Informace pro občany

 Kompostárna Na Jarově je otevřena v listopadu dokud počasí dovolí – už jen
sobota 9,00-15,00 hod. Sběrný dvůr na Benátkách má otevřeno středa 14,00-16,00
(zimní období!!!), sobota 9,00-11,00 hod.
„Kruháč“

- V současné době se dokončují práce na chodnících od průtahu od závor až

ke kapličce. Začínají i zemní úpravy a dodělávky včetně přípravy na
osazení značek. Konec objížďky přes Májovou a Železniční skončil 30.10.
Je v běhu další etapa, která nebyla v plánu, ale podařilo se nám ji
uskutečnit, a to je rekonstrukce průtahu od kapličky k Obecnímu úřadu. Od
15.10. do 6.11. bude probíhat trhání chodníků a výstavba nových obrubníků
v úseku od kapličky k obecnímu úřadu. Následně bude probíhat pokládka
nového povrchu z dlažebních betonových kostek. Děkuji všem za trpělivost
z důvodu špatného přístupu k poště a do středu obce. V případě velkých
problémů nebo velké neschůdnosti mne kontaktujte na tel. 602 187 341,
zjednáme nápravu. Ještě jednou vám děkuji, je to velká akce, která se dělá
po 36 letech. Obec si to již konečně zasloužila.
Starosta obce
Oddíl Sluníčko

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte nám, abychom vás informovali, že jako v předešlých letech opět budeme
pořádat v prosinci „Okenní adventní kalendář“. Pokud byste někdo měl zájem, mít
jedno
číslo
z kalendáře,
dejte
nám
vědět
na
náš
e-mail:
slunicko.vesele.info@seznam.cz do 10.11.2020. Děkujeme.
ZŠ Chrást – http://www.zschrast.cz/

Na začátek října jsme měli naplánováno několik akcí, které se ale nakonec nemohly
uskutečnit kvůli zhoršující se epidemiologické situace. V první polovině měsíce mohlo
ještě vyučování probíhat ve škole, nyní už jsou ale žáci a učitelé v kontaktu pouze
dálkově. Některým žákům tento způsob vzdělávání vyhovuje víc, jiní už se nemohou
dočkat, až se vrátí do školních lavic. Pevně věříme, že to bude co nejdříve.
Tomáš Páník, ředitel školy
MŠ Chrást – www.mschrast.cz

Ačkoliv situace s covidem způsobila uzavření škol v celé republice, mateřské
školy byly naštěstí od vládního opatření ušetřené. Budova v Železniční ulici tak
každý den ožívá v 6 hodin ráno. Naplňuje se rozzářenými dětmi, které se těší na
kamarády. V každé třídě se odehrává něco jiného. Měsíc říjen začal u Krtků
záchranou lakomého kohoutka ze známé pohádky O kohoutkovi a slepičce.
Později se ze třídy ozývala známá lidová písnička, ze které si s dětmi přišla hrát
kočka a pes. Berušky sklidily ze stromů všechno ovoce a pozorovaly, jak se
podzimní příroda proměňuje. I Sluníčka zkoumala zbarvující se přírodu a po celé

třídě létali rozliční pestrobarevní draci. Ty skutečné papírové jsme si letos společně
poprvé nemohli pouštět. Věříme ale, že rodiče nečekali na pokyn učitelek a se svými
dětmi sami vyrazili draky pouštět. Typické podzimní počasí takovým radovánkám
nahrává. Budeme se těšit, že listopad přinese optimističtější zprávy a setkáme se
třeba na společné světýlkové vycházce.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Chrást
ZUŠ Chrást – http://www.zus-chrast.cz/

I naši žáci a učitelé museli v říjnu přerušit běžnou studijní práci. Ještě 2.10. stihly
absolventky ze třídy p.uč. Holátové realizovat se svými spolužáky krásný koncert
v kostele na Jižním předměstí v Plzni. Další (již jednou odložené) absolventské
koncerty se opět překládají na dobu, kdy bude „volněji“. Je jisté, že jednou období
omezení skončí. I kdyby to trvalo měsíce, studium v naší škole je na léta. Právě
absolventi II. cyklu mají za sebou 12 let studia! Nyní sice své žáky učíme „na dálku“
a musíme své působení přizpůsobit této formě výuky, ale jsme přesvědčeni, že se
naše úsilí neztratí a rozvíjíme další dovednosti. Žáci musí být samostatnější,
nahrávky jsou vynikající zpětnou vazbou, musíme rozvíjet svou představivost a
kreativitu. Na výsledky našeho úsilí a naší spolupráce aspoň v digitální variantě se
opět můžete těšit - sledujte, prosím, náš web www.zus-chrast.cz, popř. Facebook. A
pochopitelně se všichni těšíme na reálné setkání tváří v tvář. Pevné zdraví všem přeje
za celou ZUŠ
Pavla Sovová
Myslivecký spolek Chrást

