v rámci Pal Cupu. Po pěti závodech PAL Cupu je na 4. místě Kateřina Chytilová (U11ž), šestý je Jakub Šmíd
(U13m), šestá je i v U13ž Karolína Grossová. V kategorii U15ž je čtvrtý Jan Gross, U15ž 7. místo Adéla
Chytilová a 9. místo Nikola Kubíková, U17m 6. místo Tomáš Beran, Ž15 3. místo Adéla Šmídová, M40
9.místo Lukáš Kubík. Marcel Beran si pro změnu vyrazil do Březína na MTB desetihodinovku, kde se umístil
výkonem 199,5 km na druhém místě se ztrátou pouhých 5 minut na vítěze. 16.6. pokračoval Český pohár
závodem na Zadově, kde jsou v průběžném pořadí naši chlapci bez bodů a tím pádem bez možnosti lepší
startovací pozice, která by pak lépe zohlednila jejich skutečné sportovní výkony. Stále lepší výsledky zajíždí
kadetka Adéla Šmídová, která už se posunula na průběžné 19. místo. V Masters je pak Lukáš Kubík na 8.místě.
V Junior bike parku se konečně podařilo na páteční brigádě postavit dřevěné překážky, pumptrack už však
definitivně dosloužil a pro dřevěné lávky bude asi letošní sezona tou poslední. Přeci jen už jsou v provozu
osmou sezonu. A že závody MTB nejsou žádná sranda, dokládá již třetí letošní klubová zlomenina, tentokrát
karbonového rámu. Sezona pokračuje o prázdninách ČP na Bedřichově (30.6.) a v Peci pod Sněžkou (21.7.),
MTB biatlon Cupem 7.7. v Postřekově či PAL Cupem 19.8. ve Stupně. Výzvou bude zdolání dolomitského
Stonemana či Sella Ronda MTB Tour. V září pak v kempu u Berounky pořádáme mistrovský závod MTB
biatlon Cupu (9.9.).
Marcel Beran

SDH Chrást
V sobotu 9.6. u nás v Chrástu na stadionu pořádali hasiči okrskovou soutěž dětí v požárním sportu. V kategorii
starších soutěžila 4 družstva a v kategorii mladších soutěžilo družstev 11. Naše mladší děti obsadily perfektní 1.
místo a starší 2. místo. V pondělí 25.6. byl hasičům vyhlášen poplach s úkolem transportu pacienta u
železničního mostu (Velkáč). Místní jednotka dorazila na místo jako první, poté zbytek IZS. Bohužel bylo na
místě zjištěno, že už muži není pomoci. Místní jednotka měla po celou dobu za úkol zajistit prostor mostu, aby
se kolem místa události nepohybovala veřejnost. Po prohledání místa vyšetřovatelem se jednotka vrátila zpět na
základnu.
FC Spartak Chrást
- Výsledky našich družstev v sezoně 2017/2018: Muži stejně jako loni po nevydařeném podzimu v jarní části
zabrali a i díky sérii 5 vítězství v řadě se jim podařilo vyhnout baráži o udržení v městském přeboru a skončili na
10. místě. Radost můžeme mít ze hry mládežnických týmů. Hráči předpřípravky se teprve rozkoukávají, proto
je každý zápas dobrou zkušeností do budoucna. Mladší přípravka se ve své skupině umístila na 2. místě, starší
přípravka na 3. místě, stejně jako mladší žáci. Největší úspěch zopakovali již potřetí za sebou starší žáci, kteří
opět svoji soutěž vyhráli a získali tak pohár a medaile pro vítěze.
- V sobotu 16.6. se na fotbalovém stadionu uskutečnil turnaj mládežnických družstev. Celkem se
v kategoriích mladší a starší přípravky zúčastnilo 12 týmů. Kromě chrásteckých družstev startovaly týmy
z blízkého okolí. Máme radost z výsledku chrástecké starší přípravky, která ve své kategorii zvítězila! Pro
mladší přípravku nebylo v těžké konkurenci důležité umístění, ale radost ze hry. Děkujeme všem zúčastněným
mužstvům, za pomoc při organizaci turnaje děkujeme i všem trenérům a rodičům mladých hráčů.
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.
- Letní půjčovní doba: v letním období bude knihovna pro veřejnost otevřená v týdnech 16.7. 20.7. a 6.8. - 10.8. v pravidelných půjčovních dnech. Po dobu prázdnin neplatí 1. sobota
v měsíci! Výpůjčky z června se prodlužují až do začátku září, ostatním běží upomínky.
Přehled akcí:
Datum
Čas
Místo
Akce
Pořadatel
9,00
fara ČCE
farní sbor ČCE
po 2.7.
Společně na prázdniny
Sváteční zastavení
15,00
socha M. J. Husa
farní sbor ČCE
pá 6.7.
u Husovy sochy
farská zahrada
Pohádka o Bajajovi – Divadlo farní sbor ČCE
17,00
pá 31.8.
ČCE
Víti Marčíka
so 15.9.

