zaměstnancům Obecního úřadu za pravidelné sekání trávy. Stavbu Junior bike parku se také chystáme
představit na podzimním mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ITEP v Plzni.

Významné dny měsíců:

Marcel Beran

FC Spartak Chrást
Uplynulá fotbalová sezóna byla v dějinách Chrástu tou nejúspěšnější. Našemu „A“ týmu se po zisku
poháru podařilo úspěšně dotáhnou do vítězného konce i celý krajský přebor. Stali jsme se vítězi krajského
přeboru. Nechali jsme za sebou taková města jako je Tachov, Rokycany, Přeštice a navíc jsme předváděli
nejpohlednější fotbal. Co se týká počtu nastřílených branek, skončili jsme třetí v celé ČR. Úspěch, který
možná doceníme až někdy později. Na postup do divize u nás nejsou podmínky, tak budeme hrát jen
krajský přebor. Děkuji všem našim fanouškům, kteří nás podporují doma i venku a zvu je na sobotu 16.
července od 18.00 hod, kdy přivítáme již v nové sezóně v přátelském utkání Tachov. Možná nás čeká
poslední sezóna v krajském přeboru.
Úspěšně skončila sezóna i pro náš „B“ tým, který se nakonec udržel v městském přeboru. A úspěch slavil i
náš „potěr“. Mladší přípravka, to jsou ti šestiletí, pod vedením Josefa Brůje a Antonína Bórika skončila na
sedmém místě z deseti. Starší přípravka pod vedením Pavla Koreluse a Mirka Brýly skončili pátí z deseti.
Všem trenérům patří velké poděkování! A jen malé postesknutí na závěr. Dokážeme pochopit, že na
„zlidštění“ prostor na tribuně nejsou peníze, ale zamýšlíme se nad tím, proč na finále poháru v Křimicích
jsou starostové Křimic i Tachova, ale vítězného Chrástu ne. A je nám líto, že po vítězství v krajském
přeboru nepřišel nikdo z vedení obce popřát hráčům k historickému vítězství… A nedorazila ani SMS…
Tak to musíme vyhrát znovu!
Prázdninový program: sobota 16.7. – 18,00 hod. - přátelské utkání s Tachovem
sobota 23.7. – 17,00 hod. - předkolo poháru ČMFS
středa 3. 8. – 18,00 hod. - Chrást – Rokycany (přátelsky)
pátek 12.8. – 18,00 hod. - 1. mistrovský zápas s nováčkem z Horšovského Týna
Pohár vítězství z Dýšiny
Poslední červnovou sobotu se náš fotbalový oddíl starší přípravky zúčastnil 1. ročníku turnaje v Dýšině. Ve
velmi dobře zorganizované akci naši mladí fotbalisté nejprve remizovali s domácí Dýšinou 1:1. Stejným
výsledkem skončilo i utkání se Lhotou. Před posledním utkáním celého turnaje, který jsme hráli proti
Prazdroji, byla matematika jasná. Při prohře jsme poslední. Výhra o jednu branku by znamenala stříbro a
domácí Dýšina by byla první. Při výhře o dvě branky by pohár byl náš. V bouřlivém prostředí, kdy domácí
fandili Prazdroji, se naši tatínkové také nedali. A když Pavel Korelus „junior“ poslal náš tým do vedení 1:0,
šlo o vše. V poslední minutě celého turnaje o všem rozhodl svojí první životní zápasovou brankou Vojta
Pelikán. Dýšině jsme tak v minutě dvanácté „ukradli“ vítězný pohár. Radost trenérů Brýly i Koreluse, ale i
všech tatínků a maminek, lze jen těžko popsat… Děkuji za skvělou práci!
Luděk Vokoun – prezident klubu FC Spartak Chrást

Místní knihovna - tel. 377845514, e-mail: knihovnachrast@volny.cz; naseknihovna.cz/chrastuplzne
otevřeno:

Pondělí
Středa
Čtvrtek

9.00 – 12.00, 14.00 – 19.00
11.30 – 15.00
9.00 – 12.00, 14.00 – 18.00

Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
Po dobu letních prázdnin NEBUDOU fungovat první soboty v měsíci. Z důvodu dovolené a povinné
revize fondu bude celkový provoz omezen na 1 týden v červenci a 1 v srpnu. Knihovna bude otevřená třetí
týden v červenci (18.-22.7.) a třetí týden v srpnu (15.- 19.8.). Všechny výpůjčky z června budou průběžně
prodlužovány, ostatním běží upomínky!!!

