Hostinec u Závor
14.12. od 21 hod. - Morgan & Bols Párty
Super akce, super ceny, super DJ. Vodka Bols + džus 20,- Morgan + cola 40,- Kč. DJ SHACK
31.12. od 21 hod. - Silvestr 2012 s DJ Quaakem.
Všichni jste zváni na poslední akci tohoto roku. Večer plný zábavy a skvělé muziky v duchu 90. let.
Vstup 120,- v ceně občerstvení a sekt. Půlnoční ohňostroj. Předprodej vstupenek Hostinec u Závor.
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 (1.12.)
8.00 – 12.00
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
Místní knihovna bude mezi svátky pro veřejnost zavřená, tj. od 22.12.2012 do 1.1.2013.
Poslední výpůjční den je čtvrtek 20.12. Knihy půjčené od 20. listopadu se prodlužují
automaticky, proto si přijďte vybrat na Vánoce, nespoléhejte na Ježíška!
Přehled akcí:
Datum
Čas
so 1.12.

13,00-16,00

Místo
fara ČCE

so 1.12.

16,00

náves

ne 2.12.

16,00

Lidový dům

po 3.12.

18,00

Lidový dům

st 5.12.

15,30

DPS Chrást

pá 7.12.

20,00

Hostinec U Žáby

so 8.12.

15,00

Kulturní dům
v Kyšicích

st 12.12. 15,00-17,00
čt 13.12.

Akce
Společná tvorba
adventních věnců

Pořadatel
Farní sbor ČCE

Adventní odpoledne
s rozsvícením vánočního
stromu a ohňostrojem
(více v příloze)

Kulturní výbor
OÚ Chrást
oddíl Sluníčko

Mikulášská besídka
Předvánoční koncert
ZUŠ Chrást

ZUŠ Chrást
Kulturní výbor
OÚ Chrást

Čtení v DPS

Koncert country skupiny
Hostinec U Žáby
LIGNIT
Předvánoční koncert dýšinské
ZUŠ Chrást
a kyšické pobočky ZUŠ Chrást

OÚ Chrást

Humanitární sbírka textilu

Diakonie Broumov
+ OÚ Chrást

čt 13.12.

17,00

školní zahrada
ZŠ Chrást

Vánoční jarmark

ZŠ Chrást

čt 13.12.

18,00

Lidový dům

Veřejné zasedání
zastupitelstva obce

OÚ Chrást

ZŠ Chrást

Vánoční zdobení

Hana Mastná

pá 14.12.- 12,00-16,00
so 15.12. 9,30-13,00

ne 23.12. 14,00-16,00 kaplička u školy Rozdávání Betlémského světla
po 24.12.

15,00

fara ČCE

po 24.12.

22,30

fara ČCE

žáci ZŠ Chrást

Živý betlém na farské zahradě Farní sbor ČCE
(Před)půlnoční bohoslužba

Kontakt na tvůrce Kulicha: referent@obecchrast.cz, knihovnachrast@volny.cz.
Vydává Kulturní a sportovní výbor OÚ Chrást
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Události měsíce:
5.12. - chodí Mikuláš s čerty
24.-26.12. - Vánoční svátky
31.12. - Silvestr

KULturní Informace pro CHrást

Prosinec 2012

Dobrý den.

