 240.000 Kč pro Domovy KLAS o.p.s. na
provoz a činnost sociálního centra Chrášťany čp.5 v roce 2018.
8a) ZO projednalo závěrečný účet obce za rok 2017 a vzalo na vědomí zprávu o výsledcích přezkumu
hospodaření obce za rok 2017. Toto projednání uzavírá 13 hlasy vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením obce s výhradou. Zastupitelstvo přijímá opatření k nápravě chyb nedostatků uvedených ve
zprávě o přezkumu hospodaření obce za rok 2017.
8b) ZO schvaluje 13 hlasy odpisový plán obce pro rok 2018.
8c) ZO schvaluje 13 hlasy účetní závěrku obce za rok 2017.
8d) ZO schvaluje 13 hlasy střednědobý rozpočtový výhled obce na 2018-2020.
9a ) ZO schvaluje 13 hlasy podání žádosti o dotaci na novou CAS pro hasičskou jednotku Chrášťany do
dotačního programu na rok 2019
9b) ZO schvaluje 13 hlasy změnu stanov dobrovolného svazku obcí SMO Vltava.

Fotbalové jaro 2018
Naši fotbalisté po nevydařeném podzimu na jaře zabrali, stačilo to ale jen na posun na 8. místo, což by
mělo znamenat předpokládaný přesun do IV. třídy … Schůze okresního svazu teprve bude, tak uvidíme,
jak to celé dopadne. Na 8.místě jsme nasbírali celkem 38 bodů, při skóre 55:40. Nejlepším střelcem
mužstva byl kanonýr Petr Svatoš se 14 góly.
O pouti 25.8. si připomeneme 40 let fungování klubu. Zváni jsou všichni fanoušci i bývalí hráči. Kdokoli
by měl nějakou fotbalovou zajímavost, ať jí prosím předá starostovi obce k dalšímu zpracování.
Nohejbal
Naši nohejbalisté přes zimu trénovali v bernartické tělocvičně, nyní už pilují kopací techniku na venkovním
asfaltu a připravují se na již 16. ročník tradičního turnaje, který by se měl odehrát 5.7.
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FARNÍ CHARITA TÝN NAD VLTAVOU
SAKAŘOVA 755, 375 01 TÝN NAD VLTAVOU
tel. +420 385 731 553, +420 733 676 684
e-mail: reditelka@farnicharitatyn.cz
IČO: 73632945
www.tyn.charita.cz
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Nabízíme: Péči o Vás a Vaše blízké ve Vašem domácím prostředí, na které jste zvyklí. Naším cílem je
zachování vlastního životního stylu seniorů, setrvání ve Vašem přirozeném prostředí. Chceme být Vašimi
partnery proto, aby Váš život byl i v nemoci, v rámci možností plnohodnotný.
Nabízíme Vám:
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 dovoz stravy, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 pomoc při zajištění chodu domácnosti - běžný úklid, donáška vody, pomoc při zajištění
velkého úklidu domácnosti, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba
topných zařízení
 běžné nákupy a pochůzky a velký nákup,
 praní a žehlení ložního a osobního prádla, popř. jeho drobné opravy
 doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány
veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby
Služba je poskytována v pracovních dnech od 7:00 do 15:30, 16:30 – 18:30 a ve dnech pracovního
klidu (sobota, neděle, státní svátky) od 6:30 do 10:00, od 11:00 do 15:00, od 16:00 do 18:30 hodin.
Službu si můžete sjednat v kanceláři Farní charity, Sakařova 755, Týn nad Vltavou (budova
Městské polikliniky, 3. patro)
pondělí, úterý, čtvrtek
středa

