Lidový dům Chrást

Události měsíce:

- Přehled akcí v Lidovém domě zima, jaro 2015:
17.1. Myslivecký ples
18.1. Dětský maškarní ples
31.1. Rybářský ples
14.2. Sportovní ples
20.2. 2. ročník zimního grilování aneb „Svařák u grilu“
(připravíme gyros)

1.1. – Den obnovy samost. českého
28.2. Hasičský ples
14.3. Koncert skupiny Lucie revival
10.4. Koncert skupiny Extraband revival
Další akce a koncerty připravujeme.
Za Lidový dům Roman Kliner

CK Sport Beran - cyklistický klub
Letošní prosincové počasí nám dovoluje prodloužit si cyklistickou sezonu minimálně do Vánoc.
Oslovujeme nové i stávající sponzory a partnery, připravujeme objednávku týmového oblečení.
10.ledna 2015 oslaví náš klub dvacáté narozeniny a u této příležitosti si Vás dovolujeme pozvat
na výstavu našich týmových dresů od roku 1995, chybět nebudou ani trofeje nebo historické
fotografie. Výstavu můžete navštívit od 12.1.2015 v prodejně Sport Beran Chrást po-pá od 9 do
17 hod. Na konec dubna 2015 chystáme další závod krajského poháru, tentokrát v nové lokalitě
vodáckého kempu u Dolanského mostu.
Marcel Beran

Český rybářský svaz MO Chrást
Český rybářský svaz MO Chrást přeje všem rybářům i ne rybářům do nového roku 2015 hodně
zdraví, štěstí a pohody a zároveň chceme pozvat srdečně všechny na tradiční rybářský ples,
který se koná 31. ledna 2015 v Lidovém domě Chrást. K dobré pohodě bude hrát stálá
skupina CLASSIC BAND, čeká Vás bohatá tombola, vstupné 110 Kč. Předprodej vstupenek
zajistí prodejna Sport Beran v Chrástu. PETRŮV ZDAR.

Místní knihovna - 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 (3.1.)
8.00 – 12.00
- Otevírací doba ani poplatky se nemění, dovolená 25.1. - 31.1.
- Veřejný internet a kopírování vždy v půjčovní době nebo podle dohody.

Přehled akcí:
Datum

Čas

Místo

pá 16.1.

19,00

fara ČCE

so 17.1.

20,00

Lidový dům

Myslivecký ples

ne 18.1.

14,00

Lidový dům

Dětský maškarní ples

st 21.1.

19,00

hasičárna

so 24.1.

18,00

fara ČCE

ne 25.1.

17,00

fara ČCE

Výroba šperku z korálků
#Chicago girl – filmový
dokument
Ekumenická bohoslužba

so 31.1.

20,00

Lidový dům

Rybářský ples

Akce
Zapomenutá poutní místa a
jiné sakrální objekty
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státu - státní svátek
27.1. – Den památky obětí holocaustu

