Výrok na zlepšení nálady
(Murphyho zákon):

FC Spartak Chrást
Zveme Vás na přípravná utkání chrásteckého „A“ mužstva:
30.1. so 14.00
6.2. so 14.00

Toužim - Chrást (v Žihli)

26.2. pá 17.00

Zruč - Chrást

6.3. so 14.00

20.2. so 17.00 M. Lázně - Chrást (Plzeň-Luční)

Chrást - ??? - pohár (Zruč)

Je vědecky nemožné, aby
pršelo, pokud jsme si sebou
vzali deštník.

Bzová - Chrást

13.3. so 14.30 mistr. utkání Chanovice-Chrást

Místní knihovna - tel. 377845514, e-mail: knihovnachrast@volny.cz
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 (9.1.)
8.00 – 12.00
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
Přehled akcí:
Datum

Čas

Místo

Akce

Pořadatel

ne 10.1.

7-19

tělocvična

Lukostřelecké závody

oddíl
lukostřelby

st 13.1.

15,30

DPS Chrást

Lednové čtení v DPS

Kulturní výbor

so 16.1.

20,00

Lidový dům

Myslivecký ples

Myslivecké
sdružení

út 19.1. 20,00

hasičárna

Pletení z pedigu

oddíl Sluníčko

so 23.1. 20,00

Lidový dům

Koňský ples

Lidový dům

ne 24.1. 17,00

kostel v
Dýšině

Společná bohoslužba
chrástecké evangelické a
dýšinské římskokatolické
farnosti

farní sbor
ČCE

so 30.1. 20,00

Lidový dům

Rybářský ples

Český
rybářský svaz

Vyluštění hádanky z úvodu: Karel Čapek,1890-1938
Kontakt na tvůrce Kulicha: referent@obecchrast.cz, knihovnachrast@volny.cz.
Vydává Kulturní a sportovní výbor OÚ Chrást
prosinec 2009
ev. č. MK ČR - E 16084

KULturní Informace pro CHrást

Leden 2010

Dobrý den,
Váš Kulich chce s novým rokem přinést zase něco nového a doufejme zajímavého.
Letos vám budeme každý měsíc představovat Kulišího hosta – člověka, u kterého si
připomínáme nějaké výročí a má určitý vztah k západočeskému regionu. Abychom
vás ale nenudili, onen host neprozradí své jméno, tahle práce bude na vás. První
hádanka je ale velice lehká: lednovým hostem je spisovatel, novinář, filozof a
literární kritik, který se narodil 9.1.1890 v Malých Svatoňovicích. Všichni jsme četli
alespoň jeho pohádky nebo povídky, víme, proč má foxteriér krátký ocásek a
jmenuje se Dášeňka. Známe jeho hry, takže jsme pyšní na to, že celý svět používá
slovo robot. Pěknou expozici věnovanou jeho působení v našem kraji najdeme
v zámku Chyše na Karlovarsku. Už víte, kdo to je?
Nápověda formou skrývačky: Pavel měl na stole rozložený zámek a relé, když Anča
pekla koláč.
(Odpověď si ověříte dále v Kulichu)

Slovo starosty:
Je tady… očekávaný leden 2010. Děti jsou plně uspokojeny dárky z předchozího
měsíce, my dospělí jsme nasyceni návštěvami a dobrým jídlem a pomalu a jistě se
dostáváme do normálu po silvestrovském veselí. A proto je tady asi měsíc leden, aby
nás uklidnil a připravil na putování dalším rokem našeho bytí. Než se rozjedeme na
plné obrátky společně s jarním sluncem, je nutné se ohlédnout a poděkovat nám všem.
Naše ves je rozprostřená na velké ploše, ale i díky vám jsme se snažili v uplynulém
roce proniknout do každého koutu. Od Benátek, přes Dolanskou ul., sportovní areál,
střed obce, Tovární, Jarov, u nádraží, stráň, až po dolejší Chrást před i za řekou a řešili
jsme běžné problémy, které jsou důležité a nezbytné pro náš spokojený život v obci.
Prosinec byl měsícem, kdy jsme nestačili v této hektické době splnit všechny
naplánované akce. Mezi pečením cukroví, uklízením, zaměstnáním a sháněním dárků
jsme dělali v pracovním procesu inventury, uzavírali rok a stíhali nemožné, po práci
odbíhali na besídky, koncerty a různé vánoční akce. Proto si velice vážím vaší
přítomnosti na našich tradičních adventních akcích, kdy jsme si přišli společně popřát
hezké vánoce a podívat se na hezký program i rozsvícený vánoční strom, který by měl
být naším symbolem klidu a pohody po celý vánoční čas a hlavně vše bylo připraveno
pro vaši předvánoční pohodu. Děkuji vám. Náš advent odstartoval i pravou zimní
pohodu. Místo košťat na lupení jsem vzali do ruky hrabla a i když prozatím zima

