Lidový dům Chrást
Přehled akcí v Lidovém domě zima - jaro 2013/14:
31.12. Silvestr 2013/14 aneb tak trochu jinak - Komu
nevadí česká dechovka a trochu rumunské, je vítán.
18.1.2014 - Myslivecký ples
19.1.2014 - Dětský maškarní ples
1.2.2014 - Rybářský ples

Události měsíce:
15.2.2014 - Sportovní ples
1.3.2014 - Lucie revival
15.3.2014 - Hasičský ples
22.3.2014 - Sifon
11.4.2014 - Extraband Revival

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 (7.12.)
8.00 – 12.00
- Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
- Provoz knihovny: v pondělí 2.12. bude otevřeno až odpoledne od 14.00. Upozorňujeme všechny
čtenáře, že poslední půjčovní den před Vánocemi je pondělí 16.12. Pak bude knihovna zavřená až do
3.1.2014 z důvodu dovolené a nutných údržbových prací na konci roku.
- Západočeské muzeum děkuje neznámému občanovi Chrástu, který vyhodil do kontejneru starý
ručně dělaný herbář. Stejně tak děkuje člověku, který si toho všiml a herbář zachránil a předal do
knihovny. V čase předvánočního úklidu proto prosíme všechny, kdo chtějí vyhodit staré knihy,
fotografie, dokumenty ( přestože vypadají jako naprosto nepoužitelné) - nedávejte je do kontejnerů na
papír a přineste je do knihovny nebo na OÚ. Mnohé z nich mohou být unikátní nebo jen udělají
někomu jinému radost. Za knihovnu i kulturní komisi děkuje a přeje klidné Vánoce Eva Koubová
Přehled akcí:
Datum
Čas
Místo
Akce
Pořadatel
fara ČCE
Farní sbor ČCE
so 30.11. 13,00-17,00
Výroba adventních věnců
16,00
Lidový dům
oddíl Sluníčko
ne 1.12.
Mikulášská besídka
17,30
Lidový dům
ZUŠ Chrást
út 3.12.
Předvánoční koncert

so 7.12.

15,00

chrástecká
náves

Rozsvícení vánočního stromu
a adventní trh (viz pozvánka
v příloze)

OÚ Chrást

ne 8.12.

14,00-18,00

restaurace
U závor

Mikulášská diskotéka
pro děti 1. stupně ZŠ –
vstupné 40 Kč

občané Chrástu

st 11.12.
st 11.12.so 14.12.

15,30

DPS Chrást

Čtení v DPS

Kulturní výbor

ZŠ Chrást

Vánoční zdobení (viz příloha)

Hana Mastná

Perníkový advent – pečení
cukroví a zdobení perníčků
18,00
fara ČCE
Ke světlu – promítání dokumentu
so 14.12.
Veřejné zasedání
18,00
Lidový dům
čt 19.12.
zastupitelstva obce
po 23.12. 14,00-16,00 kaplička u školy Rozdávání Betlémského světla
22,30
fara ČCE
út 24.12.
(Před)půlnoční bohoslužba
15,00
fara ČCE
st 25.12.
Živý betlém
18,00
fara ČCE
ne 5.1.
Tříkrálový koncert
so 14.12.

14,00

fara ČCE
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5.12. – chodí Mikuláš
7.12. – Rozsvícení vánočního stromu
24.-26.12. – Vánoční svátky