9:00 – 11:30 13:00 – 15:00
9:00 – 11:30
13:00 – 17:00

Další informace: Na tel. +420 733 676 684

V únoru se podařilo vyškolit několik členů zásahových jednotek pro práci s motorovou pilou. Díky dotacím
od Jihočeského kraje budeme moci pořídit digitální radiostanici pro hlavní chrášťanskou jednotku,
motorovou pilu a další vybavení. Máme také požádáno o státní dotaci na nový cisternový automobil, ale
stále to nějak nevychází.
Výročí v roce 2018: SDH Doubravka – 115 let, SDH Koloměřice – 95 let, SDH Pašovice – 90 let
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Mladí hasiči
Nová sezona je v plném proudu. Děti mají za sebou obvodové i okresní kolo hry Plamen. Mladší děti i
starší děti opět postoupily do okresního kola shodně z 2. místa z obvodového kola, které se konalo
ve Strážkovicích. V okresním kole ve Zlivi letos o kousíček nedosáhly na stupně vítězů, starší skončily na
krásném 4. místě. O to mají větší motivaci, aby zabodovaly v Českobudějovickém dvojboji.
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. Z mladších dětí skoro všechny odešly do družstva starších.
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 to bude
v neděli 2. 9. 2018 od 9. 00 hod. Soutěžit se bude v požárním útoku a závodu požární všestrannosti. Další
velkou akcí bude pořádání soutěže obvodového kola hry Plamen, a to podzimní části 6. 10. 2018 a jarní
části (květen 2019).
Všem, kteří se účastní
příprav při těchto akcích,
patří velké poděkování.
Děti čeká v tomto roce ještě
mnoho práce, a proto je
třeba jim držet pěsti, aby
dosahovaly stále lepších a
lepších výsledků.
Za odměnu pro ně
vedoucí mladých hasičů
v létě od 22. 7. – 27. 8. 2018
připravují letní soustředění
v RZ Cihelna Radětice,
tentokrát
s celotáborovou
hrou MRAZÍK.
Mladí
hasiči
chtějí
poděkovat touto cestou
Obci
Chrášťany
za
podporu v jejich aktivitě a
Obci Dražíč, která je opět
podpořila
nemalou
finanční částkou.

Jubilanti 2018
Životní jubileum oslavili a oslaví:
v březnu 2018:
Emilie Rybáčková
Jaroslav Šedivý
Marie Písačková
Vlastimil Malafa
v květnu 2018:
Květoslava Ťupová
Anna Hajíčková
František Zeman
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v dubnu 2018:
Marie Hájková
v červnu 2018
Jaroslav Hladeček
Anna Hajíčková
František Michalec
Miloslava Musilová
Zdeňka Pisingerová
František Havlíček
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v červenci 2018:
Vojtěch Písačka
Josef Soukup
Marie Syrovátková
František Suchan
Jaroslav Pekárek
v srpnu 2018:
František Hošek
Anna Landová

červen 2018

Postřehy ze základní školy
Dne 11. května 2018 ve škole proběhla akce „Kytička pro Dominiku“ na podporu spolužačky
nemocné leukémií. Děti zhlédly krátkou prezentaci, ve které byly vysvětlené základní funkce krevních
buněk a zobrazené mikroskopické záběry těchto tělísek. Druhá část prezentace byla věnována
onemocnění krve – leukémii. Následovala diskuse k tématu a
dokument. Pro žáky z 1. – 4. ročníku byl zvolen dokument z cyklu
„Byl jednou jeden život – Kostní dřeň“, pro žáky 5. – 9. ročníku film
s názvem „Na pomoc životu – Akutní leukémie“. První skupina se
přesunula k připraveným stanovištím „osmáků“, kde mohla zúročit
nově nabyté vědomosti formou četných aktivizujících metod.
Tímto bych chtěla poděkovat i všem žákům, rodičům a
pedagogickým pracovníkům, kteří se zapojili nejen do finanční
podpory Dominiky a její rodiny, ale také do podpory psychické,
tedy svými podpisy a povzbuzujícími vzkazy.
Vybrané peníze se připojily k částce z benefičního
koncertu Vltavotýnské struny, který byl také věnován Domče a proběhl 9. června od 13:05 na Otáčivém
hledišti v Týně nad Vltavou. Koncert zahájil britský kytarista a zpěvák Justin Lavash. Byl připraven
doprovodný program pro děti i dospělé, dražba dortu, prodej cukrových pusinek, bohaté občerstvení vše
s výtěžkem pro Dominiku. Celá akce se velice zdařila a Domču přišlo podpořit velké množství lidí. Další
peníze se vybraly na školní akademii, které se Dominika s maminkou krátce zúčastnily, přispějí také
fotbalisté s výtěžkem z jarního vstupného a Doubravské divizny. Jinak může přispět kdokoli, a to
poukázáním jakékoli částky na bankovní účet č. 115-7430380287/0100.
Dne 16. května se naše škola zapojila ještě jednou do boje
s rakovinou, a to účastí v celonárodní veřejné sbírce „Český den
proti rakovině 2018“ ve prospěch Ligy proti rakovině Praha.
Většina žáků z 8. a 9. ročníku se rozdělila do tří skupin,
které za krátký čas obsáhly hned několik obcí: Chrášťany, Dražíč,
Koloměřice, Hosty. Zde nabízeli k prodeji symbol akce – kytičku
měsíčku lékařského - za minimální částku 20 Kč, tento rok
s vínovou stužkou. Společně s kytičkou občané obdrželi letáček o
prevenci rakoviny tlustého střeva. Děti se setkávaly s různorodými
reakcemi, některé byly bohužel negativní, ale většina lidí snahu
žáků v podmračeném počasí ocenila a solidárně přispěla, za což
jim patří velký dík. Zapečetěné pokladní vaky budou odevzdány ke zpracování na pobočce České pošty.
Mgr. Jana Pazderová
OVOV
Naši školu již druhým rokem v okresním kole této
soutěže v kategorii jednotlivců reprezentovala
Adéla Kalinová. Jak loni, tak i letos se Adélce po
perfektních výsledcích podařilo postoupit do
krajského kola, které se konalo 22. 5. 2018
v Táboře. Soutěžila v 6 disciplínách: sed – leh,
shyby, driblink, běh na 1 000m, sprint 60 m, skok
do dálky. Letos ovšem předvedla dech beroucí
výsledky a postoupila do kola republikového,
které se bude konat v září v Brně. Adélce
gratulujeme a přejeme mnoho sportovních
úspěchů a v Brně to nejlepší umístění.
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Co je OVOV?
Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v desetiboji, královské atletické disciplíně, se rozhodli
připravit pro žáky základních škol atraktivní pohybový program s názvem Odznak Všestrannosti
Olympijských Vítězů - OVOV. Kladou si za cíl přispět ke zvýšení osobní aktivity co největšího počtu dívek
a chlapců a dát současné generaci školáků příležitosti zkusit sportovní začátky podobnou formou, jaká se
osvědčila jim. Jako patroni projektu OVOV působí medailisté a účastníci Olympijských her, Mistrovství
světa a Mistrovství Evropy, kteří se kromě jiného zúčastní i okresních a krajských kol soutěží družstev
OVOV
AKCE ČERVEN 2018
1. 6.
7. 6.
11. 6.
13. 6.
14. 6.
15. 6.
17. – 19. 6.
18. – 22. 6.
19. 6.
19. 6.
21. 6.
25. 6.
26. 6.
27. 6.
28. 6.
29. 6.

