CK Sport Beran – cyklistický a MTB biatlonový klub
Prázdniny zahájil 11.7. Marcel Beran účastí na výzvě MTB FANATIK, kdy v čase 11 hodin 15 minut zdolal
189 km dlouhou trať v okolí Plzně. Šestý ročník MTB biatlon Cupu zahájil v Postřekově a pokračoval 16.8.
v Blovicích. V průběžném pořadí MTBB vedou svoji kategorii Natálka Gruberová (U9ž), Radka Beranová
(Ž45) a Marcel Beran (M45). V kategorii Ž15 je druhá Adéla Chytilová. Natálka Gruberová průběžně vede
svoji kategorii také v Talent cupu a v Pal Cupu jí patří po třech závodech 3. místo. Již tuto neděli, 30. srpna
2020, se sejdeme ve vodáckém tábořišti KEMP U DOLANSKÉHO MOSTU u Chrástu, kde pořádáme 3.
závod MTB biatlon Cupu. Startovat se bude intervalově, po 30 vteřinách od nejmladších až po kategorie mužů
se třemi střelbami. V areálu U Dolanského mostu nebude vůbec vyznačeno trestné kolečko, za každý
netrefený terč bude udělena časová penalizace, která se připočte k dosaženému času. To znamená, že vyhrát
může i ten, kdo sice nejel až tak rychle, ale na střelnici dělal minimum chyb. Propozice a online přihlášky na
www.mtbbiatlon.cz.
Marcel Beran
Muži - městský přebor
FC Spartak Chrást
- Srdečně Vás zveme na mistrovská utkání 2. NE 30.8. 17,00 Černice B Chrást
chrásteckých družstev mužů, gardy a dorostu:
3. SO 5.9. 17,00 Chrást
Prazdroj
1. Ne
2. So
3. So
4. So

Krajská soutěž dorostu
6.9. 10:00 Chrást
Černice/St.
12.9. 10:00
Plzenec
19.9. 10:00 Chrást
Hradešice/Nalž.
26.9. 10:00
Hory

Blovice
Chrást
Kolinec
Chrást

4. SO 12.9. 16,30 Union
5. SO 19.9. 16,00 Chrást
6. SO 26.9. 15,30 Hradiště
Garda
3. Pá
4.9. 18:00 Chrást
4. Pá 11.9. 18:00 Chrást
5. Pá 18.9. 18:00 Chrást
6. Pá 25.9. 18:00 Druztová

Chrást
VS Plzeň
Chrást

Plasy
Třemošná
Manětín
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
- Od 1.9. zahajuje knihovna provoz v pravidelné půjčovní době.
- Z dotace dostala knihovna nové počítače i rozšíření knihovního systému. Od 14.8. funguje i on-line katalog.
- Při vstupu do knihovny používejte desinfekci na ruce (je k dispozici).
Vyluštění hádanky z úvodního textu:
Ze zápisníku kronikáře I, kapitola Pomístní jména v Chrástu: Polím proti Chlumu po pravé straně cesty
do Plzně se říkalo „Na Dufkojc vrchu“, ve spodní části je „Vlčí jáma“ (1714). Poli poblíž závodu Atmos
se říkalo „Na podiví“. Za továrnou se říkalo „V dílcích“. Za již zmíněnou Vlčí jámou byla pole nazvaná
„V mravištích“ (1714). Tato část dosahuje až k Dufkojc vrchu a u myslivny přechází v „Pařezí“, které
pokračuje směrem ke trati pod jménem „Za jamou“ (1714).

Přehled akcí:
Datum
Čas
so 5.9.

16,00

čt 10.9.
pá 11.9.

18,00
16,30

so 12.9.

14,00

ne 20.9.

14,30

út 22.9.

19,30

čt 24.9.
po 28.9.

