Lidová muzika z Chrástu
V sobotu 26. listopadu od 19 hodin v Kulturním centru Papírna (Zahradní 173, Plzeň) představí folklorní
soubor Lidová muzika z Chrástu výsledek své dvouleté práce - knihu Plzeňské písně. Bohatě ilustrovaná
publikace se dvěma vloženými CD obsahuje více než sedmdesát většinou zatím nevydaných lidových
písní z celého kraje včetně několika písní z Chrástu a okolí. Její součástí jsou grafické listy zpracované
jako pohlednice nebo DVD s animovanými i hranými videoklipy. Na koncertě zahraje mimo Lidové
muziky z Chrástu také komorní soubor Ritornello pod vedením Michaela Pospíšila. Všichni jsou srdečně
zváni! Knihu Plzeňské písně bude možné zakoupit přímo na místě nebo u vybraných knihkupců a na
webu: www.plzenskepisne.cz.

FC Spartak Chrást

Stále hledáme děti ve věku od 5 let, které by měly zájem hrát fotbal. V případě Vašeho zájmu se můžete
obrátit na předsedu klubu Miroslava Brýlu (tel. 608505501).
Muži - podzim 2016
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SO 5.11. 14,00 Smíchov
NE 13.11. 14,00 Chrást
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Chrást
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Místní knihovna – tř. Čs. odboje 133, Chrást (přízemí budovy OÚ Chrást)
tel. 377845514, e-mail: knihovnachrast@volny.cz; www.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 (5.11.)
8.00 – 12.00
- Veřejný internet a kopírování vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
- Knihovna bude zavřená v termínu 14. - 16. 11. z důvodu dovolené.
- Již tradičně vyhodnocení nejlepších čtenářů roku 2016: Dospělí: 1. D. Bradáčová, 2. R.
Schlossarová, 3. V. Dvořáková. Děti a mládež: 1. Laura Kopřivová, 2. Anna Robbová, 3. Julie
Kilbergrová. Všichni pilní čtenáři mají v knihovně připravený malý dárek.
- Vyjmenovaná slova po P: Pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se,
zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se.
Přehled akcí:
Datum
Čas
Místo
Akce
Pořadatel
farská zahrada +
17,00
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so 5.11.
Lampionový průvod
sportovní areál
Martinská veselice (více info Kulturní výbor
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Lidový dům
so 12.11.
OÚ Chrást
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Veřejné
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18,00
Lidový dům
OÚ Chrást
út 15.11.
zastupitelstva obce Chrást
RUPRT +
Vánoční rukodělný jarmark
Lidový dům
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s Flerem (viz příloha)
19,30
hasičská zbrojnice
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st 23.11.
Výroba šperku z korálků
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CK Sport Beran a
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so 26.11.
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a
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Adventní odpoledne –
Kulturní výbor
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rozsvícení vánočního stromu +
OÚ Chrást
ohňostroj
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Události měsíce:
2.11. – Památka zesnulých
12.11. – Martinská veselice
17.11. – Den boje za svobodu a demokracii
– státní svátek

KULturní Informace pro CHrást

Listopad 2016

Dobrý den.
PLZEŇSKÉ LISTY, 1.listopadu 1899. Pomstili se. Dělníci Jan Č. z Doubravky a Václav S. z Chrástu
měli již delší dobu svrchu na chrásteckého polního hlídače V. Hájka, který několikráte přistihl ženy jejich při
polním pychu. V neděli o posvícení, když si byli několika litry posvícenského piva dodali kuráže, počíhali si
na hlídače a tak důkladně ho sbili, že musel býti povolán k němu lékař, který zjistil na těle jeho nesčetné
množství krevních podlitin. Na pachatele učiněno trestní oznámení.
Zopakujme si vyjmenovaná slova od P. Tak od čeho je odvozeno slovo PYCH?(Vyjmenovaná slova
na konci Kulicha)

