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 (3.12.)
8.00 – 12.00
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
Knihovna bude mezi svátky zavřená, poslední půjčovací den je pondělí 19.12. Nespoléhejte na
Ježíška, přijďte si vypůjčit knihy na Vánoce, případně vyřídit své upomínky, abychom v novém
roce začali zase s čistou průkazkou ;-)). Krásné svátky přeje Eva Koubová.

Přehled akcí:
Datum

Čas

Místo

čt 1.12.

17,30

Lidový dům

pá 2.12.

12,00-16,00

ZŠ Chrást

Vánoční jarmark v ZŠ

ZŠ Chrást

so 3.12.

16,00

Lidový dům

Mikulášská besídka

oddíl Sluníčko

st 7.12.

15,30

DPS Chrást

Čtení v DPS

Kulturní výbor

ZŠ Chrást

Vánoční zdobení

ZŠ Chrást

st 7.12.so 10.12.

Akce
Předvánoční koncert
ZUŠ Chrást

Pořadatel
ZUŠ Chrást

čt 8.12.

20,30

HiFi klub Plzeň

Rozlučkový koncert skupiny
Myšmaš

so 10.12.

15,00

náves

Adventní odpoledne
(bližší info v příloze)

so 10.12.

19,00

hospoda U Žáby Koncert plzeňské undergroun- hospoda U Žáby
dové kapely Burgtheater

pá 16.12.

19,00

Galerie sv. Anny, Koncert skupiny Quartetky
Bezručova ul.
(L. Čechurová, M. Šalomová,
Plzeň
S. Šantorová, M. Herynková)

pá 16.12.

20,00

hospoda U Žáby

Koncert plzeňské rockové
kapely Hewer Rock Plzeň

hospoda U Žáby

po 19.12.

16,30

DPS

Šípková Růženka – vánoční
koncert žáků ZUŠ Chrást

Kulturní výbor

pá 23.12.

19,00

Kulturní výbor

kostel v Dýšině J. J. Ryba: Česká mše vánoční

pá 23.12. 14,00-16,00

kaplička

Betlémské světlo

ZŠ Chrást

so 24.12. 15,00-16,00

fara ČCE

Živý betlém

farní sbor ČCE

so 24.12.

22,30

fara ČCE

(Před)půlnoční bohoslužba

farní sbor ČCE

čt 29.12.

18,00

Lidový dům

6. veřejné zasedání
zastupitelstva obce Chrást

OÚ Chrást

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 2011

Významné dny měsíce:
5.12. - chodí Mikuláš s čerty
10.12. - Den lidských práv
11.12. - Světový den dětství
24.-26.12. - Vánoční svátky
31.12. - Silvestr

