Informace pro občany

 Kompostárna Na Jarově je již uzavřena, otevřeme zase až na jaře. Sběrný dvůr na
Benátkách má otevřeno středa 14,00-16,00 (zimní období!!!), sobota 9,00-11,00 hod.
 Platbu za 1. pol. 2021 za svoz komunálního odpadu (popelnice občanů a kontejnery
v Dolejším Chrástu) a poplatek ze psa můžete platit až po 1.1.2021, složenky Vám budou
doručeny s příchodem nového roku spolu s lednovým Kulichem. Bohužel došlo k navýšení
částky za likvidaci odpadu z důvodu nového výběrového řízení na dodavatele služby.
 Změna jízdních řádů vlaků ČD od 13.12.2020 – Od 13.12.2020 dochází k drobným úpravám
jízdního řádu vlaků – Přehledný jízdní řád bude k dispozici na obecním úřadě od
14.12.2020 nebo na www.obecchrast.cz.
 Informace o dotacích z důvodu dodržení publicity:
- Obec Chrást získala v letošním roce dotaci od Plzeňského kraje ve výši 310.000,- Kč
na akci „Příspěvek na opravy cisternové automobilové
stříkačky většího rozsahu“.
- Na Pečovatelskou službu získala obec Chrást dotaci ve
výši 50.000,- Kč v rámci Programu podpory sociálních
služeb v Plzeňském kraji 2020 - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi.
Dále obec získala dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na
akci „Dětská hřiště v obci Chrást“ ve výši 752.468 Kč.
Od Ministerstva kultury obec získala finanční podporu ve výši 40.000 Kč na projekt
Rozšíření knihovního systému Clavius Místní knihovny Chrást.
Od Ministerstva financí obec obdržela dotaci na akci „Obec Chrást – Rekonstrukce
Základní školy v obci Chrást“ ve výši 1.825.674 Kč.
Děkujeme Skupině ČEZ jako partnerovi rozsvěcení
vánočního stromu v roce 2020
„Kruháč“

- Obec vstupuje do adventního času s novým průtahem a okružní křižovatkou od závor až
k obecnímu úřadu. Máme hotovo!! Probíhají dodělávky a přípravné práce na kolaudaci. Akce
se povedla a já tímto děkuji za pomoc, trpělivost, všímavost, kdo žije přímo v dění stavby,
dojíždějícím s přesuny zastávek, procházejícím nebo projíždějícím staveništěm a učitelům i
rodičům dětí, kteří pomáhali s bezpečností a doprovodem do školy. Nyní pracujeme na
obecním znaku, který bude umístěný ve středu kruhového objezdu. Prosíme a žádáme
všechny řidiče, aby neparkovali na chodnících z důvodu možného promáčknutí. Chodník
není stavebně konstruován na nosnost automobilů. Přejme si, aby tato nová hezká část
obce vydržela také aspoň 36 let. Záleží jen na nás. Děkuji vám.
Starosta obce
Vánoční promoakce firmy AVE CZ
Firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., která zajišťuje likvidaci odpadu v naší obci
uskuteční vánoční promoakci pro děti a dospělé ve čtvrtek 24.12. v 10,00 hod. na návsi
u cukrárny a v 10,30 hod. na bytovkách (ul. Družstevní a Budovatelů). Těšit se můžete
na 3 Santa Clause, elfa, skřítka u popelářského KUKAvozu a drobné dárečky.
Zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň
I letos proběhne tradiční vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň, tentokrát
bohužel kvůli pandemii koronaviru pouze u vás doma. Více informací najdete
v přiloženém letáku a na www.zpivamekoledy.cz (registrace možná od 1.12.2020).
Oddíl Sluníčko
Vážení a milí spoluobčané,
rádi bychom Vás pozvali na procházku po Chrástu spojenou s hledáním „Okenního adventního
kalendáře“. Podrobnosti najdete v přiložené pozvánce. Letošní čísla jsou již rozdána, ale pokud
byste se chtěli zúčastnit příští rok, můžete nás kontaktovat již nyní přes naše webové stránky.
PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ ROK 2021.

