CK Sport Beran - cyklistický klub
Aktivně se připravujeme na novou, již devatenáctou sezonu, díky počasí využíváme především
běžkařský areál v Těškově. Ve výrobě je nové týmové oblečení doplněné znakem Chrástu.
Závodní sezonu pravděpodobně zahájíme koncem března na MTB časovce v Golf Parku Dýšina,
kde bude pro děti připravena jízda zdatnosti za využití překážek z našeho Junior Bike Parku.
SPORT BERAN ZUMBA+PILATES
Od února 2013 pokračuje ve školní tělocvičně každé pondělí od 20:00 ZUMBA s novou
cvičitelkou - Kateřinou Melišovou a každou středu od 20:00 PILATES s Martinou Hronovou.
Rezervace nutná předem na tel: 604 642 728. Počet míst je omezen! Marcel Beran
FC Spartak Chrást
Zveme Vás na přípravná utkání našich týmů:
„A“ mužstvo:
So 9.2. 10,30 Viktoria B - Chrást Luční ul. UMT
So 16.2. 15,00 Viktoria U19-Chrást Luční ul. UMT
Ne 24.2. 11,00 Chrást-Horažďovice Luční ul. UMT
„B“ mužstvo:
Ne 17.2. 12,00 Chrást "B" - Chotíkov "B" Zruč UMT
So 23.2. 12,00
Chrást "B" - Spoje
Zruč UMT
Místní knihovna – nám. Čsl. legií 599, Chrást
- 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 (2.2.)
8.00 – 12.00
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
Přehled akcí:
Datum
Čas

Místo

Akce

Pořadatel

7,00-19,00

tělocvična

čt 28.2.

16,00

Lidový dům

Valná hromada honebního
společenstva Chrást

Lidový dům

so 9.3.

20,00

Lidový dům

Hasičský ples

SDH Chrást

březen

přesný termín
v březnovém
Kulichu

MŠ Chrást

Zápis do MŠ a
Den otevřených dveří

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 2013

so 2.2.
so 9.2.
st 13.2.
ne 17.2.
so 23.2.

oddíl lukostřelby
Lukostřelecké závody
Rockotéka – starý pecky pouští
Hostinec
20,00
Hostinec U Žáby
Michal Mráz
U Žáby
15,30
DPS Chrást
Kulturní výbor
Čtení v DPS
Malý sál
Lidová muzika
Setkání dětských lidových
16,00
Měšťanské
z Chrástu
muzik
Besedy v Plzni
7,00-21,00
tělocvična
oddíl lukostřelby
Lukostřelecké závody