KULturní Informace pro CHrást

Prosinec 2013

Dobrý den.
V čp. 113 (dle starého číslování z roku 1770 čp. 8) se říkalo U Grobianů, i když původně se chalupa
nazývala Tkadlečovská. První zmínka o ní pochází z roku 1630. Její historie je pestrá. V roce 1878 při
pečení chleba vyhořela. Majitel Jan Šmíd postoupil spáleniště obci. Ta zde vystavěla „starou školu“ čp.133.
Po postavení nové školní budovy na návsi v roce 1906 zde byly dělnické byty. Později tu byl zřízen obecní
úřad, který je zde dodnes. V roce 1941 přibylo patro a v přízemí byla zřízena četnická stanice a poštovní
úřad. Po přestěhování pošty do nové budovy v roce 1965 bylo v přízemí zřízeno agitační středisko, které
zaniklo až po roce 1989. V 80. letech minulého století byla zdejší policejní stanice zrušena. Jeden čas byly
prostory využity jako prodejna textilu, v letech 1987-1997 zde byla knihovna. Policejní stanice byla
obnovena v roce 1991. V březnu roku 2013 byla zahájena rekonstrukce přízemních prostor a od 1.července
je zde opět Obecní knihovna.
Vážení přátelé. To je poslední chalupa, kde se nějak říkalo. Pokud jste v Kulichu nenašli ten svůj domeček,
nebuďte smutní, prostě se u vás nijak neříkalo. Ale Zbyněk Blaheta, obecní kronikář, má dost materiálu i o
těchto domech, takže příští rok se možná dostane i na vás. Krásný rok 2014 vám přeje redakce Kulicha.
Slovo starosty:
Poslední měsíc roku - prosinec. Mrazivá studená rána, kdy se kapky deště začínají měnit na bílé krásné
vločky. Moli se ještě nestačili v šatníku řádně zabydlet a už zase vytahujeme šály, rukavice, čepice, kabáty,
bundy a zimní boty. Přemýšlíme, kde jsme zapomněli vypustit vodu na zahradách a chatách, zakrýváme
chvojím ohrožené rostlinky - chlouby našich zahrádek a přemýšlíme, zda máme v ostřikovačích našich aut
nemrznoucí směs. Dle pranostiky prosincová Barborka vyhání dřevo ze dvorka…, s mým dodatkem o
plynu a elektřině ani nemluvě. Tak začíná zima! Ale přesto všichni víme, že prosinec je měsícem, kdy
začíná krásný adventní čas s Mikulášem a čerty, který pozvolna přechází do vánočních svátků a končí
Silvestrem (31.12.). O půlnoci přivítáme Nový rok 2014, abychom opět mohli začít, co jsme v minulém
roce nestihli… Ale přesto, než začalo mrznout, jsme dodělali a převzali Zdravotní středisko, které se
opravdu povedlo. Bude po Základní škole a Mateřské škole další obecní budovou, která bude díky zateplení
a výměně otopného systému šetřit naše obecní finance. Dokončujeme vodovod do dolejšího Chrástu a já
bych chtěl tímto poděkovat všem obyvatelům „Dolejšáku“, že stavbu trpělivě snášejí i s mírnými obtížemi