DEN DĚTÍ
DEN S POLICII ČR
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – DEVATERO POHÁDEK (1. stupeň, MŠ),
FENOMÉN KAREL ČAPEK (2. stupeň)
FOCENÍ
NOC VE ŠKOLE – 5.a 7. ročník
AKADEMIE
VÝLET - 8. ročník – RZ Cihelna RADĚTICE
VÝLET – 9. ročník – ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
VÝLET – 6. ročník – ZLATÁ KORUNA – RAFTY
VÝLET – 1. – 4. ročník – ZOO JIHLAVA
VÝLET – 5., 6., 7. ročník – ŘÍP, MĚLNÍK, PRAHA
FLORBAL – TÝN NAD VLTAVOU – 2. stupeň
FOTBAL – dívky FOTBALOVÝ KROUŽEK X BECHYNĚ
UKÁZKA HASIČSKÉ TECHNIKY – TÝN NAD VLTAVOU - 1., 4, 5. ročník
DEN V PŘÍRODĚ
PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ a HURÁ NA PRÁZDNINY!!!

S koncem školního roku se se školou loučí dlouholeté zaměstnankyně, a to paní družinářka Miloslava
Dlouhá, paní učitelka Mgr. Vladislava Kabelová a vedoucí kuchařka paní Marie Zimová, které odcházejí
do vytouženého a zaslouženého důchodu. Děkujeme jim za odvedenou práci, za trpělivost a obětavost a
zároveň jim přejeme ještě spoustu spokojených a oddychových let.
zaměstnanci ZŠ a MŠ
Postřehy z mateřské školy
Zima utekla jako voda a děti v mateřské škole zaklínadlem „Klektáky, páráky“ přivolaly jaro v plné
síle. Probudily školkovou zahradu, květiny a broučky ze zimního spánku. Největší radost byla při
probouzení pískoviště a zahradního domečku, kde si děti moc rády hrají a celou zimu se na něj těší.
Jaro otevřelo prostor i jiným aktivitám. Třeba probádání lesa společně s lesníky a opékání buřtů
bylo úplně super. Dětem se zpět do školky vůbec nechtělo. Což potom, když nás Policie ČR svezla autem
s houkačkou a zapnutým majákem a hasiči z Chrášťan nám ukázali celou hasičskou výstroj a nechali nás
pumpovat vodu do hadice a stříkat jí do rybníka.
Vydařil se i Den dětí a výlet do ZOO Dvorec. Vše si děti moc užily. Teď ještě poprosíme sluníčko,
aby pěkně svítilo na naší besídku ke konci školního roku, která bude 13. 6. 2018, a na kterou pilně
nacvičujeme.
A pak ...? Hurá na prázdniny! Mateřská škola přeje všem hodně sluníčka.
Co nás čeká po prázdninách
100 výročí vzniku Československa
V letošním roce oslavíme 100 let od vzniku Československa. K oslavám se připojí i naše škola. Rádi
bychom žákům připomněli události, které vedly ke vzniku Československa, a také jim přiblížili dobu po
roce 1918. Chtěli bychom se zaměřit nejen na osobnosti a události týkající se celé země, ale také na život
lidí v Chrášťanech a okolí. Proto bychom chtěli požádat všechny, kdo vlastní fotografie, dokumenty,
předměty z doby začátku 20. století, zda by nám je nepůjčili na ofocení nebo na výstavu u spořádanou
k této události. Výstava bude zpřístupněna i veřejnosti a bude součástí oslav vzniku ČSR na naší škole.
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Děkujeme za podporu generálnímu partnerovi projektu – Jaderná elektrárna Temelín Skupiny ČEZ.
Přehled hlavních akcí zařazených do projektu v roce 2018 :
* Nohejbalový turnaj Chrášťany ( 5.7. )
* 115. výročí SDH Doubravka ( 7.7.)
* Setkání heligonkářů ( 12.8. )
* Hasičská soutěž - dětská ( 2.9. )
* Sraz sokolníků ( 23.9. )
Další události jsou rovněž uvedeny v kalendáři akcí.
Více informací najdete na webových stránkách spolků, na stránkách knihovny, případně na Facebooku.

