závody v terénní lukostřelbě ve Střapoli, kde se střílí kolo terénní ligy. Sjíždí se k nám na 150 střelců z celé
ČR. Lukostřelba v Chrástu má aktuálně 42 aktivních členů. Děkuji všem členům za výbornou reprezentaci
našeho oddílu a přeji hodně štěstí do další sezóny. Zároveň děkuji všem členům, rodičům a rodinám za
pomoc při pořádání závodů.
Petr Polanský, Zástupce vedoucího lukostřelby
Lidová muzika z Chrástu
Před začátkem adventu se naší muzice podařilo na slavnostních koncertech důstojně oslavit vydání knihy
Plzeňské písně. Tato publikace, bohatě ilustrovanou výtvarnicí Štěpánkou Blahovcovou, obsahuje dvě CD
s více než 50 písněmi z celého Plzeňska, DVD s animovanými a hranými videoklipy, studii o plzeňském
folkloru a jako dárek také mapu a sadu pohlednic. Knihu lze zakoupit u dobrých knihkupců, ale také
v chrástecké knihovně nebo na webu: www.plzenskepisne.cz.
Lidová muzika z Chrástu srdečně zve na už tradiční České mše vánoční J. J. Ryby, které v našem podání
tentokrát zazní v kostelích ve Spáleném Poříčí 16.12., v Mešně 22.12., v Dýšině 23.12., v Nepomuku 28.12.
a ve sboru ČCE v Rokycanech v pátek 6.1. Začátek je vždy od 18 hodin, ve Spáleném Poříčí už v 17.30.
Všem čtenářům přejeme klidné a požehnané Vánoce.
Vojtěch Kouba
Restaurace Lidový dům Chrást
25.12. – 18,00 hod. - Vánoční zpívaná – Lichí samcý (kinosál).
31.12. – 20,00 hod. - Silvestr. Připravíme pro Vás silvestrovský tatarský biftek. Prosíme o případnou
rezervaci na tel.: 774 58 51 58 (výčep, předsálí).
1.1. – 18,00 hod. - Novoroční zpívaná – Lichí samcý (předsálí).

Místní knihovna – tř. Čs. odboje 133, Chrást (přízemí budovy OÚ Chrást)
tel. 377845514, e-mail: knihovnachrast@volny.cz; www.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 a kopírování vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
- Poslední půjčovní den je čtvrtek 22.12. do 17.00, přes svátky je zavřeno, výpůjčky od konce
listopadu se automaticky prodlužují, ostatním běží upomínky. A jako každý rok: pokud v rámci
vánočního úklidu likvidujete knihy, neházejte je, prosím, do kontejneru, ale doneste (i ty staré a
roztrhané) do knihovny. Určitě ještě aspoň některé mohou sloužit. Díky a krásné Vánoce.
Přehled akcí:
Datum
Čas
Místo
Akce
Pořadatel
Adventní odpoledne –
Kulturní výbor
15,00
náves
so 3.12.
rozsvícení vánočního stromu +
OÚ Chrást
ohňostroj
16,00
sálek ZUŠ Chrást
ZUŠ Chrást
ne 4.12.
Předvánoční koncert ZUŠ
15,00
Druztová - kostel Adventní koncert Chrástochoru
Chrástochor
ne 11.12.
Rosu dejte nebesa
Veřejné zasedání
18,00
Lidový dům
OÚ Chrást
st 14.12.
zastupitelstva obce Chrást
18,00
fara ČCE
farní sbor ČCE
pá 16.12.
Přednáška Elvy Frouze
13,30
fara ČCE
farní sbor ČCE
so 17.12.
Vánoční pečení bez pečení
pá 23.12. 14,00-16,00 kaplička u školy Rozdávání Betlémského světla žáci ZŠ Chrást
Česká mše vánoční J. J. Ryby –
kostel sv. Šimona
Lidová muzika
18,00
Lidová muzika z Chrástu a
pá 23.12.
a Judy v Dýšině
z Chrástu
Smíšený sbor ze Sp. Poříčí
15,00
fara ČCE
farní sbor ČCE
so 24.12.
Živý betlém
22,30
fara ČCE
farní sbor ČCE
so 24.12.
(Před)půlnoční bohoslužba
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 2016

Události měsíce:
3.12. – Adventní odpoledne
5.12. – chodí Mikuláš
24.-26.12. – Vánoční svátky

