Události měsíce:

2.11. – Památka zesnulých
11.11. – Martinská veselice
17.11. – Den boje za svobodu a demokracii –
státní svátek

FC Spartak Chrást
- Srdečně Vás zveme na mistrovská utkání chrásteckých mužstev:
10.
11.
12.
13.

Muži - městský přebor podzim 2017/2018
NE 29.10. 12,00 SK Vochov Chrást
SO 4.11. 14,00 Chrást
Hradiště
SO 11.11. 14,00 Chrást
TJ Zruč B
NE 19.11. 13,30 Černice B
Chrást

KULturní Informace pro CHrást

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 (4.11.)
8.00 – 12.00
- Veřejný internet a kopírování vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
- V období od 1.3.2017 (Měsíc čtenářů) do října 2017 (Týden knihoven) byli nejpilnější čtenáři:
dospělí 1. Věra Dvořáková, 2. Radomila Schlossarová, 3. Pavel Tříska, děti a mládež 1. Laura
Kopřivová, 2. Štěpán Bernášek, 3. Julie Kilbergrová. Čeká na ně v knihovně malý dárek!
Přehled akcí:
Datum
Čas

Místo

Akce

Pořadatel

st 8.11.

17,30-19,30

prodejna CK
SportBeran

Seminář - Základní cykloservis CK SportBeran
Chrást
doma i na cestách

so 11.11.

20,00

Lidový dům

Martinská veselice (více info
v přiložené pozvánce)

Kulturní výbor
OÚ Chrást

Lidový dům

Vánoční rukodělný jarmark
s Flerem (viz příloha)

RUPRT +
fler.cz

farská zahrada +
sportovní areál

Lampionový průvod

oddíl Sluníčko

so 18.11. 9,00-17,00
ne 19.11.

17,00

st 22.11. 17,30-19,30

prodejna CK
SportBeran

Seminář - Základní cykloservis CK SportBeran
Chrást
doma i na cestách

st 22.11.

18,00

Lidový dům

Veřejné zasedání
zastupitelstva obce Chrást

OÚ Chrást

ne 26.11.

17,00

Lidový dům

Slavnostní vyhlášení Pal Cupu

CK SportBeran
Chrást

so 2.12.

15,00

náves

Adventní odpoledne –
rozsvícení vánočního stromu +
ohňostroj

Kulturní výbor
OÚ Chrást

Kontakt na tvůrce Kulicha: referent@obecchrast.cz, knihovnachrast@volny.cz. www.obecchrast.cz
Vydává Kulturní a sportovní výbor OÚ Chrást
ev. č. MK ČR - E 16084
říjen 2017