17,00
19,00

Místo

Akce
Autorské čtení Jakuby Katalpy
fara ČCE
– Zuzanin dech (viz příloha)
Lidový dům
Veřejné zasedání zastupitelstva
Lidový dům
Martin Hák vypravuje
Chrástecké ručičky +
sportovní areál
Sousedské posezení
(viz příloha)
fara ČCE
Dožínky (viz příloha)
Divadelní představení
Lidový dům
Houbovka nebo čajíček –
Smečka (viz příloha)
Dům Exodus Třemošná
Absolventský koncert
Lidový dům
Taneční kurz - zahájení

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

Pořadatel
farní sbor ČCE
OÚ Chrást
ZUŠ Chrást
Kulturní výbor
OÚ Chrást
farní sbor ČCE
Kulturní výbor
OÚ Chrást
ZUŠ Chrást
OÚ Chrást

www.obecchrast.cz
srpen 2020

Události měsíce:

10.9. – Veřejné zasedání zastupitelstva
28.9. – Den české státnosti – st. svátek

KULturní Informace pro CHrást

Září 2020

Dobrý den.
Nová doba, 16. září 1920: Chrást. Josef Nový, rolník (vulgo Chudáček), vyšel si 3.září na hon do svého revíru a
přišel též k lesu tzv. „Mraveništi“, kde právě žaly trávu A.Hájková, žena invalidy a Barbora Poslední. Tráva,
kterou žaly, patří J.Jílkovi z Bukovce, příbuznému Hájkové. Když měly nůše plné, odcházely domů. Ale kus
cesty za lesem dohonil je Nový, celý zrudlý a křičel, že prý mu žaly jetel. Přesvědčily jej, že žádný jetel nemají,
ale Nový se nedal upokojiti a křičel: „Když jste nežaly vy, žaly tamhle ty a ukazoval na dvě ženy, které též
odcházely domů. Běžel rychle, aby ženám nadběhl, ale marně. Nedohonil je. Zlostný celý, patrně že ničeho
v revíru neulovil, chtěl si vylíti hněv na bezbranných ženách, a proto počkal si na ženy jmenované, až jej došly.
Křičel opět na ně, že mu žaly jetel a při tom udeřil Hájkovou pažbou pušky do břicha, chytl ji zezadu a snažil se jí
strhnouti nůši se zad. Hájková se bránila, ale posléze, bojíc se, aby při tahanici nevyšla rána z pušky, složila nůši
na zem. Trávu, kterou v ní nesla, Nový rozházel po silnici. Na místo sběhlo se více lidí, kteří všichni odsuzovali
hrubé a nenasytné jednání Nového. Případ bude míti ještě soudní dohru, ale tam již Nový takovým hrdinou
nebude. Uvádíme tento případ jako smutný doklad k agrárnímu heslu: Venkov jedna rodina!
Otázka měsíce: Kde se říkalo na Mraveništi?
Slovo starosty:
Léto jak má být… Konečně jsme se po několika letech dočkali úplně normálního českého léta s teplotami
mírně přes třicet stupňů, poměrně s pravidelnými dešti a bouřkami, dny se vzdušnou prádelnou, ale hlavně
s prázdninami, kdy děti nepřišly o koupání a my o hezké dlouhé letní večery. Začíná září a s ním i
povinnosti, na které na našich zahrádkách nesmíme zapomenout - 1. vysázet stálezelené keře a
rododendrony. 2. ostříhat plané výhony růží. 3. odstranit staré větve rybízu, angreštu a odplozené
pruty maliníku. 4. postupně sklízet raně zimní jablka, hrušky, pozdní broskve, švestky, vlašské
ořechy, lískové ořechy, rakytník, aronii, bez černý a vinnou révu. 5. připravit sklepy, vymést krechty
na brambory a jinou kořenovou zeleninu. Letošní prázdniny byly úplně jiné. Skoro všichni jsme zůstali
