vznikly animované videoklipy, na místě budou k vidění také dětské grafiky inspirované plzeňským
folklorem. Koncert je součástí projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. Aby mohly být
Plzeňské písně spolu se studií o západočeském folkloru, animovanými videoklipy a mnoha ilustracemi
vydány tiskem, je potřeba získat nemalé finanční prostředky. Prosincový koncert odstartuje projekt, jehož
cílem je získat od drobných i větších přispěvatelů dostatek peněz na to, aby mohla vyjít kniha se dvěma
vloženými CD a jedním DVD. Přispět na tento účel bude možné na vystoupeních Lidové muziky z Chrástu
(např. na už tradičním koncertě s Českou mší vánoční J.J. Ryby v Dýšině 23.12. v 18 hodin), anebo pomocí
crowdfundingového internetového portálu Startovac.cz. Pokud se v období do 6. ledna podaří získat
potřebnou částku, vyjde plánovaná kniha s poděkováním jednotlivým přispěvatelům na jaře 2016. Všem,
kdo by chtěli v předvánočním čase přispět na dobrou věc, předem děkujeme.
Vojtěch Kouba

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 (5.12.)
8.00 – 12.00
- Poslední půjčovní den v tomto roce je pondělí 21.12., přes svátky bude knihovna pro veřejnost zavřená.
- Veřejný internet a kopírování vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
Přehled akcí:
Datum
Čas
so 28.11. 10,00-13,00

Místo
fara ČCE

Akce
Výroba adventních věnců

Pořadatel
farní sbor ČCE

chrástecká náves Adventní odpoledne (více info
v přiložené pozvánce)

Kulturní výbor +
OÚ Chrást

so 28.11.

15,00

so 5.12.

16,00

fara ČCE

Mikuláš bez strašení

farní sbor ČCE

ne 6.12.

16,00

Lidový dům

Popelka – premiéra pohádky
souboru Karkulka

soubor Karkulka

ne 6.12.

18,00

KVK centrum,
Plzeň-Skvrňany

Plzeňské písně – koncert Lidové
muziky z Chrástu

Lidová muzika
z Chrástu

út 8.12.

17,30

Lidový dům

Předvánoční koncert

ZUŠ Chrást

út 8.12.

19,00

hasičská zbrojnice

Výroba šperku z korálků

oddíl Sluníčko

fara ČCE

Pečení vanilkových rohlíčků se
školáky

farní sbor ČCE

Charitativní běh pro psí útulek

občané Chrástu

so 12.12 14,00-16,00
so 12.12.

15,00

u tělocvičny

st 16.12.

18,00

Lidový dům

út 22.12. 16,00-18,00

Statek Stará
vesnice

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

Veřejné zasedání zastupitelstva
OÚ Chrást
obce Chrást
Vánoční setkání se ZŠ Chrást na ZŠ Chrást+Statek
Stará vesnice
Statku Stará vesnice
Rozdávání Betlémského světla

žáci ZŠ Chrást

kostel sv. Šimona Česká mše vánoční J. J. Ryby –
Lidová muzika z Chrástu a
a Judy v Dýšině
Smíšený sbor ze Sp. Poříčí

Lidová muzika
z Chrástu

st 23.12.

18,00

čt 24.12.

15,00

fara ČCE

Živý betlém

farní sbor ČCE

čt 24.12.

