Informace pro občany
 Kompostárna Na Jarově - Kompostárna je otevřena do 20.11. - soboty od 9,00 do 15,00 hod.
a středy od 13,00 do 16,00 hod. Během zimních měsíců budou před kompostárnou přistaveny
kontejnery na větve a na trávu, do kterých budete moci odkládat bioodpad. Sběrný dvůr na
Benátkách má otevřeno středa 14,00-16,00 (zimní období) a sobota 9,00-11,00 hod.
Kulturní výbor OÚ Chrást
- Martinská veselice, která byla plánována na sobotu 13.11. od 20,00 hod. v Lidovém domě
v Chrástu, je bohužel ZRUŠENA!!! Vzhledem k protiepidemickým opatřením není v současné
době vhodné, abychom v respirátorech a s povinnými testy tancovali a bavili se v nabitém sále LD.
Děkujeme za pochopení.
- Vánoční rukodělný jarmark s Flerem, který se koná v Chrástu v Lidovém domě v sobotu
20.11.2021 od 9,00 do 17,00 hod. Budete mít možnost nakoupit originální ručně dělané výrobky
a těšit se můžete na tvořivé dílničky pro děti. Více informací v příloze.
- Zveme Vás na promítání filmu Karel v rámci akce Kino na kolečkách, v Chrástu
v Lidovém domě v neděli 21.11.2021 od 17,30 hod. Promítání bude ve velkém sále Lidového
domu na projekční plátno o velikosti 4x3 m! Vstupné 120 Kč – polovinu (60 Kč) hradí obec Chrást,
polovinu (60 Kč) diváci. Více informací v příloze.
Předběžně upozorňujeme na prosincovou akci:
V sobotu 4.12.2021 proběhnou na chrástecké návsi tradiční Adventní trhy
s rozsvícením vánočního stromu a ohňostrojem. Těšíme se na Vás. Akci
finančně podporuje Skupina ČEZ.
Lékárna Chrást
Lékárna Chrást oznamuje změnu otevírací doby v listopadu:
út-pá 7,30-12,00 a 12,30-16,00; pondělky zavřeno, st 3.11. do 14,00, st 24.11 do 15,00, st 10.11. a
pá 12.11. jen 10,00-15,00. Od 25.11 do 3.12. zavřeno.
Děkujeme za pochopení.
MŠ Chrást – www.mschrast.cz
Měsíc říjen naplno rozjel krásnou hru podzimních barev. I ve školce si každý hraje. Někdy se
školka promění na hrad plný princezen a rytířů. Kolem nich kmitají prodavačky, nádražáci,
zpěváci, lékaři nebo modelky. Byli byste překvapení, kolik takové malé děti za jeden den ve školce
odvedou práce. Ale věnujeme se i skutečné práci. Děti z Krtečků si ze sadů v Břasích přivezly
jablka a pustily se do pečení štrúdlů. Jablka si samy nastrouhaly, těsto naplnily. Vůně z kuchyně
rozdráždila chutě každému. Kromě štrúdlů mlsaly děti vlastnoručně vyrobené křížaly. Podzim
ovládl také třídy ve školce. Děti ze Sluníček se schovaly do lesa a pozorovaly lesní zvířátka. Co asi
na podzim dělají ježci, lišky? Zahlédly i moudrou sovu? Berušky se také vypravily na podzimní
výlet. Turistiku pak vyměnily za návštěvu v knihovně. Paní Koubová se na setkání s dětmi
opravdu důkladně připravila. Kromě knih dětem ukazovala a vyprávěla o tom, co sklidila na
zahrádce. A co chybí k úplné idylce? Pohádka! Postarala se nám o ni Milena Jelínková.
V listopadu se těšíme na další její autorskou pohádku.
zaměstnanci MŠ Chrást
ZŠ Chrást – http://www.zschrast.cz/
Koncem října bylo veselo. Žáci šestých a sedmých tříd přespávali ve škole a nahradili si tak
tradiční celoškolní dušičkovou oslavu, která se letos ani loni z epidemiologických důvodů
nemohla uskutečnit. Třeťáci absolvovali týdenní plavecký kurz v Sušici. Kromě plavání si
užívali také jízdu na tobogánu a aktivity venku, na čerstvém vzduchu. Dále pokračoval turnaj
v miniházené, ve kterém byli naši žáci velmi úspěšní. Žákyně šestého ročníku dokonce

