CK Sport Beran – cyklistický a MTB biatlonový klub
Lukáš Kubík si v Praze převzal cenu za celkově 2. místo v Pražském MTB poháru, aby pak pokračoval
v cyklokrosové sezoně. 17.11. startoval ve Schwarzenbergu v sérii Bioracer, kde dojel osmý a 24.11. na
Mistrovství Saska v Drážďanech byl sedmý. 16.11. bylo v Přešticích společné vyhlášení Talent Cupu a
MTB biatlon Cupu, pro celkové vítěze jednotlivých kategorií (Tobiáš Gruber, Adéla Chytilová a Radka
Beranová) byl připraven originální dres. Novým závodem jsou Forestovo vrcholy se startem na
plzeňském náměstí a cílem v Záluží, úkolem je libovolnou cestou zdolat Radyni, Krkavec a Chlum. To
se podařilo naší dvojici David Václav a Marcel Beran v čase 2:10 na děleném 9.-10. místě. A listopad
uzavřel noční orientační závod horských kol Rokycanský nočník, kde za svitu čelovky dojel Marcel
Beran na 3. místě.
Nábor: na sezonu 2020 hledáme zájemce do 15 let o MTB biatlon. Informace v prodejně Sport Beran.
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
- Knihovna bude mezi svátky (23.12.-1.1.2020) zavřená!!!
- Veřejný internet a kopírování vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
Přehled akcí:
Datum
Čas

Místo
Kulturní dům
Kyšice
Kulturní dům
Volduchy

Akce

Pořadatel

Kyšický vánoční koncert

ZUŠ Chrást

Voldušský vánoční koncert

ZUŠ Chrást

Veřejné zasedání
zastupitelstva obce
Vánoční zpívání na jarmarku
(viz příloha)

OÚ Chrást

po 2.12.

16,00

po 9.12.

17,30

st 11.12.

18,00

Lidový dům

čt 12.12.

16,00

Lidový dům

pá 13.12.

16,00

tělocvična Spartak
Chrást

Odpoledne se zumbou
pro Fond Sidus

MŠ Chrást

st 18.12.

17,30

chrástecká náves

Zpívání koled s Českým
rozhlasem Plzeň

Kulturní výbor
+ Chrástochor

fara ČCE

Malování betléma, pečení
vánočních perníčků

farní sbor

Rozdávání Betlémského světla

žáci ZŠ Chrást

so 21.12. 14,00-17,00

po 23.12. 14,00-16,00 kaplička u školy

kostel sv. Šimona
a Judy v Dýšině Česká mše vánoční J. J. Ryby

MŠ+ZŠ+ZUŠ
Chrást

Lidová muzika
z Chrástu

po 23.12.

19,00

út 24.12.

15,00

fara ČCE

Živý betlém

farní sbor ČCE

út 24.12.

22,30

fara ČCE

(Před)půlnoční bohoslužba

farní sbor ČCE

pá 27.12.

16,00

kostel sv. Šimona
a Judy v Dýšině

Jesličky u jesliček

Kulturní výbor
OÚ 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
listopad 2019

Události měsíce:
5.12. – chodí Mikuláš
22.12. – první zimní den
24.-26.12. – Vánoční svátky

