Lidová muzika z Chrástu

Významné dny:

Pro letošní Advent připravili sólisté pod vedením chrásteckého zpěváka Libora Steinera, sbor ze Spáleného Poříčí
a muzikanti z Lidové muziky z Chrástu Rybovu mši Hej mistře. Ta bude poprvé předvedena na chrásteckém
vánočním trhu v sobotu 4.12. v 17 hodin. Další provedení budou následovat v kostelech v Plané nade Mží 17.12.
od 19.00 hodin, ve Spáleném Poříčí 18.12. v 17.00 hodin, v Milči (okr. Plzeň-jih) 19.12. ve 14.00 hodin, v Mešně
21.12. a na závěr v Holostřevech (okr. Tachov) 23.12. v 17.00 hodin.
Vojtěch Kouba

5. prosinec – chodí Mikuláš
24. prosinec – Štědrý den
25. prosinec – 1. svátek vánoční
26. prosinec – 2. svátek vánoční

Farní sbor ČCE
- každý pátek v adventu od 17 hodin: RORÁTY - večerní modlitba se starými českými adventními zpěvy (17.12.
s doprovodem Scholy kostela Nejsvětější Trojice a svatých apoštolů Šimona a Judy Tadeáše v Dýšině)
- neděle 19.12. od 17 hodin: ADVENTNÍ HUDEBNÍ PŮLHODINKA - Chrámový pěvecký sbor
Korandova sboru v Plzni přednese část kantáty "Uns ist ein Kind geboren", původně připisované J.S. Bachovi,
a úpravu písně "Zvěstujem vám radost" Jana Trajána Turnovského
- pátek 24.12. od 22,30 hod.: (PŘED)PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA
Všichni jsou zváni.
Karel Šimr, farář sboru ČCE

Místní knihovna - tel. 377845514, e-mail: knihovnachrast@volny.cz
Nové stránky knihovny: http://naseknihovna.cz/chrastuplzne
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 (4.12.)
8.00 – 12.00
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
Zavřeno bude od čtvrtka 23.12. do 2.1.2011.
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Dobrý den,
v čase Vánoc si dovolíme pozvat hosty dva. Nebudeme vás trápit skrývačkami, ale stejně bude na vás
dopídit se z nápovědy jejich příjmení. Oba byli vrstevníci, výborní herci, členové činohry Divadla
J.K.Tyla v Plzni. Na oba se takzvaně „chodilo“ v čase nedávno totalitním. Jméno DAŠA N........Á
slibovalo postavu temperamentní energické ženské s ostrou vyřídilkou, její kolega MILAN V........Ý
ztvárňoval postavy složité, tzv. charakterní, dokonale vnitřně vykreslené. Oba mají v příjmení písmenko
„CH“, ona v názvu jednoho neposedného hmyzu, on v označení muže italské národnosti. Už víte?