trvala jen krátce, myslím si, že jsme si s tím prvním sněhovým nadělením poradili
velice dobře. Doufám, že nám to vydrží. Paní zima, která má na to plné právo, nás sice
nepřekvapila, ale i tak se práce v obci díky lezavému nepříjemnému počasí
nezastavily. Neustále pokračujeme a dokončujeme akce, které musíme dodělat. MŠ je
naplněná a od 4.1.2010 začínáme opět s max. naplněnou 3. třídou. Máme zapsáno 84
dětí. Začínáme tak jako v roce 1977, kdy bylo po dokončené přístavbě zapsáno 92
dětí. Benátský most - nejdůležitější spojnice v Chrástu! Snažíme se shánět peníze na
celkovou rekonstrukci. V současnosti již máme projekt k územnímu rozhodnutí.
Bojujeme stále o kanalizace a dokanalizování obce. V úterý 29.12. schvalujeme
rozpočet naší obce. Je to zásadní krok pro další rozvoj naší obce. Byl bych rád, kdyby
tento rozpočet byl maximálně dodržen a udělaly se investice a opravy, které musely
být díky celkové situaci v celé republice přesunuty do roku 2010. Držte nám palce.
Ať je příští rok 2010 naším dobrým rádcem, pomocníkem a hlavně klidným
přítelem. Přeji vám všem, občanům Chrástu, organizacím, školám, sdružením i
sportovním klubům šťastný nový rok 2010.
starosta L. Bohuslav

Chcete-li více informací, navštivte také tyto internetové stránky:
www.obecchrast.cz - Obecní úřad Chrást
www.slunicko.vesele.info - oddíl Sluníčko
www.mschrast.blog.cz - MŠ Chrást
http://chrast.evangnet.cz - Církev českobratrská evangelická
www.zus-chrast.cz - Základní umělecká škola Chrást
http://skolachrast.blog.cz - Základní škola Chrást
Diakonie Broumov
Diakonie Broumov tímto děkuje za uspořádání humanitární sbírky v naší
obci. Chce především vyzdvihnout obětavou pomoc chrásteckých občanů,
kteří významnou měrou podpořili činnost občanského sdružení a pomohli
tak zajistit dostatek humanitárního materiálu pro lidi v tíživých životních
situacích a pro chod terapeutických dílen, kde jsou tito lidé zaměstnáváni.
Těší se na další vzájemnou spolupráci.

Informace pro veřejnost:

!

•

Upozorňujeme občany, že od 1.1.2010 dochází ke změně
svozu popelnic s častostí vývozu 1x za 14 dní. Svoz
bude probíhat ve čtvrtek v sudém kalendářním týdnu
(tj. poprvé 14.1.2010)!!!

• Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:

!

- v úterý 19.1. od 17,00 hod. v jednací místnosti OÚ Dýšina – přednáška
Jindřicha Duška na téma „Trvalky na našich zahrádkách“
• Cvičení pro ženy

Od pondělí 11.1.2010 začíná cvičení pro ženy v tělocvičně základní školy.
Probíhat budou 2 kurzy. Každé pondělí od 19,00 do 20,00 hod. cvičení na
gymbalech pod vedením pí. A. Sterlyové a pí. V Janečkové. S ohledem na
omezený počet míčů je nutné přihlásit se na tel. č. 377945368 – OÚ Chrást p.
Paidarová. Cena kurzu je 200 Kč za období leden-červen.
Druhý kurz bude probíhat ve čtvrtek od 19,00 do 20,00 hod. a jedná se o
zdravotní a rehabilitační cvičení pod vedením pí. A. Kunčické. Cena kurzu
je také 200 Kč za leden-červen.
• Prosba: Hledáme kocoura s deformovaným levým uchem, je bílo-tmavý,

přítulný. Ztratil se v prosinci na Benátkách, pokud ho někdo viděl nebo se ho
ujal, prosíme o jakoukoliv informaci na telefon: 603 156 014. Děkujeme.

Farní sbor ČCE
Neděle 24.1.2010 od 17 hodin: společná bohoslužba chrástecké
evangelické a dýšinské římskokatolické farnosti v kostele Nejsvětější
trojice a sv. apoštolů Šimona a Judy Tadeáše v Dýšině v rámci Týdne
modliteb za jednotu křesťanů. Zvou faráři Pavel Petrašovský a Karel Šimr
Karel Šimr-farář ČCE
Oddíl Sluníčko
 Oddíl Sluníčko při TJ Spartak Chrást Vás zve na Pletení z pedigu,
které se bude konat v úterý 19.1.2010 od 20.00 hodin v klubovně
Hasičského sboru Chrást. Cena kurzu činí 270 Kč. Budeme plést
věnec nebo ošatku. Vyučující bude Lenka Voráčová. Závazné
objednávky nahlaste nejpozději do 12.1.2010 na telefon: 606 572 022
(p. Čechurová) nebo na e-mail: slunicko.vesele.info@seznam.cz,
z důvodu zajištění potřebného materiálu. Srdečně se na Vás těšíme.
Lidový dům Chrást www.ldchrast.cz
Víkendové akce v Lidovém domě od 21,00 hod. (pokud není uvedeno
jinak):
Každý pátek – Disco party, každou sobotu - CZ a SK hity 80. a 90. let.
sobota 16.1. – 20,00 hod. – Myslivecký ples
sobota 23.1. – 20,00 hod. – Koňský ples
sobota 30.1. – 20,00 hod. – Rybářský ples
Pro bližší info sledujte internetové stránky www.ldchrast.cz.

