CK Sport Beran – cyklistický a MTB biatlonový klub
Sezónu zakončil Lukáš Kubík 8.12. v Chemnitz na cyklokrosové Bioracer-Cross-Serie 4. místem a celkově
mu patří páté místo v konkurenci 42 bodujících. Jako velmi úspěšný hodnotíme projekt MTB biatlonové
akademie, kde se nám hned první rok podařilo v MTB biatlon Cupu získat čtyři mistrovské dresy z dvanácti
možných. Příští rok vstupujeme do dvacáté šesté klubové sezony v počtu 37 členů. A dál budeme pokračovat
se zaměřením na MTB biatlon, tedy kombinaci střelby a horského kola. Všem našim závodníkům patří
poděkování za vzornou reprezentaci klubu, sponzorům a obci Chrást za podporu.
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
- Veřejný internet a kopírování vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
- Od 1.1.2020 budou zvýšeny roční příspěvky čtenářů na 100,- Kč pro vydělávající, ostatní (děti,
senioři, maminky na MD) 50,- Kč.
Přehled akcí:
Datum
Čas
Místo
Akce
Pořadatel
19,00
fara ČCE
farní sbor ČCE
pá 3.1.
Tříkrálový koncert
kostelík
U
Ježíška,
17,00
Chrástochor
ne 5.1.
Tříkrálový koncert
Plzeň
Myslivecký
20,00
Lidový dům
so 18.1.
Myslivecký ples
spolek
MŠ Chrást+
15,00
Lidový dům
ne 19.1.
Dětský maškarní ples
OÚ Chrást
17,30
kostel v Dýšině
farní sbor ČCE
ne 19.1.
Ekumenická bohoslužba
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 2019

