Lidový dům Chrást
Sobota 29. ledna – 20,00 hod. - Rybářský ples pořádaný Českým rybářským svazem.
ZRUŠENO!!! Neděle 30. ledna – 14,00 hod. - Dětský maškarní ples – ZRUŠENO!!!
Sobota 5. února – 20,00 hod. - Jezdecký ples
Sobota 19. února – 20,00 hod. - Farní ples
Sobota 5. března – 20,00 hod. - Hasičský bál

Významné dny měsíce:
2. února - Hromnice
14. února - Svatý Valentýn
17. února - Světový den manželství
21. února - Mezinárodní den mateřského
jazyka

FC Spartak Chrást
Zveme Vás na přípravná utkání chrásteckého mužstva:
5.2. so 11.00 Chrást - Chlumčany (turnaj Senco)
12.2. so 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 (5.2.)
8.00 – 12.00
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.

otevřeno:

Přehled akcí:
Datum

Čas

Místo

Akce

Pořadatel

so 29.1.

20,00

Lidový dům

Rybářský ples

ČRS

so 5.2.

7,00-19,00

tělocvična

Lukostřelecké závody

oddíl lukostřelby

so 5.2.

20,00

Lidový dům

Jezdecký ples

Lidový dům

pá 11.2.

20,00

hospoda
U Žáby

Koncert rockové kapely
Regenerace

hospoda
U Žáby

so 12.2.

14,30-18,00

tělocvična

Badmintonový turnaj

oddíl badmintonu

út 15.2.

20,00

hasičárna

Pletení z pedigu

oddíl Sluníčko

st 16.2.

15,30

DPS Chrást

Únorové čtení v DPS

Kulturní výbor

so 19.2.

20,00

Lidový dům

Farní ples

Lidový dům

so 26.2.

7,00-19,00

tělocvična

Lukostřelecké závody

oddíl lukostřelby

Předběžné informace o březnových akcích
so 5.3.

20,00

Lidový dům

Hasičský ples

Lidový dům

út 1.3.pá 4.3.

8,30-11,30
13,00-16,00

MŠ Chrást

Dny otevřených dveří v MŠ

MŠ Chrást

út 15.3.

8,30-11,30
13,00-16,00

MŠ Chrást

Zápis dětí do MŠ na šk. rok
2011/12 s odevzdáním
vyplněných tiskopisů

MŠ Chrást

Kontakt na tvůrce Kulicha: referent@obecchrast.cz, knihovnachrast@volny.cz.
Vydává Kulturní a sportovní výbor OÚ Chrást
ev. č. MK ČR - E 16084

leden 2011
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Únor 2011

Dobrý den!
Proč se popisnému číslu 2 říká U Kouřimů a č. 3 v Kouřimském mlýně? V roce 1787 bylo
povoleno postavit chalupu vedle Kouřimského mlýna pro synka mlynářského Josefa Hřícha.
Mlýn i chalupa měly pojmenování po mlynáři Vítovi Kouřimovi, který se mlýna ujal v roce
1680. Byť byl majitelem pouze 6 let a mlýn se vrátil do rukou původních majitelů Hříchů, toto
jméno se ujalo a přetrvalo staletí. Pro nás je dnes mlýn Martínkovský – František Martínek
vydražil v roce 1878 tento mlýn za 12 900 zlatých.

