Česká společnost ornitologická
O prvním lednovém víkendu od 4. do 6. ledna 2019 zahajuje Česká společnost ornitologická
zbrusu nový program Ptačí krmítka, ve kterém se každý může zapojit do sčítání ptáků na
krmítkách. Je to skvělá příležitost užít si pořádný birdwatching! Podobně sčítají ptáky stovky
tisíc lidí v USA, Velké Británii, Irsku, Nizozemsku, Rakousku a Německu a v dalších zemích.
Nenechte si ujít první ročník sčítání v Česku! K zapojení nemusíte mít žádné předchozí
zkušenosti, je to velmi jednoduché. Sčítat budeme již od pátku 4. ledna, zapojit se tak mohou i
školní třídy, kluby či mateřské školy.
Podrobné informace jak se do sčítání zapojit, najdete na stránkách programu krmitka.birdlife.cz.
CK Sport Beran – cyklistický a MTB biatlonový klub
Hned 1. prosince startoval Lukáš Kubík v belgickém městečku Mol na cyklokrosovém MS
masters, kde v konkurenci šedesáti závodníků dokončil na 39. místě. Sezonu pak definitivně
zakončil o týden později v německém Chemnitz, kde ve finále Bioracer serie dojel na 6. místě.
Příští rok vstupujeme již do 25. klubové sezony v počtu 30 členů - 16 dětí a 14 dospěláků.
V rámci naší klubové MTB biatlon akademie se chceme zaměřit především na závody
kombinující střelbu ze vzduchovky s horským kolem (MTB biatlon Cup, MČR Jablonec), ale
naše dresy budou vidět i v tradičních regionálních závodech Talent Cupu či Pal Cupu. Do konce
prosince ještě zbývá doladit grafiku našeho klubového oblečení a počátkem ledna poslat
objednávku. S letošním rokem se rozloučíme klubovým bowlingovým turnajem těsně před
Silvestrem.
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 (5.1.)
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.-25.1.2019.
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Události měsíce:

1.1. – Den obnovy samost. českého
státu - státní svátek
6.1. – Tři králové
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Dobrý den.
Český deník, 22.ledna 1918: „Hřmění děl z francouzské fronty slyšet v Čechách? Včera dopoledne
donesli cestující z Eisensteinu zprávu, že je tam od časného rána slyšet nepřetržité hřmění, o němž
se soudí, že je to kanonáda na francouzské frontě, počátek to ofensivy německo-rakouské. Také
cestující z nejbližšího okolí plzeňského sdělují, že včera dopoledne slyšeli silné, mnohokrát
opakované hřmění děl. Kanonádu bylo slyšet též z Chrástu po celé trati až k Bukovci. V Bukovci
vybíhali lidé z chalup. Hřmění bylo táhlé a slyšeti bylo je se západní strany a to až do 4 hodin
odpoledne. Nejsilnější bylo ráno o půl 8 a o půl 12.“
Přejeme Vám, ať jsou na Nový rok slyšet pouze dělbuchy ze silvestrovských ohňostrojů.
Slovo starosty:
I hezké slovo může být dárkem… tato myšlenka zazněla určitě v každém z nás, když jsme
zpívali koledy, jedli kapra a přáli jsme si udělat radost svým nejbližším. Velkým dárkem ke
konci roku byla pro nás všechny úspěšná kolaudace hasičárny (20.12.). Zdárně jsme stavbu
dokončili! Rekonstrukce trvala celý rok a obec má další krásnou budovu, na kterou může být
opravdu pyšná. V nejbližších měsících si ji budete moci prohlédnout kompletně celou při
slavnostním otevření. Díky schválenému rozpočtu, který byl odsouhlasen na veřejném zasedání
zastupitelstva (12.12.), můžeme pokračovat v práci pro obec. Naším přáním je toho opět hodně
udělat. Je konec roku 2018. Dovolte mi, abych tímto poděkoval zastupitelstvu za hezké
nápady pro rozkvět obce a dobré hospodaření. A dále děkuji: Všem kdo pracují na
obecním úřadě včetně údržby, knihovny a DPS. Základní škole, Mateřské škole a Základní
umělecké škole za výchovu našich dětí. Spolkům, sportovním klubům, organizacím a
kroužkům za to, že jim čas nic neříká a svojí prací motivují všechny ostatní. Všem nám,
kdo zde v obci žijeme a všichni společně i zodpovědně tvoříme naši obec. „Všechno
zodpovědně provedené je dobře provedené“.
