Místní knihovna - 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 (7.1.)
8.00 – 12.00
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.

KULturní Informace pro CHrást

Přehled akcí:
Datum
so 7.1.ne 8.1.

Čas
7,00-19,00
8,00-13,00

st 11.1.

15,30

ne 15.1.

Místo

Akce

Pořadatel

tělocvična

Lukostřelecké závody

oddíl lukostřelby

DPS Chrást

Čtení v DPS

Kulturní výbor

Dobřany

Koncert ZUŠ Chrást

ZUŠ Chrást

so 21.1.

9,00-16,00

tělocvična

Badmintonový turnaj

oddíl lukostřelby

so 21.1.

20,00

Lidový dům

Myslivecký ples

Myslivecké
sdružení

ne 22.1.

17,00

so 28.1.

20,00

ne 29.1.

14,00

Společná bohoslužba
kostel v Dýšině evangelického sboru v Chrástu a farní sbor ČCE
římskokatolické farnosti Dýšina
Rybářský ples – hraje Classic Český rybářský
Lidový dům
svaz
band V. Neckáře
Dětský maškarní ples

Český svaz žen

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

www.obecchrast.cz
prosinec 2011

Lidový dům

Jízdní řád Chrást-Radnice-Chrást
Jízdní řád - všední dny
Jízdní řád - So, Ne, svátky
Chrást - Radnice
Radnice - Chrást
Chrást - Radnice
Radnice - Chrást
ČD
ČD
ČD
ČD
Chrást-nádraží
Chrást-zastávka
Chrást-nádraží
Chrást-zastávka
5,45
4,47
(4,18 z Radnic)
5,45
5,22 (4,53 z Radnic)
7,11
5,22
(4,53 z Radnic)
7,34
7,17 (6,48 z Radnic)
11,34
6,58
(6,29 z Radnic)
11,34
9,17 (8,48 z Radnic)
13,34
9,17
(8,48 z Radnic)
13,34
13,17 (12,48 z Radnic)
15,34
13,17
(12,48 z Radnic)
15,34
15,17 (14,48 z Radnic)
16,34
15,17
(14,48 z Radnic)
17,34
17,17 (16,48 z Radnic)
17,34
17,17
(16,48 z Radnic)
19,34
19,17 (18,48 z Radnic)
19,34
19,17
(18,48 z Radnic)
23,04
20,40 (20,12 z Radnic)
23,04
20,40
(20,12 z Radnic)
platí od 12.12.2011

