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 došlo k úpravám
jízdního řádu vlaků a autobusů – Přehledný jízdní řád je přílohou Kulicha nebo ho najdete
na www.obecchrast.cz.

 Svoz komunálního odpadu – od 1.1.2022 začínají platit nové obecně závazné vyhlášky

obce Chrást č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a 2/2021 o
místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Na základě těchto
vyhlášek dochází ke změně systému poplatku za svoz komunálního odpadu. Dle zákona
je stanoveno, že každý občan s trvalým pobytem, nebo majitelé nemovitostí, kde není nikdo
trvale hlášen (tzn. chaty apod.) je povinen odpad nebo movitou věc předat do obecního
systému shromažďování odpadu a za tento odpad platit poplatek. Minimální množství
odpadu na obyvatele a maximální cena za litr je stanovena zákonem o odpadech. Rozhodli
jsme se, že zachováme podobný systém, jako byl dosud a platba za odpad bude dle
kapacity nádob na komunální odpad a častosti svozu. Ceník bude zveřejněn na úřední
desce a na internetových stránkách obce. Svozy 1x za 14 dní probíhají v sudých týdnech ve
čtvrtek, svozy 1x měsíčně začínají ve 2. kalendářním týdnu (13. ledna). Kalendář rozpisu
svozů si můžete vyzvednout na OÚ Chrást nebo ho najdete na internetových stránkách
obce. Nově navíc budeme rozlišovat i kapacitu klasických nádob – 110 litrů kovová a 120
litrů plastová. Začátkem roku dojde ke kontrole stávajících smluv o likvidaci odpadu a na
jejich základě vypočítáme poplatky občanům a majitelům nemovitostí. Následně rozešleme
složenky, výslednou částku za 1. pololetí budete moci zaplatit bankovním převodem,
složenkou na poště nebo hotově na OÚ Chrást. Splatnost je stanovena do 15.7.2022, ale
samozřejmě budete moci zaplatit okamžitě po obdržení složenky.
Zároveň se složenkami za odpad budeme rozesílat složenky na poplatek ze psa, ale pokud
u vás nedošlo ke změně, můžete poplatek ze psa platit od 1.1.2022 ve stejné výši jako
v loňském roce.

 Občané, kteří mají doma zbytky vlny (pletací příze), je mohou věnovat obyvatelům Domu
s pečovatelskou službou. Odevzdávat je můžete pečovatelkám na DPS nebo na Obecním
úřadě Chrást.
 Informace o dotacích z důvodu dodržení publicity:
V roce 2021 jsme získali dotaci na projekt „Zvýšení akceschopnosti
JSDH Chrást“, který částkou 45.540 Kč finančně podpořila Nadace
ČEZ. Z této podpory byl pořízen přetlakový ventilátor a pěnotvorné
zařízení k přetlakovému ventilátoru pro naše hasiče.
Lékárna Chrást
Od 3.1.2022 se lékárna vrací k plné otevírací době od pondělí do pátku v čase 7:30-12:00 a
12:30-16:00 hodin.
MŠ Chrást – www.mschrast.cz
Uff, dobře to dopadlo. Andělé se usmívali, Mikuláš všechny děti před Čerty ochránil.
Zpočátku možná byly na straně dětí obavy, zda naučená písnička bude stačit. Balíčky, které
děti od Mikuláše dostaly, byly důkazem toho, že se dá vše napravit. Jak vypadal prosinec
ve školce, si dokážete jistě velmi dobře představit. Všechno se neslo v duchu adventního
času. Děti kreslily přání pro Ježíška. Nad prohlížením časopisů se nesla zvolání. „To chci!
A tohle taky! Já nakreslím ještě jeden dopis! Můj už si Ježíšek odnesl!“ Letošní omezení
nám opět znemožnilo společně si zazpívat u cukrárny. Odepřít natěšeným dětem takovou
událost se nám nechtělo. Proto jsme se 2. adventní sobotu sešli s dětmi před mateřskou
školou, kde na ně čekal ozdobený „stromeček“. Díky rodičům se za zpěvu poslední koledy
rozsvěcely prskavky a rozezněly zvonečky. To byl zřejmě ten správný signál pro Ježíška.