Listopad 2017

Dobrý den.
Listopad: Nová doba, 20. prosince 1902. Z Chrástu: Povedený zaměstnavatel jest zde v osobě p. V. Vyšky,
truhláře. Týž zaměstnává sice jen jednoho dělníka, žádá však na něm práci za tři, při tom za dlouhou
dvanáctihodinnou pracovní dobu s malou přestávkou v poledne dává královský plat 6 Korun týdně ku stravě a
bytu. Na stravě, se kterou sám by nebyl spokojen, kdyby při ní měl těžce pracovat, chce vydělati polovici
mzdy, kterou platí hotově, a pelech, který poskytuje za byt, jest způsobilým pro vše, jen ne pro odpočinek prací
sedřeného dělníka. Kdyby živnostenský inspektor sem někdy zavítal, našel by vzácnou látku k referátu o
bytových a mzdových poměrech, jak si je mnohý pan mistr představuje a ve skutečnosti je zavádí.
A to ještě neexistovaly supermarkety!
Slovo starosty:
Když krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce lítat komáři. Žádnou hromádku od krtka jsem zatím neviděl a
optimisticky stále věřím, že Vánoce budou krásné, bílé a mrazivé. „Babí léto lítá, už je podzimek, to již zima
střádá první bílá vlákna do svých peřinek“. Takhle krásně nám básník Josef Václav Sládek přiblížil babí léto.
Letos se nám opravdu povedlo. Drakiáda, kterou uspořádala MŠ, nám připomněla, že je podzim v plné
pohotovosti. Lidový dům se díky našim školám proměnil na podzimní řemeslnou výstavu děl našich dětí.
Oddíl Sluníčko uspořádal tradiční Běh chrásteckou strání, kde vůně listí podmalovávala náročné sportovní
klání. Nyní se už konečně naše hrábě dočkají pořádné práce. Už se třesou na to, až svoje zuby zakousnou do
šustivého spadaného listí. Po sekání a sběru trávy nám nastává „listobraní“. Hezké příjemné počasí
v uplynulém měsíci nám dovolilo dokončit akci - výměna povrchu místní komunikace Zahradní. Na tuto
obecní cestu máme stavební povolení již od roku 2004, a až v letošním roce se nám na ni podařilo sehnat
částečnou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Opět máme jednu část obce kompletně dokončenou. První
část této komunikace (od křižovatky Zahradní – Kolmá ke křižovatce Zahradní – Luční jsme dodělali v roce
2010). Největší stavební akcí roku 2017 a 2018 je kompletní přestavba naší hasičské zbrojnice. Děkuji tímto
našim hasičům a naší údržbě za bleskové vystěhování veškerého zařízení a vybavení z budovy. V současné
době se provádějí kompletní bourací práce a příprava na zhotovení krovu a střechy tak, aby budova do zimy
měla novou střechu a mohlo se začít s vnitřními stavebními pracemi. Nové kovové sloupky u parkoviště vedle
zdravotního střediska snad zamezí řidičům vjezd přes chodník. Kolikrát se náš Hurvínek nestačil divit, jak
řidiči bezohledně najížděli na parkoviště chodci nechodci. Měsíc říjen byl a je velmi bohatý na události, které
nesmíme opomenout. Volbami do Poslanecké sněmovny (20.–21.10.) jsme si zvolili nové poslance na základě
jejich programů, přesvědčení a sympatií. Je po volbách. Hlavní je, že i po volbách máme svobodu, fungující
právní systém, instituce, které chrání důstojnost každého z nás, řadu pojistek demokracie, rovnost před
zákonem a třeba i dost odvážných, kteří na přešlapy mocných a chyby státu budou nadále upozorňovat.
V sobotu 28.10. slavíme Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu a připomínáme si
osobnosti, které jsou po dlouhá desetiletí naším vzorem. Například 18. října uplynulo 150 let od narození
Aloise Rašína, který byl jedním z mužů, kteří vyhlásili československou samostatnost a který sepisoval text
Prvního zákona, uvedeného památnou větou: „Samostatný stát československý vstoupil v život“. Budeme
doufat, že vyznamenání udělovaná různým osobnostem v den státního svátku naším panem prezidentem
budou nosit lidé, kteří si to opravdu zaslouží. Všichni si ale zasloužili hezké hudební pohlazení ke svátku
republiky, které se uskutečnilo v pátek 27.10. v předvečer státního svátku v Lidovém domě v podání
Collegium Fiddle Dolce s Milanem B. Karpíškem. Právě začíná i dušičkový čas. Ve středu 2.11. si
připomeneme Památku všech zesnulých. Je dobré si připomenout a vzpomenout na všechny, kdo nás opustil a
koho jsme měli rádi. Snažme se žít tak, aby strom, který zasadili a má pevné kořeny, měl další zdravé větve
našeho dalšího života, které se nelámou a dávají jenom čisté zdravé plody, z kterých mohou ostatní čerpat a
nabírat energii. Dny začínají být kratší, mlhy hustější, deště silnější a čím dál víc si osaháváme topná tělesa,
zda dávají tu správnou pohodovou teplotu. Určitě nás proto potěší a rozehřeje Martinská veselice, kterou
otevřeme plesovou sezonu v sobotu 11.11. Letos se bude konat již 7. ročník. Ke vstupence jako vždy sklenka
martinského a koláček pro každého (viz příloha). V druhé polovině listopadu se začneme pomalu připravovat
na adventní dobu. V sobotu 18.11. bude v Lidovém domě vánoční rukodělný jarmark, kde můžete načerpat
vánoční inspiraci. Nejhezčí akcí roku načneme dobu, která má svoje jedinečné neopakovatelné kouzlo.
V sobotu 2.12. rozsvítíme na návsi vánoční strom a obec odevzdáme do adventního času. Přeji nám všem
krásný měsíc listopad, kdy listy dávají volnost stromům s myšlenkou, že svoboda jim dá ještě silnější kořeny,
které ke svému životu potřebují - tak jako my všichni.
starosta L. Bohuslav