Leden 2012

Dobrý den a dobrý celý rok 2012!
Díky kronikáři Zbyňkovi Blahetovi můžeme ještě v tomto roce pokračovat v zajímavém putování po
historii chrásteckých domů. Letošní rok začneme v čísle 18, kde se říkalo U Bylinů. Je to vlastně
druhá polovina Kučerovského dvora, kterou získal v roce 1800 Josef Čechura. Pozdější majitelé
prodali tuto nemovitost v roce 1848 Martinu Štaifovi z Lobez pro jeho nezletilého syna Josefa. Ten
zde však špatně hospodařil. Dokonce se svou ženou zacházel tak špatně, že byla nucena odejít s dětmi
ke své matce do Kyšic. Po několika létech prodal svoji polovinu a emigroval do Ameriky. V březnu
roku 1879 byl dvůr zapsán nezletilým dětem Františkovi, Marii a Kateřině Štaifovým. Opuštěná
manželka Eva se vrátila na svoji polovinu a hospodařila zde s čeledínem Josefem Bylinou. Během
jejich soužití se narodili dva synové, ovšem podle církevního práva nesli jméno Štaif. Eva vykoupila
polovinu svého muže v roce 1897. Od března 1928 patřil dvůr jejímu synovi Josefu Štaifovi, ale
říkalo se tam u Bylinů. Dodnes je v Chrástu známá písnička U Bylinů na dvoře.
Slovo starosty:
Vítejte v novém roce 2012. Co nás čeká v příštím roce nikdo neví. Jen víme, že bude hodně
nových zákonů, mnoho legislativních změn a uskuteční se krajské a senátní volby. Ale také na nás
čekají nové zážitky a nová dobrodružství. Určitě jste vánoční svátky včetně přípravy prožili
v klidu, ale ne v tak obvyklém stylu jako jindy. Úmrtí pana prezidenta Václava Havla nás ještě více
všechny zklidnilo a vzpomínkou na něj jsme si uvědomili, co všechno jsme díky jeho postoji
k životu získali a zároveň co jsme ztratili. Chrástecký advent 2011 byl opět moc krásný. Děkuji
všem organizátorům celého vánočního programu za školní vánoční jarmark, vánoční zdobení,
koncerty, besídky, živý betlém a vše ostatní. Stále vznikají nové a nové nápady a je vidět, že lidé
naší obce mají o vše upřímný zájem a to potěší dvojnásob. Určitě se budeme snažit během roku
2012 připravovat pro nás další akce, které nás všechny osloví. To je jedním z našich velkých
novoročních předsevzetí!
Sníh není a zatím nebyl. Jsme ale na zimu dobře připraveni. Máme zásobu soli, sypač i chuť
hrabat. Dle Murphyho zákona se říká, že příroda vždycky fandí skrytým vadám a letos se jí to
opravdu povedlo. Ale zato jsme mohli v klidu v závěru roku dokončit částečnou výměnu oken na
Lidovém domu, zateplit šatny a sociální zařízení v tělocvičně, opravit a odvodnit prostor u ZŠ.
S pomocí a velkou osobní aktivitou našich hasičů jsme zmodernizovali hasičskou klubovnu novým
linem a vymalováním. Ve čtvrtek 29.12. od 18.00 hod. v Lidovém domě bude veřejné zasedání
zastupitelstva obce Chrást, kde se bude hlavně schvalovat rozpočet na rok 2012. Vzhledem
k nejisté době nebylo jednoduché rozpočet sestavit. Kromě jiného se budeme také vyjadřovat
k budoucímu znaku naší obce. Nový rok bude také pro některé neplatiče překvapením, protože
budou při opakovaném nezaplacení po termínu platby dostávat obálky s modrým pruhem od
právníka. Týká se to vývozu odpadu, nájmů, nepřihlášených nebo nezaplacených psů. Další
nepříjemnou zkušenost z loňského roku máme s uklízením shnilé trávy, jablek, suti apod.
z obecních pozemků. Proto místo prvně uklidíme a pak osadíme nápisem skládka zakázána a
postaráme se o to, aby se to již podruhé neopakovalo. Máme přece sběrný dvůr i kompostárnu!
V příštím roce bych vás chtěl občas prostřednictvím Kulicha informovat o nějaké zajímavosti,
která se týká nás všech. Místní komunikace je jistě pro nás všechny zajímavé téma. Víte, že máme
ve správě celkem 14.944 m komunikací a z toho nezpevněných (čili v desolátním stavu) máme
7.078 m což je 47% z celkového počtu. A teď poraďte, kterou dřív opravit…
Je začátek nového roku 2012, nikdo z nás neví, co nás čeká, ale víme, že žijeme společně v jedné
obci, kde chceme spokojeně, upřímně a klidně žít. Přeji vám všem do nového roku 2012 co nejvíce
pohody, klidu, upřímnosti a sousedského porozumění se vzájemnou pomocí.
Krásný nový rok 2012!
starosta L. Bohuslav

Informace pro veřejnost:

• Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:

- v úterý 31.1.-17,00 hod. – jednací místnost OÚ Dýšina – Moderní zahrada a povídání o návštěvě Nového
Zélandu

• Od 12.12.2011 došlo ke změně JŘ vlaků ČD. Na konci stránky naleznete kompletní nový jízdní řád.

•

Vyjednávali jsme také o posunu ranního autobusu MHD č. 52 o víkendech a svátcích s odjezdem
v 5,30 z Plzně a 5,45 z Chrástu na odjezd v 5,15 z Plzně a v 5,30 z Chrástu, aby bylo zajištěno spojení
pro pracující v Plzni na ranní směnu od 6,00 hod. Ke změně dojde během 1. čtvrtletí roku 2012,
budeme vás informovat v dalších vydáních Kulicha.
Výsledky ankety k návrhu znaku obce Chrást:
Celkem odevzdaných hlasů – 59.
Varianta č. 1 - 31 hlasů, varianta č. 2 - 19 hlasů, varianta č. 3 - 5 hlasů, varianta č. 4 - 4 hlasů.
O znaku a vlajce obce Chrást bude rozhodovat zastupitelstvo na svém veřejném zasedání dne
29.12.2011.

