třetí, v soutěži družstev nám patří desáté, třinácté, čtrnácté a patnácté místo z 24 přihlášených týmů. Výsledky
dětí do 10 let najdete v Kulichu ze září. Od pondělí 24.11. je také mimo provoz Junior Bike park, překážky
jsou zazimované. Tak skončila velmi úspěšná dvacátá sezona cyklistického klubu CK Sport Beran Chrást.
Jen letos se počet závodících členů zvýšil z devíti na šestnáct!
Marcel Beran

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 (6.12.)
8.00 – 12.00
- Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
- Prosincové čtení v DPS je na nějakou dobu posledním. Tímto děkuji všem věrným posluchačům za
pěkná odpoledne. Eva Koubová.

Přehled akcí:
Datum
st 3.12.
čt 4.12.

Čas
17,30
17,30

so 6.12.

15,00

ne 7.12.

15,00

st 10.12.
st 10.12.so 13.12.
pá 12.12.

15,30

21,00

Lidový dům

so 13.12.

18,00

fara ČCE

ne 14.12.

15,00

fara ČCE

čt 18.12.
čt 18.12.

14,30
18,00

fara ČCE
Lidový dům

pá 19.12.

19,00

Lidový dům

ne 21.12.

15,00

ZOO Plzeň

út 23.12.

14,0016,00

kaplička u školy

út 23.12.

18,00

st 24.12.
st 24.12.
st 31.12.

15,00
22,30
20,00

Místo
hasičárna
Lidový dům

Akce
Výroba šperku z korálků
Předvánoční koncert

Pořadatel
oddíl Sluníčko
ZUŠ Chrást

Rozsvícení vánočního stromu
chrástecká náves a adventní trh (viz pozvánka Kulturní výbor
v příloze)
kostel U Ježíška
Plzeň
DPS Chrást

Co jsem se letos natěšil – nové
CD koled a vánočních písní
Čtení v DPS

Lidová muzika
z Chrástu
Kulturní výbor

ZŠ Chrást

Vánoční zdobení (viz příloha)

Hana Mastná

kostel sv. Šimona a
Judy v Dýšině
fara ČCE
fara ČCE
Lidový dům

Lidový dům
Koncert skupiny Kohn
Anna v přední linii –
farní sbor ČCE
filmový dokument
Co jsem se letos natěšil – nové Lidová muzika
CD koled a vánočních písní
z Chrástu
farní sbor ČCE
Vánočka s příběhem
OÚ Chrást
3. zasedání zastupitelstva obce
„Narodil se Kristus Pán“ –
soubor Karkulka
premiéra souboru Karkulka
„Narodil se Kristus Pán“ –
soubor Karkulka
2. premiéra souboru Karkulka
Rozdávání Betlémského světla
Česká mše vánoční
Živý betlém
(Před)půlnoční bohoslužba
Silvestr 2014

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

žáci ZŠ Chrást
Lidová muzika
z Chrástu
farní sbor ČCE
farní sbor ČCE
Lidový dům
www.obecchrast.cz
listopad 2014

Události měsíce:
5.12. – chodí Mikuláš
6.12. – Adventní odpoledne
24.-26.12. – Vánoční svátky
31.12. – Silvestr

