Myslivecké sdružení Chrást
V listopadu pokračuje lovecká sezona. Naše myslivecké sdružení pořádá několik honů. 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!
Lidová muzika z Chrástu
Předběžná informace o prosincových akcích - Lidová muzika z Chrástu, pěvecký sbor ze Spáleného
Poříčí a kamarádi zvou na Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby:
Plzeň-Valcha - sokolovna středa 2.12.2015 od 18 hodin, Spálené Poříčí sobota 12.12.2015 od 18 hodin,
Mešno sobota 19.12.2015 od 18 hodin, Dýšina středa 23.12.2015 od 18 hodin
FC Spartak Chrást
Srdečně Vás zveme na utkání našich mužstev (pozor na změnu 1.11. – hraje se od 11,00 v Chrástu!!!).
Městský přebor mužů
11. Ne 1.11. 11:00 Chrást
Košutka B
12. Ne 8.11. 14:00 Chrást
Spoje
13. So 14.11. 13:30 Rapid B
Chrást

Místní knihovna – 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 (7.11.)
8.00 – 12.00
- Veřejný internet a kopírování vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
- Již tradičně vyhlášení nejaktivnějších čtenářů roku 2015. Děti a mládež: 1.Laura Kopřivová, 2. Kateřina
Šteinerová, 3. Anna Robbová, dospělí: 1. Věra Dvořáková, 2. Marie Trnková, 3. Pavel Tříska. Drobné dárky
jsou připravené v knihovně.
Přehled akcí:
Datum
Čas

Místo

Akce
Veřejné zasedání zastupitelstva
obce Chrást

Pořadatel

st 4.11.

18,00

Lidový dům

so 7.11.

17,00

farská zahrada

Lampionový průvod

oddíl Sluníčko

so 14.11.

20,00

Lidový dům

Martinská veselice (více info

Kulturní výbor +
OÚ Chrást

po 16.11.

21,00

Lidový dům

pá 20.11.

19,00

fara ČCE

so 21.11. 9,00-17,00
út 24.11.

19,00

so 28.11. 10,00-13,00
so 28.11.

15,00

Lidový dům

v přiložené pozvánce)
Koncert kapely SIFON
Ing. Vojtěch Kouba: Kostely
v proměnách času
Vánoční jarmark - výstava
Patchworku (viz příloha)

OÚ Chrást

Lidový dům
farní sbor ČCE
RUPRT +
fler.cz

hasičská zbrojnice

Výroba šperku z korálků

oddíl Sluníčko

fara ČCE

Výroba adventních věnců

farní sbor ČCE

chrástecká náves Adventní odpoledne (více info
v přiložené pozvánce)

Kontakt na tvůrce Kulicha: referent@obecchrast.cz, knihovnachrast@volny.cz.
Vydává Kulturní a sportovní výbor OÚ Chrást
ev. č. MK ČR - E 16084
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www.obecchrast.cz
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Události měsíce:
2.11. – Památka zesnulých
14.11. – Martinská veselice (více v příloze)
17.11. – Státní svátek – Den boje za svobodu
a demokracii
28.11. – Adventní odpoledne (více v příloze)

