konal 4.10. ve Strašicích, Viktorka Pánková vyhrála, Tomáš Beran třetí, Lukáš Beran čtvrtý. Lukáš
Kubík na 28 km skončil čtvrtý, Marcel Beran pak sedmý. Lukáš Kubík ukončil sezonu na rozbláceném
50 km okruhu Jesenického surovce 10. místem, Marcel Beran pak v sobotu 25.10. na Pancířských
stráních (48 km/1600 m převýšení) dojel po třech hodinách třináctý. Letošní sezona byla dlouhá, vždyť
první závod Ledový kafe MTB se jel už 15. února! V listopadu nás čeká slavnostní vyhlášení Becker
cupu, které proběhne v neděli 23.11. v chrásteckém Lidovém domě.
Marcel Beran
FC Spartak Chrást
Srdečně Vás zveme na utkání našeho mužstva:
Muži – I. B třída - podzim 2014
11 Kralovice Chrást
1.11. 14:00 SO
12 Chrást
Sl.Mýto B
8.11. 14:00 SO
13 Zbiroh
Chrást
15.11. 13:30 SO

Kromě zápasů chrásteckého mužstva můžete na
našem hřišti shlédnout 2 utkání účastníka krajského
přeboru TJ Zruč. 1.11. od 14,00 hod. nastoupí proti
Přešticím a 15.11. od 13,30 hod. proti Rapidu Plzeň.
Přijďte se podívat na zajímavá fotbalová utkání.

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 (1.11.)
8.00 – 12.00
- Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
Nejlepší čtenáři v období březen až říjen 2014 ( měsíc čtenářů- Týden knihoven): dospělí: 1. Věra
Dvořáková, 2. Pavel Tříska, 3. Alena Kuncová. Děti a mládež: 1. Anna Robbbová, 2. Adéla Jiřincová,
3. Karla Šebestová. Zvláštní ocenění: Kateřina Šteinerová a Laura Kopřivová. Oceňujeme jejich
čtenářský elán, v knihovně budou mít připravený malý dárek.
Během listopadu a prosince budou mít děti i dospělí ve vybraných čtvrtečních odpolednech (čtvrtky po
pracovních zasedáních zastupitelstva, bude vyvěšeno v knihovně) možnost si v knihovně „zatvořit“. Pro
začátek budou stačit nůžky, pastelky a lepidlo a 10,- Kč na materiál. Počet míst: 6.

Přehled akcí:
Datum

Čas

Místo

st 5.11.

18,00

Lidový dům

pá 7.11.

19,00

fara ČCE

so 8.11.

18,00

fara ČCE

út 11.11.
st 12.11.

19,00
15,30

hasičárna
DPS Chrást

so 15.11.

20,00

Lidový dům

Martinská veselice
(viz příloha)

Obec Chrást

so 22.11.
so 22.11.
út 25.11.

17,00
21,00
18,00
16,0019,00

farská zahrada
Lidový dům
Lidový dům

Lampionový průvod
Koncert skupiny Sifon rock
2. zasedání zastupitelstva obce

oddíl Sluníčko
Lidový dům
OÚ Chrást

fara ČCE

Výroba adventních věnců

farní sbor ČCE

chrástecká náves

Adventní odpoledne (více
v prosincovém Kulichu)

Kulturní výbor

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 2014

pá 28.11.
so 6.12.

Akce
Pořadatel
1. ustavující zasedání
OÚ Chrást
zastupitelstva obce
Přednáška s promítáním o
zaniklých obcích na Tachovsku, farní sbor ČCE
Domažlicku a Tepelsku
Zločinci podle zákona farní sbor ČCE
promítání filmového dokumentu
oddíl Sluníčko
Výroba šperku z korálků
Kulturní výbor
Čtení v DPS

Události měsíce:
2.11. – Památka zesnulých (dušičky)
15.11. – Martinská veselice
17.11. – Státní svátek – Den boje za
svobodu a demokracii

