Myslivecký spolek Chrást
Začátek letních prázdnin vždy znamená zvýšené využívání honitby k rekreačním účelům.
V současné době panují nestálé klimatické podmínky, a proto je zvěř v tomto období zatížena
nejen suchem, ale také přívalovými dešti. Chovejme se proto, prosím, při aktivitě v honitbě
ohleduplně k volně žijícím živočichům, neboť procházkami v přírodě navštěvujeme jejich
přirozený domov.
V červenci probíhá srnčí říje, a proto je možné spatřit při procházkách naší honitbou srnčí
námluvy. Během srnčí říje, také pokračuje odlov průběrných srnců a černé zvěře. Koncem
července, a zejména pak v srpnu probíhá v naší zemědělské krajině sklizeň obilovin. Nejen
zvěři, ale i dalším volně žijícím živočichům se v průběhu velmi krátké doby radikálně změní
jejich životní podmínky. Za koly kombajnů a dalších zemědělských strojů se jinak úživná
krajina mění v poušť, v níž chybí základní životní podmínky – tedy klid, kryt a potrava.
Přejeme všem školákům hezké prázdniny plné sluníčka a příjemných chvil strávených
v přírodě.
Myslivosti zdar!
Za Myslivecký spolek J. Humlová
FC Spartak Chrást
- Výsledky našich družstev v sezoně 2016/2017: Muži po nevydařeném podzimu na jaře
zabrali, ale na víc než na předposlední místo to nestačilo. V baráži o udržení proti Prazdroji
Plzeň už se ukázala lepší kvalita našeho týmu a obě utkání jsme vyhráli. V příští sezoně se
můžeme opět těšit na souboje v městském přeboru. Garda nakonec obsadila pěkné 5. místo.
Starší žáci opět suverénně vyhráli svoji soutěž. Mladší žáci se ve finálové skupině umístili na
výborném 7. místě. Starší přípravka skončila pátá ve skupině D a mladší přípravka skupinu F
vyhrála. Všem úspěšným družstvům gratulujeme.
- V sobotu 24.6. se na fotbalovém stadionu uskutečnil turnaj mládežnických družstev.
Celkem se v kategoriích mladší žáci a starší přípravka zúčastnilo 10 týmů. Kromě chrásteckých
družstev startovaly týmy z blízkého okolí. V obou kategoriích nakonec zvítězila domácí
mužstva, takže odměny a poháry pro nejlepší zůstávají v Chrástu. Děkujeme všem, kteří se
turnaje zúčastnili, za pomoc při přípravě i organizaci turnaje děkujeme i všem trenérům a
rodičům.
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
- Veřejný internet a kopírování vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
- Prázdninový provoz v knihovně:
O prázdninách bude pro veřejnost otevřeno v týdnu 24.7.-29.7. a 7.8.-11.8. V tomto čase
neplatí první soboty v měsíci, běžný provoz začíná sobotou 2.9.2017. Knihy vypůjčené po
půlce června se prodlužují do září, ostatním běží upomínky! V době mimo provoz můžete
vracené knihy nechat na obecním úřadě.
Vyluštění opáčka: ..., ANI pojištěni nebyli (…, AN pojištěn nebyl, ANA pojištěna nebyla,
ANI pojištěni nebyli, ANY pojištěny nebyly a DÍTKA také pojištěna nebyla). Chyba se stala
již roku 1903.
Přehled akcí:
Datum
Čas
Místo
Akce
Pořadatel
park – socha M. Sváteční zastavení u sochy M. J.
15,00
farní sbor ČCE
st 6.7.
J. Husa
Husa
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Události měsíce:
červenec-srpen – letní prázdniny
5.7. – Státní svátek – Den slovanských věrozvěstů
6.7. – Státní svátek – Den upálení mistra Jana Husa
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Dobrý den.
Plzeňský obzor, 12.července 1902. Úmrtí starého osmačtyřicátníka: Dne 3. Tohoto měsíce zemřel v Chrástu
polní myslivec ve výslužbě a měšťan rokycanský pan Václav Břehovský ve věku 75 let. Zesnulý byl
posledním žijícím vojínem 10. praporu polních myslivců a súčastnil se válečného tažení do Itálie v roce 1848,
kdež bojoval při srážkách u Verony a St. Lucie. Po vítězství zde dosaženém byl celý prapor císařem
Františkem Josefem vyznamenán.
Nová doba, 26.srpna 1903. Požár v Chrástu: V noci na neděli 23. srpna vypukl v Chrástu požár, jemuž za
krátko 3 domky za oběť padly. Ohněm tím zničena i letošní sklizeň, již majitelé domků těch, chudí to dělníci,
před několika dny teprve pod střechu dostali. Osud chuďasů těch jest tím trapnější, an pojištěni nebyli.