Informace pro občany

 Informace o dotaci:

Naše
obec
získala
finanční prostředky ve
výši 90% z Evropské
unie a České republiky
na
akci
„Hasičská
zbrojnice
Chrást“
prostřednictvím
Integrovaného
operačního
programu
(IROP)
řízeného
Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR v rámci prioritní osy 1. specifického cíle 1.3. Cílem tohoto projektu je
rekonstrukce celého objektu a vybudování kvalitnějšího zázemí jednotky SDH a zvýšení
kvality zásahů jednotky ve prospěch ochrany zdraví obyvatel a spádového území okolních
obcí, stejně jako ochrany majetku soukromého i veřejného. Akce již začala a bude probíhat
během celého roku 2018. Více informací můžete získat u starosty obce.

 Kompostárna Na Jarově bude letos v případě příznivého počasí otevřena do konce

listopadu!!! Listopadová otvírací doba se kvůli přechodu na zimní čas zkracuje o 1 hodinu:
ve středu bude otevřeno od 14,00 do 16,00 hod. a v sobotu od 9,00 do 12,00 hod. a od 14,00
do 16,00 hod. O případné změně otvírací doby Vás budeme informovat, sledujte informační
SMS, e-mail a informace na vratech kompostárny.

Volby do Poslanecké sněmovny 2017

20. a 21. října proběhly volby do Poslanecké sněmovny. V obci Chrást dosáhla volební účast 70,12%
(hlasovalo 1002 voličů z celkových 1429). Nejvíce hlasů obdržely strany: ANO 2011 (35,43%), ODS
(15,11%), SPD (11,41%), Česká pirátská strana (11,11%), KSČM (6,3%), ČSSD (5,1%). Ostatní
strany nepřekročily 5% všech platných hlasů. Podrobné info na www.volby.cz.
ZŠ Chrást - http://www.zschrast.cz/
Měsíc říjen jsme přivítali tradičním „Chrásteckým bludištěm“. V rámci této akce, která se koná
každoročně, si zasportovali žáci 1. i 2. stupně. Ve škole si prostřednictvím jednotlivých
stanovišť připomněli důležité informace z oblasti branné výchovy. Výběr žáků 8. a 9. třídy
reprezentoval naši školu v přespolním běhu, který se konal v Plzni. Dívky se umístily na
krásném 2. místě. Hoši z 8. a 9. ročníku uspěli v obvodním kole ve florbalu na 25. ZŠ v Plzni a
obsadili 3. místo. Naši žáci se také aktivně podíleli na kulturní akci „Ten umí to a ten zas
tohle“ v místním Lidovém domě, kde byla uspořádána výstava jejich výrobků, která tak
doprovodila hudební představení ZUŠ „Písničky o řemeslech“. V posledním říjnovém týdnu
rozsvítilo naši školu celkem 134 dýní a lucerniček, které vyrobily děti pro příležitost blížícího
se Halloweenu. V závěru tohoto měsíce celý 2. stupeň navštívil muzikálové představení „Muž
se železnou maskou“. Muzikál zazněl na prknech pražského divadla „Broadway“. Všichni
zúčastnění tak měli možnost obdivovat pěvecký i herecký talent účinkujících.
L. Rulfová (ZŠ Chrást)
MŠ Chrást - www.mschrast.cz
Říjen - krásný podzimní měsíc jsme si společně užívali. Objevovali jsme přírodu na
procházkách, sbírali poslední letošní plody a listy. Vše jsme ve školce využili při hrách a
tvoření, ochutnávali, modelovali, kreslili a jiné. Školku zdobí naši krásní draci, s kterými jsme
si užili spousty legrace. Paní učitelky zorganizovali na hřišti Drakiádu a my děti s rodiči si
užily spousty legrace. S Inkou Rybářovou jsme si zazpívali, zatancovali a zasoutěžili při
krásném, skoro letním, počasí. A že vítr nefoukal? Draci přesto létali vysoko, jen jsme se
všichni více proběhli. Při turistickém výletě s rodiči jsme se seznámili s šikovným pejskem, co
pomáhá lidem. Hasiči nám pověděli o své práci a vyzkoušeli jsme si obleky, helmy, hadice,