doma v naší krásné vlasti, koupali se, kde se dalo, navštívili jsme všechny kouty České republiky, bohužel
nesledovali zrušené olympijské hry v Tokiu, ale plně jsme přes média vnímali, kolik je lidí nakažených
obávaným koronavirem. Začínáme novou dobu. Roušky, desinfekce, odběrná místa, karanténa, zavírání
hranic, ochranné plexisklové stěny, dodržování příkazů, nařízení a hygienická rozhodnutí budou stále už
s námi. Ale tím víc jsme s druhými lidmi propojeni v dobrém i ve zlém. Červenec a srpen byl ve znamení
stavby okružní křižovatky a průtahu častí obce. Jsem si vědom toho, že střed obce je takřka
neprůchodný a já tímto děkuji vám všem za trpělivost a vzájemnou toleranci, které si nesmírně
vážím. Kromě kruhového objezdu jsme zabezpečili sběrný dvůr na Benátkách proti nezvaným
hostům, dostali jsme rozhodnutí o přidělení dotace na objezdovou komunikaci kolem školy, dále na
rozšíření kapacity základní školy a stavebně jsme tuto akci včetně kolaudace i dokončili. A také jsme
získali dotaci na dětské a workoutové hřiště, které do konce roku postavíme. Díky aktivitě hasičů a
jejich příznivců děkuji za uskutečnění historicky prvního dětského tábora s hasičskou tématikou. Stejné
poděkování patří i vedení naší hudební školy. I ona ve spolupráci s obcí Kyšice zřídila první dětský tábor
pro děti z okolních vsí včetně Chrástu. T. G. Masaryk řekl: „Jen ta práce je plodná, která je radostná. Jen
ta práce je radostná, která je dobrovolná“. A to obojí bylo s velkou obětavostí všech pro naše děti splněno!
Co však bohužel nesplníme je udržet nízkou cenu za komunální a separovaný odpad. Svozová firma AVE
CZ nám opět předložila ceník s 35% navýšením. Z tohoto důvodu jsme donuceni udělat nové výběrové
řízení na dodavatele, který nám bude likvidovat odpad. Jen pro zajímavost: víte, že okusek jablka se
rozkládá 16 dní, papír 3-4 měsíce, slupka od banánu 5 měsíců, textil 1,5 roku, cigareta s filtrem 15 let,
plechovka od nápojů 15 let, igelitový sáček 25 let, plastový kelímek 70 let, krabice od mléka a džusů 100
let, PET lahev 100 let a sklo tisíce let? Jsme zahlceni odpadem, a proto si dávejme pozor, co, kam a kde
vyhazujeme. Na jaře jsme přišli díky nové hrozbě o pochod Chrástecké ručičky i Chrástecký den.
Rozhodli jsme se, že vám obě akce v sobotu 12.9. vynahradíme. Přijďte se projít okolím Chrástu a
večer se sejít u dobrého jídla, pití, hudby a tance. Těšíme se na vás (více v příloze). I letošní podzim, až
do Martinské veselice (14.11.), můžete prožít ve znamení tance na úspěšném třetím ročníku chrástecké
taneční školy, kde nás dobrá nálada v příjemné přátelské společnosti naučí, že tancování je opravdu pro
všechny (více v informacích pro občany). Po létu přichází první podzimní měsíc, aby vše ozářil, ohřál i
ochladil a děti do školy vypravil. Rozhodněme se, zda si nastávající podzimní deště vesele užijeme nebo jen
smutně zmokneme. Přeji nám všem krásné září se vším, co k němu patří a dětem hezkou školu bez
koronaviru.
starosta L. Bohuslav