KULturní Informace pro CHrást

Listopad 2015

Dobrý den.
Plzeňské noviny 3.11.1872 – Stroj na dělání cihel, kterýmž se pracuje pomocí lokomobily, přivezen
byl nedávno z Berlína pro akciovou strojní cihelnu v Chrasti a osvědčil se nad vše očekávání.
Strojem tím spracuje a shotoví se za hodinu 2000-2600 cihel. Jak se dovídáme, pracovati se bude
strojem tím v cihelnách českozápadní stavební společnosti.
Přejeme vám hodně sil do podzimních prací nejen na zahradách.
Slovo starosty:
Máme před sebou předposlední měsíc roku - listopad. Čas se nám vrátil o hodinu zpět. Bude více tmy a
nastane pravý dušičkový čas krátkých dnů, dlouhých nocí, mlh a inverze. Jedna hezká pravdivá
pranostika říká – když krtek v listopadu ryje, budou o vánocích lítat komáři. A tak sledujte zahrady,
parky a jestliže uvidíte hodně krtinců, nemusíte si zbytečně kupovat otop na zimu. My místo krtinců
sbíráme neustále nehezké psí exkrementy po obci. Škoda, že se s nimi nedá topit… Přívětivé počasí
nám také pomohlo, protože jsme nemuseli topit ve stanech na Sousedském posezení, které se konalo
v sobotu 3.10. Krásné počasí, hezká hudba, vítězné fotbalové utkání, promítání a dobré občerstvení
navodilo příjemnou taneční atmosféru do pozdních večerních hodin. Děkujeme vám, že jste přišli na
naše tradiční podzimní setkání, které svým názvem „sousedské“ doslova vybízí, abychom měli hezký
pocit z toho, že třeba potkáme sousedy z opačných čtvrtí obce a můžeme si s nimi po čase popovídat.
Všichni sportovci se již nemohou dočkat otevření tělocvičny. Kompletně vymalovaná tělocvična bude
pro cvičence všech věkových kategorií připravena od 1.11.2015. Naše obecní údržba v předposledním
týdnu měsíce udělala generální úklid tělocvičny a zacvičila si úklidovou pohybovou sestavu
„lezohadromet“. Opravdu to nebyla jednoduchá pohybová sestava. Každý kout byl vysmýčen, okna
umyta a podlahy všech prostorů nesčetněkrát setřeny. Dělali to opravdu poctivě pro nás všechny. Vážím
si jejich práce a chci všem touto cestou poděkovat. Nad rámec stavby budeme ještě dělat rekonstrukci
přístřešku a hlavního vstupu do budovy. Proto se do tělocvičny bude zatím chodit zadním vchodem, než
se práce dokončí. Určitě mi dáte za pravdu, že se tělocvična stala další hezkou dominantní stavbou
v naší obci, která bude dlouhá léta sloužit nám všem. Přívětivé říjnové počasí nám dovolilo ještě opravit
komunikace novou technologií. Opravy probíhaly hlavně v bytové zástavbě ve středu obce a
pokračovalo se i s opravami po obci, kde byly největší výtluky. Také se nám podařilo vyasfaltovat
prostor před cukrárnou. V dolejším Chrástu jsme vyasfaltovali prostor od lávky za náhon. Vstup na
obecní zahradu u Základní umělecké školy je již hotov a připraven včetně odpočívadla na vaše
posezení. V malém sále (kinosále) Lidového domu jsme vyměnili stropní osvětlení, abychom na sebe
lépe viděli. Můžete se o tom přesvědčit na Veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat
ve středu 4.11. Budeme rádi, jestliže přijdete a dáte nám podněty, které budou sloužit pro další rozvoj
obce. Nad trávou jsme zvítězili a jsme opět v plném bojovém nasazení proti lupení. Hrábě, koše a vaky
budou po celý měsíc naší hlavní zbraní. Snad to naše kompostárna unese. Budeme rádi, když si mezi
mlhou, vlhkým počasím, hrabáním lupení a zazimováním zahrad najdete čas a přijdete v sobotu 14.11.
od 20.00 hod. na Martinskou veselici (viz barevná příloha) a zahájíte spolu s námi plesovou sezonu
obce. Určitě se vám tam bude líbit, a třeba až půjdete k ránu domů, budete se řídit rčením, že jsou-li na
Martina mračna, zima je levná, jestli je noc jasná, zima je mastná… tak snad po martinském víně jasno
nebo mraky uvidíme! Listopadové dny se budou neustále zkracovat. Začátkem měsíce (2.11.) si
připomeneme Památku zesnulých a v sobotu 28.11. (viz příloha) rozsvítíme společně na návsi náš
vánoční strom, který ozdobí naši náves a zároveň nás připraví na klidný adventní a vánoční čas. Měsíc
listopad začíná vzpomínkou na zesnulé. Nezapomínejme proto na ty, kteří již tiše odešli a poděkujme
jim, že můžeme plnit jejich odkaz. Přeji nám všem hezký měsíc listopad, kdy barvy podzimu a mlhy po
ránu nás naplní podzimní pohodou.
starosta L. Bohuslav

