Lidový dům Chrást

Významné dny měsíce:

Sobota 8. ledna – 20,00 hod. - koncert skupiny V3SKA
Sobota 15. ledna – 20,00 hod. - Myslivecký ples pořádaný Mysliveckým sdružením.
Sobota 29. ledna – 20,00 hod. - Rybářský ples pořádaný Českým rybářským svazem.
Neděle 30. ledna – 14,00 hod. - Dětský maškarní ples

1. ledna – Nový rok
1. ledna – Den obnovy samostatného
českého státu
6. ledna – Tři králové
27. ledna – Den památky obětí holocaustu
28. ledna – Mezinárodní den mobilizace proti
jaderné válce

FC Spartak Chrást
Zveme Vás na přípravná utkání chrásteckého mužstva:
15.1. so
22.1. so
29.1. so
5.2. so
12.2. so

10.00 Chrást - Přeštice (turnaj Senco)
14.00 Chrást - Měčín (turnaj Senco)
14.00 Zruč - Chrást
11.00 Chrást - Chlumčany (turnaj Senco)
11.00 Chrást - Vejprnice (turnaj Senco)

19.2. so 15.00 Chrást - Senco (turnaj Senco)
22.2. út 19.00 Chrást - Bolevec (turnaj Senco)
27.2. ne 14.00 Chrást - Zbiroh (pohár, Luční ul.)
6.3. ne
zápas o umístění (turnaj Senco)

Místní knihovna - tel. 377845514, e-mail: knihovnachrast@volny.cz
Nové stránky knihovny: http://naseknihovna.cz/chrastuplzne
Pondělí
9.00 – 12.00, 14.00 – 19.00
Středa
11.30 – 15.00
Čtvrtek
9.00 – 12.00, 14.00 – 18.00
Každá 1. sobota v měsíci (8.1.)
8.00 – 12.00
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
Byl vypracován nový organizační řád pro práci na počítači v knihovně, s novým
ceníkem. Prosím, informujte se v MLK.

otevřeno:

Přehled akcí:
Datum

Čas

Místo

ne 2.1.

17,00

Lidový dům

so 8.1.

7,00-19,00

so 8.1.

tělocvična

Akce
Koncert Chrástochoru a
divadelní hra Rakovnická
vánoční hra
Lukostřelecké závody

Pořadatel

oddíl lukostřelby

Volduchy,
Dýšina

Koncert Chrástochoru

Chrástochor

Kulturní výbor

so 8.1.

20,00

Lidový dům

Koncert skupiny V3SKA

Lidový dům

st 12.1.

15,30

DPS Chrást

Lednové čtení v DPS

Kulturní výbor

so 15.1.

20,00

Lidový dům

Myslivecký ples

Myslivecké
sdružení

st 26.1.

14,00-17,00

ZŠ Chrást

Zápis do 1. třídy

ZŠ Chrást

so 29.1.

20,00

Lidový dům

Rybářský ples

Český rybářský
svaz

ne 30.1.

14,00

Lidový dům

Dětský maškarní ples

Český svaz žen

út 1.2.

20,00

hasičárna

Pletení z pedigu

oddíl Sluníčko

Odpověď: čp. 1 - při prvním číslování v roce 1770 dáno panské hospodě (dnes čp. 36), při
druhém číslování v roce 1818 dáno kamencárně v Hoře, později bylo čp. 1 dáno jako
neobsazené číslo restauraci v Zábělé.
Kontakt na tvůrce Kulicha: referent@obecchrast.cz, knihovnachrast@volny.cz.
Vydává Kulturní a sportovní výbor OÚ Chrást
ev. č. MK ČR - E 16084

prosinec 2010

KULturní Informace pro CHrást

Leden 2011

Dobrý den a dobrý celý příští rok!
V novém roce bychom se chtěli vrátit k chrástecké historii.
Používáme v hovoru spoustu pomístních názvů usedlostí a chalup, u kterých ti mladší nebo nově
přistěhovalí jen zoufale kroutí hlavou :
„A kde to je, u Chudáčků (u Hříchů, u Kouřimů...) a proč, když tam bydlí někdo úplně jinej?“ A
tak vznikl nápad alespoň pár takových názvů objasnit. Ale leden, jako první měsíc, nadhodil
otázku podobnou, a to: Kde máme v Chrástu čp. 1? V obcích s kostelem to býval kostel nebo
fara, ale co u nás? Odpověď najdete na konci Kulicha, a poskytl ji ze svých materiálů - stejně
jako informace o názvech chalup po celý rok 2011 - kronikář obce Zbyněk Blaheta.

