Výrok na zlepšení nál ady
(Murphyho zákon):

Pěvecký sbor
Pěvecký sbor při ZUŠ Chrást rád přivítá nové členy i členky. Začínáme zpívat úplně nové
skladby, znalost not není podmínkou, místa je dost pro všechny hlasy od sopránů až po basy. Na
dámy i pány čekáme poprvé ve čtvrtek 11.2. v sálku ZUŠ. Přijďte, bývá s námi leckdy i legrace.

Snowmanův zákon:
Stavění sněhuláka nelze považovat za zimní
sport, i když se také dá provozovat pouze
v zimě.
Dodatek doc. Schneea:
Stavění sněhuláka je sice do určité míry
fyzicky náročné, ale postavit na sebe tři koule
sněhu nelze chápat jako sportovní výkon.

FC Spartak Chrást
Zveme Vás na přípravná utkání chrásteckého „A“ mužstva:
30.1. so 14.00 Toužim - Chrást (v Žihli)
6.2. so 14.00
Zruč - Chrást
20.2. so 17.00 M. Lázně - Chrást (Plzeň-Luční)

26.2. pá 17.00
Chrást - ??? - pohár (Zruč)
6.3. so 14.00
Bzová - Chrást
13.3. so 14.30 mistr. utkání Chanovice-Chrást

Místní knihovna - tel. 377845514, e-mail: knihovnachrast@volny.cz

KULturní Informace pro CHrást

otevřeno:

Dobrý den,
bývá dobrým zvykem, že člověk zná datum i místo svého narození. U našeho únorového
hosta se kupodivu nepřeme o den a měsíc, ale to další nedá spát už několika generacím
literárních badatelů. Kulich nebude rozšiřovat jejich řady, takže se budeme držet oficiální
verze: naše hledaná osobnost je žena narozená 4. února 1820, spisovatelka obdivovaná i
odsuzovaná, v každém případě první žena v moderní české literatuře, dodnes dojímající své
věrné čtenáře svými pohádkami, povídkami i dopisy. Její próza věnovaná mamince její
matky se stala nesmrtelnou. Už víte?
Nápověda formou skrývačky:
Milý vnuku,zjisti, prosím,zda je můj dům bez závazku nebo že na něm co vázne. Děkuji, děd.
(Odpověď si ověříte dále v Kulichu)

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 (6.2.)
8.00 – 12.00
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.

Přehled akcí:
Datum
so 30.1.
pá 5.2.
so 6.2.
st 10.2.
čt 11.2.

Čas
20,00
20,00
13,00
17,30
17,00

Místo
Lidový dům
Lidový dům
Lidový dům
Lidový dům
OÚ Chrást

so 13.2.

17,30

fara ČCE

so 13.2.

20,00

Lidový dům

so 13.2.

20,00 hostinec U Žáby

ne 14.2.

7-19

ne 14.2.
st 17.2.
so 20.2.

tělocvična

14,00
Lidový dům
15,30
DPS Chrást
9,00Žitná ul. (naproti
11,00 Domácím potřebám)

Akce
Rybářský ples
Jezdecký ples
Dětský farní maškarní ples
Koncert ZUŠ Chrást
Koncert ZUŠ Chrást

Pořadatel
ČRS
Lidový dům
Lidový dům
ZUŠ Chrást
ZUŠ Chrást

Jiří Barhoň-Zlý farář přejel hodného
farní sbor ČCE
psa a jiné humorné postřehy

Farní ples

Lidový dům

Záviš – folkový koncert jen
pro dospělé

hostinec U Žáby

Dětský maškarní ples
Únorové čtení v DPS

oddíl
lukostřelby
Lidový dům
Kulturní výbor

Humanitární sbírka textilu

Diakonie Broumov
+ OÚ Chrást

Lukostřelecké závody

so 27.2.

7-19

tělocvična

Lukostřelecké závody

so 27.2.
út 2.3.