Informace pro občany

 Obec Chrást a Kulturní výbor pořádá od pondělí 28.9.2020 Taneční školu pro dospělé. Kurzy budou

probíhat většinou v pondělí od 19,00 do 21,00 hod. Poslední kurz bude spojen se společenským večerem.
Kurzovné pro pár 2.000,- Kč. Informace na tel. 602187341. Přihlášení na e-mail: starosta@obecchrast.cz
do 20.9. (včetně platby). Těšíme se na Vaši účast a hezké společenské večery.
 Od 30.8. dochází k drobným úpravám jízdních řádů autobusů: Na lince 231 ranní spoj ve všední dny, který
odjížděl z Doubravky v 7,35 je prodloužen na Terminál hl. n. s odjezdem v 7,30 (na Doubravce v 7,38).
Na lince 221 odjíždí autobus z Chrástu (LD) ve všední dny o 1 minutu později než dosud - v 7,31 hod.
 Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:
- moštování – v prostorách moštárny v areálu ZŠ Dýšina – 14., 21., 28.9. od 16,00 do 18,00 hod.
 Cvičení s Jarkou a Alenou – Hola hola – cvičení tě volá! Chceš-li tělu prospěti, musíš pravidelně cvičiti –
neboť správná parta dobrou náladu ti dodá!: Úterý s Jarkou od 19,00, cvičení na velkých míčích, tělocvična TJ,
40 Kč/hod., podložky s sebou; Středa s Jarkou od 19,00, pro ženy 55+ (bez sestav), tělocvična TJ, 40 Kč/hod.,
podložky s sebou; Čtvrtek s Alenou od 19,00, kondiční cvičení, tělocvična TJ, 40 Kč/hod., podložky s sebou.
„Kruháč“
- V současné době se dokončuje chodník od zdravotního střediska ke kapličce a pracuje se na dokončení
chodníku od pomníku I. světové války k závorám. Výjezdy z okružní křižovatky do všech pěti směrů jsou již
hotové. V posledních dnech měsíce srpna se bude asfaltovat finální vrstva kolem kruhového objezdu
s výjezdem na Dolany. Od září již bude schůdný chodník od kapličky k zdravotnímu středisku. Vzhledem
k tomu, že začíná nový školní rok, žádáme rodiče dětí, které navštěvují naši základní školu, aby dbaly
na bezpečnost svých dětí při odchodu a příchodu do školy. Děkujeme.
Starosta obce
Integrovaná doprava Plz. kraje
Od 1.9. bude možný nástup všemi dveřmi v autobusech dopravce Arriva v čase 6:45 – 7:40 ve směru do
Plzně na linkách 470221 a 470231, aby se děti dostaly do škol včas. V ostatních časech je čas na nástup
dostatečný. Úprava organizace nástupu bude platit pro zastávky Chrást, ZŠ a Chrást, Lidový dům.
Český statistický úřad
Český statistický úřad v letošním roce organizuje Integrované šetření v zemědělství „IŠZ 2020“.
Zemědělské subjekty sídlící v naší obci navštíví tazatel ČSÚ, který je povinen se prokazovat průkazem tazatele
(platným ve spojení s občanským průkazem). Úkolem tazatelů bude zemědělce v obci navštívit, ověřit jejich
aktivitu, zabezpečit vyplnění a odevzdání výkazů za aktivní zemědělce nebo částečné vyplnění výkazů za
zemědělce s rozsahem výroby pod prahovými hodnotami zjišťování a předání výkazů ČSÚ. Vlastní zjišťování
v terénu proběhne v termínu od 1. září do 26. října 2020. Více na www.czso.cz/csu/czso/isz-2020.
ZŠ Chrást – http://www.zschrast.cz/
Vážení čtenáři Kulichu, v úterý 1.9.2020 zahájíme nový školní rok. Začátek asi nebude jednoduchý vzhledem
k dopravní situaci v blízkosti školy a také z důvodu hygienických opatření, která musela být nastavena jako
prevence před nemocí covid-19. Výstavba kruhového objezdu komplikuje především parkování v okolí školy.
Prosíme proto rodiče, v případě, že vozí svoje děti do školy autem, aby s touto situací počítali. Také žádáme
všechny děti, které při příchodu do školy přecházejí hlavní silnici, byly velmi opatrné. Zvýšené hygienické
zabezpečení: dezinfekce + papírové utěrky ve třídách, na toaletách a ve školní jídelně, třídy budou častěji větrány
a průběžně uklízeny. Žáci budou o provozu dostatečně informováni třídními učiteli. V případě zdravotních obtíží
v průběhu vyučování bude žák umístěn na izolaci, škola bude kontaktovat zákonné zástupce, kteří pak postupují
v součinnosti s praktickým lékařem svého dítěte. Snahou školy je minimalizovat zdravotní rizika - vyučování
bude probíhat v kmenových třídách (žáci se budou stěhovat co nejméně), oddělení školní družiny budou co
nejvíce homogenní (tvořena žáky jedné třídy nebo ročníku), budou omezeny školní akce, kde dochází k setkávání
žáků různých tříd a ročníků. Přejeme všem žákům, rodičům a učitelům klidný a pohodový školní rok 2020/2021.
Tomáš Páník, ředitel školy
MŠ Chrást – www.mschrast.cz
Začal nám nový školní rok a ten už s předstihem posledního týdne měsíce srpna vrátil život i do mateřské školy.
Předškoláci se právě rozkoukávají v nové roli ve škole a jejich prázdné místo ve školce zaplnily děti ve věku od 3
do 6 let z Chrástu a přilehlého okolí. První dny budou ve znamení vzájemného oťukávání a postupného
seznamování. Seznamování nejen dětí mezi sebou, ale i nás učitelek a Vás rodičů. Abychom nám situaci ulehčili,
pozveme Vás již druhý týden do školky. První setkání proběhne v úterý 8. září na zahradě školky, kde paní
ředitelka přivítá rodiče dětí ze všech třech tříd školky. Dozvíte se zde informace o provozu školky, o jejím denním
režimu, o zaměstnancích i o aktivitách, které dětem tento rok nabídneme. Hned následující den Vás a Vaše děti
chceme „vytáhnout“ na společnou procházku na Závrtek. Během cesty Vás nečeká žádné překvapení, ale pouze
společnost nás učitelek. Cesta se stane prostorem k povídání, sdělování si zajímavostí nebo i přání. V kempu u
Dolanského mostu si pak můžeme, pokud si do batohu přibalíte něco na zub, společně usednout k podvečernímu
pikniku. Měsíc září začíná a odpočaté učitelky mateřské školy se budou ze všech sil snažit, aby se Vašim dětem u

