CK Sport Beran – cyklistický a MTB biatlonový klub
Počátkem listopadu proběhlo nejprve vyhlášení 18. ročníku PAL Cupu v Chrástu a následně pak 17.11.
se v Přešticích vyhlašovalo pořadí MTB biatlon Cupu a dětského Talent Cupu. Tím závodní sezona
skončila, závodí už pouze Lukáš Kubík, kterého čeká 2.12. vrchol sezony-cyklokrosové MS masters
v belgickém městečku Mol. Náš klub opouští čtveřice závodníků-Jan Gross, Adéla Šmídová, Jakub Šmíd
a Nikola Kubíková. Naopak nás díky úspěšné náborové akci posílí sedm dětí ve věku 3-13 let a jeden
dospělák. Všichni nováčci jsou z okolí Chrástu, z Chrástu se nepřihlásil nikdo!
Marcel Beran
Lidová muzika z Chrástu a Chrástochor
Lidová muzika z Chrástu a Chrástochor zvou na provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby
v termínech: 22.12.2018 v 18.00 Spálené Poříčí, 23.12.2018 v 18:00 Dýšina, 27.12.2018 v 18:00
Volduchy, 5.1.2019 v 15:00 Zaječov-Svatá Dobrotivá.
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 (1.12.)
8.00 – 12.00
- Knihovna bude mezi svátky zavřená!!!
- Veřejný internet a kopírování vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
Přehled akcí:
Datum
Čas
so 1.12.

15,00

po 3.12.

16,00

ne 9.12.

16,00

út 11.12.

16,00

st 12.12.

18,00

pá 14.12.

15,30

so 15.12.

14,00

Místo
náves

Akce

Adventní trh a rozsvícení

vánočního stromu + ohňostroj
(viz příloha)

Kulturní dům
Vánoční koncert ZUŠ Chrást
Kyšice
kostel sv. Jiří na
Vánoční koncert Chrástochoru
Doubravce
Domov pro
seniory sv. Jiří na Vánoční koncert Chrástochoru
Doubravce
Veřejné zasedání
Lidový dům
zastupitelstva obce
Ten vánoční čas – pásmo
DPS Chrást
souboru Karkulka
fara ČCE

ne 23.12. 14,00-16,00 kaplička u školy

Pořadatel
Kulturní výbor
OÚ Chrást
ZUŠ Chrást
Chrástochor
Chrástochor
OÚ Chrást
ZUŠ Chrást

Netradiční vánoční pečení
s dětmi

farní sbor ČCE

Rozdávání Betlémského světla

žáci ZŠ Chrást

kostel sv. Šimona
Lidová muzika a
a Judy v Dýšině Česká mše vánoční J. J. Ryby
Chrástochor

ne 23.12.

18,00

po 24.12.

15,00

fara ČCE

Živý betlém

farní sbor ČCE

po 24.12.

22,30

fara ČCE

(Před)půlnoční bohoslužba

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 2018

Události měsíce:

1.12. – Adventní trh

5.12. – chodí Mikuláš
24.-26.12. – Vánoční svátky

KULturní Informace pro CHrást

Prosinec 2018

Dobrý den.
Naše snahy, 23.prosince 1908. Uvědomělí občané: Při divadelním představení ochotnickém vybíral
br. Brož na sběrací arch Národní Jednoty severočeské příspěvky k vánoční nadílce. Mezi jinými
zašel k přítomným rolníkům p. Janu Čechurovi, takto obecnímu radnímu a členu místní školní
rady, a Václavu Ulčovi, obchodníku, ale se zlou se potázal. Prý lepší vypíti sklenici piva a vykouřiti
viržinku, než dáti krejcar na něco podobného, odbývali arogantním způsobem dotyčného bratra.
Tam až tedy sahá „uvědomění“ našich tatíků!
Přejeme vám krásné a spokojené Vánoce, a pamatujte: někdy větší radost než dar obdržený dává
dárek darovaný.
Slovo starosty:
„Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice“. Takto nás vítá letošní prosinec. Je
mráz, brzy se stmívá a vody stále ubývá. Ale i tak nastává nejhezčí čas v roce - adventní a
vánoční doba. Stromky v zahradách a okna bytů se rozsvěcují sváteční zimní výzdobou. Města a
obce se předhánějí, kdo lépe nazdobí vánoční strom a koledy s reklamou na vše možné i
nemožné znějí ve všech médiích. Stoly, spíže i lednice se začínají jídlem prohýbat. Dárky jsou
ve velkém množství nakoupené a obchodní domy jsou již od listopadu na novoroční slevy
připravené. Tak nějak se dají popsat současné Vánoce. Jen ten sníh nějak chybí. Dříve se stačilo
brodit sněhem na půlnoční, těšit se na štědrovečerní večeři, vidět vánoční strom osvětlený
voskovými svíčkami se zavěšenými jablky a ořechy. Po koledě u stromečku byl připraven pro
každého jeden dárek na celý rok a všichni doufali, že se sejdou opět napřesrok. I my doufáme.
Jen ty roky stále urychlujeme moderní dobou s nepotřebnými věcmi, které nás neustále
obklopují. Přeji si, aby příští rok byl ve znamení klidu s dostatkem vody a směřování do pohody.
Naše nová hasičárna snad bude do konce roku 2018 hotová. Firma stále dokončuje poslední
práce před předáním. Nově zvolené zastupitelstvo bude ve středu 12.12. na veřejném zasedání
schvalovat rozpočet na rok 2019, abychom mohli dále pracovat a něco pro nás v obci v příštím
roce vybudovat. Listopadové počasí bez dešťů nám dovolilo uklízet zahrady a vozit odpad na
kompostárnu, která je v současné době přeplněná a těší se na zimu, až skončí sezona a bude opět
na jaro vyprázdněna. Dušičkové listopadové počasí s mlhou, a kratšími dny rozzářila Martinská
veselice s martinským vínem a koláčky. Znamenala zahájení plesové sezony a byla jednou
z nejhezčích tanečních akcí pro nás všechny. Děkujeme za vaši návštěvu. Oddíl Sluníčko a ČCE
uskutečnil Světýlkový lampionový průvod od pomníku I. světové války k tělocvičně. Moc se to
všem líbilo a i tato letošní akce byla směřovaná k oslavě založení samostatného Československa.
Tradiční Rukodělný jarmark v Lidovém domě má stále více a více návštěvníků, kteří si přejí, aby
Vánoce přišly do jejich domovů již dříve. Velkým svátkem byla Chrástecká hudební neděle ke
vzniku 45. výročí založení hudební školy se křtem nového CD Lidové muziky v Domě hudby
v Plzni. Byla to velkolepá oslava i s hosty, kteří zde v hudební škole působili. Konec listopadu a
začátek prosince patří tradičně našemu Adventnímu odpoledni s rozsvícením vánočního stromu.
Tato hezká akce s vánočním jarmarkem, svařeným vínem, vystoupením dětí MŠ, ZŠ, ZUŠ a
vzácných hostů nás každoročně naladí na vánoční atmosféru zakončenou krásným ohňostrojem.
Touto oslavou zahajujme adventní čas, který nám má zpříjemnit dny zbývající do příchodu
Štědrého večera, kdy se v každé domácnosti rozsvítí vánoční strom, který je symbolem klidu,
pokoje a vzájemné úcty mezi námi. Končí rok 2018. Buďme k němu shovívaví a vzpomeňme si
jen na to, co bylo hezké a to ošklivé dejme do pohádky se šťastným koncem. Přeji nám krásné
Vánoce s pohodou, která nás naladí do nového roku 2019, který bude určitě ještě lepší než
ten minulý.
starosta L. Bohuslav

Informace pro občany

 Obec Chrást přijme pracovníka/pracovnici údržby na hlavní pracovní poměr – bližší
informace zájemcům podá starosta obce L. Bohuslav na tel. č. 602187341.

 Kompostárna Na Jarově bude otevřena ještě v sobotu 1.12. od 9,00 do 13,00 hod. a pokud

počasí dovolí i v sobotu 8.12. od 9,00 do 13,00 hod., poté opět až v březnu. Sběrný dvůr na
Benátkách má otevřeno středa 14,00-16,00 (zimní období!!!), sobota 9,00-11,00 hod.
 Obec Chrást vydala 2. díl knižní publikace o naší obci: Ze zápisníku kronikáře II. od pana
Zbyňka Blahety. Zakoupit si ji můžete za 250 Kč na OÚ Chrást nebo v prodejně Sport Beran.
 Platbu za 1. pol. 2019 za svoz komunálního odpadu (popelnice občanů a kontejnery v Dolejším
Chrástu) můžete platit až po 1.1.2019, složenky Vám budou doručeny s příchodem nového roku
spolu s lednovým Kulichem. Bohužel z důvodu navýšení ceny za likvidaci odpadu došlo k nárůstu
poplatku za svoz komunálního odpadu. Ceník bude v lednovém Kulichu a najdete ho i na
internetových stránkách obce a na úřední desce.
 Od 9.12.2018 dochází ke změně jízdních řádů vlaků i autobusů. Ke dni vydání Kulicha
bohužel nejsou ještě všechny jízdní řády vydané, proto přehledný jízdní řád bude až
v lednovém vydání Kulicha nebo bude k dispozici na obecním úřadě od 9.12.2018.

