opětovného zahoření. Místní jednotka opět dorazila na místo jako první a zahájila hasební práce. Ve středu 4.7.
vyjížděli hasiči k požáru pole u ZD. Na místo dorazila i jednotka z Dýšiny a HZS Plzeň – Košutka. Požár
naštěstí nebyl velký a celý zásah trval kolem jedné hodiny. V pátek 6.7. byl hasičům vyhlášen poplach s prvotní
informací únik nebezpečných látek do vody. Místní jednotka dorazila na Závrtek, kde bylo několik desítek
mrtvých ryb. Bylo zjištěno, že se nejednalo o žádné nebezpečné látky, ale o nedostatečné okysličení řeky, které
bylo způsobeno únikem fekálii z plzeňské kanalizace po vydatných deštích. V pondělí 9.7. byla místní jednotka
požádána o pomoc při výlovu uhynulých ryb na řece Berounce. Na celé akci se podílelo několik jednotek
v přibližné délce asi 7 hodin. V neděli 22.7. hasiči vyjížděli k nahlášenému padlému stromu na komunikaci pod
Lidovým domem. Provoz byl vrácen do původního stavu během několika minut. Ve středu 25.7. a v pondělí
30.7. vyjeli hasiči na žádost starosty obce provzdušnit místní rybník z důvodu začínajícího úhynu ryb
z nedostatku kyslíku ve vodě. V sobotu 4.8. kolem 1. hodiny ranní byl hasičům vyhlášen poplach s informací
požáru v Dýšině. Jednotka dorazila na místo události těsně po příjezdu místní jednotky z Dýšiny. Na místě bylo
zjištěno, že se jednalo o požár kuchyňské linky.

Chrástochor
Pěvecký sbor Chrástochor s novou sbormistryní a pozměněným repertoárem vás zve na Václavskou
slavnost ve Smědčicích 22.9.2018. Po slavnostní mši u kapličky zpíváme s Lidovou muzikou z Chrástu
v Obecním domě. Zkoušíme opět v ZUŠ Chrást, každou středu od 20.00. Vítáni jsou všichni zájemci.
FC Spartak Chrást
- Srdečně Vás zveme na mistrovská utkání
chrásteckých mužstev, nově jsme přihlásili
krajskou soutěž dorostu!!!
4.
2.
5.
6.
7.
8.

Krajská soutěž dorostu
So 1.9. 10:00 Chrást
Dobřany
St
5.9. 17:45 Chrást
Nepomuk
So 8.9. 10:15 Strašice
Chrást
So 15.9. 10:00 Chrást
Mýto
Ne 23.9. 14:00 Smíchov Chrást
So 29.9. 10:00 Chrást
Letná

2.
3.
4.
5.
6.

PÁ
NE
SO
NE
SO

Muži - městský přebor
31.8. 18,00 Chrást
9.9. 17,00 Chotíkov B
15.9. 16,30 Chrást
23.9. 16,30 Lhota B
29.9. 16,00 Chrást

2.
3.
4.
5.

Pá
Pá
Pá
Pá

7.9.
14.9.
21.9.
28.9.

Garda
18:00 Chrást
18:00 Třemošná
18:00 Chrást
18:00 Manětín

Hradiště
Chrást
Prazdroj
Chrást
FK Dýšina
Druztová
Chrást
Zruč
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 (1.9.)
8.00 – 12.00
- Knihovna je v září zase otevřena v běžném provozu od soboty 1.9.
- Veřejný internet a kopírování vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
Přehled akcí:
Datum
Čas
Místo
Akce
Pořadatel
kemp
u
12,00
CK Sport Beran
ne 9.9.
MTB biatlonový závod
Dolanského mostu

so 15.9.

14,30

sportovní areál

st 19.9.

18,00

Lidový dům

so 22.9. 10,00-12,00
ne 23.9.

14,00

Lidový dům
fara ČCE

Sousedské posezení
(viz příloha)

Kulturní výbor
OÚ Chrást

Veřejné zasedání zastupitelstva
obce Chrást
Burza dětského oblečení, obuvi
a sportovních potřeb
Dožínky

OÚ Chrást
oddíl Sluníčko
farní sbor ČCE

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
srpen 2018

Události měsíce:

15.9. – Sousedské posezení
19.9. – veřejné zasedání zastupitelstva
28.9. – Den české státnosti (st. svátek)

KULturní Informace pro CHrást

Dobrý den.

Září 2018

Naše snahy, 4. září 1908. Chrást. Táhli tudy vojáci na manévry. Páni kluci prý měli
z vojáků báječnou radost. Také některé panence se dvojí sukno tuze zalíbilo – usmála se na
vojáka a pak ticho – více nic. Ale vdova Kopecká tuze velkou radost z tažení na manévry
neměla. Ubytovali se u ní důstojníci a ona ze samé úcty k nim spala pod kůlnou. Ráno když
přišla uklízet po pánech, musela si zacpávat nos, taká tam byla vůně. Z čeho, ochotně vám
výše jmenovaná sdělí.
Radši do školy než na manévry, ne?
Slovo starosty:

Teplé září, dobře se ovoci a vínu daří. Tato optimistická pranostika asi bude letos opravdu
pravdivá. V našich zahrádkách máme všeho nadbytek, ale vody málo. Celé dva prázdninové
měsíce bylo sucho bez dešťů a naše zahrady i veřejná prostranství se proměňují ve stepi.
Média nám sdělují, že kvůli suchu bude neúroda obilí, nebude krmení pro dobytek a vodní
nádrže i toky jsou viditelně bez vody. V našem návesním rybníku začaly hynout ryby a
v řece Berounce byl vyhlášen stav ohrožení uhynulými rybami. Příběh jako z fantastického
románu… Možná to stojí za zamyšlení, abychom s vodou začali šetřit a uvědomovat si, že
bez ní to bude jako se solí v pohádce Sůl nad zlato. Ale i přes někdy nesnesitelné vedro jsme
se během prázdninových měsíců pracovně nezastavili. Dětem ze základní školy jsme
pořídili novou myčku na nádobí, aby se jim leskly talíře s obědem. Dvě třídy dostaly nový
nábytek a budova školy nové dorozumívací zařízení s kamerami. Na základní umělecké
škole se kompletně vyměnila střešní krytina včetně okapů a děti v mateřské škole se můžou
těšit do nově vymalované třídy. Po dokončení nové kanalizace v komunikacích U Trati,
Habrovská a 9. května dokončujeme zemní práce před vyasfaltováním povrchů. Na
bytovkách se provádí historicky největší kompletní oprava povrchů chodníků a komunikací
včetně obrubníků. Ve středu obce se dokončuje rekonstrukce Hasičské zbrojnice, která se již
teď pyšní a bude další významnou budovou v obci. Na návsi probíhá rekonstrukce pomníků
I. a II. světové války včetně parkových úprav. A fotbalové hřiště má nové automatické
zavlažování. Není toho málo!! „Zavlažovat“ se také budeme na Sousedském posezení, které
bude v sobotu 15.9. (viz příloha) s dechovkou Amatovkou, s motoshow a příjemnou hudbou
ve večerních hodinách včetně tradičního promítání. Snad nám počasí vydrží a vynahradí
nám to za Chrástecký den (9.6.), kdy celý měsíc byla velká parna a pak přišel studený
víkend téměř s podzimem. Těšíme se na setkání s Vámi! První podzimní den nastane
v neděli 23.9. a odstartuje pravé Dožínky na farní zahradě ČCE (viz příloha). Je to slavnost
k ukončení žní, kdy bychom měli poděkovat přírodě za její štědré dary, které nám poskytla.
Na svatého Václava babí léto nastává. V pátek 28.9. budeme státním svátkem slavit Den
české státnosti. Tento svátek byl uzákoněn až v roce 2000. Svatý Václav spojuje národ a je
symbolem obrany české státnosti. Jedna z pověstí nám říká, že až bude české zemi nejhůře,
vyjede na pomoc se svými rytíři z hory Blaník a zemi zachrání. Zatím v našem českém radiu
Blaník hrají samé hezké optimistické písničky, tak snad to tak špatné s naší zemí ještě není.
Věřme a doufejme, že to nikdy nedopadne s rozhlasem a republikou tak, jak to dopadlo
21.8.1968. Započal měsíc, který nám zkracuje dny, ochlazuje noci, dovoluje sklidit poslední
úrodu i se vším, co červ v máji nesní, to na podzim sud spolkne, ale hlavně připravuje děti
na nový školní rok 2018/2019. Přeji jim, aby učitelé byli jejich vzorem a neučili je jenom
podle počtu stran v učebnicích, ale hlavně podle kvality obsahu, který je připraví pro další
život. Před námi je měsíc, který svým názvem vykouzlí úsměv, rozzáří oči a tím připomene,
že na světě je hezky. Přeji nám hezký podzim s dokonalou krásou přírody a šťastnými lidmi
kolem nás.
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.

 Obec Chrást a Kulturní výbor pořádá od pondělí 1.10.2018 Taneční školu pro dospělé. Kurzy

budou probíhat většinou v pondělí od 19,00 do 21,00 hod. Tanečních kurzů bude 7. Poslední kurz
bude spojen se společenským večerem. Kurzovné pro pár 1.500,- Kč. Informace na tel.
602187341. Přihlášení na e-mail: starosta@obecchrast.cz. Těšíme se na Vaši účast a hezké
společenské večery.

 Nebojte se ženy, pojďte hejbnout kily! Jsme bezva parta! Úterý 4.9. od 19 hod. začíná cvičení na
velkých míčích s Jarkou v tělocvičně Spartaku Chrást. Čtvrtek 6.9. od 19 hod. to rozjede Alena
s kondičním cvičením v tělocvičně ZŠ Chrást. 1 hod. 35 Kč, podložky s sebou.

Sousedské posezení 2018 (viz příloha)
Zveme Vás srdečně na tradiční „Sousedské posezení“, které se koná v sobotu 15.9.2018 od 14,30
hod. ve sportovním areálu v Chrástu. Těšit se můžete na fotbalové utkání mužů, živou hudbu,
posezení ve vojenských stanech, občerstvení. Pozvánku na akci najdete v příloze.
ITEP 2018 – Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje
Přijďte si užít zábavu, načerpat nové turistické informace, informace z oblasti dějin a zeměpisu, možnosti a tipy
na výlety a to na 14. ročník veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2018 v halách TJ Lokomotiva
v Plzni, který se koná ve dnech od 20. – 22. září. Přijďte soutěžit a vyhrát hodnotné ceny, užít si legraci i trochu
adrenalinu, pohodu, odreagovat se, pro nové možnosti, kam vyrazit, kde jste ještě nebyli v tuzemsku i zahraničí,
o čem jste neměli tušení, co Vás dostane a budete chtít být u toho. Nechte se opět inspirovat pestrou nabídkou
možností turistiky od vystavovatelů z různých koutů světa, od infocenter, měst a obcí, muzeí, turistických cílů a
dalších. Nenechte si ujít vyprávění z cest a autogramiády známých osobností a sportovců. Těšte se na
kouzelníka, zacvičte si dětskou jógu, vyzkoušejte jízdu na kole s 3D brýlemi, usaďte se u divadelních
představení, žasněte pod hvězdnou oblohou v nafukovacím planetáriu, nahlédněte do přírody v expozici
Národního parku Šumava, do Chodska, Muzea Loutek, Zoo Plzeň, pokoušejte přírodní zákony s Techmanií.
Ochutnejte výtečné bavorské klobásy, regionální potraviny, moravská, rakouská a italská vína, německá a česká
piva. Přijďte na ITEP 2018!
ZŠ Chrást - http://www.zschrast.cz/
Vážení čtenáři Kulichu, dovolte několik informací ze ZŠ Chrást. Na nový školní rok 2018/2019 byly
vybaveny novým nábytkem třídy 1. A a 5. A. U hlavního a bočního vchodu byly nainstalovány nové
zvonky s kamerami, které zajišťují větší přehled o návštěvnících školy. Došlo k modernizaci školní
jídelny, kde byla vyměněna již dosluhující myčka nádobí. Měsíc září proběhne v duchu tradičních akcí přivítání prvňáčků, volby do žákovského parlamentu, stopovačka 1. třídy s MŠ, Drakiáda, návštěva 9.
třídy na Úřadu práce, branný závod a další. Poněkud netradičně absolvují plavecký kurz žáci třetích tříd,
kteří stráví výcvikový týden na Šumavě. Na závěr si dovolujeme upozornit rodiče, že od druhého
školního týdne při doprovázení dětí do školy a ze školy nebude rodičům umožněn vstup do budovy
školy z důvodu větší bezpečnosti žáků. Rodiče mohou čekat u bočního vchodu. Děkujeme za
pochopení. Přejeme všem dětem a rodičům úspěšný školní rok 2018/2019. Tomáš Páník (ZŠ Chrást)
MŠ Chrást - www.mschrast.cz
Není to tak dávno, co jsme vám za školku přáli krásné prázdniny. Nestačili jsme se ani ohlédnout a jsou
pryč. Ani během nich se ve školce nelenilo, paní uklízečky měly spoustu práce nejen po malování třídy
Krtečků, ale i s umytím a připravením všech hraček, židliček i stolečků. Vše je hotové a my už se moc
těšíme na nové i ty „služebně“ starší děti i na to, co nás v tomto školním roce čeká. Aby nám tento školní
rok plynul stejně poklidně jako ten předchozí, potřebovali bychom posílit naše dospělácké řady o jednu
paní uklízečku. Hledáme maminku na mateřské, aktivní důchodkyni nebo kohokoli jiného, kdo by
rád rozšířil náš tým. Práce v odpoledních hodinách, 3 hodiny denně, více informací na tel.
601026930. Přejeme Vám co nejkrásnější vstup do nového školního roku a těšíme se na setkání s Vámi
na některé z našich akcí.
Kolektiv MŠ Chrást

ZUŠ Chrást - http://www.zus-chrast.cz/
Letošní horké léto bylo pro naši budovu ideální, protože se v druhé půli prázdnin dělala nová střecha.
Obec Chrást získala dotaci z kraje, a tak se naše škola může chlubit novou „pokrývkou“. Uklizená škola
(díky paní Vyletové) již čeká na začátek roku. Ale už ve středu 29.8. večer ze školy zněly tóny – díky
Chrástochoru, jehož vedení se po p. Borovičkovi ujala paní zástupkyně Brabcová. Doufám, že stejně
natěšení jako členové sboru Chrástochor přijdou po prázdninách i naši žáci – stávající i ti noví. Než se
školní rok rozběhne, zvu na dvě příležitosti poslechnout si naše žáky: 21. 9. dopoledne v Lidovém domě
repríza Zlatovlásky v podání souboru Karkulka; 23. 9. v rámci Dožínek na chrástecké faře náš literárnědramatický obor připomene legendu o sv. Václavu.
Za ZUŠ Chrást Pavla Sovová
Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
Burza dětského oblečení, obuvi a sportovních potřeb se koná v pátek 21.9. a v sobotu
22.9.2018 ve velkém sále v Lidovém domě v Chrástu. Burza bude mít formu komisního prodeje.
Budete zde moci prodat (maximální počet 50 ks) či koupit dětské podzimní a zimní oblečení, obuv,
sportovní potřeby a dále hračky a kočárky. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout některý kus
oblečení (např. poškozené nebo znečištěné atd.). V pátek v době od 17.00 do 19.00 hodin bude
prováděn náběr zboží a v sobotu od 10.00 do 12.00 hodin prodej. V případě nejasností kontaktujte p.
Chocovou na tel. číslo - 737 571 464.
Myslivecký spolek Chrást
Na podzim se zvěř začíná shlukovat do tlup. Posledními sklizněmi pomalu končí období hojnosti
potravy. Naši myslivci mají opravená myslivecká zařízení a jsou připraveni na další krmnou sezonu.
Sklidili jsme myslivecký oves a seno, které poslouží jako zdroj potravy. Součástí přípravy na zimu byla i
oprava skladu sena a plev. Přejeme dětem úspěšný start do nového školního roku a všem občanům
příjemné procházky naší honitbou.
Za Myslivecký spolek J. Humlová
Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/
V neděli 23. září srdečně zveme na tradiční DOŽÍNKY, slavnost poděkování za úrodu na farské
zahradě. Začínáme ve 14 hodin požehnáním úrody pod širým nebem. Dále můžete slyšet:
14,30 - Jarda „Trabandita“ Svoboda & harmonium; 15,30 - povídání a zpívání o sv. Václavu (žáci LDO
ZUŠ Chrást); 15,45 - jak se zpívá „V TÍSNI“; 16,30 - kapela PLETIVO.
Můžete také ochutnat domácí výrobky, něco na zub z grilu, točené pivo nebo dobrou kávu a čaj z Café
