FC Spartak Chrást

Události měsíce:

Fotbalový klub pro sezónu 2013-2014 již nepřihlásil divizní soutěž. Přesto doufáme, že
si fanouškové najdou cestu na zápasy našeho mužstva, které přihlásilo I. B třídu. Stejně
tak můžete navštívit zápasy našich mladých nadějí – mladší žáci, starší a mladší
přípravka. Sezona začíná koncem srpna.

červenec-srpen – Letní prázdniny
5.7. – Státní svátek – Den slovanských
věrozvěstů
6.7. – Státní svátek – Den upálení mistra
Jana Husa

Lidový dům Chrást

Lidový dům opět otevřen!
V letních měsících se můžete těšit na grilování a pravidelné zpívané zábavy. Také si u
nás můžete zarezervovat salónek (předsálí) na jubilejní akce či rodinné oslavy, na
objednávku pro Vás uvaříme cokoliv. Rezervaci velkých prostor (malý a velký sál) je
nutno provést na OÚ Chrást. V nejbližší době bude zahájen prodej hotových jídel. Na
vaši návštěvu se předem těšíme. Kontakt: tel. 774 58 51 58.
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
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
Knihovna zahájila půjčování v nových prostorách v přízemí obecního úřadu. Pozor!
Prázdninový provoz bude zahájen od 5.7.2013. Otevřeno bude jako vždy 1 týden v červenci
(15.- 19.7.) a 1 v srpnu (12.-16.8.). Během prázdnin nebude sobotní půjčování, knihy půjčené
na prázdniny se automaticky prodlužují na 2 měsíce. Výpůjčkám dřívějším než 20.5. běží
upomínky.
Přehled akcí:
Datum
Čas

Místo

Akce

Pořadatel

Divadlo Půlnebí – Doktor Faust Farní sbor ČCE

ne 30.6.

16,00

fara ČCE

čt 4.7.

20,00

Hostinec U Žáby

Koncert rockové kapely
Starý psi

Hostinec U Žáby

so 6.7.

15,00

socha mistra
Jana Husa

Sváteční zastavení u Husovy
sochy

Farní sbor ČCE

st 17.7.

15,30

DPS Chrást

Prázdninové čtení v DPS

Kulturní výbor

út 23.7.

18,00

Lidový dům

Veřejné zasedání
zastupitelstva obce

OÚ Chrást

so 17.8.

20,00

Hostinec U Žáby

Koncert kapely
Ivan Hlas Trio

Hostinec U Žáby

tělocvična

Soustředění gymnastického
oddílu Flik-Flak

Flik-Flak

so 17.8ne 25.8.

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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Červenec + srpen 2013