KULturní Informace pro CHrást

Prosinec 2011

Dobrý den!
V čp. 17 se říká U Chudobů. Dvůr se připomíná již v roce 1532 s hospodářem Janem
Krupicze. V roce 1592 je zde jmenován Šebesta Kučera a dvůr byl nazýván Kučerovský.
V únoru roku 1663 převzal dvůr Jan Stemberg, ovšem v zápisech je nadále jmenován jako
Kučera. Pozdějšímu majiteli Václavu Čechurovi se přezdívalo „Chudoba“, ten odkázal dvůr v
roce 1800 svým synům, kteří jej rozdělili. V nynějším čísle 17 zůstal bydlet Vojtěch Čechura
a přenesl na něj název u Chudobů.
Slovo starosty:
Začíná nám poslední měsíc v roce. Každý z nás se již určitě těší na klid, pohodu a setkání s těmi
nejbližšími. Děti začínají po mikulášské nadílce otvírat čokoládové adventní kalendáře a školy
nacvičují koledy na koncerty a různá vystoupení. Obchodní centra září a hrají všechny možné
vánoční písně. Barevné koule a světelné řetězy obtočily celou zeměkouli. Všichni jsme možná víc ve
chvatu, jak to zase všechno stihneme, ale přesto i v tom největším shonu jsme k sobě slušnější a
ohleduplnější. Jen ty krásné vánoční koledy možná zapomeneme na Štědrý den pustit, když je
slyšíme měsíc předem… Děkuji vám, kteří jste přišli na 1. Martinskou veselici, kde jsme
ochutnali pravé martinské koláče, výborné martinské víno, zažili s programem Lidové i Malé
muziky z Chrástu mnoho legrace a zatancovali si s kvalitní hudbou. A velké poděkování také
patří všem z OÚ a zastupitelstva, kdo pomohl s organizací. Věřím, že druhá veselice bude zase
tak hezká a přiláká další naše spoluobčany bez rozdílu věku, kteří se chtějí opravdu upřímně
bavit. Ještě před veselicí jsme stihli dokončit opravu střechy na Lidovém domě, aby tam konečně
nezatékalo. Pozor! Čerstvá informace pro stálé „štamgasty“ - do konce roku vyměníme i okna
v lokálu. Náš les se stále zalesňuje a po kalamitách, které nás letos postihly, bude do konce roku
vyčištěn a nově osázen včetně nových oplocenek. Zisk z dřevní hmoty se investuje opět do našeho
lesa. Nepřeji si, aby to u nás v Chrástu dopadlo jako v písničce od Wabiho Daňka - Stromy ……
„výlet rodinný se koná právě dnes, mý děti chtějí vidět, jak vypadá les. Už jsem byl s nima skoro
všude a děti louděj': táto, kdy už ten les bude?“ A aby se děti neptaly, jak vypadá kopec na sáňkování,
máme pro ně připravený, vyčištěný a obnovený svah na sáňkování v „Zahradách“. Byl to dobrý nápad
pana Mráze, který se nám podařil zrealizovat. Teď už jen ten sníh, abychom tam udělali nějakou zimní
soutěž pro děti a kopec začal opět sloužit pro zimní radovánky, tak jako bruslení na návesním rybníce.
Na poslední straně prosincového Kulicha je tolik akcí, že snad ty Vánoce ani nestihneme. Já děkuji
všem, kdo zpříjemňuje tento předvánoční čas programem, který je tam uveden. Na posledním řádku
přehledu prosincových akcí je uveden čtvrtek 29.12., kdy se koná 6. veřejné zasedání
zastupitelstva obce Chrást. Rozpočet na rok 2012 a další důležité věci, které řešíme, budou na
programu. Věřím, že opět přijdete a svými názory se zapojíte do dění o budoucnost naší obce. V příloze
Kulicha kromě vánočního programu máme pro vás ještě jednu velice důležitou přílohu – návrh znaku
a vlajky naší obce. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že již nastal čas, aby i Chrást měl svůj znak. A proto
vám v příloze zasíláme návrhy, které byly pro naši obec vytvořeny heraldikem panem Pavlů. Budeme
rádi, když se v anketě vyjádříte. Je to pro nás všechny zásadní rozhodnutí. V příštím roce budeme slavit
770 let od založení obce Chrást. S touto velkou událostí oslavíme i nový chrástecký znak, který bude
zdobit naši hrdou obec.
Je začátek adventní doby, nastává čas Mikulášů, čertů, andělů a pohádek, všichni čekáme na Štědrý
den a vánoční svátky. Snažíme se nevidět narvané osvětlené obchoďáky s podmanivou reklamou a
chceme oslavit krásného Silvestra. Přejeme si přivítat v klidu nový rok 2012.
Přeji nám všem, aby celý měsíc prosinec byl jedním krásným dnem s vůní vánočního cukroví a do
nového roku 2012 přeji hodně zdraví, pohody a vnitřního klidu! A nezapomeňte… to vše také
odstartujeme 10.12. na našem adventním odpoledni s ohňostrojem.
starosta L. Bohuslav

Informace pro veřejnost:

• Od 11.12.2011 dochází ke změně JŘ vlaků ČD. Zde jsou odjezdy vlaků z Chrástu do Plzně: 4:56

(nejede o víkendu), 5:43, 6:26 (nejede o víkendu), 7:06 (nejede o víkendu), 7:26, 8:26, 9:26, 10:26 (nejede
o víkendu), 11:26, 12:26, 13:26, 15:26, 16:26, 17:26, 18:26, 19:26, 20:26, 20:42 (o víkendu ve 20:47),
21:26, 22:56.
Odjezdy z Plzně do Chrástu: 3:57 (nejede o víkendu), 5:20 (nejede o víkendu), 6:20, 6:57 (o víkendu až
v 7:20), 8:20, 9:20 (nejede o víkendu), 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20,
19:20, 20:20, 22:03, 22:49.
Odjezdy z Chrástu do Radnic: 5:45, 7:11 (o víkendu až v 7:34), 11:34, 13:34, 15:34, 16:34 (nejede o
víkendu), 17:34, 19:34, 23:04.
Odjezdy z Chrástu-zastávky (u Benátského mostu) směr Chrást-nádraží: 4:47 (nejede o víkendu), 5:22,
6:58 (o víkendu až v 7:17), 9:17, 13:17, 15:17, 17:17, 19:17, 20:40.
Kompletní nový jízdní řád vyjde v lednovém Kulichu!

