Události měsíce:

Oddíl lukostřelby TJ Spartak Chrást

Venkovní sezóna je již za námi a plynule jsme přešli na sezónu halovou. Přinášíme největší úspěchy, kterých jsme
letos dosáhli: Halová sezóna: Na Mistrovství ČR v Hradci králové v kategorii mužů jsme vybojovali stříbrnou
medaili v soutěži družstev ve složení: Lukáš Král, Petr Polanský, Pavel Mudra a Zdeněk Haber. Na halovém
Přeboru České republiky žáků do 10 let v Přerově Johanka Heřmanová vybojovala stříbrnou medaili. Z MČR
žactva v Humpolci naše mladší žákyně ve složení Kristýnka Řezáčová, Johanka Heřmanová a Nikolka Perlíková
přivezly v soutěži družstev bronzovou medaili. Venkovní sezóna terčová: Na Akademickém mistrovství ČR
Karolína Řezáčová pod záštitou Západočeské univerzity vystřílela bronzovou medaili. Na MČR žáků v Praze
Kristýna Řezáčová a Jakub Stuš dosáhli bronzové medaile z mix-týmu, v jednotlivcích se umístili na 5. místě.
Z MČR dospělých v Novém Městě nad Metují v kategorii mužů obsadil Petr Polanský 5. místo, Lukáš Král a Pavel
Mudra 17. místo. Zdeněk Haber v kategorii seniorů skončil na 9. místě, stejně jako Karolína Řezáčová v kategorii
žen. Účastníme se již čtvrtým rokem nejvyšší soutěže České republiky – I. Ligy mužů, ve složení: Lukáš Král,
Mudra Pavel, Haber Zdeněk, Rada Petr a Polanský Petr. Letos jsme obsadili konečnou 7. příčku. Venkovní sezóna
terénní: Na MČR dospělých ve Voticích obsadil Petr Polanský 6. místo. Na MČR žáků v Plzni Kristýnka
Řezáčová vystřílela zlatou medaili a titul mistryně ČR, Václav Rous v kategorii starších žáků vystřílel 4. místo.
Lukostřelba v Chrástu má aktuálně více jak 40 aktivních členů. Máme 7 aktivních trenérů a 3 rozhodčí.
V tělocvičně trénujeme až 5x týdně, pořádáme přes zimu 5 kol závodů „Chrástecké šípy“. Na jaře zaštiťujeme
terénní ligu ČR ve Střapoli. Přes léto pořádáme závody „Přebor Plzeňského kraje“ společně s oddíly „1. LK Plzeň
1935“ a „LK ARCUS Plzeň“. Děkuji všem členům za výbornou reprezentaci našeho oddílu a přeji hodně štěstí do
další sezóny. Zároveň děkuji všem členům, rodičům a rodinám za pomoc za chod klubu a pořádání závodů.
Petr Polanský, Zástupce vedoucího lukostřelby

Místní knihovna – tř. Čs. odboje 133, Chrást (přízemí budovy OÚ Chrást)
tel. 377845514, e-mail: knihovnachrast@volny.cz; www.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 (2.12.)
8.00 – 12.00
- Veřejný internet a kopírování vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
- Místní knihovna: Poslední půjčovní den před Vánocemi je ČTVRTEK 21.12. POZOR, JEN DO
12,00. Mezi svátky bude otevřeno opět ve čtvrtek 28.12. v normální půjčovní době 9-12, 14-18.
Běžný režim nastane od středy 3.1.2018. Krásné svátky a pod stromečkem spoustu dobrých knih!
- Vyluštění otázky z úvodu: Plynofikace v Chrástu byla zahájena v roce 1995!!!
Přehled akcí:
Datum
Čas
Místo
Akce
Pořadatel
Adventní odpoledne –
Kulturní výbor
15,00
náves
so 2.12.
rozsvícení vánočního stromu +
OÚ Chrást
ohňostroj
Koncert ZUŠ Chrást – Vánoce
15,00
Lidový dům
ZUŠ Chrást
so 9.12.
v zámku a v podzámčí
15,00
Druztová - kostel
Chrástochor
so 9.12.
Vánoční zpívání
Veřejné
zasedání
18,00
Lidový dům
OÚ Chrást
út 19.12.
zastupitelstva obce Chrást
statek Stará
Vánoční zpívání a tvoření
16,30
ZŠ Chrást
čt 21.12
vesnice
ZŠ Chrást
so 23.12. 14,00-16,00 kaplička u školy Rozdávání Betlémského světla žáci ZŠ Chrást
so 23.12.