Dobrý den.
Číslu 58 se říkalo „U Josefíčků“ podle prvního majitele Josefa Ulče. Chalupa byla postavena
v roce 1803 a Josef Ulč pocházel ze Šilíkovic dvora. V roce 1875 postoupil usedlost svému
synovi Jiřímu. Jeho dceru si vzal za ženu Václav Šefler. Po roce 2000 byla chalupa zbořena a na
jejím místě byla zahájena výstavba nového stavení, které je již od roku 2004 zakonzervováno
v podobě hrubé stavby.
Slovo starosty:
Také se vám zdá, že nám jaro ani nestačí dát svoji jarní krásu a najednou tu máme koupací léto? Ano,
opravdové koupací léto! Ale na začátku měsíce jsme se nedobrovolně koupali při povodních, které
zasáhly i naši obec. Výsledkem je úplně zničená cesta na plovárnu, vymleté díry v cestě k lávce u
dolejšího Chrástu a poškozený jez na plovárně. Nejhůře dopadl Jílkův mlýn, kde voda dokonala své
dílo. Přívalový déšť nám udělal druhý rybník u sídla rybářů na Dolanské. Málem měli ryby přímo
v jejich klubovně…. Ale to jim nedopřejeme, protože jsme na konci tohoto měsíce udělali nové
kanalizační propojení, které snad ochrání i ostatní domy u rybníka. Letošní povodně se setkaly
s oslavou 100 let SDH Chrást (8.6.). To byl rok pohotovosti, připravenosti a vzorných příprav našich
hasičů. Obě akce zvládli na výbornou a já jim za to upřímně děkuji. Historicky první předaná slavnostní
zástava, kterou jsme nechali v letošním roce pro naše hasiče zhotovit, jim právem náleží. Chci také
poděkovat vám všem, kdo jste přišli na tento tradiční chrástecký den, letos v režii hasičů. A vůbec nám
večer nevadil Medard, plnící si svoji mokrou povinnost. Nejsledovanější akcí byl Benátský most.
Konečně se 7.6.2013 po více než 3 letech opět otevřel i pro automobilovou dopravu do 3,5 tuny. Obec
je opět po 3 letech kompletně spojená. Tato rekonstrukce vůbec nebyla jednoduchá, ale určitě jsme
všichni rádi, že se akce povedla!! Přeji nám všem, ať nám most slouží dlouhá léta a je naší chloubou.
Po předchozích dvou hezkých příjemných událostech přišla nečekaná zpráva. Mistrovská fotbalová
divize FC Spartaku Chrást končí! Pro všechny sportovní a fotbalové nadšence rána, kterou výstižně
nazval prezident klubu pan Ing. Luděk Vokoun v chrásteckém fotbalovém zpravodaji: „Zazvonil
zvonec a pohádky je konec“. Poslední zápas mistrovské divize, 3. místo v tabulce a… Byla to jedna
hezká sportovní etapa naší obce. Děkuji tímto prezidentovi klubu panu Ing. Vokounovi, fotbalovým
příznivcům, nadšencům, fanouškům a sponzorům, kteří stáli u zrodu této pohádky a dostali chrástecký
fotbal až na vrchol možného fotbalového maxima naší malé obce! Díky spolupráci klubu a obce máme
sportovní areál ve velice slušném stavu, ve kterém se dá dál tvořit a budovat započaté dílo. Na
závěrečném dětském fotbalovém předprázdninovém tréninku bylo vidět, že fotbal nikdy v Chrástu
neskončí. Děkuji tímto rodičům i trenérům, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas dětem a také všem
z fotbalového klubu FC Spartak, kteří se podílejí na rozvoji klubu. Jedeme dál…!!! Možná, že za pár let
bude divize postavená jen z chrástečáků. Obec se bude dál věnovat údržbě hřišť i zázemí, aby sportovní
areál byl na to připraven. Držím vám palce.
A ještě dobrá zpráva! Komunikace Dolanská má kolem rybníka nový kabát. Docela jí to sluší, až na nějaké
ty záplaty. Doufám, že to nebude závodní dráha. Ani o prázdninách nedáme školám klid. V základní škole
bude provedeno vyvložkování komína a výměna lina v 1. a 3. třídě. V základní umělecké škole se provede
výměna kotle, který již přestal plnit svoji funkci a zároveň s tím i souvisí vyvložkování komína. V mateřské
škole budeme malovat chodby, šatny dětí a v našem Lidovém domě vymalujeme kinosál.
První letní den připadl letos na pátek 21.6. a byl důstojně oslaven. Nový nájemce Lidového domu pan
Kliner nám všem udělal hezkou grilovací párty se zpívanou, která v Lidovém domě již dlouho nebyla.
Určitě to nebude naposledy a „Liďák“ bude zase dobře sloužit.
Před námi jsou dva letní měsíce - červenec a srpen, ve kterých léto vrcholí i končí. Chtěl bych vám
popřát, abychom v těchto letních měsících odhazovali svoje starosti asi tak jako to udělají děti, které
odhodí svoji školní tašku někam do kouta a vůbec je netrápí, že tam nechaly všechny povinnosti.
Přeji dětem hezký prázdninový čas, aby jim utíkal co nejpomaleji a nám dospělým co nejvíce letní
pohody, se kterou se šetřit nemusí.
starosta L. Bohuslav