Přehled akcí:
Datum

Čas

so 6.7.

17,00

so 23.7.

20,00

so 13.8.ne 21.8.

Místo
u sochy mistra
Jana Husa

Akce
Zastavení u sochy
Mistra Jana Husa

hostinec U Žáby

Koncert kapely Hruškowicz

hostinec U Žáby

tělocvična

Soustředění gymnastického
oddílu Flik-Flak

Flik-Flak

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

www.obecchrast.cz
červen 2011

5. července – Státní svátek - Den slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. července – Státní svátek - Den upálení
mistra Jana Husa

KULturní Informace pro CHrást

Červenec+srpen 2011

Dobrý den!

Usedlosti č.13 se říkalo U Jandů, i když před rokem 1532 zde hospodařil Blaha Malík a po něm byl
dvůr nazýván Malíkovský. Poslední Malík zde hospodařil ještě v roce 1638. Janda mezi hospodáři
nikdy nebyl. Název dvora tudíž zřejmě pochází z doby po roce 1769, kdy Jakub Zika rozdělil dvůr.
Polovinu získal jeho syn Jan (Jenda) a druhou nastávající zeťák Bartoloměj Honzík. Později bylo vše
opět sloučeno, ale dvůr Malíkovský byl přejmenován na Jandovský. Když dvůr v roce 1928 koupil
bývalý povozník Josef Čada, jméno Jandovský dvůr bylo již skoro zapomenuto. Čp. 13 se nachází
pod školou po pravé straně.
Slovo starosty:
Prázdniny - okurková sezona! Po celé dva měsíce budeme v obci vídat více dětí. Naše školy se
zavřou, sportovní kluby TJ Spartak a FC Spartak změní soutěže za rekreační sportování a turisté
budou hledat všechny možné zajímavosti obce, dobré jídlo, posezení a zábavu. Jsem rád, že jim to vše
můžeme poskytnout.
Na začátku měsíce června bylo již 4. veřejné zasedání zastupitelstva obce Chrást. Je vidět, že vás
zajímá, co se v obci dělá, protože účast byla velká a těší to i nás, zastupitele obce.
Kultury a zábavy bylo opět až dost. Jen připomenu, že červen má 30 dní a z toho 12 dní se stále něco
kulturního dělo. Děkuji všem, kdo vyvinul aktivitu vymyšlenou akcí i návštěvou. Každý jistě
zaznamenal velký ohňostroj, který byl vyvrcholením úspěšné fotbalové sezony 2010-2011. Muži „A“
z našeho fotbalového klubu FC Spartak Chrást vysoko přehráli své soupeře v krajském přeboru a jsou
na prvním místě a zároveň získali krajský pohár. Oslava byla jistě velkolepá a já jim k tomuto
úspěchu upřímně gratuluji. Také na výroční schůzi TJ Spartak Chrást, která se uskutečnila 15.6., se
hodnotily výsledky za sportovní rok a byl jsem velice překvapen, že naše sportovní kluby, které mají
267 členů, mají velice dobré výsledky. Víte, že máme 2 mistry republiky ve starších žácích a
juniorech z Chrástu ve sportovní lukostřelbě? Přeji oběma klubům, FC Spartak a TJ Spartak, ať
vydrží a v nové sezoně dají všem sportovním soupeřům o sobě vědět, že jsou z Chrástu.
Prázdniny neprázdniny, jedeme dál. V těchto dvou měsících vyměníme okna a vchodové dveře
v ZUŠ, provedeme výměnu starého litinového kanalizačního potrubí v ZŠ a upravíme školní
zahradu. Díky dotaci z MMR na projekt, na kterém se podílely i děti svými výtvarnými výtvory,
doděláme zahradu v MŠ. Také díky dotaci začneme rekonstruovat pomník u obecního úřadu –
voznici, která již touží po rekonstrukci včetně úpravy celého okolí. Myslím, že je toho na prázdniny
až dost…
Po větrné smršti s přívalovým deštěm, který naši obec také neminul, jsme zlikvidovali škodu
v obecních lesích ve „Smrčí“, kde nám vítr vyvrátil stromy a museli jsme tyto polomy urychleně
likvidovat. Ale škoda nebyla jen v lesích, ale i u nás. U nádraží splavil déšť zeminu z pole ze sousední
vsi Dýšiny až před nádraží. Že se krade železo je všeobecně známo, ale že se ukradne celý kontejner
ze sběrného dvora, to je trochu moc!! Zloděj si počkal, až firma AVE plné 2 kontejnery vyveze a pak
si pro jeden prázdný přijel. Asi krádež na zakázku, nebo už neměl zloděj kam dávat nepořádek? Tak
si ho prostě půjčil. Třeba nám ho naplněný někdy vrátí…
Díky bleskovému zásahu řidiče MHD, který uvízl s autobusem na přejezdu a cestující doslova
vyhnal z vozu a bleskové komunikaci se strojvůdcem rychlíku se kromě rozbitých plechů nic nestalo.
I tak to byla rána veliká, která nešla přeslechnout. Chrást se stal v sobotu 18.6. středem pozornosti celé
republiky. Srážka rychlíku s autobusem není tak obvyklá, ale buďme rádi, že vše dopadlo dobře.
Přeji vám všem hezké dva měsíce plné pohody, klidu, hodně zážitků a společných rodinných
výletů, abyste načerpali hodně sil a vrátili se v pořádku domů.
Hezké léto …
starosta L. Bohuslav