• Obecní úřad oznamuje záměr ROZESÍLÁNÍ AKTUÁLNÍCH ZPRÁV OBČANUM e-mailem.
Pro zaregistrování vašeho mailu kontaktujte, prosím, obecní úřad (tel. 377945367,
referent@obecchrast.cz) – zatím registrováno pouze 40 občanů. Úřední deska (nově umístěná
z boku OÚ) zůstává stále jako hlavní informační místo, ale lze jednoduše využít i modernější
způsob. Služba je bezplatná, pokud se osvědčí, bude možné časem i rozesílání zpráv pomocí SMS.
Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
☼ V roce 2012 bude naše klubovna opět pravidelně otevřena od úterý 10.1.2012 (dopoledne) a ve
středu 11.1.2012 (odpoledne). Pravidelné cvičení bude zahájeno od čtvrtka 12.1.2012 od 9.00
hodin v tělocvičně TJ Spartak Chrást. Budeme se těšit.
ZŠ Chrást - http://skolachrast.blog.cz/
V pátek 2.12. proběhl v budově školy vánoční jarmark, kde děti z 1. stupně prodávaly vlastnoručně
vyrobené výrobky.
Dne 5.12. uspořádali žáci 9. ročníku mikulášskou nadílku pro děti z MŠ. Žáci se převlékli za
Mikuláše, anděla a čerty a šli potěšit, ale také postrašit děti do MŠ.
6.12. se uskutečnila tradiční soutěž ve skoku do výšky s názvem „mikulášská laťka“, ve které žáci
dosáhli velmi dobrých výsledků. Nejmladší žáci soutěžili ve skákání přes švihadlo.
Ve čtvrtek 8.12. na naší škole proběhla přednáška týkající se násilí a šikany ve školách, kterou
pořádala PČR. Žáci 6. – 9. ročníků si poslechli zajímavou přednášku a také zhlédli dokument o tom,
kam až může zajít šikana ve školách.
Poslední předvánoční týden žáci 6. -9. ročníků navštívili ZOO Plzeň a také vánoční trhy na náměstí
Republiky v Plzni. Poslední předvánoční den děti tradičně strávily vánočními besídkami ve svých
třídách.
ZUŠ Chrást - www.zus-chrast.cz
Milí čtenáři Kulicha, z přehledu kulturních akcí, uveřejněném v minulém čísle, mohla chrástecká veřejnost získat
jen zkreslený pohled na to, co všechno v prosinci pořádá ZUŠ Chrást. Chyběly tam některé akce, které byly
pořádány mimo Chrást, a co bylo uvedeno (koncert Myšmaše 8.12. a koncert Qartetek 15.12.), nebylo označeno
jako akce ZUŠ. Uvedu tedy alespoň dodatečně, co všechno se v prosinci dělo. V Kulichu uvedený Předvánoční
koncert 1. prosince v Lidovém domě šňůru prosincových veřejných akcí zahajoval. Následoval hned 2. prosince
koncert pro mateřskou školu a první stupeň základní školy. 5. prosince zpívala a hrála Malá muzika v Plzni na
náměstí Republiky při Mikulášském slavnostním odpoledni u vánočního stromu. 8. prosince – jak už bylo řečeno
– uspořádal Myšmaš v Hifi-klubu svůj poslední koncert. Ano, skutečně poslední, protože členové tohoto souboru
se rozprchli za svými životními posláními mimo Plzeň a soubor, který se mimo jiné dvakrát zúčastnil Dětské
porty a dvakrát ji vyhrál, končí. Děkujeme jim za dlouholetou vzornou reprezentaci školy. 9. prosince účinkovala
opět Malá muzika v pořadu před OC Olympia. 10. prosince děti z našeho přípravného studia v mateřské škole
vystoupily u rozsvícení vánočního stromu v Chrástu. Ve stejný den se uskutečnil Předvánoční koncert našich
poboček v Dýšině a v Kyšicích, 11. prosince pak Předvánoční koncert naší pobočky ve Volduchách. 13. prosince
hráli žáci dýšinské pobočky při vyhlašování výsledků výtvarné soutěže v Dýšině. 15. prosince Qartetky (kvarteto
zobcových fléten) vystoupily v plzeňské Galerii sv. Anny. 19. prosince se uskutečnilo vystoupení našich žáků