Slovo starosty:
A je po sněhu… Plno peněz se prosypalo solí, štěrkem a prohrnulo strojně i ručně. Plno energie
se vydalo na úklid sněhu a bílá nadílka je pryč. Jak sníh velice rychle přišel, tak rychle odešel. Ale
po roztátém sněhu se zvedala i hladina našich řek. A tak místo zpravodajství o přívalech sněhu
jsme zase pro změnu sledovali povodňová zpravodajství a drželi palce všem, kdo bydlí
v záplavových oblastech. I u nás řeka Klabava u lávky v dolejším Chrástu a u Jílkova mlýna
udělala bu, bu, bu, ale byla k nám milosrdná a poměrně v klidu se vlévala do Berounky. Jen jeden
den se vylila přes silnici v dolejším Chrástu u lávky. Nemůžeme nic namítat. Byl leden, zimní
měsíc a paní zima má na to plné právo, aby ukázala, co umí. Je i po Třech králích, které jste mohli,
když jste chtěli, vyslyšet a zúčastnit se tak Tříkrálové sbírky. A se Třemi králi jsme zaregistrovali i
větší výskyt zlikvidovaných vánočních stromečků, různě poházených po obci a v různých
zákoutích. Na některých zbyla i čokoládová ozdoba. Ale ozdob po psech (ne čokoládových) je
v obci čím dál víc. Po bílé nadílce se to vše ukázalo v plné parádě. Ještěže příroda spí a my se
nekocháme krásnou přírodou. Chodíme spíš s očima u špiček bot, aby naše botky nějakou
nedobrou čokoládu neochutnali. Naše údržba vyrazila po sněhu do ulic s pytli a sesbírala 8
pytlů odpadků. Koše prázdné, pytle plné?! Zajímavé, že??? Lokalitou, kde se stále více a více
hromadí odpadky, je prostor před podiem u tělocvičny. Je vidět, že tam to žije! Ale zima si láme
zuby i na našich komunikacích. Nejhorší úsek u rybníka a u školy je opět provizorně opraven
Správou a údržbou silnic, ale jak dlouhou vydrží?? Je také všeobecně známo, že v obci jsou místní
komunikace v žalostném stavu a po této zimě budou ještě v horším. Přesto vás žádám, abyste nás
na nové přírůstky děr, o kterých zatím nevíme, upozornili. Děkuji! Na jaře některé opravíme,
v rozpočtu s tím počítáme. Jen se více zaměříme na překopy, které vznikly po přípojkách
k nemovitostem a dodnes komunikace není uvedena do původního stavu. Překopy si budou
muset opravit sami majitelé nemovitostí, kteří si přivedli z hlavního řadu plyn, vodu nebo
elektřinu. Mají teď čas připravit se na opravu, aby nám do jara ušetřili již tak unavené
tlumiče našich aut.
V naší škole proběhl v pondělí 26.1. zápis do ZŠ. Je vidět, že se Chrást rozrůstá a třídy se plní.
Letos je přihlášeno k zápisu 31 dětí. Naše škola bude mít po dlouhé době 1. třídu naplněnou úplně
na maximum. Když to tak bude pokračovat, budeme jen rádi. Jestliže tady děti zakoření, víme, že
zde budou žít anebo se sem budou rádi vracet.
Začala také plesová sezona. Myslivci tradičně odstartovali společenské zimní setkávání u tance a
hudby. Myslivecký ples se povedl a vím, že se povedou i ostatní tradiční obecní plesy. V sobotu
29.1. proběhne rybářský ples a budeme čekat na hasičský. Dovolím si poděkovat za nás všechny
všem, kdo tuto společenskou zábavu organizují. A věřte, organizace a příprava plesu dá hodně
práce. Děkujeme!

V posledním lednovém týdnu také začínáme rozšiřovat čistírnu odpadních vod na Vilově.
Začínají zemní a výkopové práce, zima nezima. Naše děti skočí do února s odpočinkem
s jednodenními pololetními prázdninami v pátek 4.2. Vysvědčení děti nastartuje do druhého
pololetí a nás kratší únor nastartuje do delších dnů s pokukováním po hřejivém slunci.
A teď, když dokončuji psaní zase sněží a sněží, ne tak silně, ale přesto… Tak vydržte, sůl, štěrk
i sílu máme. Přeji vám hezký a klidný nejkratší měsíc v roce!
starosta L. Bohuslav

Informace pro veřejnost:
• Je vidět, že svět ještě není tak zkažený. Žák naší školy, Honza Kepl, našel peněženku

s finanční hotovostí i se zdravotní kartou, kde je jméno majitelky. Zodpovědně vše
odevzdal na OÚ. Zaslouží si velkou pochvalu za poctivost a jeho rodiče za vzornou
výchovu.
za všechny – starosta L. Bohuslav

• Český svaz žen se omlouvá dětem a rodičům za zrušení dětského maškarního plesu,

který se měl konat 30.1.2011, ale z důvodu vysokého počtu nemocných dětí se karneval

NEKONÁ!!!
• Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:

- v úterý 15.2. od 17,00 hod. v jednací místnosti OÚ Dýšina – přednáška p. Přemysla Písaře – „Jaro na
zahradě“

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)

ošatku. Vyučující bude Lenka Voráčová. Závazné objednávky nahlaste nejpozději do 8.2.2011
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.

Farní sbor ČCE
- sobota 12.2. od 17 hodin: projekce filmu s tématem lidských práv podle výběru diváků
Vybírat můžete ze tří snímků, které uspěly v diváckém hlasování během Mezinárodního
filmového festivalu „Jeden svět“ 2010:
Kimčongílie - šokující svědectví o koncentračních táborech v Severní Koreji
Hlad - sugestivní obrázek dnešního světa, v němž důsledky spotřebního chování Západu
devastují rozvojové země
Zemřít ukamenováním - o praxi trestu smrti ukamenováním v dnešním Iránu
Hlasovat můžete do 4.2.2011 e-mailem na chrast@evangnet.cz nebo SMS na 739 244 774,
osobně na faře nebo lístečkem ve schránce či v anketě na webu sboru
http://chrast.evangnet.cz. Na webu a na vývěsce také najdete více informací o filmech a
název vítězného snímku. Jako předfilm promítne pan Zbyněk Blaheta některý z dokumentů
o historii Chrástu podle výběru příchozích. Vstup je zdarma.
- Oznamujeme, že během chrásteckého a plzeňského představení Rakovnické vánoční hry
se vybralo přes 3000 Kč na projekt „Živá fara Chrást“. Cílem projektu je vytvoření
multifunkčního centra setkávání v prostorách evangelické fary. Projekt veřejně zahájíme už
na jaře a budeme vás o jeho realizaci průběžně informovat. Děkujeme.
Karel Šimr, farář ČCE v Chrástu

CK Sport Beran Chrást
Dětskou část klubu nově doplnila nadějná závodnice Adélka Foltýnová (2004), čeká nás doplnění
teamového oblečení a startuje příprava veřejného závodu horských kol Velká cena Sport Beran,
který se pojede v neděli 24. dubna jako atraktivní MTB sprinty v Dolním Chrástu. Závod je opět
součástí Krajského poháru horských kol Becker cup 2011.