Najednou se to stalo. Stromeček před školkou se rozzářil. Během prosince dostaly děti
dárkem dvě pohádky. Navštívily nás soubory Letadlo a Hra. Vyvrcholením měsíce byla
vánoční nadílka. Děti po rozbalení dárků došly potěšit sousedy do DPS. Přinesly jim

vlastnoručně vyrobená vánoční přání a pod okny zazpívaly koledy. „Štěstí, zdraví, pokoj svatý
vinšujeme vám.“ Vám všem přejeme lepší rok 2022.
kolektiv zaměstnanců MŠ
ZŠ Chrást – http://www.zschrast.cz/
Podzim a začátek zimy jsme i se všemi epidemiologickými opatřeními zvládli a škola
nemusela být zavřená. Doufáme, že i do nového roku vykročíme pravou nohou a karantény se
nám vyhnou. Protože se nemohly uskutečnit tradiční adventní akce, připravovali jsme se na
Vánoce alespoň v rámci pracovních činností a výtvarné výchovy. Žáci vyráběli vánoční
dekorace, přání a dárky pro své blízké. Vánoční laťku, soutěž ve skoku vysokém, si uspořádaly
jednotlivé třídy během hodin tělocviku. Žáci devátých ročníků se zhostili role Mikuláše, čerta
a anděla a navštívili nejen třídy na prvním stupni, ale i děti v mateřské školce. V průběhu
prosince se uskutečnil projekt Atletika hravě. Navštívili nás atleti Škody Plzeň Tereza
Petržilková a Marek Páník. Pokud byste si chtěli poslechnout koncert při rozsvícení vánočního
stromečku v podání školního sboru, můžete si pustit záznam na našich webových stránkách.
Závěrem bychom Vám chtěli popřát krásný a šťastný rok 2022.
Tomáš Páník, ředitel školy
ZUŠ Chrást – http://www.zus-chrast.cz/
Poslední měsíc roku 2021 je v našem „zuškovém“ kalendáři celkem 10 akcí! Proběhly dvě
přehrávky v KD Volduchy (3.12. a 6.12.), v KD Kyšice (9.12.), v ZŠ Dýšina (10.12.), v sálku
ZUŠ (17.12.). V sále obecního úřadu Chrást měla 5.12. svůj absolventský koncert A. Jiřincová
(ze třídy J.Holátové). Rozezněli jsme též chrástecký Lidový dům – 22.12. si na starém křídle
zahráli klavíristi ze tříd A. Liškové a M.Pavlíkové a 6.12. zde zazpívali žáci ze tříd D.Tolaše a
P.Sovové; písničky byly ještě doplněny autorskou pohádkou z dílny našich nejmladších
dramaťáčků, kteří uzavřeli naše školní aktivity přímo na Štědrý den odpoledne zapojením do
živého Betléma na chrástecké faře. K vánočnímu období ale asi nejvíce patří zpěv koled – ty
nám zprostředkovali především žáci ze tř. I.Výrutové – 5.12. natočili své pásmo u
chrásteckého stromečku. Navíc svým programem potěšili též ve Volduchách v kostele sv.
Bartoloměje (13.12.). Vystupování je součást našeho vzdělávání, tak jsme moc rádi, že jsme se
mohli na různých menších akcích živě setkat s rodiči nebo i s veřejností. Přesto je stále pro nás
důležitá „technika“ – některé přehrávky byly „vysílány“ přes Meet, někteří žáci natočili své
příspěvky a tak máme opět dva videokoncerty – odkazy na ně a další nahrávky najdete našem
FB a na www.zus-chrast.cz.
Šťastný nový rok 2022 za ZUŠ Chrást přeje Pavla Sovová
Oddíl lukostřelby TJ Spartak Chrást
Rok 2021 byl velmi úspěšný a stojí za to si připomenout pár úspěchů, kterých jsme dosáhli a co u nás
proběhlo.