kvůli příjezdové cestě. Do konce listopadu by měl být vodovod hotový. Oranžová světla na přechodu u
Základní školy zvýšila bezpečnost našich dětí. Světla blikají pouze v době začátku a konce vyučování.
Některé bolavé cesty naší obce jsme stačili opět provizorně opravit než je přikryje bílá peřina se špinavým
nádechem štěrku. Náš třetí ročník Martinské veselice se opět vydařil. Přišlo se nás bavit 150!! Děkuji vám,
kdo jste přišel i nám všem, kdo veselici připravoval. Víte, že při prvním ročníku jsme vyměnili okna
v lokále a střechu nad hospodou, při druhém ročníku jsme vyměnili střechu nad oběma sály a při třetím,
letošním ročníku jsme vyměnili okna v obou sálech?! Když to takhle půjde dál, tak na desátém ročníku už
nebude v Lidovém domě co opravovat. Přál bych nám to! Na „Dokopné“ (ukončení fotbalové sezóny)
v Lidovém domě mělo hlavní program naše nové sdružení chrásteckých „mažoretek“ složené z přítelkyň a
manželek svých nebojácných fotbalových gladiátorů, které nafotily svůj krásný fotbalový nástěnný kalendář
a programem nabudily svoje příznivce i hráče na další fotbalovou sezonu. Čas srdce není totéž co čas hodin
(R. Fulghum). Možná bychom měli na chvilku zastavit čas a vzpomenout si na našeho místostarostu a
kamaráda Karla Berenreitera. Byl opravdovým pomocníkem, rádcem, kamarádem, který věděl, znal a byl
vždy tam, kde jsme ho potřebovali. Je zvláštní, že i v této uspěchané, přetechnizované době nikdy neřekl
NE!! Bude nám všem chybět! Od roku 1998 působil v zastupitelstvu obce Chrást. A všichni sportovci
Chrástu mi dají určitě za pravdu, že u Karla obzvlášť platilo: „…sport je přátelství…“. A co nás ještě čeká
do konce roku 2013? Ve čtvrtek 19.12.2013 se bude konat veřejné zastupitelstvo obce Chrást, kde budeme
schvalovat kromě jiného rozpočet na rok 2014. Budeme také dokončovat akce letošního roku a projekty,
které čekají na rozjezd v příštím roce. Naše údržba je již připravena na zimní nadílku, aby vám odklidila
z cest a chodníků „hezké“ zimní nadělení s nehezkými psími exkrementy, na které se všichni určitě
netěšíme. Ale hlavně vás upřímně zveme na tradiční Chrástecké adventní odpoledne (sobota 7.12.)
s hezkým vánočním trhem, programem dětí z našich škol, Chrástochorem, svařeným vínem, občerstvením
před naší cukrárnou, vyzdobenou kapličkou a vánočním adventním ohňostrojem (viz vánoční program
v příloze). Vážení spoluobčané, přeji vám krásný měsíc prosinec, kdy advent dává klid, Vánoce pohodu a
Nový rok plno nových snů, bez kterých nejde žít… a nezapomeňte, že roky se mají přepočítávat na jara a
starosta L. Bohuslav
léta, ne na zimy!!!

