Informace pro občany
 Kompostárna Na Jarově - Během zimních měsíců jsou před kompostárnou přistaveny
kontejnery na větve a na trávu, do kterých můžete odkládat bioodpad. Sběrný dvůr na
Benátkách má otevřeno středa 14,00-16,00 (zimní období) a sobota 9,00-11,00 hod.

 Změna jízdních řádů vlaků ČD od 12.12.2021 – Od 12.12.2021 dochází k drobným
úpravám jízdního řádu vlaků a autobusů – Přehledný jízdní řád bude k dispozici na
obecním úřadě od 13.12.2021 nebo na www.obecchrast.cz.

 Ve čtvrtek 25.11. byl u tělocvičny přidán k původnímu kontejneru na textil ještě jeden
nového typu a zároveň zde byl umístěn Penguin Box. Penguin Box je samoobslužná
exteriérová výdejna a sběrna zásilek, hygienická a přístupná nonstop. Naši občané (a nejen
ti) tak budou moci využívat další možnost k doručování a odesílání zásilek.
Kulturní výbor OÚ Chrást
V sobotu 4.12.2021 se měly konat na chrástecké návsi tradiční Adventní
trhy s rozsvícením vánočního stromu a ohňostrojem. Akci finančně
podpořila Skupina ČEZ. Z důvodu zpřísňování protikovidových opatření
jsme nuceni Adventní odpoledne zrušit, stromek bude svítit již první
adventní neděli. Slavnostní proslov pana starosty Bohuslava a faráře ČCE pana Šimra
a písně s vánoční tématikou v podání sboru pod vedením paní Ireny Výrutové budete
moci sledovat na internetových a facebookových stránkách obce. Slavnostní ohňostroj
budete moci sledovat živě v sobotu 4.12. od 18,00 hod. ve sportovním areálu.
Zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň
Srdečně Vás zveme ve středu 15.12.2021 od 17,30 hod. na chrásteckou náves na 3.
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.
Lékárna Chrást
Lékárna Chrást oznamuje, že do konce roku 2021 bude z provozních důvodů uzavřena.
V případě změny vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.
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. Přejeme Vám krásné
Vánoce a šťastný nový rok 2022.
MŠ Chrást – www.mschrast.cz
Listopad začal zvesela. Navštívili jsme naše sousedy v DPS. Přišli jsme jim na zahradu
před okna zazpívat za doprovodu akordeonu lidové písně. Ačkoliv jsme měli díky
dodržování nařízení k sobě daleko, všechny písničky jsme si zanotovali společně. Víme, co
se sluší, a na návštěvu jsme nepřišli s prázdnou. Babičkám a dědečkům jsme přinesli
domácí dýňový kompot. Třída Sluníček v rozjuchané náladě pokračovala. V rámci oslavy
Halloweenu připravily paní učitelky pro děti a jejich rodiče na zahradě školky strašidelné
odpoledne plné úkolů, které v dobré náladě zakončili popíjením čaje. Myslíte, že to byl
Halloween bez kostýmů? Omyl. Sluníčka si ještě užila maškarní, na kterém samozřejmě
nechyběly čarodějnice, kostlivci a hudba. U Berušek se vznesli do výšek. Barevní draci
doslova zaplavili třídu. Ale protože zima už se blíží, začali se už připravovat na
nadcházející vánoční čas. Zabloudil k nim i popletený Mikuláš. Krtečkové jeden týden
prožili v duchu české tradice. Svatý Martin, k nelibosti dětí, nepřijel na bílém koni, ale děti
si rozvoněly třídu vlastnoručně vyrobenými martinskými slanými rohlíčky. Bylo úžasné