KULturní Informace pro CHrást

Leden 2015

Dobrý nový rok 2015.
Národní listy 29.1.1865 – Nehody na dráze. Dne 25. t.m. vyšinul se stroj vezoucí osobní vlak z Prahy do
Plzně blíže Chrástu z kolejí. Poštovní vůz a dva vozy se zbožím se rozbily. Poštovský konduktem byl značně
pomačkán; konduktem vlaku byl do sněhu vhozen. Jinému žádnému se nic nestalo. Nehoda stala se tím, že
koleje při jednom záhybu povolily. Ze spořivosti daly se do záhybu práhy z měkkého dříví v němž řebíky
zvláště za volného počasí povolují. Cestující museli čekati od 22,40 hod. až do půl 4. hodiny z rána, kdež
pro ně přijel teprv zvláštní vlak z Plzně.
Šťastný rok 2015 bez vykolejení a jiných nehod přejí zaměstnanci OÚ Chrást.
Slovo starosty:
Nastává nový rok 2015… rok 2014 je definitivně za námi. I když si všichni určitě dáváme různá
předsevzetí, o kterých víme, že nesplníme, tak ještě musíme mnohé zařídit, sjednat, dodělat, dokončit nebo
splnit z roku loňského. A ještě k tomu nám naši zákonodárci připravili 77 nových předpisů
(www.zákonyprolidi.cz) s účinností od 1.1.2015! Římský historik Tacitius kdysi prohlásil:
„V nejzkaženějším státě je nejvíce zákonů.“ Škoda, že naši poslanci nedělají k novému roku inventuru
zákonů, které mají smysl a pomohou nám, občanům. Naše obecní inventura za rok 2014 je jasná. Máme
nový rybník včetně tůní ve Vlčce. Nový kabát oblékl obecní úřad. Provedli jsme rekonstrukci komunikace
Pod Školou a dokončujeme II. etapu vodovodu do dolejšího Chrástu. Vše za pomoci dotací z Plzeňského
kraje, EU a SFŽP. Je to celkem 5,5 mil. Kč. Proto jsem rád, že tady v naší obci stále stojíme pevně na zemi
a máme dobré nápady, které se nám daří společně uskutečňovat. V závěru roku jsme stihli přestavbu
bývalé knihovny ve zdravotním středisku na novou gynekologickou ordinaci. Podali jsme novou žádost o
dotaci z EU na rekonstrukci místní komunikace U Školky a snažíme se dokončit vodovod do dolejšího
Chrástu. Pracujeme na projektech rekonstrukce místních komunikací – Úzká, Nová, Vilová, Na Jarově a
bezpečnostní chodník Železniční a Májová. Také máme zájem, aby byl dokončen projekt na kompletní
přestavbu Lidového domu. Podáme opětovně žádost na SFŽP na zateplení tělocvičny. Díky schválenému
rozpočtu na rok 2015 můžeme s jistotou potvrdit, že máme finanční prostředky bez úvěrů na výstavbu
nového chodníku včetně zábradlí a veřejného osvětlení kolem rybníka a odkup hliniště na přestavbu
kompostárny v bývalém areálu cihelny. Vzhledem k úsporným opatřením jsme snížili rozpočet o 15% ze
všech provozních výdajů.
Poslední měsíc v roce byl opět nabitý různými vánočními akcemi. Děkujeme vám za návštěvu
adventního odpoledne, kde jsme si společně popřáli šťastný nový rok a tradičně rozsvítili náš krásný
vánoční strom, který bude svítit až do Tří králů. Tři králové vám určitě při tříkrálové sbírce napíší na
zárubně vašich dveří K+M+B 2015. Víte, že tyto tři symboly mají tři významy? V dětství - počáteční
písmena tří králů (Kašpar + Melichar + Baltazar), v dospělosti (Christus mansionem benedicat – Kristus
žehnej tomu domu) a nyní, když odcházím do práce, podívám se na zárubně a čtu… nezapomeň Klíče
+ mobil + brýle! Dobrá pomůcka pro nás sklerotiky. Proto se těším, až nás opět Tři králové navštíví a
nápis KMB 2015 nám po roce obnoví.
Možná si ani neuvědomujeme, jak je naše obec úžasně samostatná. Díky živnostníkům a firmám, které
zde působí, máme kompletní zabezpečení drogerie, potravin, lahůdek, teplého jídla, servisů, stavebnin a
řemeslnických prací. Máme i služby pro okrasu a rehabilitaci našich těl a zabezpečenou základní
zdravotnickou péči. Vážím si jejich práce, kterou odvádějí i přes stále nové a nové předpisy. Vážím si
škol, které připravují naše děti pro další život. Nesmím zapomenout na náš sbor dobrovolných hasičů,
který vždy pomůže a zúčastňuje se na různých obecních akcích. A další spolky, sdružení a sportovní
kluby, které v naší obci stále působí a neúnavně podnikají různé aktivity pro nás všechny.
Věřím, že nové zastupitelstvo obce odvede v příštím roce opět dobrou, zodpovědnou práci v součinnosti
s obecním úřadem tak, abychom byli maximálně spokojeni a po návratu z práce, dovolených, návštěv
apod. jsme vždy říkali : „Všude dobře, doma nejlépe“.
Přeji všem, aby nám nový rok 2015 přinášel co nejméně ošklivých zpráv ze světa i z našeho blízkého
okolí a vždy jsme si řekli, že dobré zprávy a dobrou náladu darují nejvíce lidé, kteří jsou kolem nás.
Hezký nový rok s předsevzetím, které může každý každému splnit!
starosta L. Bohuslav