Informace pro občany

• Upozorňujeme občany Chrástu, že pokračuje výstavba vodovodu v ul. Pod Školou, proto
bude docházet k uzavírkám této komunikace. Objízdné trasy budou buď ulicí Pod Nádražím,
nebo přes Smědčice. Sledujte, prosím, dopravní značení. Akce
„Vodovod Chrást – ul. Pod Školou“ byla finančně
podpořena Plzeňským krajem.
• Ve středu 25.12.2013 a 1.1.2014 bude Sběrný dvůr uzavřen!!!
• Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:

- úterý 10.12. - 17,00 - místnost na OÚ Dýšina - přednáška Ing. Jana Kratochvíla – Vinná réva,
pěstování, novinky
Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
Oddíl Sluníčko Vás zve na „Mikulášskou besídku“ v neděli 1.12.2013 od 16.00 hodin
do Lidového domu v Chrástu. VSTUPNÉ: dítě - 70 Kč a dospělí - 40 Kč (vstupenky budou na místě
konání v LD k zakoupení pouze v případě, že se neprodají v předprodeji – Sport Beran Chrást od
25.11.2013), v LD dítě - 80 Kč. Společné čekání na Mikuláše si zpestříme loutkovým představením
„Mordyjepardyjesaprlot!“. Rodiče přinesou vlastní balíček s nadílkou označený jménem a příjmením
dítěte. Ke jménu mohou uvést, za co má být dítě Mikulášem pochváleno a za co pokáráno. Balíčky pro
sourozence vložte do jedné tašky. Besídka je určená převážně pro děti do 10 let. Těšíme se na Vás.
PŘEJEME VŠEM RODIČŮM, DĚTEM, SPONZORŮM A PARTNERŮM KRÁSNÉ
VÁNOCE, BOHATÉHO JEŽÍŠKA A DO NOVÉHO ROKU MNOHO ZDRAVÍČKA, LÁSKY,
ŠTĚSTÍČKA A PRACOVNÍCH USPĚCHŮ.
ZŠ Chrást - http://www.zschrast.cz/
Ve středu 6.11.2013 naši školu reprezentovalo několik žáků z 8. a 9. třídy v turnaji v piškvorkách, po
těžkém boji naši žáci obsadili 15. místo. 8. a 9. ročník se dne 7.11. zúčastnil besedy Zločin kolem nás
s Josefem Klímou, která se konala v KD Peklo v Plzni. Pan Klíma s dětmi mluvil o konkrétních případech
násilné trestné činnosti. Na závěr měli žáci možnost zeptat se na vše, co je zajímalo ohledně tohoto tématu.
V pondělí 11. listopadu 2013 navštívili žáci 2. a 3. ročníku mezinárodní filmový festival pro děti a mládež
Juniorfest. Zhlédli nizozemský film Školák Tony – příběh chlapce, který se snaží zachránit vztah svých
rodičů. Expedice do pravěku se v úterý 12.11. zúčastnili naši šesťáci. Na vlastní pěst si vyzkoušeli svoji
vlastní cestu do pravěku. Tato expozice Západočeského muzea v Plzni se dětem velice líbila. Děti ze čtvrté
a páté třídy se dne 13. listopadu vydaly do plzeňského divadla Alfa. Zde se všichni bavili na představení
s názvem Křesadlo, které je inspirováno dílem dánského pohádkáře H. Ch. Andersena. Napínavý příběh
nakonec dobře dopadl a děti z divadla odcházely nadšené a bohatší o kulturní zážitek. Naši žáci se dne 18.
listopadu zúčastnili okresního kola ve šplhu na tyči, které se konalo na 22. ZŠ v Plzni. Ve velké konkurenci
naše děti dosáhly vynikajících výsledků. Na třetím místě se ve svých kategoriích umístili Vítek Komanec
ze 3. třídy a Anička Štemberová z 9. třídy a druhé místo se ve své kategorii obsadil Josef Šmíd ze 7. třídy.
Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy!
MŠ Chrást - www.mschrast.cz
I poslední podzimní měsíc listopad byl u nás ve školce pestrý. Předškoláci zdárně ukončili
v podobě mokrého vysvědčení předplavecký výcvik, a ti, kteří chodí na angličtinu, zas oslavili
pořádně strašidelným řáděním Halloween. 14.11. odpoledne proběhla v MŠ již další z řady
nových akcí pro děti a rodiče. Jsme moc rádi, že vám čajovna s kavárnou přišla vhod a že se
dětem promítaný film líbil. Už teď vám můžeme slíbit, že se na podobnou akci můžete těšit
znovu v únoru. Rodiče předškoláků se v tomto měsíci opět společně setkali - tentokrát na
informativní schůzce s výchovnou poradkyní ze ZŠ Chrást. Moc děkujeme paní A.Sterlyové
za účast. Poslední naší akcí v listopadu byly přírodovědné vycházky s chrásteckými myslivci.
Naše poděkování za uspořádání a milou společnost patří rodině Humlových. A teď už jen
to těšení na Ježíška… přejeme krásný prosinec. Kolektiv MŠ.
ZUŠ Chrást - www.zus-chrast.cz
Vážení čtenáři Kulicha, chci vás informovat, co nás ještě čeká za mimořádné akce ke 40. výročí
existence školy. Bude to koncert bývalých žáků, koncert souborové hry, krajská přehlídka komorní hry
základních uměleckých škol a sbírka na adopci některého zvířete v ZOO. Data konání těchto akcí se
včas dozvíte, budou rozprostřena do celého školního roku. Součástí jsou i nové webové stránky školy,
které se za pochodu dotvářejí na původní adrese www.zus-chrast.cz. Pochvalu zaslouží sourozenci