KULturní Informace pro CHrást

Prosinec 2019

Dobrý den.
Dělnické listy, 13.prosince 1916: Při jízdě osobního vlaku z Plzně do Prahy dne 8.prosince dopoledne
spadl 34letý konduktér (pozn. průvodčí) státních drah Karel Lomnický z Nuslí u Prahy před stanicí
Chrást z vlaku a zůstal s ranou na hlavě bez vědomí ležeti. Byl nákladním vlakem dopraven do Plzně a
pak zdravotním automobilem do plzeňské nemocnice.
Přejeme vám klidné Vánoce bez nehod - a aby nejen pohádky měly dobrý konec.
Slovo starosty:
Děti mají nejraději, když před čerty utíkají. A těší se na Vánoce a pak nashle – v novém roce! Asi
takhle si všichni představujeme měsíc prosinec. I když nás ke klidu a rozjímání každoročně doba
adventu nabádá, musíme se smířit s tím, že již od konce září jsou reklamy na vánoční dárky, obchody
z letní výzdoby udělají rovnou zimní, protože žádný podzim stejně již dlouho není. A reklamní zelený
Alzák se sloganem „Alza cz…!“ nás pořád straší a probouzí u televizních obrazovek. Kdo nás
neprobouzí, je zatím mírné listopadové počasí. Pozvolna uklízíme listí a v klidu zazimováváme
zahrady. Díky počasí je pro nás kompostárna dle potřeby stále otevřená (sledujte zprávy v SMS
Infokanálu a www stránky obce). Jsem rád, že oprava komunikací Ovocná a Lipová je již téměř před
dokončením a slib, který jsme občanům dali, že do konce letošního roku budou silnice hotové, je
splněn. Mají nový asfaltový povrch, včetně nové kanalizace, vodovodu a vjezdů. Vlaková zastávka u
přejezdu je dokončena, čeká na kolaudaci, přilehlé parkoviště firma stavebně dokončuje. Výstavba
kanalizace Na Jarově trochu znepříjemňuje obyvatelům život kvůli blátu v rozkopané komunikaci.
Snažíme se, aby byla také brzy hotová. Celý listopad byl nabitý zajímavými akcemi a významnými
oslavami. Díky oddílu Sluníčko zažily děti hezké dobrodružství s lampiony ve Světýlkovém průvodu.
Lidová muzika z Chrástu opět dokázala, že umí stále víc a víc, a uvedla v Chrástu premiéru svého
filmu „Naše zvony pěkně znějí“. Podzimní taneční kurzy pro dospělé zakončené závěrečnou nás
připravily na tradiční Martinskou veselici, která nás všechny překvapila svou příjemnou společenskou
atmosférou a vyprodaným sálem. V neděli 17.11. jsme důstojnou oslavou uctili 30. výročí sametové
revoluce s Chrástochorem, českou hymnou, písní Ach synku, synku a Modlitbou Marty Kubišové.
K této události byl symbolicky vysazen vánoční strom. Nový strom – krásnou kavkazskou jedli –
jsme koupili v Chýni u Prahy a přivítali jsme ji do obce. Popřáli jsme jí, aby svobodně rostla do
výšky, rozvětvovala se mohutně do krásy a všem připomínala, že o ni musíme pečovat, jako o
svobodu. Strom, který je dobře zasazen, ale špatně se o něj staráme, nikdy do výšky a mohutnosti
nevyroste. Ale já věřím, že náš strom poroste. Budeme se o něj starat se svobodnou vůlí a vzájemnou
lidskou úctou, protože i my si uvědomujeme, že získaná svoboda je velká zodpovědnost, kterou jsme
na sebe všichni po revoluci převzali. V sobotu 23.11. jsme se předvánočně naladili vánočním
jarmarkem, který měl rekordní účast a zakoupené krásné výrobky najdou určitě svoje místo nejen pod
stromečkem. V sobotu 30.11. budeme zahajovat adventní a vánoční čas u nového živého vánočního
stromu. Při hezkém vystoupení, svařeném vínu a hlavně v dobré pohodě. Je to nejhezčí akce roku,
kdy na malou chvíli zahodíme všechny starosti za celý uplynulý rok, usmějeme se na své sousedy, a
uvědomíme si, že vlastně k hezkému životu potřebujeme strašně málo. Začíná adventní doba s věnci,
větvičkou barborek, Mikulášem, čerty i anděly, stříbrnými a zlatými sobotami, předvánočními
koncerty a hlavně s Vánocemi. A než se z toho vzpamatujeme, tak po silvestrovské oslavě pozvolna
přendáme kalendáře a na celý další rok se restartujeme. Ale před tím než ten restart nastane, chtěl
bych poděkovat nám všem, že jsme po celý rok 2019 dokázali držet pospolu, udělali jsme
všichni spoustu práce pro své blízké, pro obec a všechny, kteří říkají, že nic nepotřebují, ale
přitom toho hodně pro ostatní dělají. Za to vám patří velké poděkování. Přeji nám hezký měsíc
prosinec, se vším co k tomu patří, snad s ladovskou zimou a úsměvem, který je levnější než elektřina,
ale přitom dává mnohem více světla. Krásné Vánoce plné pohody s přípravou na klidný restart do
nového roku 2020.
starosta L. Bohuslav