Slovo starosty:
Když na dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje. Tato pranostika nám jasně napovídá, že
zima je již za dveřmi. V současné době čekáme na každý krásný podzimní den, abychom zabezpečili, co se
musí před mrazem zabezpečit. Díky tomu, že jsme v říjnu kompletně vyprázdnili kompostárnu, máme
možnost tam ukládat úplně zadarmo vše, co nám zahrady i veřejná prostranství darují. A že toho není málo
se můžete přesvědčit sami, protože naše kompostárna je opět téměř plná. Krásně podzimně zabarvené listy
stromů nás lákají na hezké procházky do přírody. Bohužel listy padají moc pomalu a na některých místech
v obci se nám opět ukazují nehezké obrazy moderní doby s názvem Černá skládka na divoko. Na
nejfrekventovanějším místě přímo ve středu obce naproti škole jsou velkým problémem nádoby na
separovaný odpad a textil. Nemilosrdně se do nádob určených pro daný odpad a textil odhazuje vše včetně
uhynulých zvířat!… Během měsíce listopadu vybudujeme kolem těchto nádob ohraničené sběrné místo a
snad tím pomůžeme tento problém vyřešit. Začali jsme s rekonstrukcemi komunikací. Stihli jsme dokončit
podle plánu asfaltovou komunikaci U Stadionu, která je jednou z důležitých spojnic mezi Benátkami a
centrální částí obce. Zhotovili jsme část komunikace Železniční a začali jsme a dokončíme komunikaci
Plovární a Smědčickou v dolejším Chrástu. Vybudujeme chodník mezi parkovištěm u cukrárny a
Dolanskou, který velice pomůže všem chodcům, kteří chtějí pokračovat po chodníku od rybníka
k zdravotnímu středisku a díky neukázněným řidičům riskují svůj život. Zejména děti ze školy, které chodí
během vyučování do tělocvičny, mají velké problémy prokličkovat po parkovišti mezi stojícími auty. Je
dokončena výměna vodovodu v Úzké ulici a částečně zaasfaltovaná zadní část Úzké, kterou prováděla firma
Omega. Sekání trávy jsme po obci dokončili a nyní se pomalu snažíme likvidovat krásnou, ale již kluzkou
nadílku v podobě všech možných listů. Největší nápor bude po prvních mrazících, kdy se stromy úplně
obnaží. Podle lidové pranostiky se říká: „Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá“. Tak uvidíme, kdy
nám to vše spadne a jaká bude zima. Ze soboty 29.10. na neděli 30.10. budeme spát o hodinu déle. A pak to
začne. Dny se nám budou zkracovat a noci prodlužovat do Lucie (13.12.), která nám sice noci upije, ale dne
nepřidá - jen nám trochu prodlouží odpoledne. I dušičkový měsíc listopad bude mít v naší obci svoje kouzlo
díky šikovným lidem, kteří vymýšlejí hezké akce pro nás všechny (viz závěr Kulicha a přílohy). V sobotu
12.11. zahájíme plesovou sezonu tradiční Martinskou veselicí, na kterou Vás srdečně zveme a kde bude
pokřtěna nová fotografická kniha o Chrástu velikosti formátu A5 – „Chrást - jak jej mnozí (ne)znají“. Určitě
se dobře pobavíte a letos poprvé bude Martinská veselice pravá NEKUŘÁCKÁ zábava. Jednou z akcí, která
je pracovně kulturní, je i veřejné zasedání zastupitelstva, které se bude konat v úterý 15.11., kde můžete
svými názory přispět do dění i zvelebení obce. Ve čtvrtek 17.11. je státní svátek - Den boje za svobodu a
demokracii. Jak již samotný název svátku napovídá, měli bychom si ho stále více a více uvědomovat.
V současné době je naše svoboda ohraničena zvláštní demokracií, kterou nám neustále předkládají a
předvádějí naši zákonodárci. Václav Havel prohlásil: „Svoboda je jedna strana mince, na jejíž druhé straně je
odpovědnost a demokracie je slušnost“. Opravdu si těchto slov vážím…. Na úterý 1.11. připadá svátek
Všech svatých a středu 2.11. Památka všech zemřelých - dušičky. Nezapomeňme proto na své blízké,
přátele a známé, kteří již mezi námi nejsou. 1. a 2. listopad začíná dušičkově. Konec listopadu začíná
adventně. A tak na druhou adventní sobotu 3.12. přijďte na nejhezčí akci roku – Adventní odpoledne
s rozsvícením vánočního stromu, ohňostrojem, kulturním programem a tradičním malým trhem. Těšíme se!!
Přeji nám, aby dušičkový měsíc i začátek adventní doby měl pro každého z nás své tajemné kouzlo, které
nám bude napovídat, že musíme mít nadhled nad našimi každodenními malichernostmi, kterými se zbytečně
zaobíráme. Hezký barevný listopad s mlžnými opary, po kterých si budeme vážit každého paprsku slunce.
starosta L. Bohuslav

Informace pro občany
 Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:
- pátek 25.11. – Biskoupky – přátelské posezení – cena 85 Kč
- moštování – v prostorách moštárny v areálu ZŠ Dýšina –vždy v pondělí od 16,00 do 18,00 hod.

