Myslivecké sdružení Chrást
V listopadu vrcholí lovecká sezona. Naše myslivecké sdružení pořádá několik honů. Naše společné
hony jsou vždy plánované na sobotu, a to již 26.10., 9.11. a 30.11. Prosíme naše občany, aby se
pohybovali po cestách a předešli tak nebezpečným situacím. V listopadu není však myslivost jen o
lovu. Do zásypů pro drobnou zvěř se přidává nadále pšenice, kterou přikrmujeme již od září. Do
krmelců dáváme oves a tvrdý chléb a s příchodem sněhu přidáme i seno. V naší honitbě probíhá
v listopadu mufloní říje, a tak není vzácností, že můžete v lokalitě u Vlčky potkat muflona s několika
muflonkami. Myslivosti zdar!
Lidový dům Chrást
Přehled akcí v Lidovém domě podzim - jaro 2013/14:
9.11.2013 - Martinská veselice
prosinec: připravujeme
18.1.2014 - Myslivecký ples
1.2.2014 - Rybářský ples
FC Spartak Chrást
Fotbalový klub Vás zve na utkání A mužstva:

15.2.2014 - Sportovní ples
22.2.2014 - Lucie revival
15.3.2014 - Hasičský ples
11.4.2014 - Extraband Revival
30.4.2014 - Sifon

Muži - I. B třída
11. NE 3.11. 14:00
Chrást - ZČE B
12. SO 9.11. 14:00
Mýto - Chrást
13. SO 16.11. 13:30
Chrást - Dobřív

Místní knihovna – NOVÁ ADRESA: tř. Čs. odboje 133, Chrást (přízemí budovy OÚ Chrást)
- tel. 377845514, e-mail: knihovnachrast@volny.cz; 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 (2.11.)
8.00 – 12.00
POZOR! Listopadové pondělky bude v knihovně zavřeno z důvodu školení knihovnice.
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
Nejpilnější čtenáři roku: dospělí – 1. Dvořáková V., 2. Trnková M., 3. Groskopfová M.; děti
– 1. Kopřivová L., 2. Šebestová K., 3. Roubová A.
Přehled akcí:
Datum
Čas

Místo

Akce

Pořadatel

Lampionový průvod

oddíl Sluníčko

so 2.11.

17,00

farská zahrada

so 2.11.

17,00

fara ČCE

Do Hamburku na hamburger –
vyprávění Evelíny a Michala
Farní sbor ČCE
Koubových

so 9.11.

18,00

fara ČCE

Ilegální máma – dokument. film Farní sbor ČCE

so 9.11.

20,00

Lidový dům

Martinská veselice (viz
pozvánka v příloze)

OÚ Chrást

st 13.11.

15,30

DPS Chrást

Čtení v DPS

Kulturní výbor

fara ČCE

Výroba adventních věnců

Farní sbor ČCE

Lidový dům

Mikulášská besídka

oddíl Sluníčko

so 30.11. 13,00-17,00
ne 1.12.

16,00

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

www.obecchrast.cz
říjen 2013

Události měsíce:
2.11. – Památka zesnulých
9.11. – Martinská veselice
17.11. – Den boje za svobodu a
demokracii – státní svátek