v pečovatelském domě a 20. prosince koncert pěveckého oddělení v Masných krámech v Plzni. Krom toho všeho
pořádají některé třídy své třídní přehrávky a také Lidová muzika z Chrástu se mimo Chrást několikrát uvedla. Jak
vidíte, jenom za prosinec se uskutečnilo tolik akcí, co v jiné škole za celý rok. Teď nepřeháním – jsou školy
(velikostí srovnatelné s naší), které mají za celou sezónu 15 veřejných vystoupení. Naše škola jich měla jen za
minulý rok 82. Je to obrovské číslo a paradoxně musíme usilovat o to, aby se poněkud snížilo. Naši žáci totiž
stráví plno času přípravou na veřejná vystoupení a jde to na úkor běžného učiva, kterému pak nevěnují
odpovídající čas. Na druhé straně musím na tomto místě poděkovat kantorům, kteří s nimi vystoupení připravují.
Je to obrovská časová nálož navíc bez ohledu na velikost úvazku a velká obětavost ze strany opravdu všech
učitelů školy, což je ve srovnání s ostatními školami také nevídané. To vše by nebylo možné bez vstřícnosti
rodičů našich žáků. I jim budiž vysloven dík. Nu a chybí už jen gratulace paní učitelce Ireně Výrutové a jejím
žákům, kteří se umístili na 2., resp. 3. místě v oblastním kole Dětské porty. Byli to Jakub Červený a sourozenci
Kateřina a Martin Keplovi a všichni postupují do celostátního kola. Také kapela, která sice není oficiálním
souborem školy, ale jejímiž členy jsou z větší části žáci školy, získala ve stejné soutěži 2. místo s postupem.
Blahopřejeme! Dobrý rok 2012 přeje chrástecké veřejnosti Základní umělecká škola Chrást.
Květoslav Borovička, ředitel ZUŠ Chrást

Farní sbor ČCE - chrast.evangnet.cz
22.1.2012 od 17 hodin: společná bohoslužba evangelického sboru v Chrástu a římskokatolické
farnosti Dýšina v dýšinském kostele v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů
Karel Šimr
CK Sport Beran Chrást – cyklistický klub
Prosinec byl pro náš klub ve znamení příchodu nových posil. Jsou jimi Adélka Šmídová (2003) a Jakub Šmíd
(2006). Tím se počet našich malých závodníků rozrostl na osm. Také nás potěšila anketa Bikestoremtb Praha, kde
se v kategorii „závod s nejlepší atmosférou“ náš chrástecký závod umístil na druhém místě! Vyhrál závod
v Novosedlech (jižní Čechy).
Zumba+Indoor cycling
Zveme všechny zájemce o zumbu od 4.1.2012 každé pondělí od 19:00 s Věrou a středu od 20:00 s Petrou do
tělocvičny ZŠ. Rezervace na 604 642 728 nutná!
Indoor cycling v suterénu zdravotního střediska (vchod zezadu) pak nabízí lekce pro začátečníky v pondělí od 18:45
(Marcel) a ve čtvrtek od 18:45 (Jana). Pro pokročilé jsou připraveny lekce v pondělí od 20:00 (Pavel), ve středu od
18:45 (Jirka), ve čtvrtek od 20:00 (Pavel) a v neděli od 18:45 (Magda). Rezervace na 604 642 728 nutná!
Dále hledáme instruktorku pilates, power jogy apod. Další informace 604 642 728-Marcel Beran.

Marcel Beran - CK Sport Beran Chrást
Jízdní řád - všední dny
Chrást - Plzeň
Plzeň - Chrást
MHD
ČSAD
ČD
MHD
ČSAD
ČD
LD
LD
nádr.
Doubr. Doubr. hl. n.
4,50
5,00
4,56
4,30
5,50
3,57
6,00
5,06
5,43
6,20
5,54
5,20
6,40
5,47
6,26
7,00
6,32
6,20
6,57
7,20
6,52
7,06
8,10
10,02
8,30
7,05
7,26
8,40 x
11,41
8,20
9,07 x
7,07
8,26
10,30x 15,04
9,20
10,49x 12,14
9,26
12,00
15,10 10,20
12,35
13,28 10,26
12,50
15,18 11,20
13,25 15,50y 11,26
14,00
16,36 12,20
14,35
17,12 12,26
14,55x 17,04y 13,20
15,22x
13,26
15,05
18,40 14,20
15,35
15,26
16,05
15,20
16,35
16,26
17,30
16,20
18,00
17,26
18,50
17,20
19,25
18,26
19,50
18,20
20,25
19,26
21,25
19,20
21,45
20,26
22,45
20,20
23,10
20,47
22,03
21,26
22,49
22,56
x - linka 54 - jede přes Dýšinu
y - nejede od 30.6. do 2.9.

Jízdní řád - So, Ne, svátky
Chrást - Plzeň
Plzeň - Chrást
MHD
ČD
MHD
ČD
LD
nádr.
Doubr.
hl. n.
5,45
5,43
5,30
6,20
7,30
7,26
7,15
7,20
11,05
10,45
8,26
8,20
13,05
9,26
12,45
10,20
15,20
11,26
15,00
11,20
17,05
12,26
16,45
12,20
20,30
13,26
20,15
13,20
22,25
15,26
22,05
14,20
16,26
15,20
17,26
16,20
18,26
17,20
19,26
18,20
20,26
19,20
20,47
20,20
21,26
22,03
22,56
22,49

platí od 12.12.2011