18,00

kostel sv. Šimona
a Judy v Dýšině

ne 24.12.
ne 24.12.

15,00
22,30

fara ČCE
fara ČCE

Česká mše vánoční J. J. Ryby –
Lidová muzika z Chrástu a
Smíšený sbor ze Sp. Poříčí
Živý betlém
(Před)půlnoční bohoslužba

Lidová muzika
z Chrástu
farní sbor ČCE
farní sbor ČCE

Kontakt na tvůrce Kulicha: referent@obecchrast.cz, knihovnachrast@volny.cz. www.obecchrast.cz
Vydává Kulturní a sportovní výbor OÚ Chrást
ev. č. MK ČR - E 16084
listopad 2017

2.12. – Adventní odpoledne
5.12. – chodí Mikuláš
24.-26.12. – Vánoční svátky

KULturní Informace pro CHrást

Prosinec 2017

Dobrý den.
Plzeňské listy, 21.prosince 1899. Při krádeži dopaden: Dne 19. t. m. o jedné hodině s půlnoci
spozoroval nádražní hlídač v Chrástu Josef Riedl, že nějaký neznámý muž shazuje z vagonu uhlí. Riedl
přivolal druhého hlídače a vydali se na neznámého pobertu. Zadrželi ho a tu v něm poznán byl 12kráte
již pro krádež trestaný a cizímu majetku velmi nebezpečný zednický pomocník Vojtěch Herink
z Chrástu. Když chytili ho, tu praštil sebou Herink do sněhu a strašně kopal kol nohama. S největší obtíží
podařilo se zuřivce přemoci. Herink byl četníkem dopraven do vazby k zdejšímu krajskému soudu.
Poznámka: v roce 1910 byl V.Herink za krádeže a pytlačení již 42x trestán.
Víte, ve kterém roce byla zahájena plynofikace Chrástu? (Vyluštění na konci Kulicha).
Přejeme vám krásné svátky u rozehřátého topení.
Slovo starosty:
Zase tu máme prosinec, poslední měsíc roku. V rádiu se hrají líbivé vánoční melodie. Obchodníci se
předhánějí ve slevách. Velká nákupní střediska začínají po letech zavírat o svátcích. Televize je díky
reklamám plná kaprů, stromků, dárků, prskavek, vánoční Coca-Coly a kofoly s historickou hláškou
„…nemusíš, já už ho vidím…“. Kromě Valentina a Halloweenu si zvykáme na další americký obchodní
trik - Black Friday (černý pátek), který k nám přišel a velice rychle se zabydlel. Nové slovo - Sale
(výprodej, doprodej) na nás číhá všude, kam se jen podíváme. Francouzské přísloví říká: „Budeš-li
kupovat, co nepotřebuješ, budeš brzy prodávat to, co potřebuješ.“ Ale náš tradiční Vánoční jarmark
s Flerem (18.11.) nás opět příjemně překvapil, a i když jsme plno věcí nepotřebovali, rádi jsme si plno
dárků a výrobků koupili a odnesli domů na vánoční čas. Oddíl Sluníčko lampionovým průvodem
(19.11.) rozehnal nedělní listopadovou nepříjemnou tmu a rozzářené oči dětí se při pochodu k tělocvičně
soustředily na svítící lampionek. Martinská veselice (11.11.) byla již sedmá v pořadí. Letošní ročník se
opět vydařil. Martinské víno, koláčky, hezká muzika, bohatá tombola a hlavně tam vládla upřímná dobrá
nálada. Všechny akce jsou připravovány hlavně pro nás „chrástečáky“ a jsme rádi, že si nějakou
vyberete a přijdete ji navštívit. Během měsíce listopadu, který to má ve svém názvu, jsme stále