Události měsíce:
1.1. – Den obnovy samost. českého
státu - státní svátek
6.1. – Tři králové
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Dobrý den.
Pilsner Tagblatt, 9.ledna 1927: Podvedená nevěsta. Ruský státní příslušník, Ferdinand Turok,
bytem v Chrástu, který je zaměstnán v zemědělském družstvu v Plzni, udržoval s Marií H.
z Chrástu po dlouhou dobu milostný vztah, který se neobešel bez následků. Turok slíbil
několikrát své milované manželství a pod tímto slibem vylákal z Marie H. částku ve výši 6800
K. Nyní podala ve své naději podvedená Marie H. proti Turokovi oznámení pro podvod.
Klidný a spokojený rok 2020. A nevěřte všemu, co vám kdo napovídá.
Slovo starosty:
Nejpřirozenějším začátkem nového roku byl odedávna zimní slunovrat, kdy tmavá noc předávala
moc světlému dni. Nový rok má prý vliv na celý začínající rok. Proto se všichni máme vyhnout
svárům, být dobře naladěni a každý by měl mít na sobě něco nového, aby byl po celý rok „jako
nový“. V České republice slavíme spolu s Novým rokem i Den obnovy samostatného Českého státu,
kdy se 1.1.1993 rozdělila Česká a Slovenská federativní republika (ČSFR) na dva samostatné státy.
Přestože jsme již 27 let rozděleni, rozumíme si víc a víc. Bude to možná i výše uvedenou novoroční
pověrou. Ale symbolem nejen novoročního štěstí pro oba státy budou určitě stále podkůvky,
kominíci, prasátka a čtyřlístky. Po vánočních a novoročních oslavách, které nám doznívají v uších,
očích i břiše, se musíme opět rozběhnout. Tři králové 6.1. nám částečně ukončí dobu vánoční.
Koledou a zkratkou K+M+B (Kristus žehnej tomu domu) potěší naše domovy a my si tímto
uvědomíme, že opět nebudeme moci celý rok žít bez Klíčů + Mobilu + Brýlí. Díky dobré spolupráci
a příjemné atmosféře v zastupitelstvu jsme splnili vše, co jsme si dali v minulém roce za úkol.
V dubnu se slavnostně otevřela a ukončila stavba hasičárny. Následně byl dodělán plot před
hasičárnou. V červnu začala výstavba nové železniční zastávky u závor po demolici strážního
domku. Na bytovkách v ul. Budovatelů a Družstevní byla dodělána nová kanalizace. Nová
kanalizace byla zhotovena i v Ovocné a Lipové. V těchto komunikacích byla provedena i výměna
vodovodu. V září byla vyasfaltována Hutní ulice v dolejším Chrástu. Začala výstavba nového
parkoviště u závor, které je již dokončeno. Od poloviny října jsme dokázali dodělat opravu
komunikací včetně vyasfaltování v Lipové a Ovocné. V září byla zahájena výstavba kanalizace ve
sportovním areálu a lokalitě Jarov, která je již z poloviny hotová. Z důvodu navýšení kapacity
základní školy jsme během prázdnin společně s vedením školy zrekonstruovali dílnu na učebnu a
v podkroví vybudovali další třídu. Toto je výčet nejdůležitějších staveb, které jsme během
uplynulého roku stačili začít i dokončit. A co nás čeká tento rok? Největším úkolem bude průtah
obce od závor ke kapličce včetně kruhového objezdu ve středu obce, který děláme ve spolupráci
se SÚS Plzeňského kraje, a na který jsme získali dotaci ve výši 2,5 mil. od SFDI. Doděláme
bezpečnostně požární rekonstrukci základní školy z důvodu rozšíření učeben. Dokončíme kanalizaci
na Jarově. Z rozpočtu obce jsme vyčlenili finanční prostředky na stavbu dětského hřiště. A dalším
velkým plánem je pokračování v rekonstrukcích kanalizace, vodovodu a komunikací na Benátkách.
Určitě se během roku pustíme ještě do dalších projektů, na které získáme finanční prostředky a které
máme v plánu. I když to tak nevypadá, měsíc leden patří sněhu, mrazu a všem zimním radovánkám.
Zatím je na blátě, a proto si vás dovolím s velkým předstihem pozvat na kulturní akci, které nevadí
ani bláto ani sníh a je pro nás nejbližší - únorový Masopust. Bude to druhý ročník, kdy masopustní
veselí s maskami projde kolem nás i našich sousedů s hezkou říkankou, Masopust držíme, nic se
nevadíme pospolu. Proč bychom se hádali, když jsme se tak shledali poznovu! V dobrém jsme se
sešli, rádi jsme se našli pospolu. Dříve než se rozejdeme, ještě k sobě připijeme poznovu. Letos bude
Masopust v neděli 23.2. S novým rokem nás čeká mnoho změn, mnoho nového, neznámého, ale i
krásného, co bychom měli vnímat s každým novým dnem, který nám byl dán. Kalendář je jízdní řád
roku a vůbec nezáleží, zda nějaký den bude mít zpoždění nebo nepojede vůbec. Hlavně, když celý
rok budeme čekat na všech zastávkách světa s příjemnými lidmi, kteří nikam nechvátají a
pouhým úsměvem se nás ptají: „… máte něco, co jste ještě nedostali …?“ Přeji nám všem krásný
pohodový rok 2020!
starosta L. Bohuslav

Informace pro občany

 Kompostárna Na Jarově bude otevřena opět až na jaře, sledujte www stránky, SMS Infokanál

nebo e-mailové zprávy. Sběrný dvůr na Benátkách má otevřeno středa 14,00-16,00 (zimní
období!!!), sobota 9,00-11,00 hod.
 Sběr oleje a tuků – Od ledna 2020 je obec povinna zajistit likvidaci použitého oleje a tuků z domácností.
Obec Chrást tuto povinnost splní zřízením 2 odkládacích míst. Speciální nádoby (popelnice) budou
umístěny na stanovišti separovaného odpadu u základní školy a na bytovkách. Použitý olej z pánve
nebo z fritovacího hrnce je potřeba slít po vychladnutí do uzavíratelných PET lahví a tyto lahve
vhodit do speciálně označené popelnice s otvorem na PET lahve.
 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 jsou přílohou lednového Kulicha. Bohužel
z důvodu navýšení ceny za likvidaci odpadu došlo k nárůstu poplatku za svoz komunálního odpadu.
Ceník najdete 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 (9. ledna) –
kalendář rozpisu svozů si můžete vyzvednout na OÚ Chrást nebo ho najdete na internetových
stránkách obce.
 Od 15.12.2019 došlo ke změně jízdních řádů vlaků. Přehledný jízdní řád je součástí Kulicha nebo
je k dispozici na obecním úřadě nebo na www.obecchrast.cz.

