Myslivecký spolek Chrást
V zimních měsících pravidelně přikrmujeme zvěř. Na Štědrý den přilepšíme do korýtek jablky,
suchým (ne plesnivým) chlebem, mrkví apod. Je důležité, aby v období strádání měla zvěř klid
zejména v okolí krmných zařízení. Zimní období je pro zvěř vysilující , měla by být v klidu a příliš se
nevyčerpávat. Žádáme proto občany, aby zamezili volnému pobíhání psů, a tak dopřáli zvěři klid.
V lednu se kaňkují lišky a dobíhá chrutí divočáků.
Rádi bychom pozvali všechny naše spoluobčany na náš tradiční myslivecký ples - 16.1.2016 od
20.00 v LD Chrást – předprodej vstupenek bude zahájen v týdnu od 4.1.2016 na čerpací stanici
Chrást. Jako tradičně nám bude hrát kapela pana Matějky. Myslivosti zdar!
Český rybářský svaz MO Chrást
Chceme všechny pozvat na náš rybářský ples, který bude 6. února 2016 od 20 hodin v Lidovém
domě v Chrástu. Připomínáme členům, že výdej povolenek bude v kanceláři MO od 9 hod. do 13
hod. ve dnech 2. ledna, 16. ledna, 13. února 2016. Dále je nutné odevzdat vyplněný přehled o
úlovcích a docházky k vodě nejpozději do 15. ledna 2016. Úřední hodiny v kanceláři jsou každé
pondělí od 15,30 do 17,30 hodin do konce března. Přejeme všem hodně zdraví a štěstí do nového
roku 2016.
Lidová muzika z Chrástu
Do 5. ledna 2016 je na internetovém serveru Startovac.cz možné přispět na vydání knihy Plzeňské
písně s vloženými 2 CD s výběrem nejlepších lidových písní z Plzeňska, včetně několika písní
z Chrástu. Nejde o peníze zadarmo, přispěvatelé dostanou vydanou knihu nebo jiné odměny. Vše
důležité o projektu najdete na stránkách: www.plzenskepisne.cz. Všem přispěvatelům děkujeme a
přejeme krásný rok 2016.
Vojtěch Kouba
Místní knihovna – tř. Čs. odboje 133, Chrást (přízemí budovy OÚ Chrást)
tel. 377845514, e-mail: knihovnachrast@volny.cz; naseknihovna.cz/chrastuplzne
otevřeno: Pondělí
9.00 – 12.00, 14.00 – 19.00
Středa
11.30 – 15.00
Čtvrtek
9.00 – 12.00, 14.00 – 18.00
Každá 1. sobota v měsíci (2.1.)
8.00 – 12.00
- Půjčovní doba se nemění, ale mění se po dvaceti letech poplatky. Vydělávající dospělí od
ledna budou platit 80,- Kč, ostatní (děti, studenti, maminky na MD, důchodci) 40,- Kč.
Poplatek platí na celý rok.
- Knihovna bude zavřená v týdnu od 25. do 30.1.2016 z důvodu dovolené.
- Veřejný internet a kopírování vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
Přehled akcí:
Datum
Čas
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farní sbor ČCE
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14,00-17,00
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1.1. – Den obnovy samost. českého státu státní svátek
6.1. – Tři králové
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Vážení přátelé,
i v letošním roce ještě sáhne kronikář obce Zbyněk Blaheta do svých bohatých sbírek a nabídne vám každý
měsíc krátkou zprávičku z historických novin. Dobrou zábavu po celý rok vám přeje redakce Kulicha.

PLZEŇSKÉ LISTY, 28. ledna 1886. To na českém venkově netrpme. Jak si nám sami na to čeští
občané z Chrástu stěžují, nalézá se v české této obci na budově, kde umístěna jest občansko-rolnická
beseda, tedy zajistě vlastenecký spolek – pouze německý nápis: „K.k.Tabak-Verschleiss“. K čemu
takový německý luxus, kterému nikdo nerozumí – v české obci a k tomu nad českou besedou? Snad to
upozornění postačí, aby se dotýční občané rozpomněli svých svatých povinností – k české mluvě!