 Žádáme občany, aby v kamnech na tuhá paliva pálili pouze materiál určený ke spalování.
Stále častěji dochází ke stížnostem na zhoršenou kvalitu ovzduší kvůli štiplavému kouři
z komínů. Děkujeme Vám za pochopení.

Kulturní výbor OÚ Chrást

- Srdečně Vás zveme v sobotu 1.12.2018 od 15,00 hod. na chrásteckou náves na Adventní
trh a rozsvícení vánočního stromu. Pozvánku najdete v příloze.
ZŠ Chrást - http://www.zschrast.cz/
V listopadu se naši žáci zúčastnili hned několika sportovních akcí. Začátkem měsíce se jednalo
o slalom na suchu v Dýšině a v druhé polovině měsíce se vybraní žáci 2. - 9. ročníku zúčastnili
okresního kola ve šplhu. Matyáš Král, žák 6. A, si zasoutěžil v projektu „Viktorka do škol“, kde
si vyzkoušel roli sportovního novináře. Jako každoročně navštívila 9. třída Úřad práce v Plzni.
1. stupeň navštívil Českou filharmonii v pražském Rudolfinu. Žáci 5. - 9. třídy přenocovali
v naší škole s doprovodným zábavným programem. V závěru měsíce se konalo školní kolo
recitační soutěže, v rámci které byli zdatní recitátoři odměněni knihou. V průběhu měsíce také
proběhl sběr papíru. Tímto bychom chtěli poděkovat především p. Zalabákovi za každoroční
spolehlivý odvoz papíru a i všem ostatním, kteří se na sbírce podíleli.
Tomáš Páník (ZŠ Chrást)
MŠ Chrást - www.mschrast.cz
Ani v listopadu jsme ve školce nelenili. Hned na jeho začátku jsme společně s rodiči, prarodiči,
sourozenci a kamarády vyrazili na podzimní vycházku po nejbližším okolí školky. To, jak dobře
znají děti okolí školky, jsme prověřili díky obrázkové mapě, kterou dostal každý účastník
vycházky. Obrázek po obrázku nás mapka dovedla až do cíle naší trasy. V lese nad Závrtkem na
nás čekal veliký úkol hodný odvážných kluků i holek. Bylo již značně šero, když jsme v tamním
lese hledali poklad a počítali reflexní proužky. Trvalo to dobu dlouhou, ale poklad byl nalezen.
Odměnou za hledání nám bylo jablko a oříšek. Cestu zpět už si každý zpestřil po svém, světýlka
z lampiček, baterek i svítících náramků jistě zářila do nejednoho okna. A abychom netahali naše
odvážné rodiče jen venku, pozvali jsme je i do teploučka na „Mami, tati, pojď si hrát.“ I
tentokrát nás překvapilo a potěšilo, jak krásně si dospěláci umí hrát, co nového dokáží společně
s dětmi vymyslet a že k nám rády zavítají i ty odrostlejší děti. Vánoční fotografování, které ve
školce proběhlo také v měsíci listopadu, napovědělo již všem dětem, že se mílovými kroky blíží
Vánoce. Proto již pilně trénujeme spousty krásných písní, kterými budeme přivolávat ježíška.
Budeme moc rádi, když nám s tím přijdete pomoci i Vy, a to v sobotu 1.12.2018 k cukrárně
v Chrástu. Sraz všech zpěváčků a jejich rodičů je v 16.10 hodin. Těšíme se, že společně
navodíme předvánoční atmosféru. Přejeme Vám krásné předvánoční těšení a pohodové Vánoce
v kruhu těch nejbližších.
Kolektiv MŠ Chrást