Slovo starosty:
Začíná poslední měsíc roku 2010. Ještě předposlední listopadový týden jsme si užívali sluníčka,
meteorologické stanice hlásily v Česku teplotní rekordy. Ale paní zima se ukázala s plnou parádou. A
tak začíná období, kdy se děti každé ráno budí a těší se, jak se budou brodit sněhem do školy a tady
v obci začínáme přemýšlet, zda máme vše připravené na to, abychom stíhali uklízet tak, abyste mohli
vyjít do práce ze svých domovů a nemuseli jste mít strach z toho, že se budete brodit sněhem …. I
v měsíci listopadu proběhly akce, které opět potvrdily, že se obec nezastavila. I při i po volebním klání
lidé, kteří jsou nadšení pro věc, připravovali programy, které vám všem kulturními a sportovními
zážitky zpříjemnily podzim. Nevím, zda více vyzdvihnout úspěch naší hudební školy, která získala
ocenění – nejlepší ZUŠ Plzeňského kraje nebo fotbalového klubu FC Spartak za první místo v krajském
přeboru mužů. Nesmíme také zapomenout na oddíl Sluníčko, kterému sice počasí na lampiónový průvod
k sv. Martinu nepřálo, ale třetím ročníkem se zapsalo do tradic obecních akcí. Každá tato akce, ať
kulturní, sportovní, obecní nebo soukromá, je pro nás všechny, a proto si važme lidí, kteří dokážou
zabezpečit, zorganizovat a vyzvat nás, občany, aby si každý z nás našel svůj program. A já jménem obce
děkuji všem, kteří program vymysleli, zorganizovali a bez nároku na odměnu pracují pro naši obec.
Ve středu 24.11. se sešlo nové zastupitelstvo obce na pracovním jednání. Věřím, že opět bude
pracovat tak, aby nám, občanům, aspoň částečně splnilo předvolební sliby, které si dalo do svých
programů. Nyní společně pracujeme na rozpočtu obce na příští rok. Rozpočet obce se bude schvalovat
16.12.2010, kdy se bude konat poslední veřejné zasedání zastupitelstva v tomto roce. Na 1. ustavujícím
zasedání obecního zastupitelstva jsme slíbili opoziční straně SNK Volba pro obec Chrást, že jí dáme
prostor v Kulichu. Svůj slib plníme a doufáme, že její podněty budou ku prospěchu obce. A nám
zastupitelům to bude bránit k přílišnému zpohodlnění, protože každá opozice je lékem na deformaci.
Začátek měsíce prosince patří k adventnímu času. Každý si jistě všiml, že na návsi již stojí strom,
krásná jedle, kterou nám daroval pan Kodad z Benátské ul., za kterou mu velmi děkujeme. Tento náš
vánoční strom se rozsvítí v sobotu 4. prosince, kdy nastartujeme vánoční čas i v naší obci. Srdečně
vás tímto všechny zveme na společné adventní odpoledne, na rozsvícení vánočního stromu, který
bude svítit celý vánoční čas. A i když je nastávající měsíc velice náročný, kdy nastává všeobecný shon
v práci, s ukončením roku doma, s pečením, uklízením, sháněním dárků, přesto se všichni snažíme, aby
vánoční svátky zůstaly těmi pravými klidnými vánocemi s rozzářenýma očima nás všech.
Přeji nám všem krásný klidný vánoční měsíc a šťastné prožití vánočních svátků …

starosta L. Bohuslav
Informace pro veřejnost:

farní sbor ČCE

• Obec Chrást přijme do pracovního poměru od 1.1.2011 údržbáře obecního majetku a řidiče. Podmínky

Kulturní výbor

•

Vyluštění hádanky z úvodu: Daša NEBLECHOVÁ,*15.11.1930 Plzeň -19.12.1990 Plzeň,
Milan VLACHOVSKÝ, *31.12.1935 Praha - 13.2.2000 Plzeň
Kontakt na tvůrce Kulicha: referent@obecchrast.cz, knihovnachrast@volny.cz.
Vydává Kulturní a sportovní výbor OÚ Chrást
listopad 2010
ev. č. MK ČR - E 16084

•

přijetí: řidičský průkaz sk. „B“, vyučení v technickém oboru, časová nezávislost a zodpovědnost plnit zadané
úkoly. V případě zájmu volejte starostu obce L. Bohuslava na tel. 602 187 341.
Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:
- v úterý 7.12. - 17,00 hod. v zased. místnosti OÚ Dýšina – přednáška na téma „Vinná réva“ – novinky,
degustace vína z Moravy a posezení při harmonice – přednáší Ing. Kratochvíl
- ve čtvrtek 16.12. – víno z Moravy doveze p. Hříba ke stočení do vlastních nádob. Bílé a červené – cena
za 1 litr 36,- Kč. Nutno předem objednat u Jiřího Krejzara tel. 739038925 nebo 377945409
Firma AVE CZ nabízí ve spolupráci s OÚ Chrást mobilní výkup železného šrotu a barevných kovů.
Nákladní automobil přijede do naší obce, železo a kovy na místě zváží a ihned zaplatí! Akce proběhne v sobotu
11.12.2010 od 10,00 do 12,00 hod. u bývalé sběrny surovin v Zahradní ul. Bližší info v příloze.