 Výměna občanských průkazů – V roce 2007 došlo z důvodu změny zařazení obce Chrást z okresu

Plzeň-sever do okresu Plzeň-město k hromadným výměnám občanských průkazů. V příštím roce tedy
většině těchto občanských průkazů vyprší desetiletá platnost. Z důvodu pořizování biometrických údajů
(elektronické foto atd.) nelze provádět výměnu OP hromadně na OÚ Chrást a je nutné se osobně
dostavit na Magistrát města Plzně, nám. Republiky 16 (roh náměstí a Františkánské ul.). Z důvodu
velkého množství průkazů, které musejí být vyměněny, mohou občané žádat o bezplatnou výměnu již 6
měsíců před vypršením platnosti stávajícího OP. O výměnu žádají všechny dotčené obce (Dýšina,
Kyšice a další), proto doporučujeme, abyste si o výměnu OP požádali v dostatečném časovém předstihu.

 Kompostárna Na Jarově bude letos otevřena do 5. listopadu!!! Listopadová otvírací doba se kvůli
přechodu na zimní čas zkracuje o 1 hodinu: ve středu 2.11. bude otevřeno od 14,00 do 16,00 hod. a
v sobotu 5.11. od 9,00 do 12,00 hod. a od 14,00 do 16,00 hod. V případě příznivého počasí je možné,

že bude koncem listopadu ještě výjimečně otevřena, o otvírací době Vás budeme informovat,
sledujte informační SMS, e-mail a informace na vratech kompostárny.
Volby do zastupitelstva kraje 2016
7. a 8. října proběhly volby do zastupitelstva kraje. V obci Chrást dosáhla volební účast 42,65% (hlasovalo
630 voličů z celkových 1477). Nejvíce hlasů obdržely strany: ANO 2011 (28,87%), ODS (13,7%), ČSSD
(13,54%), TOP 09 (9,03%), KSČM (8,7%), STAN (6,77%) a Koalice SPD a SPO (6,29%). Ostatní strany
nepřekročily 5% všech platných hlasů. Podrobné info na www.volby.cz.
Mateřské centrum Klubíčko Dýšina
Mateřské centrum Klubíčko Dýšina Vás zve každou středu od 9,30 do 11,30 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). Bez poplatku, přezůvky s sebou! Více informací podá Ing. Veronika
Kopecká, tel. 739015286, Šárka Polanecká, tel. 724759295 nebo na www.obecdysina.cz/klubicko. Přijďte
si něco vytvořit, pohrát si a popovídat si.
Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
Oddíl Sluníčko pořádá v sobotu 5.11.2016 „Lampionový průvod“. Sraz účastníků bude v 17.00
hodin na farské zahradě v Železniční ulici v Chrástu. PROGRAM: Shromáždění účastníků na faře a
následně lampionový průvod. Přidat se může každý, komu se podzimní večery zdají už příliš tmavé a
pochmurné. Cíl bude u tělocvičny TJ Spartak, kde si můžete koupit buřta k opečení, čaj nebo grog
k zahřátí a něco sladkého. Na závěr nás čeká překvapení. Akce se koná za každého počasí. VEZMĚTE
SI S SEBOU: lampiony a buřta na opečení (pokud někdo zapomene vlastního buřta, může si jej zakoupit
v cíli průvodu). VSTUPNÉ: dobrovolné. Těšíme se na Vaši účast.
Oddíl Sluníčko Vás zve na „Výrobu šperku z korálků“, která se uskuteční ve středu 23.11.2016 od
19.30 hodin v naší klubovně v hasičské zbrojnici v Chrástu. Cena kurzu je 220 Kč. Budeme tvořit
šperk z korálků. Vyučující bude Dana Hadingerová. Závazné objednávky nahlaste nejpozději do
14.11.2016 na telefon: 606 572 022 (p. Čechurová) nebo na e-mail: slunicko.vesele.info@seznam.cz,
z důvodu zajištění potřebného materiálu.
Letos v prosinci chceme zopakovat úspěšnou akci – „Adventní okenní kalendář“. Pokud byste nám
chtěli aktivně pomoci a vyzdobit si okno, prosíme, kontaktujte p. Beranovou (tel.: 604 443 778) nebo
napište na náš e-mail: slunicko.vesele.info@seznam.cz. Děkujeme.
ZŠ Chrást - http://www.zschrast.cz/
29.9. se naše škola (výběr žáků 2. – 9. třídy) zúčastnila okresního kola v „Přespolním běhu“ v Borském
parku. 1.10. ve vytrvalostním závodu zvaném „Akátovka“, pořádaném SKI klubem Dýšina, získali naši žáci
putovní pohár. 3.10. žáci 1. i 2. stupně zhlédli pořad o recyklaci a třídění odpadu „Tonda Obal na cestách“.
7.10. podnikla družina 1. stupně pěší výlet na Kokotské rybníky. 17.10. se na 25. ZŠ v Plzni konalo obvodní
kolo ve florbalu. Chlapci z 8. a 9. třídy se za naši školu umístili na krásném 3. místě. Turnaje se zúčastnilo
celkem 10 základních škol. 18.10. šestá třída navštívila balet „Romeo a Julie“ v Divadle J. K. Tyla v Plzni.
19. 10. na to navazovalo představení ochotníků ze společnosti „Divadélko pro školy“ z Hradce Králové,
kteří žáky celého 2. stupně zábavnou a neotřelou formou seznámili s W. Shakespearem a jeho tvorbou.
20.10. se v 1. A a 1. B konalo focení se slabikářem. 21.10. výběr žáků 1. stupně reprezentoval naši školu na
turnaji miniházené ve Stupně. Dívky se umístily na 4. místě. Chlapci na 2. a 5. místě. 24.10. pátá třída
podnikla exkurzi do Národního muzea v Praze na expozici „Noemova archa“.
L. Rulfová