V červnu jsme pořádali Přebor žáků do 10 let v terčové lukostřelbě, kde Veronika Čechurová
vystřílela zlatou medaili v kategorii žákyň do 8 let. Na MČR dospělých v kategorii seniorů Ondra
Topinka vystřílel konečné 6. místo. Ivan Šembera a Zdeněk Kocura obsadili konečné 17. místo.
Družstvo seniorů vystřílelo v bronzovém finále konečné 4. místo. V kategorii mužů Pavel Mudra
přivezl konečné 9. místo. Petr Polanský 17. místo. Tomáš Kuda a Martin Kýr na 33. místě. Družstvo
mužů skončilo na 9. místě. V Kroměříži se uskutečnilo 30. MČR žactva v terčové lukostřelbě. Matěj
Topinka, Dan Čechura a Luděk Kasinec skončili v jednotlivcích na konečném 17. místě. Družstvo
obsadilo 11. místo. Ve starších žákyních nás reprezentovala Anička Kýrová v barvách Lukostřelby
Ostrava, kde družstvo po kvalifikaci skončilo na 2. místě. Po eliminacích si odvezly bronzové
medaile. V jednotlivcích Anička Kýrová po 8. místě v kvalifikaci obsadila konečné 9. místo. Na MČR
dorostu ve Znojmě Pavel Stupka vystřílel osobní rekord a umístil se na 10. místě v kvalifikaci. Nikola
Perlíková si vystřílela výborným výkonem 530 bodů a skončila na konečném 18. místě. Mix tým na 9.
místě.
MČR v terénní lukostřelbě se uskutečnilo v Čechách pod Kosířem. V mužích obsadil konečné 5.
místo Petr Polanský. V kadetkách se Nikola Perlíková umístila na 11. místě.
V Českém poháru se nominovalo celkem 18 střelců. Na TOP 10 se umístili tito střelci:
terčová: Anna Kýrová, starší žákyně, 5. místo, Veronika Čechurová, žákyně do 10 let, 5. místo,
Veronika Čechurová, žákyně do 8 let, 2. místo, Patrik Pirner, žáci do 8 let, 4. místo, Samuel Choc,
žáci do 10 let, 6. místo, Ivan Šembera, senioři, 10. místo,
terénní: Petr Polanský, muži, 4. místo.

V dlouhodobých soutěžích družstvo dospělých druholigoušů obsadilo konečné 5. místo, dorostenci
v přeboru 4. místo a žáci v přeboru 6. místo.
Co náš čeká v roce 2022?
Pořádáme halové závody „Chrástecké šípy“. Poslední kolo včetně vyhlášení proběhne 12. března
2022. Terénní liga je naplánovaná na 4.-5.6.2022. Čekají nás závody „PMPK“ společně s oddíly
„1. LK Plzeň 1935“ a „LK ARCUS Plzeň“. Budeme pořádat opět Přebor České republiky žáků a
žákyň do 10 let v terčové lukostřelbě 18.6.2022.
Děkujeme všem členům za výbornou reprezentaci a skvělé úspěchy.
Za LO TJ Spartak Chrást, Petr Polanský
Myslivecký spolek Chrást
Během měsíc prosince nasněžilo velké množství sněhu, které odřízlo zvěř od přirozených zdrojů
potravy a zvěř tedy prožívá období nouze. Během tohoto období naši členové každý týden
přikrmují zvěř v zásypech krmelcích. Zvěři je také možné přilepšit do korýtek sušeným chlebem.
Největší nebezpečí pro zvěř není nepříznivé počasí, ale lidská bezohlednost. Zvěř instinktivně
vykonává v zimě minimum pohybu. Pokud pes či čtyřkolkář vyplaší srnčí zvěř, která před ním
rychle uniká, přičemž vynakládá cca 16krát více energie než v klidovém stavu. Slabší nebo často
rušené kusy zvěře se pak nedokáží vyrovnat s takovým výdejem energie a umírají na celkové
vysílení nebo na záněty dýchacího ústrojí. Žádáme tedy naše občany, aby brali ohledy na zvěř a její
přirozený domov a zamezili volnému pobíhání psů. Vzhledem k současným vládním opatřením se
letos opět nebude konat náš myslivecký ples. Doufáme, že v příštím roce bude situace příznivější a
myslivecký bál bude možné uspořádat. Přejeme všem občanům hodně zdraví a úspěšný start do
nového roku 2022. Myslivosti zdar!