Události měsíce:
2.2. – Hromnice
25.2.-3.3. – Školní jarní
prázdniny

KULturní Informace pro CHrást

Únor 2013

Dobrý den.
V čp. 35 se říkalo „U starých Chudáčků“, byl to původně dvůr Franty Kepčíka. V roce 1779 byly
od Malíkovic dvora odděleny pozemky. Když původní dvůr Malíkovský v roce 1807 do základů
vyhořel, Bartoloměj Honzík (Malík) si zde postavil nový dvůr. Později zde hospodařil František
Martínek. V sedmdesátých letech 19. století koupili obchodníci Josef Štaif a Josef Ulč z čp. 30. Od
roku 1877 zde hospodařil Fr. Krůza (Kepčík) s manželkou Johanou Novou ze statku Chudáčkova.
Dnes zde žijí Vitoušovi. Starý kamenný srub byl zbourán v roce 1978. Na jeho místě byla později
postavena prodejna zeleniny a ovoce. Stará kamenná zeď v Májovce je vlastně poslední opravdu
původní stavební památkou v obci.
Slovo starosty:
Je po volbách. Celý měsíc leden žila naše republika volbami. Byla to nová důležitá historická
událost pro nás všechny. Přímá volba prezidenta umocnila naše cítění. Naše názory na všechny
prezidentské kandidáty nás stmelovaly nebo rozbouřily. Diskutovali jsme v práci, na ulici i
v hospodách. I naše děti školou povinné zažívaly tuto volební událost s velkým zájmem. Mediální
přenosy a naše názory na jednotlivé prezidentské kandidáty udělaly zmatek nebo jasno nejedné
dětské i dospělé hlavě. Myslím si, že nebývalou prezidentskou volební kampaň si budeme
pamatovat hodně dlouho. U nás v obci v prvním kole přišlo k volbám 71,6%, ve druhém kole
67,9% voličů. Leden je pravý zimní měsíc a právem nám přinesl starosti se sněhem. Díky naší
údržbě a pomoci firmy pana Pavla Jiřince jste se mohli poměrně dobře pohybovat po obci již od
časného rána, kdy byl sníh řádně uklizen po celé obci. Hned v prvním týdnu nového roku jste
mohli vidět po obci tři krále, kteří koledovali u vašich domovů. Nechodili jenom u nás, ale i
v okolních obcích - Dýšině, Kyšicích a Červeném Hrádku. Celkem vykoledovali 71.183 Kč, které
budou použity pro lidi, kteří se ocitli v nezaviněné nouzi. Kdo se chtěl dobře pobavit, určitě
nezapomněl na myslivecký a rybářský ples. Oba plesy byly opět reprezentativní a obě místní
organizace si zaslouží poděkování za profesionálně připravené akce. A tak Lovu i Petru zdar do
dalších akcí během celého roku. A aby to dětem nebylo líto, tak po sobotním rybářském plese byl
v neděli Dětský maškarní ples. Díky Českému svazu žen se nezapomnělo na nejmenší dětské
tanečníky. Jen s tím rozdílem, že tento dětský ples skončil určitě bez bolení hlav a zakouřeného
oděvu.
V obci se připravujeme na asi největší akci letošního roku. Až dovolí počasí, dokončíme opravu
Benátského mostu a začneme se zateplením, výměnou oken, výměnou celé otopné soustavy a
výměnou vodovodu ve zdravotním středisku. Naše zdravotní středisko bylo dokončeno v roce
1989 a kromě menších oprav nebyla na budově provedena žádná větší oprava. Díky získané
dotaci ze SFŽP se můžeme pustit do akce, která bude náročná jak organizačně, tak
administrativně. A právě nyní probíhají ty pravé „papíroviny“, které budou trvat ještě minimálně 2
měsíce, než nám schvalovací proces dovolí obléci zdravotnímu středisku nový kabát.
Ze zápisu do 1. třídy ZŠ, který se konal 28.1., vyvstala skutečnost, že letošní první třída bude již
třetí rok po sobě díky rozšířené kapacitě mateřské školy velmi početná. Proto nyní jednáme o tom,
zda v ZŠ zřídíme ještě jednu 1. třídu. V březnu bude také probíhat zápis do MŠ a já věřím, že naše
školka opět naplní 3 třídy na 100%. Je dobře, že se obec zabydluje mladými lidmi a jejich děti
navštěvují naše školy. Vážíme si toho, protože pro další rozvoj naší obce a celé společnosti je tato
skutečnost velice důležitá. Asi tak rychle jako nám uběhl první měsíc leden, tak nám ještě rychleji
uteče druhý, nejkratší měsíc v roce - únor. Proto si ho užijme, ať se sněhem nebo bez sněhu a
zapomeňme na vše, co nás rozčílilo nebo může rozčílit. Připravme se na další měsíce roku, které
již budou, aspoň co se přírody týká, hezčí a krásnější.
Přeji vám krásný kratší měsíc únor s přípravou na jarní hezkou náladu.
starosta L. Bohuslav

Informace pro veřejnost:

• Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:
- sobota 16.2. – 8,00-10,00 hod. - mimořádné moštování ovoce v areálu ZŠ Dýšina
• Od 16.2.2013 dojde k posunu odjezdu autobusu MHD linky č. 52 z Doubravky –
v současnosti odjíždí v 8,10 hod., nově bude odjíždět v 8,05 a bude zajíždět až do
Bušovic.
• Obec Chrást provozuje SMS InfoKanál, který umožňuje zasílání důležitých informací na
zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v SMS (zatím registrováno 210 občanů).
Bližší informace na internetových stránkách obce Chrást www.obecchrast.cz nebo přímo na
OÚ Chrást.
• 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 80 občanů.
Úřední deska zůstává stále jako hlavní informační místo, ale lze jednoduše využít i
modernější způsob. Služba je bezplatná.
Odpadové hospodářství Chrást

Psí exkrementy
Upozorňujeme občany, kteří jsou držiteli psů, aby důsledně dbali na ukládání psích
exkrementů po jejich mazlíčcích do nádob (košů) k tomu určených. Jedná se zejména o
lokalitu „bytovky“, kde je v současné době největší nepořádek. Současně
upozorňujeme, že zástupci obce budou provádět namátkové kontroly v plnění
poplatkové povinnosti ze psů.