Informace pro občany
 Kondiční cvičení s Jarkou – Od 20.11.2015 do 1.1.2016 se nekoná cvičení s Jarkou.
 Kompostárna Na Jarově bude otevřena zatím do poloviny listopadu ve středu 14,00-16,00 a sobotu
9,00-12,00 a 14,00-16,00 hod. Případné prodloužení do konce listopadu v případě příznivého počasí
sledujte v SMS Infokanálu, e-mailových informacích a na vývěsce na OÚ Chrást a na vratech
kompostárny. Děkujeme.
 Obec Chrást provozuje SMS InfoKanál, který umožňuje zdarma zasílání důležitých informací na
zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v SMS (zatím registrováno 345 občanů). Bližší
informace na internetových stránkách obce Chrást www.obecchrast.cz nebo přímo na OÚ Chrást.
 Obecní úřad i nadále vedle SMS InfoKanálu umožňuje ROZESÍLÁNÍ AKTUÁLNÍCH ZPRÁV
OBČANUM e-mailem. Pro zaregistrování vašeho mailu kontaktujte, prosím, obecní úřad (tel.
377945367, referent@obecchrast.cz) – zatím registrováno 120 občanů. Úřední deska zůstává stále
jako hlavní informační místo, ale lze jednoduše využít i modernější způsob. Služba je bezplatná.
Kontrolní výbor OÚ Chrást
Školní stravování
Na základě ohlasů rodičů na kvalitu stravy ve školní jídelně provedl kontrolní výbor v tomto roce
dvě kontroly ve školní jídelně. Obě byly zaměřeny na plnění spotřebního koše, finančních limitů pro
jednotlivé kategorie žáků, složení jídelních lístků a případné používání polotovarů. V uvedených
kontrolovaných bodech nebyly shledány žádné závady. Vedoucí školní jídelny jsme doporučili
následné postupy: zveřejňovat na webových stránkách jídelny plnění spotřebního koše za každý
měsíc a specifikovat podrobněji jídelní lístek (např. jmenovat přesný druh použitého masa). Školní
jídelna je zapojena do programů „Ovoce do škol“ a „Zdravá škola“.
Kvalitu jídla kontroluje v červnu ustavená stravovací komise, která je složená ze zástupců
zřizovatele, rodičů žáků ZŠ a MŠ. První kontrola se uskutečnila již v září a s kvalitou připraveného
jídla byla komise spokojena.
Mgr. Jitka Sochorová
Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
Oddíl Sluníčko pořádá v sobotu 7.11.2015 „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.
Oddíl Sluníčko Vás zve na „Výrobu šperku z korálků“, které se uskuteční v úterý 24.11.2015 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
15.11.2015 na telefon: 606 572 022 (p. Čechurová) nebo na e-mail: slunicko.vesele.info@seznam.cz,
z důvodu zajištění potřebného materiálu.
Vážení a milí spoluobčané, dovolte nám, abychom Vás seznámili s novou akcí plánovanou na měsíc
prosinec 2015. Rádi bychom Vás pozvali na procházku po Chrástu spojenou s hledáním „Okenního
adventního kalendáře“. Podrobnosti najdete v přiložené pozvánce.
ZUŠ Chrást - www.zus-chrast.cz
Vážení čtenáři Kulicha, protože se příliš aktuálních událostí, zajímavých pro veřejnost v ZUŠ Chrást v tomto
měsíci neděje, využiji toho a budu adresovat tyto řádky především rodičům našich žáků. Jak víte, zavedli
jsme do práce školy nový organizační systém (zároveň funguje jako matrika školy), postavený na spolupráci
s rodiči elektronickou formou - systém IZUŠ. Krom toho, že nám nový systém usnadňuje a zjednodušuje
práci, zprostředkovává nám styk s rodiči prostřednictvím elektronických žákovských knížek. Jeho možnosti
jsou velmi bohaté, je však nutné, aby rodiče alespoň jednou týdně do systému vstoupili (na základě
přístupových údajů, které už téměř všichni mají), stejně jako dříve otevírali žákovské knížky a přečetli si
aktuální informace, které se vážou ke studiu jejich dětí. Je pravda, že nový systém má ještě své zaváděcí
nedostatky (autoři systému je odstraňují průběžně), takže se stalo kupříkladu, že výzva k zaplacení úplaty za
vzdělávání přišla většině rodičů dvakrát. U některých fungovalo druhé doručení jako upomínka, ale u
některých přišlo již po zaplacení. Ještě ten den jsem na stránkách systému IZUŠ celou věc vysvětlil, ale je
pravda, že podivení a dotazy přicházely od některých rodičů ještě dlouho potom, aniž by brali mou informaci
v úvahu. Tak tedy zdůrazňuji - JE TŘEBA OTEVÍRAT IZUŠ A ČÍST INFORMACE PRO RODIČE, tak

