Farní sbor ČCE - http://chrast.evangnet.cz
6.7. od 15 hodin u Husovy sochy v Chrástu: Sváteční zastavení k památce Mistra Jana Husa letos se čtením jeho posledního listu Pražanům a zpěvem spirituálů.
CK Sport Beran - cyklistický klub
V červnu se cyklistická sezona rozjela naplno, 2.6. pokračoval Pohár Plzeňského kraje MTB Becker cup
závodem ve Stříbře: kategorie Kluci:3.místo Sebastian Kerl a 8.místo Jakub Šmíd, Žákyně nábor 2.místo
Adélka Foltýnová, Žáci nábor 2.místo Max Kerl a 5.místo Lukáš Beran, Žákyně nejmladší 6.místo Viktorie
Pánková a 7.místo Adélka Šmídová, Muži 30-39 let 5.místo Marcel Beran a 7.místo Jan Šmíd.
V průběžném pořadí Becker cupu jsou ve svých kategoriích: 4.místo Jakub Šmíd, 5.místo Sebastian Kerl,
1.místo Adéla Foltýnová, 2.místo Max Kerl, 9.místo Lukáš Beran, 5.místo Viktorie Pánková, 7.místo Adéla
Šmídová, 6.místo Jan Šmíd a 7.místo Marcel Beran. Seriál pokračuje 28.7. v Klabavě a 5.8. mistrovstvím
kraje ve Stupně. Ani déšť neodradil naše borce od účasti na závodě Okolo Plzně 10.6. Vyhrála Adélka
Foltýnová i Max Kerl, na čtvrtých místech byl Lukáš Beran a Jakub Šmíd, pátý Sebastian Kerl, šestá
Viktorka Pánková a devátá Adélka Šmídová. Bratři Kerlové se účastní také Jihočesko-bavorského poháru.
Max vyhrál v Řepicích a Grafenau, v Bobrachu byl druhý, průběžně je první. Mladší Sebastian pak byl
v Řepicích čtvrtý, v Bobrachu druhý a v průběžném pořadí mu patří třetí místo.
Sport Beran ZUMBA+Pilates
Zumba s Elaine a pilates s Martinou budou po prázdninové přestávce pokračovat od poloviny září
v tělocvičně ZŠ.
FC Spartak Chrást
Zveme Vás na přípravná a mistrovská utkání našeho divizního „A“ mužstva:
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Chrást – Viktoria „19“ (hř. Dýšina)
Koloveč – Chrást (hř. Koloveč)
předkolo (venku)
1. kolo (venku)
Louny – Chrást (hř. Louny)
Chrást - Aritma
Štěchovice – Chrást
Chrást – Hořovicko
Český Krumlov – Chrást

Místní knihovna - 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.
Otevírací doba o prázdninách: pro veřejnost bude otevřeno v červenci týden od 9. do 13.7, v srpnu
od 20. do 24.8. v normální půjčovní době. První soboty v měsíci nejsou. Upozornění: červnové
výpůjčky se automaticky prodlužují do začátku září, starší upomínky běží dál.
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Události v červenci a srpnu:
5.7. – Den slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6.7. – Den upálení mistra
Jana Husa
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Červenec + srpen 2012

Dobrý den.