Slovo starosty:
Je před námi nový rok 2016. Všichni jsme určitě nestačili vyměnit kalendáře se starým letopočtem 2015
na zdech, stolech a v různých zákoutích našich domovů. A opět jsme si uvědomili, že čas je pouze
relativní pojem. Kalendáře jsou vlastně naše celoroční jízdní řády. Díky nim si plánujeme dovolenou,
kulturní pořady, výročí našich blízkých a známých, návštěvu lékařů, autoservisů, úřadů či výsadbu.
Jedno hezké přísloví říká, že roky se mají přepočítávat na jara a léta, ne na zimy. Ale já dodávám, že už
bychom tu zimu opravdu potřebovali. Pohádka o dvanácti měsíčkách již není utopií a jestli příroda
nedostane rozum, tak půjdeme brzy v lednu v tričku na maliny, u Klabavky budeme lovit místo bobrů
krokodýly a brambory se v září změní na melouny. Než rozjedeme nový roční jízdní řád s danými
pravidly a novými plány, rád bych se ještě ohlédl se za uplynulým rokem 2015, kdy jsme se snažili pro
nás všechny, kdo zde žijeme, něco udělat. V lednu a únoru jsme dokončili vodovod v dolejším Chrástu.
V lednu jsme také zahájili úpravy bývalé knihovny ve zdravotním středisku na gynekologickou ordinaci
a v březnu byla uvedena do provozu. V dubnu začaly práce na chodníku u rybníka. V květnu bylo
provedeno oplechování sběrného dvora. V červnu jsme upravili terén po odstranění bývalé trafiky před
zdravotním střediskem. V červnu a červenci pokračovaly práce na chodníku, zábradlí a veřejném
osvětlení kolem rybníka. V červenci začala hlavní akce roku - zateplení tělocvičny a kompletní výmalba
celé budovy. V srpnu probíhala oprava komunikací na bytovkách a zbytku obce. V říjnu byly práce na
tělocvičně dokončeny. Byl vyasfaltován prostor před cukrárnou a v dolejším Chrástu od lávky za
náhon. Udělal se nový park na zahradě ZUŠ. V listopadu jsme zhotovili novou pěšinu od závor směrem
k nádraží. Díky příznivému počasí jsme mohli těsně před Vánoci vystavět parkoviště u MŠ a
zrekonstruovat přepadový kanál pod bývalou samoobsluhou. Díky rozpočtu na rok 2016, který byl
schválen 16.12.2015, můžeme hned začít se stavbami, na které máme připravené projekty.
Obec tvoří lidé, nikoliv zdi, řekl řecký politik a historik Thúkýdidés. Vážím si toho, že v naší obci
netvoříme zdi, ale tvoříme obec díky tomu, že máme spolky, svazy, kluby, dobrovolná sdružení,
sportovní kluby, školy, živnostníky, podnikatele, přívětivý obecní úřad s údržbou i knihovnou a
nadšence, kteří nám pomáhají při různých akcích, které pro nás všechny pořádáme během celého roku.
Děkuji vám všem, kdo bourá zdi a tvoří obec obcí. 1.1. oslavíme Nový rok 2016. Budeme slavit i Den
obnovy samostatného českého státu, kdy 31.12.1992 právně i fakticky zaniklo Československo.
Společný stát existoval 74 let. Možná, že tento státní svátek je právě proto neutrálně slaven společně
s Novým rokem. Moc jsme si ho ještě neužili a možná ani netoužíme si ho užívat. Stále hledáme na
obou stranách česko slovenský talent či superstar, který bude po panu Havlovi naším vzorem.