Nový rok 2019 bude pro nás opravdu nový. Budeme si zvykat na novou dopravní obsluhu, kdy
vlaky jezdí od prosince přes Ejpovice tunelem do Plzně. Koleje přes Zábělou jsou po více než sto
letech vytrhané, ale budeme se snažit, aby místo kolejí do Plzně vznikla cyklostezka. Během
celého roku se budou rušit koleje včetně elektrifikace. Také máme méně autobusů MHD, a více
nevyhovujících autobusů ČSAD, ale hned 4.1. proběhne jednání o řešení k zlepšení dopravní
situace. Kvůli velkému množství odpadů, které již nejdou na světovém trhu na odbyt, je razantní
zdražení i odpadového hospodářství, ale s tím nic neuděláme. Bohužel na základě rozhodnutí
vedení firmy, která provozuje zdravotnické služby, je od ledna zrušena ordinace gynekologie a
interny ve zdravotním středisku. V dubnu se v rámci modernizace tratě začne přesouvat vlaková
zastávka z Tovární ulice („Kubečkovna“) k závorám, kde vznikne i nové parkoviště. A kvůli
tomu, že O2 skoupilo licenci na fotbalová utkání a my si nechceme koupit kouzelnou krabičku se
stovkami programů od O2, musíme jako v dřívější době poslouchat pouze rádio nebo jít do
hospody. Je to daň doby, která nás svou přetechnizovaností někdy vrací do té staré doby. A také
možná díky tomu se vrátí do naší obce Masopust, který nepotřebuje žádnou techniku - jen
nadšence, kteří mají chuť to hezké staré obnovit. A ty tu máme! 1. ledna slavíme kromě Nového
roku i státní svátek - Den obnovy samostatného českého státu, kdy 31.12.1992 zaniklo
Československo a 1.1.1993 vznikla Česká republika a Slovenská republika. Možná díky všem
velkým oslavám, které proběhly v minulém roce ke stému výročí založení Československa, jsou
někteří z nás z rozdělení trochu smutní, ale když uslyšíme v rádiu 1. ledna nějakou slovenskou
písničku, tak víme, že to společné sousedství pořád existuje. Ještě máme na stolech vánoční
cukroví, provoněný byt jehličím a už se zase řítíme do nového roku 2019. Máme různá
předsevzetí, která jsme určitě nestihli splnit v tom roce minulém a to je vlastně dobře. Protože
člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy nic nedělá. Přeji nám všem krásný nový
rok, abychom ho celý prožili s velkým úsměvem, hezkým slovem a příjemným klidem, který
prožíváme o Vánocích. Hezký nový rok 2019.
starosta L. Bohuslav

Informace pro občany
 Obec Chrást přijme pracovníka/pracovnici údržby na hlavní pracovní poměr – bližší
informace zájemcům podá starosta obce L. Bohuslav na tel. č. 602187341.
 Kompostárna Na Jarově je do března zavřena. Sběrný dvůr na Benátkách má otevřeno
středa 14,00-16,00 (zimní období!!!), sobota 9,00-11,00 hod.
 Obec Chrást vydala 2. díl knižní publikace o naší obci: Ze zápisníku kronikáře II. od pana
Zbyňka Blahety. Zakoupit si ji můžete za 250 Kč na OÚ Chrást nebo v prodejně Sport Beran.
 Platbu za 1. pol. 2019 za svoz komunálního odpadu (popelnice občanů a kontejnery
v Dolejším Chrástu) můžete platit od 1.1.2019, složenky jsou přílohou Kulicha. Bohužel
z důvodu navýšení ceny za likvidaci odpadu došlo k nárůstu poplatku za svoz komunálního
odpadu. Ceník je také přílohou, najdete ho i na internetových stránkách obce a na úřední
desce. Svozy 1x za 14 dní probíhají v sudých týdnech ve čtvrtek, svozy 1x měsíčně začínají
ve 2. kalendářním týdnu (10. ledna) – kalendář rozpisu svozů si můžete vyzvednout na OÚ
Chrást nebo ho najdete na internetových stránkách obce. Zároveň přikládáme i složenky pro
platbu poplatku ze psů.