KULturní Informace pro CHrást

Prosinec 2014

Milí přátelé Kulicha.
Pro úvodníčky na rok 2015 jsme sáhli do nepřeberného archivu kronikáře Zbyňka Blahety a našli v něm
poklady neuvěřitelné a velezajímavé - totiž novinové články z let dávno minulých. A protože se časy
sice mění, ale lidé jsou ve své podstatě stále stejní, věříme, že vás drobné zprávičky pobaví a zaujmou.
Tady je malá ochutnávka:
Pražský deník, 3.5.1878: Velký ouhoř. Blíže Chrasti u Plzně ulovili v pondělí večer ouhoře, který byl
112 centimetrů dlouhý a plných pět kilogramů vážil. Obrovského tohoto ouhoře prodali majiteli
hostince p. Thumovi v Plzni.
Krásné Vánoce a podobné úlovky v novém roce přeje redakce Kulicha.
Slovo starosty:
Nastává prosinec. Měsíc, ve kterém vládnou Mikuláši, čerti, andělé, vánoční stromky a novoroční
přípitky s ohňostroji. Ani si neuvědomujeme, že nás obklopuje inverze s mlhami a lezavým počasím,
které není nijak příjemné, ale na tuto roční dobu je ještě velice vlídné. Listopad jako každoročně začal
vzpomínkou na zesnulé - dušičkami. Potom zahájil OÚ plesovou sezonu Martinskou veselicí, oddíl
Sluníčko zorganizoval již tradiční lampionový průvod a na faře nám pomohli nastartovat adventní dobu
s výrobou adventních věnců. I přes všechny tyto hezké listopadové společenské a kulturní záležitosti
jsme museli pokračovat v rozdělaných obecních akcích. Rybník je již kompletně dokončen. Na chodník
a zábradlí kolem rybníka jsme nezapomněli, oprava bude provedena příští rok na jaře. Jen voda do
rybníka teče velice pomalu. Dle propočtů odborníků nateče rybník do plné krásy až za 149 dní… tak
buďme trpěliví. Pozorně jste sledovali, jak budova našeho Obecního úřadu měnila během uplynulého
měsíce svůj starý kabát za nový. Historicky je to největší rekonstrukce oken (2009), otopné soustavy
(2012), fasády a střechy (2014) za posledních 50 let. Všechny tři akce byly provedeny z dotací! Budu
rád, když nám tato budova bude blízká a stane se další společnou dominantou obce jako je Základní
škola, Mateřská škola a Zdravotní středisko, kam budeme rádi chodit a kde budou jen samí příjemní
lidé. Všechny budovy jsou rekonstruovány dle starých dobových fotografií a dokumentů. Nikdy jsem si
nemyslel, že nám historie dává tolik hezkého. Dokončen je i protlak pod řekou Klabavou a tak pomalu,
ale jistě pokračujeme ve výstavbě vodovodu v dolejším Chrástu. A ještě dvě dobré zprávy!
Kompostárna, kterou od září spravuje obec, je kompletně osvobozena od všech větví – je prázdná! Na
slíbené ordinaci gynekologie se usilovně pracuje. Máme již hotový projekt a během prosince se provede
přestavba bývalé knihovny tak, aby SNAD od ledna 2015 byla ordinace plně funkční.
5.11.2014 se uskutečnilo 1. ustavující zasedání zastupitelstva naší obce. Věřím, že bude opět dobře
pracovat pro nás občany jako to minulé. Určitě si nikdo z nás nepřeje, aby naše obecní politika slibovala,
že postavíme mosty i tam, kde není řeka... Budeme rádi, jestliže vaše připomínky, nápady, případně
pomoc nezůstane jen někde v úschovně snů, ale bude plně realizovaná. Jsme vám zcela k dispozici!
Obracejte se na nás (podatelna@obecchrast.cz, starosta@obecchrast.cz, tel. starosta 602 187 341, tel.
obecní úřad 602 246 180, další kontakty na www.obecchrast.cz). Blíží se zima. Naše údržba je plně
připravená na první příděl sněhové nadílky, abyste mohli „suchou“ nohou dojít tam, kam potřebujete.
Místo sněhu zatím likvidujeme listí, listí, listí… je ho všude dost. Děkuji proto všem, kdo nám pomáhá
listí odklízet z veřejných ploch.
Chtěl bych se vrátit do dětství, kdy jsme jako děti neviděli všední starosti. Tuto pohodu bez všedních
starostí bychom vám chtěli připomenout našimi adventními a vánočními akcemi (viz příloha). Těšíme se
proto na setkání s vámi u vánočního stromu v sobotu 6.12., kdy se společně naladíme na vánoční
notu. Prosinec je měsíc, kdy noci jsou delší než dny. Asi nám napovídají, abychom na tempu ubrali a víc
se věnovali všem, které jsme po celý rok zanedbávali…
Přeji nám všem krásný měsíc prosinec, aby pohoda, klid a vzájemná tolerance s úsměvem na tváři byla
tím největším dárkem po celý adventní a vánoční čas. Hezké Vánoce s klidem a pohodou nám všem!
starosta L. Bohuslav