Informace pro občany

• Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:
- čtvrtek 22.8. – Čimelice – výstava květin - skleníky (cena 200 Kč)
• Zubní ordinace JIDENT s.r.o. MUDr. Ivy Hochové oznamuje, že od 1.7.2013 dojde
ke změně ošetřujících lékařů v ordinaci č. II. Nově Vás bude ošetřovat MUDr.
Trojanová a sestra sl. Bláhová. Na základě žádostí některých pacientů dochází i k malé
úpravě pracovní doby, kdy se ráno bude ordinovat již od 7 hod. Ordinace i nadále
přijímá nové pacienty a provádí i ošetření dětí.
• V příloze Vám posíláme složenku na zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu
na 2. pololetí 2013. Částku můžete uhradit složenkou na poště, hotově na OÚ Chrást
nebo bankovním převodem. Děkujeme za spolupráci.
• Obec Chrást provozuje SMS InfoKanál, který umožňuje zasílání důležitých informací na
zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v SMS (zatím registrováno 250 občanů). Bližší
informace na internetových stránkách obce Chrást www.obecchrast.cz nebo přímo na OÚ Chrást.
• Upozornění pro zájemce o pronájem sálů (velký sál a kinosál) v Lidovém domě: Od
1.6.2013 má Lidový dům nového nájemce. Velký sál a kinosál je ve správě Obecního úřadu.
V případě zájmu o pronájem těchto sálů volejte přímo OÚ Chrást, tel. 602 246 180 nebo
377945368.
ZŠ Chrást – www.zschrast.cz
Milí čtenáři Kulichu,
v závěrečném měsíci školního roku proběhlo na naší škole několik akcí, které stojí jistě za zmínku. Dne 6.
června se 3., 4. a 5. třída vydala na školní výlet. Děti navštívily vesničku Chotilsko, nedaleko Nového
Knína, kde v prostorách bývalé bramborárny dobývaly českou pevnost BOYARD. Žáci byli rozděleni do
pětičlenných týmů a zdolávali fyzické překážky, řešili logické úkoly a procvičili si svůj hudební sluch a
odvahu. Další část výletu byla v duchu historie na zámku Dobříš, zde si děti prošly rozsáhlý francouzský
park s fascinujícím keřovým bludištěm. Také prvňáčci a druháci vyrazili na školní výlet na zámek
v Horšovském Týně a do Muzea řemesel v Kolovči. Na zámku v Horšovském Týně se děti seznámily
s tím, jak lidé dříve žili a v kolovečském muzeu viděly spoustu nářadí a strojů, které dříve používali
řemeslníci. V úterý 11.6. proběhla již tradiční čtenářská soutěž žáků prvního stupně, kde se na prvních
místech ve svých kategoriích umístili žáci Vítek Komanec a Karolína Nyklesová. V měsíci červnu na naší
škole také proběhl sběr papíru a víček a také byl ukončen celoroční sběr pomerančové kůry, které se na
naší škole v průběhu školního roku sebralo přes 100 kg. 17.6. se celá naše škola zúčastnila divadelního
představení Noc na Karlštejně, které pro nás uspořádal soubor Karkulka ZUŠ Chrást. Toto představení
proběhlo v Lidovém domě v Chrástu a všem dětem se velice líbilo. 21.6. se uskutečnil další ročník tradiční
školní akce s názvem Chrástecké bludiště, při které děti dokazovaly svou běžeckou zdatnost. Všichni
zúčastnění doběhli do cíle v pořádku a někteří dosáhli i výborných výsledků. Poslední předprázdninový
týden se ještě první a druhá třída vydala na výlet do ZOO Plzeň. A dne 26.6. proběhlo slavnostní vyřazení
žáků deváté třídy na Obecním úřadě v Chrástu.

MŠ Chrást - www.mschrast.cz
ČERVEN U NÁS VE ŠKOLCE
Poslední předprázdninový měsíc se konalo ve školce spousta nejrůznějších akcí. Téměř žádný den
nebyl klasický a ani jeden nebyl stejný jako některý jiný. V červnu si děti ze školky užily hned dva
koncerty se ZUŠ a samy pak potěšily svým zpěvem obyvatele v sousedním DPS. V posledním týdnu
nazvaném „Týdnem bezpečnosti“ trénovaly děti poplach, ty nejstarší z nich navštívily hasiče v Plzni na
Košutce a od policistů, kteří do školky přijeli se dozvěděly řadu důležitých informací a zajímavostí,
včetně shlédnuté ukázky výcviků psů. Stejně jako loni, ani letos jsme neopomněli dopravní hřiště a
závěrečný táborák na zahradě MŠ. V červnu jsme se také setkali s rodiči našich nově přijatých dětí.
Společně jsme prošli školku od půdy až po sklep a předali si pár nejpodstatnějších informací. I letos
jsme nezapomněli na rodiče, kteří již nějakou tu dobu své ratolesti do školky vodí a vydali jsme se na
společný sobotní výlet. Počasí nám předem moc nepřálo, a tak se do Přeštic vydala jen malá skupinka
rodičů a dětí. I tak to pro nás byl nezapomenutelný zážitek a návštěvu muzea jsme si moc užili.

A naši Narubové? Nu, ty si ten červen opravdu užívali. Připravovali se na těžkou narubskou zkoušku.
Příprava to nebyla snadná, ale určitě se jim snaha vyplatila. 18. 6. proběhla narubská zkouška zakončená
předáním narubských dětí do kmene chrásteckých školáků. Do kmene je přijal indiánskou čelenkou ten
nejvyšší chrástecký náčelník - pan Bohuslav. Ten je pak předal paním učitelkám ze Základní školy
Chrást, které naše předškolní indiáňata přijaly s otevřenou náručí. Mockrát děkujeme panu starostovi i
paním učitelkám za účast na naší akci. A protože si naši školáci za svoji snahu na všech setkáních a
závěrečném rozloučení zasloužili něco extra, připravili jsme si pro ně netradiční poslední spaní spojené
s celodenním programem. Do programu patřily dva výlety – do Smědčic a na Závrtek, zmrzlina,
sváteční večeře, všelijaké hry a samozřejmě bobřík odvahy. Po celou dobu nás na cestě doprovázel duch
našeho narubského náčelníka, a tak jsme se skoro vůbec nebáli. Po bobříkovi jsme usnuli utahaní jako
koťata a ráno hurá s nadšením a plní zážitků domů.
Přejeme Vám krásné léto a v září ahoj!!
Kolektiv MŠ Chrást

Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
☼ Oddíl Sluníčko bude pořádat začátkem září 2013 „Pohádkový les“. Akce se bude konat na
samotě pod nádražím v Chrástu. Přesný termín a podrobnosti uvedeme v zářijovém Kulichu a
na našich webových stránkách. PROGRAM: na cestě lesem potkáte různé pohádkové bytosti,
které budou zadávat úkol. Po splnění úkolu děti dostanou na konci malou odměnu. Kdo bude chtít,
může si opéct svého buřta. Vstupné dobrovolné. Těšíme se na Vás. Přejeme všem dětem, rodičům,
sponzorům a partnerům krásné léto a hezkou dovolenou.
Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/
- V neděli 30.6. v 16 hodin zavítá do Chrástu divadlo Půlnebí s původní loutkovou hrou bez
loutek DOKTOR FAUST. Klasická Faustiáda, ve které má Faust namále a vy se dovíte, jak to
s ním dopadne. Dostane Mefistofeles jeho duši, anebo dojde Faust ke štěstí? A jak se podaří
Kašpárkovi, tomu popletovi, vymotat se ze spárů rozzuřeného čerta? Představení hrají prý herci
rádi pro dospělé (hlavně ženy), avšak nikdo se tak krásně nesměje Kašpárkovi jak děti (od 6-8 let).
Koná se podle počasí na farské zahradě nebo na faře. Vstupné dobrovolné.
- V sobotu 6.7. od 15 hodin proběhne tradiční sváteční zastavení u Husovy sochy v Chrástu.
Všechny zve farář Karel Šimr
CK Sport Beran - cyklistický klub
Červen zahájil za vytrvalého deště Tomáš Beran druhým místem na Tour de Kids v Plzni, Lukáš
Beran do finále nepostoupil. O týden později už na silniční Giant lize v M.Touškově svítilo
sluníčko, Tomáš Beran byl stejně jako Lukáš pátý, Marcel Beran v kategorii mužů hobby pak
dospurtoval na třetím místě a ještě si odvezl dvě sprinterské prémie. Krajský pohár horských kol
Becker cup pokračoval v červnu závodem v Přešticích. V průběžném pořadí jsou v jednotlivých
kategoriích Lukáš Beran čtvrtý, Jakub Šmíd patnáctý, Tomáš Beran čtvrtý, Adélka Šmídová čtvrtá,
Viktorka Pánková osmá, Marcel Beran třetí a Honza Šmíd desátý. Muži se také účastní silničních
závodů ŠUAC, kde průběžně po šesti závodech je Jan Šmíd (muži B) jedenáctý a Marcel Beran
(muži C) třináctý.
O prázdninách nás čekají závody Becker cupu v Klabavě (27.7.), mistrovský závod ve Stupně
(4.8.) a časovka v Plzni Malesicích (24.8.), silniční ŠUAC v Těškově (30.6.), Mariánských Lázních
(28.7.) nebo kriterium na Lopatárně (25.8.). Konec prázdnin bude ve znamení cyklomaratonů Král
Šumavy Road nebo Kralovický maraton MTB (31.8.)
Přijeďte povzbudit naše závodníky nebo si rovnou můžete zazávodit, všechny uváděné závody
jsou určeny pro širokou veřejnost.
Lidová muzika z Chrástu
Chrástecký soubor nespí ani v létě. I díky podpoře obce bude letos o prázdninách reprezentovat
Chrást hned na několika festivalech. O víkendu 13. a 14.7. to bude mezinárodní folklórní festival
v německém Budyšíně a okolí, který je největší kulturní událostí Lužických Srbů. O týden později
se Lidová muzika z Chrástu zúčastní festivalu ve slovinském městě Gračišče. Vrcholem pak bude
účast na mezinárodním setkání mladých muzikantů Europäische Jugendwochen na hradě Burg
Ludwigstein v Německu. V srpnu zahraje Lidová muzika z Chrástu na festivalu Otevřeno
Jimramov na Vysočině. Vystoupení v Plzni a v Chrástu jsou připravena na září.
Vojtěch Kouba

