Události měsíce:

Restaurace Lidový dům Chrást
Přehled akcí zima 2017:
21.1.2017 – Myslivecký ples
4.2.2017 – Rybářský ples
25.2.2017 – Hasičský ples

1.1. – Den obnovy samost. českého státu státní svátek
6.1. – Tři králové

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 (7.1.)
8.00 – 12.00
- Veřejný internet a kopírování vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
- Místní knihovna přeje všem svým čtenářům krásný a pohodový rok 2017. V tomto roce vše
zůstává při starém, půjčovní doba ani poplatky se nemění.
- Pozor: knihovna bude zavřená v týdnu 23. - 28.1. z důvodu dovolené.
Přehled akcí:
Datum
Čas
pá 6.1.

18,00

pá 13.1. 16,00-19,00
so 14.1. 9,00-12,00

Místo
fara ČCE,
Jiráskova 481/II,
Rokycany
Lidový dům

Akce
Česká mše vánoční J. J. Ryby –
Lidová muzika z Chrástu a
Smíšený sbor ze Sp. Poříčí
Výstava fotografií přírody
(viz příloha)

čt 19.1.

19,30

fara ČCE

Společná bohoslužba

so 21.1.

20,00

Lidový dům

Myslivecký ples

so 4.2.

20,00

Lidový dům

Rybářský ples

Pořadatel
Lidová muzika
z Chrástu
Kulturní výbor
OÚ Chrást
farní sbor ČCE
Myslivecké
sdružení
ČRS – MO
Chrást

Kontakt na tvůrce Kulicha: referent@obecchrast.cz, knihovnachrast@volny.cz. www.obecchrast.cz
Vydává Kulturní a sportovní výbor OÚ Chrást
ev. č. MK ČR - E 16084
prosinec 2016
Jízdní řád - všední dny
Chrást - Plzeň
Plzeň - Chrást
MHD
ČSAD
ČD
MHD
ČSAD
ČD
LD
LD
nádr.
Doubr.
Doubr. hl. n.
4,50
5,00
4,40
4,30
5,50
4,41
6,00
5,06
5,13
5,20 y
5,54
5,33
6,40
5,47
5,37
6,20
6,32
6,15
7,20
6,46
6,13
6,55
10,00
7,11
8,30
7,05
7,00
8,05
11,46
8,33
9,12 x
7,05
7,19
8,45 x
15,04
9,11
10,49 x 12,09
8,13
10,30 x
15,13 10,33
12,27
13,23
8,42
12,00
15,18 11,11
13,25
15,50
9,13
13,00
16,35 12,33
14,12 x 17,13
10,42
13,45 x
17,04 13,33
14,35
11,13
14,00
18,40 14,33
15,22 x
13,13
14,55 x
15,31
15,35
15,13
15,05
16,33
16,35
16,13
16,05
17,33
18,00
17,13
17,30
18,33
19,25
18,14
18,50
19,33
20,25
19,13
19,50
20,38
21,45
20,18
21,25
22,03
23,10
21,13
22,45
22,52
1,47 n
22,56 p
1,00 mn

Jízdní řád - So, Ne, svátky
Chrást - Plzeň
Plzeň - Chrást
MHD
ČD
MHD
ČD
LD
nádr.
Doubr.
hl. n.
5,30
5,13
5,15
6,33
7,30
6,42
7,15
7,11
11,05
7,13
10,45
8,33
13,05
8,42
12,45
9,11
15,05
9,13
14,45
10,33
17,05
10,42 r
16,45
11,11 r
20,30
11,13
20,15
12,33
22,25
12,42
22,05
13,11
1,47 n
13,13
1,00 mn
14,33
14,42
15,11
15,13
16,33
16,42
17,11
17,13
18,33
18,42
19,11
19,13
20,38
20,42
22,03
21,13
22,52
22,56 p

m - nástup u Mrakodrapu
n - jede jen v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli
p - jede jen v pátek a sobotu, dále 25.12., 13.-16.4., 30.4., 7.5., 4. a 5.7., 27.9. a 16.11., nejede 24., 31.12.
r - jede jen v So a 14.4., 5.7., 28.9., 17.11., nejede 15.4., 18.11.
x - linka 54 - jede přes Dýšinu
y - linka 53 - jede přes Kyšice a rozvodnu
platí od 11.12.2016

