Místní knihovna - tel. 377845514, e-mail: knihovnachrast@volny.cz; naseknihovna.cz/chrastuplzne
otevřeno:
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 (4.2.)
8.00 – 12.00
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.

Přehled akcí:
Datum

Čas

Události v únoru:
3.2. – pololetní prázdniny
20.-26.2. – jarní prázdniny

KULturní Informace pro CHrást
Místo

Akce

Pořadatel
Obec Dýšina

st 1.2.

17,00

Modrý salonek
v Dýšině

Pozdrav Chrástu Dýšině –
koncert žáků a pedagogů ZUŠ
Chrást

čt 2.2.

19,00

malý sál
Lidového domu

Vánoce s Karlem Hašlerem –
koncert Chrástochoru

Obč. sdružení
Cantoreum,
Chrástochor

so 4.2.ne 5.2.

7,00-19,00
8,00-13,00

tělocvična

Lukostřelecké závody

oddíl lukostřelby

so 4.2.

20,00

Lidový dům

Jezdecký ples

ne 5.2.

14,00

Lidový dům

Dětský maškarní ples

Římskokatolická
farnost Dýšina

so 11.2.

14,00

Kulturní dům
Kyšice

Předsoutěžní koncert zpěváků

ZUŠ Chrást

so 11.2.

14,30-18,00

tělocvična

Badmintonový turnaj

oddíl badmintonu

st 15.2.

15,30

DPS Chrást

Čtení v DPS

Kulturní výbor

čt 16.2.

14,00

Lidový dům

Informativní schůzka – změny
v oblasti sociálních dávek

OÚ Chrást

so 18.2.

19,30

Lidový dům

13. ples dýšinské farnosti

Římskokatolická
farnost Dýšina

so 25.2.

20,00

hospoda U Žáby

Koncert kapely Regenerace

hospoda U Žáby

so 25.2.ne 26.2.

7,00-19,00
8,00-13,00

tělocvična

Lukostřelecké závody

oddíl lukostřelby

po 5.3.pá 9.3.

8,30-11,30
14,00-16,00

MŠ Chrást

Dny otevřených dveří v MŠ

MŠ Chrást

st 21.3.

7,30-16,00

MŠ Chrást

Zápis dětí do MŠ na šk. rok
2012/13 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

www.obecchrast.cz
leden 2012

Únor 2012

Dobrý den,
proč se domu čp. 19 říká U Hajných dost dobře nevíme. Možná proto, že v roce 1747
Jan Martínek vyklučil porost pod Hájem a získal tak pole. Dnes má toto číslo dům u
rybníka, ale původně patřilo chalupě stojící na návsi (dnes je tam pomník padlých z I.
světové války). V roce 1882 chalupa vyhořela. Její pozdější majitelka Anna Řihánková,
selka z Lantichovic statku, nechala ruiny zbořit v roce 1894 a toto místo připadlo obci.
Slovo starosty:
Únor bílý pole sílí… Ale u nás v obci zatím nevíme, zda se blíží jaro nebo studený podzim.
I v zoologických zahradách mají problémy, protože medvědi se ještě neuložili k zimnímu
spánku a stále jim chutná. Jen mráz v závěru měsíce nám připomíná, že je opravdu zima a
děti snad opráší na pololetní jednodenní prázdniny svoje brusle a vyzkouší konečně náš
rybník. Od 20.2. do 26.2 budou mít děti další prázdniny, tentokrát jarní týdenní.
Věřím, že do té doby sníh napadne, medvědi usnou, aby nebyli na jaře protivní a když
budou, tak je zavřeme do našeho nově postaveného přístřešku u obecního úřadu, který bude
sloužit na kola a pro opuštěné toulající se psy. V příznivém lednu jsme pouze 2x vyzkoušeli
náš nový sypač na náledí a zatím se osvědčil. Tak ať obci plně slouží dál. Vymalovali jsme
knihovnu a částečně tělocvičnu, vyměnili vrata na Ahoji tak, aby tam mohla parkovat naše
Multikára včetně sypače. Také jsme zamezili řetězem vstup do „Smrčí“, ale opět se to
někomu nelíbilo a kladivem urazil oko na řetěz, aby měl vstup volný… to muselo dát práce
to přivařené oko urazit!!! Na veřejném zasedání zastupitelstva, které se konalo 29.12.,
byla nejpočetnější účast za poslední roky. Děkuji vám a těším se s vámi na další, protože
je dobré vědět, co se v obci děje a nebo co se dít bude. Schválili jsme rozpočet na rok 2012.
Odsouhlasili jsme si nový obecní znak, což je pro nás historicky velice významné. Jedním
z dalších hlavních bodů programu byla i Komplexní pozemková úprava obce Chrást, která
vzbudila nemalý zájem. Dokonce se v poslední době tajně - veřejně roznášejí ohledně této
pozemkové úpravy po obci dopisy, ale zastupitelstvu obce se nic neřekne…...zvláštní
jednání?! Má autor tohoto dopisu opravdu zájem o obec??
V minulém Kulichu jsem naznačil, že vám vždy něco napíši, co se bude týkat nás všech.
Připravili jsme pro vás SMS InfoKanál!! Novinka, která nám opravdu pomůže.
Každý z nás vlastní určitě mobilní telefon. V příloze tohoto Kulicha máte podrobný
návod, jak se zaregistrovat a pak budete jen čekat, kdy na vás pípne SMS z obecního
úřadu, která vám oznámí, že např. ……ve vaší ulici nepoteče voda od - do…… váš pes
běhá před poštou …… právě máme na řece Klabavě I. povodňový stupeň…… se nekoná
rybářský ples z důvodu poruchy vysokého napětí…… Nic vás to nebude stát a věřím, že
nám to všem pomůže. Elektřinu před plesem v sobotu stihli opravit včas, takže rybářský
ples se konal a před týdnem i myslivecký. Kladné ohlasy na tyto velké kulturní akce
s velkou návštěvností slyším z každého koutu obce a já děkuji oběma sdružením za
uskutečněné plesy a výbornou reprezentaci naší obce. A také děkuji i Českému svazu žen
za dětský maškarní bál pro naše nejmenší. Pomalu se prodlužují dny minutu po minutě a je
stále více příjemného ranního i odpoledního světla…. než nám opět v březnu změní čas.
Přeji vám, aby nejkratší měsíc v roce – únor – byl takový, jaký má být… zimní, kdy
s mrazy tuhnou rysy, ale plný těšení na nastávající jaro.
starosta L. Bohuslav