Informace pro občany

 Kompostárna Na Jarově bude otevřena ještě v sobotu 7.12. od 10,00 do 13,00 hod., pak opět

až na jaře. Sběrný dvůr na Benátkách má otevřeno středa 14,00-16,00 (zimní období!!!),
sobota 9,00-11,00 hod. Ve středu 25.12. a 1.1.2020 bude Sběrný dvůr uzavřen!!!
 Platbu za 1. pol. 2020 za svoz komunálního odpadu (popelnice občanů a kontejnery v Dolejším
Chrástu) a poplatek ze psa můžete platit až po 1.1.2020, složenky Vám budou doručeny s příchodem
nového roku spolu s lednovým Kulichem.
 Od 15.12.2019 dochází ke změně jízdních řádů vlaků – zde je přehled odjezdů vlaků:
pracovní dny
směr Chrást u Plzně zastávka – Plzeň hl. n.: 4,49; 6,09; 7,01; 7,28; 8,38; 10,30; 12,30; 14,30;
15,20; 16,30; 17,20; 18,30; 19,20; 20,30.
směr Plzeň hl. n. – Chrást u Plzně zastávka: 5,29; 6,39; 7,13; 9,05; 11,05; 13,05; 14,12; 15,05;
16,12; 17,05; 18,12; 19,05; 22,51.
soboty+neděle+svátky
směr Chrást u Pl. zastávka – Plzeň hl. n.: 6,30; 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
směr Plzeň hl. n. – Chrást: 7,05; 9,05; 11,05; 13,05; 15,05; 17,05; 19,05; 22,51.
Přehledný jízdní řád bude k dispozici na obecním úřadě nebo na www.obecchrast.cz.
Kulturní výbor OÚ Chrást
- Srdečně Vás zveme ve středu 18.12.2019 od 17,30 hod. na chrásteckou náves na 1. ročník
Zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň. Přijďte si na tradiční vánoční zpívání koled (přímý přenos
na ČRo Plzeň od 18,00 hod.), které znáte např. z plzeňského náměstí, zazpívat nejkrásnější české
koledy. Každý účastník obdrží účastnický list s texty koled.
- Dále Vás zveme na „Jesličky u jesliček“ - pásmo z Hrubínovy básně Lešanské jesličky
v dýšinském kostele v pátek 27.12. v 16,00 hod.
ZŠ Chrást - http://www.zschrast.cz/
Milí čtenáři Kulichu, listopad byl na školní akce opravdu bohatý. Hned na začátku měsíce děti ze
čtvrtých tříd strávily „Dušičkovou noc“ ve škole, kterou si podle všeho náramně užily (paní učitelky
také). Druháci a třeťáci úspěšně zakončili plavecký kurz a obdrželi závěrečná vysvědčení. Z dalších akcí
to byla například návštěva v plzeňské Techmanii, zhlédnutí filmové projekce v rámci Juniorfestu a