KULturní Informace pro CHrást

Listopad 2013

Dobrý den.
V č. 61 se říkalo U Hrabětů, podle krčmáře Matouše Hraběte, prvně zmiňovaného r. 1532, kdy koupil
dvůr od sirotků Vaňkovských. V roce 1599 zde hospodařil krčmář Říha Hrabě. Rod Chudobů zde žil od
roku 1637 do roku 1686, kdy dvůr získal Václav Tkadleček. V roce 1745 koupil dvůr Vojta Šaurek. Po
roce 1825 se zde připomíná Václav Martínek, jehož potomek František Martínek koupil roku 1878
Kouřimský mlýn. Hrabětův dvůr koupil v prosinci 1883 Josef Ulč-Razim. V roce 1925 se dvora ujal
Josef Havel.
Slovo starosty:
Začíná nám předposlední měsíc roku - listopad, který tradičně začíná tichou vzpomínkou na
všechny zemřelé - dušičkami. Vzpomeňme si na ně, ačkoliv již mezi námi nejsou. Zaslouží si to.
Co však nebylo tiché, byla říjnová volební kampaň do Poslanecké sněmovny ČR. Nové strany,
nové programy, nové sliby nám otvíraly i zavíraly oči. Naším přáním je, aby se nějaký ten slib
splnil a my jsme zase mohli věřit, že politika není jen neslaný a nedovařený guláš. I v naší obci
proběhly volby za vaší hojné účasti. Přišlo nás volit přes 68% možných voličů. Držím nám všem
palce a přeji si, aby politika konečně poklekla před mravností. Oslava státního svátku (28.10.) Den vzniku samostatného československého státu - by měla být pro nás návodem a výrok
T.G.Masaryka „…nebát se a nekrást“ dobrou motivací pro nově zvolené politiky. I když nás
politika stála hodně úsilí, v běžném provozu naší obce se nic nezastavilo. Naši hasiči připravili
krásnou dobrodružnou stezku pro naše děti. Oddíl Sluníčko zorganizoval dokonalou bramborovou
stopovačku a uspořádal již 7. ročník závodu „Běhu chrásteckou strání“. Na výroční schůzi TJ
Spartaku Chrást jsem byl překvapen, jaké máme úspěchy ve všech sportovních oddílech. Je škoda,
že malé sportovní kluby stále sportují a málo se chlubí. Víme o nich hodně málo! Já jim tímto
velmi děkuji za jejich výsledky i za sportovní přípravu našich dětí. Co víc našim dětem můžeme
dát, než je naučit ve sportu i v životě hrát fair-play. Začátkem října (10.10.) jsme začali
s výstavbou I. etapy vodovodu do dolejšího Chrástu. Tato historická událost je pro nás všechny
hodně důležitá. Pomůže našim občanům v dolejším Chrástu, aby se napojili na vodovod. Mají sice
vody dost z řeky Klabavy, ale ta se špatně pije. Zdravotní středisko finišuje a dostává nový kabát.
Po sundání lešení to bude další hezká obecní budova, která bude chloubou naší obce. A co stojí za
zmínku je to, že ve zdravotním středisku topíme novým topným médiem. Jsou tam nainstalovaná
tři tepelná čerpadla, která běží na automatiku přes počítač. Určitě jste si všimli, že ve středu obce,
v parku u sochy Mistra J. Husa, si můžete vylepit nějakou zajímavou upoutávku na nový
plakátovací sloup, který zdobí naši obec. Během října jsme stihli vyměnit okna v obou sálech
našeho Lidového domu. Stále na našem kulturním stánku obce pracujeme. Lidový dům byl
dlouhou dobu zanedbáván. Má kompletně nová okna, střechu i nového nájemce z Chrástu.
Zatěžkávací zkouška nových oken proběhla na výbornou! Pozvaná hudební skupina SIFON, která
v Chrástu zažila historické znovuzrození, měla velký úspěch na obě strany. Pro ty, kteří se chtěli
bavit a i pro ty, kteří chtěli spát. A po Sifonu přijměte ode mne pozvánku na další hezkou a
příjemnou akci. V Lidovém domě pořádá obecní úřad již třetí ročník Martinské veselice (viz
pozvánka v příloze). Věřím, že se přijdete pobavit, zatancovat a užít si dobrého vína i hezkého
slova. Je to přáním nás všech a budeme se těšit na vaši návštěvu. Děláme to pro nás všechny!!
Zábava a činnost dělají hodiny krátkými. Proto to využijme a když už můžeme kvůli zimnímu
času „spát celý půlrok o hodinu déle“, tak máme více času a můžeme se o to více bavit!
Přeji hezký listopad s úctou ke všem zemřelým a s hezkým odhodláním ke všemu krásnému, co
starosta L. Bohuslav
nám měsíc nabídne…