Dvůr č. 34 u Kepčíků byl zřízen na poustce dvora Šilíkovského. Prvním známým majitelem byl
v roce 1795 Jakub Ulč. V roce 1850 převzal tuto usedlost Josef Hrůza původem ze dvora
Kepkovic. Od toho povstalo pojmenování U Kepčíků. Obytné stavení bylo zbouráno koncem roku
1997 a v roce 1998 zde byl postaven nový dům.
Slovo starosty:
Začíná nám poslední měsíc roku - prosinec. Brzy se stmívá a začínají nám dlouhé podzimní večery,
kdy můžeme hodnotit uplynulý rok, co se nám povedlo a nebo nepovedlo. V obci byl podzimní
listopad hlavně ve znamení opravy Benátského mostu. Most musel být úplně uzavřen z důvodu
betonáže mostovky a ubourání krajních podpěr. Děkuji tímto všem občanům, kteří bydlí za
mostem na Benátkách, za pochopení, že nelze v současné době most přejít. Děláme všechno
proto, aby byl opět co nejdříve funkční. Kromě mostu pokračujeme intenzivně na dokončení
plynofikace ulice Uhelná. Připravujeme obec na zimní spánek. Snažíme se ji vyčistit od lupení a
všech nečistot, které do obce nepatří. Kdybychom na nějaké místo zapomněli, dejte nám, prosím,
vědět prostřednictvím telefonu (obecní - 602246180 nebo starosta - 602187341) nebo e-mailem
starosta@obecchrast.cz. Budeme rádi a rádi to pro nás všechny uklidíme. Až uslyšíte při procházkách
po obci ptačí zpívání a štěbetání více než je obvyklé, je to díky panu Rysovi a panu Zalabákovi,
kteří zhotovili a osadili během letošního roku 307 ptačích budek v Chrástu a v jeho okolí.
Starají se nenápadně o nenápadné ptačí obyvatele. Určitě je toto zpívání a štěbetání příjemnější než
poslouchat současná média a sledovat televizní programy. Je to velký dar obci. Začátek listopadu byl
také ve znamení Martinské veselice (10.11.). I druhý ročník této kulturní zábavy, kterou
pořádala naše obec, se vydařil. Příjemné prostředí s příjemnými lidmi, dobrým vínem a s pěknými
cenami ze svatomartinského štěstí nás utvrdil v tom, že Martinská veselice bude další reprezentační
taneční akcí jako plesy místních sdružení. Děkuji tímto všem z OÚ a kulturního výboru, kdo se
podílejí na její přípravě i realizaci. Naši nejmenší v neděli 11.11. zapálili lampiony – vlastně jen
zmačkli knoflík od baterky lampionů a vydali se již na 5. ročník lampionového průvodu spojený
se slavnostním rozsvícením zvonice na farské zahradě, opékáním buřtů a pečenými sladkostmi
před tělocvičnou. A to vše díky našemu oddílu Sluníčko. Sleduji, že se čím dál víc zajímáte o dění
v naší obci a vážím si vašich připomínek, které se zastupiteli následně řešíme. Na své připomínky a
návrhy proto nezapomeňte a přijďte na závěrečné Veřejné zasedání zastupitelstva v tomto roce
2012, které se bude konat ve čtvrtek 13.12. od 18.00 hod. v Lidovém domě. Kromě jiného se
bude schvalovat důležitý dokument pro naši obec - rozpočet na rok 2013. Ale ještě před veřejným
zastupitelstvem bych vás rád upřímně pozval na tradiční rozsvícení vánočního stromu, který je
letos opravdu krásný a daroval nám ho pan Zbyněk Maršálek. Náš vánoční strom bude po celou
adventní i vánoční dobu svítit na celý Chrást. A až ho společně rozsvítíme, měl by nás všechny aspoň
na chvilku uklidnit a připomenout nám, že uchvátaná doba se zlem a závistí patří mimo náš dosah.
Udělejte si, prosím, čas v sobotu 1.12. od 16.00 hod. na adventní odpoledne a na slavnostní
rozsvícení našeho vánočního stromu - symbolu klidu a vzájemné úcty.
Prosinec je vánoční dárkový měsíc, proto vám přeji, aby byl tak hezký jako celý uplynulý rok
2012 a nejhezčím naším dárkem byly vzpomínky na každou hezkou prožitou chvíli.
starosta L. Bohuslav
Informace pro veřejnost:
• Z důvodu nutných změn ve smluvních podmínkách Smlouvy o likvidaci komunálního odpadu
mezi obcí a občany obdržíte během prosince do svých poštovních schránek návrh nové smlouvy
spolu se složenkou na poplatek za likvidaci odpadu (cena se na 1. pol. 2013 nemění, nájem nádoby
bude na toto období zdarma). Žádáme Vás o podepsání smlouvy a doručení 1 výtisku na Obecní
úřad Chrást. Děkujeme za spolupráci.

• Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:

- ve čtvrtek 13.12.-17,00 hod.-místnost OÚ Dýšina-Přednáška Ing. Jana Kratochvíla-„Vinná réva, víno“

• OKRESNÍ SOUD PLZEŇ-SEVER hledá z důvodu nedostatku přísedících kandidáty z řad občanů starších
30 let, kteří by byli ochotni tuto funkci vykonávat. Zájemci se mohou hlásit na OÚ Chrást, tel. 377945368.

• Od 9.12. platí nový jízdní řád vlaků ČD, sledujte, prosím, aktuální jízdní řády vlaků (k dispozici i na OÚ).
Diakonie Broumov
OÚ Chrást ve spolupráci s Diakonií Broumov pořádá humanitární sbírku použitého ošacení, 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
ve středu 12.12.2012 od 15,00 do 17,00 hod. a čtvrtek 13.12.2012 od 15,00 do 17,00 hod. v budově
Obecního úřadu v Chrástu. Děkujeme Vám.
Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
☼ Oddíl Sluníčko Vás zve na „Mikulášskou besídku“ v neděli 2.12.2012 od 16.00 hodin do Lidového
domu v Chrástu. VSTUPNÉ: dítě - 60 Kč a dospělí - 40 Kč (vstupenky budou na místě konání v LD k
zakoupení pouze v případě, že se neprodají v předprodeji – Sport Beran Chrást od 19. 11. 2012), v LD dítě 70 Kč. Společné čekání na Mikuláše si zpestříme různými úkoly, zpěvem a tancem... 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 10 let. Těšíme se na Vás.
☼ PŘEJEME VŠEM RODIČŮM, DĚTEM, SPONZORŮM A PARTNERŮM KRÁSNÉ VÁNOCE,
BOHATÉHO JEŽÍŠKA A DO NOVÉHO ROKU MNOHO ZDRAVÍČKA, LÁSKY, ŠTĚSTÍČKA A
PRACOVNÍCH USPĚCHŮ.
MŠ Chrást - www.mschrast.cz
Listopadové těšení v MŠ
Listopad – poslední měsíc před všemi vánočními akcemi a přípravami – jsme my ve školce pojali jako měsíc
poklidných všedních dnů, které jsme se zpestřili výrobou keramiky, návštěvou v místní knihovně u paní
Koubové a v neposlední řadě těšením se na (pro dospělé chaotický) měsíc prosinec. Pro nás znamená
prosinec jediné – JEŽÍŠEK UŽ SE BLÍŽÍ, a tak začínáme být znovu moc moc hodní. Aby nám prosincové
čekání rychleji utíkalo, zpříjemníme si ho již tradičními předvánočními akcemi – zpíváním u stromečku,
mikulášskou nadílkou, vánočním koncertem ZUŠ, vánočním vyráběním v ZŠ a samozřejmě setkáním rodičů
a dětí ve školce. Mimo tyto akce, na kterých Vás rádi uvidíme, za námi zavítá znovu divadlo Dráček,
tentokrát s představením Medvědí vánoce. A PAK UŽ JEN TEN JEŽÍŠEK A VÁNOČNÍ PRÁZDNINY.
Přejeme Vám všem dlouhé těšení a ty nejkrásnější Vánoce dle Vašich představ.
Děti a dospěláci z MŠ Chrást
ZŠ Chrást - http://skolachrast.blog.cz/
Začátkem měsíce listopadu proběhl v ZŠ Chrást sběr papíru a víček PVC, akce se zúčastnilo celkem 40 žáků.
Odvoz sponzoroval pan Karel Zalabák, který sběr pravidelně a zdarma odváží. Celkem škola získala finanční
hotovost ve výši 2 141 Kč.
Dne 6. listopadu naši školu navštívil policista por. Bc. Josef Aubrecht, aby dětem z druhého stupně uspořádal
besedu na téma domácí násilí. Děti byly seznámeny s nebezpečím, které domácí násilí skrývá, a také si
vyslechly konkrétní případy domácího násilí z praxe. Hned druhý den 7. listopadu se osmá a devátá třída
zúčastnila přednášky Drogy nebo aktivita s PhDr. Ivanem Doudou. Přednáška byla zaměřena především na
kriminalitu mládeže spojenou s drogami a jinými návykovými látkami. Ve stejném termínu - 6. a 7. listopadu
navštívily děti z prvního stupně multikino Cinestar v Plzni a v rámci mezinárodního filmového festivalu pro
děti a mládež Juniorfest viděly film Staré pověsti české a Violka, malá čarodějnice. 14. listopadu proběhlo na
22. ZŠ v Plzni Okresní kolo ve šplhu na tyči, kterého se zúčastnili i žáci naší školy, úspěšným reprezentantem
naší školy se stal Pavel Bočan, který obsadil 3. místo. 26. listopadu se naše škola již tradičně zapojila do
programu společnosti Člověk v Tísni – Jeden svět na školách. Děti měly možnost zhlédnout dokumentární
film České děti, který žákům přibližuje protikomunistické iniciativy pozdních 80. let. Následně žáci
besedovali s A. Hradílkovou, protagonistkou tohoto dokumentu.
Tématem projektového týdne, který se uskutečnil ve dnech 19. – 23. listopadu, byly Vánoce. Děti z prvního
stupně si tento týden povídaly o adventním čase a vánočních svátcích a také pracovaly na výrobcích s vánoční
tematikou, které si rodiče budou moci zakoupit na vánočním jarmarku ve škole (13.12. od 17,00 hod.).
Letošní vánoční jarmark bude v naší ZŠ spojen i s vítáním adventu a zpíváním. Přijďte si poslechnout vánoční
koledy a koupit nějaký hezký vánoční výrobek, který pro vás děti vyrobily. Těšíme se na Vás.