20,00
20,00

Lidový dům
hasičárna

Hasičský ples
Pletení z pedigu

oddíl
lukostřelby
SDH Chrást
oddíl Sluníčko

Vyluštění hádanky z úvodu: Božena Němcová, 1820 – 1861
Kontakt na tvůrce Kulicha: referent@obecchrast.cz, knihovnachrast@volny.cz.
Vydává Kulturní a sportovní výbor OÚ Chrást
leden 2010
ev. č. MK ČR - E 16084

Únor 2010

Slovo starosty:
Jak jsem psal v minulém Kulichu, první sněhové nadělení na začátku měsíce ledna nás jen
vyzkoušelo a nyní na konci měsíce nás sněhem zahltilo. Ale konec ledna a ještě celý únor
můžeme očekávat paní zimu v plné parádě - má na to právo. Obec je zasněžená, mrazivá a
myslím si, že mi dáte za pravdu, že již dlouho taková hezká nebyla. Konečně mrazy, které
vyčistí přírodu a vyzkouší naši teplotní odolnost i připravenost na zimní údržbu. Zatím
zvládáme sypat i odhrnovat tak, aby váš krok nebo jízda autem byla bezpečná. Snažíme se zajet
do všech koutů obce a i přesto jsou určitá místa, na která jsme nedobrovolně zapomněli. Proto
budu rád, jestliže nás na ně telefonicky nebo osobně upozorníte, kde je potřeba provést
úklid nebo posyp. Zimní údržba bude letos pořádnou ránou do rozpočtu, ale je to nutné pro
bezpečnost a pohodlí nás všech.
Jeden z nejdelších měsíců v roce utekl, než jsme se stačili rozkoukat. Zvykáme si na nové
daňové zákony, dražší dálniční známku, nové jízdní řády i na nový harmonogram pro odvoz
popelnic s vývozem 1x za 14 dní (vyváží se v sudém týdnu). Dny se začínají příjemně
prodlužovat a plesová sezóna vrcholí. Díky mysliveckému sdružení a českému rybářskému
svazu jsme měli opět možnost strávit tradiční hezký večer v příjemné společnosti na
jejich reprezentačních plesech.
Letošní konec ledna bude opět zajímavý pro naše děti. Na konci měsíce je čeká pololetní
vysvědčení a pak týdenní jarní prázdniny. Tak trochu brzo „jaro“, ale je to motivační i pro nás
starší, ne?! Děti si konečně užijí přírodního sněhu a ledu po celé jarní prázdniny a to už tady
dlouho nebylo. Náš rybník je sice dobře zamrzlý, ale kvůli výkyvům počasí se nestačil odhrabat
a je nyní bohužel nepoužitelný. Zkusíme s tím něco udělat...
V únoru také začínají olympijské hry ve Vancouveru. Bude to velký svátek pro všechny
příznivce sportu. Držme palce našim reprezentantům, ať přivezou co nejvíce medailí a Česko
vstoupí do kladného podvědomí světa aspoň v tom sportovním klání.
Pranostika říká - únor bílý, pole sílí a tak přeji i nám všem v únoru hodně sil, užívejte si
bílého čistého sněhu a děti jarní bílé prázdniny.

starosta L. Bohuslav

Informace pro veřejnost:
• Upozorňujeme občany, jejichž popelnice byly vyváženy 1x za 14 dní, že od 1.1.2010
došlo ke změně svozu popelnic s častostí vývozu 1x za 14 dní ze čtvrtka v lichém
kalendářním týdnu na čtvrtek v sudém kalendářním týdnu!!! Dále žádáme
spoluobčany, aby do popelnic nesypali těsně před vývozem žhavý popel, mohlo by
dojít ke vznícení odpadu. Děkujeme.
• Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:
- v úterý 16.2. od 17,00 hod. v jednací místnosti OÚ Dýšina – přednáška na téma Zdravá výživa
- v pátek 26.2. - přátelské posezení v Biskoupkách – doprava autobusem – odjezd v 17,00 hod.
• Žádáme důrazně majitele psů, aby své psí miláčky nevenčili ve sportovním areálu Spartaku
Chrást. Tento areál slouží především ke sportování a pohybují se zde především děti. Není příjemné,
když přicházejí děti do kontaktu s psími exkrementy. Děkujeme za pochopení.
• Od ledna 2010 mají občané možnost likvidovat použité světelné zdroje přímo na Obecním úřadě.
Do nádoby umístěné na chodbě OÚ Chrást můžete ukládat použité úsporné kompaktní zářivky,
výbojky, lineární (trubicové) zářivky do délky 40 cm a světelné zdroje s LED diodami. Do nádoby
nepatří klasické, reflektorové a halogenové žárovky a lineární zářivky delší než 40 cm.
• Upozorňujeme občany, že od února 2010 bude opět otevřena sběrna surovin v Zahradní ul.
Ceny budou dle aktuálního pohybu cen na trhu. Otevřeno bude v zimě: po-pá 9,00-16,00, so
9,00-13,00; v létě: po-pá 9,00-17,00, so 9,00-13,00.
Chcete-li více informací, navštivte také tyto internetové stránky:
www.obecchrast.cz - Obecní úřad Chrást http://chrast.evangnet.cz - Církev českobratrská evangelická
www.slunicko.vesele.info - oddíl Sluníčko www.zus-chrast.cz - Základní umělecká škola Chrást
www.mschrast.blog.cz - MŠ Chrást
http://skolachrast.blog.cz - Základní škola Chrást