navštěvovali všechny kouty naší obce a uklízeli spadané listí. I během nastávajícího měsíce budeme stále
uklízet listí, než napadne sníh. Pak vyměníme nářadí i oděv. Také je v plném proudu doba, kdy můžeme
po obci kácet stromy, které by nás mohly ohrozit. Hasičárna je neustále obsazena dělníky, zedníky a
tesaři, kteří provádějí bourací a zednické práce. Naší snahou je přikrýt taškami budovu do zimy, aby do
ní nepršelo a mohly začít vnitřní práce. Na adventní a vánoční dobu jsme již připraveni. Na návsi stojí
krásně ozdobený vánoční strom, který čeká na to, až bude slavnostně rozsvícen (2.12.) a celý měsíc nám
bude svou krásou připomínat, že tento čas by měl být pro nás všechny tím nejvzácnějším, kam nepatří
spěch, honba za vším nepotřebným, zloba a závist. Na tradičním adventním odpoledni bude svařené
víno, teplý grog i studené pivo, které v létě chladí a v zimě hřeje. Kromě teplého i studeného dobrého pití
nás určitě zahřejí naše děti ze Základní, Mateřské a Základní umělecké školy včetně Lobezských trubačů
a uskupení čtyř dam s netradičními koledami. Pranostika nám napovídá, že Svatá Barborka (4.12.)
vyhání dřevo (i plyn) ze dvorka. Což v tomto čase všichni velice dobře vnímáme. V úterý 5.12. budou
po obci chodit Mikuláši s čerty a anděly. Za básničky a písničky budou rozdávat dětem nejen malé
sladké dary, ale i dlouhodobou českou mikulášskou tradici. Dlouhé noci, krátké dny. To je prosinec se
vším všudy. Říká se, že snad jen Lucie (13.12.) noci upije, ale dne nepřidá. A proto se budeme těšit na
první zimní den (21.12.), kdy nastane zimní slunovrat a dny se nám začnou pomalounku prodlužovat.
Jsou před námi Vánoce. Co práce a příprav musíme udělat pro tento jeden jediný den v roce – Štědrý
den, který slavíme po celém světě již od roku 354. Pečeme vánoční cukroví. Postavíme a ozdobíme
vánoční strom. Ze sklepa oprášíme Betlémy. Pro štěstí pověsíme jmelí. Hledáme CD s koledami a po
celý Štědrý den lijeme olovo, krájíme jablka, pouštíme lodičky, házíme střevíce, držíme půst, zabíjíme
kapra, děláme bramborový salát a připravujeme štědrovečerní stůl a to ještě stíháme nespočet pohádek
v televizi, navštívíme Živý betlém na faře ČCE, odpovíme na desítky vánočních facebookových, SMS a
mailových zpráv. Ale i přes všechny tyto přípravy spočívá smysl Vánoc především ve vzájemné úctě,
lásce a přátelství. Také si upřímně vážím toho, že dárky našim dětem rozdává stále Ježíšek a ne Santa – a
na štědrovečerní tabuli máme již dlouhá desetiletí smaženého českého kapra s pravým bramborovým
salátem a neslavíme Den díkůvzdání s krocanem a nádivkou. Všechny zvyky a tradice jsou hezké, ale
nikdy nám nenahradí to veliké kouzlo vánočního večera. Přeji nám všem krásně prožitý adventní čas a
hezké klidné Vánoce.
starosta L. Bohuslav