• Obecní úřad oznamuje záměr ROZESÍLÁNÍ AKTUÁLNÍCH ZPRÁV OBČANUM e-mailem.
Pro zaregistrování vašeho mailu kontaktujte, prosím, obecní úřad (tel. 377945367,
referent@obecchrast.cz) – zatím registrováno pouze 30 občanů. Úřední deska (nově umístěná
z boku OÚ) zůstává stále jako hlavní informační místo, ale lze jednoduše využít i modernější
způsob. Služba je bezplatná, pokud se osvědčí, bude možné časem i rozesílání zpráv pomocí SMS.

• Obec Chrást nabízí zveřejnění placené reklamy na budovách a ostatním majetku obce (ploty, zdi
apod.). Bližší informace na OÚ Chrást.
• Spolu s Kulichem Vám zasíláme složenky na zaplacení částky za likvidaci komunálního odpadu
(svoz popelnic) na 1. pololetí roku 2012. Od 1.1.2012 dochází ke zvýšení DPH z 10% na 14% a toto se
bohužel promítne do ceny za likvidaci odpadu. Upozorňujeme občany, že dle smlouvy mezi obcí
Chrást a občanem je částka splatná do 10. ledna. Při nezaplacení do 20 dnů od splatnosti zasíláme 1.
upomínku, při nezaplacení do 21 dnů ukončujeme vývoz odpadu, při nezaplacení do 30 dnů od
splatnosti zasíláme 2. upomínku a po 50 dnech částku vymáháme právní cestou. Všem občanům, kteří
zaplatí částku včas, děkujeme za spolupráci.
• Otvírací doba na sběrném dvoru na Benátkách v období vánočních svátků se nemění:

Sobota 24.12. – 9,00-11,00 hod.; středa 28.12. – 14,00-16,00 hod.; sobota 31.12. – 9,00-11,00 hod.

• Informace o prodeji vánočních stromků v Chrástu:

1) Prodej vánočních stromků v polích z plantáže za Benátkami – bližší info na tel. 777766047.
2) Prodej řezaných stromků na parkovišti u rybníka – bližší info na tel. 731166165.

• OKRESNÍ SOUD PLZEŇ-SEVER informuje:

Vzhledem k tomu, že u zdejšího soudu je kritický nedostatek přísedících, žádáme Vás o poskytnutí
součinnosti při výběru kandidátů z řad občanů z obvodu Vaší obce, kteří by byli ochotni vykonávat funkci
přísedícího. U kandidátů na tuto funkci je nutné, aby jejich případný zaměstnavatel byl vstřícný při jejich
uvolňování ze zaměstnání. Funkce přísedícího je veřejnou funkcí. Ve smyslu zákona č. 6/2002 Sb. v platném
znění, může být přísedícím ustanoven každý občan České republiky, který je způsobilý k právním úkonům,
jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude funkci řádně zastávat, v den ustanovení
dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením za přísedícího a přidělením k určitému soudu.
Přísedící jsou voleni na dobu 4 let a jejich funkce začíná dnem složení slibu. V případě zájmu o tuto funkci se
informujte na OÚ Chrást do 14.12.2011.

• Během letošního roku jsme získali dotace na několik projektů:
Pomník odboje-voznice - Tato akce byla uskutečněna za finanční
podpory Plzeňského kraje.
Výměna oken a vchodových dveří ZUŠ Chrást - Tato akce byla
finančně podpořena Plzeňským krajem.
Poskytování pečovatelské služby – tato akce byla uskutečněna za finanční podpory Plzeňského kraje