ZŠ Chrást - http://www.zschrast.cz/
Měsíc prosinec byl na naší škole ve znamení adventu. 5. prosince jsme tradičně oslavili sv. Mikuláše. Žáci 9.
třídy tak měli možnost odměnit hodné a „vyplatit“ zlobivé. Radost i pláč rozdávali i ve zdejší MŠ. O den
později žáci 2. stupně navštívili vánoční Norimberk. Z města si odnesli kromě požitkářských zážitků
z vánočních trhů i zážitek kulturní, součástí byla totiž i exkurze na nedalekou pevnost. Ve čtvrtek 12. prosince
v Lidovém domě proběhla společná akce chrásteckých škol „Vánoční zpívání na jarmarku“. Prodávaly se
výrobky našich žáků, k poslechu hráli žáci ZUŠ a akce byla obohacena výstavou prací dětí z MŠ. V závěru
měsíce 8. a 9. třída zhlédla v Divadle J. K. Tyla v Plzni představení „Modrovous“. Výběr žáků 2. stupně se
zúčastnil vánoční soutěže o nejlepší přání vyhlášené FC Viktorií Plzeň. Vánoční čas si žáci užívali nejen
v rámci třídních besídek, ale i na adventních trzích v Plzni, které navštívili v pátek před poslední adventní
nedělí.
T. Páník (ZŠ Chrást)
MŠ Chrást - www.mschrast.cz
Máme za sebou pro děti jistě nejkrásnější měsíc v roce. Těšení na Ježíška nám ve školce krátí řada akcí a
zážitků. Hned na začátku prosince k nám do školky vtrhli pekelníci a andělé v čele s Mikulášem. Hodným
dětem, což jsou ve školce vlastně všechny, donesli balíček s čokoládou, sušeným ovocem a pexesem. Děti jim
na oplátku rády předvedly básničky a písničky, které umí. Rádi bychom poděkovali žákům deváté třídy a
jejich paní učitelce za to, že nás tak ochotně přišli postrašit a potěšit dárečky. A protože i my rádi rozdáváme
radost, vyrazili jsme potěšit naše sousedy z pečovatelského domu svým zpěvem, do školky pozvali rodiče na
vánoční setkání a ve spolupráci se základní a základní uměleckou školou vystoupili v Lidovém domě na
vánočním jarmarku. Ve školce jsme vyráběli s paní Šmídovou andělíčky a stromky, zazpívaly jsme i koledy
s Českým rozhlasem u chrásteckého stromečku na návsi. Dvakrát jsme se také setkali s Hankou Hrochovou,
která s námi tančí zumbu. V pátek 13.12. jsme do tělocvičny pozvali i rodiče, kteří si s námi ochotně zatančili a
přispěli Fondu Sidus, podruhé přiletěl s Hankou i Ježíšek s dárky na tvoření. A protože Vánoce bez hraček by
nebyly pro děti ty pravé, dorazil Ježíšek ještě jednou a v každé třídě nechal krásné dárky. Jistě si je budete
moci také prohlédnout na některé z našich odpoledních akcí, které chystáme. Rádi bychom poděkovali všem
lektorům, dobrovolníkům i nadšencům z řad rodičů, kteří nám pomáhají vytvářet pro děti různorodý program
a posilovat v nich to dobré. A Vám všem přejeme v tom novém roce, ať je krásný, plný porozumění a
pohodových dní s úsměvem na tváři.
Bc. Markéta Beranová, ředitelka MŠ
ZUŠ Chrást - http://www.zus-chrast.cz/
Poslední měsíc roku byl tradičně ve znamení blížících se vánočních svátků. Naše škola přispěla ke
slavnostní atmosféře v rámci všech svých poboček, ať už se jednalo o rozsvěcení stromečku (30.11.
v Chrástu, 1.12. ve Volduchách, 2.12. v Kyšicích) nebo o koncerty a předvánoční přehrávky. 11.12.
V.Šnajdr, Ž.Kotalíková a V.Rous (ze tříd J.Anderleho, P.Brabcové a M.Komorousové) reprezentovali naši
školu i obec na plzeňském koncertu Malí velcí umělci. Sboreček Klokani, akordeonista J.Bernášek a žáci
LDO vystoupili 10.12. na slavnostní schůzi Svazu žen. 17.12. Malá muzika, violistka K.Stajnerová a A.
Průšová s A. Sterlyovou (z LDO) potěšili svým pásmem klienty oddělení sociálních lůžek ve FN Plzeň.
Největším prosincovým projektem ale byla chrástecká akce Vánoční zpívání na jarmarku (12.12), na které
spolupracovali všechny tři chrástecké školy. Skloubení výstavy prací MŠ, prodejního jarmarku ZŠ a
koncertu ZUŠ bylo nejen organizačně náročné. Některé rodiny, zejména s malými dětmi, nemohly vydržet
až do samého konce. V případě dřívějšího odchodu z koncertů velmi prosíme: dbejte na to, abyste