sportovní areál

Sousedské posezení

OÚ Chrást
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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

KULturní Informace pro CHrást

Červenec+srpen 2018

Dobrý den.
Plzeňské listy, 22.srpna 1908. Pohřešuje se. V Chrástu u Plzně bydlí poslední dobou Regina Fričková,
která se svým mužem Martinem vrátila se v květnu z Ameriky. Dojeli však pouze do Brém, kde sdělil
Friček své ženě, aby zde na něho posečkala, že zajede si do Saska pro výhru 45 000 korun, kterou učinil
v saské loterii. Fričková čekala několik dnů; když se však muže dočkati nemohla a peníze docházely,
rozjela se do své domovské obce, do Chrástu. Jelikož se muž ani do dneška nevrátil, prosí každého, kdo
by o něm věděl, aby jí do Chrástu dopsal. - Užijte si krásné prázdniny, na dovolených se nikde neztraťte
a s radostí se odpočinutí vraťte do své domovské obce.
Slovo starosty:
Začínají nám dva měsíce nabité létem, školní prázdninovou pohodou, odjezdem na vysněnou dovolenou,
zahradními grilovacími slavnostmi ke každé možné příležitosti, všemožnými výlety a také se
zahrádkářskými povinnostmi. Tak se dají definovat nastávající měsíce červenec a srpen. Celý měsíc bylo
krásně a slunečno - až na Chrástecký den (9.6.) . V dopoledních hodinách proběhla Okrsková soutěž
požárních družstev. Naši hasiči ji velice dobře zorganizovali. Více než 100 malých hasičů bojovalo
v patnácti družstvech o poháry. Poděkování patří všem, kdo soutěž okrsku Dolany zorganizovali a
zajišťovali. Odpolední nabitý program stihl jen Zlatovlásku v podání žáků naší Základní umělecké školy a
pak Chrástecký den zmokl. Ale večerní program s hudbou se vydařil a vše skončilo jako v pohádce
s dobrým koncem. Říká se, že život není jen o čekání, až přejde bouřka, ale o tom, abychom se naučili také
tančit i v dešti. Děkuji tímto celému organizačnímu týmu, který akci zajišťoval spolu se ZUŠ a
chrásteckými hasiči, kteří pozvali své kolegy na různé ukázky hasičské techniky. Hasiči vše hasí vodou, ale
na Chrástecký den ji opravdu nepotřebovali. Poděkování také patří nám všem, kdo jsme vydrželi nebo po
dešti přišli a opět jsme se pobavili a tančili mezi kapkami deště. Velice si toho vážíme, že zůstáváte věrni
chrásteckým tradicím. Bohužel jsme nemohli pokřtít druhý díl knihy Zbyňka Blahety „Ze zápisníku
kronikáře“. Hlavní poděkování patří panu Blahetovi, který dal všechno dohromady a celému našemu
šestičlennému týmu, který dodané podklady kontroloval, četl a zpracovával. Pracovali jsme na ní celý rok.
Když si ji zakoupíte u nás na OÚ, určitě neuděláte chybu a zase budete vědět víc o historii naší obce. Další
víkend byl slavnostně fotbalový. Na hřišti FC Spartak Chrást se sešlo dvanáct týmů malých fotbalistů na
