Místní knihovna – NOVÁ ADRESA: tř. Čs. odboje 133, Chrást (přízemí budovy OÚ 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 (4.1.)
8.00 – 12.00
- Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
Přehled akcí:
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Pořadatel
18,00
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15,30
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20,00
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dýšinský kostel
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Rybářský ples
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Události měsíce:
1.1. – Den obnovy samost. českého
státu - státní svátek
27.1. – Den památky obětí holocaustu
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Dobrý den.
Našemu kronikáři Zbyňku Blahetovi se podařilo objevit ještě několik chalup, kde se „nějak říkalo“. Pro
velký zájem jsme se rozhodli ještě v tomto roce na úvod Kulicha vždy jednu chalupu uvést, dokud nám
zásoba bude stačit. Takže dnes první z nově objevených:
Čp. 7 u Pecařů: v roce 1720 odprodal tuto chalupu Petr Řežný od svého dvora (Chudobovského).
Majitelé se zde střídali, až v roce 1854 ji koupil pro svého syna Josef Jílek zvaný Král. V roce 1868
získala chalupu jeho dcera Kateřina provdaná za Václava Suchého. Říkalo se tam u Pecařů.
V záznamech z roku 1754 je jmenován Tomáš Suchý, pecař při vysoké peci v Horomyslicích,o rok
později Jan Suchý, také pecař v Horomyslicích. Tato chalupa byla v roce 1929 zbořena a na jejím místě
byl postaven nový domek.
Slovo starosty:
Opět tu máme nový rok 2014! Je před námi dlouhá roční procházka, na které budeme zdolávat různé
překážky, nástrahy, ale také uvidíme mnoho hezkého, dobrodružného a určitě na ní nepůjdeme sami.
V minulém roce 2013 jsme uspořádali v naší obci mnoho hezkých společných akcí, které nám
zpříjemnili tu roční „procházku“ se všemi starostmi i radostmi. Víte, že během loňského roku jsme
díky kulturnímu výboru naší obce, školám, sportovním klubům, zájmovým sdružením, svazům i
jednotlivcům uskutečnili v průměru 8 akcí měsíčně? Každý si mohl vybrat z bohaté nabídky a já si
myslím, že toho nebylo málo!! Všem, kdo věnuje čas nám i našim dětem, aby se nám v Chrástu
hezky žilo, tímto veřejně děkuji a přeji nám hodně sil do další práce, nápadů a sportovních výsledků
v roce 2014.
Rok 2013 byl ve znamení dokončení opravy Benátského mostu a příprav na hlavní akci roku rekonstrukci Zdravotního střediska. S mostem jsme prodloužili chodník od mostu k obchodu u
Kopřivů. Velkým historickým krokem bylo opětovné přestěhování knihovny do zrekonstruovaných
místností budovy obecního úřadu. Aby toho nebylo málo, tak nám červnová povodeň (5.6 a 11.6.)
zničila cesty v dolejším Chrástu, které jsme s pomocí dotace opravili. Nové 3 obecní ukazatele
(nádraží, DPS, sběrný dvůr, sportovní areál) pomáhají návštěvníkům, vodákům i sportovcům se lépe
orientovat v naší obci. Oprava kanalizace u rybářské klubovny z důvodu záplav a „tankodrom“ na
Dolanské nám velice dlouho znepříjemňoval náš život. I toto se povedlo opravit – vybudovali jsme
novou kanalizační šachtu a Plzeňský kraj položil nový asfaltový koberec na celé Dolanské! Kromě
dotace na Zdravotní středisko (3,8 mil.) jsme získali i dotaci (1 mil.) na I. etapu vodovodu do
dolejšího Chrástu a souběžně jsme dělali dvě akce najednou. Každý určitě docenil osvětlení přechodu
u školy s blikajícími oranžovými světly pro bezpečnost našich dětí i nás. V Lidovém domě jsme
vyměnili okna v obou sálech. Budeme tím šetřit naše finance i naše uši. Provedli jsme generální
opravu několika kanalizačních vpustí (Habrovská, u tělocvičny, Železniční a Májová). Kromě
stavebních akcí jsme nezapomněli ani na naši zeleň. Prořezali jsme stráň pod OÚ, vytvořili hezké
parkové místo za fotbalovou tribunou a na bývalém skladu Domácích potřeb v ul. Zahradní. Díky
dotaci jsme mohli upravit park u Husa, vyčistit i osázet Jarov a nově vysadit novou ovocnou alej
k vile Anně. Když se ohlédneme za „procházkou“ loňského roku 2013, jsme příjemně unaveni po
zdolání dlouhé cesty, která byla hodně náročná, ale určitě byla přínosem pro celou naši obec.