proudnice atd. Také jsme zazpívali na vernisáži výstavy řemeslných výrobků a obrázků
s tématikou povolání. Navštívili jsme knihovnu, poznali nové knížky. Určitě si nějakou otevřeme
a začneme číst a možná také snít.
Za MŠ Milena Ptáčníková
ZUŠ Chrást - http://www.zus-chrast.cz/
V úvodu svého textu si dovolím všechny čtenáře Kulicha pozvat na 10.11. do Třemošné, kde
v EXODU bude od 17:30 koncert našeho klavírního oddělní. V říjnu v naší škole již započala
řada vystoupení a vystupování. 18. a 19.10. jsme se spolupodíleli na výstavě ZŠ a MŠ „Ten umí
to a ten zas tohle“. Se zpěváky ze třídy p. uč. Výrutové zde vystoupili také žáci našeho literárnědramatického oboru. Soubor Karkulka má za sebou dvojitý výjezd s Plzeňskými strašidly: 20.10.
do Volduch a 21.10. do Všenic. V druhé polovině měsíce k nám dorazila nečekaná a smutná
zpráva: po krátké nemoci zemřel p. Květoslav Borovička, který vedl chrásteckou ZUŠ v letech
2007 – 2016. Během jeho působení byla např. rozšířena výuka o další nástroje, byla založena
pobočka ve Volduchách a škola dvakrát získala titul nejlepší ZUŠ v Plzeňském kraji.
Za ZUŠ Chrást Pavla Sovová
Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
Oddíl Sluníčko pořádá v neděli 19.11.2017 „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.
CK Sport Beran – cyklistický a MTB biatlonový klub
V říjnu finišoval dvěma závody Talent Cup i MTB biatlon Cup. Dětský Talent Cup se jel 1.října i
7.října finále ve Skočicích u Přeštic a známe konečné pořadí: U11ž-8.místo Kateřina Chytilová,
U13m-4.Vojta Ježek, 11.Lukáš Beran, U13ž-4.Nikola Kubíková, 5.Karolína Grossová, U15m-2.Jan
Gross, 4.Tomáš Beran, U15ž-2.Adéla Chytilová, 3.Adéla Šmídová. Šestý závod MTB biatlon Cupu
se jel 8.10. ve Skočicích a finále o týden později, 15.10. v kempu v Ejpovicích. V kategorii U11ž
celkově zvítězila Kateřina Chytilová, U13m 5.místo Lukáš Beran, U15m 1.místo Tomáš Beran,
U15ž 2.Adéla Chytilová, 3.Adéla Šmídová, M35 1.místo Marcel Beran, 8.místo Miloš Chytil a Ž35
3.místo Radka Beranová. Slavnostní vyhlášení celkového pořadí Talent Cupu + MTB biatlon Cupu
proběhne v neděli 12.11. v KD Snopoušovy. V listopadu (středa 8.11. a středa 22.11. 17:30-19:30)
zveme na seminář pro veřejnost Základní cykloservis doma i na cestách. Ve 120 minutách se
dozvíte, jak vyměnit/zalepit duši, rozdíl mezi rychloupínákem a pevnou osou, jak opravit brzdy,
spojit řetěz, co s prasklým drátem nebo jaké nářadí vzít sebou na cestu. Cena 350,- Kč (přihláška i
platba nutná předem). Kapacita semináře 5 osob, minimální věk 15 let. Místo konání-prodejna
Sport Beran, nám.Čsl.legií 22, 33003 Chrást u Plzně, přihlášky a informace na 604 642 728. A
letošní sezonu zakončíme slavnostním vyhlášením 17.ročníku PAL Cupu v Chrástu v neděli 26.11.
od 17:00.
Marcel Beran
Myslivecký spolek Chrást
Na podzim se spárkatá zvěř začíná shlukovat do zimních tlup, které je pro zvěř typické. Během
měsíce listopadu vrcholí lovecká sezona. V naší honitbě probíhají hony na drobnou zvěř. Během
měsíce listopadu již začneme s přikrmováním zvěře, které bude probíhat pravidelně každý týden až
do jara. Do zásypů budou naši členové přikrmovat bažantí zvěř pšenicí a do krmelců bude spárkaté
zvěři předkládán oves a samozřejmě bude mít k dispozici i dostatek lizu. Prosíme občany, pokud
budou chtít přilepšit zvěři chlebem, aby byl tento chléb sušený a nebyl plesnivý. Myslivosti zdar!
Za Myslivecký spolek J. Humlová