Malé školní opáčko: V srpnovém článku je češtinářská chyba. Kdo ji najde, může si poklepat na
rameno, protože je to těžké. Ostatní najdou vyluštění v Kulichovi. Hezké prázdniny!
Slovo starosty:
A máme tu opět prázdniny. Kouzelník „Letňák“ vyžene dětem z hlavy školní i domácí povinnosti a
vykouzlí jim krásné dva měsíce nicnedělání. Nám dospělým snad vykouzlí klidnou dovolenou a hezké dny
volna bez stresů a časové závislosti. Parno, dusno, sucho… I u nás v obci nám suché počasí dělá problémy.
Celý červen jsme marně čekali na déšť. Jen silný vítr před bouří na konci června (z 22. na 23.6.) a krátký
déšť nám udělal malý nepořádek po obci. Ale velké sucho trvá dál. Všichni nás straší, že lidstvu dochází
voda. Ale stačí si zajít do blízké Plzně a vidíme, že myčky automobilů jedou na plné pecky, když je velké
parno, jezdí kropicí vozy po městě a kropí ulice i chodníky, zahradníci zalévají svoje prodejny a kašny na
náměstí chrlí vodu, která cáká do širokého okolí… Tak je té vody opravdu málo?? Určitě s ní musíme šetřit
- je velice drahá a zalévat městskou vodou zahrádky je určitě neekonomické. Po opravách komunikací a
parkoviště před tělocvičnou jsme stihli minulý měsíc vyměnit okna na domku ve sportovním areálu, který
slouží jako šatny pro nejmenší fotbalisty. Zaslouží si to. Turnaj žákovských družstev plzeňského regionu
(24.6.) nám dokázal, že se o naše nejmenší fotbalisty dobře staráme. Vyhráli celý turnaj a jejich nadšení pro
hru bylo obrovské. Děkuji tímto trenérům FC Spartak a celému organizačnímu týmu, že dokáží nadchnout
děti i dospělé k výkonům a jejich nadšení ani parné slunce na trávníku nespálí. Výroční schůze TJ Spartaku
(14.6.) opět dokázala, že sportovní oddíly v naší obci mají dlouholetou tradici, neustále pracují s našimi
dětmi a mají velice dobré výsledky. Vážíme si toho, že ve svém volném čase umí i v této elektronické
uspěchané době přivést děti ke sportu, takže děti poznávají, že soutěže s živými bytostmi jsou úplně jiné
než počítačové konzole. Obyvatelé Zahradní ulice budou mít na začátku prázdnin trochu veselo, protože
budeme provádět výměnu povrchu komunikace před jejich nemovitostmi. Na tuto akci jsme získali
částečnou dotaci. Stále pracujeme na výběrovém řízení na opravu hasičárny a po splnění všech náležitostí
budeme moci výběrové řízení dokončit. Rozpracovaná akce výměna kanalizace U Trati, Habrovská a
9.května pomalu postupuje. Ve spolupráci s Vodárnou Plzeň řešíme neustálé problémy s gravitací tak, aby
byla kanalizace v pořádku. V současné době probíhá i výběrové řízení na výměnu vodovodu ve výše
jmenovaných komunikacích tak, aby po rekonstrukci sítí byly připravené na nový asfaltový povrch. Během
měsíce června byly ve spolupráci se SŽDC odstraněny náletové dřeviny i s kořeny podél radnické trati u
bytovek, aby bylo možno lépe dané okolí udržovat. Celé prázdniny bude Plzeňský kraj opravovat
komunikaci II/233 pod Lidovým domem k malému mostu na Smědčice a na druhé straně Chrástu za
železničním přejezdem na Dolanské se bude zhotovovat vážní místo. Vážní místo bude zhotoveno pro
neukázněné řidiče přetížených velkých nákladních vozidel projíždějících přes naši obec na křižovatce u
školy a kolem rybníka a pokračují na Dolanský most, který je také již v dezolátním stavu. Křižovatka i hráz
rybníka je velice přetěžovaná a toto vážní místo určitě nasměruje řidiče na dálnice a obchvaty, kde mají
správně jezdit. Snad nám to odlehčí dopravu v centru obce. V červnu také začalo jednání o přesunutí
železniční zastávky z Tovární k závorám, kde vznikne nová železniční zastávka s parkovacími místy. I to
nám určitě pomůže vyřešit problémy s parkováním v centru obce. Prázdniny mají své tajemné kouzlo
pohody. Chodníky a parkoviště se budou postupně vyprazdňovat. Díky delším letním večerům budeme mít
najednou více času na své koníčky, blízké a přátele. Zahrady se provoní různorodými grilovacími vůněmi,
které ani kuchař Pohlreich nerozezná, turisté navštíví místa, která ani my neznáme, ale rádi se od nich
poučíme a všichni si celé dva měsíce pěkně užijeme. Přeji nám hezké dny prázdninové pohody s přáním
být často v lese nebo u vody.
starosta L. Bohuslav

Informace pro občany
 Kompostárna Na Jarově je otevřena v tradičních časech – středa 14,00-17,00 a sobota 9,0012,00 a 14,00-17,00 hod.