zvítězily a získaly putovní pohár. Pevně věříme, že se jim první místo podaří obhájit i v příštím
roce. Práce na školní zahradě pokročily a na terénních úpravách se podíleli i žáci devátých tříd.
Říjen se moc vydařil, uvidíme, co přinese listopad.
Tomáš Páník, ředitel školy
ZUŠ Chrást – http://www.zus-chrast.cz/
Naše říjnové umělecké aktivity zahájily absolventky ze třídy p.uč. Holátové (1.10. v kostele na
Jižním předměstí v Plzni). Další naši žáci obohatili kulturní komunitní život – V.Šnajdr (ze tř.
P.uč. Anderleho) krásně zahrál 14.10. na vernisáži v Dýšině, a den na to na Vítání občánků
v Kyšicích. Tam ho doplnilo vystoupení dvou žákyň našeho literárně dramatického oddělení.
Všichni naši „dramaťáci“ pak navštívili 18.10. chrásteckou MŠ a mladším kamarádům přednesli
básničky J. Kainara. 23.10. proběhlo další představení souboru Karkulka, tentokrát ve Všenicích.
Další náš soubor – Malá muzika – vystoupil v úvodu chrásteckého koncertu k výročí republiky.
V pondělí 25.10. se v kyšickém kulturním domě uskutečnil koncert pěvecké třídy p.uč. Výrutové.
Všichni se na ZUŠ těšíme z toho, že stále prezenčně učíme a doufáme, že i přes různé přechodné
karantény a občasná běžná nachlazení se budeme dále pravidelně se žáky vídat – nejen ve výuce,
ale i alespoň na drobnějších komorních přehrávkách a akcích.
Za ZUŠ Chrást Pavla Sovová
Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/
V sobotu 20.11. od 18 hodin srdečně zveme na přednášku Tomáše M. Živného O HEBREJŠTINĚ A
HEBREJSKÉM MYŠLENÍ aneb „Jak lépe rozumět jazyku Bible“. Vstup volný. Informace o
bohoslužbách a dalších aktivitách najdete na webu nebo na vývěsce sboru.
Karel Šimr, farář
Myslivecký spolek Chrást
V měsíci listopadu se již intenzivně věnujeme péči o zvěř, kterou přikrmujeme jadrnými krmivy. Pole
byla sklizena zemědělci a během krátké doby přišla zvěř o přirozené zdroje potravy. Jadrné krmivo
obsahuje nejdůležitější stavební a energetické látky pro život zvěře. Zvěř nabírá poslední tukové
zásoby před zimou. Podle počasí a množství sněhu přidáváme do krmelců čerstvé seno a v solnících
zkontrolujeme stav lizu. Bažantům do zásypů předkládáme plevy smíchané s jadrným krmivem.
V tomto období také vrcholí lovecká sezona, a to prostřednictvím společných honů a naháněk. Dále
probíhá také individuální lov spárkaté zvěře, a to především průběrné holé zvěře. Přejeme našim
spoluobčanům příjemné procházky podzimní honitbou. Myslivosti zdar!
Za Myslivecký spolek J. Humlová
SDH Chrást
Říjen byl klidný až na čtvrtek jednadvacátého, který však vydal za celý měsíc. Silný vítr
dorazil i k nám do Chrástu, a tak začínáme velmi zlehka u padlého stromu za rozvodnou. Po
rozcvičce a zahřátí pily se vydáváme na větší sousto na kurty, kde už byla situace složitější.
Během toho nás posílá operační důstojník na zajištění střechy v ulici Pod Vilovou.Dovolím si
propůjčit jednu vtipnou poznámku. Někomu utíká psík, někomu krytina. Střechu jsme zajistili
a vracíme se na kurty. Po odjezdu z kurtů stíháme chytit jeden slunečník, který se vydal na
cestu bez majitele. Abychom toho neměli málo, byli jsme vysláni na strom do Nadryb. Než
jsme se k nahlášenému stromu dostali, postavily se nám do cesty další tři stromy.
Za hasiče Fantiš Jiří
Český rybářský svaz – MO Chrást
Kroužek pro mladé rybáře v Chrástu byl zahájen ve čtvrtek 7. října 2021 v klubovně v Rybářském
domě v Chrástu. Tak pokud se někdo z dětí chce přihlásit, ještě můžete i přijít a přihlásit se. Pro mladší
a začínající rybáře kroužek probíhá každý čtvrtek od 15.30 do 17.00 hodin pod vedením panem F.
Frühaufem z Rokycan a každý pátek pro starší a pokročilé rybáře od 15.30 do 17.00 hodin pod
vedením O. Svobodou z Nové Hutě. Jinak pokud máte nějaké dotazy, můžete volat na telefon pana
Märze 736645716. Těšíme se ještě na další zájemce. V sobotu 26. června 2021 jsme mohli uspořádat
po malé odmlce soutěž pro mladé rybáře „ZLATÁ UDICE“, na návesním rybníku v Chrástu.