22,30

fara ČCE

(Před)půlnoční bohoslužba

farní sbor ČCE

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

www.obecchrast.cz
listopad 2015

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

KULturní Informace pro CHrást

Prosinec 2015

Dobrý den.
Posel z Prahy 29.12.1874 – Knihovna chrástecká vyslovuje tímto srdečné díky ctihodnému
pánu panu Ferdinandu Lencovi, kaplanu u sv. Jindřicha v Praze, za jeho obětavost a neúnavnou
péči o spolek ten, o jehož rozkvět se všemožně stará, vyhledávaje štědré dárce a knihy obdržené
spolku zasílaje. Josef Hřích, předseda.
Neúnavný advent a štědré Vánoce s knihou vám všem!
Slovo starosty:
Přichází měsíc prosinec. Těšíme se na něj všichni celý rok a vůbec si neuvědomujeme, že je to opravdu
poslední kalendářní měsíc, který nás pozvolna přesune do dalšího roku a budeme opět na začátku - ovšem
již s jiným letopočtem, s novými plány a vyšším věkem. Uplynulý měsíc svým názvem napovídá, že se
stále uklízelo listí. Naše kompostárna byla vytížena na maximum. Jsme proto rádi, že jsme ji stačili
vyklidit, aby nám na jaře mohla opět plně sloužit. Listopadové počasí bylo velice proměnlivé a dle
meteorologických prognóz byl uplynulý měsíc nejteplejším listopadem za posledních 50 let. Martin na
bílém koni sice nepřijel, ale naše obecní Martinská veselice se opět vydařila a stala se tak tradicí na
zahajování plesové sezony. Možná, že příští rok bude Martin zvědavý a přijde se také podívat tak jako vy.
Bohužel 13. listopad bude opět symbolem strachu a vzájemné nesmyslné nenávisti. Paříž nám ukázala, že
jsme pouze zranitelní lidé a o to víc si musíme jeden druhého vážit. Nesmyslná nenávist nás učí, abychom
si užívali každého dne s úsměvem pokud to jen trochu půjde. Každá nenávist je hněv bezmocných. 17.
listopad jsme oslavili volným dnem - státním svátkem „Den boje za svobodu a demokracii“. Má dva
významy - v roce 1939 Hitler nařídil potlačit studentské demonstrace vojenskou silou a v roce 1989 byla
v Praze násilně rozehnána pokojná demonstrace studentstva. Tento krok byl začátkem převratu tzv.
Sametové revoluce, která vedla k pádu komunistického režimu. Važme si tohoto svátku, který nám otevřel
oči a nesnažme se, aby tento vyhraný boj o svobodu byl bojem o právo svobodně volit svůj druh
nesvobody. Listopad je i dušičkový měsíc, kdy se připravujeme na adventní a vánoční čas.
V předposledním listopadovém víkendu proběhl v Lidovém domě Vánoční jarmark (21.11.), který měl
velký úspěch a nastartoval nás svými vánočními výrobky do adventního období. Každý, kdo ho navštívil,
si určitě něco hezkého odnesl. Počasí nám stále něco dluží a tak nám darovalo první sníh, který nám napadl
ideálně v neděli ráno 22.11. Věřím, že nebyl poslední. Jarmark i sníh slavnostně uvedl Adventní
odpoledne (28.11.), kde se opět po roce společně setkáme, dáme si dobré svařené víno, koupíme nějaký
dárek z bohatého výběru a zaposloucháme se do předvánoční hudby. Ohňostrojem a slavnostním
rozsvícením vánočního stromu tak zahájíme nejklidnější dobu plnou očekávání a příjemných slov. Náš
vánoční strom bude po celý adventní a vánoční čas symbolem klidu, pohody a vzájemné úcty mezi námi
všemi. Děkujeme dárci krásné jedle panu Otakaru Herynkovi. Snad nám prosinec dá trochu té opravdové
zimy. Už bychom si ji všichni včetně naší přírody zasloužili. Počkáme na Barboru (4.12.), kdy se říká, že o
svaté Barboře ležívá sníh na dvoře a prý také Barborka vyhání dřevo ze dvorka. Po sv. Barboře, patronce
horníků a dělostřelců, bude chodit Mikuláš, který je sv. patronem námořníků, rybářů, ochráncem
převozníků a hlavně dětí. Tak se těšme na laskavé slušné slovo Mikulášů a hrozivé pohledy čertíků bez
bouchacích rachejtlí. Celý rok jsme všichni poctivě pracovali ve svých zaměstnáních, firmách, úřadech a
po práci jsme se věnovali rodinám, nezbytným povinnostem a koníčkům. Času bylo málo a i tak mnozí
z nás dělají ve svém volném čase obec obcí. Celý rok byl okořeněn i oslazen krásnými akcemi, na které
rádi chodíme, kde učíme naše děti vzájemné toleranci a ohleduplnosti. My dospělí zase svou přítomností a
setkáním na sportovních a kulturních akcích zapomínáme na přebujelé mediální zprávy. Děkuji všem,
kteří mají stále chuť vymýšlet nové a nové nápady pro nás, kdo zde žijeme. Jedním z nejnovějších
hezkých nápadů oddílu Sluníčko je „Adventní okenní kalendář“, který bude probíhat od 1.12. do 24.12.
(více informací v knihovně, Sport Beran a MŠ). Je prosinec a vrabec prosí, mějte lásku v duších a listonoši
klapky nosí na promrzlých uších… To je první sloka písně Prosinec od Z. Svěráka a J. Uhlíře, která
vystihuje tu pravou náladu na nastávající dobu. Přeji nám všem, aby prosinec byl měsícem, kdy rozzářené
dětské oči z dárků jsou symbolem klidu a pohody a my jsme cítili, že adventní i vánoční čas je pro
každého z nás tím nejhezčím a nejklidnějším obdobím v roce. Hezké Vánoce 2015! starosta L. Bohuslav