Turnaj mládežnických družstev. Malí fotbalisté se utkali o poháry a svou bojovností ve velkém parnu
ukázali, že je kopaná baví a to hlavně díky trenérům, rodičům a všem fotbalovým nadšencům z týmu FC
Spartak Chrást. Každý, kdo projde středem obce, určitě sleduje proměnu hasičárny. Mění podobu každým
dnem. V současnosti probíhají vnitřní dokončovací práce a venkovní zemní úpravy včetně asfaltování
povrchů. Kanalizace a následná rekonstrukce komunikací 9. května, Habrovská a U Trati bude zřejmě
nejdelší stavební akce v dějinách obce. Komunikace jsme předali stavební firmě, která je bude zhotovovat,
ale stále čekáme na zhotovení přípojek. V komunikaci Úzké jsou již namontované bezpečnostní prahy,
které snad nikdo přehlédnout nemůže, a když přehlédne, ať mu kolo i zub upadne. A co nás čeká o
prázdninách? Budeme pracovat na hasičárně a kolem hasičárny. Vyměníme střechu na Základní umělecké
škole, na kterou jsme získali dotaci od Plzeňského kraje. Zahájíme rekonstrukci výše uvedených
komunikací na Benátkách a díky další dotaci - také od Plzeňského kraje - začneme s opravou a renovací
pomníků I. a II. světové války ve středu obce. Na začátku prázdnin bychom neměli zapomenout na dva
významné státní svátky, díky kterým se nám prodlouží první červencový víkend. V roce 863 dorazili na
Velkou Moravu slovanští věrozvěsti Cyril a Metoděj z Konstantinopole (5.7.), aby vzdělali náš národ a
vytvořili pro něj slovanské písmo a církevní jazyk – staroslověnštinu. Slované se naučili číst a psát a díky
nim se z našich předků stali vzdělaní a racionálně uvažující lidé s pozdějším nárokem na sebeurčení a práva
na vlastní stát. V pátek 6.7. si připomeneme den, kdy byl upálen mistr Jan Hus. Oblíbený kazatel kázal ve
společnosti, která v té době byla rozdělena na trojí lid – šlechtu, duchovenstvo a prostý lid. Svým kázáním
dával naději a vracel lidem jejich důstojnost. Vlajka na Pražském hradě se slovy „Pravda vítězí“ hlásá jeho
odkaz - miluj pravdu, stůj v pravdě, protože pravda vítězí! Pravda sice na čas poražena bývá, ale nakonec
vítězí. Ona má tu zvláštní vlastnost, že čím více ji kdo dolů tlačí, tím více se pozdvihuje, a čím více ji
zastiňují, tím více září… Bylo by dobré, abychom si tato slova mistra Jana Husa neustále připomínali i
vzhledem k naší současné politické situaci, protože každá lež má krátké nohy, ale v současné době umí
strašně rychle utíkat. Před námi jsou naplněné dva džbány krásného léta, které určitě vypijeme až do dna.
Přeji nám hezké léto s letní chutí, kterou si každý zvolí sám.
starosta L. Bohuslav

Informace pro občany

 Obec Chrást přijme pracovníka/pracovnici údržby na hlavní pracovní poměr – bližší informace
zájemcům podá starosta obce L. Bohuslav na tel. č. 602187341.

 Kompostárna Na Jarově je otevřena v tradičních časech – středa 14,00-17,00 a sobota 9,00-12,00

a 14,00-17,00 hod. Sběrný dvůr na Benátkách má otevřeno středa 14,00-17,00, sobota 9,0011,00 hod.
 Obec Chrást vydala 2. díl knižní publikace o naší obci: Ze zápisníku kronikáře II. od pana Zbyňka
Blahety. Zakoupit si ji můžete za 250 Kč na OÚ Chrást nebo v prodejně Sport Beran.
 Od 10.6.2018 došlo k drobné změně jízdního řádu ČD – spěšný vlak Rokycany – Plzeň odjíždí
z Chrástu do Plzně místo v 5,41 nově v 5,44 hod.
 V příloze přikládáme složenku na zaplacení pololetní splátky za svoz odpadu. Splátku můžete
(pokud možno až od 1.7.2018) zaplatit na poště, bankovním převodem nebo v hotovosti na OÚ
Chrást. Děkujeme Vám.

 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 se již blíží ke svému dokončení. Více informací můžete získat u starosty obce.

 V roce 2006 byl zhotoven projekt na odkanalizování části Benátek „Čistá

Berounka“. Tento projekt byl aktualizován v roce 2015. Část projektu byla
použita na vybudování nového kanalizačního řadu v místních komunikacích
U Trati, Habrovská a 9. května v letech 2016-2018. Na tuto akci jsme dostali dotaci od Plzeňského
kraje ve výši 500.000,- Kč. Celkové uznatelné náklady akce byly 2.928.487,- Kč bez DPH.
ZŠ Chrást - http://www.zschrast.cz/
Měsíc červen byl nabitý sportovními akcemi. 1. června jsme zahájili naučnou stezkou, která se skládala
z procházky lesem, kdy žáci měli za úkol obcházet jednotlivá stanoviště a plnit úkoly vztahující se k životnímu
prostředí a přírodě. Na sportovním vyžití se také podílelo hned několik cyklovýletů po okolí Chrástu, kterých se
zúčastnily děti 1. i 2. stupně. 9. třída si v rámci vodáckého výletu zkusila sjet Berounku. Žáci se zúčastnili
turnaje v miniházené v Plzni, děvčata získala putovní pohár a hoši z týmu A se umístili na 2. místě. 4. - 7. třída
navštívila sportovní festival za obchodním domem Plaza v Plzni. Výběr hochů ze 4. a 5. třídy reprezentoval naši
školu ve florbalu a 5. třída se zúčastnila turnaje v beeballu. Ale ani o exkurze a kulturu nebyla nouze. Celý 2.
stupeň podnikl výlet do libereckého kraje, děti měly možnost navštívit IQ Landii, místní zoologickou zahradu a
pověstné bílé tygry, v druhé části výletu si vyzkoušely výšlap na liberecký Ještěd. 5. A navštívila ElisPlast,
druhé třídy spolu s 3. a 6. A podnikly naučný výlet do plzeňské záchranné hasičské stanice. Prvňáčci byli
pasováni na čtenáře na místním obecním úřadě. První stupeň zhlédl hudební pořad. 8. třída spolu s některými
mladšími spolužáky zahráli a zazpívali v domově seniorů. Školní rok 2017/2018 jsme zakončili slavnostním
vyřazením 9. třídy na Obecním úřadě v Chrástu a rozdáním vysvědčení 29.6.2018. L. Rulfová (ZŠ Chrást)
MŠ Chrást - www.mschrast.cz
Červen - tolik očekávaný a vyhlížený měsíc je pomalu ale jistě za námi. Velice často to bývá ten nejnabitější
měsíc, kdy se pomalu ale jistě loučíme nejen se školním rokem, ale i s našimi předškoláky, kteří již v září
nastoupí do velké školy. Letos proběhlo rozloučení s předškoláky v Berouně a my pevně věříme, že si
večerníčkové radovánky užily děti stejně jako my dospěláci. Ráda bych touto cestou poděkovala všem rodičům,
kteří za námi do Berouna dorazili a užili si s dětmi sobotní dopoledne, jehož vyvrcholením bylo slavnostní
předání dárků a pamětních listů. Ani po rozloučení jsme ale ve školce nelenili, do školky za námi ještě dorazil
Milan Benedikt Karpíšek s písničkovou zoologickou zahradou, navštívili jsme opět Lidový dům, kde nás
třeťáci naprosto okouzlili při hereckých výkonech v pohádkách O Šípkové Růžence a O dvanácti měsíčkách.
Kromě kultury jsme si také zvládli ještě vyzkoušet, jak se chovat v době požáru. Cvičnou evakuaci jsme díky
ochotným hasičům obohatili o přímou zkušenost s hašením pomocí hadic, dokonce jsme si i velice zblízka
prohlédli hasičské auto. Závěrečná projížďka hasičským autem s občasným houkáním byla pro děti zážitkem, o