divadelní představení na Malé scéně DJKT. Naši žáci nechyběli ani na soutěžích. V tomto měsíci to byly
závody ve šplhu, soutěž v piškvorkách a školní kolo recitační soutěže. Žáci deváté třídy navštívili
v rámci předmětu volba povolání Úřad práce v Plzni. Konec měsíce patřil již tradičně soutěži ve sběru
papíru. V sobotu 30.11. pak někteří naši žáci zazpívali při rozsvěcení stromu před zdravotním
střediskem.
Vážení čtenáři Kulichu, srdečně Vás zveme ve čtvrtek 12.12.2019 od 16,00 do Lidového domu na
„Vánoční zpívání na jarmarku“, které pořádají společně ZŠ, MŠ a ZUŠ Chrást (viz příloha).
Přejeme všem klidné a pohodové Vánoce.
Tomáš Páník
MŠ Chrást - www.mschrast.cz
V měsíci listopadu se ve školce nezahálelo. S paní Hankou Hrochovou jsme se několikrát setkali ve
velké tělocvičně a společně si užili dopoledne se zumbou, která nám vždy vykouzlí úsměv na tváři. Aby
sportu nebylo málo, začal nám plavecký výcvik, na který již tradičně jezdíme do bazénu v Plzni –
Lochotíně. Neopomněli jsme ani na kulturní zážitky, navštívili jsme kouzelnou výstavu mašinek v Plzni,
do školky za námi dorazilo divadlo s pohádkou o zlaté rybce. A pak jsme také hodně zpívali. Zpívali
jsme písničky pro Ježíška a už se moc těšíme, jak je předvedeme jemu i Vám na rozsvícení stromečku. A
protože předvánoční čas je i časem, kdy rádi pomáháme, zveme Vás na páteční odpoledne se zumbou
pro Fond Sidus, které proběhne 13.12. od 16,00 hodin ve velké tělocvičně. Fond Sidus se dlouhodobě
zabývá pomocí dětem v nemocnicích a na zumbě ho budete moci podpořit zakoupením dětského
časopisu se samolepkami. Odměnou Vám pak bude dobrý pocit a zumba s Hankou.
Těšíme se na Vás. Přejeme Vám krásný a poklidný adventní čas strávený s těmi nejbližšími.
Děti a dospěláci ze školky
ZUŠ Chrást - http://www.zus-chrast.cz/
Blíží se vánoční období – čas radosti a veselosti. Naši žáci ale nadělovali radost a spokojenost již
v listopadu. Spokojení byli posluchači Martinského koncertu ve Volduchách, kde zahráli žáci naší
tamější pobočky. Spokojené byly děti v chrástecké MŠ, když jim 12.11. přečetli žáci našeho LDO
pohádky. Potěšení byli 20.11. i klienti Domu s pečovatelskou službou – díky vystoupení našich malých