pozorovat, jak jinak chutná něco, co si děti samy vyrobí. Psst …slyšíte? „Pásli ovce Valaši.“
Děti už trénují. Chtějí překvapit Ježíška. Ale pozor! Čerti brousí kolem. Jak tohle dopadne?!
kolektiv zaměstnanců
ZŠ Chrást – http://www.zschrast.cz/
V průběhu listopadu jsme se pomalu loučili s podzimem a začali se chystat na období adventu.
Zpěváčci školního sboru pilně cvičili pod vedení paní učitelky Výrutové a mají za sebou první
vystoupení, které věnovali spolužákům a vyučujícím. Zazpívají také u příležitosti rozsvícení
vánočního stromu 4.12. v centru obce. Kromě kroužku zpěvu se v naší škole naplno rozběhly
také ostatní volnočasové aktivity. Letos se v nabídce nově objevil kroužek robotiky, který je
velmi populární. Dále škola nabízí doučování žáků ohrožených neúspěchem, které je
financováno z příspěvků MŠMT. Deváté ročníky navštívily v rámci prevence rizikového
chování policejní stanici v Plzni na Doubravce. Do školy také zavítala zástupkyně Armády
ČR, která jim přiblížila studium na vojenských středních školách a život profesionálních
vojáků.
Závěrem bychom vám všem chtěli popřát klidné svátky a především pevné zdraví v novém
roce!
Tomáš Páník, ředitel školy
ZUŠ Chrást – http://www.zus-chrast.cz/
Blíží se konec listopadu, naše prezenční výuka stále pokračuje, i když je občas narušena
karanténami. Velmi děkuji žákům, rodičům a učitelům za operativní spolupráci a propojování
pomocí ICT. Proběhly první přehrávky (třídy p. uč. M. Komorousové a jedna mezitřídní ve
Volduchách). Z plánovaného smyčcového setkání našich houslistů v Modrém salónku v
Dýšině se nakonec také stala – díky karanténám - třídní přehrávka (p. uč. Klimešové), která
byla rodičům vysílána přes Meet. Oceňujeme naše kytaristy P. Jůzu, V. Šnajdra a L. Svobodu
(ze tříd p. Anderleho a p. Černého), kteří nás 20.11. velmi krásně reprezentovali na
meziškolním kytarovém setkání v Plasích. Poslední dvě listopadové soboty proběhla pod
vedením p. uč. M. Švejdové dvě soustředění našich mladších a starších dramaťáků. V době,
kdy píši tento text, pevně doufám, že proběhne 29.11. koncert v kyšickém kulturním domě a
hlavně doufám, že se setkáme 4.12. ve zdraví u rozsvěcování chrásteckého stromečku.
Krásný advent a hlavně pevné zdraví všem přeje
Za ZUŠ Chrást Pavla Sovová
Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/
27.11. od 17 hodin: Divadlo Kolem principála Tomáše Písaříka: Veselé putování do Betléma
(vstupné dobrovolné)
19.12. od 15 hodin: Společné vyrábění cukroví s dětmi a malování anděla do betléma na farské
zahradě (s sebou zástěru a krabičku)
24.12. od 15 hodin: Živý betlém na farské zahradě se zpěvem koled a možností odnést si
betlémské světlo
24.12. od 22,30: (Před)půlnoční bohoslužba Narození Páně
Další informace o bohoslužbách o Vánocích a životě sboru najdete na webových stránkách
nebo na vývěsce.
Karel Šimr, farář
Myslivecký spolek Chrást
V zimních měsících, tedy i v prosinci, všechna zvěř prochází obdobím strádání. Přirozené
potravy je čím dál tím méně, a tak členové našeho spolku zvěř pravidelně každý týden
přikrmují. Do zásypů předkládáme drobné zvěři pšenici a do krmelců spárkaté zvěři oves a
seno. Pro veškerou zvěř v naší honitbě, zejména však pro srnčí a drobnou, je vedle potravy
velmi důležitý také klid. Velmi často se stává, že volně puštění psi štvou srnčí a jinou zvěř, až
do jejího úplného vyčerpání. Není tedy neobvyklé, že naši členové následně sbírají uhynulé
kusy srnčí zvěře, které nezvládly nápor návštěvníků lesa a jejich neposlušných psů. Žádáme
proto všechny naše občany, aby byli schopni při svých vycházkách do přírody zhodnotit
míru poslušnosti svých psů a uvědomili si, že štvaní oslabené zvěře vede k jejímu
bezprostřednímu úhynu. Je třeba, aby si všichni návštěvníci naší honitby uvědomili, že