Diakonie Broumov
OÚ Chrást ve spolupráci s Diakonií Broumov pořádá humanitární sbírku letního a zimního oblečení,
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů, dek a
obuvi. Věci, prosíme, zabalte do igelitových pytlů nebo krabic, aby se nepoškodily transportem. Sbírka se
uskuteční v sobotu 20.2.2010 od 9,00 do 11,00 hod. na rohu Žitné a Zahradní ul. proti Domácím
potřebám (na ohrazeném obecním pozemku). Děkujeme Vám.
Myslivecké sdružení Chrást
Myslivecké sdružení Chrást žádá spoluobčany, aby nenechávali volně pobíhat své psy
v honitbě. Již jsme nalezli několik kusů srnčí zvěře, kterou psi zadávili. Toto zimní období
je velice těžké i pro zvěř, stačí, aby ji psi jen krátkou chvíli hnali a srnčí zvěř pak
vyčerpaná ulehne na sníh, dostane zápal plic a uhyne. Děkujeme za pochopení.
MS Chrást
Farní sbor ČCE
13.2. od 17,30 hod.: Jiří Barhoň - Zlý farář přejel hodného psa a jiné humorné postřehy, povídky a
pohádky v autorském podání.
J. Barhoň je katolický kněz, působící v Městě Touškově. Jeho hlas můžete znát i z
Českého rozhlasu. Bývá přezdíván „český Fulghum“. Srdečně Vás zveme.
Karel Šimr-farář ČCE
Farní úřad Dýšina
Vážení občané Chrástu,
možná patříte mezi ty, u nichž ve druhém lednovém týdnu zazvonila některá z našich skupinek
Tříkrálové sbírky. Bohužel se nám nepodařilo zajistit, aby koledníci navštívili většinu Vašich
domácností, jak tomu bylo v uplynulých letech zvykem. Měli jsme omezený počet dětí, dospělých i sil.
Chci se za to omluvit a doufat, že ani tak na tři krále nezanevřete. Pokud byste někdo z Vás chtěli do
Tříkrálové sbírky přispět i bez zazpívání koledy, je to možné na účet Charity ČR 66008822/0800 (var.
symb.: 777, konst. symb.: 558) nebo formou DMS ve tvaru "DMS KOLEDA" na č. 87 777 (30,- Kč).

Celkem jsme v našem obvodu vybrali 65.541,- Kč, z toho ve Vaší obci 5.999,- Kč. 35% z nich se
použije na projekty Charity ČR, 65% se vrátí k nám a chceme je ve spolupráci s obcemi použít na
podporu pečovatelské služby a na materiální pomoc lidem, kteří se ocitli v nezaviněné hmotné nouzi.
Moc děkujeme těm z Vás, kteří se na tom svým příspěvkem podíleli. Bylo by ideální, kdyby se i v
Chrástu našli děti a dospělí, kteří by byli v příštím roce ochotni koledovat přímo ve své obci. Pokud
byste rádi tuto dobrou věc podpořili, dejte prosím již teď o sobě vědět na tel.: 737814525 nebo na e-mail:
boyda@centrum.cz. Děkujeme. Přeji Vám požehnaný rok 2010.