KULturní Informace pro CHrást

Listopad 2014

Dobrý den,
tři roky vás v Kulichu provázely chrástecké chalupy „s přídomkem“. Leckomu z vás bylo líto, že se
zrovna ten jeho dům v Kulichu neobjevil. Má to jeden prostý důvod - nijak se tomu domu neříkalo,
neměl své vlastní označení, jen číslo popisné. Berte to z té lepší stránky - někdy se přídomek změní
v příslotek, a o ten není co stát. Kdo by chtěl bydlet v domě s hanlivým názvem, kterého ne a ne se
zbavit! A třeba se zrovna jméno vaší rodiny tak vepíše do zdí vašeho domu, že ještě mnoho generací
bude znát tohle místo podle toho, jak se u vás říkalo.
Vyjádření nezávislých sdružení k volbám 2014
Všem sdružením byla nabídnuta možnost zveřejnění jejich příspěvku.
1 – Občané pro lepší Chrást
Milí čtenáři Kulicha. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem voličům, kteří se zúčastnili voleb a
zároveň všem příznivcům, kteří nás podpořili svými hlasy. Za OBČANÉ PRO LEPŠÍ CHRÁST Vám
ještě jednou děkuji a přeji Vám krásné dny.
T. Smutná
2 – Sdružení nezávislých kandidátů - Změna 2014
Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám za projevenou důvěru ve volbách do obecního zastupitelstva, velmi si jí vážíme a
budeme se snažit pracovat ku prospěchu všech občanů Chrástu.
Za Změnu 2014
Mgr. Jitka Sochorová
3 - Společně pro Chrást:
Vážení chrástečtí spoluobčané,
je po komunálních volbách 2014. Naše sdružení „Společně pro Chrást“ dostalo od vás obrovskou
důvěru. Velice si toho vážíme a bereme tímto na sebe velký závazek na celé čtyři roky. Chceme opět
zodpovědně vést naši obec, abychom naplnili naše volební motto: „Když člověk někde rád žije, rád pro
své místo něco udělá…. a to je ta správná cesta!“. Mnohokrát vám děkujeme a věříme, že naše práce
pro obec bude pro nás, naše děti i příští generace tou správnou cestou podle výše uvedeného motta.
Práce pro obec je dílem nás všech, ne pouze vedení obce. Buďme proto hrdí na každý úspěch. Nebojme
se vyjádřit svoje požadavky a mějme na paměti, že všichni budoucí zastupitelé jsou povinni hájit naše
zájmy ku prospěchu obce.
Za sdružení nezávislých kandidátů „Společně pro Chrást“ vám ještě jednou upřímně děkujeme za vaši
podporu.
Ladislav Bohuslav
Výsledky voleb:
Do zastupitelstva obce byli zvoleni zastupitelé: Za volební stranu „Občané pro lepší Chrást“ – Ing.
Taťána Smutná DiS., za volební stranu „Sdružení nezávislých kandidátů – Změna 2014“ – Mgr.
Jitka Sochorová, za volební stranu „Společně pro Chrást“ – Ladislav Bohuslav, Lenka Boudová,
Ing. Michal Mráz, Antonín Kmoníček, Vladislav Beran, Mgr. Petra Bednářová, Lubomír
Kopecký, Lukáš Krisman a Jana Tymlová.
Slovo starosty:
... dnes jen krátce! Finišujeme s pracemi na rybníku, aby děti stihly zkusit zbrusu nový led. Do konce
roku chceme mít hezký obecní úřad s novým kabátem. Vodovod je již položený pod řekou Klabavou a
náhonem, a pokud počasí dovolí budeme ve výstavbě pokračovat. Ve středu 5. listopadu od 18.00 hod
v Lidovém domě vás zveme na ustavující veřejné zasedání zastupitelstva naší obce. I přes všechny
stavební práce, které u nás probíhají, víme, že se říká: „Nejenom prací živ je člověk“! A proto se již
dnes těším na 4. ročník naší Martinské veselice, která se bude konat v sobotu 15.11. (viz příloha).
Přeji nám, aby dušičkový měsíc listopad byl měsícem, kdy nastává pro nás všechny celkové uklidnění
s nastávajícími dlouhými večery plnými pohody.
starosta L. Bohuslav

Informace pro občany
• Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:

- sobota 8.11. – Chyše – pivovar, zámek, Lubenec - vitráže (cena 150 Kč)
- pá 21.11. – Biskoupky – přátelské posezení při hudbě (cena 85 Kč)
- út 25.11. – 17,00 – zasedací místnost OÚ Dýšina - přednáška Ing. Jana Kratochvíla – Vinná réva,
degustace vína – přátelské posezení

• Obec Chrást vydala historicky svou první knižní publikaci o naší obci: Ze zápisníku kronikáře od

pana Zbyňka Blahety. Kniha je bohužel již vyprodána, ale zájemci o ni se můžou na OÚ přihlásit a
při případném dotisku jim bude kniha k dispozici.
• Cvičení s Jarkou na velkých míčích (vhodné pro všechny věkové kategorie) začíná 4.11.2014 ve
20,00 hod. v tělocvičně Spartak Chrást. 1 hod.= 30 Kč. Podložky s sebou!
• Zájemci o domácí vykrmené husy (v bývalém vepříně na Jarově) mohou kontaktovat sl. Fáberovou,
tel. 607692607.

Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
Oddíl Sluníčko Vás zve na „Výrobu šperku z korálků“, které se uskuteční v úterý 11.11.2014 od
19.00 hodin v naší klubovně v hasičské zbrojnici v Chrástu. Cena kurzu je 220 Kč. Budeme tvořit
šperk z korálků. Vyučující bude Lucie Svobodová. Závazné objednávky nahlaste nejpozději do
4.11.2014 na telefon: 606 572 022 (p. Čechurová) nebo na e-mail: slunicko.vesele.info@seznam.cz,
z důvodu zajištění potřebného materiálu.
Oddíl Sluníčko pořádá v sobotu 22.11.2014 „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 překvapení. 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.

ZŠ Chrást - http://www.zschrast.cz/
Milí čtenáři Kulichu, 3. října si pro celou naši školu děti ze ZUŠ v Chrástu připravily muzikálové
představení Karkulka, které proběhlo v Lidovém domě v Chrástu. 2. října se žáci z 5. a 6. třídy
zúčastnili okresního kola v miniházené ve Stupně, kde se chlapci i dívky umístili shodně na 3. místě. Do
divadla Alfa se 7.10. vydali žáci 4. a 5. třídy a zhlédli zde představení Kosmo 1. Tradiční stopovačka,
kterou si pro naše prvňáčky připravila MŠ, letos nesla název Po stopách pejska Alíka. Krásně
připravenou cestu plnou různých úkolů děti zakončily tím, že našly Alíkovu boudu a samozřejmě také
odměnu. Stejný den žáci šesté třídy navštívili Západočeské muzeum v Plzni, kde si vyzkoušeli práci
archeologa. 7.10. proběhla přednáška s názvem Zdravé zuby, při které se děti dozvěděly, jak si správně
čistit zuby a pečovat o svůj chrup. Beseda o bezpečnosti internetu a sociálních sítí proběhla 21. října a
žáci 5. – 9. třídy byli seznámeni s nebezpečím, které na ně může čekat na internetu. Dne 14.10. vyjela 8.
a 9. třída na cyklovýlet, jehož trasa vedla kolem Klabavy, Ejpovic a Rokycan. Během výletu byly
využity také nově koupená kola z vyhraného projektu Goodyear. Letošní drakiáda, která se konala
21.10., dopadla výborně, svítilo sluníčko a zároveň zafoukal i vítr, který drakům pomohl se krásně
vznést. 23. – 24. října proběhl sběr papíru, s jehož odvozem již tradičně pomohl pan Zalabák.

MŠ Chrást - www.mschrast.cz
Říjen by se ve školkovém pojetí dal nazvat měsícem venkovních dobrodružství. Prvním takovým
dobrodružstvím byla jistě sobotní Akátovka, na které jsme sice nevyhráli, ale o to více si ceníme našich
malých nadšených bojovníků – běžců i fanoušků z řad rodičů. Hned o den později, v neděli 5.10. jsme
v OC Rokycanská přebírali cenu za vítězství v soutěži o nejhezčí dráčky. Z výhry máme obrovskou
radost a děkujeme všem, kteří nás podpořili svým hlasem. Mezi tradiční podzimní akce patří také
STOPOVANÁ S 1. TŘÍDOU ZŠ, která byla letos ve znamení pejskařů, pejsků a s nimi souvisejícími
povinnostmi. Jsme velice rádi, že jsme se mohli potkat se svými kamarády a užili si prima dopoledne.
Další akcí bylo také již tradiční setkání s myslivci. A i s nimi jsme se setkali venku, tentokrát na
stadionu. Rodina Humlových měla i tentokrát připraveno zajímavé povídání o zvěři, stromech i o
starostech, které myslivce teď na podzim trápí. Největší radost nám ale udělala možnost vyzkoušet si
dechové nástroje, vábničky a v neposlední řadě i zbraně. A aby té lesní tematiky nebylo málo, vyslali
jsme předškoláky z Berušek na vzdělávání lesní pedagogiky. Poslední říjnovou akcí, a opět venku, byla

DRAKIÁDA spojená s podporou Fondu Sidus. Rodičů, dětí i draků se sešla celá řada a my jsme rádi,
že letos alespoň chvíli fičel ten správný pouštěcí vítr. Děkujeme všem, kteří svou účastí na akcích,
hlasováním či zájmem podporují naše snažení. Tak v listopadu zase nashledanou.

