Místní knihovna
- 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 (5.1.)
8.00 – 12.00
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
Místní knihovna bude pro veřejnost zavřená od 28.1.2013 do 1.2.2013.
Přehled akcí:
Datum
Čas

Událost měsíce:
11.-12.1. – Volba prezidenta
republiky

KULturní Informace pro CHrást

Místo

Akce

Pořadatel

so 5.1.

15,00

Zaječov – kostel
Sv. Dobrotivé

Koncert Chrástochoru

Chrástochor

ne 6.1.

17,00

fara ČCE

Tříkrálový koncert

Farní sbor ČCE

st 9.1.

15,30

DPS Chrást

Čtení v DPS

Kulturní výbor
OÚ Chrást

pá 11.1. 14,00-22,00
- so.12.1. 8,00-14,00

ZŠ Chrást

Volba prezidenta republiky

OÚ Chrást

so 12.1.

7,00-19,00

tělocvična

Lukostřelecké závody

oddíl lukostřelby

so 19.1.

20,00

Lidový dům

so 26.1.

20,00

Lidový dům

ne 27.1.

14,00-16,00

Lidový dům

Dětský maškarní ples

Český svaz žen

po 28.1.

14,00-17,00

ZŠ Chrást

Zápis do 1. třídy ZŠ Chrást

ZŠ Chrást

Myslivecké
sdružení
Rybářský ples – hraje Classic Český rybářský
svaz
band V. Neckáře
Myslivecký ples

Kontakt na tvůrce Kulicha: referent@obecchrast.cz, knihovnachrast@volny.cz.
Vydává Kulturní a sportovní výbor OÚ Chrást
ev. č. MK ČR - E 16084
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Dobrý den a dobrý celý rok!
Už tři roky si v úvodu Kulicha můžete přečíst pár větiček o jednotlivých chrásteckých domech a
jejich osudech. Můžeme vám je poskytovat díky kronikářům, kteří zachycovali a zachycují
plynoucí čas obce. Někdy si neuvědomíme, že to, co nyní prožíváme, se stane historií a ovlivní
řadu dalších událostí. Zápis v kronice z konce roku 2012 bude spojený s krádeží pamětní desky
bratří Jílků, dvou dvacetiletých mladíků, kteří svůj odpor proti nespravedlnosti zaplatili životem.
Po šedesáti letech tohle vše mělo cenu kusu staré mědi... Národ, který nectí své mrtvé, si
nezaslouží štěstí.
Slovo starosty:
Je po Vánocích a po bujarých silvestrovských oslavách. Každý z nás vstupuje do nového roku
s novým předsevzetím a očekáváním, jaký bude nastávající rok. Věřím, že ta 13 bude alespoň
tak dobrá jako loňská 12. Dříve než se nám rozběhne nový roční kolotoč povinností, dovolte
mi malé ohlédnutí za rokem 2012. Také v loni v lednu svítilo slunce a čekali jsme na sníh.
V únoru byl nově spuštěn SMS Infokanál a nyní je již přihlášeno 203 občanů. V polovině února
přišly mrazy, které vydržely téměř až do poloviny března. Od 1.3. již nemáme místní poštovní
doručovatelky, ale poštu nám rozváží přímo z Plzně. Od 1.4. nám zdražilo jízdné díky novému
systém IDP. V dubnu jsme vydali a doručili do vašich domovů mapu Chrástu. V květnu jsme
slavnostně převzali znak obce Chrást. V červnu (26.6.) nám přívalový déšť zničil cestu do
dolejšího Chrástu a vytopil nejeden sklep. Od 1.7. máme nový systém kontroly na sběrném
dvoře. Od srpna je náš fotbalový klub FC Spartak v divizní soutěži. Od 1. září má naše
základní škola nový výdejní čipový způsob na obědy a škola začala s úspěchem vařit dva
obědy. V říjnu proběhly volby do zastupitelstev krajů a senátu ČR. 27.10. nás prvně překvapil
sníh. Listopad a prosinec byl hlavně ve znamení opravy Benátského mostu. Kromě jiného
jsme v obci zvelebili sportovní areál, opravili v něm sociální zařízení, provedli výměnu topení na
OÚ, vyměnili střechu na LD, provedla se plynofikace Uhelné a apod. Bylo toho dost, co jsme
museli v dobrém i ve zlém během roku 2012 udělat nebo strávit. Já tímto děkuji zastupitelům
naší obce za návrhy a společné nápady, které se stávají realitou a rozvíjí tak naši obec.
Ředitelům a učitelům našich škol za trpělivost a výchovu našich dětí. Všem občanským a
sportovním sdružením, klubům i oddílům za úžasné akce a výsledky, které jsou kořením
pro obec během celého roku. Všem mým spolupracovníkům na OÚ, kteří obětavě a velice
zodpovědně zajišťují celý chod naší obce. A velké poděkování patří i vám občanům naší
obce za naše společné soužití.
Než jsme se vzpamatovali, je tu nový rok 2013 již se dvěma novými událostmi. Od 1.1.2013
spadá naše policejní služebna pod Plzeň-město. Co nám to přinese? Snad jen tu nejlepší ochranu
našich domovů a majetku. Vzhledem k čerstvě vyhlášené amnestii snad i více klidu. Hned
v druhém týdnu tohoto měsíce (11. a 12.1.) budeme volit letos prvně přímou volbou našeho
nového prezidenta.
Přál bych si, aby nastávající kalendářní rok 2013 byl tak hezký jako prosincový Chrástecký
adventní kalendář, kde hezké vánoční akce připravené na celý prosinec nás naladily do pohody a
klidu. Již osmé setkání u vánočního stromu nám všem ukázalo, že na každodenní starosti,
kterých je čím dál více, dokážeme společně zapomenout a vážíme si vzájemné upřímnosti,
ohleduplnosti a tolerance.
Přeji vám klidný, hezký a úspěšný nový rok 2013.
starosta L. Bohuslav