Slovo starosty:
Ladovské Vánoce udělaly určitě radost nám všem, ale hlavně dětem, které po několika letech
zažívají opravdové bílé Vánoce. A až příště někdy budou slavit Vánoce na blátě, budou vědět, že
písně, kdy se sní o bílých Vánocích, jsou pravdivé. Pro nás to byla zkouška, jak obstojíme
s odklízením sněhu. Vidím, jak se stále více hromadí sníh u vchodů a vjezdů domů. Chodníky se
stále zužují a komunikace trpí mrazem, solí i posypem. Už teď je vidět, že na mnoha místech
budou značně poškozené. Každý z nás ví, jak „mizerné“ komunikace máme a tato zima nám ještě
více pomůže je „dodělat“. Děkuji tímto všem, kteří se starají o chodník nebo veřejný prostor a
pomáhají tak s úklidem sněhu. Velice si vážím jejich pomoci. A zároveň vás žádám o
toleranci, když nebude nějaký úsek okamžitě vyčištěn. Někdy se to nedá stihnout, ale budu
rád za každé upozornění na můj telefon 602 187 341 a sjednám nápravu. Měsíc prosinec byl
velice živý. Začátkem měsíce jsme odstartovali Advent. Společným setkáním na návsi jsme
rozsvítili vánoční strom. Setkalo se nás opět hodně. Je vidět, že tato setkání v tomto čase jsou pro
nás všechny velmi důležitá. Letos jsme mohli navštívit nově otevřenou cukrárnu u rybníka, která
perfektně obstála a bude příjemným zpestřením těchto akcí. Zároveň chci tímto poděkovat i všem
ostatním prodejcům, kteří vám nabídli i přes velký mráz (-8 °C) velké množství hezkých dárků a
občerstvení. Poděkování patří i organizátorům dalšího vánočního programu s vánočním zdobením,
koncerty a divadlem, který nám zpříjemnil vánoční hektickou dobu.
Akce MOBILNÍ VÝKUP ŽELEZA A BAREVNÝCH KOVŮ, kterou jsme pro vás uskutečnili
11.12., se povedla a i přes nepřízeň počasí se vybralo 1,6 t šrotu a přišlo cca 40 lidí. Naše obec byla
první, kdo zkusil tento mobilní výkup zorganizovat a povedlo se to. V roce 2011 se výkup opět
uskuteční na jaře a na podzim. Proto by bylo dobré se na tento způsob výkupu připravit. Ale určitě
se do výkupu nezapojili zloději, kteří jsou tak ohleduplní, že si počkali do zimy, když neprší a jen
sněží a ukradli v obci několik okapových svodů. Zařádili si i na pečovatelském domě, kde ukradli
měděné svody hned dva a připravili si k „výkupu“ další, ale to už nestihli. Snad příště….. si
skřípnou prsty! Ještě maličkost ke sběrným nádobám. Vím, že je třeskutá zima, ale prosím,
neoblékejte naše sběrné nádoby na tříděný odpad na bytovkách starým ošacením zevnitř. Jim to
nepomůže a nám to přidělává práci. Děkuji!!!
Hlavní prosincovou událostí obce bylo i 2. veřejné zasedání zastupitelstva obce Chrást,
které se konalo 16.12.2010. Byl schválen rozpočet na rok 2011. Rozpočet je zajímavý tím, že ho
předjednalo předchozí zastupitelstvo a nové zastupitelstvo dopilovalo. Jsem přesvědčen, že
rozpočet na příští rok je sestaven velice dobře tak, aby se dalo v obci něco udělat pro nás všechny i
přes nepřízeň celkové finanční situace v celém státě. Můžete se na něj podívat na našich
internetových stránkách. Podstatné na zasedání bylo i schválení přepracovaných obecních vyhlášek
(více o nich níže).

Je konec roku 2010, doběhli jsme do cíle a všichni jsme vyhráli. Připravujeme se na nový
start a já vám na ten závod novým rokem přeji hodně zdraví, štěstí, vzájemné spolupráce a
ohleduplnosti a ať máte náladu Vánoc po celý rok 2011.
starosta L. Bohuslav