my myslivci zvěř nejen podle plánu lovu lovíme, ale především ji chráníme jako
podstatnou složku životního prostředí. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné
Vánoce a hezký nový rok. Myslivosti zdar!
Za Myslivecký spolek J. Humlová
Český rybářský svaz – MO Chrást
Upozorňujeme členy, že řádně vyplněný přehled o úlovcích a docházce k vodě JE NUTNO
ODEVZDAT nejpozději do 15 dnů od konce platnosti povolenky k lovu, buď vhodit do
schránky na Rybářském domě, nebo možno zaslat poštou na adresu naší organizace.
Hromadný výdej povolenek bude probíhat opět v kanceláři v Rybářském domě v Chrástu a
to: v NEDĚLI 2. LEDNA 2022, v SOBOTU 15. LEDNA 2022 a v NEDĚLI 16. LEDNA
2022 a v SOBOTU 12. ÚNORA 2022 a to vždy od 9.00 do 14.00 hodin. Prosíme všechny
zájemce o povolenku, aby dodržovali aktuální hygienická opatření. Úřední hodiny budou od
pondělí 3. ledna 2022 a následně každé pondělí od 15.30 do 18.00 hodin, do konce dubna
2022 a potom vždy jen po domluvě s panem Märzem na telefonu 736645716. Přejeme všem
spoluobčanům, členům naší organizace, všem rybářům klidné Vánoce a do nového roku
2022 pevné zdraví. Opatrujte se a věřme, že bude zase lépe. Petrův zdar.
Za ČRS MO Chrást Marcela Märzová
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:

Upozorňujeme, že na základě vydávaných opatření Vlády ČR mohou
být některé plánované akce zrušeny. Sledujte, prosím, aktuální
informace na www stránkách obce nebo jednotlivých pořadatelů.
Datum

Čas

Místo

Akce

so 4.12. 15,00

chrástecká náves

Adventní odpoledne

so 4.12. 18,00

sportovní areál

Slavnostní ohňostroj

st 15.12. 17,30

chrástecká náves

čt 16.12. 18,00

Lidový dům

Zpívání koled s Českým
rozhlasem Plzeň
Veřejné zasedání
zastupitelstva obce

ne 19.12. 15,00

farská zahrada

Vyrábění cukroví s dětmi

farní sbor ČCE

čt 23.12. 14-16

kaplička

Rozdávání betlémského světla

žáci ZŠ Chrást

čt 23.12. 19,00

kostel sv. Šimona a
Judy v Dýšině

Česká mše vánoční J. J. Ryby

Lidová muzika
z Chrástu

pá 24.12. 15,00

farská zahrada

Živý betlém

farní sbor ČCE

pá 24.12. 22,30

farská zahrada

(Před)půlnoční bohoslužba

farní sbor ČCE

st 29.12. 19,00

kostel Volduchy

Česká mše vánoční J. J. Ryby

Lidová muzika
z Chrástu
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Dobrý den.

5.12. – bude chodit Mikuláš???
21.12. – první zimní den
24.-26.12. – Vánoční svátky Prosinec