Informace pro veřejnost:

• Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:
- v pátek 17.2.- Biskoupky – přátelské posezení (cena 85 Kč)
- v úterý 21.2.-17,00 hod. – jednací místnost OÚ Dýšina – Zdravě žít, zdravě jíst – přednáška MUDr.
Doubkové

• Od 4.2.2012 dochází ke změně v provozu linky MHD č. 52. Ve víkendovém provozu ráno se
posouvá odjezd prvního páru spojů o 15 minut dříve (nově 5:15 z Doubravky a 5:30 z Chrástu).

• Obec Chrást zahájila provoz SMS InfoKanálu, který umožňuje zasílání důležitých informací na
zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v SMS. V příloze se dozvíte, jak se můžete do
systému registrovat.

• Obecní úřad i nadále vedle SMS InfoKanálu umožňuje ROZESÍLÁNÍ AKTUÁLNÍCH
ZPRÁV OBČANUM e-mailem. Pro zaregistrování vašeho mailu kontaktujte, prosím, obecní
úřad (tel. 377945367, referent@obecchrast.cz) – zatím registrováno 50 občanů. Úřední deska
(nově umístěná z boku OÚ) zůstává stále jako hlavní informační místo, ale lze jednoduše využít i
modernější způsob. Služba je bezplatná.

• Vážení spoluobčané! Obec Chrást získala v roce 2010 od Pozemkového fondu ČR pozemek
za bytovkami parc. č. PK 712/2 (po digitalizaci KN 1271/3 a 1271/4), který je určen pro
výstavbu bytového domu. Zastupitelstvo obce Chrást se rozhodlo, že vyzve občany
Chrástu, kteří mají zájem o spoluúčast při výstavbě, aby se písemně přihlásili na OÚ
Chrást nejpozději do 20.2.2012. Tito zájemci pak budou sezváni na jejich společné
jednání, kde se budou moci domluvit na dalším společném postupu. Upozorňujeme všechny
zájemce, že stavbu nebude řídit obec. Veškeré náklady včetně projektu, technického
dozoru a celkových nákladů na stavbu bude hradit investor!
Zastupitelé obce

• Děkujeme všem občanům, kteří přispěli na Tříkrálovou sbírku. Celkově bylo v našem
regionu vybráno 74.283 Kč. V obci Chrást bylo vybráno 12.155 Kč, v Dýšině 23.859 Kč,
v Nové Huti 5.541 Kč, v Č. Hrádku 14.242 Kč, v Kyšicích 13.427 Kč, v Druztové 2.799 Kč
a ve Smědčicích a Bušovicích 2.260 Kč.
• Ve čtvrtek 16.2.2012 se od 14,00 hod. uskuteční v kinosále Lidového domu informativní
schůzka pro seniory, zdravotně postižené občany, ale i ostatní občany, kteří se zajímají o
změny v oblasti dávek sociální péče. Pracovnice odboru státní sociální péče Magistrátu
města Plzně seznámí občany se změnami, které přinesla reforma od 1.1.2012.
Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
☼ Oddíl Sluníčko Vás zve na „Výrobu doplňků z korálků“, která se uskuteční v úterý 14. 2.2012
od 20.00 hodin v klubovně Hasičského sboru Chrást. Cena kurzu je 270 Kč. Budeme tvořit
hvězdičku nebo želvu z korálků. Vyučující bude Dana Hadingerová. Závazné objednávky nahlaste
nejpozději do 7.2.2012 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.
ZŠ Chrást - http://skolachrast.blog.cz/
Milí čtenáři Kulicha, jako každý měsíc se i v měsíci lednu událo na Základní škole v Chrástu několik
akcí, kulturních i sportovních. Začátek nového roku si děti ze 7. – 9. ročníku užily na lyžařském
výcvikovém kurzu. Tento kurz probíhal na šumavském Pancíři, počasí dětem přálo, a tak se výlet