Chalupa U Šilíčků byla zbořena, ale původní statek U Šilíků nese číslo 30. Již před rokem
1532 zde hospodařil Martin Soukup. V roce 1552 se zde připomíná hospodář Šulík, jehož
zkomolené jméno dalo dvoru název. V roce 1693 si vyměnil Vít Šilík dvůr s Řehořem
Šaustarem z Dýšiny, ale jméno dvora se udrželo až do konce 19. století. V roce 1940 získal
Fr. Štaif povolení ke zřízení brusírny skla ve stodole při č. 30.
Slovo starosty:
Hurá prázdniny!! Skoro každý školák a student, bez ohledu na školní výsledky, zahodí 30.6.
školní tašku do kouta a možná prvně za rok prolistuje stolní kalendář, aby zjistil, že
v následujících osmi týdnech bude jen chytat lelky a přemýšlet, jak se naložit do sladkého nic
nevědění. Přejme jim to. I jich se dotýká naše hektická uspěchaná doba, kdy večer zapomněli
díky všem povinnostem, hudebkám a kroužkům, co měli ke snídani. Ale nezapomněli jsme
na veřejné zastupitelstvo, které se konalo ve čtvrtek 7.6. Kromě zásadních věcí, které se
projednávaly, jsem byl překvapen, jak někteří občané hájí neustále své soukromé nebo cílené
zájmy i dost nevybíravým způsobem projevu. Vím, že v obci chybí v určitých částech
kanalizace,vodovod, komunikace, odvodnění… stále někdo ruší noční klid a je neposekáno,
ale přesto vím, že většina z vás ví, že rozpočet není nafukovací a selský rozum v sousedských
neshodách je nejvzácnější. Kdo navštívil 1.6. evangelickou faru v Chrástu a dýšinský
kostel i faru, byl příjemně překvapen zajímavým programem na Noci kostelů. Červen byl
opět nabitý akcemi. Nocí kostelů a Chrásteckou poutí to začalo a cirkusem u školy (22.6.)
skončilo. A já tímto děkuji všem, kdo během měsíce června (oddíl Sluníčko, CK Sport
Beran, ZUŠ Chrást, kulturní výbor, fara ČCE) zpříjemnil dětem čekání na vysvědčení.
Po několika jednáních bylo rozhodnuto. Chrást jde do světa. Od příští sezóny začíná náš
fotbalový klub FC Spartak hrát divizní soutěž. Je to velký krok do neznáma, ale vzhledem
k výsledkům, které v poslední době tento klub dosahuje, si to fotbalisté i místní příznivci
fotbalu zaslouží. Držme jim v nastávající sezóně palce. Ale ve světě je již Lidová muzika
z Chrástu. S velkým úspěchem nás reprezentovala na mezinárodním dudáckém festivalu
ve městě Flepo (Německo – oblast Sasko a Horní Lužice). Děkuji za reprezentaci naší obce.
A aby vše nebylo tak jednoduché, tak nás opět překvapila dešťová smršť, která ukázala ve
středu 20.6. svoji sílu. Vymrštěné kanály na komunikace a přeplněné kanalizační potrubí
zaplavilo plno sklepů a vytopilo několik garáží. Nejhůře asi dopadla cesta do dolejšího
Chrástu, z které se stalo oraniště. Podobně dopadly cesty v celém dolejším Chrástu. Co
dodat?! Snad jen to, že si asi budeme muset zvykat na rozmary počasí častěji. Máme přece
chrástecké Benátky. Jsme trochu dál od těch pravých italských Benátek a taky nemáme moře.
Máme pouze řeku Klabavku, ale i tak nám dává počasí v poslední době zabrat. Doufám, že si
to rosnička nepopletla… Červenec a srpen bude také ve znamení olympijských her. Je to
největší svátek všech sportovců z celého světa. Možná, že někdo z Chrástu (nejblíže jsou naši
lukostřelci - máme již mistra republiky) bude za pár let reprezentovat naši obec.
Přeji vám, abyste o dovolené načerpali sílu, rosnička vás moc nezlobila a ve snu si přejte také
8 týdnů volna! Prázdniny a dovolené jsou na začátku….
starosta L. Bohuslav

Informace pro veřejnost:
• Obec Chrást provozuje SMS InfoKanál, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná
čísla Vašich mobilních telefonů v SMS (zatím registrováno 156 občanů). Bližší informace na
internetových stránkách obce Chrást www.obecchrast.cz nebo přímo na OÚ Chrást.
• Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili splátku za svoz komunálního odpadu na 2. pololetí 2012, že
by tak měli učinit do 10. července. Po tomto datu jim bude doručena upomínka a poté ukončen svoz!!!
Děkujeme za spolupráci. Pozor! Doklad o zaplacení budete potřebovat na sběrném dvoře!
Třídění odpadu
V rámci Odpadového systému obce je zajišťováno sdružené plnění pro společnost EKO-KOM, a. s. a
spotřebitelé mohou odkládat odpady z obalů v rámci tohoto systému:
Sběr papíru - Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky,
knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky); Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný
nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby
Sběr skla - Do zelených nádob můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy tabulové sklo; Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Sběr plastů - Do žlutých nádob můžete odhodit: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je
sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén; Prosím, nevhazujte: novodurové
trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
Sběr nápojových kartonů - V naší obci se nápojový karton sbírá do nádob společně s Plasty, nádoby jsou
označeny oranžovou nálepkou.
V Chrástu se nachází 15 stanovišť s nádobami na separovaný odpad.
Sběr kovů - Kovové odpady se odnášejí do sběren, nebo na sběrné dvory. V naší obci budou probíhat
pravidelné mobilní svozy kovového odpadu v intervalu 2x ročně.
Sběrný dvůr - Sběrný, nebo také „recyklační“ dvůr je místo, kde můžete odevzdat odpady, které se nevejdou
do běžných kontejnerů. Každý dvůr má svého správce a ten vám poradí, do kterého kontejneru můžete odložit
odpady, které jste přinesli, nebo přivezli. POZOR! Od 1.7. budeme požadovat při návštěvě sběrného
dvora doklad o zaplacení svozu odpadu (popelnice, kontejner v Dolejším Chrástu, pytle na odpad).
V opačném případě zaplatíte za odpad dle ceníku na sběrném dvoře. Pokud doklad doma nenajdete, přijďte
v pracovních dnech na Obecní úřad a my vám rádi vystavíme duplikát.

Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info

☼ Oddíl Sluníčko pořádá v sobotu 1.9.2012 od 13.00 hodin „Pohádkový les“. Akce se bude konat na

samotě pod nádražím v Chrástu. PROGRAM: průběžný start od 13.00 do 16.00 hodin (kdo dřív přijde,
ten dřív vyrazí na trasu). 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. Podrobnosti naleznete na našich webových stránkách. Těšíme se na Vás.

MŠ Chrást - www.mschrast.blog.cz
Červen v mateřské škole
Ani v červnu naše školka nelenila a připravila pro děti řadu aktivit mimo běžné dění. Hned 1.6.2012 oslavily
děti svůj svátek na dopravním hřišti, kde jezdily na kolech, koloběžkách a odrážedlech. Mimo jízdy na
hřišti, kde na ně dohlíželi policisté, čekala na děti ještě exkurze k hasičům a rychlokurz zdravovědy na
zahradě MŠ. Děkujeme všem, kteří nám akci pomohli zajistit – policistům, hasičům a žákům 9. tř. ZŠ Chrást.
O necelý týden později se děti proměnily ve sportovce na „Letní školkové olympijádě,“ kde si na školní
zahradě a v tělocvičně vyzkoušely řadu sportovních aktivit. Všem všímavým rodičům děkujeme za pečlivost,
se kterou si prohlíželi medaile dětí, a na vysvětlenou dodáváme, že název naší akce nekopíruje olympiádu
pravou, tudíž se nejedná o naši nevědomost a neznalost, nýbrž o záměrnou úpravu názvu akce☺. Budoucí
školáci se i v posledním školním měsíci několikrát setkali, aby procvičili svůj rozum, grafomotoriku a
nakonec shrnuli všechna setkání při předávání diplomů. Červen je snad v každé škole měsícem výletů. Ani u
nás tomu nebylo jinak. Vyrazili jsme hned třikrát. Děti ze Sluníček společně se staršími dětmi z Berušek a
Krtečků objevovaly kouzlo farmářství v obci Milínov 13.6. Den poté 14.6. vyrazili Krtečci společně
s malými dětmi z Berušek na vodní hamr do Dobříva. Poslední výlet 21.6.patřil Beruškám a školákům ze
Sluníček a Krtečků a naše cesta směřovala do Nebílov na divadlo a prohlídku zámku. I letos se uskutečnilo
tradiční rozloučení se školáky, které mělo ale podobu odlišnou od let předchozích. Rozloučení se školáky
aneb „Stezka sedmero školáckých dovedností“ byla pro děti zajímavou obměnou a my doufáme, že se
školákům líbila alespoň tak, jako nám. Táborák na závěr školního roku nesměl chybět ani letos. Vůně buřtů
se linula kolem zahrady v pátek 22.6. Mimo vůně a tónů kytary byla ve vzduchu patrná také nervozita našich
školáků. Posledního spaní, které navazuje na táborák, se letos zúčastnilo 18 budoucích prvňáčků. A stejně

jako každý rok, i letos všichni zdárně zvládli slavnostní večeři, stezku odvahy, přespání ve spacáku i
rozcvičku v ranní rose. Nu, a aby toho nebylo málo, přišel nám poslední školkový týden zpříjemnit svým
programem „Muzikantská cesta kolem světa“ Milan Benedikt Karpíšek. Velký úspěch sklidil u našich dětí
ve středu 27. 6.
Pro letošní školní rok je to již opravdu vše. Přejeme Vám krásné léto a v září se zase těšíme na shledání.
Za MŠ paní učitelka Markéta