Informace pro veřejnost:

• Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:

- ve čtvrtek 25.8. - Čimelice – výstava zahrádkářů, chovatelů, cena na osobu členové 190,- Kč, nečlenové 200 Kč

• Obecní úřad připravuje od září rozesílání aktuálních zpráv, prozatím mailem. Kdo z občanů bude mít o
rozesílání zájem, může během prázdnin nahlásit svůj mail na OÚ (tel. 377945367, referent@obecchrast.cz).

• Ve středu 6.7. bude i přesto, že je svátek, otevřen Sběrný dvůr na Benátkách v tradiční době od 14,00 do 17,00 hod.
Poděkování organizátorů benefiční akce pro MŠ Chrást
Dne 25.6.2011 proběhla v prostorách Sportovního areálu Spartaku Chrást akce s názvem Předprázdninové
odpoledne se zvířátky z Madagaskaru. V průběhu odpoledne se na podiu vystřídaly ZUŠ Chrást, Sunny Girls
a Bodlák. Dalšími lákadly byli pro děti i dospělé šermíři, cvičení pejsci i spoustu dalších činností - výroba
korálkových náramků, lukostřelba, malování na obličej, trampolína….
Organizátoři akce velice děkují všem účinkujícím, kteří vystupovali bez nároku na honorář, všem
dobrovolníkům, kteří pomáhali s přípravou jednotlivých stanovišť, a také všem sponzorům a partnerům
akce. V neposlední řadě patří dík všem lidem, kteří na stadion dorazili a podpořili tak naši snahu. Na
vybavení školní zahrady jsme společnými silami přispěli částkou 6 721 Kč.
Markéta Šindelářová
ZŠ Chrást - http://skolachrast.blog.cz
Akce školy ZŠ Chrást – květen 2011