Informace pro občany
• Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:

Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/

Oddíl Sluníčko Vás zve na „Výrobu šperku z korálků“, které se uskuteční ve středu 3.12.2014 od 19.00
hodin v naší klubovně v hasičské zbrojnici v Chrástu. Cena kurzu je 220 Kč. Budeme tvořit šperk
z korálků (kabošony). Vyučující bude Lucie Svobodová. Závazné objednávky nahlaste nejpozději do
28.11.2014 na telefon: 606 572 022 (p. Čechurová) nebo na e-mail: slunicko.vesele.info@seznam.cz,
z důvodu zajištění potřebného materiálu.
PŘEJEME VŠEM RODIČŮM, DĚTEM, SPONZORŮM A PARTNERŮM KRÁSNÉ VÁNOCE,
BOHATÉHO JEŽÍŠKA A DO NOVÉHO ROKU MNOHO ZDRAVÍ, LÁSKY, ŠTĚSTÍ A
PRACOVNÍCH USPĚCHŮ.

Advent a Vánoce 2014 na faře v Chrástu
- úterky (2., 9., 16. a 23.12.) od 18 hodin: RORÁTY - večerní ztišení se starými českými adventními zpěvy a
modlitbou
- sobota 13.12. od 18 hodin: ANNA V PŘEDNÍ LINII - filmový dokument o zavražděné novinářce Anně
Politkovské, kritizující ruskou vládu za její postup ve válce v Čečensku
- neděle 14.12. od 15 hodin: CO JSEM SE LETOS NATĚŠIL - koncert Lidové muziky z Chrástu
s představením nového CD
- čtvrtek 18.12. od 14,30 hodin: VÁNOČKA S PŘÍBĚHEM - zveme školáky vyrobit si vlastnoručně vánočku
a dozvědět se, jak souvisí s Vánocemi
- Štědrý den 24.12.
- od 15 hodin: ŽIVÝ BETLÉM na farské zahradě s živými postavami, zvířaty, koledami a možností
odnést si betlémské světlo
- od 22,30 hodin: (PŘED)PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA s doprovodem Lidové muziky z Chrástu
- Do konce vánoční doby je na faře během akcí k shlédnutí prodejní výstava obrazů Lýdie Šloufové s názvem
„Nic nového pod sluncem“.

ZŠ Chrást - http://www.zschrast.cz/

Myslivecké sdružení Chrást

Milí čtenáři Kulichu, 3.11. se dívky z 8. a 9. ročníku zúčastnily okresního kola florbalu, kde se umístily na 3.
místě ve skupině. Další den, 4.11., se na Gymnáziu Luďka Pika konalo oblastní kolo turnaje v piškvorkách,
kde se vybraní žáci umístili na 4. místě. 5.11. ve škole proběhla charitativní akce občanského sdružení Život
dětem s názvem Srdíčkový den, žáci i zaměstnanci školy si mohli zakoupit reflexní přívěsek. Celkem se
podařilo vybrat 3 500,- Kč, kterými pomůžeme nemocným dětem. 7. třída se dne 6.11. vydala do
Západočeského muzea v Plzni, kde se děti zúčastnily historických dílen. Vyzkoušely si zde výrobu pečetí a
šperků a také si měly možnost vytisknout znak Plzně. 10.11. se celý první stupeň zúčastnil tradičního MFF
Juniorfest, který probíhal v kině Cinestar v Plzni. 1. – 3. třída si užila novou pohádku režiséra Jana Svěráka
Tři bratři, která vypráví příběh bratrů, kteří se vydávají do světa na zkušenou. 4. – 5. třída zhlédla film
Pojedeme k moři režiséra Jiřího Mádla. Od 8.11. probíhá školní florbalová liga, každý měsíc se bude konat
florbalový turnaj jednotlivých tříd druhého stupně. Výsledky, tabulky a jiné informace můžete sledovat na
internetových stránkách www.zschrast.banda.cz.