Informace pro občany

• Upozorňujeme občany Chrástu, že v listopadu bude pokračovat výstavba vodovodu v ul. Pod
Školou, proto bude docházet k uzavírkám této komunikace. Objízdné trasy budou buď ulicí
Pod Nádražím, nebo přes Smědčice. Sledujte, prosím, dopravní značení.
• Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:

- úterý 19.11. - 17,00 - místnost na OÚ Dýšina - přednáška Ing. Hasmana z Lovely Terezín – Chemie
na zahrádce
- čtvrtek 21.11. - 16,00 – Modrý salonek Dýšina – Ukázka výroby adventních věnců
Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
☼ Oddíl Sluníčko pořádá v sobotu 2.11.2013 „Lampionový průvod“. Sraz účastníků bude v 17.00
hodin na farské zahradě v Železniční ulici v Chrástu. PROGRAM: Shromáždění účastníků na faře a
následně lampionový průvod. Přidat se může každý, komu se podzimní večery zdají už příliš tmavé a
pochmurné. Cíl bude u tělocvičny TJ Spartak, kde si můžete koupit buřta k opečení, čaj nebo grog
k zahřátí a něco sladkého. Na závěr nás čeká ohnivé představení. 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.
☼ Oddíl Sluníčko Vás zve na „Mikulášskou besídku“ v neděli 1.12.2013 od 16.00 hodin
do Lidového domu v Chrástu. VSTUPNÉ: dítě - 70 Kč, dospělí - 40 Kč (vstupenky budou na místě
konání v LD k zakoupení pouze v případě, že se neprodají v předprodeji – Sport Beran Chrást od
25.11.2013). Společné čekání na Mikuláše si zpestříme loutkovým představením
„Mordyjepardyjesaprlot!“. Rodiče přinesou vlastní balíček s nadílkou označený jménem a příjmením
dítěte. Ke jménu mohou uvést, za co má být dítě Mikulášem pochváleno a za co pokáráno. Balíčky pro
sourozence vložte do jedné tašky. Besídka je určená převážně pro děti do 10 let. Těšíme se na Vás.
ZŠ Chrást - http://skolachrast.blog.cz/
Milí čtenáři Kulichu,
3. října se v plzeňském Borském parku konalo okresní kolo v přespolním běhu, kterého se zúčastnili i žáci
naší školy. Dosáhli zde vynikajících výsledků. V kategorii 2. – 3. třída – hoši jsme si odvezli první místo,
v kategorii 2. – 3. třída – dívky se naše žákyně umístily na krásném druhém místě a v kategorii 4. – 5. třída
skončily naše dívky třetí. V úterý 8. října děti ze 7. – 9. třídy absolvovaly výlet na kolech do Dobříva a zpět.
Cestou si žáci prohlédli vodní hamr v Dobřívě a historický kamenný most. I přes ranní mlhu nakonec počasí
dětem přálo a všech 22 žáků se po padesátikilometrové trase vrátilo v pořádku zpět. 10. říjen si celý první
stupeň užil na akci s názvem Drakiáda. Letos dětem přálo počasí, protože ke sluníčku se přidal i pořádný vítr.
V rámci Drakiády byl vyhlášen nejkrásnější doma vyrobený drak a také ten, který nejdéle létal ve vzduchu.
Další kulturní akcí, která v měsíci říjnu proběhla, byla návštěva muzikálu Zorro. Celý druhý stupeň se vydal
do Prahy, do divadla Hybernia, kde měl možnost vidět předpremiéru tohoto nového muzikálu. Děti viděly
mnoho známých herců a zpěváků a byly z představení nadšeny. Jako poděkování za účast v národním kole
soutěže Mladý zahrádkář dostala naše žákyně, Barbora Bohuslavová, pozvání na Krajský úřad v Plzni. Zde
obdržela poděkování za reprezentaci Plzeňského kraje v národním kole soutěže a také věcné ceny. V měsíci
říjnu proběhly volby do školské rady, při kterých si rodiče a pedagogičtí pracovníci volili své zástupce. Z řad
pedagogických pracovníků byly zvoleny Mgr. Irena Lorencová a Zdeňka Čiperová. Z řad rodičů jsou novými
zástupci Jana Štěpánková a Michal Mráz.
MŠ Chrást - www.mschrast.cz
Říjen byl ve školce plný akcí. Některé jsou již tradiční, jiné byly úplně nové. Na některých bylo lidí mnoho,
některé proběhly v kruhu téměř rodinném. I tak děkujeme všem zúčastněným za podporu našich akcí a za
zájem o dění ve školce, kterou Vaše ratolesti navštěvují. Na začátku října se ve školce sešli rodiče
předškoláků, aby zjistili, co vše by mělo dítě před nástupem do 1. třídy umět. Pár dní poté přijelo do školky i
první divadlo. Představení Pohádky z paloučku bylo opravdu kouzelné a my byli nadšení z toho, že se
můžeme projet šnečím autobusem… První akcí určenou všem rodičům bylo „Mami, tati, pojď si hrát.“
Rodiče měli možnost si přijít pohrát s oblíbenými hračkami a stavebnicemi svých dětí, které byly svým
rodičům zkušenými průvodci a pomocníky. A že je od té doby venku opravdu krásně, je věc čistě náhodná..☺
Dinosauří odpoledne na podporu Fondu Sidus proběhlo v poklidné atmosféře 16. 11. Časopis plný dinosaurů
nás okouzlil, děti nadšeně stavěly vlastní dinopark, maminky a babičky četly informace o jednotlivých
dinosaurech a pomáhaly dětem se stavbou. Závěrečné hraní s dinosauřími vajíčky nám vykouzlilo úsměv na
tvářích. Odpoledne to bylo skvělé a poděkování patří všem zúčastněným dětem, rodičům i prarodičům.
Drakiáda byla poslední akcí tohoto měsíce. Letos byla netradičně rozdělena do dvou dnů. Nejprve proběhlo
ve školce vyrábění draků, den poté už bylo samotné pouštění. A i když to zase dalo spoustu práce, nakonec se