vydařil bez problémů a také bez zranění. Ve dnech 16. a 17. ledna se naše škola „otevřela“ veřejnosti
při dnech otevřených dveří. Této akce se zúčastnili převážně rodiče, kteří chtěli „nahlédnout“ do
výuky svých dětí, ale také rodiče našich budoucích prvňáčků, kteří se přišli podívat, jakou školu
budou jejich děti v budoucnu navštěvovat. Měsíc leden přinesl i kulturní a vzdělávací akce pro děti
naší školy. První stupeň navštívil 19. ledna divadlo Alfa, kde zhlédl představení Žabákova
dobrodružství, po představení následovala i prohlídka divadla a také divadelní dílny, kde měly děti
možnost nahlédnout do tajemství výroby loutek a divadelních kostýmů a kulis a také měly možnost
prohlédnout si různé druhy loutek. Druhý stupeň se vydal také do Plzně, tentokrát do kulturního
domu Peklo, kde se žáci zúčastnili přednášky Čína – „Planeta Země 3000“. Dne 25. 1. naše škola
pořádala zápis dětí do 1. ročníku. Přišlo se zapsat celkem 29 dětí. Konečný seznam dětí, které od
příštího školního roku nastoupí do 1. třídy bude vyvěšen na stránkách školy a na úřední desce
v červnu 2012. Měsíc leden završili všichni žáci naší školy dne 31.1. při akci s názvem „Sportem
proti drogám“. Stejného dne bylo dětem vydáno i jejich pololetní vysvědčení a v pátek 3.2. si děti
užijí pololetní prázdniny.
MŠ Chrást - www.mschrast.blog.cz
Předběžná informace o březnové akci:
Zveme Vás v týdnu od pondělí 5.3. do pátku 9.3.2012 v době od 8.30 do 11.30 nebo od 14.00 do
16.00 hodin do Mateřské školy Chrást na „DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“. V těchto dnech
budete mít možnost si naší školu prohlédnout, pohrát si, vidět se se svými kamarády a 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 VE STŘEDU 21.3.2012 v době od
7.30 do 16.00 hodin v Mateřské škole Chrást.
Jana Bohuslavová – ředitelka MŠ Chrást

CK Sport Beran Chrást – cyklistický klub

Leden byl ve znamení oslavy 17.narozenin založení klubu na bowlingovém turnaji v Třemošné. V
cukrárně U rybníka 10.1.2012 proběhla valná hromada Plzeňské amatérské ligy horských kol.
Prezidentem P.A.L. byl zvolen Marcel Beran a v rámci P.A.L. připraví náš klub dva závody pro děti
a mládež. V neděli 22.4. se pojede v Chrástu na břehu Klabavky „Velká cena Sport Beran“ a v neděli
13.5. pak v Litohlavech závod „Vršíček MTB“.
Zumba+Indoor cycling
Zveme všechny zájemce o zumbu každé pondělí od 19:00 s Věrou a středu od 20:00 s Petrou do
tělocvičny ZŠ. Rezervace na 604 642 728 nutná!
Indoor cycling v suterénu zdravotního střediska (vchod zezadu) pak nabízí lekce pro začátečníky v
pondělí od 18:45 (Marcel) a ve čtvrtek od 18:45 (Jana). Pro pokročilé jsou připraveny lekce v pondělí
od 20:00 (Pavel), ve středu od 18:45 (Jirka), ve čtvrtek od 20:00 (Pavel) a v neděli od 18:45 (Magda).
Rezervace na 604 642 728 nutná!
Dále hledáme instruktorku pilates, power jogy apod. Další informace 604 642 728 Marcel Beran.
Marcel Beran - CK Sport Beran Chrást

FC Spartak Chrást
Zveme Vás na přípravná utkání chrásteckého mužstva:
So
So
So
St
Ne

11.2.
18.2.
25.2.
29.2.
4.3.

13,00
12,00
14,00
18,30
10,15

Tachov-Chrást
Rakovník-Chrást
pohár Zruč-Chrást
Koloveč-Chrást (Luční)
Viktorka "B"-Chrást (Luční)