KULturní Informace pro CHrást

Leden 2017

Dobrý den a dobrý celý příští rok.
I letos - díky mravenčí práci kronikáře Zbyňka Blahety - máme pro vás zásobu čerstvých zpráv ze sto let
starých novin. Ať vás pro pobavení i poučení provázejí ve zdraví celým rokem 2017.
Plzeňské listy, 11. ledna 1901: Veřejné díky: Vyslovuje tímto nížepsaný slavnému představenstvu obce
Chrástu za lékařskou pomoc, kterou mi po aféře s Františkem Šmucrem v Chrástu laskavě opatřilo, dále
slavnému Rybářskému klubu v Plzni za darovaný mně obnos 20,- K a poskytnutou právní ochranu jakož i
velectěnému panu JUDr. Heřmanu Siklovi, který při mou před soudem zastupoval a příznivě pro mne obhájil.
Alois Hájek. - Poznámka Z. B.: Alois Hájek byl na valné hromadě Rybářského klubu v Plzni 22.2.1900
jmenován poříčním dozorcem v Chrástu. A zřejmě načapal Fr.Šmucra, kterak pytlačí.
Slovo starosty:

Určitě se někteří z nás dívali o letošních Vánocích na pohádku o dvanácti měsíčkách, nebo ji dobře znají
z pohádkové knihy. …„Jdu sbírat jahody“, odpověděla smutně Maruška. „Teď?“ podivil se Leden.
„Musím, nepřinesu-li jahody, sestra s macechou mě vyženou.“… Zatím ještě nevíme, zda nastávající
měsíc leden bude tak mrazivý, že se ani do supermarketu pro jahody nedostaneme z důvodu uklouznutí
na silnicích. Možná bychom si to trochu přáli, protože pořádně mrazivé lednové dny už hodně dlouho
nebyly. Takže všeobecná pranostika na tento měsíc „V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná
škoda“ nás nemůže zklamat. Jsme ale připraveni veškerou nepřízeň počasí zvládnout. Díky dotaci jsme
získali nový víceúčelový malotraktor, který bude pracovat, ať je sníh či bláto, aby v naší obci bylo čisto.
Určitě se opět budeme celý nový rok 2017 snažit, aby naše obec byla upravená. Máme velké plány, které
musíme dokončit a které jsme si odsouhlasili na posledním veřejném zasedání zastupitelstva ve středu
14.12.2016: nový povrch komunikace v Úzké ulici s parkovištěm u tělocvičny a části komunikace U
Stadionu, výstavba kanalizace v ul. U Trati, části Habrovské a 9. května s výměnou povrchu. Máme
zažádáno o dotaci na kompletní rekonstrukci Hasičské zbrojnice a odkanalizování lokality Jarov včetně
sportovního areálu. To jsou hlavní aktivity na příští rok, které bychom chtěli splnit a naši obec opět
trochu vylepšit. Je začátek nového roku 2017. Díky vám, „obyčejným“ lidem, kteří děláte neobyčejné
věci a bez únavy připravujete pro nás všechny na každý měsíc kalendářního roku zajímavý program,
jsme obcí, která umí žít v sousedském soužití a vnímá, že vše, co se pro naši obec udělá, není
samozřejmost. Dovolte mi, abych opět poděkoval všem školám (ZŠ, MŠ, ZUŠ), které se plně věnují
našim dětem při vzdělávání. Spolkům, sdružením a sborům - myslivcům, rybářům, hasičům i
sportovním a fotbalovým klubům, kteří věnují svůj volný čas pro své zdraví, pohodu, klid a zároveň
dávají našim nejmladším občanům návod, jak lépe trávit volný čas v době, kdy televize, počítače, mobily
a super drony mnohonásobně předstihly dobu a neustále více a více ničí přátelství, přemýšlení a vlastní
názor. Děkuji i všem podnikatelům a živnostníkům, kteří zde v obci mají provozovnu a díky nim je obec
na vysoké úrovni služeb i výroby. Všem zastupitelům, že mají čas věnovat se pravidelně obecním
problémům a společně hledat možnosti, jak naši obec zvelebit. A také nesmím zapomenout na všechny
z obecního úřadu a kulturního výboru, kteří dělají obec obcí, vždy ochotně poradí, pomohou a udržují
naši obec v perfektním stavu od jara do zimy. Vzájemná důvěra, pomoc nás všech a úcta jednoho k
druhému nás musí po celý rok držet pohromadě, protože život znamená radovat se z maličkostí. Dovolte
mi ještě, abych se vrátil k uplynulému měsíci do adventního a vánočního času. Je krásné, jak obcím
dominují kromě veřejného osvětlení krásně nazdobené vánoční stromy uprostřed návsí. Symbol
vánočního stromu každý z nás dobře zná a je si vědom váhy, síly a pohody tohoto času. Proto je krásné,
že si vážíme těchto ozdobených obecních stromů v celé republice. Děkuji vám, že jsme mohli opět
společně náš vánoční strom rozsvítit a naladit se do vánoční atmosféry. Je konec roku 2016. Začíná doba
ohňostrojů, obchodních výprodejů, tříkrálové sbírky, vyhazování do kontejnerů všeho nepotřebného po
Vánocích, ale mějme na paměti, že 1. leden je i státním svátkem, kdy došlo k rozdělení bývalého
Československa na dva samostatné státy - Českou a Slovenskou republiku. A tak, až při novoročních
procházkách budete potkávat své sousedy, blízké a známé, řekněte jim, že se klidně mohou u vás během
nastávajícího roku zastavit na slivovici nebo borovičku, protože stejně pořád platí, že Česko a Slovensko
má talent…. Přeji nám všem krásný nový rok 2017 s pocitem, že zimu i mráz lze vydržet, víme-li, že
slunce nezmizelo nadobro a zase bude hřát. Krásný hřejivý rok 2017 s pomocí a láskou k těm druhým.
starosta L. Bohuslav