Za tříkrálové koledníky - Pavel Petrašovský, farář z Dýšiny
Oddíl Sluníčko
 Oddíl Sluníčko při TJ Spartak Chrást Vás zve na Pletení z pedigu, které se bude konat v úterý
2.3.2010 od 20.00 hodin v klubovně Hasičského sboru Chrást. Cena kurzu činí 270 Kč. Budeme
plést věnec, obal na květník nebo zajíčka. Vyučující bude Lenka Voráčová. Závazné objednávky
nahlaste nejpozději do 23.2.2010 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.
 Jak víte, každou středu můžete navštívit naši klubovnu a využít ji pro Vaše děti jako hernu.
Upozorňujeme na výtvarný program, který bude probíhat každou poslední středu v měsíci
(dopoledne i odpoledne). Těšíme se na Vaši účast.

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.
pátek 5.2. – 20,00 hod. – Jezdecký ples
sobota 6.2. – 13,00 hod. – Dětský farní maškarní ples
sobota 13.2. – 20,00 hod. – Farní ples
neděle 14.2. – 14,00 hod. – Dětský maškarní ples
sobota 27.2. – 20,00 hod. – Hasičský ples
Pro bližší info sledujte internetové stránky www.ldchrast.cz.

ZUŠ Chrást
Milí čtenáři Kulicha, 1.pololetí současného školního roku je za námi a také maratón předvánočních akcí
základní umělecké školy jsme zvládli (jeho poslední koncerty se přelily až do lednových termínů - 22.1.
v Kulturním domě ve Volduchách, 23.1. v Pečovatelském domě v Chrástu a 26.1. v Lidovém domě v
Chrástu). Chtěl bych poděkovat především paní učitelce Jarmile Holátové, která vymyslela a
nastudovala s těmi nejmenšími lidovou hru se zpěvy „Čert a Káča“, také paní učitelce Ireně Výrutové a
panu učiteli Romanu Kaasovi, kteří na představení spolupracovali. Tento titul se totiž spolu s programy
obou našich lidových muzik stal základem většiny vystoupení školy ve vánočním období.
Ale ani další muzikantské počiny ostatních žáků nezapadly. Namátkou: Kytaristka Karolina Minaříková
byla přijata ke studiu na Plzeňské konzervatoři. Martin Kepl získal ve své kategorii v celorepublikovém
finále soutěže zpívajících kytaristů Zlatá struna 2010 3.cenu a Jakub Červený ve stejné soutěži cenu
diváků. Blahopřání si zaslouží všichni jmenovaní i jejich učitelé – pan učitel Antonín Černý na kytaru a
opět paní učitelka Irena Výrutová na zpěv. A další soutěžní klání se rozjíždějí již v dalším týdnu po
jarních prázdninách, tedy uprostřed února. Generálky před těmito soutěžemi máme hned dvě. První
z nich 10.2. v 17:30 hod. v Lidovém domě v Chrástu a další 11.2. v 17:00 hod. v Obřadní síni Obecního
úřadu v Chrástu. Programy obou koncertů budou zaplňovat vystoupení právě těch, které naše škola
vysílá do následných soutěží. Budeme rádi, když jim přijdete vytvořit příjemné posluchačské prostředí.
A ještě jednu důležitou novinku nechci opomenout. Je jí zvolení učitelky naší školy Petry Brabcové
předsedkyní dechové sekce Krajské umělecké rady. Je to vlastně veřejným oceněním jejích schopností
odborných i organizátorských a naše škola je na svoji paní učitelku patřičně hrdá.
Podrobnější aktualizované informace o veškerém dění ve škole si můžete najít na www.zus-chrast.cz.
Květoslav Borovička, ředitel ZUŠ Chrást
CK Sport Beran - cyklistický klub
15. ledna to bylo již 15 let od založení našeho cyklistického klubu. Na letošní sezónu připravujeme na neděli
11.4. první závod horských kol Becker cup - přebor Plzeňského kraje. Závody Becker cupu jsou volně
přístupné pro všechny zájemce o závody na horských kolech. Více na www.beckercup.wgz.cz.
Sport Beran Indoor cycling centrum
V sobotu 13.2. v 15:00 startuje Valentýnská jízda (2 hodiny), předprodej vstupenek (160,- Kč)
v prodejně Sport Beran, v ceně je občerstvení a tombola.