( čerpaná dotace 2016 a 2017 od MZe a Jč Kraje )
Přípojky již jsou ze strany dodavatele dokončeny, letos se ještě dokončují opravy povrchů. Pro občany,
kteří ještě nemají zapojenou vodu z nového vodovodu, znovu opakujeme postup pro zprovoznění
vodovodní přípojky:
- 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

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

výsadba 10 ks lip v Doubravce
zdravotní prořez stromů na hřbitově a u kostela
opravy místních komunikací
oprava podlahy v posilovně
rozšíření veřejného osvětlení Chrášťany, Doubravka, Pašovice ( s využitím příspěvku z Nadace ČEZ )
školení práce s motorovou pilou pro členy zásahových jednotek SDH
pořízení digitální radiostanice a dalšího hasičského vybavení
zhotovení pasportu dopravního značení
pořízení změny územního plánu č.2 a 3
úprava parkoviště a dopravní situace u pomníku v Chrášťanech

V naší obci v současné době fungují hospody v Chrášťanech v Doubravě a v Koloměřicích. Po loňském
uzavření se dosud nepovedlo najít zájemce o hospodu v Doubravce, což je pro místní bezesporu škoda.
Kdyby někdo měl zájem, nebo o zájemci věděl, stačí informovat pana starostu. Všechny pronajaté
provozovny v obci ( a nejenom pohostinství ), mají v letošním roce snížený nájem o polovinu.
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10.6.
16.6.
5.7.
7.7.
13.7.
14.7.
21.7.
28.7.
11.8.
11.8.
12.8.
18.8.
24.8.
25.8.
26.8.
2.9.
8.9.
září
29.9.
5.-6.10.
27.10.

Dětský den na hřišti v Chrášťanech
Dětský den v Doubravě + večerní taneční zábava
Nohejbalový turnaj Chrášťany
115. výročí založení SDH Doubravka
Koncert skupiny FANTOM na letním parketě v Koloměřicích
Doubrava Open 2018 ve stolním tenisu
Nohejbalový turnaj dvojic o Hastrmanův pohár v Doubravce
Neckiáda a rybí závody v Doubravě
Setkání občanů rodáků v Pašovicích
Posezení s hudbou a rybími specialitami v Doubravě
Setkání heligonkářů v Chrášťanech
Memoriál M.Sýkory v Chrášťanech – požární sport
Pouťová taneční zábava v Chrášťanech
Pouťový fotbal v Chrášťanech
Divadelní představení chrášťanských ochotníků - repríza
Českobudějovický dvojboj dětí – požární sport
Loučení s létem ( Doubrava, Koloměřice )
Setkání důchodců
Sraz sokolníků
Volby do obecního zastupitelstva
Mariášový turnaj v Chrášťanech

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 obecní plochy, hřiště, budovy a jiná zařízení pouze způsobem k tomu určeným
- 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
- své případné soukromé problémy a spory neřešili prostřednictvím obce, starosta na to nemá
pravomoci ani možnosti
- byli všeobecně ohleduplní ke všem spoluobčanům

* TERMÍN JE STANOVEN na 5. - 6. října 2018
* Kandidovat může politická strana, politické hnutí, nezávislé sdružení nebo nezávislý kandidát.
* Termín pro podání kandidátních listin je 31. červenec do 16.00 hod. na reg.místo na MěÚ Týn.
* Nezávislé sdružení kandidátů musí ke kandidátní listině přiložit petici s min. 51 podpisy občanů.
* Samostatný nezávislý kandidát musí ke kandidátní listině přiložit petici s min. 29 podpisy občanů.
* Zájemci o práci v okrskových volebních komisích se mohou starostovi obce nahlásit do 31.srpna.
* Všichni občané starší 18 let ( tedy voliči ) mají právo k volbám přijít a svým hlasem se podílet na
složení nového zastupitelstva obce na další 4 roky.
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