ZUŠ Chrást - www.zus-chrast.cz
Milí čtenáři Kulicha, dnes začnu personálními změnami. K těm, které jsem uváděl v září, přibyly dvě další. Za
paní učitelku Irenu Výrutovou, která odešla na mateřskou dovolenou, k nám přišly paní učitelka Adéla
Lučanská (členka operního sboru Divadla J.K.Tyla) a paní učitelka Kamila Pelikánová (též členka operního
sboru Divadla J.K.Tyla a navíc učitelka zpěvu na ZUŠ Rokycany). Bohužel nečekaně onemocněla paní
učitelka Jarmila Holátová a právě pro tu nečekanost jsme museli řešit náhradu dost komplikovaně. Nakonec
jsme to zvládli, však ani jiná možnost nebyla. Za paní učitelku Holátovou učí paní učitelka Dagmar Mastná
(ředitelka ZUŠ Stod), kterou už známe z dřívějška, pak paní učitelka Kristýna Kabourková (učitelka v ZUŠ
Horšovský Týn) a pan učitel Antonín Hradil (člen Plzeňské filharmonie). Muselo se poměrně dost hýbat
s rozvrhem, ale díky pochopení rodičů se věci vyřešily téměř ideálně. Děkuji všem rodičům, kterých se změny
týkaly, za vstřícnost, kterou v této pro nás obtížné situaci projevili. Záviseli jsme opravdu na jejich dobré vůli,
neboť v prostorových podmínkách, jaké máme, téměř chybí možnost k manévrování s rozvrhem, naše
mantinely jsou velmi, velmi úzké. Paní učitelka Holátová už se v současné době zotavuje z nemoci a přestože
rekonvalescence bude ještě dlouhá, všichni už jsme plni optimismu. Z našich školních akcí bych rád upozornil
na Předvánoční koncert, který budeme mít 3. prosince v 18:00 hod. v Lidovém domě v Chrástu. Všechny
chrástečáky na něj srdečně zveme. Chystáme i nějaké akce pro školy, ale o těch se podrobně nerozepisuji,
neboť nejsou určeny široké veřejnosti. Také se začíná probouzet náš soutěžní život. Čekají nás školní kola
soutěže základních uměleckých škol a žáci už pilně nacvičují. Tímto děkuji všem učitelům, podílejícím se na
nácviku, neboť jde o soutěžní obory v komorní hře, kde vždy záleží na mnohem širším týmu kantorů, kteří se
práce s žáky účastní. Držte nám palce, ať v dalších kolech soutěže uspějeme. Hezké svátky vánoční vám přejí
žáci a zaměstnanci ZUŠ Chrást.
Květoslav Borovička, ředitel ZUŠ Chrást
Farní sbor ČCE - http://chrast.evangnet.cz
Advent a Vánoce 2012 na evangelické faře v Chrástu
1.12. od 13 do 16 hodin: společná tvorba ADVENTNÍCH VĚNCŮ
7. a 21.12 od 18 hodin: RORÁTY – večerní zastavení se starými českými adventními zpěvy a modlitbou
24.12. v 15 hodin: ŽIVÝ BETLÉM na farské zahradě s živými postavami, zvířaty, koledami a