Lakomec, které napsal francouzský dramatik Molière. 19.12. se před prázdninami všichni žáci
rozloučili při tradičních besídkách a pak už si jen užívali vánoční svátky a prázdniny.

Informace pro občany
• V příloze Vám přinášíme zpracovaný aktuální jízdní řád MHD, ČSAD a ČD.
• Český svaz žen pořádá v neděli 18.1.2015 v Lidovém domě v Chrástu od 14,00 hod. Dětský
maškarní ples. Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče.

• Cvičení s Jarkou – upozorňujeme na změnu od 1.1.2015 – úterý - každý sudý týden – stepy,
úterý - každý lichý týden - balony!

• Obec Chrást dokončila akci „Úprava a
modernizace místní komunikace ul. Pod
Školou – Chrást“, která je spolufinancována
Evropskou unií a byla podpořena z evropského
fondu
pro
regionální
rozvoj.
Dotace
z Regionálního operačního programu pokryla 85
procent nákladů, zbytek hradí obec Chrást.
• Obec Chrást pokračuje ve výstavbě II. etapy vodovodu
v Dolejším Chrástu. Akce „Vodovod Chrást 1. část – ulice
Pod Školou, Mlýnská, Hutní, Plovární, Smědčická – 2.
etapa“ byla finančně podpořena Plzeňským krajem.
• V listopadu 2014 byly dokončeny práce na akci „Snížení energetické náročnosti
zateplením budovy OÚ - Chrást“, která byla finančně podpořena ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, ze stejného
programu byla i podpořena akce „Rekonstrukce a odbahnění rybníka Chrást- č.p.100,
Obnova retenčních schopností správního území Chrást - lokalita Na Hrušové - 2.etapa“.

Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
Oddíl Sluníčko Vás zve na „Výrobu šperku z korálků“, které se uskuteční ve středu
21.1.2015 od 19.00 hodin v naší klubovně v hasičské zbrojnici v Chrástu. Cena kurzu je 220
Kč. Budeme tvořit šperk z korálků. Vyučující bude Lucie Svobodová. Závazné objednávky
nahlaste nejpozději do 14.1.2015 na telefon: 606 572 022 (p. Čechurová) nebo na e-mail:
slunicko.vesele.info@seznam.cz, z důvodu zajištění potřebného materiálu.

ZŠ Chrást - http://www.zschrast.cz/
Milí čtenáři Kulichu, dne 5.12. se Mikuláš se šesti čerty a andělem vydali navštívit chrástecké
děti. Nejprve zjistili, kdo z dětí v MŠ byl hodný a kdo naopak zlobil. Poté se dostali i do naší
školy, kde jim zlobivé děti slíbily, že se příští rok polepší. Nakonec však všichni dostali sladkou
nadílku. 6.12. se rozsvítil vánoční stromeček na návsi v Chrástu, při rozsvícení nám koledy
zazpívaly děti z MŠ a také děti z prvního stupně naší školy. Rozsvícení stromečku bylo spojeno
i s vánočními trhy a bylo zakončeno velkým ohňostrojem. Již tradiční florbalový turnaj dětí
druhého stupně proběhl 10.12. ve velké tělocvičně. Turnaje se zúčastnilo několik týmů chlapců i
dívek. Turnaj byl zakončen zápasem „all-star“ týmu žáků s týmem učitelů. 13.12. se historickopřírodovědný kroužek společně s panem učitelem Hodaněm vypravil do plzeňského psího
útulku. Děti opuštěným pejskům přivezly jídlo, deky a dobrůtky. Tyto věci byly vybrány ve
škole, kde se konala sbírka. Všem, kteří pejskům pomohli, děkujeme. Ve dnech 10. – 13.12.
probíhalo v naší ZŠ již tradiční vánoční zdobení. Děti z prvního i druhé stupně si vyrobily
krásné vánoční ozdoby z korálků. V sobotu pak bylo vánoční zdobení určeno i pro veřejnost. 17.
prosince 8. a 9. ročník navštívil Velké divadlo v Plzni. Žáci měli možnost zhlédnout drama