Za Myslivecký spolek J. Humlová
Český rybářský svaz – MO Chrást
Celoroční územní mimopstruhové i pstruhové ČRS, z.s. Zpč. ÚS celosvazové a celorepublikové
povolenky opravňují jejich držitele k lovu ryb na revírech ČRS, Zpč. z.s. ÚS, až do 10. ledna
následujícího roku. Tak ještě připomínáme našim členům, že řádně vyplněný přehled o úlovcích a
docházce k vodě JE NUTNO ODEVZDAT NEJPOZDĚJI DO 15. LEDNA 2022, můžete při
výdeji povolenek, a nebo vhodit do schránky na Rybářském domě. Výdej povolenek bude opět
probíhat přes okénko v kanceláři MO v Chrástu. Prosíme všechny zájemce, aby dodržovali aktuální
hygienická opatření a zbytečně se neshromažďovali. Hromadný výdej povolenek bude probíhat v
NEDĚLI 2. LEDNA 2022 a v SOBOTU 15. LEDNA a v NEDĚLI 16. LEDNA 2022 vždy od
9.00 do 14.00 hodin. Úhrada je stále jen v hotovosti. Jinak je možný opět korespondenční výdej
povolenek.
Za ČRS MO Chrást Marcela Märzová
Lidová muzika z Chrástu a Chrástochor
Lidová muzika z Chrástu a Chrástochor přeje všem krásný a zpěvný nový rok a zve na
loňskou poslední a letošní první Českou mši vánoční do Zaječova (kostel Svaté
Dobrotivé) v neděli 9.1.2022 od 15,00 hod.
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.
V knihovně je nově možné zapůjčit i stolní společenské hry pro dlouhé zimní večery (Dixit,
Carcassonne, Talisman apod.).
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Události měsíce:

1.1. – Den obnovy samost. českého státu státní svátek
6.1. – Tři králové
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Dobrý den.

Leden 2022

Plzeňský kraj, 7.ledna 1938: Požár stohu. V neděli ráno shořel na poli u Chrástu stoh rolníka J. Hrůzy,
v němž složeno bylo asi 70q slámy. Požár vznikl pravděpodobně od hořící cigarety, odhozené některým
nocležníkem. Škoda ohněm způsobená činí 1400 Kč a není kryta pojistkou.
Přejeme v novém roce všem nocleh pod střechou, úspěch v odvykání kouření a když už, tak dobrou
pojistku, aby se nám všechny katastrofy obloukem vyhýbaly.
