CK Sport Beran – cyklistický a MTB biatlonový klub
Prosincem končí třiadvacátá sezona našeho klubu, aktivně závodil už pouze náš cyklokrosař Lukáš
Kubík. 2.prosince se zúčastnil v belgickém Molu MS veteránů a na těžké písčité trati dojel 51. Na MČR
10.12. ve Svitavách dojel šestý a o týden později ve finále Bioracer Cross serie v německém Chemnitz
byl pátý. S koncem letošního roku končí po 17 letech na postu prezidenta Plzeňské amatérské ligy MTB
Marcel Beran. V lednu pak rozjedeme naši již 24. sezonu a rádi doplníme náš klub o cyklistické
nadšence ve věku 10-15 let se zájmem o závody horských kol a MTB biatlon. Informace na 604 642
728. V roce 2018 plánujeme uspořádat pouze závod v MTB biatlonu a to v neděli 9.září 2018 v kempu U
Dolanského mostu.
Marcel Beran
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 (6.1.)
8.00 – 12.00
- Veřejný internet a kopírování vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
- Knihovna bude z důvodu řádné dovolené uzavřena v týdnu od 21.-26.1.2018.
Přehled akcí:
Datum
Čas
Místo
Akce
Pořadatel
ne 7.1.

17,00

fara ČCE

Tříkrálový koncert

farní sbor ČCE

so 20.1.

20,00

Lidový dům

Myslivecký ples

Myslivecký
spolek

st 31.1.

18,30

so 3.2.

20,00

Dům hudby Plzeň
Slavnostní koncert ZUŠ Chrást
(Husova 30)
Lidový dům

Rybářský ples

ZUŠ Chrást
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 2017
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
4,39
4,30
5,50
4,52
5,55
5,06
5,13
5,20 y
5,54
5,35
6,40
5,47
5,41
6,20
6,32
6,19
7,20
6,46
6,13
6,55
10,00
7,06
8,30
7,05
6,58
8,05
11,46
8,35
9,11 x
7,05
7,16
8,45 x
15,04
9,06
10,48 x 12,09
8,13
10,30 x
15,13
9,13
12,27
13,23
8,38
12,00
15,18 10,35
13,25
15,55
9,13
13,00
16,35 11,13
14,11 x 17,13
10,34
13,45 x
17,04 12,35
14,35
11,13
14,00
18,40 13,35
15,21 x
12,34
14,55 x
14,35
15,35
13,13
15,05
15,29
16,35
15,08
16,05
16,35
18,00
16,13
17,30
17,30
19,25
17,08
18,50
18,35
20,25
18,13
19,50
19,30
21,45
19,08
21,25
20,35
23,10
20,15
22,45
21,09
1,47 n
21,13
1,00 mn
22,09
21,40
22,53
23,01 p

Jízdní řád - So, Ne, svátky
Chrást - Plzeň
Plzeň - Chrást
MHD
ČD
MHD
ČD
LD
nádr.
Doubr.
hl. n.
5,30
5,13
5,15
6,35
7,30
6,30
7,15
7,06
11,05
6,37
10,45
8,35
13,05
7,13
12,45
9,06
15,05
8,38
14,45
9,13
17,05
9,13
16,45
10,35
20,30
10,34
20,15
11,06
22,25
10,38
22,05
11,13
1,47 n
11,13
1,00 mn
12,35
12,34
13,06
12,38
14,35
13,13
15,06
14,38
16,35
15,08
17,06
16,38
18,35
17,08
19,06
18,38
20,35
19,08
21,09
20,38
22,09
21,13
22,53
21,40
0,24
23,01 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., 29.3.-1.4., 30.4., 7.5., 4. a 5.7., 27.9., nejede 24., 31.12.
x - linka 54 - jede přes Dýšinu
y - linka 53 - jede přes Kyšice a rozvodnu
platí od 10.12.2017

Události měsíce:
1.1. – Den obnovy samost. českého
státu - státní svátek
6.1. – Tři králové