Informace pro občany
 Kondiční cvičení s Jarkou – Od 20.11.2015 do 1.1.2016 se nekoná cvičení s Jarkou.
 Kompostárna Na Jarově je pro letošní rok již zavřena. Otevřena bude opět na jaře, o otvírací
době Vás budeme informovat.
 Platbu za 1. pol. 2016 za svoz komunálního odpadu (popelnice občanů a kontejnery v Dolejším
Chrástu) můžete platit až po 1.1.2016, složenky Vám budou doručeny koncem prosince spolu
s lednovým Kulichem. Výběrové řízení na dodavatele služeb vyhrála stávající firma (AVE CZ),
bohužel došlo ke zvýšení ceny svozu, ale přesto je cena příznivější než byla před rokem 2014.
Pololetní platba činí 1.050 Kč (svoz každý týden), 640 Kč (kombinovaný), 525 Kč (svoz 1x za 14
dní), 250 Kč (svoz 1x měsíčně). V Dolejším Chrástu bude částka činit 310 Kč na osobu (chataři 310
Kč za nemovitost). Podrobný ceník najdete na úřední desce obce nebo na www.obecchrast.cz.
Děkujeme za pochopení.
 Sběrný dvůr bude v době vánočních svátků otevřen v tradičních časech, pouze v sobotu 26.12.
bude uzavřen!!! Svoz popelnic proběhne normálně ve čtvrtek 24.12.2015 a 31.12.2015.
Mateřské centrum Klubíčko Dýšina
Mateřské centrum Klubíčko Dýšina Vás zve každé úterý od 9,00 do 11,00 hod. a každou neděli od 10,00 do
12,00 hod. na kreativní dopoledne, tvoření s dětmi, malování, modelování v Domě služeb v Dýšině (na rohu
ulic Přátelství a V Jámách). Cena 20 Kč (dítě + maminka, resp. dospělý doprovod), v ceně zahrnuty náklady
na výtvarné pomůcky, přezůvky s sebou! Více informací podá Ing. Veronika Kopecká, tel. 739015286 nebo
na www.obecdysina.cz/klubicko. Přijďte si něco vytvořit, pohrát si a popovídat si.
Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
Oddíl Sluníčko Vás zve na „Výrobu šperku z korálků“, které se uskuteční v úterý 8.12.2015 od 19.00
hodin v naší klubovně v hasičské zbrojnici v Chrástu. Cena kurzu je 220 Kč. Budeme tvořit šperk
z korálků. Vyučující bude Dana Hadingerová. Závazné objednávky nahlaste nejpozději do 2.12.2015 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.