KULturní Informace pro CHrást

Prosinec 2016

Dobrý den.
PLZEŇSKÉ LISTY, 23. prosince 1883. Vzteklý pes. V Chrástu blíže Plzně pobíhal v noci dne 17.
prosince t. r. pes, na kterém pozorovati bylo silně známky vztekliny. Pral se tam s více psy a pokousal jich
několik. Ponocný, konaje svoji obchůzku, zpozoroval psa vzteklého a bez meškání jej probodl, zabrániv tak
další mnohé neštěstí. Před nedávnem pominulo se v Chrástu více psů, kteříž zároveň s jinými zdravými,
však podezřelými, dáni byli drnomistrovi. Z ohledů veřejné bezpečnosti jest záhodno, aby jakmile se zvíře
chorobou touto stíhnuté napadne, ihned se usmrtilo a okamžitě případ celý obecnímu úřadu ohlásil. Šířiv se
vzteklina v krajině chrástecké vůčihledě. - Přejeme vám všem klid a spokojenost, abyste se ze zbytečného
shonu „nepominuli“ a i v novém roce se vzteklině vyhnuli.
Slovo starosty:

Jaký je prosinec, takové jaro říká pranostika. Ještě sami nevíme, jaké počasí nám poslední měsíc
nadělí, ale bez ohledu na počasí to bude určitě nejhezčí měsíc v roce. Budou přece Vánoce! Je za námi
měsíc listopad a dává nám to pořádně znát. Listí padá a padá, inverze bez sluníčka, svítíme od rána do
večera, ztrácíme se v mlze a blátě. Trochu nám letos chyběl krásný listopadový podzim s pouštěním
draků a šustivými spadlými listy, které navonělo slunce svými paprsky. Pár mrazíků nám stromy zcela
oplešatělo, a o to víc se musíme snažit. To, že byla kompostárna v září úplně prázdná, nám teď po
příjezdu do ní vůbec nepřipadá. Změna času nám přinesla i více tmy, ale vůbec jsme nad tím
nepřemýšleli. Oddíl Sluníčko naopak tmu využil a s lampiony prosvětlil část naší obce. Sv. Martin sice
na bílém koni nepřijel, ale Martinská veselice, která opět zahájila plesovou sezónu s pravým
martinským vínem i koláčky, se povedla a všichni zúčastnění ocenili historicky první akci v Lidovém
domě, kdy se na taneční zábavě nekouřilo. Možná se někdy nekouřilo pouze v sedmdesátých letech na
odpoledních „čajích“ pro mládež... Rukodělný jarmark s Flerem nám navodil adventní a vánoční dobu
a každý, kdo ho navštívil, si určitě kromě dárku odnesl i hezký pocit, že šikovní lidé dělají svoji práci
opravdu rádi a se zanedbatelným ziskem nám všem chtějí dělat radost krásnými výtvory, které si od
nich koupíme a potěšíme jimi sebe i své blízké. V pondělí 14.11. byl super úplněk největší za
posledních 68 let. Poslední takový super úplněk nastal 26.1.1948 a další takový nastane až 25.11.2034.
Není nic krásnějšího, než procházet se večer při měsíčku a obzvlášť to platí při úplňku - a to mohli
ocenit zejména lidé v dolejším Chrástu, kdy jsme dokončili komunikaci Hutní a Plovární. Také byl
dokončen chodník u cukrárny, který se opravdu povedl a zvýšil bezpečnost pohybu chodců. Nádoby
na separovaný odpad u základní školy byly obestavěny plotem z betonových prefabrikátů, aby
nepořádek, který se do nich dává, nerozfoukal vítr a neuklizené, větrem rozházené odpadky tak
nestrašily děti v naší škole. Opravili jsme také chodník na bytovkách a současně s tím propadlou a
slepou odbočku kanalizace, kde měli hnízdo nevítaní potkani. Propadlou kanalizaci se slepou
odbočkou jsme opravili i na chodníku před zahradou mateřské školy. „Je prosinec a vrabec prosí,
mějte lásku v duších a listonoši klapky nosí na promrzlých uších“ - tak zní první sloka písně Prosinec
od Jaroslava Uhlíře z roku 1993. Opravdu je již tady poslední měsíc roku. Začíná období, kdy Sv.
Barborka (4.12.) vyhání dřevo ze dvorka. Mikuláši s čerty a anděly budou navštěvovat hodné i zlobivé
děti. Budeme čekat na Sv. Lucii (13.12.), která nám noci upije, ale dne nepřidá. Možná můžete přidat
něco vy, co by se mohlo v naší obci udělat, zvelebit nebo upravit, v diskusi na veřejném zasedání
zastupitelstva, které se bude konat ve středu 14.12. od 18.00 hod. v Lidovém domě a kde budeme
schvalovat rozpočet na rok 2017. Těšíme se na vaše nápady. Na Adama a Evu (24.12.) čekejte oblevu.
Tak jsem zvědavý, zda se tato tradiční pranostika opět vyplní a o bílých Vánocích si budeme moci
nechat zahrát jen v rádiu. Začíná nejkrásnější období, kdy adventní čas nás má všechny uklidnit a
připravit na vánoční dobu. Je to i naším přáním, a proto jako každý rok opět budeme všichni společně
v sobotu 3.12. na návsi před cukrárnou rozsvěcovat náš vánoční strom, který bude svými světly
po celý vánoční čas připomínat, že kouzlo Vánoc je každoroční originál, kdy rozzářené oči, krásné
upřímné úsměvy a stisk rukou nás mají připravit na další rok, abychom byli k sobě navzájem hodní,
slušní, upřímní a cítili jsme, že nejdůležitějším darem, který můžeme darovat, je spokojenost těch
druhých. Přeji nám klidné adventní dny, krásné pohodové vánoční svátky a slzu štěstí
z rozzářených očí těch, které máme opravdu rádi.
starosta L. Bohuslav