ZUŠ Chrást - http://www.zus-chrast.cz/
Po říjnových oslavách vzniku republiky a po Martinském koncertě ve Volduchách (14.11.)
jsme finišovali s přípravou Chrástecké hudební neděle, která proběhla 25.11. v Domě hudby
v Plzni. Od 15.00 se konal slavnostní koncert, který připomněl 45. výročí existence samostatné
školy a na němž vystoupili současní žáci i řada výborných absolventů ZUŠ Chrást. Po malém
občerstvení pak večer od 19.00 bylo představeno nové CD Lidové muziky z Chrástu.
Chrástecká hudební neděle se vydařila po všech stránkách. Díky patří všem, kteří k její
realizaci přispěli. Děkujeme též Plzeňskému kraji, který akci dotačně podpořil. V prosinci se
můžete těšit, že naše žáky uslyšíte 1.12. na Chrásteckém adventu (společně s žáky MŠ a ZŠ,
a také se sborem Chrástochor), 2.12. u živého Betlému ve Volduchách, 3.12. v Kyšicích na
koncertě v kulturním domě a při rozsvícení stromečku. Soubor Karkulka bude hudebně
obdarovávat 11.12. na odd. sociální péče FN Plzeň a 14.12. v chrásteckém Domě
s pečovatelskou službou. Těšíme se také na setkání s rodiči na svátečně laděných přehrávkách
jednotlivých tříd.
Krásné Vánoce všem přeje jménem ZUŠ Chrást Pavla Sovová.
Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
Vážení a milí spoluobčané, dovolte nám, abychom Vás seznámili s akcí plánovanou na
měsíc prosinec 2018. 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.
Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/
- so 15.12. od 14 hod.: Netradiční vánoční pečení s dětmi na faře
- Štědrý den 24.12.:
od 15,00 hod.: Živý betlém na farské zahradě s inscenací vánočního příběhu,
zpěvem koled a možností odnést si betlémské světlo
od 22,30 hod.: (Před)půlnoční bohoslužba na faře
K. Šimr, farář
Myslivecký spolek Chrást
Příchodem posledního měsíce v roce se všichni těšíme na Vánoce. Období kolem Vánoc se
vyznačuje chladným počasím, případně i sněhem. Pro zvěř je zimní čas obdobím strádání.
Členové MS Chrást pravidelně přikrmují zvěř jadrným i objemovým krmivem, ale všichni
ostatní mohou zvěři přilepšit do krmelců sušeným chlebem. Začátkem roku 2019 plánuje nás
myslivecký spolek vycházku do honitby s dětmi a rodiči z MŠ Chrást. Na vycházce se děti
dozví o způsobech života lesní zvěře, o potravě a o klidové potřebě těchto druhů. Doufáme, že
účast bude velká. 
Rádi bychom dále všechny občany pozvali na náš tradiční myslivecký ples, a to 19.1.2019 od
20.00 v LD Chrást. Předprodej vstupenek bude probíhat od 7.1. na čerpací stanici v Chrástu.
Přejeme našim spoluobčanům hezké Vánoce a úspěšný nový rok 2019. Myslivosti zdar!
Za Myslivecký spolek J. Humlová
Český rybářský svaz – MO Chrást
Podzim je čas výlovů a nejinak je tomu i letos. Ročně jsou do revírů celého Zpč. svazu
vysazeny ryby v celkové hodnotě 23 000 000,- Kč. V naprosté většině z produkce všech našich
organizací. Největší část obsádky na mimo pstruhových revírech tvoří kapr, následuje lín, štika,
candát. U pstruhových revírů je dominantním druhem pstruh obecný, lipan, pstruh duhový a
siven. Do našich revírů se podařilo vysadit tlouště, ostroretky, jeseny a povedla se i větší
produkce candáta.
Výdej povolenek bude v kanceláři MO v Chrástu pro rok 2019 v SOBOTU: 5. ledna, 19. ledna
a 2. února od 9. hod. do 14. hod. Úřední hodiny v kanceláři MO budou od 15.30 hod. do 18.00
hod., každé PONDĚLÍ - začínáme 7. ledna až do konce června. Prosíme ještě všechny občany,
pokud mají nějaké fotografie, co se týká historie naší organizace a můžou je nám věnovat,
budeme moc rádi, děkujeme. Přejeme všem našim spoluobčanům a členům naší organizace
klidné a pohodové Vánoce a do nového roku 2019 hodně zdraví a štěstí.
Za ČRS MO Chrást Marcela Märzová