Co nás čeká v novém roce? Určitě uděláme novou cestu do dolejšího Chrástu, na kterou jsme získali
dotaci a dále určitě opravíme návesní rybník, který již drží asi jen díky vodě…. Máme připravenou
další hezkou procházku celým rokem 2014, abychom se opět mohli po roce zodpovědně ohlédnout.
Vážení občané, je zvykem dávat si na nový rok nějaká předsevzetí. Já si myslím, že každé
předsevzetí je pouze dočasná záležitost. Každý nový rok je předsevzetí samo o sobě. Je důležité po
celý rok být sám sebou a udržovat si na té dlouhé cestě stejný krok, kdy nebudeme zrychlovat,
zpomalovat ani se zastavovat, jen tak dojdeme do cíle.
Přeji vám, aby celý rok 2014 byl pro nás všechny klidným rokem s úctou a ohleduplností mezi námi
všemi.
starosta L. Bohuslav

Informace pro občany
• Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:
- úterý 28.1. - 17,00 - místnost na OÚ Dýšina - přednáška p. Sedláčka – Rezistentní odrůdy jablek,
jejich rozdělení na letní, podzimní a zimní, ochrana před škůdci, degustace jednotlivých odrůd jablek
• Od 15.12.2013 došlo ke změně jízdního řádu vlaků ČD. Na konci Kulicha naleznete
kompletní nový jízdní řád.
• Obec Chrást provozuje SMS InfoKanál, který umožňuje zasílání důležitých informací na
zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v SMS (zatím registrováno 280 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 96 občanů. Úřední deska zůstává stále
jako hlavní informační místo, ale lze jednoduše využít i modernější způsob. Služba je bezplatná.
• Český svaz žen pořádá v neděli 19.1.2014 v Lidovém domě v Chrástu od 14,00 hod. Dětský
maškarní ples. Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče.
ZŠ Chrást - http://www.zschrast.cz/
Milí čtenáři Kulichu, prosinec byl na naší škole plný událostí, nejprve nás 5. prosince navštívil Mikuláš,
andělé a samozřejmě i čerti. Jejich návštěvu si užily nejprve děti ve škole a poté i v MŠ. Mikuláš
obdaroval všechny hodné děti a nakonec i „zlobiče“, kteří slíbili, že se do budoucna polepší. 7. prosince
se konalo rozsvícení vánočního stromečku v Chrástu, při kterém účinkovaly i děti z prvního stupně a
zazpívaly krásné koledy stejně jako děti z MŠ. Ve dnech od 10. do 13. 12. 2013 proběhlo na naší škole
již tradiční vánoční zdobení. Ve středu zdobily děti z MŠ a ve čtvrtek a v pátek celá naše škola. Děti si
vyrobily a ozdobily krásný svícen a také si mohly zakoupit ručně dělané vánoční výrobky. Ve stejném
týdnu se také konala tradiční soutěž ve skoku vysokém a skoku přes švihadlo – VÁNOČNÍ LAŤKA.
Všichni se snažili a podali vynikající výkony. Dokonce byly zlomeny i některé školní rekordy. Pavel
Bočan přeskočil laťku ve výšce 150 cm a Michaela Fryčková zdolala 135 cm. Dne 10. prosince 7. třída
navštívila Západočeské muzeum v Plzni. Děti se zde dozvěděly spoustu zajímavých informací, které se
týkaly středověku a starověku a na závěr si ještě prošly vánoční trhy na plzeňském náměstí. 12. prosince
se děti z 5. a 6. třídy vydaly s paní učitelkou Suchou reprezentovat naši školu na turnaj v miniházené,
který se konal v Ejpovicích. V družstvu děvčat se naše dívky umístily na třetím místě a družstvo
chlapců obsadilo také třetí místo. Ve středu 18. prosince děti ze všech tříd naší školy nazuly brusle a
užily si bruslení v zimní hale v Třemošné. Tu měla naše škola pronajatou na celou hodinu. Bruslení
dopadlo i přes pár pádů dobře a všichni se v pořádku vrátili zpět do školy. V tomto měsíci naše škola
také přispěla charitativní společnosti Sidus, která podporuje nemocné a potřebné po finanční i materiální
stránce, převážně se soustřeďuje na pomoc dětským pacientům v nemocnicích. Díky dětem, které si 16.
a 17. prosince zakoupily publikaci s nálepkami, se podařilo vybrat a následně odeslat necelé 2 tisíce
korun na konto společnosti Sidus. Všem, kteří přispěli, děkujeme!