Během měsíce listopadu členové našeho spolku začnou pozvolna přikrmovat zvěř. Je
velmi důležité, předložit bažantům do zásypů pšenici a udržet je tak v honitbě.
S příchodem prvního sněhu dají naši myslivci také seno a oves do krmelců a budou
pravidelně každý týden přikrmovat drobnou i spárkatou zvěř až do jara. Spárkaté zvěři
je také možné přilepšit přidáním suchého neplesnivého do korýtek u krmelců.
Vzhledem k situaci v naší republice je nyní opět zvýšená návštěvnost přírody.
Prosíme občany, kteří se v době nouzového stavu pohybují naší honitbou, aby
brali ohledy na volně žijící druhy a vodili své psy co nejvíce na vodítkách. Velmi
často jsme nejen my myslivci, ale i ostatní občané naší obce svědky toho, že nějací
psi štvou zvěř po poli až do jejího vyčerpání. Současná pandemická situace není
složitá jen pro lidi, ale díky větší návštěvnosti volné přírody jsou neúměrně zatíženy
všechny volně žijící druhy. Děkujeme za ohleduplnost při vycházkách honitbou a
přejeme hodně zdraví všem občanům naší obce. Myslivosti zdar!
Za Myslivecký spolek J. Humlová
Český rybářský svaz – MO Chrást

Na základě zhoršení koronavirové situace a na základě nařízení a doporučení ministerstva
zdravotnictví je přerušena činnost rybářského kroužku do odvolání. Zároveň se ruší i
nejbližší plánované akce, včetně rybářských závodů Zlatá udice. Omlouváme se za
případné komplikace s tím spojené. Děkujeme za pochopení. Výbor MO. (Zveřejněno na
webových stránkách www.crschrast.cz, dne 1.10.2020).
Za ČRS MO Chrást Marcela Märzová

Události měsíce:
17.11. – Den boje za svobodu a demokracii
(st. svátek)

CK Sport Beran – cyklistický a MTB biatlonový klub

Před covidem se nám podařilo ještě odjet MTB biatlonový závod ve Skočicích 4.10., ale
na finále a mistrovský závod 18.10. v Ejpovicích již nedošlo. Kategorii U9ž letos ovládla
Natálie Gruberová, M15 4.místo Tomáš Beran a 6.místo Lukáš Beran, Ž15 2.místo Adéla
Chytilová, M45 1.místo Marcel Beran, 3.místo Miloš Chytil a kategorii Ž45 vyhrála
Radka Beranová. Vítězové jednotlivých kategorií jsou zároveň Mistři Plzeňského kraje
pro rok 2020. V soutěži junior střelců patří 9.místo Natálii Gruberové (68% úspěšnost),
v kategorii expert 2.místo Radka Beranová (84%) a 3.místo Marcel Beran (78%)
v konkurenci 82 střelců. Vloženou kategorii "trojkových" střelců vyhrál Tomáš Beran
(75%). V kategorii Rodina patří "Beranojic" druhé místo. Celkem se letos ze 7
plánovaných závodů konalo 5. Cyklokrosař Lukáš Kubík vyrazil na Polský pohár
v Katovicích, kde v Masters obsadil pěkné desáté místo.
Marcel Beran
Lidová muzika z Chrástu

Udělejte si radost na Vánoce a podpořte vydání naší nové desky! Po odeznění jarní "první
vlny" jsme připravili a v létě v hudební režii Jaroslava Krčka natočili album Svatební &
pohřební, které vyjde nejen na CD, ale také na dvou gramofonových deskách. Aby mohlo
vzniknout, spustili jsme v čase "druhé vlny" kampaň na serveru Startovač. V té si můžete
nejen objednat desku, ale i vybrat z mnoha jiných odměn, včetně domácího koncertu. Na
to se obzvlášť těšíme a doufáme, že už nepřijde žádná vlna třetí. V rámci projektu vznikl
také videoklip na téma "Co se dá dělat s vinylovou deskou" natáčený na mnoha místech
v Chrástu. Nové album a další odměny lze získat do 24. listopadu 2020 na internetové
adrese: www.startovac.cz/projekty/weddings-funerals.
Vojtěch Kouba
FC Spartak Chrást

- Mistrovské soutěže jsou po dobu nouzového stavu do odvolání přerušeny.
Místní knihovna – tř. Čs. odboje 133, Chrást (přízemí budovy OÚ Chrást)