Lidový dům Chrást

- sobota 6.12. –15,00 hod. - Přátelské posezení v Modrém salonku v Dýšině
• Kompostárna Na Jarově bude otevřena až do 13.12., tzn. ještě v sobotu 6.12. a 13.12. od 13,00
do 16,00 hod.

Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info

MŠ Chrást - www.mschrast.cz
Poslední podzimní měsíc nám hned třemi návštěvami zpříjemnila paní knihovnice Koubová. Do každé třídy
přišla se zajímavým příběhem, děti jí zase na oplátku ukázaly své oblíbené knížky. Velice děkujeme za to, že
zavítala k nám do školky a těšíme se na další setkání. Dalšími akcemi bylo vystoupení dětí i dospěláků ze
ZUŠ a nechyběla ani tradiční schůzka s rodiči předškoláků, kde jsme si společně povídali o tom, jak by ten
správný předškolák měl vypadat. Poslední listopadovou akcí byla PŘEDMIKULÁŠSKÁ ČAJOVNA. Ve
středu 26.11. jsme se odpoledne v hojném počtu sešli ve školce a u šálků dobrého čaje a kávy zvládli připravit
přes 150 balíčků pro opuštěné pejsky z plzeňského útulku. Velice si vážíme všech rodičů, kteří doprovodili na
výrobu balíčků své ratolesti a podpořili tak dobrou věc. V průběhu prvního prosincového týdne budeme
balíčky předávat přímo v útulku. A už se moc těšíme na setkání s čtyřnohými kamarády, kteří to nemají ve
svém psím životě tak jednoduché.

ZUŠ Chrást - www.zus-chrast.cz
Vážení čtenáři Kulicha, 6.11. jsme v plzeňském kostelíku U Ježíška pokřtili CD našeho bývalého souboru
QarTETKY. Při křtu spoluúčinkovalo jejich nástupnické kvarteto zobcových fléten QUATTRO
FORMAGGI a naše paní učitelka Marta Neumannová. Plním slib z minulého čísla a sděluji výsledek
celostátního kola soutěže Brána, na kterém v Brně získala cenu za nejlepší interpretaci a zpěv chrástecká
Kapela. Tento soubor sice nepatří pod naši školu, ale má několik členů, kteří žáky naší školy jsou, máme tedy
radost z jejich výsledku také. Paní učitelka Irena Výrutová byla v této soutěži členkou poroty. Ve Volduchách
dne 28.11. v 17:30 hod. účinkovalo opět QUATTRO FORMAGGI, tentokrát na společném koncertě
s Chrástochorem. A nyní avizo dvou nejdůležitějších událostí prosincového kalendáře. 4.12. v 17:30 hod.
v Lidovém domě zazní Předvánoční koncert, na kterém kromě jednotlivých žáků školy a Malé muziky
z Chrástu má vystoupit také jako host akordeonista plzeňské konzervatoře Patrik Kotlár. Vyslyšeli jsme tak
žádost konzervatoře o možnosti vystupování pro jejich žáky na našich koncertech. Těsně před svátky, tedy
19.12. v 19:00 hod. v Lidovém domě se uskuteční premiéra souboru KARKULKA s titulem „Narodil se
Kristus Pán“. A 21.12. v 15:00 hod. bude 2. premiéra téhož představení v ZOO v Plzni. Krásné svátky přejí
všem v Chrástu zaměstnanci i žáci ZUŠ Chrást. :-)
Květoslav Borovička, ředitel ZUŠ Chrást