Informace pro občany

 Kompostárna Na Jarově je letos již zavřena!!! Pokud by počasí přálo (nenapadne sníh), ještě by

naposled bylo otevřeno v sobotu 9.12. od 13,00 do 15,00. Sledujte informační SMS, e-mail a informace
na vratech kompostárny.
 ČEZ Distribuce, a.s. informuje: Barevné označení na zádlažbách a pozemcích v obci Chrást je spojené
s trasováním stávajících tras kabelového vedení. Důvodem je zpřesnění tras a uložení kabelového vedení.
Samotné trasování pro ČEZ Distribuci provádí externí firma.
 Sběrný dvůr bude v sobotu 23.12. uzavřen! V sobotu 30.12. bude otevřeno. Děkujeme za pochopení.
 Platbu za 1. pol. 2018 za svoz komunálního odpadu (popelnice občanů a kontejnery v Dolejším
Chrástu) můžete platit až po 1.1.2018, složenky Vám budou doručeny koncem prosince spolu
s lednovým Kulichem.

ZŠ Chrást - http://www.zschrast.cz/
Měsíc listopad byl na naší škole zahájen akcí „Animánie“. Žáci 3. ročníku si pod vedením zkušených lektorů
na vlastní kůži vyzkoušeli, jak se tvoří pohádka. Někteří žáci si ještě počátkem listopadu prostřednictvím
strašidelného filmového klubu připomněli Halloween. Ve škole pro ně byla připravena projekce
strašidelného filmu a po té následovala stezka odvahy. Během listopadu k nám zavítali i herci ze společnosti
„Divadélko pro školy“ z Hradce Králové. Děti prvního stupně zhlédly pohádku „Písnička pro draka“ a žáci
druhého stupně se seznámili s divadelními formami v rámci představení „Divadlo nekouše!“. Jako každým
rokem jsme se aktivně podíleli na sběru papíru. Výběr žáků 8. a 9. třídy se utkal v turnaji v piškvorkách,
který se konal v Plzni. Mladší žáci si zasoutěžili ve florbalu v Plzni. Naši žáci se také zapojili do soutěže,
kterou každoročně vyhlašuje FC Viktoria Plzeň. Žáci 1. stupně vymýšleli básničku s viktoriánskou
tematikou a žáci 2. stupně si zkusili napsat reportáž. V závěru měsíce proběhlo školní kolo recitační soutěže.
L. Rulfová (ZŠ Chrást)
MŠ Chrást - www.mschrast.cz
Listopad je stejně jako loni, předloni a určitě i napřesrok, ve znamení trénování koled a vánočních písní.
Věříme, že děti stihly koledy na rozsvícení stromečku naučit své rodiče, prarodiče i sourozence. A tak přijďte
všichni v sobotu 2. 12. odpoledne ke stromečku u cukrárny a zazpívejte si společně s námi. Sraz
školkových zpěváčků je v 16,15 pod podiem. Sejít se a zazpívat si společně s námi budete moci i po sobotě,
a to na tradičních vánočních setkáních s rodiči, která proběhnou 11., 12. a 13. 12. vždy od 16,00 hodin. Těsně
před Vánoci zaskočíme ještě babičkám a dědečkům do DPS zazpívat a navodit tu pravou vánoční atmosféru.
A kdo ví, třeba nás Ježíšek vyslyší a dorazí i k nám do školky.
Přejeme všem krásný předvánoční čas a těšíme se na setkání s Vámi v sobotu u stromečku.
Zaměstnanci a děti ze školky 
ZUŠ Chrást - http://www.zus-chrast.cz/
V uplynulém měsíci již proběhly první třídní přehrávky (ve Volduchách a v Dýšině). Další budou následovat
v prosinci a lednu. Děkujeme rodičům za účast na přehrávkách a za diváckou pozornost věnovanou všem
dětem. Veřejné vystupování je nedílnou součástí našeho studia - ať už se jedná o třídní přehrávku nebo něco
jiného – např. muzikantská spoluúčast našich žáků na vánočním programu ZŠ a MŠ, který zazní 2.12. na
chrásteckém adventu. O týden později, 9.12. od 15.00, si ale nenechte ujít náš letošní velký předvánoční
koncert Vánoce v zámku a podzámčí. Dramaturgie se ujala p. uč. Holátová a příprava koncertu už
v listopadu vstoupila do náročného „finiše“. Pokud vám to na velký koncert nevyjde, přijměte pozvání
alespoň na tradiční koncert v kulturním domě v Kyšicích – 17.12. od 17:00. I zde budete mít možnost naladit
se do vánoční atmosféry. Jménem celé ZUŠ Chrást přeje krásné svátky a klidný závěr roku Pavla Sovová.
Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vás seznámili s akcí plánovanou na měsíc prosinec 2017. Rádi bychom Vás pozvali
na procházku po Chrástu spojenou s hledáním „Okenního adventního kalendáře“. Podrobnosti najdete
v přiložené pozvánce. PŘEJEME VŠEM RODIČŮM, DĚTEM, SPONZORŮM A PARTNERŮM
KRÁSNÉ VÁNOCE, BOHATÉHO JEŽÍŠKA A DO NOVÉHO ROKU MNOHO ZDRAVÍ, LÁSKY,
ŠTĚSTÍ A PRACOVNÍCH USPĚCHŮ.
Myslivecký spolek Chrást
V měsíci prosinci je hlavní starostí myslivců péče o zvěř. Pravidelně každý týden všichni naši členové chodí
do svých úseků a přikrmují zvěř jadrnými krmivy. Při pastvě na polích se zvěř stává více viditelnou. Spárkatá
zvěř se shlukuje do zimních tlup. To však není projevem přemnožení zvěře. Jedná se o přirozené chování,
které má za cíl zvýšit pravděpodobnost přežití zimního období a jako obrana před predátory. Na Štědrý den