tel. 377845514, e-mail: knihovnachrast@volny.cz; www.naseknihovna.cz/chrastuplzne
Z nařízení vlády je knihovna do odvolání zavřená. Vypůjčené knihy se automaticky
prodlužují bez pokut.
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Dobrý den.
Nová doba, 15.listopadu 1927: Otevření Dělnického domu v Chrástu. Stavební, spotřební a úsporné
družstvo „Lidový dům“ v Chrástu podjalo se úkolu zbudovati pro účely organisací soc. dem v Chrástu
vlastní dělnický dům. Oznamujeme naší veřejnosti, že prvá jeho část jest již dohotovena a bude
20.listopadu o 3. hodině odpolední odevzdána účelům veřejným. Soudruhy a soudružky z Chrástu a
okolí k této významné slavnosti správa družstva srdečně zve.
Pevně doufejme, že za 7 let budeme moci opět do Liďáku bez omezení chodit.
Slovo starosty:
Je konec letního času a spíme o hodinu déle. Díky zimnímu času, který nastal poslední říjnový víkend, se
dříve rozednívá a dny se zkracují. Ale zahradám to vůbec nevadí. 1. Sbíráme spadlé lupení. 2.
Zasadíme zimní cibuli, ředkvičky i jarní mrkev a petržel. 3. Po poklesu teploty vysadíme česnek.
4. Vyčistíme okrasné záhony. 5. Přesadíme a připravíme růže na přezimování. Určitě všechno
stihneme, protože jsme si někteří prodloužili víkend díky státnímu svátku 28.10. - Den vzniku
samostatného československého státu. Došlo k němu 28.10.1918 na konci 1. světové války, po rozpadu
Rakouska-Uherska. V tento den patří k obvyklým projevům oslav jmenování generálů, účast hlavy státu
na vojenské přísaze Hradní stráže či udílení státních vyznamenání ve Vladislavském sále na Pražském
hradě. V letošním roce byl tento svátek bez oslav. Naše republika je v nouzovém stavu. Vláda hledá
řešení, nemocnice a zdravotnická zařízení žádají o pomoc a my všichni se snažíme, abychom zůstali
zdraví. Některá rozhodnutí vlády v tomto čase nejsou zrovna srozumitelná a vstřícná. Ale všem je nám
jasné, že roušky budeme nosit ještě hodně dlouho. Držme nám všem palce, ať máme konečně dobré
vládce i rádce a my všichni vstřícná srdce. Věřím, že nám to všem pomůže. Děti a studenti díky
zavřeným školám neoslavili svátek Halloween s dýněmi a různými bláznivými nesmysly, které k tomuto
anglosaskému svátku patří. Jsou znavení distančním studiem u počítače. Je to pro ně, učitele a rodiče
další velká zkouška, kterou musí v tomto čase podstoupit. Je příjemné slyšet rodiče, kteří říkají, že jejich
děti se už těší do školy. Od března školu vlastně nemají. Hlavně, aby je současný covidový život bez
školy a zpěvu nezavlekl do nového světa s růžovými brýlemi, kdy vzdělání bude až na posledním místě.
Musíme jim v tom hodně pomáhat, být trpělivý a naučit je, že se učíme pro život a ne pro školu. Je
dobře, že aspoň mateřské školky učí. Kanalizace s přečerpávací stanicí na Jarově je již hotová a
v současnosti připravujeme dokumenty ke kolaudaci, aby se občané této lokality a celý sportovní areál
mohli připojit. Kanalizace ve středu obce se dodělává. Hlavní akce roku - průtah s okružní křižovatkou
dostává svůj konečný tvar a začínají dokončovací práce. Asfalty a vydláždění chodníků od závor ke
kapličce jsou hotové. Pokračujeme s rekonstrukcí komunikace a chodníku až k obecnímu úřadu (více
v rubrice Kruháč). Kamerový systém je již rozmístěn v různých částech obce a do konce roku bude
zprovozněn. Od příjezdu z Dýšiny nás pozdraví rychlostní radar, který snad zpomalí neukázněné řidiče a
pomůže lidem v Bezovce. V současné době probíhá výběrové řízení na odpadové hospodářství, kdy
výpověď dala sama svozová firma z důvodu současné neudržitelnosti ceny za odpady. Není to pro
nás moc příjemná zpráva, protože odpady se nám razantně zdraží z důvodu celosvětové odpadové
krize, kdy plasty, papír a komunální odpad jsou takřka neobchodovatelné komodity. Česká pošta
si od konce října sama navolila otevírací dobu, tak uvidíme, jak obstojí. A náš vodník s čápem, který má
svůj domov na ostrůvku našeho rybníka, se dočká opravy. Děti ze základní školy s panem ředitelem
vyrobí utrženou ruku, fajfku a provedou celkovou opravu těchto figur. Děkujeme a věřme, že vodník,
dřív než se otevře škola, neuschne! Listopadem začíná dušičkové období, kdy budeme 2.11. vzpomínat
na své blízké, známé a všechny, které jsme znali a už nejsou mezi námi. Položení květin a zapálení
svíčky je pietní akt, jímž každoročně uctíváme ty, kteří nás navždy opustili, a dáváme jim najevo, že na
ně stále myslíme. Kvůli pokračující pandemii Covidu-19 a prodlouženému nouzovému stavu do
20.11. budou stále zavřené školy, hospody, divadla, koncerty, tělocvičny i přímá sledovanost
sportovních utkání. Situace je stále nejasná. Nebude ani tradiční Martinská veselice, vánoční
jarmark v Lidovém domě a s velkou pravděpodobností ani naše slavnostní rozsvěcení vánočního
stromu. Ale o to více hledejme v každém dni něco krásného, co nás potěší a do dalších dnů naladí. Přeji
nám hodně zdraví a krásný listopad, s myšlenkami na hezkou blízkou budoucnost.
starosta L. Bohuslav