Kateřina a Martin Keplovi, kteří zvítězili v oblastních kolech soutěží Brána a Porta. Gratulujeme jim i
jejich paní učitelce Ireně Výrutové. Mezi nejbližší veřejné akce školy patří Předvánoční koncert, konaný
3.12. v 17:30 hod. v Lidovém domě v Chrástu a Předvánoční koncert dýšinské a kyšické pobočky,
konaný 7.12. ve 14:00 hod. v kyšickém kulturním domě. A paní učitelce Slachové gratulujeme
k narození třetího dítěte, dcerky Marušky. Přejeme všem svým žákům, zaměstnancům školy i vám,
čtenářům Kulicha krásné svátky, hodně pohody a ve veřejném i soukromém životě konečně už lepší rok
2014.
Květoslav Borovička, ředitel ZUŠ Chrást
Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/
Advent a Vánoce na faře:
sobota 30.11. od 13 do 17 hodin: společná výroba ADVENTNÍCH VĚNCŮ. Klest a přírodní materiály
zajištěny. Korpusy, stuhy, přízdoby a vázací drát si můžete přinést nebo zakoupit na místě. S sebou
svíčky a držáky na ně! Pokud se k vlastní výrobě nedostanete, věnec nebo jinou adventní výzdobu vám
ráda připraví S. Krocová - tel. 731 249 611.
sobota 14.12. - od 14 hodin: PERNÍKOVÝ ADVENT (nejen) pro děti - společné pečení cukroví a
zdobení perníčků (ty sníme nebo si odneseme) a tvorba perníkového betlému (ten vystavíme). S sebou:
přezůvky, pohodlné oblečení (případně polštářek na sezení) a 30,- Kč. Předškoláci v doprovodu rodičů,
školáci mohou sami.
- od 18 hodin: KE SVĚTLU - promítání dokumentu o nebezpečné práci v čínských uhelných
dolech, který nastavuje zrcadlo odvrácené tváři tamního ekonomického rozmachu
Štědrý den 24.12. od 22,30: (PŘED)PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA s doprovodem Lidové muziky
z Chrástu
Boží hod vánoční 25.12.: - v 9,30: slavnostní bohoslužby ke svátku Narození Páně
- v 15 hodin: ŽIVÝ BETLÉM na farské zahradě s živými postavami, zvířaty, koledami a možností
odnést si betlémské světlo
pátky 6., 13. a 20.12. v 18 hodin: RORÁTY - večerní zastavení se starými českými adventními zpěvy a
modlitbou
5.1.2014 od 18 hodin: TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT - vánoční písně a koledy v podání Lidové muziky
z Chrástu
Až do ledna na faře probíhá výstava fotografií současných českých evangelických kostelů a modliteben.
Karel Šimr, farář
Myslivecké sdružení Chrást
V úvodu bychom rádi všem občanům Chrástu popřáli klidný vánoční čas plný pohody, který
neodmyslitelně patří k poslednímu měsíci v roce – k Prosinci.
Zima se blíží, a proto se intenzivně věnujeme péči o zvěř. Spárkatou i drobnou zvěř přikrmujeme
pravidelně každý týden jadrnými krmivy, která obsahují nejdůležitější stavební a energetické látky pro
život zvěře. Je velmi důležité, abychom byli především v zimě ke zvěři ohleduplní, nepouštěli volně
pobíhat své psy a zamezili tak jejich nechtěnému vzájemnému kontaktu. Časté rušení zvěři v zimě
neprospívá, protože tak přichází o tukové zásoby, stresuje se, což má za následek její zvýšený úhyn.
Myslivosti zdar!
CK Sport Beran - cyklistický klub
V listopadu se nám podařilo navštívit poslední chybějící místa do Chrásteckého pasu a získat
zaslouženou odměnu do cukrárny. Neděle 24.11. pak byla ve znamení slavnostního vyhlášení Becker
cupu 2013, které se uskutečnilo v KD v Kyšicích.
Sport Beran PILATES
V prosinci pokračuje v tělocvičně ZŠ každou středu PILATES/Power joga s Martinou Hronovou
(20:00-21:00) a každou neděli PILATES s Lucií Kaasovou (20:00-21:00). Rezervace nutné předem na
mob. 604 642 728. Počet míst je omezen!
FC Spartak Chrást
Nabízíme všem zájemcům zakoupení krásného nástěnného kalendáře na rok 2014, který nafotily
naše „mažoretky“. Výtěžek půjde na pořízení dresů pro naše mládežnická družstva. Cena
kalendáře je 290 Kč. Objednávat si ho můžete do 10.12. u Simony Korelusové (tel. 775339037)
nebo Hanky Komancové (tel. 731537361).