2021

Národní politika, 10.prosince 1930: Opět neuzavřené závory. Předevčírem večer najel na
přejezdu okresní silnice trati Chrást-Radnice vlak č.4312 na povoz mlékaře Josefa Zyky
z Červeného Hrádku. Při nárazu byla roztříštěna zadní část Zykova vozu, Zyka pak byl vymrštěn
a utrpěl lehčí zranění. K srážce došlo, poněvadž nebyly uzavřeny závory.
Přejeme vám v příštím roce co nejméně zavřených závor. A pokud to bude nutné, abychom je
s rozumem a klidem respektovali.
Slovo starosty:
A najednou zazvonil zvonec a je tu prosinec. Poslední měsíc v roce, kdy prý bílý sníh křupe pod nohama,
jinovatka zdobí stromy, sněhuláci se smějí a děti na kopci sáňkují. Nic takového se opět ani v letošním roce
neděje. Je stále teplé počasí s ranními mlhami a dopolední inverzí. Ale je začátek prosince a třeba se sněhu
dočkáme a vše si vynahradíme. Ale vzhledem ke stávající situaci s energiemi si ani moc krutou zimu
nepřejeme. Uplynulý listopad byl ve velkém otazníku. S povolebním vyjednáváním stále čekáme na novou
vládu. Ceny za elektřinu a plyn nám zamotaly hlavu. Covid stále není na ústupu. A přesto máme dobrou
náladu, kterou si přece nenecháme zkazit žádnými strašáky. Strašák byla i naše kompostárna, která se
naplnila až po okraj větvemi, listím, trávou a vším, co jsme na zahradě i v obci uklidili. Podařilo se nám ji
vyčistit. Uschlé listy nehyzdí krásné stromy, ale všechny kouty. Určitě všechny ty kouty od listí uklidíme. A
o kterých víte, tak nám to zavolejte. Krásných stromů máme opravdu hodně a letos jsme udělali v celé obci
zásadní prořez všech, které to už opravdu potřebovaly. V listopadu se nám podařilo získat dotaci na
výsadbu nových ovocných stromů, které jsou zasazeny na cestě od Skupovny směrem k hájovně v Zábělé.
Komunikace Příční a Široká mají již konečnou podobu včetně opravené Polní. Stavba vodovodu
v Mlýnské je zahájena a do poloviny prosince bude vodovod hotový. Stojí za zmínku, že máme kolem
zdravotního střediska opravené a natřené zábradlí s novými madly. Výstavba kanalizace směr Plzeňská
bude do jara pozastavena kvůli zimní údržbě komunikace II/180. Je dokončená výměna úsporných LED
světel veřejného osvětlení v celé polovině obce včetně dolejšího Chrástu. Současná pandemie nás naučila,
že zodpovědnost nás všech je důležitá. Hodně nám bere, ale i dává. Potýkáme se se stále novými
nařízeními, školy zavírají třídy a posílají žáky do karantény, okolní státy si stanovují svá covidová pravidla.
Také nám vzala návštěvu na hudební produkci pana Romana Audese, kdy na koncert 5.11. jako náhradní
termín ke dni Seniorů přišli pouze dva věrní posluchači. Ale nevzala nám sobotní vánoční rukodělný
jarmark (20.11.), který se uskutečnil ve venkovních prostorách kolem Lidového domu. Krásná klidná
atmosféra a velký zájem všech zúčastněných příznivců nás naladila do nastávajícího adventního času s vůní
svařáku a dobré kávy. Děkuji tímto všem organizátorům a prodejcům, kteří přišli k nám do Chrástu
prodávat a ukázat své umění. I nedělní Kino na kolečkách s filmem „Karel“ nás naladilo do doby, kdy
zpěvák Karel Gott postupně získával zaslouženou slávu, která hory přenáší. A to je právě to hezké, že se
nevzdáváme a i v této covidové době hledáme každou možnost, jak si čas zpříjemnit s příjemnými lidmi.
Každá chvíle, která nám dovolí být spolu, je hezká. A tou nejbližší akcí, která se měla uskutečnit,
bylo Adventní odpoledne (4.12.) s tradičním jarmarkem, kulturním programem, svařákem a
rozsvícením vánočního stromu včetně ohňostroje. Letos i s novým obecním dárkem, který dostali
naši hasiči pod stromeček. A tím je nový krásný dopravní automobil. Dárek bude sloužit každému
z nás k požární ochraně. Mohli jsme ho společně rozbalit a podívat se na něj. Ale dříve, než jsme
stačili dopsat náš měsíčník, přišlo páteční nařízení (26.11.), které nám tuto nejhezčí akci roku
zakázalo. Tím se ruší i další program, který jsme měli společně s ostatními spolky, školami a farou
připraven. Abyste nepřišli alespoň o vrchol Adventního odpoledne (slavnostní ohňostroj),
uspořádáme ohňostroj ve sportovním areálu v sobotu 4.12. od 18,00 hod. I tak, prosím, sledujte naše
internetové a facebookové stránky a SMS Infokanál, kde budeme informace upřesňovat. Nastává
adventní a vánoční doba. Na všech návsích a náměstích budou svítit ozdobené vánoční stromy, které jsou
symbolem klidu, pohody a společenství. Zamysleme se nad tím, jak vnímat tuto dobu, kdy nemůžeme
s určitostí nic plánovat a očekávat. Žijme přítomností a přejme si, abychom se ve zdraví opět potkávali a
malicherné sváry i nedostatky nechali někde hluboko. Přeji nám krásný měsíc prosinec, kdy rozsvítíme
společně stromek, Mikuláš s čerty a anděly podělí všechny děti a nám dospělým ať místo cukroví přinesou
radši uhlí. A doma přes vánoční svátky zapomeňte na všechny respirátory a roušky, protože upřímný
úsměv druhým se nemůže dát pod maskou přetvářky. Užijte si krásný měsíc prosinec se vším, co k němu
patří, ale nezapomeňte na pohlazení a hezké slovo všem, i když si možná myslí, že to nepotřebují. Krásné
a klidné Vánoce.
starosta L. Bohuslav

