Události měsíce:

horském kole, ale také střílet ze závodních vzduchovek. Kromě týmového oblečení a startovného zdarma je
nutná také spolupráce rodičů. Nábor končí 17.11., další informace v prodejně SportBeran nebo 604642728.
Marcel Beran

2.11. – Památka zesnulých (dušičky)
10.11. – Martinská veselice
17.11. – Den boje za svobodu a demokracii (st. svátek)
1.12. – Adventní trh, rozsvícení stromu

FC Spartak Chrást
- Srdečně Vás zveme na mistrovská utkání chrásteckých mužstev!!!
Krajská soutěž dorostu
13. So 3.11. 10:00 Chrást Kasejovice
14. So 10.11. 10:00 Černice Chrást
15. So 17.11. 10:00 Chrást Mirošov

Muži - městský přebor
11. SO 3.11. 14,00 Chrást
Černice B
12. SO 10.11. 14,00 Litice
Chrást
13. SO 17.11. 13,30 Chrást
Rapid B

Lidová muzika z Chrástu
Lidová muzika z Chrástu zve na křest nového CD tentokrát věnovaného písním lužických Srbů. Křest
bude navazovat na slavnostní výroční koncert ZUŠ Chrást v Domě hudby Plzeň, Husova 30 v neděli
25.11. od 19,00 hod.
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 (3.11.)
8.00 – 12.00
- V pondělí 5.11. otevřeno jen do 12 hodin. Odpoledne je ZAVŘENO!
- Veřejný internet a kopírování vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
- Dokončení textu z úvodu Kulicha – samozřejmě, že práce „…ŠLECHTÍ!“
Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu
Letos v říjnu vyšla v nákladu 500 ks Velká kniha o Dýšině, autorky Pavly Vellekové. Sazbu a grafický
design provedla Kateřina Štěpánková, ilustrace Pavla Velleková. Knihu je možno zakoupit za 250 Kč na
Obecním úřadě v Dýšině.
Přehled akcí:
Datum
Čas
Místo
Akce
Pořadatel
po 5.11.

18,00

Lidový dům

1. zasedání zastupitelstva obce

so 10.11.

20,00

Lidový dům

Martinská veselice (více
info v přiložené pozvánce)

ne 11.11.

17,00

náves - tělocvična

Světýlkový průvod

oddíl Sluníčko a
farní sbor ČCE

Lidový dům

Vánoční rukodělný jarmark
s Flerem (viz příloha)

RUPRT +
fler.cz

so 24.11. 9,00-17,00

OÚ Chrást
Kulturní výbor
OÚ Chrást

ne 25.11.

15,00

Dům hudby Plzeň
Husova 30, Plzeň

Chrástecká hudební neděle –
slavnostní koncert k 45.výročí
školy (viz příloha)

ZUŠ Chrást

ne 25.11.

19,00

Dům hudby Plzeň
Husova 30, Plzeň

Chrástecká hudební neděle –
křest CD Lidové muziky
z Chrástu (viz příloha)

ZUŠ Chrást a
Lidová muzika
z Chrástu

so 1.12.

15,00

náves

Adventní trh a rozsvícení
vánočního stromu + ohňostroj
(viz příloha)

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 2018
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Listopad 2018

Dobrý den.
Nová doba, 18.listopadu 1905. V továrně S. J. a Čáp panují roztomilé poměry. Za hubenou mzdu
pracuje se tam od 6. hod. ranní do 7mi hod. večer. Jsou však ještě dělníci, kteří přicházejí dříve, jen aby
v té rasovně už byli. Nejhůře zde řádí mistr Kraus. Pan Čáp se stará, aby měl v továrně samé povolné
otroky. Každý dělník musí být v Sokole. Však ona přijde doba, kdy i ti dnešní otroci prohlédnou a
poznají nitro vlasteneckého karabáčníka. Pan Čáp, když tak často hledá slevače pomocí insertů, měl by
v těchto napsati: „Žádní socialisti se nepřijímají, jen samí otroci, kteří dřou zadarmo.“
Pusťte si večerníček Králíci z klobouku. Ideální pro listopadové tmavé podvečery. „Vstávat a pracovat!
A proč? Protože práce.........!“ (pokud nevíte, doplnění najdete v Kulichu)
Slovo starosty:
Sucho, nestálé počasí, krásné babí léto, fronty na moštování jablek, velká úroda ořechů konečně po třech
letech, fotbalová Liga mistrů, komunální volby, senátní volby, ochotnická divadelní detektivka a kino na
kolečkách v Lidovém domě, slavnostní koncert ke stému výročí vzniku samostatného státu a změna
času. Takový byl letošní desátý měsíc roku - říjen. Byl tak rychlý, že jsme ani nestačili vnímat
pranostiky. Snad jen jedna, která nás potěší: „Je-li mírný podzim, bývá i celá zima mírná.“ - tak se
těšme, že to tak určitě bude. Těšme se i na to, že po ustavujícím zasedání veřejného zastupitelstva, které
bude 5.11. od 18,00 hod. v Lidovém domě, se nové zastupitelstvo opět vrhne do práce s mottem: „Nás
už znáte, jedeme dál“ a dokáže, že se toho dá hodně udělat, když se dobře hospodaří a je dobrá vůle nás
všech, kteří žijeme zde v Chrástu. Pomník I. světové války je dokončen a důstojně zdobí obec i po
oslavách stého výročí vzniku československého státu. Hasičárna hledá poslední zbytky sil na úplné
dokončení rekonstrukce. Zahajujeme předkolaudační papírové přípravy. Nově zrekonstruované
komunikace na bytovkách a Benátkách čekají na předání. Zhotovili jsme novou kanalizaci na bytovkách
speciální technologií - protažením rukávu bez kopání. Z důvodu dalších plánovaných oprav komunikací
na Benátkách jsme nechali udělat monitoring kanalizace v některých ulicích, abychom zjistili, v jakém je
stavu a jaký způsob rekonstrukce kanalizačních řadů a komunikací v příštích letech provedeme. Listí,
listí a listí… listopad. Listy jsou všude kolem nás. A kvůli častým současným větrným poryvům jsou
podzimní lupeny i tam, kde bychom je vůbec nehledali. Naše údržba se snaží, čistí a hrabe dle svých
možností. Všichni plníme kompostárnu vším, co podzim nabízí ke kompostování. Je opravdu plná!
Budeme se snažit ji přes zimu vyprázdnit. Je podzim a Lidový dům ožil. Tematické výstavy k 1. světové
válce a stému výročí založení Československa pana Bukovského a Základní školy byly velice hezké a
zajímavé. Milan Benedikt Karpíšek s jeho hosty, se Základní uměleckou školou a literárně-dramatickým
oddělením s paní ředitelkou Sovovou nadchli celé publikum. Byla to velice důstojná oslava, na kterou se
bude dlouho vzpomínat. Také taneční kurzy pro dospělé, které probíhaly během měsíce října každé
pondělí večer, byly velice motivační a s mottem – „Dokážu cokoliv, pokud vím, jak to zatančit“ byly
velice úspěšné. Věřím, že je brzy v obci zopakujeme a rozšíříme tak naše taneční řady, kdy tanec,
společenská komunikace, legrace i vzájemná podpora zvedne z křesel všechny, kteří nechtějí vnímat jen
čtyři stěny a seriály z televizních obrazovek. Na první listopadovou obecní společenskou akci
s příjemnou hudbou, martinským vínem a martinským štěstím se můžeme těšit na Martinské veselici,
která se bude konat v sobotu 10.11. v Lidovém domě (viz příloha). Těšíme se na vás. Další hezké
akce, které patří do podzimních listopadových plískanic a které jsou organizovány nadšenými lidmi,
které baví pro nás „tancovat i v dešti“, jsou Lampionový průvod 11.11., Rukodělný jarmark 24.11.
(viz příloha) a také se těšíme na první adventní prosincovou sobotu s tradičním Adventní odpolednem
a ohňostrojem (1.12.). Měsíc listopad začíná s novým zimním časem a dušičkami – památkou všech
zesnulých. Tajemná záře svíček na hřbitovech nám bude připomínat naše blízké známé a všechny, koho
jsme znali. Připomíná nám to, že čas, který je nám vyměřen, běží tak rychle, že žádná svíce, kterou
zapálíme, není věčná, a i kdyby byla sebevzácnější, stejně jednou dohoří, tak jako ta úplně obyčejná.
Važme si proto každého, kdo zapálí jakoukoli svíci na kterémkoliv hrobě a s úsměvem nejen
v dušičkovém čase mu popřejte krásný den. Přeji nám všem hezký listopad s dušičkovým nádechem,
teplou pohodou ve vašich domovech a myšlenkou, že žít je moc krásné.

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 listopadu dokud počasí dovolí – středa 13,00-16,00 a

sobota 9,00-12,00 a 13,00-16,00 hod. Sběrný dvůr na Benátkách má otevřeno středa 14,00-16,00
(zimní období!!!), sobota 9,00-11,00 hod. V sobotu 17.11. (svátek) bude otevřeno!!!
 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.
Kulturní výbor OÚ Chrást

- Zveme Vás tímto v sobotu 10.11.2018 od 20,00 hod. do Lidového domu v Chrástu na tradiční
Martinskou veselici. Více informací v příloze.
- Dále Vás zveme v sobotu 1.12.2018 od 15,00 hod. na chrásteckou náves na Adventní trh a
rozsvícení vánočního stromu. Pozvánku také najdete v příloze.
ZŠ Chrást - http://www.zschrast.cz/
Ústředním tématem měsíce října bylo 100 leté výročí vzniku naší republiky. Na základě tohoto výročí
žáci 2. stupně podnikli výlet do Prahy na Pražský hrad, kde zhlédli výstavu s názvem „Doteky státnosti“.
První stupeň navštívil komentovanou výstavu v Depu 2015 v Plzni. Významné výročí ztvárnily v rámci
jednotlivých předmětů děti i výtvarně, deváťáci formou projektu, jehož výsledky jsou k vidění na chodbě
2. patra v budově školy, výkresy ostatních dětí byly vystaveny v rámci kulturní akce obce v prostorách
sálu místního Lidového domu a nyní je můžete vidět na chodbě obecního úřadu. V tomto měsíci se naši
žáci zúčastnili i několika sportovních akcí, a to miniházené v Ejpovicích, tradičního běhu „Akátovka“ a
obvodního kola ve florbalu, které se konalo na 25. ZŠ v Plzni a ve kterém dívky obsadily 4. místo, hoši
získali místo páté. Ve výtvarné soutěži „Viktorka do škol“ získala 2. cenu Lucie Štěpánková ze 7. třídy.
Poslední říjnový týden tradičně rozzářily schody naší školy ručně vyrobené dýňové lampičky dětí.
Tomáš Páník (ZŠ Chrást)
MŠ Chrást - www.mschrast.cz
Máme za sebou druhý měsíc školního roku. Říjen byl pro všechny ve znamení oslav narozenin republiky.
Slavili jsme i my ve školce, jak jinak než hraním. Na jedno říjnové odpoledne jsme se společně s dětmi a
jejich rodiči vrátili do minulosti a na deseti stanovištích si vyzkoušeli např. jak praotec Čech lezl na horu
Říp, jak bojovali blaničtí rytíři i to, jak se stavěl Karlštejn. Odměnou nám všem byl výborný lipový čaj,
vyrobený památníček se samolepkami a v neposlední řadě pravá „honzovská“ buchta. Věříme, že všichni
malí i velcí si užili odpoledne, pochutnali si na buchtách a odnesli si řadu zážitků a vzpomínek. Děkujeme
všem rodičům, kteří na naše akce chodí a pomáhají tak vytvářet příjemnou atmosféru plnou dobrodružství
a zážitků.
Kolektiv MŠ Chrást
ZUŠ Chrást - http://www.zus-chrast.cz/
Činnost ZUŠ se v říjnu naplno rozběhla. Krásnou akcí byl 12.10.2018 koncert pro Nadaci kostní dřeně.
Organizátory byly obce Kyšice a Dýšina, ale učitelky z naší školy měly na koncertě lví podíl: zahrál zde
flétnový soubor J. Holátové, zazpíval náš absolvent Rostislav Florian, společně se svou rodinou
vystoupila i R. Klimešová a J. Čejková nejen celý koncert mile uváděla, ale zpěváky a flétny
korepetovala. Z dalších aktivit bych chtěla připomenout vystoupení našich žákyň (ze třídy J. Holátové)
7.10. v plzeňském kostele na Jižním předměstí a literárně-hudební pásmo ze staré školy v plzeňském
Totemu, které připravila houslová třída R. Klimešové a klavírní třída M. Komorousové. Na tomto pásmu
se podíleli také žáci nového literárně-dramatického oddělení. Ti v říjnu vystupovali v Chrástu ještě třikrát:
v Domě s pečovatelskou službou, v mateřské škole a do třetice vytvořili úvodní rámec koncertu v LD
Chrást, který se konal 25.10. na oslavu výročí republiky. Říjnové aktivity „zušky“ završilo vystoupení
Malé muziky 27.10. v Dýšině – kde se též připomínalo 100 let republiky. A nač se mohou čtenáři Kulicha
těšit v listopadu? Zveme 25.11. do Domu hudby v Plzni na Chrásteckou hudební neděli - slavíme 45.
narozeniny naší samostatné školy. Věříme, že se tím i svátečně naladíte na adventní období.
Za ZUŠ Chrást Pavla Sovová
Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
Oddíl Sluníčko při TJ Spartak Chrást a Evangelický sbor Chrást pořádají v neděli 11.11.2018 od 17.00
hodin „Světýlkový průvod“. PROGRAM: Shromáždění účastníků na náměstí před prodejnou Sport
Beran Chrást, kde si budete moci zakoupit svíticí balónek, a to do vyprodání zásob v čase od 16.30 do
16.50 hodin. V 17.00 hodin bude zahájen program a pak se vydáme na světýlkový průvod. Cíl bude u
tělocvičny TJ Spartak, kde si můžete koupit buřt k opečení, čaj, kávu a něco sladkého. Na závěr nás čeká

taneční vystoupení skupiny Srdcové eso. Akce se koná za každého počasí. VEZMĚTE SI S SEBOU:
lampiony a buřt na opečení. VSTUPNÉ: dobrovolné. Těšíme se na Vaši účast.
Vážení a milí spoluobčané, dovolte nám, abychom vás informovali, že jako v předešlých letech opět
budeme pořádat v prosinci „Okenní adventní kalendář“. Pokud byste někdo měl zájem, mít jedno číslo
z kalendáře, dejte nám vědět na náš e-mail: slunicko.vesele.info@seznam.cz. Děkujeme.
Myslivecký spolek Chrást
Listopadové soboty se jako tradičně každý rok nesou ve znamení společných honů. Již tuto sobotu 3.11.
máme v naší honitbě 1. hon. Termíny společných honů se budou opakovat každých 14 dní až do konce
kalendářního roku. My myslivci vnímáme tato setkání nejen jako loveckou příležitost, ale především si
sdělujeme informace o tom, jak zvěř v naší honitbě prospívá, kde je nutné zvýšit krmné dávky během
období strádání a celkově více hodnotíme naši honitbu. Během listopadu začnou naši členové pravidelně
každý týden přikrmovat zvěř. Spárkatá zvěř bude jako každý rok dostávat do krmelců jadrné a objemové
krmivo. Je možné zvěři přilepšit i suchým chlebem. Bažantům předkládáme do již připravených plev
v zásypech pšenici. Myslivosti zdar!
Za Myslivecký spolek J. Humlová
SDH Chrást
V úterý 2.10. vyjeli hasiči k nahlášenému požáru rodinného domu v ulici Benátská. V pátek 19.10. dělali
hasiči požární dozor v Plzni na akci Treffpunkt v Depo 2015. Při akci došlo k poškození dveří na WC, kde
zůstalo uvězněno několik lidí. Okamžitě začali vyprošťovací práce a z WC bylo vysvobozeno přes 10 lidí.
V úterý 23.10. se hasiči zúčastnili velkého cvičení v železničním tunelu Ejpovice. Nejprve proběhlo
teoretické seznámení s tunelem na stanici HZS – Rokycany a potom se přemístili přímo do prostorů tunelu.
SDH Chrást děti
Naše mladší družstvo dětí se umístilo na úžasném 4. místě v podzimním kole hry plamen z celkového
počtu 24 družstev. Je to pro nás opravdu skvělý výsledek s ohledem na velkou konkurenci a jsme na ně
právem pyšní.
Český rybářský svaz – MO Chrást
Stále nás trápí, že neprší, kvůli velkému suchu ve Vlčce nepřitéká voda do návesního rybníka v Chrástu,
vody ubývá, takové sucho nepamatujeme. Voda klesá, ubývá, snad se to trochu zlepší, ale podle
předpovědí meteorologů to nevypadá dobře. 16.9.2018 se náš vedoucí kroužku zúčastnil v Klášteru
Územního přeboru LRU v plavané a 13.10.2018 v propozici Krajského přeboru ve Feederu na Borské