možností odnést si betlémské světlo
24.12. ve 22,30: (PŘED)PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA s doprovodem Lidové muziky z Chrástu
6.1.2013 v 17 hodin: TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT - „Kudrna Koledband“ s českými koledami
v neobvyklých úpravách a „De profundis“ se starou vánoční hudbou
21.12. – 6.1.: výstava domácích BETLÉMŮ
Budeme rádi, pokud někde najdete nebo třeba s dětmi vyrobíte svůj domácí betlém a zapůjčíte ho
k vystavení během svátků.
Myslivecké sdružení Chrást
V měsíci prosinci vrcholí lovecká sezona. Naše MS pořádá v tomto měsíci 3 hony, a to v termínech 1.12.,
15.12 a 29.12. V těchto dnech žádáme občany o zachování klidu v naší honitbě, zejména o zamezení volného
pobíhání psů. Zároveň vrcholí péče o zvěř, tj. že členové našeho MS přikrmují jak zvěř spárkatou, tak drobnou
a to minimálně 1x týdně podle počasí. V měsíci prosinci začíná doba rozmnožování divočáků. Mysliveckou
mluvou nazýváme toto období „chrutí“ černé zvěře. V naší honitbě lze pozorovat stopy přecházejících
divočáků, především mladých kňourů, kteří vyhledávají chrující se bachyně. Z tohoto důvodu je možné
zejména brzy ráno a večer střetnutí s divočáky v naší honitbě. Na Štědrý den tradičně naši členové přilepší
zvěři v krmelcích jablky, mrkví a různými pochutinami. Tento den je pro myslivce posvátný a žádný pravý
myslivec se nedotkne zbraně. Na závěr bychom chtěli jménem mysliveckého sdružení všem občanům naší
obce popřát příjemné Vánoce a mnoho štěstí a zdraví do nového roku. Zároveň bychom Vás chtěli v měsíci
lednu pozvat na náš myslivecký ples.
CK Sport Beran - cyklistický klub
Po úspěšné sezoně 2012 přestupuje Adélka Foltýnová do Sokol Město Touškov a bratrská dvojice Max +
Sebastian Kerl do Authorteamu Stupno. Přejeme jim hodně úspěchů v nových týmech! Po roční zdravotní
pauze se vrací Tomáš Beran. Předběžný termín 15.ročníku Velké ceny Sport Beran, která se pojede v rámci
Junior Becker cupu, je stanoven na středu 1.5.2013.
KONKURZ:
CK Sport Beran Chrást - cyklistický klub vypisuje konkurz na doplnění týmu. Jedná se především o
závodníky na horských kolech v kategoriích do 15 let. Na naši emailovou adresu klub@sportberan.cz zašlete
svůj stručný sportovní životopis (např. odjeté závody a výsledky...) nejpozději do 31.12.2012.
SPORT BERAN PILATES
V prosinci pokračuje ve školní tělocvičně každou středu od 20:00 PILATES s Martinou Hronovou. Rezervace
nutná předem na tel: 604 642 728. Počet míst je omezen!