 Ve středu 5.7.2017 (státní svátek) bude otevřen jak sběrný dvůr (14,00-17,00 hod.) tak i
kompostárna Na Jarově (14,00-17,00 hod.).
 Obec Chrást přijme pracovníka/pracovnici na sekání trávy na brigádu – bližší informace
zájemcům podá starosta obce L. Bohuslav na tel. č. 602187341.
 V příloze přikládáme složenku na zaplacení pololetní splátky za svoz odpadu. Splátku
můžete pokud možno až od 1.7.2017 zaplatit na poště, bankovním převodem nebo
v hotovosti na OÚ Chrást. Děkujeme Vám.
 Ordinace gynekologie upozorňuje, že dne 3.7.2017 bude ordinace v Chrástu uzavřena, akutní
ošetření poskytne NONSTOP ambulance č. 1 v Mulačově nemocnici. V Chrástu začínáme
ordinovat 7.8.2017 od 7,30 do 12,00 hod. bez objednání.

 Obec Chrást dokončila v roce 2014 akci
„Úprava a modernizace místní komunikace
ul. Pod Školou – Chrást“, která byla
spolufinancována Evropskou unií a byla
podpořena z evropského fondu pro regionální
rozvoj. Dotace z Regionálního operačního
programu pokryla 85 procent nákladů, zbytek
hradila obec Chrást.

Vesnice roku
Naše obec se letos poprvé přihlásila do soutěže Vesnice roku, abychom zjistili, co tato soutěž
obnáší a získali zkušenosti do dalších let. Na začátku června nás navštívila komise, která si
během 2 hodin prohlédla část naší obce a v Lidovém domě proběhla krátká prezentace, které se
zúčastnili zástupci spolků, škol a dalších organizací naší obce. Výsledky soutěže budou známy
začátkem srpna. Děkujeme všem organizacím za prezentaci a spolupráci při této akci.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce upozorňuje občany v níže uvedených lokalitách, že dne 12.7.2017 bude od
8,00 do 12,00 hod. přerušena dodávka elektřiny na těchto odběrných místech: Dolanská
19, 23, 24, 156, 185, 217, 224, 260, 331, 609; Hutní 73, 157, 164; Mlýnská 2, 3, 4, 141, 388,
556, 668; nám. Čsl. legií 17, 22, 26, 599, 640; Pod Nádražím 480; Pod Školou 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 14, 15, 64, 209, 394, 521; Tovární 128, 150, 151, 152, 153, 155, 158, 160, 171, 173, 174,
175, 227, 416, 670; tř. Čs. odboje 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 40, 43, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 99,
110, 111, 112, 118, 123, 124, 131, 133, 143, 159, 163, 226, 310, 357, 373, 558, 595; Uhelná
119; Žitná 53, 83, 90; č.p. bez ulic: 104.
ZŠ Chrást - http://www.zschrast.cz/
Letošní červen byl u nás na škole ve znamení vody, slunce a výletování. V rámci dvoudenního
vodáckého výletu si 9. třída užívala sjíždění Berounky. Také proběhlo hned několik
cyklovýletů, kterých se zúčastnili žáci 3. třídy a žáci 4. A i 4. B. V rámci projektu „Viktorka do
škol“ v letošním roce zvítězila ve fotografické soutěži 6. třída. Odměnou byla návštěva zákulisí
fotbalového stadionu FC Viktoria Plzeň. 2. A si prohlédla Pivovarské muzeum v Plzni. Naše
škola také spolupracovala na akci obecního úřadu „Vesnice roku“. Naši žáci nás reprezentovali
i v miniházené ve Stupně a na florbalovém turnaji v Brně. Však stěžejní událostí tohoto měsíce
byl poznávací zájezd do Velké Británie, kterého se zúčastnilo 22 žáků 2. stupně. Děti
navštívily nejen historicky a turisticky významná místa jako Oxford, Salisbury, Windsor,
Winchester, Stonehenge a Londýn, ale vyzkoušely si úroveň a fungování své angličtiny jak
v hostitelských rodinách, tak i při nákupech. A blížíme se ke konci tohoto školního roku...
V závěru měsíce žáci 6. - 8. ročníku zhlédli českou komedii „Špunti na vodě“ v Cinema city

v Plzni. 29. června proběhlo na zdejším obecním úřadě slavnostní vyřazení 9. třídy. A s druhým
pololetím školního roku 2016/2017 jsme se rozloučili 30.6. rozdáním vysvědčení.