ZUŠ Chrást - www.zus-chrast.cz
Vážení čtenáři Kulicha, je před námi měsíc prosinec, kdy nastává první důležitá vlna našich veřejných akcí.
Kromě interních třídních přehrávek a akcí pro mateřské školy jsou to významnější akce, ke kterým patří
především (řazeno chronologicky) Předvánoční koncert dýšinské a kyšické pobočky 4.12. v 17:30
v Kulturním domě v Kyšicích, vystoupení souboru Karkulka s titulem „Popelka“ 6.12. v 16:00 v Lidovém
domě v Chrástu a Předvánoční koncert chrásteckých žáků 8.12. v 17:30 také v Lidovém domě v Chrástu.
Najděte si v předvánočním shonu chvilku času na alespoň jedno z těchto našich veřejných vystoupení a
nemusí to být právě Popelka, která jistě zaujme roztomilostí dětských výkonů i okázalou výpravou, ale i
třeba některý z našich předvánočních koncertů s účastí těch nejkvalitnějších dětských vystoupení, která naše
škola v současné době nabízí. A nebudou to jen jednotlivci, ale také třeba Malá muzika z Chrástu nebo
dětský pěvecký sbor Klokani. Budeme se na vás těšit. Další důležitou událostí je natáčení pro regionální
televizní studio Plzeňská 1. Uskutečnilo se 23.11. a podle odhadu produkce by měl náš příspěvek být
zařazen do vysílání během dvou týdnů, to znamená v druhém prosincovém týdnu. Protože bližší upřesnění
nebyli schopni televizní pracovníci dát, budeme si muset vysílání Plzeňské 1 hlídat. Učitelé i žáci ZUŠ
Chrást vám přejí krásné svátky a alespoň trochu zaslouženého klidu v mezisvátečním období.
Květoslav Borovička, ředitel ZUŠ Chrást
ZŠ Chrást - http://www.zschrast.cz/
2.11. se žáci TJ Sokol Vejprnice–ZŠ Chrást zúčastnili obvodního kola ASSK ve florbale na 25. ZŠ.
V zápase se 13. ZŠ dokázali vybojovat remízu, s 22. a 25. ZŠ a se Starým Plzencem bohužel prohráli. 7.11.
absolvovali starší žáci TJ Sokol Vejprnice–ZŠ Chrást další ligové kolo v Karlových Varech. I přes
bojovnost a plné nasazení zápas s Rokycany a Klatovy prohráli a v boji o páté místo podlehli 3:7 Slavii
Plzeň. 4. a 11.11. přijeli naši školu navštívit dvě zkušené lektorky z organizace „Animánie“, žáci 7. a 8. třídy
se zúčastnili animačního workshopu – komiks, kde byli seznámeni s hlavními pojmy souvisejícími s
filmovou tvorbou, v druhé polovině si měli v rámci skupinové práce možnost vyzkoušet samotnou tvorbu
komiksu. Pro žáky 9. ročníku byl připraven animační workshop s názvem – žánry ve filmu, i zde si žáci po
teoretickém úvodu vyzkoušeli ve skupinkách tvorbu krátkého animačního pořadu. 19.11. se žáci 1. i 2.
stupně zúčastnili okresního kola ve šplhu. Na 2. místě se umístil Vít Komanec, na místě 3. Markéta Šímová.

20.11. pořádala ZŠ v Chrástu v rámci filmového klubu strašidelnou noc pro žáky. Každý z žáků i učitelů
přišel v originální masce nebo kostýmu. Celý večer se skládal z projekce filmu s magickým podtextem a
strašidelné stezky odvahy, ve které měli žáci možnost prokázat svou statečnost.