Herajtovna. Vstup je samozřejmě volný.
K. Šimr, farář
CK Sport Beran – cyklistický a MTB biatlonový klub
Na přelomu června a července se jel další závod ČP v Bedřichově a 21.-22.7. vyvrcholil ČP mistrovským
závodem v Peci pod Sněžkou. V kateg. Masters skončil Lukáš Kubík celkově na 14.místě, Nikola Kubíková
(žákyně II) 46.místo, Jakub Šmíd 51.místo (žáci I) a Adéla Šmídová (kadetky) na pěkném 23.místě. Pal Cup se
jel 19. srpna ve Stupně, kde byla v sobotním vloženém závodě naše štafeta druhá (Kubík, Gross, Šmídová),
v neděli pak v M40 dojel Lukáš Kubík druhý, třetí byla v Ž15 Adéla Šmídová. V celkovém pořadí po šesti
závodech se drží Kateřina Chytilová (U11ž) na třetím místě stejně jako Jakub Šmíd (U11m) a Adéla Šmídová
(Ž15). V soutěži družstev je CK Sport Beran A jak jinak než na třetím místě. Na konci prázdnin vyrazil Lukáš
Kubík do saského Schwarzenbergu na MTB-Race Classics, kde vyhrál závod mužů. Po loňském zdolání
krušnohorského Stonemana letos dvojice Marcel a Tomáš Beranovi vyrazila na Stomena Dolomiti se startem
poblíž Toblachu. Ve dvou dnech se jim podařilo objet 110 km dlouhý a fyzicky náročný okruh s převýšením
přes 4000 metrů a horskými vrcholy přes 2500 m.n.m. a přivézt si tak další „kámen“. Příští rok je v plánu další
z rodiny Stonemanů - Taurista v Rakousku.
Zároveň bych Vás rád pozval na MTB biatlonový závod, který pořádá CK SPORT BERAN Chrást v neděli
9.9.2018 ve vodáckém kempu na břehu Berounky, který se zároveň jede jako Mistrovství MTB biatlon
Cupu. Jedná se o populární kombinaci horských kol a střelby ze vzduchovky na 10 metrů vleže. Zkuste to i
Vy, stačí Vám horské kolo a přilba, vzduchovky zajišťuje pořadatel... Že neumíte střílet? Tak Vás to během
dopoledního nástřelu naučíme! Jo a ještě odpověď na nejčastější dotaz: NEVOZÍ, vzduchovka se na kole
nevozí, zůstává na střelnici... MTB biatlon je zábava pro celou rodinu! Nástřel je v 10:00-11:30, start první
kategorie ve 12:00. Přihlášky a propozice online již dnes na www.mtbbiatlon.cz.
Marcel Beran
SDH Chrást
V neděli 1.7. vyjížděli hasiči k hlášenému lesnímu požáru u Dolanského mostu. Na místo jako první dorazila
místní jednotka. Požár byl na ploše cca 15x15 metrů. Na místo dále dorazila jednotka z Dýšiny a HZS Plzeň –
Košutka. Po uhašení místní jednotka jela do tábora Spálený mlýn, kde jako každoročně spolupracují
s vedoucími a zásobují je vodou. Při odjezdu z tábora byl jednotce znovu vyhlášen poplach z důvodu