Zúčastnilo se 20 dětí a soutěžilo se v poznávání ryb, hodu na cíl a v lovu ryb, kde se nepočítal počet
nachytaných ryb, ale jejich délka v centimetrech. Děti byly rozděleny do dvou kategorií, mladší a
starší. Ve skupině mladších se na 3. místě umístil Pavel Hrubý, na 2. místě Jaroslav Jára a na 1.
místě Jaroslav Kurila. Ve skupině starších se na 3. místě umístil Václav Klíma, na 2. místě
Miroslav Ryba a na 1. místě Jakub Rejthar. Absolutním vítězem se stal Jaroslav Kurila, který získal
největší počet bodů ve všech kategoriích. Vítězové obdrželi hodnotné ceny a ještě malou pozornost.
Na závěr je čekalo občerstvení s opékáním buřtů. Myslíme si, že se soutěž dětem i rodičům líbila a
počasí nám přálo, tak se budeme zase těšit v příštím roce. Naše dvě děti z kroužku Miroslav Ryba a
Jaroslav Kurila spolu s vedoucím kroužku p. O. Svobodou se zúčastnili 3.-5. září 2021 setkání
Mládeže Rady ČRS v Zadní Třebáni, které bylo velmi vydařené a dětem se moc líbilo. Organizace
celého víkendu byla perfektní a patří obrovský dík organizátorům z ÚS hlavního města Prahy. Děti
důstojně reprezentovaly naši organizaci a zažily nevšední zážitky a navázaly nové kamarádské
vztahy.
Za ČRS MO Chrást Marcela Märzová
CK Sport Beran – cyklistický a MTB biatlonový klub
Sedmý ročník MTB biatlonu je za námi. Jediný letošní mistrovský dres získal Marcel Beran
ve finále na Butově. Celkově po 7 závodech: 1.místo Natálie Guberová (U11ž), 2. Tomáš
Beran a 4.Lukáš Beran (M15), 1.Marcel Beran a 5.Miloš Chytil (M45) a 2.místo Radka
Beranová (Ž45). V soutěži střelců Junior 2.Natálie Gruberová 93% úspěšnost a v kat. Střelci
3x 2.místo Tomáš Beran (81%). V týmech nám patří 4.místo ze 23 týmů. Aktuálně máme
objednanou sadu klubového oblečení na sezonu 2022. Chrástecký závod MTB biatlonu
plánujeme na 10.dubna 2022.
Marcel Beran
FC Spartak Chrást
Letošní podzimní sezóna výjimečně skončila už v posledním říjnovém víkendu. Naši nejmenší
fotbalisté (tzv. přípravky) sbírají zkušenosti v zápasech proti svým vrstevníkům především
z Plzně. Mladší žáci se nachází uprostřed tabulky a starší žáci suverénně přehrávají většinu svých
soupeřů a vedou tabulku. Dorostenci jsou až ve druhé polovině tabulky a muži mají tak
vyrovnané soupeře, že se pohybují mezi 3. a 8. místem. Těšíme se opět na jarní sezónu,
doufejme, že nám ji koronavirus nezruší.
Místní knihovna – tř. Čs. odboje 133, Chrást (přízemí budovy OÚ Chrást)
tel. 377845514, e-mail: knihovnachrast@volny.cz; www.naseknihovna.cz/chrastuplzne
pondělí
12,00-19,00 hod.
středa + čtvrtek
9,00-15,00 hod.
Přehled akcí:
Datum