Slovo starosty:
Říká se, že Nový rok je dnem, kdy mají všichni lidé na světě narozeniny, a tak nám přeji hodně zdraví,
pohody a klidu. To budeme potřebovat po celý nový rok ze všeho nejvíc. Uplynulý rok nám opět ukázal,
že bez ohleduplnosti a vzájemné tolerance mezi námi všemi se prostě neobejdeme. Určitě si budeme
dlouhá léta připomínat, že infekční onemocnění Covid-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2
původem z čínského Wu-chanu se rozšířil do celého světa a více než pět milionů lidí na tuto infekční
nemoc již zemřelo. Ale i v téhle nelehké době musíme normálně fungovat, pracovat, vychovávat děti a
těšit z toho, co se udělalo, co uděláme a s kým se zasmějeme. Pojďme se společně ohlédnout, co jsme
během roku 2021 udělali: Hned na začátku roku jsme panely zpevnili plochu kompostárny. S pomocí
dotace postavili objezdovou komunikaci kolem základní školy. Vybudovali novou opěrnou zeď
s oplocením u školní zahrady. Díky dotaci jsme postavili dětské hřiště na bytovkách a posilovnu u
víceúčelového hřiště. Dokončili jsme kruhový objezd včetně znaku uprostřed. Částečná dotace
z Plzeňského kraje nám pomohla zateplit základní uměleckou školu. Z další dotace jsme mohli vyměnit
veřejné osvětlení v celém Dolejším Chrástu a polovině obce. Velkým společným úspěchem bylo získání
dotace na novou dodávku pro naše hasiče, výměnou za 30 let starou Avii. Po sanaci a opravě kanalizace
a následné výměně vodovodu v komunikacích Široká a Příční jsme zhotovili nové asfaltové povrchy. A
velké opravy se dočkaly i komunikace Polní a Luční. Pokračovali jsme v prodloužení vodovodu v ulici
Mlýnské a zahájili jsme výstavbu kanalizace na Plzeňské a v závěru roku jsme ze získané dotace osázeli
stromy cestu od Skupovny k hájovně. Dovolte mi, abych tímto poděkoval celému zastupitelstvu obce
za příjemnou společnou spolupráci, že se vždy domluvíme, a i proto hodně uděláme. Poděkování
patří všem z obecního úřadu, kteří hlídají hrozné papírové skřítky, kterých je víc a víc. Neustále
vykřikují nějaká písmenka, čísla a potřebují něco vyplnit, zaplatit, udělat, podepsat a nesmí na nic
zapomenout. Škoda, že ty skřítky nemohou paní uklízečky obecních budov zamést do popelnic. I
naše údržba si zasluhuje poděkování. V každém počasí musí obec uklidit a udržet ji v hezkém
stavu. Bohužel, co nikdo z nás neudržíme, je vztek na bezohlednost a ničení obecního majetku,
kdy se nesmyslně ničí zařízení nebo budovy nevybitými živly. K obci patří i knihovna, která s paní
knihovnicí vnáší do obce knižní kulturu pro všechny generace. Důležitý je i náš pečovatelský dům
s pečovatelkami, které zajišťují služby nejenom lidem v domě, ale i po obci a jejich služba není
jednoduchá. Máme tři školy a všechny se v posledních dvou školních rocích snaží udržet děti
v lavicích i navzdory koronavirovým opatřením. Za to, že dokážou takřka z hodiny na hodinu
reagovat na další příkazy, jim patří velký obdiv. Obdiv patří ale i rodičům, že v této době umí
vždy najít řešení. Obec nedělají politici, ale lidé, kteří dokážou pro lidi a děti věnovat svůj volný
čas. Naše spolky a sportovní kluby jsou toho také důkazem. Držím jim palce, aby vydržely a
nevzdávaly to, protože jen díky tomu, že vydrží, budou mít nové nástupce a tím i hezký pocit
z dobře odvedené práce. Hasiči získali novou dodávku a v nové hasičárně mají dokonalé zázemí.
Přejme jim to. Zaslouží si to. Chrání naše domovy a díky jejich časté pomoci a výchovou mladých
hasičů jsou nedílným článkem našeho společenství. Děkuji nám všem, že zde v obci žijeme, rádi se
sem vracíme a nejsme lhostejní jeden ke druhému. „Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu
celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu.“ Tento krásný citát pronesl Václav Havel a určitě se hodí do
dnešní doby. Je dobré si připomenout, že tento náš politik, spisovatel a pan prezident zemřel přesně před
deseti lety. Je to dlouhá i krátká doba na to, abychom pochopili, že demokracie, která nám byla dána, je
velká zodpovědnost a jak s ní naložíme, tak v ní budou žít naše děti. V době, kdy píši tohoto prvního
lednového Kulicha, začalo sněžit. Po letech máme poslední týden roku bílý. Přeji nám všem, aby tento
bílý sníh, který je symbolem čistoty, zakryl všechnu špínu a nás nastartoval do samých čistých a hezkých
dnů v roce 2022. Připijme si nejen na Nový rok, ale i na další šance dělat všechno správně. Hodně
zdraví do nového roku 2022!
starosta Ladislav Bohuslav