MŠ Chrást - www.mschrast.cz
K měsíci říjnu patří ve školce drakiáda. Ani letošní rok tomu nebylo jinak, a proto jsme všichni s očekáváním
vyhlíželi příchod data 25.10. Dočkali jsme se a společně s maminkami, tatínky, sourozenci a dalším
příbuzenstvem vyrazili na stadion, kde pro nás byla přichystána řada her a úkolů. Samozřejmě, že tím hlavním
úkolem bylo pouštění draků. Nu, stálo to někdy opravdu hodně sil, naběháno bylo mnoho kilometrů, ale
povedlo se. Většina draků alespoň na chvíli k nebi vzlétla, a tak byla k vidění přehlídka draků všemožných
barev i tvarů. Děkujeme, že s námi pravidelně vyrážíte pouštět draky a že vás ani bezvětří neodradí. Těšíme se
na další setkání s vámi.
Za MŠ Chrást Markéta Beranová
ZUŠ Chrást - http://www.zus-chrast.cz/
Po náročném rozběhu roku se učitelé i žáci v naší hudebce ponořili do práce. Muzikanti musí být pilní - každý
čistý tón i třeba jednoduchá skladbička jsou podmíněny časem, který je naplněn trpělivou mravenčí prací. Ale
hudba je tak bohatý svět, že za tu námahu stojí. Už teď se těším, jak za pár let z dětí, které v současnosti vedu
v mateřských školách v Chrástu a v Kyšicích, vyrostou tak šikovní muzikanti jako jsou naši starší žáci, kteří
působí v souborech Malá muzika, Karkulka, Klokani či v jiných menších komorních uskupeních. „Listopad
svléká stromům šaty, v prosinci zrajou hvězdy zlatý,“ zpívá se v jedné dětské písničce. A my už nyní
v listopadu chceme avizovat na prosinec, že někteří naši žáci obohatí chrástecké adventní setkání 3.12. připojíme se k vystoupení MŠ. Zároveň zveme všechny zájemce na předvánoční koncert, který bude v sálku
ZUŠ 4.12. od 16:00.
Mgr. Pavla Sovová, Ph. D., ředitelka ZUŠ Chrást
CK Sport Beran – cyklistický klub
Na závěr sezony se jelo první říjnový víkend ve Skočicích u Přeštic GRANDE FINALE, tedy páteční MTB
sprinty, sobotní XC v rámci Talent Cupu a nedělní finále MTB biatlon Cupu. Velkého úspěchu dosáhl Marcel
Beran, když všechny tři závody vyhrál a zároveň tak potvrdil i celkové vítězství v 2. ročníku MTB biatlonu
v kategorii mužů. V MTB biatlonu se nám dařilo, U11m – 2.místo Jakub Šmíd, U13m – 2.místo Lukáš
Beran, U13ž – 2.místo Adéla Chytilová, U15m – 1.místo Tomáš Beran, U15ž – 3.místo Adéla Šmídová,
M19+ - 1.místo Marcel Beran (bodovalo 60 mužů), Ž19+ - 2.místo Radka Beranová (bodovalo 25 žen). Ve
Skočicích se jelo také finále dětského Talent Cupu, kde je celkové umístění našich borců následující: U9ž 2.místo Kateřina Chytilová, U11m-4.místo Jakub Šmíd, U11ž - 2.místo Karolína Grossová, U13m-3.místo
Jan Gross, 4.místo Vojtěch Ježek a 9.místo Lukáš Beran, U13ž-4.místo Adéla Chytilová, 6.místo Nikola
Kubíková, U15m-3.místo Tomáš Beran, U15ž-4.místo Adéla Šmídová. Lukáš Kubík pokračuje v rozjeté
sezoně cyklokrosu, po třech závodech ČP MASTERS je průběžně šestý, na německém Schwarzenberger
Radcrossu (23.10.) dojel třináctý. V listopadu nás čeká spojené vyhlášení výsledků MTB biatlon Cupu a
Talent Cupu v KD Příchovice. Na sobotu 26.11. pak připravujeme Chrásteckou vzduchovku aneb „dopolední
procházka Chrástem zpestřená střelbou ze vzduchovek o ceny pro děti i dospělé“.
Marcel Beran