ZŠ Chrást – http://www.zschrast.cz/
Měsíc listopad utekl jako voda a přinesl s sebou několik pozitivních zpráv. První z nich byla ta, že se
18. listopadu škola opět otevřela, ačkoliv jen pro první a druhé ročníky. Ocenili to nejen prvňáčci a
druháčci, ale i jejich rodiče a také paní učitelky. Druhá pozitivní zpráva přišla o pár dní později, když
bylo oznámeno, že se od 30. listopadu budou také moci vrátit i zbývající ročníky. Žáci prvního
stupně a deváté třídy budou do školy docházet pravidelně, zatímco se žáci šestých až osmých tříd
budou ve škole střídat. Jeden týden se budou učit prezenčně, druhý týden distančně. Ve škole se
navíc budou i nadále dodržovat hygienická opatření, v rámci nichž např. dojde k omezení výuky
hudební a tělesné výchovy. Zatím tedy nepůjde o návrat do starých, zajetých kolejí, na které jsme
zvyklí, nicméně i přesto se žáci a učitelé na výuku těší. Za chvíli nás čekají Vánoce a ačkoliv se tento
rok budeme muset obejít bez některých tradičních prosincových akcí, jsme rádi, že si můžeme
předvánoční čas užít společně.
Tomáš Páník, ředitel školy
MŠ Chrást – www.mschrast.cz
Skončil měsíc listopad a v mateřské škole běží normální život. Nicméně je to zvláštní doba. Děti od
září neviděly ani jedno divadelní představení nebo hudební vystoupení. Nemohou si zažít, jaké to je
„jít do divadla“ a bez dechu sledovat příběh, který se odehrává přímo před jejich zraky. Vydržet sedět
v tichosti na jednom místě a nekonzumovat při ději popcorn a popíjet limonádu. Čas covidu bere
našim nejmenším i tento druh zážitků a návyků s tím spojených. Přesto mají to velké štěstí, že se
každý den potkávají se svými vrstevníky a prožívají s nimi radosti, ale řeší i první „velké“ konflikty.
Nevědomky se učí mnoha manuálním i sociálním dovednostem. Celý měsíc listopad děti zkoumaly
podzimní počasí, stromy a jejich plody. Sbíraly kaštany a žaludy, ochutnávaly hrušky a jablka.
Jablíčka se stala i součástí balíčku, který děti ozdobily obrázky, a které se staly dárkem pro seniory
v DPS. Spolu s dětmi jsme 13. listopadu v rámci „dne laskavosti“ vyrazili k sousedům na netradiční
návštěvu. Paní pečovatelce jsme předali dárky mezi dveřmi. Děti našim sousedům zazpívaly za
doprovodu akordeonu pod okny několik lidových písní. Dětem byly odměnou nejen sladkosti, které
jim babičky a dědečkové poslaly, ale hlavně jejich rozzářené oči a mávající ruce v oknech. Nic si již
dopředu neplánujeme. Teď už jen doufáme, že Mikuláše, Anděla a Čerta uvidíme ve školce živé a že
Ježíšek nečte vládní nařízení.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Chrást
ZUŠ Chrást – http://www.zus-chrast.cz/
Učitelé a žáci v naší ZUŠ pokračovali během listopadu distanční formou výuky. Rodičům zejména
našich mladších žáků velmi děkujeme za pomoc a podporu. Díky úzké spolupráci se ZŠ Chrást
používáme Workspace a v tuto dobu např. všechny naukové skupiny již mají své Google učebny,
učitelé nauk sdílejí své zkušenosti v Google kabinetu, pedagogický tým se sešel k poradě ve Virtuální
sborovně. Společně rozvíjíme své dovednosti v ovládání technologií, připravujeme videokoncerty,
žáci LDO nahráli pro děti v MŠ básně J.V.Sládka. Určitě se můžete těšit na nějaké „zuškovské“
vánoční digi dárky. Zatím srdečně zvu, abyste si připomněli předvánoční koncert V zámku a
podzámčí, který proběhl před třemi lety. Těšíme se na taková setkání „naživo“ a jsme rádi, že se
obnovuje aspoň individuální výuka. Pevné zdraví a pěkný advent přeje za celou ZUŠ
Pavla Sovová
Myslivecký spolek Chrást
V měsíci prosinci se naši členové věnují především přikrmování zvěře. Do zásypů dávají drobné zvěři
pšenici. Spárkaté zvěři předkládáme oves a seno. Poslední měsíc v roce je jeden z nejstudenějších
období v roce a zvěř potřebuje nejen přikrmovat, ale také je pro ni důležitý klid v honitbě. Žádáme
proto občany, aby při svých procházkách honitbou vodili své psy na vodítkách a zamezili tak jejich
volnému pobíhání. V současné době jsou volně žijící druhy vystaveny nadměrné zátěži, protože lidé
navštěvují jejich přirozená stanoviště více než obvykle. Přejeme všem spoluobčanům klidné prožití
vánočních svátků a hodně zdraví a sil do nového roku. Myslivosti zdar!
Za Myslivecký spolek J. Humlová
Český rybářský svaz – MO Chrást
Během podzimu bylo do našich revírů Berounka 9, Berounka 10 a Klabava 1 vysazeno 54000 kusů
podoustve říční, 3200 kusů lína obecného, několik set kusů candáta obecného, přes 6000 kg kapra
obecného a 120 kg tzv. bílé ryby. Bílou rybou je nazývaná rybí droboť, která je vylovena spolu