nás líbilo. Aby zářily, když si pro ně odpoledne přijdete. Aby Vám doma vyprávěly, co ve školce zažily. Pokud
se zpočátku objeví slzy, tak ať jsou na tvářích Vašich malých hrdinů jen ráno. A ať jsou důkazem toho, že Vás
mají rádi ze všech nejvíce. A i když budou děti s námi trávit mnoho času, pořád jste to vy, maminka a tatínek,
kteří jsou ti jediní a nejlepší. Věříme, že i Vy tento moment, kdy je poprvé „opouštíte“, zvládnete na výbornou.

Kolektiv MŠ Chrást
ZUŠ Chrást – http://www.zus-chrast.cz/
V ZUŠ letos poprvé proběhl příměstský tábor s názvem Hudba a dobrodružství. Organizátorem byla obec
Kyšice, děti pobývaly v našich prostorách, ale také na evangelické faře. Závěr celotýdenních dílen uzavřelo
v Lidovém domě malé vystoupení a výstava výtvarných prací. Příští rok určitě bude další tábor. V létě jsme se
my učitelé opět pilně připravovali nový školní rok: zakoupili jsme notový materiál, též dvě nové kytary, nechali
opravit housle, flétny. Náš nový klavír dostal krásný ochranný obal. Pustili jsme se do přípravy nových
webových stránek. Třída p. Holátové zahajuje letošní školní rok netradičně – sportovně cyklovýletem (5.9.) Ale
to hlavní, nač se všichni těšíme, jsou společná setkávání a koncerty. Srdečně zveme na koncert našich
absolventů, který bude 24.9. v Exodu v Třemošné. A máme také nabídku pro nejmenší děti v doprovodu rodiče
nebo prarodiče – p.učitelka Čejková v KD Kyšice vede každé pondělí hudebně pohybový kroužek. Zájemci
najdou informace na našem webu. Pevné zdraví a dobrý školní rok přeje za všechny zaměstnance ZUŠ Chrást
Pavla Sovová
Farní sbor ČCE Chrást – http://chrast.evangnet.cz/
Vážení spoluobčané, v září Vás srdečně kromě pravidelných aktivit sboru zvu:
- v sobotu 5. září od 16 hodin na autorské čtení (za příznivého počasí v altánu na farské zahradě) z nového
románu „Zuzanin dech“ spisovatelky Jakuby Katalpy, nositelky literární Ceny Josefa Škvoreckého a
autorky řady dalších děl
- v neděli 20. září od 14,30 hodin na tradiční Dožínky. Po bohoslužbě poděkování za úrodu pod širým nebem
bude následovat Mácin divadelní program pro děti, lidové písně v podání dua Martin Kaplan a Josef Fiala a
koncert písničkáře Jiřího Smrže. A těšit se můžete samozřejmě i na točené pivo, pochoutky z grilu, Café
Herajtovna, ukázku práce na tkalcovském stavu, výrobky klientů stacionáře Človíček Diakonie Západ a další
stánky…Vstup na obě akce je pochopitelně volný. Přeji vám dobrý vstup do nového školního roku!
Karel Šimr, farář
SDH Chrást
Ve středu 5.8. jsme vyjeli na technickou pomoc – likvidace obtížného hmyzu v ulici Benátská.
Ve středu 12.8. byl jednotce vyhlášen poplach - dopravní nehoda se zraněním v ulici Tovární. Naše jednotka