Chrástecká vzduchovka
Oddíly Sluníčko a lyžování Spartaku Chrást ve spolupráci s cyklistickým klubem CK SportBeran Vás zvou na
Chrásteckou vzduchovku aneb „dopolední procházka Chrástem zpestřená střelbou ze vzduchovek o ceny
pro děti i dospělé“. Akce se uskuteční v sobotu 26. listopadu 2016, registrace a přihlášky účastníků 9:0010:30 v prodejně SportBeran. Zde každý účastník obdrží kartičku, se kterou navštíví čtyři střelecká stanoviště
v Chrástu, kde mu rozhodčí zaznamená výsledky střelby. Střílí se z různých typů vzduchovek (s klasickými
mířidly, dioptrem, puškohledem, biatlonové, zalamovací...) na různé terče (papírové, sklopné...) na 10 metrů.
Nezáleží tedy na čase, jak rychle účastník obejde (oběhne, objede na kole...), ale na výsledcích střelby.
Kartičku pak odevzdá v časovém limitu (do 12:00) u registrace. V 12:15 vyhlášení výsledků a tombola. Další
informace Marcel Beran 604 642 728.
Myslivecký spolek Chrást
Listopadové soboty se ve většině revírů nesou ve znamení společných honů. V naší honitbě je to stejné i u nás
vrcholí lovecká sezona, která je odměnou za celoroční práci a péči o zvěř. Myslivecký spolek Chrást, pořádá
v listopadu dva hony, a to 5.11. a 19.11. Je samozřejmostí, že během podzimích měsíců již začne pravidelné
přikrmování zvěře. Do zásypů dostanou bažanti pšenici a spárkatá zvěř do krmelců seno a oves. Je možné na
procházkách honitbou přilepšit v krmelcích spárkaté zvěři suchým kvalitním chlebem (ne plesnivým).
Myslivosti zdar!
Florbalový oddíl ZŠ Chrást
Sezona oddílu TJ Sokol Vejprnice - ZŠ Chrást se rozběhla. Starší žáci ze tří zápasů dvakrát prohráli a připsali
si jedno vítězství. Dorostenky utrpěly tři drtivé porážky. Dorostenci spojeni s muži prohráli první utkání 3:5, ve
druhém neudrželi vedení 2:0 a remizovali 2:2. Více informací na facebooku TJ Sokol Vejprnice. 30.10. se
starší žáci konečně představí doma, ve sportovní hale v Chrástu.