odcházeli během potlesku mezi jednotlivými čísly. Za tuto ohleduplnost děkujeme. Jinak kdo setrval na
celém koncertu, byl odměněn pěknými výkony našich žáků a zejména závěrečným krásným pásmem
koled ve špičkovém podání pěvecké třídy p.uč. I. Výrutové (za klavírního doprovodu MgA. Z.
Ledvinové).
Za ZUŠ Chrást Pavla Sovová

Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/
- V pátek 3. ledna 2020 od 19 hodin srdečně zveme na tradiční Tříkrálový koncert. Vystoupí na něm
pěvecký sbor Ad laetitiam pod vedením Miloslava Esterleho s vánočními písněmi staré církve. Vstupné
dobrovolné.
- V neděli 19. ledna od 17,30 proběhne ekumenická bohoslužba v dýšinském kostele v rámci Týdne
modliteb za jednotu křesťanů.
Karel Šimr, farář
Myslivecký spolek Chrást
Příjemné prožití vánočních svátků při procházkami naší honitbou. V tomto období 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 18.1.2020 od 20.00 hod. do LD Chrást. Předprodej vstupenek bude od 7.1.2020 na
čerpací stanici v Chrástu.
Za Myslivecký spolek J. Humlová
Český rybářský svaz – MO Chrást
Připomínáme všem držitelům povolenek pro rok 2019, jak celoročních územních mimopstruhových i
pstruhových ČRS, z.s., Zpč. ÚS a celosvazových a celorepublikových, opravňují jejich držitele na revírech
ČRS, z.s., Zpč. ÚS K LOVU RYB na revírech ČRS, z.s., Zpč ÚS AŽ DO 10.1. NÁSLEDUJÍCÍHO ROKU
- Termín odevzdání přehledů o úlovcích se tímto opatřením nemění do 15.LEDNA. Výdej povolenek v roce
2020 je v SOBOTU 4. ledna, 18. ledna a 8. února od 9.00 hod. do 14.00 hod. Úřední hodiny v kanceláři MO
v Chrástu budou v pondělí 6. ledna od 15.30 hod. do 18.00 hod., do 30. dubna 2020. V dalších měsících bude
výdej povolenek po telefonické domluvě na čísle 736645716 p. März. Přejeme všem našim spoluobčanům
úspěšný nový rok 2020. Petrův zdar.
Za ČRS MO Chrást Marcela Märzová
SDH Chrást
V pátek 6.12. vyjela jednotka na požár komínu rodinného domu v Druztové. Naše jednotka byla zavolána pár
minut po vyhlášení poplachu profesionálním hasičům Plzeň – Střed a dobrovolné jednotce ze Zruče. Proto
jsme na místo dorazili jako třetí a tvořili jsme zejména aktivní zálohu pro dané jednotky. V sobotu 21.12.
vyjela jednotka na únik provozních kapalin. Z nezjištěných důvodů mělo dojít k úniku oleje z vany osobního
automobilu. Skvrna vedla od přejezdu u Atmosu směrem na Plzeň. Na místo dorazila i jednotka HZS Plzeň –
Střed. Komunikace byla posypána absorpčním prostředkem, aby byla zajištěna sjízdnost. Ještě ten den
vyjížděla jednotka na vytopený sklep v ulici Bezovka. Vodu jsme začali ihned odčerpávat pomocí dvou
čerpadel. Na místě byl zastaven přívod vody do rodinného domu, přesto však voda dále unikala. Po dohodě
s vodárnami byl uzavřen celý vodovodní řad. Pro danou lokalitu byla zajištěna náhradní dodávka vody.
Zprávu zpracoval Jiří Fantiš – vedoucí ml. hasičů
Chrástochor
Srdečně Vás zveme na Tříkrálový koncert v Plzni, který se koná v kostelíku U Ježíška v neděli
5.1.2020 v 17.00 hod.