 Od 9.12.2018 došlo ke změně jízdních řádů vlaků i autobusů. Přehledný jízdní řád je také
přílohou Kulicha.
 Od 1.1.2019 dochází bohužel k ukončení činnosti ordinace gynekologie a interního lékaře ve
zdravotním středisku v Chrástu.

 Žádáme občany, aby v kamnech na tuhá paliva pálili pouze materiál určený ke spalování.

Stále častěji dochází ke stížnostem na zhoršenou kvalitu ovzduší kvůli štiplavému kouři
z komínů. Děkujeme Vám za pochopení.

ZŠ Chrást - http://www.zschrast.cz/
Letošní adventní období jsme spolu s mateřskou školkou slavnostně zahájili zpíváním koled u
příležitosti rozsvícení vánočního stromu na návsi. V duchu adventu byly uspořádány i vánoční
dílničky a jarmark, na kterém se prodávaly výrobky s vánoční tématikou vyrobené našimi žáky.
1. stupeň navštívil představení „Kocour v botách“ v Praze. Žáci 6. - 9. ročníku zhlédli
v plzeňském multikině „CineStar“ pohádku „Louskáček a čtyři říše“. Prostřednictvím
přenosného digitálního planetária se naši žáci seznámili se zajímavými informacemi z oblasti
astronomie. V závěru měsíce výběr dětí prvního i druhého stupně zarecitoval a zazpíval
v domově s pečovatelskou službou. Předvánoční čas jsme zakončili tradičním florbalovým
turnajem a třídními besídkami.
Tomáš Páník (ZŠ Chrást)
MŠ Chrást - www.mschrast.cz
A je za námi prosinec, dětmi tolik oblíbený měsíc plný očekávání, obav i radosti. Ve školce nás
hned na začátku prosince navštívily děti ze ZUŠ a před spaním nám krásně přečetly pohádku o
tajemném králi. Hned den poté zavítala do školky čertovská návštěva spolu s andělem a
mikulášem. Těm hodným nadělila trochu sladkostí, těm, kteří občas zazlobí, po dobrém
domluvila a nakonec i jim nadělila něco dobrého. Aby těch návštěv nebylo málo, pozvali jsme i
rodiče našich dětí na každoroční setkání, na kterém děti předvedly, co se během prvních měsíců
školního roku naučily. A protože se toho naučily opravdu hodně, byly po zásluze odměněny
dárečky od Ježíška, který k nám zavítal ve čtvrtek 20. 12. a donesl toho opravdu spoustu.
Poslední školkový den jsme si zpříjemnili prvním školkovým kinem, na kterém díky našim
rodičům nechyběl popcorn, cukroví ani chlebíčky. Moc děkujeme všem, kteří nás v našich
bláznivých nápadech podporují a vždy se zapojí. My Vám za to slibujeme, že nás nápady a
nadšení neopustí ani v novém roce. Přejeme Vám, aby ten nový rok byl plný krásných chvil,
zážitků a bláznivých nápadů.
Kolektiv MŠ Chrást
ZUŠ Chrást - http://www.zus-chrast.cz/
Jak jsem psala (a zvala) v prosincovém čísle KULICHa, naši žáci na řadě předvánočních akcí
pomáhali svým vystoupením vytvářet sváteční atmosféru. Pro zajímavost: v našem

elektronickém systému IZUŠ máme uvedeno 15 prosincových veřejných akcí! Slavnostní
hudební dárek – Vánoční pásmo – připravila třída J. Holátové pro klienty Sociálního lůžkového
oddělení FN Plzeň a pro Dům s pečovatelskou službou v Chrástu. Kromě všech přehrávek a
dalších adventních akcí proběhl též sváteční pěvecký koncert třídy I. Výrutové v plzeňském
kostele U Ježíška. Leden uzavírá 1. pololetí školního roku, kromě svátku Tří králů nás čeká
klasifikace a pedagogická rada. Ale zahajujeme důležitou aktivitu – tzv. Šablony II, které jsou
spojeny s finanční dotací a pomohou v následujících dvou letech rozvoji školy. První akcí
Šablon je 17.1.2019 setkání s našimi stávajícími či potenciálními spolupracovníky. Širokou
veřejnost ale srdečně zveme na dva krásné koncerty. 25.1.2019 pořádá naše klavírní oddělení
v třemošenském EXODU Poctu P.I.Čajkovskému. A 30.1.2019 bude v chrásteckém
Lidovém domě Novoroční koncert, který by si čtenáři Kulicha opravdu neměli nechat ujít.