s kapry z chovných rybníků, převážně plotice obecná, cejn velký, ale také hrouzek obecný a karas.
Jak bude probíhat výdej povolenek v roce 2021, bude zveřejněno na našich webových stránkách,
či vyvěšeno na dveřích kanceláře Rybářského domu MO a jinak každý náš člen obdrží informace
jako každým rokem dopisem, e-mailem a také to bude uvedeno v lednovém Kulichu 2021.
Přejeme všem rybářům, členům naší organizace a našim spoluobčanům klidné Vánoce a do
nového roku 2021 pevné zdraví. Věřme, že bude lépe. Petrův zdar.
Za ČRS MO Chrást Marcela Märzová
Farní sbor ČCE Chrást – http://chrast.evangnet.cz/
V sobotu 19.12. od 14 do 17 hodin zveme děti k malování betléma, který bude během Vánoc
vystaven v altánu na farské zahradě, a pečení vánočních perníčků, které si pak můžete odnést
domů. Hodí se vám krabička na cukroví, pracovní oblečení, případně vlastní formičky. Prosíme
o přihlášení vzhledem k omezení počtu účastníků u K. Šimra na čísle 739 244 774.
Předvečer Narození Páně 24.12. se letos obejde bez inscenace Živého betléma. Po setmění jste
zváni přijít na farskou zahradu, kde bude v altánu osvětlený malovaný betlém a připraveno
betlémské světlo. Ve 22,30 oslavíme Kristovo narození při (Před)půlnoční bohoslužbě.
Karel Šimr, farář
CK Sport Beran – cyklistický a MTB biatlonový klub
V listopadu mají cyklisté po závodní sezoně, setkávají se na společných vyjížďkách a slavnostních
vyhlášení celkového pořadí jednotlivých seriálů závodů. To nám letos díky covidu odpadlo. Naštěstí
je možné cyklistiku provozovat individuálně bez omezení. K říjnovému soupisu našich úspěchů
bych rád doplnil vítězství Natálie Gruberové v Talent Cupu v kategorii U9ž. Jestli nás PES pustí na
stupeň 3, tak se těšíme 6. prosince na Mikulášskou vyjížďku a 25.12. na tradiční Vánoční jízdu.
Marcel Beran
FC Spartak Chrást
- V poslední době ve sportovním areálu dochází k poškozování majetku. Žádáme občany,
pokud by měli informace o možných pachatelích, aby informovali zástupce oddílu fotbalu.
Děkujeme Vám.
Místní knihovna – tř. Čs. odboje 133, Chrást (přízemí budovy OÚ Chrást)
tel. 377845514, e-mail: knihovnachrast@volny.cz; www.naseknihovna.cz/chrastuplzne
Knihovna Chrást je od 25.11. otevřena v režimu výdejového okénka-knihy si předem
objednáte (tel. 377845514, mail: knihovnachrast@volny.cz), nabídka knih je i na online
katalogu http://90.178.88.209/katalog/. Předem objednané knihy vám připravíme a vy si je
pouze vyzvednete, bez možnosti volného výběru. Případně bez objednání necháte výběr na
knihovnici. Vrácené knihy v igelitce vyměníte za půjčené opět v igelitce u označeného okna
v přízemí OÚ. Výpůjční doba Po, St, Čt 9,00-15,00 h.
Přehled akcí:
Datum

Čas

během prosince

Místo
www.zus-chrast.cz

16.12.

18,00

u vás doma

19.12.

14-17

farská zahrada

24.12.

10,00
chrástecká náves
10,30 bytovky (ul. Družst., Budov.)

24.12.

14-15

chrástecká náves

24.12.

22,30

farská zahrada

Akce
V zámku a podzámčí https://youtu.be/v1ZPCLYt0K0
Zpívání koled s Českým
rozhlasem Plzeň
Malování betléma a pečení
vánočních perníčků
Promoakce firmy AVE CZ

Pořadatel
ZUŠ Chrást
obec Chrást a
ČRo Plzeň
farní sbor ČCE
AVE CZ

Vyzvednutí odměny za vyplnění oddíl Sluníčko
adventního okenního kalendáře
farní sbor ČCE
(Před)půlnoční bohoslužba
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Události měsíce:
5.12. – bude chodit Mikuláš???
21.12. – první zimní den
24.-26.12. – Vánoční svátky