MŠ Chrást - www.mschrast.cz
Už se zase těšíme…. ano, pro naše nejmenší je prosinec vždy tím nejkrásnějším a nejdelším
měsícem, kdy očekávají příchod Ježíška. Ve školce jim čekání pomohla ukrátit dvě divadelní
představení, Vánoční zdobení v ZŠ i vystoupení dětí ze Zpívánek. Mimo to jsme se ještě
odpoledne sešli s rodiči na třídních setkáních a poslední den před prázdninami jsme navštívili
naše sousedy z DPS a společně si zazpívali trochu těch vánočních písní. A po nich jsme se
rozloučili a těšíme se na další shledání v dalším roce. Všem Vám do něj přejeme hlavně zdraví a
optimistický úsměv ve tvářích.

ZUŠ Chrást - www.zus-chrast.cz
Vážení čtenáři Kulicha, prosinec na naší škole byl ve znamení předvánočních vystoupení, které
zahájil 4. prosince Předvánoční koncert v Lidovém domě, 12. prosince jsme měli podobnou akci
pro žáky naší dýšinské a kyšické pobočky v Kulturním domě v Kyšicích. Pak jsme 21. prosince
vyslechli vánoční premiéru souboru KARKULKA s titulem „Narodil se Kristus Pán“.
Představení mělo v kulisách, které se kdysi našly po někdejších ochotnících v Lidovém domě, a
v kostýmech, vypůjčených z Divadla J.K.Tyla v Plzni, báječnou předvánoční atmosféru a jedna
koleda střídala druhou. Další vystoupení Karkulky se uskutečnilo o dva dny později v ZOO
Plzeň. Mezitím jsme uspořádali několik třídních přehrávek a také koncert pro MŠ v Dýšině.
V lednu nás čeká zahájení soutěžních klání školními koly, ze kterých vzejdou naši reprezentanti
pro únorová kola okresní. Naši učitelé opět poctivě připravují své žáky k výrazné reprezentaci
nejen školy, ale i obce Chrást.
Květoslav Borovička, ředitel ZUŠ Chrást

Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/
- neděle v 9,30 hodin: bohoslužby, úterky v 18 hodin: Setkání s Biblí
- pátek 16.1. od 19 hodin: Zapomenutá poutní místa a jiné sakrální objekty - poslední
výprava historika Jiřího Stočese po stopách německého obyvatelstva v západních Čechách
v cyklu „Bylo tu, není tu“.
- sobota 24.1. od 18 hodin: film #Chicago girl - Devatenáctiletá Ala’a Basatneh by měla mít
běžné starosti jako její američtí vrstevníci: školu, lásky, módu, hudbu… Jenže na nic z toho
studentka z Chicaga nemá čas – pomocí svého notebooku totiž organizuje revoluci v Sýrii proti
Asadovu režimu. Dokument sleduje úsilí a odvahu mladých lidí a odkrývá fenomén sociálních
sítí, který se stal zásadním hybatelem vlny arabského jara.
- neděle 25.1. od 17 hodin: ekumenická bohoslužba s římsko-katolickou farností v Dýšině
(tentokrát na faře v Chrástu) v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů.
Na vše vstup volný.
Karel Šimr

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
17.1.2015 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!