Informace pro občany

 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.

 Platbu za 1. pol. 2017 za svoz komunálního odpadu (popelnice občanů a kontejnery v Dolejším

Chrástu) můžete platit až po 1.1.2017 (prosíme, neplaťte ani bankovním převodem před
koncem roku 2016), složenky jsou přílohou Kulicha. Stejně tak přikládáme i složenky pro platbu
poplatku ze psů.
 Od 11.12.2016 došlo k drobným změnám v jízdních řádech vlaků – přinášíme Vám 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.
Kulturní výbor OÚ Chrást
Kulturní výbor OÚ Chrást ve spolupráci s p. Zalabákem a p. Rysem pro vás připravil jedinečnou výstavu
fotografií přírody nejen z okolí Chrástu, ale i z celého světa. Fantastické fotografie z přírody můžete
shlédnout ve velkém sále Lidového domu (vstup bočním vchodem), v pátek 13.1.2017 od 16,00 hod. do
19,00 hod. a v sobotu 14.1.2017 od 9,00 hod. do 12,00 hod. Vstup na výstavu je zdarma. Pozvánku včetně
ukázky fotografií naleznete v příloze Kulicha. Srdečně Vás zveme.
Poděkování obce Dýšina
Naše poděkování za krásné a důstojné zahájení letošního Adventu spojeného s rozsvícením vánočního
stromu u nás v Dýšině patří žákyni chrástecké základní umělecké školy Saše Ochmirové. Svého úkolu –
zahrát v úvodu programu dvě koledy na lesní roh - se Saša zhostila na výbornou i přes poměrně chladné
počasí, které tuto akci provázelo.
Za obec Dýšina a kulturní výbor Mgr.Alena Havelková
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
Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří nám pomohli s realizací „Adventního okenního kalendáře“.
Akce se líbila dětem i dospělým a všichni se těší na další ročník. Na Štědrý den bylo rozdáno 80 drobných
odměn těm, kteří našli všechna čísla. Děkujeme tímto i všem, kteří se akce zúčastnili.
ZŠ Chrást - http://www.zschrast.cz/
1.12. navštívila 8. a 9. třída výstavu s názvem „Má plast“. Žáci získali mnohé informace ohledně využití
plastických hmot. Zúčastnili se zároveň i přehlídky středních škol s názvem „Perspektiva technických
oborů“. 2.12. školní družina uspořádala výlet do Karlštejna, kde se konaly vánoční dílny, v rámci kterých si
všichni měli možnost vyrobit vánoční ozdoby. 5.12. se konala „Mikulášská besídka“. Žáci 9. ročníku
převlečení za Mikuláše, anděly a čerty během vyučování poctili svou přítomností nejen žáky naší školy, ale i
malé dětičky v mateřské školce. Všichni byli obdarováni čerstvě upečenými perníčky. 8.12. se žáci 1. stupně
seznámili s operou „Papageno v kouzelném lese“. Představení se konalo na malé scéně plzeňského divadla
J. K. Tyla. 16.12. celý první stupeň podnikl výlet do plzeňského kina v Plaze, kde žáci zhlédli filmovou
pohádku „Anděl Páně 2“. Během prosince se uskutečnil florbalový turnaj dorostenek a turnaj mladších žáků
TJ Sokol Vejprnice ZŠ Chrást. Dorostenci spolu s muži jsou v tabulce průběžně na 10. místě. 20.12. úspěšně
proběhl vánoční florbalový turnaj, ve kterém se mezi sebou utkaly třídy 2. stupně. Mezi chlapci zvítězila 8.
třída, mezi děvčaty 7.A. V závěru se proti sobě utkal výběr žáků 2. stupně a náš pedagogický sbor, utkání
skončilo vítězstvím učitelů 13:5. Žáci 7. třídy zhlédli 21.12. v plzeňském divadle J. K. Tyla muzikálové
představení „Hallo, Dolly“. Tento den zároveň ve všech třídách proběhly vánoční besídky. 22.12. podnikl 1.