jako jste dosud četli žákovské knížky. Pak k divení nebudou důvody. A ještě maličkost - v několika
jednotlivých případech nedostali rodiče vůbec přístupové údaje. Během tohoto měsíce je těmto několika
jednotlivcům dodáme. Věřím, že nový systém oživí kontakt školy s rodiči a brzy se stane všestranně vítanou
inovací naší práce.
Květoslav Borovička, ředitel ZUŠ Chrást

ZŠ Chrást - http://www.zschrast.cz/
Akce školy – říjen 2015
Florbalová liga - V září se žáci ze ZŠ Chrást přihlásili do florbalové ligy starších žáků České florbalové unie.
Tým nese jméno TJ Sokol Vejprnice – ZŠ Chrást. V tabulce umístění je tým na 12. místě. Přespolní běh 1.10. se žáci z 2. - 7. třídy zúčastnili okresního kola přespolního běhu. V 2. kategorii chlapců se umístili na 4.
místě, v kategorii 3. získala děvčata 4. místo. Akátovka - 3.10. se žákům ZŠ Chrást opět podařilo vybojovat
putovní pohár v rámci tradičního běžeckého závodu „Akátovka“ mezi ZŠ Dýšina a ZŠ Chrást. Exkurze do
záchranné stanice živočichů v Rokycanech - 8.10. podnikla 4. třída exkurzi do záchranné stanice živočichů
v Rokycanech. Žáci se zapojili do projektu „Srdce z lásky darované“ a při té příležitosti předali srdce vyrobené
ze samých přírodnin. Divadelní představení - 16.10. ZŠ v Chrástu navštívili divadelní umělci ze společnosti
„Divadélko pro školy“ z Hradce Králové, kteří vtipnou a neotřelou formou seznámili žáky 8. a 9. třídy
s osobnostmi J. Voskovcem, J. Werichem a J. Ježkem. Pro první a druhou třídu si umělci připravili Africkou
pohádku, která v řadách dětí rovněž slavila nemalý úspěch. Miniházená - 19.10. se konal turnaj
v miniházené, kterého se zúčastnilo celkem 21 žáků ze ZŠ Chrást, dívky se umístily na 2. místě, chlapci na 4.
místě. Hymna Viktorie Plzeň - V letošním roce se v rámci projektu „Viktorka do škol“ žáci z 2. stupně
přihlásili do soutěže o nejlepší video s nazpívanou hymnou Viktorie Plzeň.
MŠ Chrást - www.mschrast.cz
Říjen v mateřské škole.
Měsíc říjen je nejen u nás ve školce zasvěcen akcím již s několikaletou tradicí. Ani letos tomu nebylo
jinak, a tak hned v sobotu 3. 10. vyrazili naši stateční sportovci v doprovodu svých úžasných rodičů na
„Akátovku“ do Nové Hutě. A vzhledem k tomu, že počtem nikdy nemůžeme domácí z Dýšiny přebít,
proto i letos zůstal putovní pohár u nich. Nám to ale nevadí, vážíme si účasti a zapálení pro věc z řady
dětí i rodičů a ještě jednou bychom všem rádi poděkovali za reprezentaci a podporu naší mateřské