Nejpřirozenějším začátkem nového roku je odedávna zimní slunovrat, kdy tmavá noc předává moc
světlému dni. Na Nový rok se mělo také brzy vstávat. Věřilo se, že ten, kdo by se dlouho povaloval
v posteli, by se stal po celý následující rok darmošlapem a lenochem. Já ale věřím, že trochu se prospat
po probdělé silvestrovské noci, je zdraví a tělu prospěšné a na Nový rok není kam chvátat - slavíme
přece dva svátky, tak si je pořádně užijme. Začátkem roku si dáváme různá velká předsevzetí, která
málokdo z nás splní nebo prostě splnit nejdou. Přejme si proto jen to, co může každý z nás dávat celých
12 měsíců. Buďme k sobě po celý rok navzájem slušní, ohleduplní a dávejme štěstí jiným, protože jen
tak budeme nacházet své vlastní. Přeji nám krásný nový rok 2016 se štěstím, o které se budeme stále
dělit.
starosta L. Bohuslav

Informace pro občany
 Svoz popelnic 1x za 14 dní – v roce 2016 bude svoz popelnic 1x za 14 dní probíhat opět
v sudých kalendářních týdnech (viz přiložený svozový kalendář). Bohužel rok 2015 končí
lichým týdnem a tak po sobě následují 2 liché týdny (53. a 1.). Z tohoto důvodu bude svoz až 14.
ledna 2016. Svozová firma přislíbila, že při tomto svozu odveze všechen odpad, který bude
případně i vedle popelnic. Občané mohou také využít možnost odevzdat přebytečný odpad
z domácnosti na sběrném dvoře (středa 14,00-16,00 a sobota 9,00-11,00 hod.). Děkujeme za
pochopení.
 Platbu za 1. pol. 2016 za svoz komunálního odpadu (popelnice občanů a kontejnery v Dolejším
Chrástu) můžete platit od 1.1.2016, složenky Vám přikládáme spolu s Kulichem. Pololetní platba
činí 1.050 Kč (svoz každý týden), 640 Kč (kombinovaný), 525 Kč (svoz 1x za 14 dní), 250 Kč
(svoz 1x měsíčně). V Dolejším Chrástu bude částka činit 310 Kč na osobu (chataři 310 Kč za
nemovitost). Podrobný ceník najdete v příloze tohoto vydání, na úřední desce obce nebo na
www.obecchrast.cz. Platbu můžete provádět bezhotovostně na účet obce, složenkou na poště nebo
do pokladny na OÚ Chrást. Děkujeme za spolupráci.
 Od 13.12.2015 došlo k drobným změnám v jízdních řádech vlaků – v příloze vám přinášíme
kompletní jízdní řády vlaků ČD a autobusů MHD a ČSAD.
 Cvičení s Jarkou začíná 7.1.2016 od 19 hod. v základní škole a 12.1.2016 od 20 hodin
v tělocvičně Spartaku Chrást.
 Obec Chrást provozuje SMS InfoKanál, který umožňuje zdarma zasílání důležitých informací na
zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v SMS (zatím registrováno 345 občanů). Bližší
informace na internetových stránkách obce Chrást www.obecchrast.cz nebo přímo na OÚ Chrást.
 Obecní úřad i nadále vedle SMS InfoKanálu umožňuje ROZESÍLÁNÍ AKTUÁLNÍCH
ZPRÁV OBČANUM e-mailem. Pro zaregistrování vašeho mailu kontaktujte, prosím, obecní
úřad (tel. 377945367, referent@obecchrast.cz) – zatím registrováno 120 občanů. Úřední deska
zůstává stále jako hlavní informační místo, ale lze jednoduše využít i modernější způsob. Služba je
bezplatná.