Informace pro občany
 Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:

- sobota 10.12. – Dýšina – Modrý salonek – přátelské posezení od 14,00 - hudba – p. Ing. Kratochvíl, p. Bíba

 Výměna občanských průkazů – V roce 2007 došlo z důvodu změny zařazení obce Chrást z okresu

Plzeň-sever do okresu Plzeň-město k hromadným výměnám občanských průkazů. V příštím roce tedy
většině těchto občanských průkazů vyprší desetiletá platnost. Z důvodu pořizování biometrických údajů
(elektronické foto atd.) nelze provádět výměnu OP hromadně na OÚ Chrást a je nutné se osobně
dostavit na Magistrát města Plzně, nám. Republiky 16 (roh náměstí a Františkánské ul.). Z důvodu
velkého množství průkazů, které musejí být vyměněny, mohou občané žádat o bezplatnou výměnu již 6
měsíců před vypršením platnosti stávajícího OP. O výměnu žádají všechny dotčené obce (Dýšina,
Kyšice a další), proto doporučujeme, abyste si o výměnu OP požádali v dostatečném časovém předstihu.

 Kompostárna Na Jarově je letos již zavřena!!! Pokud by počasí přálo (nenapadne sníh), ještě by
naposled bylo otevřeno v sobotu 10.12. od 14,00 do 16,00. Sledujte informační SMS, e-mail a
informace na vratech kompostárny.

 Sběrný dvůr bude v sobotu 24.12. a v sobotu 31.12. uzavřen!!! Děkujeme za pochopení.
 Platbu za 1. pol. 2017 za svoz komunálního odpadu (popelnice občanů a kontejnery v Dolejším

Chrástu) můžete platit až po 1.1.2017, složenky Vám budou doručeny koncem prosince spolu
s lednovým Kulichem.
 Obec Chrást dokončila v roce 2014 akci „Úprava a
modernizace místní komunikace ul. Pod Školou –
Chrást“, která byla spolufinancována Evropskou
unií a byla podpořena z evropského fondu pro
regionální rozvoj. Dotace z Regionálního operačního
programu pokryla 85 procent nákladů, zbytek
hradila obec Chrást.
 Od 11.12.2016 dochází k drobným změnám v jízdních řádech vlaků – v lednovém Kulichu vám
přineseme kompletní JŘ vlaků ČD a autobusů MHD a ČSAD.
 Obec Chrást ve spolupráci s kronikářem Zbyňkem Blahetou vydala další knihu - tentokrát
fotografickou knihu „Chrást - jak jej mnozí (ne)znají“. Jedná se o knihu fotografií z Chrástu, kdy na
jedné straně jsou fotografie z dob minulých a na druhé fotografie z let 2010–2016. Cena knihy je 130
Kč. Kniha je k dispozici na Obecním úřadu v Chrástu, v knihovně nebo v prodejně Sport Beran Chrást.
Mateřské centrum Klubíčko Dýšina
Mateřské centrum Klubíčko Dýšina Vás zve každou středu od 9,30 do 11,30 hod. a každou neděli od 10,00
do 12,00 hod. na kreativní dopoledne, tvoření s dětmi, malování, modelování v Domě služeb v Dýšině (na
rohu ulic Přátelství a V Jámách). Bez poplatku, přezůvky s sebou! Více informací podá Ing. Veronika
Kopecká, tel. 739015286, Šárka Polanecká, tel. 724759295 nebo na www.obecdysina.cz/klubicko. Přijďte
si něco vytvořit, pohrát si a popovídat si.
Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
Vážení a milí spoluobčané, dovolte nám, abychom Vás seznámili s akcí plánovanou na měsíc prosinec
2016. Rádi bychom Vás pozvali na procházku po Chrástu spojenou s hledáním „Okenního adventního
kalendáře“. Podrobnosti najdete v přiložené pozvánce.
PŘEJEME VŠEM RODIČŮM, DĚTEM, SPONZORŮM A PARTNERŮM KRÁSNÉ VÁNOCE,
BOHATÉHO JEŽÍŠKA A DO NOVÉHO ROKU MNOHO ZDRAVÍ, LÁSKY, ŠTĚSTÍ A
PRACOVNÍCH USPĚCHŮ.
ZŠ Chrást - http://www.zschrast.cz/
2.11. oslavili žáci 1. stupně Halloween. Žáci využili příležitosti a přišli do školy v maskách. Na
programu nevšedního dne byl hudebně naučný pořad p. Karpíška, dětem zpestřily vyučování i paní
učitelky, které v rámci hodin anglického jazyka připravily zábavné aktivity a hry na téma
„Halloween“. Po celý týden zdobily chodby naší školy lucerničky a vyřezávané dýně našich žáků,
které příjemně rozsvítily naši školu. 2.11. se na 25. ZŠ v Plzni konalo obvodní kolo dívek ve
florbalu. 4.11. podnikla družina pěší výlet přes Zábělou na Chlum. 4.11. měli žáci 2. stupně možnost
strávit „halloweenskou noc“ ve škole. Nejprve se žáci pod vedením učitelů vydali na průvod
Chrástem, pak byly vyhlášeny nejoriginálnější masky, na to navázala projekce strašidelného filmu a
nakonec žáci prokázali svou statečnost na stezce odvahy „od sklepa až po půdu školy“. 16.11. se
mladší žáci (chlapci) zúčastnili turnaje ve florbalu v plzeňské hale „Lokomotiva“. 22. listopadu na

22. ZŠ v Plzni naši žáci vzorně reprezentovali školu v okresním kole ve šplhu. Na 3. místě se za 1.
stupeň umístil Jakub Vítek.
L. Rulfová (ZŠ Chrást)
MŠ Chrást - www.mschrast.cz
Měsíc listopad jsme ve školce zahájili Halloweenským setkáním všech školáků, kteří ve strašidelných
maskách řádili společně s paní učitelkou Vlastou celé dopoledne a náležitě si to užili. V polovině listopadu
jsme pozvali všechny rodiče, aby si přišli společně se svými dětmi pohrát s hračkami ve školce. A i tentokrát
nám rodiče ukázali, že si, především někteří, umí hrát stejně krásně a intenzivně jako jejich zlatíčka. Moc nás
Váš zájem o aktivní zapojování do dění školky těší a již promýšlíme další termín společného hraní. A po
divadelním představení o čtyřech ročních dobách už v hlavičkách dětí není místo na nic jiného než na Ježíška.
A tak denně píšeme a kreslíme dopisy s neustále se rozrůstajícími přáními, zpíváme koledy a odpočítáváme
dny, které zbývají do rozsvícení stromečku u cukrárny. Protože tam to všechno doopravdy začne. Prosíme
proto rodiče, aby doprovodili své ratolesti v sobotu 3.12. na zpívání koled, sraz všech zpěváčků bude v 15,50
vedle podia u cukrárny. Čím více nás bude, tím snáze nás Ježíšek uslyší a 24. nás určitě nemine .
Za MŠ Chrást Markéta Beranová
ZUŠ Chrást - http://www.zus-chrast.cz/
Neodvratně se blíží čas vánoční a mnoho akcí a setkání. Náš předvánoční maraton byl zahájen 24.11. malým
koncertem v MŠ Kyšice. Tentýž program s celou rodinou smyčcových nástrojů bude ještě opakován 1.12.
v chrástecké mateřské škole. Den po chrásteckém Adventním odpoledni, tj. v neděli 4.12. Vás všechny zveme
do sálku ZUŠ na předvánoční koncert, kde bude mj. první příležitost uvidět nové kroje naší Malé muziky. A
pokud si opravdu chcete užít sváteční atmosféru, neměli byste si nechat ujít v neděli 18.12. dopoledne v 10:30
koncert pěvecké třídy paní učitelky I. Výrutové, který se koná v akusticky krásném prostoru plzeňských
Masných krámů.
Za celou ZUŠ přeje všem krásné vánoce Pavla Sovová

Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/

- středy 30.11., 7., 14. a 21.12. od 20 hod.: RORÁTY - večerní modlitba se starými českými adventními zpěvy
- pátek 16.12. od 18 hod.: I KDYBY SE KRISTUS TISÍCKRÁT V BETLÉMĚ NARODIL A NE V TOBĚ...
Přednáška Elvy Frouze o vnitřní modlitbě. Vstupné dobrovolné.
- sobota 17.12. od 13,30 hod.: VÁNOČNÍ PEČENÍ BEZ PEČENÍ s dětmi, s sebou krabičku na cukroví,
přezůvky a 30 Kč. Prosíme o přihlášení do předchozího dne na faře (karel.simr@evangnet.cz, 739 244 774).
- Štědrý den 24.12.:
- od 15 hod.: ŽIVÝ BETLÉM s inscenací vánočního příběhu, zpěvem koled a možností odnést si betlémské
světlo
- od 22,30 hod.: (PŘED)PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA s doprovodem Lidové muziky z Chrástu

CK Sport Beran – cyklistický klub
12.listopadu proběhlo v Příchovicích slavnostní vyhlášení třetího ročníku dětských závodů Talent
Cup a druhého ročníku MTB biatlon Cupu. Kromě krásných pohárů za celkové umístění
v jednotlivých kategoriích byla Radka Beranová vyhlášená jako Sniperka roku, tedy nejlepší střelec
letošního ročníku.
Marcel Beran

Myslivecký spolek Chrást
V zimních měsících kromě lovu, je velkou starostí myslivců přikrmování a péče o zvěř. Do zásypů
předkládáme bažantům pšenici smíchanou s plevami. Do krmelců dají naši členové s příchodem
prvního sněhu seno a dále také oves. Rádi bychom poděkovali dětem (děvčatům Nekolovým), které
sběrem plodů obohacují jídelníček naší zvěře. Jako tradičně zpestříme zvěři potravu v období Vánoc.
Do krmelců můžeme přidat jablka, mrkev, sušený (ne plesnivý) chléb. V zimním období zvěř strádá
nedostatkem přirozené potravy, a proto není vhodné nechávat volně pobíhat psy. Při štvaní zvěře
v zimních měsících se zvěř vyčerpává a dochází k úhynům.
Rádi bychom již nyní pozvali občany Chrástu na tradiční myslivecký ples, který se bude konat
21.1.2017 v LD Chrást. Více informací bude uvedeno v příštím Kulichu. Myslivosti zdar!
TJ Spartak Chrást – oddíl lukostřelby
Největším letošním úspěchem je stříbrná medaile Lukáše Krále na Mistrovství České republiky dospělých
v Praze, kde nestačil pouze na lukostřelce z Ostravy. V konkurenci střelců, včetně reprezentačních, si vedl
výborně a moc mu k tomuto skvělému úspěchu gratuluji. V družstvech jsme obsadili 5. pozici. V žácích jsme
dosáhli úspěchu v kategorii mladších žákyň, kde Kristýna Řezáčová vystřílela na MČR v terénní lukostřelbě
v Plzni stříbrnou medaili a Václav Rous v kategorii starších žáků obsadil 4. příčku. Na MČR v terénní
lukostřelbě dospělých v Peci pod Sněžkou obsadil Petr Polanský 5. místo a Pavel Mudra 7. pozici. Účastníme
se již třetím rokem po sobě nejvyšší soutěže v České republice – I. Ligy mužů, ve složení: Lukáš Král, Mudra
Pavel, Haber Zdeněk, Rada Petr a Polanský Petr. Letos jsme v konkurenci 8 nejlepších týmů ČR obsadili
konečnou 5. příčku a polepšili jsme si o další stupínek oproti loňskému roku. Na jaře pořádáme již tradiční