kterém budou ještě dlouho vyprávět. Při posledním červnovém pátku jsme se v tomto školním roce již
naposledy sešli s rodiči, sourozenci a některými prarodiči na školkové zahradě, kde jsme si společně zahráli
Bollo Ball, Kube, petangue a užili spoustu legrace při opékání buřtů a dalších dobrot. A to je z června asi vše.
Protože je první školní rok za námi, dovolte mi poděkovat. V první řadě všem zaměstnancům školky –
učitelkám, uklízečkám, školnici i kuchařce - za jejich obětavou celoroční práci, dětem za spoustu krásných
chvil, nezapomenutelných hlášek a otázek, rodičům za aktivní zapojení do všech akcí, za to, že nám opravdu
pomáhají dělat svět barevnější a v neposlední řadě všem spolkům a ostatním nadšencům, kteří nám pomohli
s nejrůznějšími akcemi - hasičům, paní knihovnici, útulku v Borovně a spoustě dalších. I na další školní rok
připravujeme řadu překvapení. Než to ale přijde, užijte si krásné léto plné chvil s těmi, které máme rádi. Hezké
prázdniny přejí všichni ze školky.
Za MŠ Chrást M. Beranová

ZUŠ Chrást - http://www.zus-chrast.cz/
I v posledním měsíci školního roku jsme byli aktivní v dobrém smyslu „daleko – široko“. V Plzni v kostele na
Jižním předměstí proběhly další absolventské koncerty (T.Holátová, M.Rous,K.Nyklesová, P.Kubátová) a
koncert zpěváků. Naši absolventi vystoupili také v sále galerie v Pražské (K.Poklop, E.Rosenbaumová) a
v Masných krámech (K.Brabcová, V.Chocová, O.Mařík). J. Rous uzavřel své studium hry na klavír
v doubraveckém sálku ZUŠ Bedřicha Smetany. Na Historickém víkendu byla zmíněna naše škola díky
souboru Karkulka a jeho letošní inscenaci Zlatovláska. Ale tu jsme si mohli užít také na Chrásteckém dnu.
V Chrástu v naší hlavní budově jste mohli navštívit např. přehrávky našich žáků nebo Malý domácí koncert
(tentokrát to byla půlhodinka s barokem). V Dýšině přispěli naši žáci ke krásné akci Setkání seniorů 75+.
Modrý salónek se též využil pro třídní přehrávky. V dýšinském kostele proběhlo i houslové setkání tříd R.
Klimešové a Z.Klepalové (ze ZUŠ B.Smetany). A veškerou celoroční veřejnou činnost uzavřely dva závěrečné
koncerty – v Kyšicích a ve Volduchách. Velké poděkování za celý rok patří všem pedagogům, žákům a
rodičům a všem příznivcům, se kterými se dělíme o radost z umělecké tvorby.
Pavla Sovová
Myslivecký spolek Chrást
Koncem července, a zejména pak v srpnu probíhá v naší zemědělské krajině sklizeň obilovin. Jak nám plodiny
rychle vyrostly a vytvořily nejen potravní příležitosti a také kryt pro zvěř, tak rychle zase mizí. Nejen zvěři, ale
i dalším volně žijícím druhům se v průběhu velmi krátké doby radikálně změní jejich životní podmínky.
V letním období se naši členové věnují opravám krmných a ostatních mysliveckých zařízení. Dále naši členové