ZŠ Chrást - http://skolachrast.blog.cz/
Milí čtenáři Kulicha, i v letošním roce byl v chrástecké škole programem na Den dětí orientační závod
Chrástecké bludiště. Všechny děti školy se vydaly na trať tohoto již tradičního závodu. Chrástecké
bludiště je orientační závod, ve kterém mají děti za úkol v co nejlepším čase proběhnout trať, která vede
lesem. Dále se dne 7. června děti z 8. a 9. třídy zúčastnily vodáckého výletu po řece Berounce, počasí se
sice moc nevydařilo, ale i tak si to všichni užili. 7. června se uskutečnil školní výlet na hrad Okoř, do
Lán a do Lidic, kde jsme si několik dní před 70. výročím vyhlazení obce připomněli její tragický osud.
Dne 13.6. proběhl sportovní turnaj, který byl uspořádán společně se ZŠ Dýšina, žáci se utkali ve
florbale a v přehazované. Jelikož jsme se museli i letos rozloučit se žáky 9. ročníku, proběhlo dne 27.
června slavnostní vyřazení žáků na Obecním úřadě v Chrástu. V měsíci červnu se také uskutečnilo
regionální kolo Biologické olympiády, ve kterém obsadil výborné 4. místo žák Ondra Sterly. Asi
největším zážitkem však byl zájezd do Anglie, který by Vám děti chtěly krátce přiblížit: 17. června se
žáci 6. – 9. tříd vydali na zájezd do Jižní Anglie. První zastávkou byla Belgie, kde jsme prozkoumali
Atomium a krásné historické město Bruggy. Přespali jsme ve francouzském Calais a ráno se přeplavili do
Velké Británie. Navštívili jsme Battle Abbey, Chichester a úžasným zážitkem byla procházka po útesech
Beachy Head. Večer jsme dorazili do našich „adoptivních“ anglických rodin, kde jsme si vyzkoušeli naše
znalosti angličtiny – prošli jsme! Po anglické snídani jsme vyrazili do Winchesteru a přístavu Portsmouth,
kde si všichni prohlédli vlajkovou loď kapitána Nelsona a námořní muzeum. Po celodenním putování jsme
dorazili do rodin, které byly velmi příjemné, a moc se nám tam líbilo. Poslední den jsme strávili v deštivém
Londýně. Projeli jsme se obrovským London Eye a vyfotili jsme se se známými osobnostmi v museu
Madame Tussauds. Vyčerpaní, ale šťastní, jsme dojeli do Doveru a půlnočním trajektem se vydali na cestu
domů. Výlet jsme si moc užili a rozhodně se do Anglie ještě vrátíme.
Kamila Štruncová, Monika Červená
ZUŠ Chrást - www.zus-chrast.cz
Milí čtenáři Kulicha, dovolte mi dnes už jen poděkovat učitelům školy za bohatý školní rok, rodičům za
spolupráci a dětem za dobré výsledky. Ten školní rok byl pro nás velmi bouřlivý, především byl ve znamení
četných odchodů a příchodů na mateřské dovolené a z mateřských dovolených. Znamenalo to častější výměny
učitelů pro některé žáky, což není příjemné a žádoucí. Ale takový je život, nešlo to jinak a děkuji za trpělivost.
Ještě nějaké drobné změny nás čekají v příštím školním roce, ale nebude to již v takovém měřítku. Obci,
jakožto zřizovateli, musím poděkovat za podporu našich aktivit, především pak „Noci na Karlštejně“, která
doznala určité kvality a z dosavadních představení souboru Karkulka se jeví jako jednoznačně nejpovedenější.
Mnozí z vás se o tom přesvědčili na Chrásteckém dni a dáte mi jistě za pravdu. Součinností všech výše
jmenovaných složek se přihodilo, že ZUŠ Chrást dva roky po sobě naplnila maximální možnou kapacitu, což
je 241 žáků, povolených naší škole Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. A nyní, po talentových
zkouškách pro příští rok se dá odhadnout, že se tak stane i po třetí. