Rád bych Vás tímto stručně informoval o soutěžích, kterých jsme se letos zúčastnili.
Mládež: Město Touškov - Mladší 1. a 3. místo , Starší 3. místo, Nevřeň – Mladší 1. a 2. místo, Starší 1. místo,
Brodeslavy – Mladší 1. a 2. místo, Stýskaly – Mladší 1. místo, Okrsek dětí Dolany – Mladší 2. místo, Starší 2.
místo, Hra plamen 47. ročník (podzim + jaro) – 4. místo, Plzeň – Mladší 3. místo, Starší 4. místo
Muži: Rybnice – 3. místo, Tatiná – 6.místo, Nevřeň – 1. místo, Příkosice – 6. místo, Stýskaly – 4. místo, Horní
Metelsko - 13. místo, Brodeslavy - 5. místo. Soutěží bylo pochopitelně více, ale z důvodu kapacity Kulicha
jmenuji ty nejdůležitější.
Fantiš Jiří – vedoucí ml. hasičů

CK Sport Beran – cyklistický a MTB biatlonový klub
V říjnu vyvrcholil dvěma závody MTB biatlon Cup. Z Mistrovství Plzeňského kraje ze Skočic máme čtyři
mistry jednotlivých kategorií: Adéla Chytilová, Tomáš Beran, Ondřej Sommr a Radka Beranová. Po
finálovém závodě v Ejpovicích skončila celkově v kat.U9ž na 3.místě Natálie Gruberová, U15m 2.místo
Ondřej Sommr, 5.Lukáš Beran, M15 4.Tomáš Beran, Ž15 1.Adéla Chytilová, M35 3.Marcel Beran a Ž35
1.Radka Beranová. Střeleckou soutěž vyhrála Radka Beranová (85% úspěšnost). Vyhlášení MTB biatlon
Cupu proběhne 16.11. v Přešticích. V sobotu 26.10. uspořádal náš klub 2.Chrásteckou vzduchovku střeleckou soutěž pro veřejnost. Zvítězil Jakub Červinka (Plzeň) před Karlem Gruberem a Radkou Beranovou
(oba CK Sport Beran). Nábor: na sezonu 2020 hledáme zájemce do 15 let o MTB biatlon. Informace
v prodejně Sport Beran.
Marcel Beran
FC Spartak Chrást
Muži - městský přebor
- Srdečně Vás zveme na mistrovská utkání 11. SO 2.11. 14,00 VS Plzeň Chrást
chrásteckých družstev mužů, gardy a dorostu:
12. SO 9.11. 14,00 Chrást
Prazdroj
13. NE 17.11. 13,30 Letná

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
- Veřejný internet a kopírování vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
- Knihovna bude v pondělí 4.11. z důvodu dovolené ZAVŘENÁ!!!
Přehled akcí:
Datum
Čas
Místo
Akce
Pořadatel
Kino Beseda
Naše zvony pěkně znějí –
19,00
Lidová muzika
pá 1.11.
v Plzni
promítání filmu
oddíl Sluníčko a
17,00
fara - tělocvična
so 2.11.
Světýlkový průvod
farní sbor ČCE
17,00
kostel Volduchy
ZUŠ Chrást
čt 7.11.
Martinský koncert
Naše
zvony
pěkně
znějí
–
18,00
fara ČCE
Lidová muzika
so 9.11.
chrástecká premiéra filmu
Kudy kam s Božím stvořením? –
19,00
fara ČCE
farní sbor
čt 14.11.
přednáška teoložky Lucie Kolářové
Martinská veselice (více info Kulturní výbor
20,00
Lidový dům
so 16.11.
OÚ Chrást
v přiložené pozvánce)
Kulturní výbor
Zasazení
vánočního
stromu
15,00
chrástecká náves
ne 17.11.
OÚ Chrást
k 30. výročí sametové revoluci
RUPRT +
Vánoční
rukodělný
jarmark
Lidový dům
so 23.11. 9,00-17,00
fler.cz + Obec
s Flerem (viz příloha)
so 30.11.

15,00

chrástecká náves

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

Kulturní výbor
OÚ Chrást

so 30.11.

18,00

kostel Dýšina

Zpěvy z české minulosti –
pěvecký soubor extraVaganti

ZUŠ Chrást
a fara Dýšina

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 2019

Události měsíce:
2.11. – Památka zesnulých (Dušičky)
16.11. – Martinská veselice
17.11. – Den boje za svobodu a demokracii (st. svátek)
17.11. – Slavnostní zasazení vánočního stromu na návsi
30.11. – Adventní trh, rozsvícení stromu

KULturní Informace pro CHrást

Listopad 2019

Dobrý den.
Večerník Českého deníku, 5.listopadu 1915: Zapálil stoh. Před krátkou dobou shořel v Chrástu u
Plzně stoh slámy. Hned po ohni zatčen byl jako podezřelý z tohoto žhářství 17letý práce se štítící
řeznický učeň Josef Rys z Berouna, ale pro nedostatek důkazů musel býti opět propuštěn. Nyní
dostavil se mladý dareba na četnickou stanici v Plzni, kde se přiznal sám, že onen stoh zapálil.
Rys byl dodán do vazby krajského soudu v Plzni. (Poznámka: tam vyfasoval 5 měsíců a zimu
přečkal v teple žaláře).
Pokud si chcete užít ohňovou podívanou, přijďte na náš již tradiční adventní ohňostroj.
Slovo starosty:
Letošní říjen nám prodloužil svým hřejivým slunečným svitem krásné podzimní dny. Díky stále
letnímu počasí si vůbec neuvědomujeme, že začíná předposlední měsíc roku - listopad. Nastává
nám to pravé listopadové „listošusťobraní“, kdy hrábě, košťata, sekačky i různé moderní fukary
budou opět u moci, aby se všechny kouty obce i zahrad od lupení vyčistily. Podzimní taneční
kursy, Den chrásteckých seniorů, pohádka v Lidovém domě s Kinem na kolečkách, tradiční Běh
chrásteckou strání, drakiáda, koncert ke státnímu svátku republiky i Chrástecká vzduchovka nás
opět přesvědčily, že všechny akce, které pořádáme, jsou tím, co všichni stále víc a víc potřebujeme
- najít společný smysl pro společné soužití. A já si toho velice vážím, že si vždy najdete trochu času
na něco hezkého, co vás i vaše děti baví. Dva měsíce, dva státní svátky, dva sváteční dny. 28. září Den české státnosti a 28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu. Oba tyto
svátky jsou pro nás svým významem nepostradatelné. Svatý Václav je tisíciletým symbolem dědicem české země (28.9.) a 28. října 1918 vznikl samostatný československý stát, kdy se národ
vymanil z Rakouska – Uherska a vznikla republika v čele s prezidentem T. G. Masarykem. „Každá
republika je jako přírodní dílo“, řekl D. Giannotti - tak o ni dobře pečujme, potřebuje to! Listopad
má svůj významný svátek. 17.11. Den boje za svobodu a demokracii. Letos uplynulo již 30 let
od doby, kdy sametová revoluce dokázala, že i bez násilí lze získat svobodu a demokracii. Nový
život jsme odemykali s klíči nad hlavou a s Modlitbou Marty Kubišové. Zda byly všechny klíče
vloženy do správných zámků, musíme posoudit s odstupem doby už sami. Ale věříme, že naše děti
ty správné klíče mají a žádné dveře už zamknout nedovolí. Zatím nám počasí dovolilo a věřím, že
i nadále dovolí pokračovat na rozestavěných komunikacích Lipová a Ovocná a parkovišti u
závor. Také kanalizaci v lokalitě Jarov postupně zhotovujeme. Vážím si toho, že ti, kdo
v současné době mají přístup ke svým nemovitostem ztížený, vše tolerují, ale po dokončení budou
určitě spokojeni. Ze soboty 26.10. na neděli 27.10. jsme změnili čas na zimní a spali o hodinu
déle. Dodnes nevíme, k čemu je tato změna času dobrá. I europoslanci už na to přišli, ale 28
evropských států EU se bude těžko dohadovat, vždyť v každé zemi vychází slunce jinak - alespoň
mají o čem dlouhodobě diskutovat. Předposlední měsíc roku bude patřit opět Martinské
veselici (16.11.). Je to již devátý ročník této příjemné taneční společenské události, kdy uctíme sv.
Martina pravým martinským vínem, koláčkem i husou. Hezká hudba a dobrá nálada otevře tímto
plesovou sezonu obce. Těšíme se na vás!!! 23.11. pořádáme ve spolupráci s Fler.cz Vánoční
jarmark, kde se naladíme do předvánoční atmosféry a určitě si odneseme mnoho dárků, motivací a
nápadů, které přeneseme do svých domovů. A v sobotu 30.11. společně rozsvítíme vánoční
strom, kdy tradiční adventní jarmark, svařené víno, hezký odpolední program a ohňostroj
nás, doufám, naladí na adventní dobu, která by nás měla uklidnit, ztišit a připravit na
Vánoce. Podrobný program akcí najdete v přílohách Kulicha. Začátek listopadu patří svátku
Všech svatých - Dušičkám (Památka zesnulých 2.11.). Na hřbitovech se rozsvítí svíce a budeme
vzpomínat na ty, kterým již světlo života zhaslo, ale my je stále uvidíme s jiskrou v očích, touhou
po životě a úsměvem v jejich obličejích, který byl pro nás svátkem. Přeji nám krásný listopad, kdy
ani mlhavé ráno nám nemůže zabránit prožít hezký den, jestliže máme pro koho žít. Hezké
podzimní dny s klíči, které nám již nikdo nevezme a jen my víme, do kterých zámku a dveří patří.
starosta L. Bohuslav

Informace pro občany

 Mateřská škola Chrást hledá do svého kolektivu posilu na pozici uklízečky. Pracovní doba 6 hodin

denně, možnost rozdělit na ranní (2 hod.) a odpolední (4 hodiny), práce vhodná pro maminky na mateřské
dovolené, absolventy, aktivní důchodkyně. Bližší informace na tel. čísle 601 026 930 - M. Beranová.
 Kompostárna Na Jarově je otevřena v listopadu dokud počasí dovolí – středa 13,00-16,00 a sobota
9,00-15,00 hod. Sběrný dvůr na Benátkách má otevřeno středa 14,00-16,00 (zimní období!!!),
sobota 9,00-11,00 hod.

Lékárna Chrást
Lékárna Chrást oznamuje, že nově poskytuje zdarma možnost měření krevního tlaku. V lékárně také, kromě
již zavedených poukázek Sodexo, nově přijímáme i poukázky Edenred a Unišek a karty Benefit plus. Kromě
pevného telefonu 377 945 251, máme nové mobilní telefonní číslo 602 105 093, lze ho využít k objednání
léků, které máte předepsané na e-receptu.
Kulturní výbor OÚ Chrást
- Srdečně Vás zveme v sobotu 16.11.2019 od 20,00 hod. do Lidového domu v Chrástu na tradiční
Martinskou veselici. Více informací v příloze.
- V neděli 17.11. v 15,00 hod. zasadíme živý vánoční strom na návsi. Slavnostní slovo starosty k 30.
výročí sametové revoluce doprovodí pěvecký sbor Chrástochor.
- Další akcí je vánoční rukodělný jarmark s Flerem, který se koná v Lidovém domě 23.11. od 9,00 do 17,00
hod. Pozvánku najdete v příloze Kulicha.
- Dále Vás zveme v sobotu 30.11.2019 od 15,00 hod. na chrásteckou náves na Adventní trh a
rozsvícení vánočního stromu. Pozvánka je přílohou.
ZŠ Chrást - http://www.zschrast.cz/
Milí čtenáři Kulichu, říjen v naší škole se z velké části nesl ve sportovním duchu. Na začátku měsíce se někteří
žáci zúčastnili již tradičního přespolního běhu v Plzni a reprezentovali naši školu opravdu se ctí. Dívky
v kategorii 6. a 7. tř. dokonce obsadily úžasné 3. místo a přivezly do Chrástu pohár. Pohár se našim dětem
podařilo získat také v šedesátém ročníku Akátovky, tradičním závodu v běhu mezi Dýšinou a Chrástem.
Kromě toho jsme se tento měsíc zúčastnili obvodního kola ve florbalu (žáci a žákyně 6. a 7. tříd), turnaje
v miniházené (děti ze 4. a 5. tříd) a druháci a třeťáci pokračovali každé úterý v plaveckém kurzu. Naše žáky
bylo vidět i na kulturním poli, kdy se někteří podíleli na hudebním vystoupení pro seniory v Lidovém domě.
Před podzimními prázdninami pak školu rozsvítily vydlabané dýně a jiné nápadité lucerničky vyrobené dětmi.
Měsíc jsme zakončili oddechově, cyklotrialovou show s prvky dopravní výchovy v prostorách velké
tělocvičny. Děkujeme všem našim sportovcům, hudebníkům a ostatním žákům, kteří se snaží šířit dobré jméno
chrástecké základní školy.
Tomáš Páník – ředitel školy
MŠ Chrást - www.mschrast.cz
Říjen byl ve školce bohatý na zážitky. Hned na jeho počátku jsme se společně s kamarády z 1. třídy vydali na
stopovanou. Předškoláci jako již tradičně připravovali svým starším kamarádům trasu i úkoly a pak s napětím
vyčkávali ve svém úkrytu společně s pokladem na to, zda je prvňáci najdou. Dopadlo to dobře, našli nás a my
byli rádi, že v té skrýši nebudeme muset být věčně. Po společném vítání, objímání a sdělování zážitků jsme se
společně vydali na cestu zpět, u stadionu se naposledy rozloučili a hurá do školky a do školy na oběd. Hned o
pár dní později se někteří z nás setkali znovu. Tentokráte na sobotním Běhu Akátovkou, který se každoročně
koná ve vedlejší Nové Huti na koupališti. Za naši školku vyrazilo do boje o putovní pohárek několik
statečných běžců. Každý dal do svého běhu všechno, co mohl, u některých došlo i na slzy z vyčerpání, ale na
konci nás čekala obrovská radost – po dlouhé řádce let je putovní pohárek náš. Děkujeme všem závodníkům,
ale také jejich rodičům, kteří je na závod doprovodili a pomohli vykouzlit tu pravou závodní atmosféru.
Poslední akcí pro děti a jejich rodiče byla tradiční Drakiáda. Velice nás těší, že si každoročně na drakiádu
najdou cestu nejen děti a rodiče ze školky, ale i naši kamarádi ze základní školy. Ani letos nikoho z nás
neodradilo bezvětrné počasí a po stadionu se to hemžilo draky všech barev a velikostí. Díky rychlým
končetinám tatínků, maminek i dětí se nakonec téměř všichni draci do oblak vznesly. A byla to krásná
podívaná. Říjen jsme ukončili ještě divadlem a zumbou s Hankou. Na jeden měsíc toho bylo až dost a my už
se těšíme na další zážitky v listopadu. Přejeme Vám krásný podzim.
Děti a zaměstnanci ze školky
ZUŠ Chrást - http://www.zus-chrast.cz/
Činnost ZUŠ se v říjnu rozběhla naplno. Soubor Malá muzika (pracující pod vedením L.Kváčové a V.Kouby)
vystoupil 4.10. společně s dětmi z chrástecké MŠ na Dnu seniorů. Den poté měla Muzika soustředění, po
němž následovalo vystoupení v Kyšicích pro ty, kteří se podíleli na sázení ovocné aleje. Soubor Karkulka
(vedoucí J.Holátová s asistencí J.Štaifa) začal pilně s přípravou letošní inscenace. Součástí příprav byl 12.10.
výlet na hrad Karlštejn, takže se zřejmě můžeme těšit na známé krásné písně. 24.10. na chrásteckém koncertu
k výročí republiky se krátce představil náš Dýšinský soubor (vedou jej R.Klimešová a I.Bergerová). Po

přednesu Cestičky k domovu v podání naší žákyně LDO A.N.Průšové zazněla část symfonické básně Vltava.
Věřím, že jsme pěkně podpořili slavnostní rámec svátku 28.10. Z dalších aktivit bych ještě chtěla uvést
vystoupení našich žáků (ze třídy J. Holátové) 6.10. v plzeňském kostele na Jižním předměstí. A nač se mohou
čtenáři Kulicha těšit v listopadu? 7.11. zveme své příznivce do kostela ve Volduchách – od 17.00 je zde
Martinský koncert, kde vystoupí žáci naší voldušské pobočky. Pozvolna začnou předvánoční přehrávky
jednotlivých tříd, pěvecká třída připravuje představení svého CD. A 30.11. se určitě potkáme na
Chrásteckém adventu. V tentýž den se budete moci naladit na adventní období také od 18.00 v dýšinském
kostele, kde vystoupí s písněmi z české minulosti pěvecký soubor extraVaganti.
Za ZUŠ Chrást Pavla Sovová

Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
Oddíl Sluníčko pořádá v sobotu 2.11.2019 „Světýlkový průvod“. Sraz účastníků bude v 17.00 hodin na
farské zahradě v Železniční ulici v Chrástu. PROGRAM: Shromáždění účastníků na farské zahradě, kde si
budete moci zakoupit svíticí balónek nebo náramek, a to do vyprodání zásob v čase od 16.30 do 16.50 hodin.
V 17.00 hodin bude zahájen světýlkový průvod. Cíl bude u tělocvičny TJ Spartak, kde si můžete koupit buřt k
opečení, čaj, kávu a něco sladkého. Na závěr nás čeká ohňostroj. 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.
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.

Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/
- V sobotu 9.11. od 18 hodin zveme na filmově-hudební večer s chrásteckou premiérou nového lyrického
filmu „Naše zvony pěkně znějí“ a pásmem nových svatebních a pohřebních písní v podání Lidové muziky
z Chrástu. Více v pozvánce tvůrců filmu.
- Ve čtvrtek 14.11. od 19 hodin zveme ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií na přednášku teoložky
Lucie Kolářové s názvem „Kudy kam s Božím stvořením?“, která se bude zabývat aktuálními otázkami
vztahu k životnímu prostředí z pohledu Bible a křesťanské víry.
Karel Šimr, farář
Lidová muzika z Chrástu
Srdečně zveme na chrásteckou premiéru filmu „Naše zvony pěkně znějí“, který natočili Přemysl Kouba a
Pavel Kielberger spolu s kameramanem Jiřím Dvorským. Premiéra proběhne v sobotu 9. listopadu od 18
hodin v prostorách farního sboru ČCE v Chrástu. V úvodu večera zazní také některé z nově nacvičovaných
svatebních a pohřebních písní.
Myslivecký spolek Chrást
Příchodem měsíce listopadu začíná v honitbě postupně nastupovat zimní počasí. Členové našeho
Mysliveckého spolku již od října přikrmují zvěř jadrnými krmivy. Během zimy je možné přilepšit zvěři do
krmelců suchým neplesnivým chlebem. Příchodem prvního sněhu potom dají myslivci do krmelců také seno.
Srnčí zvěř se sdružila do zimních tlup a stává se více viditelnou. Jedná se o přirozené chování, které má za cíl
zvýšit pravděpodobnost přežití zimního období a funguje jako obrana před predátory. V naší honitbě se dále
drží v hojném počtu také černá zvěř, kterou naši myslivci loví převážně na individuálních lovech. Během
měsíce listopadu a prosince budou probíhat také společné hony na drobnou zvěř. Přejeme všem našim
občanům příjemné podzimní procházky honitbou. Myslivosti zdar!
Za Myslivecký spolek J. Humlová
Český rybářský svaz – MO Chrást
Z preventivních důvodů nadále platí až do odvolání, aby obyvatelé ulovené ryby v řece Úhlavě a Berounce
nekonzumovali, nezalévali touto vodou zahrady, nenapájeli zvířata a nekoupali se v těchto řekách. Začátkem
října došlo k úniku prostředků na impregnaci dřeva z výrobního areálu v Klatovech do toku Drnového
potoka. Ten je jedním z významných přítoků řeky Úhlavy.
Po dlouhé době se podařilo zajistit zajímavý rybářský revír v Karlovarském kraji. Nový rybářský revír o
rozloze 10 ha se nachází v k. ú. Lesík. Na tomto revíru lze lovit ryby s platnou celosvazovou, nebo
západočeskou povolenkou. Zarybňovací plán pro revír Lesík byl stanoven ve výši 2500 kusů dvouletého
kapra, 400 kusů dvouletého lína, 1000 kusů roční štiky, 500 kusů ročního candáta a 2000 kusů dvouleté bílé
ryby. Zahájení rybolovu na rybářském revíru Lesík č. 05 431 133 bylo v sobotu 5.10.2019 od 5 hodin. Petrův
zdar.
Za ČRS MO Chrást Marcela Märzová
SDH Chrást
V pondělí 7.10. vyjela naše jednotka na nahlášený únik nebezpečných látek do ovzduší v ulici Lipová.
Jednotka Chrástu dorazila na místo jako první. Průzkumem bylo zjištěno narušení plynové přípojky a začala
evakuace osob z rodinných domů v dané ulici. Na místo dorazili také kolegové z HZS Plzeň – střed a
následně pohotovostní služba z plynáren. Během pár minut byla situace pod kontrolou.
Soutěže v požárním sportu