MŠ Chrást - www.mschrast.cz
Prosinec ve školce
Prosinec byl jako každý rok pěkně nabitý. S již tradičními akcemi se neradi loučíme a nebyli
bychom to my, kdybychom nezařadili i něco nového. A tak jsme si v prosinci znovu hráli
s maminkami a tatínky se školkovými hračkami, fotili jsme se, šli jsme na vánoční koncert ZUŠ,
zdobili jsme ve škole krásné skleničky, čekali na mikuláše a nebáli se čerta. Pozvali jsme také
rodiče na vánoční setkání, kde jsme ukázali, co vše umíme a také trochu neumíme. A jaké bylo
naše překvapení, když za námi přiletěl i ježíšek s kupou dárků, protože když jich tolik přinesl do
školky, tak co přinese domů??? Poslední týden před Vánoci, když už jsme to čekání skoro
nemohli vydržet, za námi na návštěvu přišli kamarádi z 1. a 2. třídy a společně s Milanem
Karpíškem jsme vyrazili rovnou do Betléma. Nezapomněli jsme ani na naše sousedy a vyrazili
babičkám a dědečkům zazpívat pár koled. Na oplátku zase nám zazpívala Lidová muzika
z Chrástu. Nu, bylo toho opravdu na jeden měsíc až dost. A tak jsme si zaslouženě odpočinuli o
vánočních prázdninách a s novými silami a nadšením hurá do nového roku. Vám do něj přejeme
především zdraví a spoustu krásných zážitků.
MŠ Chrást

Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/
- neděle 5.1. od 18 hodin: TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT s vánočními písněmi a koledami Lidové
muziky z Chrástu a písněmi a chorály Jiřího Třanovského (kromě jiných i vánoční a novoroční)
v podání komorního sboru De profundis. Vstupné dobrovolné.
- sobota 11.1. od 18 hodin: Z POPELNICE DO LEDNICE - projekce dokumentu v cyklu „Jeden svět
na faře“: Režisér Valentin Thurn předkládá ve svém snímku znepokojivá a alarmující fakta o našem
vztahu k jídlu a zároveň hledá možnosti, jak tuto situaci zlepšit (Německo, 2011, 88 min.). Vstup volný.
- neděle 19.1. od 17 hodin: společná bohoslužba evangelického sboru v Chrástu a římskokatolické
farnosti Dýšina - v dýšinském kostele
- Sbírka na materiál pro vyřezávaný betlém během půlnoční bohoslužby a živého betléma vynesla 1277
Kč. Děkujeme.
Karel Šimr, farář
Myslivecké sdružení Chrást
Na konci měsíce Prosince skončila i doba společných honů našeho Mysliveckého sdružení.
V Lednu budou pokračovat jen naháňky na divočáky. Kromě lovu se i nadále věnujeme
přikrmování zvěře v naší honitbě. Nedílnou součástí mysliveckého dění v měsíci Lednu je i náš
tradiční myslivecký ples. Rádi bychom Vás na tento ples touto cestou všechny pozvali, a to dne
18.1.2014 od 20 hod do Lidového domu v Chrástu. K tanci a poslechu bude hrát jako každý
rok kapela pana Matějky a bude připravená bohatá tombola.Vstupenky budou v předprodeji na
benzínové pumpě v Chrástu. Na všechny se těší členové MS Chrást. Myslivosti zdar!
CK Sport Beran - cyklistický klub
Prosinec byl ve znamení přípravy týmového oblečení s novým sponzorem. Soupisku rozšířila i dvojice
nových členů. Vojta Ježek (2005) už na podzim pár závodů zkusil, pro Matěje Mičana (2009) to bude
letos premiéra. Předběžný termín MTB závodu v Chrástu je neděle 27.4.2014. Díky „jarnímu“
vánočnímu počasí pilně najíždíme tréninkové kilometry.
Sport Beran PILATES
V lednu pokračuje v tělocvičně ZŠ každou středu PILATES/Power joga s Martinou Hronovou (20:0021:00) a každou neděli PILATES s Lucií Kaasovou (20:00-21:00). Rezervace nutné předem na mob.
604 642 728. Počet míst je omezen!
Lidový dům Chrást
Přehled akcí v Lidovém domě – zima-jaro 2014:
18.1.2014 - Myslivecký ples
19.1.2014 - Dětský maškarní ples
1.2.2014 - Rybářský ples
15.2.2014 - Sportovní ples

1.3.2014 - Lucie revival
15.3.2014 - Hasičský ples
22.3.2014 - Sifon
11.4.2014 - Extraband Revival