Informace pro veřejnost:
• Upozorňujeme občany, kteří jsou držiteli psa a mají trvalý pobyt v Chrástu, že jsou povinni
dle vyhlášky obce č. 2/2010 ohlásit na OÚ Chrást vznik své poplatkové povinnosti. Všem
držitelům psa, kteří za své psy poplatek platí, děkujeme.
• Český svaz žen pořádá v neděli 27.1.2013 v Lidovém domě v Chrástu od 14,00 do 16,00
hod. Dětský maškarní ples. Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče.
• Informujeme občany Chrástu, že je možné odkládat odstrojené vánoční stromečky na
vyhrazené místo na parkovišti před bývalou cihelnou (nyní areál firmy Manto).
• Od 9.12.2012 došlo ke změně JŘ vlaků ČD. Na konci stránky naleznete kompletní nový
jízdní řád.
• Obec Chrást provozuje SMS InfoKanál, který umožňuje zasílání důležitých informací na
zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v SMS (zatím registrováno 203 občanů). Bližší
informace na internetových stránkách obce Chrást www.obecchrast.cz nebo přímo na OÚ Chrást.
• Obecní úřad i nadále vedle SMS InfoKanálu umožňuje ROZESÍLÁNÍ AKTUÁLNÍCH ZPRÁV
OBČANUM e-mailem. Pro zaregistrování vašeho mailu kontaktujte, prosím, obecní úřad (tel.
377945367, referent@obecchrast.cz) – zatím registrováno 80 občanů. Úřední deska zůstává stále
jako hlavní informační místo, ale lze jednoduše využít i modernější způsob. Služba je bezplatná.
• Během roku 2012 jsme získali dotace na několik projektů:
Oprava Benátského mostu přes železniční trať v Chrástu Tato akce byla uskutečněna za finanční podpory Plzeňského kraje.
Vybudování sociálního zázemí ve sportovním areálu obce
Chrást - Tato akce byla uskutečněna za finanční podpory
Plzeňského kraje.
Poskytování pečovatelské služby - tento projekt byl uskutečněn
za finanční podpory Plzeňského kraje v rámci „Programu
podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2012 – Pečovatelská
služba poskytovaná obcemi“.
Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově OÚ
Chrást – Tato akce byla realizována s dotací ze státního rozpočtu
v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití
obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012 od Ministerstva
průmyslu a obchodu.
Sběrný dvůr Chrást
Žádáme občany, kteří využívají sběrný dvůr k likvidaci objemného odpadu (např. skříně apod.),
aby se snažili tento odpad rozebrat nebo rozbít na co nejmenší díly. Sníží se tímto jejich objem
a tím i náklady na jeho likvidaci. Děkujeme za spolupráci.
ZŠ Chrást - http://skolachrast.blog.cz/
Měsíc prosinec byl v ZŠ Chrást jako již tradičně bohatý na různé kulturní i sportovní akce. 4.
prosince se uskutečnila první sportovní akce s názvem Mikulášská laťka. Hned následující den se
žáci 9. ročníku vydali do MŠ v Chrástu, kde v maskách Mikuláše, andělů a čertů přišli potěšit, ale
také trochu postrašit malé děti. Děti z prvního stupně si v prosinci užily i trochu kultury - 10. 12. se 2.
– 5. třída vypravila do Plzně, konkrétně do divadla Alfa, kde děti zhlédly představení O rytíři
Wyndovi a zakleté Markétce, které se jim velice líbilo. Nejvýznamnější akcí, kterou v měsíci prosinci
ZŠ Chrást pořádala, byl jistě Vánoční jarmark, který proběhl 13. 12. Rodiče si na zahradě školy
poslechli koledy, které nacvičily všechny děti naší školy. Také si zde mohli zakoupit například
skleněné svíce, papírové hvězdy, andílky, sněhuláky či dřevěné ozdoby, které pro ně naše děti
vyrobily. Následující dva dny – tedy 14. a 15. 12. proběhlo v prostorách školní družiny Vánoční
zdobení. Poslední předvánoční týden byly pro děti prvního stupně uspořádány dvě sportovní akce.
První z nich byl vánoční aerobik a další byl vánoční turnaj v kopané a vybíjené. Druhý stupeň se
tento poslední týden vydal do Plzně, konkrétně do Techmania Science Center, což je moderní
interaktivní centrum, které herní formou přibližuje určitý matematický či fyzikální princip. Nejvíce
děti zaujala přednáška s názvem Století létání a také přednáška týkající se van de Graaffova
generátoru.