přehradě v Plzni. Celkem byli úspěšní, ale těší nás, že se zúčastňují. 21.9.2018 proběhlo zasedání
Západočeského územního svazu ve středisku ČRS na Štědroníně. Pro rok 2019 ceny povolenek se
nemění, cena zůstává jako v roce 2018. Výjimkou bude jen navýšení ceny celosvazové povolenky.
Letošní rok nás rybáře potrápilo ve velké míře sucho, sucho, sucho! V řekách je hrozivý podstav vody,
řada potoků zcela vyschla, vlivem vysokých teplot a nedostatku vody a kyslíku hynuly v některých
rybnících i řekách ryby, ztenčují se zásoby podzemních vod. Petrův zdar.
Za ČRS MO Chrást Marcela Märzová
CK Sport Beran – cyklistický a MTB biatlonový klub
V říjnu nám po osmi sezonách dosloužil Junior bike park, dřevo se vlivem počasí a působením vandalů
postupně rozpadlo. Zároveň vyvrcholilo několik regionálních soutěží. MTB biatlon Cup se jel 7.října ve
Skočicích a finále 14.října v Ejpovicích. V kategorii U15 skončil Lukáš Beran celkově na čtvrtém místě, U15ž
svoji kategorii vyhrála Adéla Chytilová, M15 2.místo Tomáš Beran, M35 2.místo Marcel Beran a 15.místo
Miloš Chytil, Ž35 2.místo Radka Beranová. Střeleckou soutěž v konkurenci 136 závodníků nakonec ovládl
Marcel Beran (úspěšnost střelby 87%) před Radkou Beranovou (83%). Dětský Talent Cup měl finále ve
Skočicích a po osmi závodech vyhrál Jan Gross kategorii U15m a Nikola Kubíková se v kategorii U15ž
umístila na čtvrtém místě. Celkové vyhlášení Talent Cupu a MTB biatlon Cupu proběhne 17.11. v Přešticích.
Finále Pal Cupu se jelo 30.září na Čerchov a po osmi závodech skončil na celkově třetím místě Jakub Šmíd
(U13m), U13ž 6.místo Karolína Grossová, U15m 4.místo Jan Gross, U15ž 8.místo Nikola Kubíková, 9.místo
Adéla Chytilová, U17m 7.místo Tomáš Beran, Ž15 3.místo Adéla Šmídová, M40 5.místo Lukáš Kubík.
V konkurenci 32 družstev skončilo družstvo CK SportBeran A ve složení Kubík, Gross a Šmídová na
parádním 3.místě. Vyhlášení Pal Cupu proběhne 4.11. v Chrástu. Lukáš Kubík se zaměřil na cyklokros a na
kvalitnější závody míří do sousedního Německa. 6.10. jel Strőrmthaler...BIORACER Cup + Deutschland cup
18.místo, 13.10. Chomutov ČP 8.místo, 14.10. Grimma BIORACER Cup 11.místo, 21.10. Borna BIORACER
Cup 10.místo, 28.10. Radibor BIORACER Cup 9.místo a celkově BIORACER Cup 10.místo z 48 bodujících.
Po této sezoně nás opouští čtveřice závodníků a tak vyhlašujeme NÁBOR na doplnění klubu pro nově
chystanou MTB biatlon akademii a to hlavně pro děti ve věku 5-10 let. Naučíme děti nejenom jezdit na