školy o získání putovního pohárku. V úterý 6. 10. se konal sraz všech draků a jejich krotitelů na
stadioně v Chrástu. Drakiáda v bezvětří nám náladu nezkazila, rodiče trhali rekordy ve sprintech a
draky jsme nakonec k oblakům také společnými silami dostali. Závěrečné opékání buřtíků bylo
zaslouženou odměnou za sportovní výkony, umělecké tvoření a nakonec i za tu svatou trpělivost
s větrem. Ve středu 21. 10. se společně v mateřské škole sešli děti a jejich rodiče na našem netradičním
setkání „Mami, tati pojď si hrát“ a užili si tak společné odpoledne. Děkujeme všem za účast a již teď
se těšíme na další setkání s vámi. Krásný listopad přejí děti i dospěláci ze školky.
Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/
- pátek 20.11. od 19 hodin: Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D. - KOSTELY V PROMĚNÁCH ČASU. Další
přednáška z cyklu „Kostely včera, dnes a zítra“ bude hledat odpověď na otázku, jak se měnila role
sakrálních staveb v minulosti a k čemu mohou sloužit v budoucnu?
- sobota 28.11. od 10 do 13 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!
Karel Šimr
CK Sport Beran – cyklistický klub
10,5 km dlouhým výjezdem na Čerchov skončil 15.ročník Becker Cupu. Celkově 9. se umístil Tomáš Beran,
15.Jan Gross, 4.Adéla Šmídová, 7.Adéla Chytilová (ž.mladší), 8.Viktorka Pánková (ž.starší), 5.Lukáš Kubík,
7. Jan Šmíd (muži), 5.Marcel Beran, 13.Miloš Chytil (veteráni A) a 3.Martin Ježek (veteráni B).Vyhlášení BC
proběhne 22.11. od 17:00 v chrásteckém Lidovém domě.
3.10. se jelo ve Skočicích finále dětského Talent Cupu, 4.Katka Chytilová, 4.Jakub Šmíd, 8.Lukáš Beran,
4.Karolína Grossová, 5.Nikola Kubíková, 2.Tomáš Beran, 5.Jan Gross, 3.Adéla Šmídová, 4.Adéla Chytilová
a 4.Viktorka Pánková. Úspěchem skončil i MTB biatlon Cup, Tomáš Beran svoji kategorii vyhrál, 2. místo
v mužích vybojoval Marcel Beran, v ženách byla druhá Radka Beranová, 3.Adéla Chytilová (žákyně A).
Společné vyhlášení Talent Cupu a MTB biatlon Cupu proběhne 14.11. v Příchovicích. Pošumavská liga
MTB měla letos sedm závodů. Celkově 1.Jakub Šmíd, 1.Adéla Šmídová, 1.Lukáš Kubík, 2.Nikola Kubíková,
3.Martin Ježek. Parádní ježdění se nám povedlo 28.září v německém trail parku Rabenberg. Sezona pomalu
končí, část týmu zkouší cyklokrosové závody, část závody běžecké. Za sebou máme účast na bězích Slalom
na suchu (Dýšina), Forestova šestka (Třemošná) či Roudenský běh (Plzeň). 1.listopadu je v plánu Běh na
Koráb, 7.11. Run school Rokycany a 17.11. Malá Kralovická.
Marcel Beran