MŠ Chrást - www.mschrast.cz
Listopad v mateřské škole
Listopad byl v mateřské škole věnován především předškolním dětem a jejich rodičům. Předškoláci
dokončili předplavecký výcvik a zaslouženě si domů odnesli mokrá vysvědčení. Následně se jejich rodiče na
společném setkání dozvěděli, co vše by jejich děti před zápisem do 1. třídy měly ještě dopilovat. Na počátku
listopadu oslavili předškoláci společně s paní učitelkou Vlastou zahraniční Halloween a koncem listopadu se
vydali ještě na návštěvu do Elis-Plastu. Velké poděkování patří panu Kabátovi nejen za hromadu
dárků, které jsme si odnesli, ale také za velice milé provedení podnikem. A protože se předvánoční čas
nezadržitelně přiblížil, přijel nás svou přítomností potěšit ještě i pan M. B. Karpíšek i s neposlušným
čertíkem, který se nakonec trochu polepšil. Poslední listopadovou sobotu jsme svým zpěvem pomohli
rozsvítit obecní vánoční strom a věříme, že nás Ježíšek dobře slyšel… Děkujeme rodičům, kteří své děti
na akci doprovodili a spolupodíleli se na vytvoření té pravé vánoční atmosféry.
Kolektiv dětí a zaměstnanců MŠ Chrást
Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/
- sobota 28.11. od 10 do 13 hodin: Opět si můžete v předvečer první adventní neděle přijít na faru vyrobit
pod vedením zkušenějších vlastní ADVENTNÍ VĚNEC. 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!
- sobota 5.12. od 16 hodin: MIKULÁŠ bez strašení - Všechny malé i velké děti zveme na mikulášský
program. Dozvíme se, kdo to vlastně byl Mikuláš. Zahrajeme si legendu, která se o něm vypráví. A
samozřejmě si také odneseme malou nadílku… Vstupné je dobrovolné.
- sobota 12.12. od 14 do 16 hodin: Pečení VANILKOVÝCH ROHLÍČKŮ se školáky - Prosíme rodiče o
přihlášení do 6.12. na e-mailu karel.simr@evangnet.cz nebo telefonu 739 244 774. Děti si na program
přinesou příspěvek na suroviny 30 Kč, přezůvky a krabičku na odnesení cukroví.
- pátky 4., 11. a 18.12. od 18 hodin: RORÁTY - večerní ztišení se starými českými adventními zpěvy a
četbou adventních kázání Mistra Jana Husa
Štědrý den 24. 12.
- v 15 hodin: ŽIVÝ BETLÉM na farské zahradě s živými postavami, zvířaty, koledami a možností odnést si
betlémské světlo
- ve 22,30 hodin: (PŘED)PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA
Karel Šimr
CK Sport Beran – cyklistický klub
Pěkné listopadové počasí lákalo k prodloužení závodní sezony, Lukáš Kubík zkusil několik cyklokrosů u nás
i v Německu. Jeho největším úspěchem je 15. místo v AAN Cupu v Norimberku mezi padesátkou
startujících. Naše borce bylo vidět na dvojici běhů - Malá Kralovická a Run School Rokycany.
V Rokycanech se dařilo, Miloš Chytil byl druhý, Marcel Beran třetí, Katka Chytilová vyhrála, Lukáš Beran
pátý, Adélka Chytilová třetí a Tomáš Beran druhý. Od poloviny listopadu je také uklizen a zazimován Junior
Bike park a jeho provoz bude obnoven na jaře. Náš klub také připravil 22.11. v Lidovém domě slavnostní
vyhlášení 15. ročníku krajského poháru horských kol Becker Cup, kam dorazilo 270 lidí! Pro rok 2016
plánujeme v dubnu pořádání MTB závodu v rámci Becker Cupu 2016 v kempu u Berounky a nově také
závod MTB biatlon Cupu 2016, což je kombinace horského kola a střelby ze sportovní vzduchovky.
Marcel Beran
Myslivecký spolek Chrást
V posledním měsíci prosinci intenzivně přikrmujeme zvěř. Každý týden dáváme drobné zvěři pšenici a
spárkaté oves a seno. Je možné do korýtek také přilepšit suchým /ne plesnivým/ chlebem nebo jablky. Zimní
období je pro zvěř vysilující, měla by být v klidu a příliš se nevyčerpávat. Žádáme proto občany, aby
zamezili volnému pobíhání psů, a tak dopřáli zvěři klid. V tomto období probíhá individuální odlov holé
srnčí a černé zvěře. Členové našeho mysliveckého spolku přejí všem svým spoluobčanům hezké a klidné
prožití vánočních svátků. Na závěr bychom Vás již nyní chtěli pozvat na náš tradiční myslivecký ples, který
bude 16.1.2016 v LD v Chrástu. Bližší informace poskytneme v lednovém vydání. Myslivosti zdar!
Lidová muzika z Chrástu
V neděli 6.12. od 18 hod. budou v KVK centru v Plzni-Skvrňanech slavnostně představeny výsledky
projektu Plzeňské písně, na kterém spolupracovali členové souboru Lidová muzika z Chrástu a výtvarníci ze
spolku Animanie. Na koncertě zazní většinou zcela neznámé písně, které chrástečtí muzikanti upravili,
nacvičili a natočili během roku, včetně několika písní původem z Chrástu. Na základě některých nahrávek