L. Rulfová (ZŠ Chrást)
MŠ Chrást - www.mschrast.cz
Červen, ten nejkrásnější a zároveň také nejpilnější a akcemi nejnabitější měsíc, je za námi. Hned
na jeho začátku jsme oslavili Mezinárodní den dětí společně s žáky 9. třídy, kteří pro naše prťata
připravili řadu úkolů plných pohybu i přemýšlení. Patří jim obrovské poděkování za snahu i
nadšení, se kterým se do přípravy i samotné oslavy pustili. Abychom v tom posledním měsíci
zažili také trochu kultury, vyrazili jsme ve spolupráci se ZUŠ do Plzně na Muzikantskou
pohádku. Představení to bylo vskutku nádherné a my si tak z Plzně přivezli spoustu zážitků.
Nezapomněli jsme ani na pohyb, vyrazili všichni předškoláci na dopravní hřiště, kde si za
pomoci šikovných policistů upevnili své znalosti o bezpečnosti a pravidlech jízdy na silnici. A
protože už jsou ti naši předškoláci opravdu velcí, bylo na čase se s nimi rozloučit a poslat je o
dům dál. Rozloučení s těmi, kteří od září nastoupí do základní školy, proběhlo letos
v cirkusovém duchu v Plasích. Věříme, že si to děti opravdu užily a že i rodiče, kteří za námi po
spaní v sobotu dorazili, se společně s námi zasmáli. A je konec, zvládli jsme další školní rok a
jsou před námi prázdniny. Přejeme všem dětem i rodičům, aby ty jejich byly takové, jaké si přejí.
Za MŠ Chrást Markéta Beranová
ZUŠ Chrást - http://www.zus-chrast.cz/
Závěr školního roku byl v ZUŠce nabitý: absolventské koncerty (v Masných krámech, v kostele
na Jižním Předměstí a v Západočeském muzeu), závěrečné koncerty na našich pobočkách –
v Kyšicích a ve Volduchách; soubor Karkulka reprezentoval naši školu i obci na Historickém
víkendu; v Dýšině úspěšně proběhla již tradiční Přehlídka komorní hudby. Naše soubory
Karkulka a Malá muzika) se zapojily do prezentace na „Vesnici roku“ – přejeme obci Chrást
v této soutěži úspěch. Děkuji všem žákům, pedagogům (ale i rodičům) za celoroční pilnou práci!
A na konec důležitá novinka: na konci srpna budou přijímací talentové zkoušky do literárně dramatického oboru: zájemci starší 7 let, kteří by chtěli hrát divadlo, jsou srdečně zváni. Krásné
prázdniny všem!
Za ZUŠ Chrást Pavla Sovová
Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/
- 6.7. od 15 hodin: Všechny zvu k tradičnímu svátečnímu zastavení o svátku Mistra Jana Husa u
Husovy sochy.
K. Šimr, farář
CK Sport Beran – cyklistický a MTB biatlonový klub
Dva závody měl v červnu Český pohár horských kol, na Zadově a v Bedřichově. Trojice našich
borců sbírá první zkušenosti, Lukáš Kubík je průběžně osmý, Nikola Kubíková je 24. a Vojta
Ježek 38. Krajský pohár MTB PAL Cup se jel 3.6. v Železné Rudě, 10.6. v Přešticích na Prioru a
24.6. junior verze v centru Přeštic. Katka Chytilová (U11ž) je průběžně třetí, v U13m je třetí
Vojta Ježek, 14. Lukáš Beran, 17. Jakub Šmíd, kategorie U13ž sedmá Nikola Kubíková a osmá
Karolína Grossová, U15ž třetí Tomáš Beran, čtvrtý Jan Gross, U15ž 4.místo Adéla Šmídová,
7.místo Adéla Chytilová, Ž35 3.místo Radka Beranová, M30 5.místo Lukáš Kubík, M40 7.místo
Marcel Beran, 11.místo Miloš Chytil a M50 3.místo Martin Ježek. Pal Cup pokračuje 5.srpna
časovkou v golfovém areálu Dýšina. V neděli 11.června se jel v Přešticích třetí letošní závod
MTB biatlonu. Průběžné pořadí je následující: U11ž 2.místo Kateřina Chytilová, U13m 2.místo
Lukáš Beran, U15m 1.místo Tomáš Beran, U15ž 2.místo Adéla Chytilová, 3.místo Adéla
Šmídová, M35 1.místo Marcel Beran, 12.místo Miloš Chytil a Ž35 1.místo Radka Beranová.
MTB biatlon pokračuje 8.července v Postřekově. Za zmínku ještě stojí pěkné 4.místo Adély
Šmídové v MTB maratonu Aimtec open race v kategorii žen na trase 40 km. V srpnu se pojedou
hlavně závody dětského Talent Cupu (12.8. Příchovice, 19.8. Blovice a 26.8. Horšice).
Marcel Beran