obloha nad stadionem zaplnila různobarevnými draky všech velikostí. To už bylo opravdu vše a už teď se
těšíme na další akcičky a Vaši účast. Hezký podzim přeje MŠ.
ZUŠ Chrást - www.zus-chrast.cz
Vážení čtenáři Kulicha,
utíká to, již před dvěma měsíci nastal nový školní rok, ve kterém jsme opět naplnili školu až „po okraj“, tedy
její kapacitu na povolených 241 žáků. Je tomu tak již čtvrtý rok po sobě. V prvním říjnovém týdnu jsme
prožili malou slavnost. Byl jí Slavnostní večer k 40. výročí existence školy, na který byli pozváni významní
představitelé Chrástu i obcí, ve kterých máme své pobočky, bývalí učitelé školy a řada bývalých žáků.
Předány byly Ceny ředitele lidem, kteří se o školu zasloužili mimo své pracovní povinnosti, bez odměny, tedy
zcela nezištně a zásadním způsobem. Oceněni byli Vojtěch Kouba za mnohaletou mimořádně úspěšnou
tvůrčí práci při formování souboru Lidová muzika z Chrástu, Vladislava Šrámková za neobvyklou vstřícnost
a zcela mimořádnou pomoc při rozšíření kapacity Základní umělecké školy Chrást a v souvislosti s tím za
nepřímé, ale důležité přispění k úspěšnému rozvoji školy, Eva Vlková za sponzorskou činnost, na jejímž
základě byl citelně usnadněn chod školy a došlo tak k významnému příspěvku pro většinu školních tvůrčích
aktivit. Ze zaměstnanců školy obdrželi cenu dvě učitelky, ale za činnost, kterou konaly mimo své učitelské
povinnosti a zadarmo. Byla to Petra Brabcová za mimořádnou reprezentaci školy ve funkci vedoucí sekce
dřevěných dechových nástrojů v Krajské umělecké radě ZUŠ Plzeňského kraje a za četné, nezištně
vykonávané organizační práce s touto funkcí související, a dále Marta Neumannová za základní pracovní
vklad ke zřízení a počátečnímu stabilizujícímu rozvoji pobočky školy ve Volduchách, jakož i za neúnavnou
práci pro plynulý chod pobočky v dalších letech. Další adepti na Cenu ředitele budou na řadě příští rok. Naše
letošní veřejné akce začnou 17. listopadu koncertem klavírního oddělení v Kyšicích. A budou pokračovat
3.prosince v 17:00 hod. v Lidovém domě v Chrástu předvánočním koncertem školy, na který vás srdečně
zveme. Mějte, prosím, ještě trpělivost s novými webovými stránkami školy, jejichž výroba se ze strany
zhotovitele neplánovaně zdržela. Neočekávaná onemocnění v řadách zaměstnanců firmy posunula dokončení
nových stránek až za hranici Slavnostního večera, kdy jsme je chtěli mít původně hotové. Ale stránky budou,
byť opožděně. Popřejte nám, prosím, hodně sil do nového školního roku, ve kterém nám mimo jiné přibyla
řada byrokratických opatření, které nám rozhodně tvůrčí práci neusnadňují, ale musíme se s nimi nějak
srovnat. A my vám za to slibujeme, že svoji úroveň si škola nejen podrží, ale rozhodně se bude snažit ještě ji
Květoslav Borovička, ředitel ZUŠ Chrást
zvyšovat.

Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/
- sobota 2.11. od 17 hodin: DO HAMBURKU NA HAMBURGER - pokračování vyprávění s
promítáním Evelíny a Michala Koubových o cestách na sever v cyklu „Večer na faře s...“.
- sobota 9.11. od 18 hodin: ILEGÁLNÍ MÁMA - celovečerní dokument o ženách z východní Evropy,
které se vydávají hledat práci a štěstí na Západ, zatímco jejich děti zůstávají doma jako novodobí sirotci.
Vstup zdarma. Filmy z festivalu „Jeden svět“ promítáme celou zimu vždy druhou sobotu v měsíci.
- sobota 30.11. od 13 do 17 hodin: Přijďte si společně vyrobit ADVENTNÍ VĚNEC! Klest a přírodní
materiály zajištěny. Korpusy, stuhy, přízdoby a vázací drát si můžete přinést nebo zakoupit na místě. S
sebou svíčky a držáky na ně! Pokud se k vlastní výrobě nedostanete, věnec nebo jinou adventní výzdobu
vám ráda připraví S. Krocová - tel. 731 249 611.
Karel Šimr, farář (739 244 774, karel.simr@evangnet.cz)
CK Sport Beran - cyklistický klub
Devatenáctá závodní sezona vyvrcholila 28.9. v Říčanech u Prahy 6. ročník Jurečkovské šlapky se jel za
mrazivého slunečného počasí. Lukáš Beran nejprve ve spurtu o 1. místo těsně porazil Vojtu Ježka,
v další kategorii pak s přehledem vyhrál Tomáš Beran. Na vítěze čekala velká stavebnice LEGO. Jakub
Šmíd po pádu nedokončil. Odpoledne v kat. 40+ dokončil Marcel Beran na sedmém místě a Jan Šmíd
pak v kat. 30+ po druhém defektu vzdal. Tečku za sezonou udělal cyklomaraton Tour de Brdy 5.10. ve
Strašicích. Na rychlém okruhu bez stoupání se dětem moc nedařilo, Vojtu Ježka zbrzdila hned na startu
kolize soupeřů, Lukáš Beran v druhém kole spadl a tak čest klubu zachraňoval Tomáš Beran šestým
místem. Na 29 km trati vybojoval Jan Šmíd deváté místo, na 67 km okruhu byl Marcel Beran čtrnáctý.
Přestože se jednalo o závod horských kol, průměrná rychlost obou bikerů přesáhla 30 km/h!
Sport Beran ZUMBA+PILATES
V listopadu pokračuje v tělocvičně ZŠ každou středu PILATES/Power joga s Martinou Hronovou
(20:00-21:00). Nově od 3.11. každou neděli přidáváme PILATES s Lucií Kaasovou (20:00-21:00).
Zumba už v listopadu pro nezájem pokračovat nebude. Rezervace nutné předem na mob. 604 642 728.
Počet míst je omezen!