a jejich rodinní příslušníci pro ZD Červený Hrádek posbírali kameny z polí a usnadnili jim tak budoucí
hospodaření ve vybrané lokalitě. Spolupráce mysliveckého spolku, zemědělského družstva a ostatních
uživatelů krajiny je pro trvale udržitelné využívání krajiny nezbytná. Přejeme dětem hezké prázdniny a mnoho
zážitků při procházkách naší přírodou. Myslivosti a přírodě zdar!
Za Myslivecký spolek J. Humlová
Český rybářský svaz - MO Chrást
Od 16. června 2018 bylo zahájení na dravce. Na všech revírech v ČR se ročně uloví dle statistik zhruba 97 tun
candáta (revíry ČRS a MRS), 121 tun štik a 9 až 10 tisíc vousatých sumců. Je dobré sledovat statistiky, které
potvrdí i „candátí roky“. Perioda úlovků je obvykle pětiletá až sedmiletá. V sezóně lovu dravců přejeme Petrův
zdar! Rybářům lovícím na pstruhových vodách jistě neuniklo, že od letoška můžou vyrazit na Skořický potok,
který je přítokem Klabavky. U revíru 433014 Klabavka 2 je nově uvedeno, že od soutoku s Klabavkou až
k jezu u rybníka Cihelák v Mirošově lze rybařit. Jen bychom chtěli připomenout, abyste se chovali u vody
slušně a dodržovali předpisy a chránili přírodu. Aby se z nás nestali lidé bez citů. Ještě bychom chtěli požádat
všechny občany, kteří by měli doma nějaké starší fotografie, nebo nějaké jiné dokumenty, které se týkají
rybařiny a naší organizace a mohli nám je věnovat, byli bychom moc rádi. Děkujeme. Přejeme všem občanům
krásné letní dny, rybářům radost z úlovků a dětem hezké prázdniny a bohaté zážitky. Petrův zdar.
Za ČRS MO Chrást Marcela Märzová
Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/
- V pondělí 2. července zveme děti školou povinné SPOLEČNĚ NA PRÁZDNINY: Od 9 do 16 hodin se
projdeme okolím Berounky, opečeme si buřty a možná něco zajímavého objevíme… S sebou baťůžek s pitím
a svačinou. Sraz v 9 hodin na faře. Rodiče prosím o přihlášení (simrk@centrum.cz, 739 244 774).
- O svátku Jana Husa 6.7. od 15 hodin srdečně zvu na tradiční ZASTAVENÍ U HUSOVY SOCHY
v Chrástu. Tentokrát s netradičním „troubením“ evangelického pozounového sboru Consonare.
- Na sklonku prázdnin, v pátek 31.8. v 17 hodin, zahraje na farské zahradě pohádku o BAJAJOVI známé
Divadlo Víti Marčíka. Zveme všechny velké i malé. Vstupné dobrovolné.
K. Šimr, farář
CK Sport Beran – cyklistický a MTB biatlonový klub
Červen byl letos nabitý závody, hned první víkend se jel Český pohár v Novém Městě na Moravě a 3.6. pak
Sparkassen Cup v Degendorfu (3. místo Lukáš Kubík). Zároveň dvojice Marcel+Tomáš Beran zdolala
předepsaných 20 vrcholů Krušných hor (3 etapy, 262 km, 16 hodin jízdy a nastoupáno 4836 metrů) a je
držitelem Vrchařské koruny Krušných hor. Další víkend se v Plzni na Homolce jelo krajské mistrovství