KULturní Informace pro CHrást

Prosinec 2020

Dobrý den.
Nová doba, 25.prosince 1925: Jak se staví. V Chrástu u Plzně bylo od r.1920 až do nynější
doby postaveno 50 rodinných domků a 2 tovární objekty. Žel že v těchto se nepracuje. Kdyby se
v těchto podnicích pracovalo, mělo by dělnictvo zaměstnání a hospodářský život náš by stoupl. I
na příští rok připravuje se několik staveb rodinných domků. Bylo by třeba stavět ještě víc,
poněvadž bytová nouze je stále hodně citelná a není u konce.
Přejeme vám krásné Vánoce ve všech bytech i domech a hlavně - ať už nás v příštím roce nic
špatného nepřekvapí!
Slovo starosty:
Začíná adventní čas, bez adventního odpoledne… Letos poprvé po 17 letech společně nerozsvítíme
na návsi před cukrárnou stromek a neuvidíme ohňostroj. I tak bude vánoční strom zdobit naši náves
po celý vánoční čas a bude rozsvícen i díky finanční podpoře Skupiny ČEZ. Kvůli Covidu-19 jsme
stále v nouzovém stavu zatím do 12. prosince. Žijeme tak, abychom jeden druhého neohrožovali.
Jsme k sobě ohleduplnější, vstřícnější a objevujeme stále nové možnosti, jak se naučit i s covidem
vnímat vše krásné. Náš život bude takový, jak ho ovlivní naše myšlenky. Jednu myšlenku mám i na
prosincovou zahradu - vše máme již hotové a s uříznutou barborkou (4.12.) z třešně nebo višně se
těšíme na krásné bílé květy, které nám o Vánocích určitě vykvetou. Tak si ji nezapomeňte pro
radost uříznout! Letošní listopad byl bohatý na mnoho událostí. Památka zesnulých 2.11.,
překvapivé vítězství J. Bidena ve volbách na prezidenta USA. Uplynulo 400 let od bitvy na Bílé
hoře (8.11.1620), kdy byla poražena stavovská vojska a k moci se dostali Habsburkové, kteří
Čechy poněmčovali a vládli až do roku 1918. Tomuto období se říká doba temna. Následovala
třicetiletá válka, která přinesla do českých zemí neštěstí a bídu. V tomto období byl donucen odejít
do emigrace náš největší pedagog a učenec 17. století J.A.Komenský. Letos si připomínáme 350 let
od jeho úmrtí (15.11.1670). Co by asi říkal na současné distanční studium, školy bez dětí
s unavenými rodiči, kteří po práci vysedávají s dětmi nad úlohami. Bílý Martin (11.11.) byl
zklamaný, že nepřivezl sníh, ani Martinské víno. Státní svátek 17. listopad - Den boje za svobodu a
demokracii jsme oslavili bez oslav, ale i tak jsme si uvědomili, že tento den je jedním
z nejdůležitějších pro historii naší republiky 20. i 21. století, na který nesmíme nikdy zapomenout.
Obec má nový kabát. Střed obce od závor až k obecnímu úřadu je hotový. Stihli jsme to dokončit.
Ve středu kruhového objezdu se bude pyšnit náš obecní znak. Slavnostní otevření se bohužel
nemůže uskutečnit z důvodu pandemie, ale věřím, že si vše vynahradíme na jaře a průtah dostane
od nás všech řádné přivítání. Adventní čas čtyř týdnů do Štědrého dne je dobou očekávání, kdy
v tomto sychravém čase začíná sv. Barbora vyhánět dřevo ze dvora do kamen, Mikuláš s čerty i
anděly utěší nedočkavé děti sladkostmi. Sv. Lucie (13.12.) noci upije a dne nepřidá a najednou tu
bude koleda. Tu si společně - nespolečně zazpíváme 16.12. od 18.00 hod. s Českým rozhlasem
Plzeň (více na www.zpivamekoledy.cz a v Kulichu). A nejednou zazvoní slavnostní zvonec a
všichni si opět po roce uvědomíme, že Štědrý den je ten ze všech nejvzácnější. Užijme si ho tak,
jak si přejeme, dělejme to, na co máme sílu a každého, na kterého si vzpomeneme třeba jen
myšlenkou, v tento sváteční den pohladíme.
Přeji nám všem krásné Vánoce 2020. Bude za námi rok, který nebyl jednoduchý. Neobešli jsme se
bez vzájemné ohleduplnosti, měli strach ze zákeřné nemoci, naučili jsme se vnímat, že strach je
předzvěst zdraví, školy pro děti nezbytnou nutností, kdy doma bychom to s nimi neustáli. Děkuji
všem zdravotníkům, úřadům, vojákům, policajtům, učitelům, živnostníkům, podnikatelům,
prodavačům a vůbec všem, kteří do boje nastoupili a nikdy to nevzdávali. Zjistili jsme, že
nepotřebujeme plno hmotných věcí, ale více vnímavost lidských srdcí. Ztratili jsme jeden rok
plnohodnotného života s omezením, kdy zákazy, příkazy, nemožnost podnikat, učit a volně
cestovat nám bralo i dávalo sílu. Ale o to víc jsme nyní zocelení, máme novou zkušenost, vážíme si
více zdraví a určitě budeme celý příští rok o to více šťastní. Krásný vánoční měsíc prosinec, který
rozdává všem lidem radost.
starosta L. Bohuslav