Informace pro veřejnost:
• Zastupitelstvo obce Chrást se na svém zasedání dne 16.12.2010 usneslo vydat 3 obecně závazné

vyhlášky, které nahradily stávající vyhlášky, aby byly v souladu se zákony. Ve vyhlášce č. 4/2010
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu a ve vyhlášce č. 3/2010 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství nedošlo k závažným změnám. K úpravě došlo pouze u
vyhlášky č. 2/2010 o místním poplatku ze psů, kde se zvyšují všechny částky poplatku o 50
Kč. Tzn. že občan zaplatí za 1 psa v rodinném domě 150 Kč, za 2. a dalšího psa 230 Kč, za psa
chovaného v bytových domech s více byt. jednotkami 550 Kč (za 2. a dalšího 750 Kč) a za psa,
jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu zaplatí 130 Kč (za 2. a
dalšího psa 170 Kč).
• Dále upozorňujeme na drobné úpravy v jízdním řádu autobusů ČSAD Plzeň, ke kterým došlo od
12.12.2010. Odjezdy autobusů ČSAD od Lidového domu směr Plzeň (tučně vyznačené jsou
spoje, u kterých došlo ke změně): 5,00; 5,06; 5,47; 6,52; 7,05; 7,07; 12,14; 13,28; 15,50 (nový
spoj); 17,12.
Odjezdy autobusů ČSAD z Plzně, Doubravky směr Chrást (tučně vyznačené jsou spoje, u kterých
došlo ke změně): 5,50; 5,54; 6,32; 10,02; 11,41; 15,04; 15,10; 15,18; 16,36; 17,04 (nový spoj);
18,40.
Třídění odpadu
V rámci Odpadového systému obce je zajišťováno sdružené plnění pro společnost EKOKOM, a. s. a spotřebitelé mohou odkládat odpady z obalů v rámci tohoto systému:
Sběr papíru - Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír,
reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)
Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír,
použité plenky a hygienické potřeby
Sběr skla - Do zelených nádob můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné
střepy - tabulové sklo
Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Sběr plastů - Do žlutých nádob můžete odhodit: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je
sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén
Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje,
chemikálie, barvy apod.)
Sběr nápojových kartonů - V naší obci se nápojový karton sbírá do nádob společně s Plasty,
nádoby jsou označeny touto oranžovou nálepkou.
V Chrástu se nachází 14 stanovišť s nádobami na separovaný odpad.
Sběr kovů - Kovové odpady se odnášejí do sběren, nebo na sběrné dvory. V naší obci budou
probíhat pravidelné mobilní svozy kovového odpadu v intervalu 2x ročně.
Sběrný dvůr - Sběrný, nebo také „recyklační“ dvůr je místo, kde můžete odevzdat odpady, které
se nevejdou do běžných kontejnerů. Každý dvůr má svého správce a ten vám poradí, do kterého
kontejneru můžete odložit odpady, které jste přinesli, nebo přivezli.
Chcete-li více informací o různých akcích, navštivte také tyto internetové stránky:
http://chrast.evangnet.cz - Církev českobratrská evangelická
www.obecchrast.cz - Obecní úřad Chrást
www.zus-chrast.cz - Základní umělecká škola Chrást
www.slunicko.vesele.info - oddíl Sluníčko
http://skolachrast.blog.cz - Základní škola Chrást
www.mschrast.blog.cz - MŠ Chrást
http://naseknihovna.cz/chrastuplzne - Místní lidová knihovna (nové stránky)

TJ Spartak Chrást – oddíl ASPV
Zájemci o cvičení si mohou přijít zacvičit každé úterý (bodyforming) a čtvrtek (aerobic) od 20,00
hod. do chrástecké tělocvičny. Začínáme 4.1.2011 od 20,00 hod. Těším se na Vás, Klára.

Oddíl Sluníčko

☼ Oddíl Sluníčko Vás zve na „Pletení z pedigu“, které se uskuteční v úterý 1.2.2011 od 20.00
hodin v klubovně Hasičského sboru Chrást. Cena kurzu je 270 Kč. Budeme plést ošatku.
Vyučující bude Lenka Voráčová. Závazné objednávky nahlaste nejpozději do 25.1.2011 na
telefon: 606 572 022 (p. Čechurová) nebo na e-mail: slunicko.vesele.info@seznam.cz, z důvodu
zajištění potřebného materiálu. Srdečně se na Vás těšíme.
☼ Upozorňujeme rodiče, že bude naše klubovna opět otevřena od středy 12.1.2011
(dopoledne i odpoledne) a pravidelné cvičení bude opět zahájeno od čtvrtka 13.1.2011 od
9.00 hodin v tělocvičně TJ Spartak Chrást.
ZŠ Chrást
Akce uskutečněné v prosinci 2010:
- 6.12. proběhl zápas ZŠ Chrást proti ZŠ Dýšina. V basketbalu i přehazované zvítězila naše škola.
- 7.12. se žáci 1. i 2. stupně zúčastnili „Mikulášské laťky“, nejlepší výkony podali tito žáci:
P. Novák, M. Červená, M. Matys.
- 20.12. proběhl na stadionu Spartak Chrást „Vánoční aerobic“, kterého se zúčastnili žáci 1.
i 2. stupně.
Akce plánované na leden 2011:
- 10. - 14.1. – lyžařský výcvik (2. stupeň)
- 20. - 21.1. – den otevřených dveří
- 26.1. - 14,00-17,00 hod. – zápis do 1. třídy (k zápisu se dostaví děti, které do 31.8.2011
dovrší 6 let; rodiče přinesou s sebou obč. průkaz, rodný list dítěte a vyplněný dotazník,
který obdrží v MŠ nebo ZŠ Chrást)
- 31.1. – vysvědčení, akce „Sportem proti drogám“ (střelba na koš) v tělocvičně ZŠ Chrást