Třídění odpadu
V rámci Odpadového systému obce je zajišťováno sdružené plnění pro společnost
EKO-KOM, 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 oranžovou nálepkou.
V Chrástu se nachází 15 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.
Žádáme občany, kteří využívají sběrný dvůr k likvidaci objemného odpadu (např.
skříně apod.), aby se snažili tento odpad rozebrat nebo rozbít na co nejmenší díly.
Sníží se tímto jejich objem a tím i náklady na jeho likvidaci. Děkujeme za spolupráci.
ZUŠ Chrást - www.zus-chrast.cz

ZŠ Chrást - http://skolachrast.blog.cz/
Milí čtenáři Kulichu,
na začátku ledna proběhl lyžařský výcvikový kurz, který se konal na šumavském
Pancíři. Zúčastnilo se ho 22 žáků z druhého stupně. Počasí dětem přálo, sněhu bylo
nakonec také dost, takže si děti pobyt užily.
22. ledna se všechny děti z druhého stupně zúčastnily populárně naučného projektu
Planeta Země 3000. Letošní rok se tento zeměpisný pořad, který se konal v KD Peklo
v Plzni, jmenoval Tajemný svět Ekvádoru a Galapág, pořadatelé žáky provedli touto
banánovou republikou a tajemným světem souostroví Galapág.
24.1. se na naší škole pořádala recitační soutěž. Žáci byli podle věku rozděleni do 4
kategorií, jejichž vítězkami se staly žákyně Karolína Nyklesová, Tereza Štěpánková,
Zuzana Kielbergerová a Anna Štemberová.
Další důležitou událostí, která v lednu na naší škole proběhla, byl zápis dětí do prvního
ročníku. Zápis se uskutečnil 28.1.2013 a přišlo k němu 37 předškoláků.
Měsíc leden a také první pololetí jsme na naší škole zakončili tradiční akcí – Sportem
proti drogám, ve které mezi sebou soutěžily všechny třídy v hodu na koš. Stejný den
také děti obdržely svá pololetní vysvědčení a poté už si mohly užívat jednodenní
pololetní prázdniny.
MŠ Chrást - www.mschrast.cz
LEDEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Měsíc leden byl ve znamení našich předškoláků. K zápisu do školy je přišli pozvat
kamarádi ze 4. třídy a o týden později jsme se se všemi našimi školáky vydali na
podrobnou exkurzi budovy základní školy v Chrástu. Nu a pak už nám nic nebránilo účastnit se se svými nejbližšími samotného zápisu do 1. třídy. Věříme, že si všichni
naši předškoláci tento důležitý okamžik ve svém životě užili a již teď se určitě těší na
tu opravdickou školu.
Ale i mateřská škola bude mít svůj zápis, ke kterému určitě přijdou všechny děti se
svými rodiči, kteří se chystají nastoupit do mateřské školy od dalšího školního roku.
Zápis do MŠ proběhne v měsíci březnu a jako každoročně mu budou předcházet
„Dny otevřených dveří v naší mateřské škole“. Konkrétní termín zápisu a dní
otevřených dveří se včas dozvíte na našich webových stránkách a v dalším čísle
KULICHu.
ředitelka mateřské školy J.Bohuslavová
Myslivecké sdružení Chrást – honební společenstvo Chrást
OZNÁMENÍ honebního společenstva Chrást
Starosta honebního společenstva Chrást oznamuje všem členům honebního
společenstva Chrást, že se valná hromada HS dle § 22 zákona č. 449/2001 Sb. koná
28.2.2013 od 16.00 hod. v restauraci Lidový dům v Chrástu. Pořadem valné
hromady bude:
1. zahájení a schválení programu
2. volba honebního výboru, starosty, místostarosty a dalších členů honebního výboru
3. doplnění stanov honebního společenstva ve smyslu novely zákona o myslivosti
V Chrástu dne 28.1.2013
za honební společenstvo Chrást - Josef Maur, honební starosta
Lidová muzika z Chrástu
Lidová muzika z Chrástu srdečně zve na 19. setkání dětských lidových muzik, které se
uskuteční 17.2.2013 od 16,00 hod. v Malém sále Měšťanské Besedy v Plzni. Vstupné
60 Kč. Kromě Lidové muziky z Chrástu se zúčastní Meteláček, Plzeňáček, Mladinka a
další.