můžeme zvěři přilepšit jablky, mrkví nebo sušeným chlebem. V průběhu prosince stále ještě probíhají společné
hony, které potrvají až do konce kalendářního roku. Přejeme našim spoluobčanům hezké a klidné Vánoce a
příjemný a veselý vstup do nového roku. Myslivosti Zdar!
Za Myslivecký spolek J. Humlová

Lidová muzika z Chrástu

Jako už tradičně zveme k poslechu (anebo i aktivnímu zpěvu) České mše vánoční J.J. Ryby. Tu spolu se
smíšeným pěveckým sborem ze Spáleného Poříčí a sólisty zahrajeme v pátek 15. prosince ve Spáleném Poříčí,
v pátek 22. prosince v Mešně, v pátek 29. prosince ve Volduchách a v sobotu 6. ledna v Zaječově. Dýšinská
„Rybovka“ se koná v kostele sv. Šimona a Judy v sobotu 23. prosince. Začátek je vždy v 18 hodin.
Vojtěch Kouba

Český rybářský svaz - MO Chrást
Výdej povolenek bude v kanceláři MO v Chrástu pro rok 2018 = 7.ledna, 21.ledna a 11.února 2018 vždy
v NEDĚLI od 9 hod. do 13 hod. Úřední hodiny budou každé pondělí od 15.30 do 17.30 hod. do 31.3.2018.
Chceme již nyní pozvat všechny na náš Rybářský ples, který se koná 3.února 2018 od 20 hod. v Lidovém
domě v Chrástu. Přijďte se pobavit a zatancovat si. Jinak stále hledáme vedoucího rybářského kroužku pro
začínající rybáře a rybářky. Pokud bude mít někdo zájem, volejte na tel.736645716 p.März. Ještě taková
zajímavost. Naše valníková PRAGA S 5T z roku 1961, která sloužila naší organizaci řadu let a o kterou se
vzorně staral p. März, se dostala do muzea Výtopna Zdice, kde začala svou novou éru. Nejenže po vlastní ose
dojela až do Polska a účinkovala ve dvou celovečerních filmech (Polednice a Já, Olga Hepnarová), ale
v samotném muzeu slouží k dopravě získaných menších exponátů a slouží jako alegorický vůz. Pokud ji chcete
vidět, je to pro Vás třeba TIP na výlet. Jinak všem občanům a členům naší organizace přejeme hezké Vánoce a
hodně zdraví do roku 2018. Za ČRS MO Chrást Marcela Märzová.
Pěvecký sbor Chrástochor
Pěvecký sbor CHRÁSTOCHOR pod vedením pana Jiřího Langmajera srdečně zve na Vánoční zpívání
do Druztové, kostela sv. Maří Magdaleny (hřbitovní) v sobotu 9.12. od 15.00 hod.
Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/
Vážení přátelé, také letos bych vás rád pozval na „Živý betlém“ na Štědrý den na farské zahradě od 15 hodin a
tentýž den od 22,30 hodin na společnou oslavu Kristova narození (Před)půlnoční bohoslužbou v modlitebně
na faře.
Zároveň bych rád využil této příležitosti a představil Vám projekt stavby altánu a kříže na farské zahradě