Okénko zastupitelů SNK – Volba pro obec Chrást:
Vážení spoluobčané,
jak jsme Vám slíbili a jak se starosta obce zavázal, budeme mít nyní možnost Vás prostřednictvím Kulichu
každý měsíc pravdivě informovat o dění v obci a jejím okolí. Vedle novinek ze života škol, sportovců a dění
v kultuře máte právo vidět dění v obci i z jiných úhlů pohledu. Je nám velice líto, že v době nejkrásnějších
svátků roku, kdy si lidé přejí zdraví, štěstí a pohodu, Vás musíme informovat o skutečnosti, která nás šokovala.
Vraťme se o rok zpět, kdy nám všem prostřednictvím KULICHU dávalo vedení obce v čele s panem starostou
Ladislavem Bohuslavem v listopadu 2009 na vědomí: „Počátkem měsíce listopadu bude uzavřen Benátský
most. Bude to nepříjemné, ale statický posudek mostu, který jsme nechali zhotovit, nám dal jasná
pravidla.“ Z dostupných oficiálních zdrojů jsme zjistili, že se tvrzení nezakládá na pravdě. V již zmíněném
statickém posudku ze dne 26.5.2009, kterým OÚ zdůvodňuje uzavření mostu a který jsme si jako opoziční
zastupitelé vyžádali, se v závěru uvádí:
Dopravní opatření: …S ohledem na výsledné zatížitelnosti je nutno na most osadit následující dopravní omezení:
Dopravní značku č.B13 s hodnotou normální zatížitelnosti 2t; Dodatkovou tabulku č.E5 s hodnotou
výhradní zatížitelnosti 2t; Dopravní značku č.B14 s hodnotou zatížení na nápravu 1,3t.
Je zarážející, že po dobu šesti měsíců od vypracování posudku v květnu 2009 až do doby uzavření mostu v
listopadu 2009 byl most podle OÚ v pořádku a mohla přes něj jezdit i těžká nákladní auta přes 2t!? A najednou
se vydá rozhodnutí se zákazem i pro osobní automobily. Ptáme se tedy za všechny občany, kterých se opatření
dotklo, proč bylo vědomě několik měsíců vyjádření statika tajeno a následně zkresleně interpretováno?
Požadujeme zdůvodnění, proč více jak rok obyvatele Benátek jezdí po objížďce? Je to opravdu pro blaho obce
a jejích obyvatel? Proto jsme otevřeli tuto otázku na posledním obecním zastupitelstvu. Pod tlakem obyvatel
pan starosta přiznal, že osobní auta po mostě jezdit vlastně mohou! Nevěříte-li, choďte na veřejná jednání
zastupitelstva obce, kde se dozvíte i jiná zajímavá fakta. Demokracie a pluralita názorů umožňuje svobodu
projevu a měla by i zaručovat poslaneckou odpovědnost vůči voličům. V rámci našich pravomocí se budeme
snažit popsanou situaci co nejrychleji řešit! Nechceme svévolné zasahování do běžného života občanů
podporovat mlčením. Budeme konstruktivně s odborníky hledat optimální řešení v problémových situacích a
snažit se, aby byl život v Chrástu po všech stránkách příjemný a na tom bychom rádi spolupracovali také
s vedením obce, které však zatím neprojevuje o spolupráci zájem! Chceme i v dalším období bez jakýchkoliv
osobních ambicí pracovat pro blaho nás všech, budeme hledat schopné lidi, odborníky, firmy v našem okolí
(ne z Prahy, Liberce, Písku….), aby to co nejméně finančně zatěžovalo.
V novém roce Vám všem přejeme hlavně zdraví, osobní spokojenost, radost a těšíme se na spolupráci
s Vámi.
SNK – Volba pro obec Chrást
kontaktní email: opozicechrast@email.cz