v rámci „Programu podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2011 – Pečovatelská služba
poskytovaná obcemi“.
Dětské hřiště u MŠ Chrást - Akce byla částečně financována ze
státního rozpočtu v programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
☼ Oddíl Sluníčko Vás zve na „Mikulášskou besídku“, která se bude konat v sobotu 3.12.2011 od
16.00 hodin v Lidovém domě v Chrástu. Vstupné: dítě - 50 Kč, dospělí - 30 Kč. Vstupenky budou na
místě konání v LD k zakoupení pouze v případě, že se neprodají v předprodeji – Sport Beran Chrást od
28.11.2011. Děti se mohou těšit na „Červenou Karkulku“ a vyrobí si Andílka. Rodiče přinesou vlastní
balíček s nadílkou označený jménem a příjmením dítěte. Ke jménu mohou uvést, za co má být dítě
Mikulášem pochváleno a za co pokáráno. Balíčky pro sourozence vložte do jedné tašky. Besídka je
určená převážně pro děti do 6 let. Těšíme se na Vás.
ZŠ Chrást - skolachrast.blog.cz
- Dne 30. a 31.10.2011 se děti zúčastnily Halloweenských oslav ve škole. Děti z 2. stupně zažily noc
plnou zážitků ve škole a děti z 1. stupně si užily dopoledne plné her a soutěží, např. soutěž o
nejstrašidelnější pokrm.
- 8.11. se celý druhý stupeň vydal do Prahy do divadla Hybernia, kde zhlédl generální zkoušku
populárního muzikálu Quasimodo.
- Dne 3.11. se uskutečnil florbalový turnaj, kterého se zúčastnili žáci z 6. – 9. třídy. Dále se 15.11.
v Plzni konalo okresní kolo ve šplhu, ve kterém se naši žáci umístili na stupních vítězů. Z prvního
stupně uspěli David Lanči, Karolína Havlánová a Josef Šmíd, z druhého stupně se umístili Anna
Štemberová a Patrik Danko.
- 16.11. se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili přednášky týkající se návykových látek kolem nás, která
proběhla v Plzni v KD Peklo pod vedením MUDr. Jiřího Presla. Dále byl dne 25.11. žákům 8. a 9.
ročníků promítnut dokument o Československých dějinách s názvem Swingtime.
- 21.10. si žáci 5. – 8. třídy vyzkoušeli matematickou soutěž s názvem Pythagoriáda, ve které několik
žáků dosáhlo velmi dobrých výsledků.
- Dne 2.12.2011 od 12. do 16. hod se v budově naší školy uskuteční vánoční jarmark, který pro Vás
uspořádaly děti z 1. stupně. Připravily si mnoho zajímavých výrobků, které pro Vás vlastnoručně
vyráběly při projektovém týdnu „Vánoce“, který probíhal na naší škole. Těšíme se na Vaši návštěvu.
- Naše škola se zapojila do projektu „Zelená škola“, který je zaměřen na sběr baterií a drobného
elektroodpadu ve školách. Ve škole bude umístěn sběrný box na použité drobné elektrozařízení.
Cílem projektu je ochrana životního prostředí a vytvoření ekologického cítění u dětí.
- 28. – 30. 11. proběhl ve škole sběr papíru.
Farní sbor ČCE - chrast.evangnet.cz
Advent a Vánoce v evangelickém sboru v Chrástu:
- každý pátek v adventu (2., 9.,16. a 23. prosince) od 18 hodin: RORÁTY - večerní žalmová
modlitba se starými českými adventními zpěvy
- 24. prosince od 15 do 16 hodin: ŽIVÝ BETLÉM na farské zahradě s živými postavami,
zvířaty, koledami a možností odnést si betlémské světlo
- 24. prosince od 22,30: (PŘED)PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA
Rozpis bohoslužeb a další akce na http://chrast.evangnet.cz
Karel Šimr
CK Sport Beran Chrást – cyklistický klub

Měsíc listopad byl ve znamení slavnostního vyhlášení Plzeňského poháru horských kol-Becker
cup 2011. Na stupně vítězů se v konečném hodnocení se probojovala tato trojice: kat. Kluci
1.místo Lukáš Beran, kat. Holky 2. místo Adélka Foltýnová a v kat. Žáci nábor 3. místo Tomáš
Beran. Zároveň se nám letos podařilo vyhrát soutěž družstev a smíšené družstvo CK Sport
Beran+Profisport Cheb skončilo třetí!
Na počátku listopadu byl také ukončen provoz Junior bike parku, došlo k úklidu a zazimování
překážek. Provoz bude obnoven opět na jaře 2012.
Marcel Beran - CK Sport Beran Chrást
Lidová muzika z Chrástu
Také v letošním roce připravili sólisté pod vedením chrásteckého zpěváka Libora Steinera,
smíšený sbor ze Spáleného Poříčí a Lidová muzika z Chrástu Českou mši vánoční Jakuba Jana
Ryby. Poslechnout si ji můžete v kostelech v Radnicích (v úterý 13.12.), ve Spáleném Poříčí (ve
středu 14.12.), v Plané nade Mží (pondělí 19.12.), ale především den před Štědrým večerem,
v pátek 23.12. v Dýšině. Začátek je vždy od 19 hodin.