V prosinci pokračuje doba lovu na drobnou zvěř. 13.12. máme tradiční poslední leč a dále pak máme hon
27.12. Děkujeme všem občanům, že v době honů respektují pokyny myslivců. V lednu 2015 bude naše
myslivecké sdružení pořádat tradiční myslivecký ples. Podrobnější informace budou v lednovém Kulichu. Na
závěr bychom rádi všem občanům Chrástu popřáli klidný vánoční čas plný pohody a úspěšný start do nového
roku 2015. Myslivosti zdar!
- Přehled akcí v Lidovém domě podzim, zima, jaro 2014/15:
12.12. Koncert skupiny Kohn (rock, 3 bývalí členové právě ze
31.1. Rybářský ples
Sifon rocku)
14.2. Sportovní ples
31.12. „Silvestr 2014“ Pro tento rok jsme „rumunský“ silvestr
20.2. 2. ročník zimního grilování aneb
nepřipravili a pokusíme se pro Vás po letech uspořádat vítání
„Svařák u grilu“ (připravíme gyros)
nového roku 2015. K tanci a poslechu zahraje skupina Amati
28.2. Hasičský ples
Band v čele s chrásteckou zpěvačkou E. Bartovskou. Více info
14.3. Koncert skupiny Lucie revival
v příloze…
10.4. Koncert skupiny Extraband revival
17.1. Myslivecký ples
Další akce a koncerty připravujeme.
18.1. Dětský maškarní ples
- Dále byl také do předsálí LD umístěn malý karambol, šipky a stolní fotbálek, v zimních měsících
pro Vás připravíme turnaj. Vše se včas dozvíte… Na všechny akce jste srdečně zváni, uděláme vše
pro vaši spokojenost.
Za Lidový dům Roman Kliner

Lidová muzika z Chrástu
Lidová muzika z Chrástu dokončila nové CD vánočních písní a koled, které se jmenuje „Co jsem se letos
natěšil“. Představeno bude na koncertech v neděli 7. prosince v plzeňském kostele U Ježíška a v neděli 14.
prosince v modlitebně ČCE v Chrástu, oba koncerty začínají v 15 hodin. CD bude možné zakoupit také
v chrástecké knihovně, anebo po dohodě na mailu: chrlis@seznam.cz. V předvánočním a vánočním čase
Lidová muzika z Chrástu už tradičně doprovodí Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby v podání
Smíšeného pěveckého sboru ze Spáleného Poříčí a sólistů. Slavné „Hej mistře“ zazní v neděli 21.12. ve
Spáleném Poříčí od 15 hodin, v úterý 23.12. v Dýšině od 18 hodin, v neděli 28.12. v Plasích od 16 hodin a
v sobotu 3.1. v Zaječově od 16 hodin.
Vojtěch Kouba

Soubor Karkulka
V pátek 19.12. od 19,00 hod. vás soubor Karkulka zve do Lidového domu na vánoční posezení a premiéru
tentokrát čistě vánočního pásma „Narodil se Kristus Pán“. Vánoční příběh v hudebním zpracováním pro
vás připravily děti, drobné pohoštění rodiče a přátelé souboru.

CK Sport Beran - cyklistický klub
Slavnostní vyhlášení 14. ročníku krajského poháru horských kol Becker cup proběhlo v neděli 23.11.
v chrásteckém Lidovém domě. V kategorii žáci mladší se umístil Tomáš Beran šestý, žákyně mladší Adélka
Šmídová byla pátá, Viktorka Pánková šestá. V ženách patřilo páté místo Radce Beranové, muži 30-39 let byl
devátý Lukáš Kubík a dvanáctý Jan Šmíd. Ve veteránech 40-49 let uhájil páté místo Marcel Beran, Jirka
Mičan byl dvacátý šestý. V soutěži dvojic Správná dvojka se dvojice Radka Beranová/Lukáš Beran umístila