akordeonistů. Velkou radost z krásné hudby rozdala třída p.uč. Ireny Výrutové – v dýšinském kostele
20.11. zazněly krásné melodie zejména od K.Svobody. Navíc zde bylo představeno CD Zpěv
v proměnách času (odb. poradcem byl při natáčení p. M.B.Karpíšek). Část nahrávek vznikla v rámci
tzv. projektových dnů Šablon II, za ekonomickou podporu velmi děkujeme také OÚ Chrást. V prosinci
se řada našich rodičů setká na třídních přehrávkách, které určitě přispějí ke svátečnímu naladění. Hlavně
ale zveme všechny příznivce na velkou společnou vánoční akci všech chrásteckých škol – 12.12.
v Lidovém domě. Koncert začíná v 17.00, programem bude provázet Regina Babková. Přejeme všem
čtenářům Kulicha krásné svátečné období, hodně pohody a štěstí.
Za ZUŠ Chrást Pavla Sovová
Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
Vážení a milí spoluobčané, dovolte nám, abychom Vás seznámili s akcí plánovanou na měsíc
prosinec 2019. 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.
Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/
- so 21.12. od 14 do 17 hodin: Srdečně zveme malé i velké ke společné tvorbě malovaného betléma,
který bude během Vánoc vystaven v altánu na farské zahradě. Zároveň si můžete upéci a odnést domů
vánoční perníčky. Hodí se vám krabička na cukroví, pracovní oblečení, případně vlastní formičky.
- út 24.12. - od 15,00: Živý betlém na farské zahradě s inscenací příběhu narození Ježíše Krista
s možností odnést si betlémské světlo;
- od 22,30: (Před)půlnoční bohoslužba Narození Páně.
Přehled ostatních bohoslužeb a dalších aktivit najdete na http://chrast.evangnet.cz/.
Karel Šimr, farář
Lidová muzika z Chrástu
Lidová muzika z Chrástu (a přátelé) zve na letošní provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby:
21.12. Spálené Poříčí, 23.12. Dýšina, 28.12. Volduchy, vždy od 19,00, 4.1. Zaječov v 15,00.
Myslivecký spolek Chrást
V zimních měsících chodí členové našeho Mysliveckého spolku pravidelně každý týden přikrmovat
zvěř do naší honitby. Spárkaté zvěři předkládáme seno a oves a pro drobnou zvěř máme připravenou
pšenici. O Vánocích chodíme vždy zvěři přilepšit do korýtek jablky či suchým neplesnivým chlebem.
V tomto období se srnčí zvěř shlukuje do zimních tlup, a tak můžeme spatřit více kusů vycházet
společně. V prosinci ještě stále probíhají společné lovy našeho spolku, a to na drobnou a černou zvěř.
Rádi bychom našim spoluobčanům popřáli hezké Vánoce a úspěšný start do nového roku 2020.
Myslivosti zdar!
Za Myslivecký spolek J. Humlová
Český rybářský svaz – MO Chrást
Na základě laboratorního vyšetření ryb odlovených v řece Úhlavě, v souvislosti s havárií na Drnovém
potoce se ODVOLÁVÁ ZÁKAZ KONZUMACE a vysazování ryb z řeky Úhlavy, Radbuzy od
soutoku s Úhlavou a z řeky Berounky. Výdej povolenek v roce 2020 bude probíhat v kanceláři MO
v Chrástu 4. ledna, 18. ledna a 8. února 2020 vždy v SOBOTU od 9:00 do 14:00 hod. Nezapomeňte
ODEVZDAT řádně vyplněný přehled o úlovcích a docházce k vodě, nejpozději do 15 ti dnů od konce
platnosti povolenky k lovu. U některých povolenek dochází v roce 2020 k zvýšení ceny o 100,- Kč.
Ceny členských příspěvků zůstávají stejné jako v roce 2019. Členský příspěvek musí být zaplacen
nejpozději do 30. dubna 2020. Úřední hodiny kanceláře MO v Chrástu budou v pondělí 6. ledna a vždy
v pondělí od 15:30 do 18:00 hod., do 30. dubna 2020. V dalších měsících bude výdej povolenek po
domluvě telefonicky na tel. čísle 736645716 p. März.
Přejeme všem našim spoluobčanům, rybářům a členům naší organizace hezké a klidné Vánoce a do
nového roku 2020 hodně zdraví a štěstí. Petrův zdar.
Za ČRS MO Chrást Marcela Märzová
Chrástochor
Zveme vás na vánoční koncerty a vystoupení pěveckého sboru Chrástochor: 1.12. Bušovice 16.00,
8.12. Plzeň Doubravka - kostel sv. Jiří 16.00, 15.12. Rokycany, 23.12. Líšná, 5.1. Plzeň kostelík U
Ježíška. A hlavně na zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň, letos poprvé v Chrástu u vánočního
stromu ve středu 18.12. v 17.30. Jsme hrdí na to, že jsme se společně s dalšími 92 sbory z celé
republiky zúčastnili natáčení klipu Hlasy sametu. Na jedno tlesknutí nás můžete vidět na odkazu:
https://www.facebook.com/CeskeSbory/videos/vl.2425241151025214/962660230778542/?type=1