29.4. se konalo oblastní kolo zdravotnické soutěže, HMZ 2. stupně obsadil 4. místo. HMZ 1. stupně se umístil
na 1. místě s postupem do regionálního kola, tam se umístil na 2. místě.
3.5. Proběhla přednáška pro žáky 8. tř. „Nechtěné těhotenství, interrupce“, s touto tématikou žáky seznámila
J. Kultová, členka organizace Národní iniciativa pro život. Na přednášku následovala o týden později
hodinová beseda.
4.5. Byla pro 2. stupeň zorganizována exkurze do příbramských dolů, kde měli žáci možnost se podrobně
seznámit s hornickým povoláním. Dále následovala návštěva známého poutního místa, Svaté hory, exkurze
byla zakončena prohlídkou bývalého koncentračního tábora Vojna.
14.5. se žáci zúčastnili akce „Škoda bike maraton“, na 2. místě se úspěšně umístili – S. Fajfrová , D. Lukeš a
P. Novák.
16.-20.5. Na škole proběhl „Projektový týden“, žáci vytvářeli modely školy a nacvičovali různá vystoupení, která
budou součástí školní akademie, která je pořádána právě na počest 105. výročí otevření naší základní školy.
18.5. se konalo okresní kolo dopravní soutěže, žáci 9. třídy (P. Novák, D. Lukeš, M. Jůzková a M. Racková)
získali 3. místo v kategorii družstva, v kategorii jednotlivci se na 3. místě umístila M. Jůzková.
23.5. Proběhlo oblastní kolo zahrádkářské soutěže, do národního kola postoupila A. Matoušková (9. tř.).
25.5. žáci 9. ročníku pomáhali s organizací akce „Hry bez hranic“. Akce probíhala na půdě mateřské školy
v Chrástu a byla určena pro děti mateřských škol, tento rok byl obsah akce zaměřen na život v pravěku.
Lidová muzika z Chrástu
V souladu s podmínkami dotace oznamujeme, že občanské sdružení Chrástecká muzika, o.s. obdrželo od
Plzeňského kraje dotaci 30 000 Kč na zhotovení a prezentaci nových krojů, v rámci Programu podpory
spolkové činnosti spojené s prezentací Plzeňského kraje. Nové kroje byly představeny na dubnovém koncertu
v Chrástu i na dalších vystoupeních. Ve dnech 7.-10.7.2011 se Lidová muzika z Chrástu zúčastní
Mezinárodního folklórního festivalu Lužica-Lausitz v německém Budyšíně, kde bude reprezentovat nejen
naši obec a Plzeňský kraj, ale (spolu s jabloneckým souborem Furiant) celou Českou republiku.
V termínu 28.- 31.7. se účastní mezinárodního folklorního festivalu v Chomutově.
Oddíl Sluníčko
☼ Upozorňujeme všechny maminky a tatínky, že ve středu 29.6.2011 byla naposledy otevřena naše
klubovna před obdobím letních prázdnin a ve čtvrtek 30.6.2011 se uskutečnilo poslední cvičení před
obdobím letních prázdnin. Po skončení letních prázdnin budete informováni o zahájení cvičení a opětovném
otevření klubovny. Přejeme všem krásné prožití letních prázdnin a dovolených.

☼ POZVÁNKA NA ZÁŘÍ: Oddíl Sluníčko pořádá v neděli 11.9.2011 od 14.00 hodin „Pohádkový les“.
Akce se bude konat na samotě u Eriky a Karla Hricových v Chrástu (samota na louce pod nádražím).
PROGRAM: průběžný start od 14.00 do 17.00 hod (kdo dřív přijde, ten dřív vyrazí na trasu). Na cestě lesem
potkáte různé pohádkové bytosti, které budou zadávat úkol. Po splnění úkolu děti dostanou otisk razítka a na
konci malou odměnu. Kdo bude chtít, může si opéct svého buřta. Vstupné dobrovolné. Podrobnosti naleznete
na našich webových stránkách. Těšíme se na Vás.