• Upozornění pro majitele řidičských průkazů vydaných od 1.1.1994 do 31.12.2000:

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit
nejpozději do 31. prosince 2010! Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy
pozbývají platnosti. Výměny ŘP provádí Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů,
Koterovská 162, Plzeň. Pro účely této výměny „si přineste“ jednu barevnou nebo černobílou
fotografii průkazového formátu o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, stávající ŘP, doklad totožnosti a vyplněnou
„Žádost o vydání ŘP“, která je k dispozici na pracovišti MMP. Můžete se objednat přes internet
(www.uradbezcekani.cz) – tímto je možné se vyhnout delším čekacím lhůtám.
Chcete-li více informací o různých akcích, navštivte také tyto internetové stránky:
http://chrast.evangnet.cz - Církev českobratrská evangelická
www.obecchrast.cz - Obecní úřad Chrást
www.zus-chrast.cz - Základní umělecká škola Chrást
www.slunicko.vesele.info - oddíl Sluníčko
http://skolachrast.blog.cz - Základní škola Chrást
www.mschrast.blog.cz - MŠ Chrást
http://naseknihovna.cz/chrastuplzne - Místní lidová knihovna (nové stránky)

• Jízdní řády – upozorňujeme občany, že od 12.12.2010 dochází ke změně jízdního řádu vlaků, proto vám
přinášíme kompletní nový jízdní řád.

Jízdní řád - všední dny
Chrást - Plzeň
Plzeň - Chrást
MHD
ČSAD
ČD
MHD
ČSAD
LD
LD
nádr. Doubravka
Doubravka
4,50
5,01
5,01
4,30
5,50
6,00
5,06
5,31
6,20
6,00
6,40
5,47
6,31
7,00
6,32
7,20
6,52
7,01
8,10
10,02
8,30
7,06
7,31
8,40 x
11,41
9,07 x
7,07
8,31
10,30 x
15,02
10,49 x
12,14
9,31
12,00
15,10
12,35
13,23
10,31
12,50
15,18
13,25
17,12
11,31
14,00
16,36
14,35
12,31
14,55 x
18,40
15,22 x
13,31
15,05
15,35
15,31
16,05
16,35
16,31
17,30
18,00
17,31
18,50
19,25
18,31
19,50
20,25
19,31
21,25
21,45
20,31
22,45
23,10
21,31
22,31

ČD
hl. n.
4,17
5,17
5,57
6,57
8,17
9,17
10,17
11,17
12,17
13,17
14,17
15,17
16,17
17,17
18,17
19,17
20,17
21,17
22,47

Jízdní řád - So, Ne, svátky
Chrást - Plzeň
Plzeň - Chrást
MHD
ČD
MHD
ČD
LD
nádr.
Doubravka
hl. n.
5,45
5,31
5,30
5,57
7,30
7,31
7,15
7,17
11,05
10,45
8,31
8,17
13,05
9,31
12,45
9,17
15,20
10,31
15,00
10,17
17,05
11,31
16,45
11,17
20,30
12,31
20,15
12,17
22,25
13,31
22,05
13,17
15,31
14,17
16,31
15,17
17,31
16,17
18,31
17,17
19,31
18,17
20,31
19,17
21,31
20,17
22,47

x - linka 54 - jede přes Dýšinu
platí od 12.12.2010
Jízdní řád Chrást-Radnice-Chrást
Jízdní řád - všední dny
Jízdní řád - So, Ne, svátky
Chrást - Radnice
Radnice - Chrást
Chrást - Radnice
Radnice - Chrást
ČD
ČD
ČD
ČD
Chrást-nádraží
Chrást-zastávka
Chrást-nádraží
Chrást-zastávka
5,35
4,53
(4,23 z Radnic)
6,11
5,19
(4,50 z Radnic)
7,11
5,19
(4,50 z Radnic)
7,35
7,19
(6,50 z Radnic)
11,35
6,49
(6,20 z Radnic)
11,35
9,19
(8,50 z Radnic)
13,35
9,19
(8,50 z Radnic)
13,35
13,19
(12,50 z Radnic)
15,35
13,19 (12,50 z Radnic)
15,35
15,19
(14,50 z Radnic)
16,35
15,19 (14,50 z Radnic)
17,35
17,19
(16,50 z Radnic)
17,35
17,19 (16,50 z Radnic)
19,35
19,19
(18,50 z Radnic)
19,35
19,19 (18,50 z Radnic)
23,03
20,53
(20,24 z Radnic)
23,03
20,53 (20,24 z Radnic)
platí od 12.12.2010