ZŠ Chrást

Sport Beran Indoor cycling

Akce uskutečněné v lednu 2011:
- V době od 10. do 14.1. se žáci 2. stupně zúčastnili lyžařského kurzu na Pancíři.
- 17.1. se konal workshop k volbě povolání ve školní tělocvičně pro žáky 8. a 9. třídy.
- 18.1. žáci 2. stupně zhlédli pořad z cyklu Planeta země, tentokrát zaměřený na Českou
republiku. Projekce se konala v kulturním domě Peklo v Plzni.
- 19.1. žáci 5. - 9. třídy navštívili v místním Lidovém domě představení „Hvězdy pop music“.
Žákům tak byla představena hudba 20. století v podobě nejznámějších skupin a sólových
zpěváků včetně ukázek živé hudby.
- 20.-21.1. se konal den otevřených dveří, v rámci něhož mohli rodiče nejen navštívit školu, ale i
zhlédnout zajímavé práce žáků.
- 24.1. - Doma za humny - prezentace pracovnice ZOO pro žáky 8. a 9. třídy spojená s besedou.
Prezentace se týkala záchrany chřástala polního v Plzeňském kraji. Jedná se o ohrožený ptačí
druh, který k nám zalétá na hnízdění z Afriky. Celodenní akci May Day pro záchranu chřástala
pořádá ZOO Plzeň 1.5.2011.
- 26.1. proběhl zápis dětí do 1. třídy.

V únoru nabízíme volnou kapacitu míst pro začátečníky - v pondělí a úterý od 18:45, ve
středu od 20:00. Rezervace na tel. 604 642 728.

MŠ Chrást - Předběžná informace o březnové akci
Přijďte v týdnu od úterý 1.3. do pátku 4.3.2011 v době od 8.30 do 11.30 nebo od 13.00 do
16.00 hodin do Mateřské školy Chrást na „DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“. V těchto
dnech budete mít možnost si vyzvednout žádost a další tiskopisy potřebné pro přijetí vašeho
dítěte do naší mateřské školy. S vyplněnými tiskopisy se pak dostavíte K ZÁPISU DĚTÍ, který
proběhne V ÚTERÝ 15.3.2011 v době od 8.30 do 11.30 a od 13.00 do 16.00 hodin v Mateřské
škole Chrást.
Jana Bohuslavová – ředitelka MŠ Chrást

Oddíl Sluníčko

☼ Oddíl Sluníčko Vás zve na „Pletení z pedigu“, které se uskuteční v úterý 15.2.2011 od

20.00 hodin v klubovně Hasičského sboru Chrást. Cena kurzu je 270 Kč. Budeme plést

Okénko zastupitelů SNK – Volba pro obec Chrást:
Ledy se pohnuly
Titulek příspěvku napovídá, že článek v minulém čísle Kulichu a kroky, které jsme v kauze
okolo zprůjezdnění benátského mostu podnikli, podle očekávání vyvolaly okamžité reakce.
Z řad našich stoupenců podporu, od opozice vlnu emocí a následného alibismu. Důležité je, že
se o problému začalo opět jednat a věříme, že nyní osobní zájmy nezvítězí nad konstruktivním
řešením, prospěšným celé obci. Naším cílem je spojit síly, odsunout nic neřešící spory, osobní
křivdy, výmluvy a vypracovat finančně únosné řešení nutných stavebních úprav a v co
nejkratší době je realizovat, aby most mohl opět sloužit osobní dopravě.
I dnes přinášíme další upozornění na obcí nekompetentně řešený problém. Spartak má již
delší dobu hygienicky nevyhovující sociální zázemí, přestože je jeho stav havarijní, OÚ
rekonstrukci odložil na neurčito z důvodu finančního zatížení rozpočtu. Po opakovaných
stížnostech Spartaku byl následně o spolupráci v oblasti získání finančních prostředků na
rekonstrukci zázemí a tribuny v areálu FC Spartak Chrást oficiálně požádán náš kandidát,
člen sociálního výboru, pan R. Bakala. K tomuto úkonu požadujeme vypracovat mandátní
smlouvu a nezbývá než doufat, že se objeví v dohledné době nová výzva z evropských nebo
národních fondů, kterou si nenecháme utéct. Jen pro informaci poslední dotační titul, který
se týkal tohoto problému, měl být zpracován a podán do 31.10.2010 (100% dotace ve výši
3. 000 000 Kč, tedy bez finančního zatížení obce viz. www.msmt.cz), bohužel se tak
nestalo. I za Vás se ptáme – PROČ?
Zastupitelé a zástupci SNK – Volba pro obec Chrást
Tiskový mluvčí Roman Bakala
kontaktní email: opozicechrast@email.cz