ZUŠ Chrást - www.zus-chrast.cz
Vážení čtenáři Kulicha, je říjen, přichází listopad a pomalu se rozjíždí naše aktivity. 28.10. se velmi
úspěšně uskutečnil Benefiční koncert na opravu kostela v Dýšině, na kterém účinkoval náš někdejší
soubor QarTETKY spolu se současným souborem QUATTRO FORMAGGI. Koncert byl nadmíru
vydařený, plný kostel Nejsvětější Trojice a sv. Šimona a Judy v Dýšině se naplnil pohodovou
atmosférou a nadšením z výkonů mladých muzikantů. QUATTRO FORMAGGI vystoupilo také
v Praze na pozvání Medy Mládkové a Jiřího Pospíšila na vernisáži výstavy Automobil ve výtvarném
umění, kde jsou vystaveny originály děl Andyho Warhola, Kamila Lhotáka a dalších malířských
osobností. V nejbližší době se chystají dvě soutěže, na kterých se účastní i naši žáci. Jsou to oblastní kola
Porty a Brány. Jak v nich naši žáci uspějí, budeme vás informovat po nich, tedy v příštím čísle Kulicha.
Květoslav Borovička, ředitel ZUŠ Chrást

Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/
- 7.11. od 19 hodin: V cyklu „Bylo tu, není tu“ pokračujeme s historikem Jiřím Stočesem v toulkách po
stopách německého obyvatelstva v západních Čechách přednáškou s promítáním o zaniklých obcích
na Tachovsku, Domažlicku a Tepelsku. Vstupné dobrovolné.
- 8.11. od 18 hodin: Zločinci podle zákona - promítání filmového dokumentu o představitelích ruského
podsvětí. O životě se neučili ve školách, ale v kriminále. Dnes mají zásadní vliv na ekonomická a
politická rozhodování v Rusku... Vstup volný.
- 28.11. od 16 do 19 hodin: Přijďte si společně vyrobit adventní věnec. Pomoc zkušenějších, 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!

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 1.11., 15.11. a 29.11. 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, zima, jaro 2014/15:
15.11. Martinská veselice
17.1. Myslivecký ples
22.11. Koncert skupiny Sifon rock (v novém složení)
31.1. Rybářský ples
12.12. Koncert skupiny Kohn (rock, 3 bývalí členové právě ze
14.2. Sportovní ples
Sifon rocku)
20.2. 2. ročník zimního grilování aneb
31.12. „Silvestr 2014“ Pro tento rok jsme „rumunský“ silvestr
„Svařák u grilu“ (připravíme gyros)
nepřipravili a pokusíme se pro Vás po letech uspořádat vítání
28.2. Hasičský ples
nového roku 2015. K tanci a poslechu zahraje skupina Amati
14.3. Koncert skupiny Lucie revival
Band v čele s chrásteckou zpěvačkou E. Bartovskou. Více info
10.4. Koncert skupiny Extraband revival
v prosincovém Kulichu…
Další akce a koncerty připravujeme.
- Dále byl také do předsálí LD umístěn malý karambol, šipky a stolní fotbálek, v zimních
měsících pro Vás připravíme turnaj. Vše se včas dozvíte… Na všechny akce jste srdečně zváni,
uděláme vše pro vaši spokojenost.
Za Lidový dům Roman Kliner

CK Sport Beran - cyklistický klub
V říjnu proběhlo vyhodnocení Talent cupu v Přešticích. Svoje kategorie vyhrály Katka Chytilová a
Viktorka Pánková, druhá místa patří Adélce Šmídové, Karolíně Grossové a Jakubovi Šmídovi a bronz
přivezl Jan Gross a Adélka Chytilová. Závodem v jihočeských Buzicích také skončil seriál Pošumavské
ligy MTB: 1. místo Radka Beranová a Adélka Šmídová, 2. místo Lukáš Beran, Tomáš Beran, Marcel
Beran, 3. místo Viktorka Pánková a 4. místo Jan Šmíd. 11.10. jsme uspořádali první noční závod
horských kol ve Stupně za účasti 29 závodníků, kterým nevadil déšť. Cyklomaraton Tour de Brdy se