Čas

Místo

Akce
Pořadatel
City Band Romana Audese hraje
Kulturní výbor
ke Dni seniorů
RUPRT +
Vánoční rukodělný jarmark
fler.cz + Obec
s Flerem (viz příloha)

pá 5.11. 17,00

Lidový dům

so 20.11.
9,00-17,00

Lidový dům

so 20.11. 18,00

fara ČCE

ne 21.11. 17,30

Lidový dům

Karel – Kino na kolečkách
(viz příloha)

Kulturní výbor

po 29.11. 16,00

KD Kyšice

Kyšický předvánoční koncert

ZUŠ Chrást

Přednáška Tomáše M. Živného farní sbor ČCE
O hebrejštině a hebrejském myšlení

Kontakt na tvůrce Kulicha: referent@obecchrast.cz, knihovnachrast@volny.cz.
Vydává Kulturní a sportovní výbor OÚ Chrást
ev. č. MK ČR - E 16084
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Události měsíce:

2.11. – Památka zesnulých (Dušičky)
17.11. – Den boje za svobodu a demokracii (st.svátek)

KULturní Informace pro CHrást

Listopad 2021

Dobrý den.
Český směr, 16.listopadu 1930: Stříkačka. Minulou sobotu viděli zde naši hasiči v „provozu“ motorovou
stříkačku, kterou na pozvání sboru předvedla fa Holeček z Prahy. Bájili o té vymoženosti, prý k tomu úplně
stačí tři muži. Jeden tady, druhý tamhle, třetí tuhle, něco se uvnitř zmačkne a už to stříká! Někteří sice radili,
pochybovali, nevěřili. V sobotu se tak rozestavili okolo, uvnitř něco stiskli a… nejhůře snad dopadl občan Š.,
který prý ani v těch největších lijácích, den trvajících, nebyl tak „skrz“, jako ten den, kdy v Chrástu zkoušeli
motorovou stříkačku. Po té neslavné zkoušce uznali všichni, že musí býti zesíleno mužstvo a – zkoušelo se
znovu. Výsledek? Pořádná valná hromada, voda stříkala, mašina „jela na plno“, všichni „durch“ – scéna pro
zfilmování! Nebudou naši hasiči uvažovati o zakoupení něčeho slabšího?
Každý začátek je těžký... Tak děkujme hasičům, že vytrvali.