MŠ Chrást - www.mschrast.cz
ZUŠ Chrást - www.zus-chrast.cz
Farní sbor ČCE - http://chrast.evangnet.cz
6. ledna od 17 hodin na faře: TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT. Vystoupí Lidová muzika
z Chrástu s vánočními lidovkami, komorní pěvecký sbor De profundis se starou vánoční
hudbou a jako hlavní host večera Kudrna Koledband s českými koledami v netradičních
stylových podobách. Vstupné dobrovolné.
Myslivecké sdružení Chrást
V měsíci lednu členové našeho mysliveckého sdružení pokračují v péči a intenzivním
přikrmování zvěře v naší honitbě. Loví se u nás již pouze liška, divočáci, a to lončáci a selata.
Členové našeho mysliveckého sdružení připravují v lednu myslivecký bál, který se bude konat
19.1.2013 od 20.00 hod. v Lidovém domě v Chrástu. Vstupenky budou opět v předprodeji na
čerpací stanici v Chrástu, a to nejpozději 10.1.2013. Na tuto tradiční akci našeho mysliveckého
sdružení srdečně zveme všechny spoluobčany. Zároveň bychom chtěli popřát všem hodně
úspěchů v novém roce 2013.
CK Sport Beran - cyklistický klub
V lednu oslaví náš klub již osmnácté narozeniny. Naše závodníky čeká fyzická příprava na
běžkách a v bazénu, doplnění týmového oblečení. Na první závody vyrazíme až v březnu.
SPORT BERAN ZUMBA+PILATES
Od 2.1.2013 pokračuje ve školní tělocvičně každé pondělí od 20:00 ZUMBA s novou
cvičitelkou - Kateřinou Melišovou a každou středu od 20:00 PILATES s Martinou Hronovou.
Rezervace nutná předem na tel: 604 642 728. Počet míst je omezen! Marcel Beran
FC Spartak Chrást
Zveme Vás na přípravná utkání našeho divizního „A“ mužstva:
So 19.1. 15,15
So 26.1. 13,00

Chrást - Domažlice (UMT v Luční ul. v Plzni)
Chrást - Klatovy (UMT v Luční ul. v Plzni)