Oddíl Sluníčko
☼ Oddíl Sluníčko Vás zve na „Korálkování“, které se uskuteční v úterý 14.12.2010 od 20.00 hodin
v klubovně Hasičského sboru Chrást. Cena kurzu je 270 Kč. Budeme tvořit vánoční ozdoby
z korálků. Vyučující bude Dana Hadingerová. Závazné objednávky nahlaste nejpozději do 30.11.2010
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.
☼ Upozorňujeme rodiče, že ve středu 15.12.2010 bude naposledy otevřena naše klubovna pro
veřejnost a také ve čtvrtek 16.12.2010 se uskuteční poslední pravidelné cvičení v tělocvičně TJ Spartak
Chrást pro rok 2010. V roce 2011 bude naše klubovna opět otevřena od středy 12.1.2011 (dopoledne i
odpoledne) a pravidelní cvičení bude zahájeno ve čtvrtek 13.1.2011 od 9.00 hodin v tělocvičně.

ZUŠ Chrást
Milí čtenáři Kulicha, někteří z vás navštívili náš Slavnostní koncert, na kterém škola obdržela cenu za nejlepší
ZUŠ Plzeňského kraje. Pro ty, kteří se koncertu nezúčastnili, uvádím, že na něm vystoupilo Kvarteto
zobcových fléten ze třídy p.uč. P.Brabcové (M.Šalomová, A.Šantorová, M.Herynková a L.Čechurová), a Trio
ze třídy p.uč. P.Slachové (L.Kopřivová, V.Rous – zobcové flétny a J.Rous – kytara), tedy naše dva
nejúspěšnější soutěžní soubory letošního roku. Dále v programu účinkovali Dalibor Tolaš, Irena Výrutová,
Chrástochor, Kvarteto lesních rohů Plzeňské filharmonie, Staré dámy, Švejk-band a Trio F.O.K. s Petrou
Brabcovou. Cenu předávali ředitel Střediska služeb školám v Plzni Tomáš Vlášek a Václava Zelenková
z Krajského úřadu Plzeňského kraje. Posledně jmenovaná také předala poděkování ředitelky odboru školství
Krajského úřadu Jaroslavy Havlíčkové paní učitelce Petře Brabcové za perfektní organizační práci v krajském
kole soutěže ZUŠ, pořádané MŠMT v roce 2010. Celý pořad brilantně uváděla v „znovuvzkříšeném“ sále
Lidového domu Jaroslava Smoláková.
O týden později proběhlo oblastní kolo Dětské porty, ve kterém měla své reprezentanty i ZUŠ Chrást, a máme
opět „zaděláno“ na další úspěchy. 1. ceny s postupem do celorepublikového kola získali ve svých kategoriích
soubor „Myšmaš“ a duo Kateřina a Martin Keplovi (zároveň Cena poroty za nejlepší hudební aranžmá a Cena
diváků). 2. cenu jako člen skupiny ChrPlDo vybojoval Jakub Červený a 3. cenu jako členové skupiny
SK20.CZ Linda Coganová, Martin Kepl, Přemysl Kouba, Robert Obermeir a Veronika Zákružná. Soutěžícím i
jejich pedagogům (Petra Brabcová, Antonín Černý, Irena Výrutová) blahopřejeme!
Také Vás chci informovat o tom, že 4. prosince dává Divadlo J. K. Tyla v Plzni premiéru muzikálu J.Styna,
S.Sondheima a A.Laurentse „Gypsy“, ve kterém vystupuje na základě úspěšného konkursu i žák pana učitele
D.Tolaše Šimon Jonáš.
Na shledanou na Předvánočním koncertě ZUŠ Chrást 1. prosince v 17:30 hod. v Lidovém domě. Mimo jiné se
můžete těšit na představení operky J.Uhlíře a Z.Svěráka „O dvanácti měsíčkách“, které se souborem Karkulka
připravila p.uč. Jarmila Holátová, dále také na houslový soubor školy (s p.uč. Ivetou Kutovou) a již známý
„Myšmaš“. Hezké svátky Vám přejí žáci a zaměstnanci ZUŠ Chrást.

Občanské sdružení DĚTI BEZ HRANIC připravilo pro děti z Chrástu lyžařský
tábor v Krkonoších. Konec roku se blíží. Už je čas myslet na zimní tábory!
Jedním z tradičních pořadatelů zimních táborů je Občanské sdružení DĚTI BEZ HRANIC, které
právě otevřelo svou nabídku zimních lyžařských (a snowboardových) táborů pro jarní prázdniny
2011. Tábory se budou konat v lyžařském centru Velká Úpa v Krkonoších (oblast Pec pod Sněžkou),
kde budou děti ubytovány cca 100 m od sjezdovek v příjemném horském penzionu. Instruktory budou
zkušení vedoucí tohoto sdružení, kteří pravidelně jezdí též na letní tábory, a kteří každoročně
absolvují kromě školení v bezpečnosti a první pomoci i důležité školení metodiky výuky lyžování.
Sdružení také dbá na zajištění maximálního bezpečí dětí na sjezdovkách a požaduje proto vždy
profesionálním servisem seřízené lyže, bezpodmínečné používání lyžařské helmy a reflexní vesty pro
menší děti. I z toho je patrné, že DĚTI BEZ HRANIC jsou odpovědný provozovatel táborů a rodiče
mu mohou své děti svěřit s klidným srdcem. Detailní informace o nabídce zimních lyžařských táborů
(někdy též nazývaných jarní tábory) najdete na webových stránkách www.detibezhranic.cz, nebo na
specializovaném internetovém serveru www.zimnitabory.cz.

ZŠ Chrást – akce v listopadu
- 3. 11. - 10 žáků 8. a 9. tř. se zúčastnilo obvod. kola ve florbalu v Plzni. Žáci ZŠ Chrást se umístili na 4. místě.
- V rámci pravidelné každoroční akce „Svět na školách – Příběhy bezpráví“ byl 15. 11. 2010 promítnut
dokumentární film „Ztracená duše národa“ pro žáky 8. a 9. třídy.
- 16. 11. 2010 - 16 žáků ZŠ Chrást (3. – 9. třídy) se zúčastnilo okresního kola ve šplhu pořádaného v Plzni.
- 19. 11. se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili přednášky „Zločin kolem nás“. Přednášejícím byl známý reportér
Josef Klíma.
- 23. 11. byl pro žáky 4. - 9. třídy uskutečněn audiovizuální pořad týkající se ochrany přírody. Pořady „Šelmy“
a „Biodiverzita“ připravili pracovníci Záchranné stanice živočichů v Plzni.

Okénko opozičního zastupitele:
Vážení spoluobčané,
dovolte nám touto formou poděkovat za podporu v komunálních volbách. Získali jsme díky Vám 37%
hlasů, což znamená čtyři zastupitele. To nám neumožňuje se podílet na vedení obce. Ve vyspělé
demokracii má zpravidla nejsilnější opozice alespoň nejvyšší kontrolní funkci. Ta však byla vítězným
sdružením nabídnuta ČSSD (12%, jeden zastupitel).
Respektujeme výsledek voleb, nerespektujeme ale aroganci moci. Slibujeme, že budeme tvrdou a
konstruktivní opozicí. Každý měsíc Vás budeme prostřednictvím „Okénka opozičního zastupitele“
v tomto časopise informovat o našich záměrech a pohledu na problematiku řízení obce.
Přejeme Vám pohodový advent, příjemné vánoční svátky a hodně zdraví a optimismu do nového roku
2011.
Vaše SNK – Volba pro obec Chrást