Slovo starosty:
Vítr fouká, listí padá a mráz klepe nám na záda. Tak by se dal popsat letošní konec října. Ještě chybí dodat,
že slunce se na nás hodně směje, abychom nabrali vitamín D a nemuseli rychle do postele. Celý říjen byl
opravdu bohatý. Hned na začátku proběhly volby do Poslanecké sněmovny ČR, kdy jsme si zvolili naše
budoucí zákonodárce. V historii ČR jsou výsledky voleb poprvé podle nových pravidel a doufejme, že naše
nová vláda bude vládnout rozumně se známým heslem „spravedlivě rozděl a panuj“. Kdo se nepoučil
z dějin, musí je znova prožívat. Ale rádi jsme prožili historii hezkým nedělním odpolednem (24.10.), kdy
jsme státní svátek 28. říjen oslavili koncertem ve společnosti Malé muziky z Chrástu a krojované Lidové
muziky z Chrástu pod vedením V. Kouby. Zazněly krásné české lidové písně, s hezkým slovem, které
k tomuto velkému svátku patří. Proto vzpomínejme a učme se z dějin. Na to hezké buďme hrdí, na to
ošklivé se dívejme s respektem, aby se to už neopakovalo a pro naše děti vybudujme takové dějiny, aby na
nás s úctou vzpomínaly. Lidé z ulice Příční a Široké budou určitě vzpomínat na to, jak se s obtížemi
dostávali ke svým domovům z důvodu rekonstrukce komunikací. Vážím si jejich trpělivosti. V současnosti
jsou již udělané hlavní komunikace a během listopadu se budou dodělávat vjezdy a krajnice. Své opravy se
dočkala i komunikace Polní. Z důvodu možné pokračující výstavby se udělala rekonstrukce se stříkaným
povrchem od křižovatky s ul. Širokou ke křižovatce s ul. Průběžnou. Asfaltováním se vyspravily i různé
díry po obci, ale zejména v komunikaci U Trati. Na žel. přejezdu na Dolanské ul. budou od listopadu
fungovat světelné závory. Tento přejezd byl pro mnohé z nás velice nepřehledný a nebezpečný. V plném
proudu pokračuje po zhotovených protlacích výstavba kanalizace směr Plzeňská. Od 1.11. začínáme
s výstavbou vodovodu v dolejším Chrástu v Mlýnské ul. Stále ještě osazujeme nová LED svítidla
veřejného osvětlení v polovině obce, která nám uspoří energii a záruka na ně je pět let. Druhá etapa prořezu
stromů odbornou firmou po obci bude pokračovat ještě v listopadu. Začalo období, kdy listy ze spadlých
stromů nestačíme počítat natož sbírat. Podzim je něco jako inflace listí. Po chladných a mrazivých ránech
se probouzíme do listových závějí, kdy nám stromy dobrovolně odevzdávají svůj šat. Ještě že máme
kompostárnu, která je ale již hodně plná a odpad z ní je neprodejný a nepoužitelný. Vývoz materiálu bude
stát nemalé peníze, ale musíme to přes zimu udělat, aby byla na jaře opět krásná, voňavá, ale hlavně
prázdná. Prázdný sál Lidového domu bohužel zůstane i na letošní Martinskou veselici, která měla být
13.11. Povinnost respirátorů, testů a rozestupů z důvodu Covidových opatření je pro takovou
zábavu obtížné dodržet. Je nám to opravdu líto. Snad alespoň uskutečníme koncert v pátek 5.11.,
kdy by nám měl od 17,00 hod. zahrát pro seniory pan Roman Audes hezké písně a melodie, které
nikdy nestárnou. Zveme vás tímto i na další plánované listopadové akce. V sobotu 20.11. na
Jarmark, který bude v Lidovém domě a hned v neděli 21.11. na Kino na kolečkách, kdy budeme
promítat ve velkém sále film Karel (o životě Karla Gotta). Sledujte, prosím, SMS zprávy a
informace z OÚ. V této době, kdy se nařízení mění ze dne na den, nemůžeme nic zaručit. Co vám
určitě zaručíme je, že se nám ze soboty z 30.10. na 31.10. změní čas a budeme zase spát o hodinu déle.
Listopad začíná Svátkem Všech svatých (1.11.) a Památkou zesnulých (2.11.). Oba dny jsou významné pro
nás všechny, protože každý z nás má někde svého blízkého člověka, s kým žil, pobyl nebo kamarádil, a ten
již není mezi námi. Je dobré se v tyto dny na chvíli zastavit a uvědomit si, že návštěva na této zemi je velice
krátká, ale krásná. Každý den je dobré prožít s myšlenkou, že ten další bude ještě lepší. Na hezkou návštěvu
každého dne, na kterou se těšíme, přece nemůžeme přijít naštvaní. Přeji nám hezký listopad s veselými
podzimními myšlenkami. „Zapálit svíčku je dobré, ale nadávat na tmu je větší zábava“. Hezký měsíc
listopad s pohodou, kterou nám dávají ti, kteří leckdy potřebují pohlazení ještě více než my.
starosta L. Bohuslav