MŠ Chrást - www.mschrast.blog.cz
Červen v mateřské škole Chrást
Nejkrásnějším měsícem ve školním roce bývá měsíc červen a to proto, že oslavujeme den dětí a těšíme
se na prázdniny. I u nás v MŠ Chrást jsme připravili pro děti spoustu her a zábavy. Písničkou jsme
poprosili sluníčko o pěkné počasí a hned 3.6.2011 jsme vyrazili na stopovanou. Vyplatilo se! Od rána
zářilo nejen slunce na obloze, ale i tváře dětí, které nadšeně „ pádily“ po barevně vyznačené trase. Radost
z plnění úkolů byla o to větší, že je děti nacházely ve vlastnoručně vyrobených obálkách. Dopoledne nám
uteklo jako voda. V zápalu a v nadšení ze hry si děti ani neuvědomily, jak dlouhou trasu zdolaly. Poslední
šipka směřovala k okénku se zmrzlinou, což bylo pro děti nejlepší odměnou za splnění úkolů. Zábava a
radost nás provázela i následující týden, kdy jsme vyrazili s batohy na zádech, tentokrát směr Středočeský
kraj na hrad Točník. U vchodu nás už vyhlížely pohádkové bytosti - vodník, král a víla - které byly našimi
průvodci na „Pohádkové cestě na hradu Točník“. Nebylo to putování „ode zdi ke zdi“, měli jsme přesný
plán, úkoly a cíl. Díky sklářce, drátenici, kameníkovi a kováři jsme získali důležitá slova do tajenky, která
nám otevřela cestu k pokladu dvouhlavého draka. Mezi plněním záludných úkolů jsme tajili dech nad
soubojem rytířů, pomáhali rakovi zvítězit nad liškou v pohádce tety Terezy, obdivovali šikovného poníka
Prince a pozorovali práci sokolníka. Došli jsme až do jeskyně, kde jsme probudili draka. Obrovským
štěstím pro nás bylo, že drak po těch letech, co žije na Točníku, už nepojídal princezny, ale radost mu
udělala obyčejná písnička. Drak sálal radostí. Stačilo už jen prozradit „Princ Bajaja,“což byla tajenka
pohádkové křížovky a truhla s pokladem nám vydala své bohatství. Nadšené děti odcházely s keramickým
penízkem v dlani. Naše putování za drakem skončilo úspěšně, všichni jsme se plni dojmů a unaveni zdárně
vrátili k autobusu. „Zazvonil zvonec a pohádky je konec…“, ale ve školce není pohádek nikdy dost. Za
další nadpřirozenou bytostí jsme se vydali i se svými rodiči a sourozenci pěší túrou na hrad Radyně,
který stojí na kopci nad Starým Plzencem. Radost ze společného výletu nezkazily ani rozmary počasí,
deštík nás příjemně osvěžil a cestou nám nožičky šlapaly jedna radost. Ze všech výletů jsme si dovezli
spoustu krásných zážitků. Na konci školního roku se rozdává vysvědčení a školka má také svůj slavnostní
rituál „Rozloučení s předškoláky“. Ve svém vystoupení ukázali předškoláci svým rodičům, prarodičům i
budoucí paní učitelce z 1.třídy, co se během celého školního roku naučili. Diváci měli šanci se setkat
s princeznou Arabelou a jejími kouzelnými předměty. Dospěláci byli překvapeni, kolik toho 6-leté děti znají
a dokonce umí i několik anglických slovíček. Po ukázce angličtiny následovala veršovaná pohádka „O
Palečkovi“ a hudební pohádka „Perníková chaloupka.“ Celý program uzavřelo slavnostní šerpování a
pasování na školáka.
A je tu ještě něco, na co se školáci těší úplně nejvíc, a to „poslední spaní,“aneb zůstáváme přes noc ve
školce jen s našimi učitelkami. Páteční odpoledne zahájil táborák pro všechny děti a jejich rodiče, po
kterém se naši nejstarší kamarádi „utábořili“ již sami, bez rodičů ve školce. Hry, slavnostní večeře
s přípitkem a bobřík odvahy dovedly „táborníky“ až k usnutí, což po tolika zážitcích nebylo žádným
problémem. Ráno přivítaly rodiče rozzářené tváře dětí a vyprávění, co nebralo konce…
Konec ale vždy přijde, a tak i my se moc těšíme na prázdniny. Hezké prázdniny přejeme i vám všem a
v září ahoj v mateřské školce.
Kolektiv učitelek MŠ Chrást
Farní sbor ČCE - chrast.evangnet.cz
Den upálení Mistra Jana Husa 6.7. od 17 hodin: sváteční zastavení u Husovy sochy v Chrástu se
zamyšlením faráře Karla Šimra.
Karel Šimr- farář ČCE
CK Sport Beran Chrást – cyklistický klub
Červen byl opět ve znamení spousty závodů, ale našim borcům šlo především o udržení výborných pozic
v Plzeňském poháru horských kol - Becker cupu. Po osmi odjetých závodech z deseti je na konci června
následující průběžné pořadí: kategorie Kluci 1.místo Lukáš Beran, 5.místo Sebastian Kerl, kat. Žákyně
nábor 1.místo Adélka Foltýnová, Žáci nábor 3.místo Tomáš Beran, 5.místo Maxmilián Kerl, Žákyně
nejmladší 1.místo Viktorka Pánková. Lukáš Beran jako vítěz své kategorie na Velké ceně Plzně získal titul
Mistr Plzně MTB! Becker cup pokračuje 23.7. v Klabavě a finále 31.7. ve Stupně. Dařilo se nám i na dalších
závodech, např. na Okolo Plzně Lukáš Beran vyhrál, Sebastian Kerl byl desátý, Tomáš Beran druhý a Max
Kerl čtvrtý.
Junior bike park
Na počátku června se nám podařilo instalovat prvních 50 m překážek této unikátní dřevěné dráhy a
momentálně sháníme další finance na její prodloužení. V neděli 26.6. proběhla první veřejná CykloŠkola,
které se zúčastnilo sedm dětí. V průběhu prázdnin ještě doplníme dráhu o další překážky a na září chystáme
slavnostní otevření spojené se závodem zručnosti. Do té doby je Junior bike park ve zkušebním provozu,
vstup je pouze na vlastní nebezpečí, děti pouze v doprovodu rodičů a cyklistická přilba nutná! Děkujeme