i 2. stupeň výlet do Techmanie v Plzni. Žáci si měli možnost prohlédnout vnitřní expozici a následně na to pro
3. – 9. třídu navázaly 3D a 2D pořady – „Zabydlená Země“ a „Naše sluneční soustava“.
L. Rulfová (ZŠ Chrást)
MŠ Chrást - www.mschrast.cz
Poslední měsíc roku je pro naše nejmenší většinou tím nejdelším. Plni očekávání denně otevírají okénka
adventních kalendářů a počítají, kolik dní ještě zbývá do příchodu Ježíška. Aby jim dny ubíhaly o něco
rychleji, přišlo za nimi do školky hned několik milých návštěv. Na začátku prosince k nám dorazili žáci ZUŠ
Chrást s ukázkou hry na housle a jim podobné nástroje, pár dní poté dorazil Mikuláš se svými kamarády
z nebe i pekla srovnat účty hříšníků a nakonec k nám zavítalo i divadélko Nána s pohádkou o kouzelné
hvězdičce, které zvířátka z lesa pomohla splnit největší přání. My jsme zase vyrazili navštívit babičky a
dědečky z vedlejšího DPS a snad jsme jim svým zpěvem navodili tu pravou vánoční atmosféru. Již teď se
těšíme na další společné setkání. Rok 2016 je úspěšně za námi a my vám do toho dalšího roku přejeme, abyste
vždy našli maličkosti, které vykouzlí úsměv na tváři. Šťastný nový rok přejí děti a zaměstnanci MŠ Chrást.

Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/
- čtvrtek 19.1. od 19,30 hodin - společná bohoslužba s římskokatolickou farností Dýšina v rámci Týdne
modliteb za jednotu křesťanů s tématem smíření (na faře v Chrástu)
Karel Šimr
CK Sport Beran – cyklistický a MTB biatlon klub
26. listopadu připravil náš klub Chrásteckou vzduchovku, které se i přes chladné počasí zúčastnilo 43 střelců
ve čtyřech kategoriích. Trasa měřila 2,5 km a střílelo se na čtyřech stanovištích: za prodejnou Sport Beran, na
hřišti u lukostřelnice, v ulici Na Jarově a před hasičskou zbrojnicí. 4. prosince proběhlo v chrásteckém
Lidovém domě slavnostní vyhlášení Poháru Plzeňského kraje MTB – Becker Cup, kam dorazilo 250
závodníků a jejich doprovodů.
Provoz také ukončil Junior Bike park, jeho dřevěné cyklopřekážky jsou uložené na zimovišti.
Marcel Beran
Myslivecký spolek Chrást
Na konci měsíce prosince skončila doba společných honů našeho Mysliveckého spolku. V lednu
budou pokračovat jen naháňky na divočáky. Kromě lovu se i nadále věnujeme přikrmování zvěře
v naší honitbě. Srnčí zvěři předkládáme do krmelců seno a oves. Drobné zvěři nabízíme pšenci.
Zveme všechny občany na náš tradiční Myslivecký ples, a to dne 21.1.2017 od 20 hod. do Lidového
domu v Chrástu. K tanci a poslechu bude hrát jako každý rok kapela pana Matějky a bude
připravená bohatá tombola. Vstupenky budou v předprodeji na benzínové pumpě v Chrástu od
10.1.2017. Těšíme se na Vaši účast. Myslivosti zdar!
Český rybářský svaz - MO Chrást
Chceme všechny pozvat na náš rybářský ples, který bude 4. února 2017 od 20,00 hodin v Lidovém
domě v Chrástu. Hledáme vedoucího rybářského kroužku v Chrástu, informace na telefonu 736645716 p.
März. Informace ještě pro členy. Výdej povolenek bude v kanceláři MO v Chrástu v pondělí 2.1.2017
v omezené míře od 14,00 hodin do 17,30 hod. Jinak kancelář MO bude mít úřední hodiny každé pondělí od
ledna do konce března od 15,30 do 17,30 hod. Další výdeje budou v NEDĚLI! 8.1., 22.1. a 12.2.2017 od
9,00 do 17,30 hod. Od 1. ledna do 15. června 2017 je v mimopstruhovém rybářském revíru HÁJEN
OKOUN RICNI. Přejeme všem rybářům a ne rybářům krásné a klidné vánoční svátky a hodně zdraví do
roku 2017. PETRŮV ZDAR.
Jízdní řád Chrást-Radnice-Chrást
Jízdní řád - všední dny
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r - jede jen v So a 14.4., 5.7., 28.9., 17.11., nejede 15.4., 18.11.

platí od 11.12.2016