Divadelní spolek Komedyjanti ve spolupráci s OÚ Chrást
Srdečně Vás zveme na divadelní představení „Sedmilháři“ (humorné vyprávění a scénky ze života)
divadelního spolku Komedyjanti z Tachova, které se uskuteční v pátek 8.1.2016 od 18,30 hod.
v kinosále Lidového domu v Chrástu. Pavel Řepa a jeho přátelé se vás pokusí rozveselit
vyprávěním příhod ze svého života, jakož i ze života svých přátel ve stylu někdejšího známého
rozhlasového pořadu.
Mateřské centrum Klubíčko Dýšina
Mateřské centrum Klubíčko Dýšina Vás zve každé úterý od 9,00 do 11,00 hod. a každou neděli od
10,00 do 12,00 hod. na kreativní dopoledne, tvoření s dětmi, malování, modelování v Domě služeb
v Dýšině (na rohu ulic Přátelství a V Jámách). Cena 20 Kč (dítě + maminka, resp. dospělý doprovod),
v ceně zahrnuty náklady na výtvarné pomůcky, přezůvky s sebou! Více informací podá Ing.
Veronika Kopecká, tel. 739015286 nebo na www.obecdysina.cz/klubicko. Přijďte si něco vytvořit,
pohrát si a popovídat si.
Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
Oddíl Sluníčko Vás zve na „Výrobu šperku z korálků“, které se uskuteční v úterý 26.1.2016 od
19.00 hodin v naší klubovně v hasičské zbrojnici v Chrástu. Cena kurzu je 220 Kč. Budeme tvořit
šperk z korálků (šitý náramek). Vyučující bude Dana Hadingerová. Závazné objednávky nahlaste
nejpozději do 15.1.2016 na telefon: 606 572 022 (p. Čechurová) nebo na e-mail:
slunicko.vesele.info@seznam.cz, z důvodu zajištění potřebného materiálu.
Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří nám pomohli s realizací „Adventního okenního
kalendáře“. Akce se líbila dětem i dospělým a všichni se těší na další ročník. Před Štědrým večerem
bylo rozdáno 100 drobných odměn těm, kteří našli všechna čísla. Děkujeme tímto i všem, kteří se
akce zúčastnili.
ZŠ Chrást - http://www.zschrast.cz/
1. a 3.12. proběhla i v letošním roce „Mikulášská laťka“, zúčastnili se žáci ze 6. – 9. třídy. 2., 3. a
16.12. navštívili 1. stupeň lektoři z „Anima“, pro žáky 3.A, 3.B a 5. třídy byly připraveny animační

programy. Na druhém stupni si v rámci animačního programu, který proběhl 9. prosince, měli
možnost žáci 6. třídy vyzkoušet s pomocí moderní techniky animaci vybrané pověsti. 4.12. se jako
každým rokem konala „Školní mikulášská nadílka“, žáci 9. třídy se převlékli do přesvědčivých
kostýmů a každému nadělili, co si zasloužil. 7.12. žáci prvního stupně navštívili Lidový dům
v Chrástu, kde měli možnost zhlédnout muzikál „Popelka“, který nastudoval soubor Karkulka ZUŠ
Chrást. 13.12. absolvovali starší žáci týmu TJ Sokol Vejprnice–ZŠ Chrást 6. florbalové kolo
v Klatovech. V prvních zápasech tým prohrál s Florbalovou školou Plzeň 10:0 a s Rokycany 5:0.
Rokycany tak v tomto zápase vrátily porážku 2:1, kterou utržily od týmu 28.11. Předvánoční výuka
byla zakončena florbalovým zápasem, kde se utkali žáci proti učitelům. Učitelé vyhráli nad žáky
17:12, v souboji tříd se dařilo především 9. třídě. V úterý se žáci i učitelé zúčastnili volného bruslení
na zimním stadionu v Třemošné a poté se rozloučili formou třídních besídek.