podle návrhu známého architekta (a herce) Davida Vávry. Návrh altánu odkazuje k tradičnímu uspořádání
evangelických tolerančních modliteben. Spojuje funkci jakési zahradní kaple, prostoru zastavení a ztišení,
s praktickým využitím jako místa setkávání a přístřešku, chránícím před deštěm a sluncem, pro návštěvníky
veřejně přístupné farské zahrady, jejíž součástí je i dětské hřiště. Kříž, vyrobený metodou fusingu
z uměleckého spékaného skla, je tradičním a univerzálním křesťanským symbolem. Věřím, že tento záměr,
který v sobě spojuje užitnou i uměleckou hodnotu, jedinečným způsobem obohatí naši obec. Větší část z téměř
půlmilionového rozpočtu chceme získat od dárců a sponzorů. Pokud byste se na tomto společném díle chtěli
podílet, budeme velmi rádi. Přispět je možné na účet Farního sboru Českobratrské církve evangelické
v Chrástu 722349319/0800 s uvedením zprávy pro příjemce „zahrada“. Dárcům z řad občanů vystavíme
potvrzení o daru, s firmami uzavřeme darovací smlouvu. Dar církvi je možné - v případě fyzických i
právnických osob - si odečíst od základu daně. O průběhu stavby průběžně informujeme na našich webových
stránkách.
Přeji vám radostný adventní čas!
K. Šimr, farář
CK Sport Beran – cyklistický a MTB biatlonový klub
Listopadová brigáda zazimovala a uklidila dřevěné překážky Junior Bike Parku. Bohužel se nám na několika
překážkách opět podepsal nějaký vandal. Lukáš Kubík pokračuje v dobře rozjeté cyklokrosové sezoně, je
pravidelným účastníkem ČP masters i závodů v Německu, reprezentoval nás i na ME masters v Táboře, kde
závod dokončil na 27.místě (60 startujících) a jako pátý nejlepší Čech. Vrcholem sezony bude jeho účast první
prosincový víkend na MS masters v Belgii. Již tradičně proběhlo 26.11. slavnostní vyhlášení Plzeňské
amatérské ligy horských kol za rok 2017 v Lidovém domě. Před zcela zaplněným sálem předal po 17 letech
Marcel Beran funkci prezidenta Jardovi Rybovi, který byl zvolen na listopadové členské schůzi P.A.L. Den
před vyhlášením onemocněla moderátorka Iva Kokešová a tak se mikrofonu ujal sám Marcel Beran. Součástí
vyhlášení byla i bohatá tombola pro účastníky všech letošních závodů. Poděkování si zaslouží i všichni členové
CK Sport Beran Chrást, kteří slavnostní vyhlášení připravili.
V roce 2018 plánujeme uspořádat pouze závod v MTB biatlonu a to v neděli 9.září 2018 v kempu U
Dolanského mostu.
Marcel Beran