dorazila na místo společně s ZZS a ihned jsme započali se záchrannými pracemi. Ve čtvrtek 20.8. jsme byli
vysláni na požár motorky za Chrástem směrem na Dýšinu. Požár byl při příjezdu naší jednotky v plném
rozsahu a ihned byly započaté hasební práce. Následně byl proveden úklid vozovky, zasypání uniklých
provozních látek sorbentem a událost byla předána vyšetřovateli. V pátek 21.8. jsme vyjeli na technickou
pomoc – likvidace obtížného hmyzu v ulici Příční.
Fantiš Jiří – vedoucí ml. hasičů
V týdnu 10.-14.8.2020 se za podpory SDH Chrást a obce Chrást konal 1.PŘÍMĚSTSKÝ HASIČSKÝ
TÁBOR. Děti ve věku 3-10 let čekal nabitý program v podobě stopovačky, veslování na loďce, výletu na
centrální hasičskou stanici Plzeňského kraje Plzeň-Košutka, protáhnutí těla v tělocvičně Spartak Chrást,
vyzkoušení si požárního útoku a mnoho dalšího. Příjemnou tečkou na rozloučenou pak byla mýdlová pěna.
Věříme, že se všem dětem tento týden líbil a pořádně si ho užily. Děkujeme obci Chrást, SDH Chrást a dalším,
kteří se na táboru jakkoliv podíleli.
Vedoucí Alice Bóriková a Iva Zelinková.
Myslivecký spolek Chrást
Během měsíce srpna proběhly na polích žně a zvěř přišla rázem o velkou část potravních příležitostí.
V následujících měsících začnou naši členové s postupným přikrmováním zvěře jadrnými krmivy. V srpnu jsme
sklidili oves z mysliveckého pole a usušili seno na myslivecké louce. Můžeme tedy říci, že jsme připraveni na
příchod zimy. Již nyní lze pozorovat, že se zvěř začíná shlukovat do zimních tlup a postupně se připravuje na
zimní období. V současné době se snaží nabrat poslední tukové zásoby. Přejeme dětem příjemný vstup do nového
školního roku a poslední teplé letní dny. Myslivosti zdar!
Za Myslivecký spolek J. Humlová
Český rybářský svaz – MO Chrást
Na měsíc říjen připravujeme soutěž pro mladé rybáře ZLATÁ UDICE, termín upřesníme v říjnovém Kulichu
a na našich webových stránkách, na dveřích našeho Rybářského domu (zatím vývěska není k dispozici) a naši
vedoucí kroužků budou děti, které chodí do kroužku, včas informovat. Chtěli bychom poděkovat Obecnímu
úřadu v Chrástu v rámci stavby „KRUHÁČ“, za budování přechodu z Rybář. domu k rybníku, bude to
bezpečnější pro naše děti, které chodí do kroužku, tak i pro nás všechny. Kroužek začne probíhat v Chrástu i
ve Stupně v září, termíny si domlouvají vedoucí kroužků. Stále někteří cizinci nerespektují pravidla
k rybolovu. Dokonce se v sobotu přihodilo, že trojice cizinců si v klídku lovila ryby na řece, na Anglickém
nábřeží v Plzni. Brali vše, měli plné dva kbelíky a ještě igelitovou tašku, samozřejmě potřebné dokumenty
k rybolovu neměli. Případ řeší správní orgán.
Za ČRS MO Chrást Marcela Märzová