KULturní Informace pro CHrást

Leden 2018

Dobrý den a dobrý rok 2018.
Leden: Nová doba, 28.ledna 1910 - Chrást u Plzně: V této obci je již dlouholetým požadavkem
veškerého občanstva z dolního Chrástu, aby zřízena byla cesta. Pořád byly vyzývány komise, samé
petice na obecní zastupitelství podávány, až konečně obec se uvolila cestu zříditi. Tudíž hledali naši
„moudří tatíci“, jak by cestu nejsnázeji zřídili, aby měli s těmi „socíny“ pokoj! Projednaná cesta,
pro kterou se vedl soud, dána k provedení veřejnou dražbou, kterou vyřídil pan Štaif, zdejší obecní
starší a mistr zednický, za 140 K a za 9 dnů třemi dělníky byla hotova. Zkopán břeh a cesta byla
hotova. Dokud bylo počasí bez deště, cesta tak trochu držela. Nyní stálým deštěm cesta se zbořila a
jsou tam rokle větší a hlubší, než na cestě staré! Za nynějších tmavých nocí, by se mohl chodec
snadno zmrzačiti, jelikož jsou okolo stromy a dole jest jáma, kudy teče voda z kanalizace. Žádáme
důrazně, aby byla cesta prohlédnuta, nebo budeme ještě snad prositi za naše peníze? – poplatníci
Přejme si, ať v novém roce chodíme jen po rovných cestách.
Slovo starosty:
Ještě jsme nestačili strávit kapra nebo řízek s bramborovým salátem, vychutnat vánoční cukroví a
zaposlouchat se do vánočních koled, připít si na Nový rok a opět se procházíme po hezkých
koutech naší obce, abychom vše z vánočních a novoročních příprav ustáli nebo vyběhali.
S předsevzetími se vrháme 1. ledna do nového roku 2018. Vstřebáváme krásná SMS přání, která
jsme zaslali nebo obdrželi. Od 3.12.1992, kdy odešla první textová zpráva SMS (Short message
service = krátká textová zpráva), uplynulo již neuvěřitelných 25 let. První znění SMS bylo prosté,
ale všem naprosto jasné: „Merry Christmas“. Poslední roky jsme se rozloučili s představou, že je
všude bílo a mrzne, až praští. Postupně si zvykáme na to, že nás zima aprílově překvapí, když to
nejméně potřebujeme. V jedné písničce skupiny Kabát se zpívá: „Když jsou naše cesty zavátý,
vezmeme vidle nebo lopaty“. Mají pravdu, asi ty vidle na bláto budou poslední dobou v některých
částech naší obce lepší… Prvního ledna slavíme kromě Nového roku i Den obnovy samostatného
českého státu. 1.1.1993 vznikly ve střední Evropě dva samostatné státy - Česká a Slovenská
republika. Možná je lepší, že tento svátek slavíme již 25 let vždy těsně po Silvestru, abychom se
z toho všeho vzpamatovali… O rozdělení rozhodli vítězové stran červnových parlamentních voleb
Václav Klaus a Vladimír Mečiar v brněnské vile Tugendhat 26.8.1992.
Jsme na začátku nového roku 2018. Dovolte mi, abych prostřednictvím tohoto obecního
měsíčníku Kulich poděkoval nám všem, že celá obec je dobrý tým, který tvoří jeden celek.
Žádná technika nevybuduje a neudrží obec - obec budují a drží jedině občané. Važme si
každého živnostníka a podnikatele, který dokáže podnikat v naší obci a přitom dodržovat všechny
vyhlášky, zákony a rozhodnutí. Dávejme školám možnost vychovávat naše děti, aby se neztratily
v tomto přetechnizovaném světě. Podporujme naše sportovní kluby TJ Spartak a FC Spartak,
odborné spolky, svazy a sdružení, aby měly bohatou členskou základnu a svoje poslání se
zkušenostmi starších zase předávali dalším svým členům. Děkuji všem, kdo pořádá krásné kulturní
i ostatní akce během celého kalendářního roku a celému týmu našeho obecního úřadu, který
zabezpečuje plynulý chod obce. Poděkování patří i nám zastupitelům, když jsme dokázali
myšlenky přenést v realitu a naše obec má a bude mít zase krásnější budovy, okolí i zázemí pro
lepší bydlení. A hlavní poděkování patří nám všem, kteří v obci žijeme. Je nový rok 2018.
Představme si na začátku tohoto roku, že krajinu, města i vesnice přikryl bílý sníh a my jsme
uchváceni tou krásou. Vnímáme pouze krásu zasněžené krajiny, padající vločky, čistý mráz, který
štípe, ale nebolí. Nenechme si proto kazit náladu špínou pod sněhem, vlhkou mlhou a slizkou vůní
slibů, které se nikdy nesplní. Roky se nedají vrátit, čas se nedá zadržet, a proto i uprostřed zimy
musíme v sobě objevit krásné léto. Přeji nám všem, aby nový rok 2018 začal bílým sněhem,
pomalu přešel do krásného rozkvetlého jara a v teplém létě si vzpomněl na čistou bílou zimu
bez špíny a bláta. Hezký nový rok 2018!
starosta L. Bohuslav

Informace pro občany

 Platbu za 1. pol. 2018 za svoz komunálního odpadu (popelnice občanů a kontejnery v Dolejším

Chrástu) můžete platit až po 1.1.2018, (prosíme, neplaťte ani bankovním převodem před
koncem roku 2017), složenky jsou přílohou Kulicha. Stejně tak přikládáme i složenky pro platbu
poplatku ze psů.
Projekt „Stavební úprava Zahradní ulice v Chrástu“
 Obec Chrást dokončila v listopadu 2017
byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu
akci „Stavební úprava Zahradní ulice
ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
v Chrástu“, Projekt „Stavební úprava
Zahradní ulice v Chrástu“ byl realizován
za přispění prostředků státního rozpočtu
ČR z programu Ministerstva pro místní
rozvoj.
 Od 10.12.2017 došlo k drobným změnám v jízdních řádech vlaků – přinášíme Vám kompletní JŘ
vlaků ČD a autobusů MHD a ČSAD.
ZŠ Chrást - http://www.zschrast.cz/
Měsíc prosinec jsme zahájili účastí na adventním zpívání, které se konalo při slavnostním rozsvícení vánočního
stromu. Děvčata z druhého stupně za doprovodu akordeonu zazpívala tři vánoční koledy. Jako každoročně se
nejstarší žáci chopili 5.12. příležitosti „mikulášského nadělování“ a obdarovali tak nejen děti v MŠ, ale i své
mladší spolužáky. Děti z 4.A, 5.A i 5.B pekly a zdobily perníčky. 8. třída podnikla dějepisný výlet do Prahy. I
v tomto školním roce navštívila školní družina vánoční Karlštejn. Vybraní žáci si zasoutěžili ve šplhu. S
nevšedními hudebními nástroji se žáci 1. i 2. stupně seznámili v rámci hudebního pořadu, který se konal na
půdě školy pod vedením p. Hraběte. Během prosince proběhla také návštěva psího útulku. Děti i jejich rodiče
tak měli možnost podpořit útulek formou zakoupení psích pamlsků, které byly předány psímu útulku v Plzni.
V projektu „Viktorka do škol“ získala 5.A za svou báseň druhé místo. Děti se tak mohou těšit z podepsaného
kalendáře fotbalistů Viktorky. V závěru měsíce si žáci 1. i 2. stupně zasportovali v rámci akcí „Vánoční
aerobik“ a „Vánoční florbal“. Některé třídy 1. stupně si i vyzkoušely spaní ve škole s vánoční atmosférou.
S kalendářním rokem 2017 jsme se rozloučili třídními besídkami a vánočním zpíváním na statku „Stará
vesnice“, které doprovázely i tvořivé dílny s vánoční tematikou.
L. Rulfová (ZŠ Chrást)
MŠ Chrást - www.mschrast.cz
Prosinec je pro nás všechny trochu zvláštní měsíc. Velké těšení na Vánoce. A aby nám ten čas rychle utekl,
připravili jsme si mnoho krásných akcí. Začali jsme zpíváním koled u rozsvěcování stromečku v Chrástu.
V každé třídě si povídáme o Adventu – co znamená, co přináší, o zvycích na sv. Barboru (větvičky třešní ve
váze), o Luckách na svátek Lucie a hlavně o Mikuláši. Nejdříve jsme se naučili básničky a písničky o čertech a
Mikuláši, nakreslili a vyrobili různé čerty, Andílky a Mikuláše. Ten letošní přišel k nám do školky s Andělem a
s čerty. V každé třídě jsme se na něj těšili, ale i trochu báli. Náruč bezpečí nám poskytli s velkým pochopením
paní učitelky. Mikuláš četl jména dětí, každému řekl, co má zlepšit a pochválil a za odměnu jsme si vybrali
malý dáreček. Plný košík sladkostí nám předal krásný Anděl. Na cestu jsme jim zazpívali několik krásných
písní. Čas rychle plynul a je tu čas vánočních besídek- setkávání a tvoření s rodiči. Každá třída si vytvořila
program – v Beruškách si zahráli pohádku O Palečkovi a vytvořili si Sobí přání, Krtečkové si malovali talířky a
hrnečky a ve Sluníčkách si udělali papírové Vánoční stromečky a zpívali a tančili s rodiči. Všichni jsme si
vánoční čas moc užili. Děkujeme za napečené cukroví od maminek, které bylo moc dobré a krásně nazdobené,
zobali jsme k tomu kousky ovoce a pili vánoční čaj. Bylo nám spolu všem moc dobře. Už se těšíme, jak si
s maminkou, tatínkem a sourozencem, s babi a dědou užijeme společný čas u stromečku, při hrách doma i na
sněhu a pak se schoulíme do vašeho klína u pohádky.
Šťastný a veselý nový rok.
Milena Ptáčníková
ZUŠ Chrást - http://www.zus-chrast.cz/
Prosinec 2017, naplněný velkým počtem akcí, je úspěšně za námi. Děkujeme všem, kteří 9.12. přišli do
Lidového domu na náš hlavní předvánoční koncert „Vánoce v zámku a podzámčí“. Kromě dalšího většího
koncertu (17.12. v Kyšicích) proběhla pro naše žáky řada dalších akcí: 1.12. vystoupili žáci p. uč. R.Klimešové
pro seniory v Dýšině; 12.12. zahrála Malá muzika v MŠ Kyšicích a odpoledne na schůzi chrásteckého Svazu
žen (kde vystoupili i žáci literárně-dramatického odd.). 18.12. naši houslisté a „dramaťáci“ připravili adventní
koncert pro dobrovolníky v TOTEMU v Plzni. Velmi reprezentativní akcí byl v Plzni 6.12. koncert
Západočeského hudebního centra Malí velcí umělci – naši ZUŠ zastupovali žáci paní učitelek: P. Brabcové, J.
Šálkové a M. Komorousové. Přejeme všem čtenářům Kulicha co nejlepší rok 2018 a těšíme se na další
setkávání. První velkou příležitostí je 31.1.2018 od 18,30 hod. koncert v Domě hudby v Plzni.
Pavla Sovová

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 40 drobných odměn těm, kteří našli všechna čísla. Děkujeme tímto i všem, kteří se akce
zúčastnili.
Myslivecký spolek Chrást
V lednu je již lovecká sezona ukončená. V následujícím období se věnujeme zejména péči o zvěř.
Pravidelně zvěř přikrmujeme, nabízíme jí dostatek objemových i jadrných krmiv a také lizu. Zvěř je
v období nouze stresována nejen nedostatkem potravy, ale také volným pobíháním psů a jízdou
motorkářů v honitbě. Snažme se ji v době strádání dopřát klid a chovejme se v přírodě ohleduplně. Rádi
bychom pozvali naše občany na tradiční myslivecký ples, který se bude konat 20.1.2018 v LD Chrást
od 20.00 hod. Vstupenky budou v předprodeji od 10.1.2018 na čerpací stanici v Chrástu. Přejeme
všem našim spoluobčanům šťastný vstup do nového roku. Myslivosti zdar!
Za Myslivecký spolek J. Humlová
SDH Chrást
Ve středu 29.11. asistovali hasiči stavební firmě při rekonstrukci hasičské zbrojnice. Byla potřeba
dodávka vody na staveniště pro stavební práce na základech objektu. V sobotu 2.12. asistovali hasiči na
akci rozsvícení vánočního stromku. Zejména dbali na bezpečnost obyvatel a provozu, kontrolovali, aby
ohňostroj nezpůsobil požár, po ukončení akce prolili zábavní pyrotechniku vodou a celé místo uklidili.
V neděli 10.12. byl jednotce vyhlášen poplach. Jednotka vyjela k čerpání vody ze sklepa v ulici Žitná.
K události byla přivolána i profesionální jednotka ze stanice Plzeň-Střed.
Mladí hasiči
Naši mladí hasiči se zúčastnili 4.11. závodů se jménem: Nevřeňské bloudění. Byly to naše první závody
pod novým vedením a děti se umístily na krásných místech. Mladší družstvo skončilo 5. z 35 družstev a
starší obsadily 14. místo z 38. Poté následovala soutěž Mikulášská střelba na čerta, která se konala 3.12.,
kde se mladší tým umístil na 6. místě z 31 družstev a starší se umístili na 15. z 26 družstev. Náš starší
tým se sice drží vždy tak v polovině, ale nevadí jim to, protože se už primárně zaměřují na pomoc
vedoucím a jejich mladším členům, než na samotný výsledek při závodech, za což jim moc děkujeme.
Český rybářský svaz - MO Chrást
K 31.12.2017 končí lov dravců v mimopstruhových revírech. Hájeni jsou od 1.ledna do 15. června 2018.
Necháme je odpočívat a můžeme se těšit na zahájení. Rybářský řád a soupis rybářských revírů platný pro
rok 2017 a 2018, má jen v roce 2018 dodatek, kde najdete novinky o výjimce k lovu mníka
jednovousého a jelce jesena, k chování při lovu, k lovu na dírkách a jiné. Zveme znovu všechny Ty, kteří
se chtějí pobavit a zatancovat si na našem Rybářském plese dne 3.února 2018 ve 20 hod. v Lidovém
domě v Chrástu. Tradičně hraje Classic Band. Všem občanům a členům naší organizace přejeme hodně
zdraví, štěstí a spoustu zážitků u vody v roce 2018. Petrův Zdar. Za ČRS MO Chrást Marcela Märzová.
Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/
Přijďte společně zakončit v neděli 7. ledna od 17 hodin vánoční dobu Tříkrálovým koncertem na
faře. Vystoupí Lidová muzika z Chrástu a acapella kapela Intonic z Prahy. Dobrovolné vstupné bude
věnováno na stavbu altánu a kříže na farské zahradě.
K. Šimr, farář

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
5,49
4,55
(4,28 z Radnic)
7,20
7,08
(6,41 z Radnic)
7,23
6,22
(5,55 z Radnic)
9,23
8,28
(8,01 z Radnic)
9,23
8,28
(8,01 z Radnic)
11,28
10,27 (10,00 z Radnic)
11,23
10,28 (10,01 z Radnic)
13,50
13,01 (12,34 z Radnic)
13,23
12,28 (12,01 z Radnic)
15,44
15,01 (14,34 z Radnic)
15,23
14,28 (14,01 z Radnic)
17,44
17,01 (16,34 z Radnic)
17,23
16,28 (16,01 z Radnic)
19,44
19,01 (18,34 z Radnic)
19,23
18,28 (18,01 z Radnic)
23,08
21,01 (20,34 z Radnic)
23,08
20,28 (20,01 z Radnic)
platí od 10.12.2017