L. Rulfová ZŠ Chrást
ZUŠ Chrást - www.zus-chrast.cz
Vážení čtenáři Kulicha,
chtěl bych všem příznivcům ZUŠ Chrást jménem zaměstnanců i žáků naší školy popřát do nového
roku hodně štěstí. Obvykle se sice říkává „hlavně hodně zdraví“. Ale dovolte mi nesouhlasit. I ku
zdraví potřebuje člověk štěstí (aby byl odolný proti všem chorobám). A naopak - říká se, že na
Titaniku také byli lidé většinou zdraví, ale neměli štěstí. Takže štěstí, štěstí a zase štěstí. Vrchovatou
měrou.
Květoslav Borovička, ředitel ZUŠ Chrást
MŠ Chrást - www.mschrast.cz
Prosinec v mateřské škole.
Vánoce, Vánoce přicházejí… a i my ve školce jsme si své čekání na Ježíška zpříjemnili několika
společnými akcemi. Již pravidelné návštěvy místní knihovny a povídání s paní knihovnicí nám
vždy zpestří předvánoční čas a tak tomu bylo i letos. Jako každý rok na nás ve školce
nezapomněl ani Mikuláš s anděly a čerty, v podobě žáků 9. třídy ZŠ Chrást, kterým tímto
mnohokrát za své výkony děkujeme. Hned po té jsme další den společně se svými kamarády
z MŠ Dýšina, MŠ Kyšice a se žáky 1. a 2. třídy ZŠ shlédli v Lidovém domě překrásné hudební
představení souboru Karkulka, tentokrát s názvem „Popelka“. Jako každoročně jsme pozvali do
školky všechny naše příznivce, nejen z řad rodičů, na odpolední předvánoční setkání a užili si tak
hezké společné chvíle v podobě našeho vystoupení, nejrůznějšího vyrábění i společného
posezení. Naši školáci se vyjeli podívat do nedaleké Zruče na venkovní betlém pana Havránka,
který se jim moc líbil a určitě stojí za zhlédnutí. A ani letos jsme nezapomněli před vánočními
svátky svým zpěvem koled potěšit naše milé sousedy v DPS. Čekání na Ježíška bylo ukončeno
krásnou vánoční nadílkou pro všechny děti z mateřské školky. Snad jsme vám ten adventní čas
díky všem akcím v MŠ zpříjemnili a do nového roku vám i vašim dětem přejeme hlavně pevné
zdraví a děkujeme za vaši přízeň.
J. Bohuslavová - MŠ Chrást
Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/
- sobota 16.1. od 18 hodin: promítání filmu VŠECHEN ČAS NA SVĚTĚ - dokument ze života
rodiny, která se rozhodla opustit společnost založenou na kontrole času a dodržování termínů, a strávit
devět měsíců v daleké divočině kanadského severu. Vstup volný.
- neděle 24.1. od 17 hodin: EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA - společné bohoslužby
s římskokatolickou farností v Dýšině v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů, konají se
v modlitebně evangelického sboru, souběžně bude připraven program pro děti.
Karel Šimr
CK Sport Beran – cyklistický klub
V prosinci někteří už začínají najíždět kilometry na další sezonu, Lukáš Kubík však teprve sezonu
ukončil 12.12. na cyklokrosu v Norimberku čtrnáctým místem. Slunečné počasí vytáhlo 5.12. trojici
Marcel Beran, Miloš Chytil a Adélka Chytilová na Běh o berlu sv. Mikuláše k Borské přehradě.
Mužům patřilo v nabité konkurenci na trati 6 km 17. a 20. místo, Adélka doběhla čtvrtá. Proběhlo také
první trasování nového okruhu pro dubnový závod ve stráni nad vodáckým kempem. Po Novém roce
snad dorazí sníh a my si zpestříme trénink na běžkách. Ve skiareálu Těškov se jedou v lednu první tři
závody Chodovar Ski Tour. A když bude teplá zima, vyrazíme na cykloprůzkum čerstvě zrušeného
vojenského prostoru Brdy.
Marcel Beran