Jménem všech pracovníků ZUŠ krásný rok 2019 přeje 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 45 drobných odměn těm, kteří našli všechna čísla. Děkujeme tímto i všem, kteří
se akce zúčastnili.
Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/
Vážení spoluobčané, především bych vám rád všem popřál vše dobré v novém roce!
V sobotu 5. ledna zvu na faru na (Pod)večer tříkrálový. V 15 hodin nás čeká autorské divadelní
představení Vánoce pro kočku v podání Marcely Švejdové a spol. V 18 hodin pak zazní
středověké vánoční písně v podání uskupení Benedictus pod vedením Milana Benedikta
Karpíška. Vstupné je dobrovolné a zváni jsou malí i velcí diváci.
V pátek 18. ledna od 19 hodin nás čeká vyprávění a promítání Radka Křivánka o jeho cestách
ALBÁNIÍ NA KOLE. Vstup volný.
Přehled bohoslužeb a další aktuální informace najdete na sborovém webu.
K. Šimr, farář
Myslivecký spolek Chrást
V prosinci jsme si Vánoce užili nejen my lidé, ale přilepšili jsme do krmelců a zásypů také
zvěři. Ještě před Vánoci jsme se vydali do přírody s dětmi ze 4.A ze ZŠ Chrást. Děti přinesly
zvěři suchý chléb, mrkev, jablka a kaštany. Žáci 4.A se zajímali o stravovací návyky lesní zvěře
a způsobech přikrmování. V krmení lesní zvěře a o povídání si s dětmi budeme v lednu
pokračovat ve spolupráci s MŠ Chrást. Koncem prosince končí lovecká sezona a od ledna se
naši členové budou věnovat převážně myslivecké péči o zvěř. Pravidelně až do konce března
budeme každý týden přikrmovat a kontrolovat stav lizu ve slaniscích. Rádi bychom našim
spoluobčanům popřáli příjemný vstup do nového roku a zároveň bychom chtěli všechny
spoluobčany pozvat na náš tradiční myslivecký ples, a to 19.1.2019 od 20.00 hod. do LD
Chrást. Předprodej vstupenek bude od 7.1.2019 na čerpací stanici v Chrástu.
Za Myslivecký spolek J. Humlová
Český rybářský svaz – MO Chrást
Od 1.1.2019 do 15.6.2019 v mimopstruhovém rybářském revíru jsou hájeni: bolen dravý,
candát obecný, sumec velký, okoun říční, štika obecná. Od 1.12.2018 do 15.6.2019 je
v rybářském revíru hájen lipan podhorní. Je fatální úbytek lipanů. Podílí se na tom kormorán
velký, který využívá k lovu velká teritoria, není pro něho problém obsáhnout 40 km okruh od
nocoviště. Působí velké a navíc nevratné ztráty na rybích populacích. Jeden kormorán potřebuje
v zimním období ulovit a pozřít 0,8 kg rybího masa za den, aby přežil zimu, a ještě dokáže řadu
ryb smrtelně zranit. Zvažuje se v diskuzích zvýšit lovnou míru lipana na 40 cm a dát šanci
lipanům na několikeré rozmnožování během jeho života. 15.1.2019 je poslední den pro
odevzdání úlovkového lístku - povolenky k lovu ryb na MO ČRS. Přejeme všem občanům a
členům naší organizace, hodně zdraví a štěstí v roce 2019.
Za ČRS MO Chrást Marcela Märzová

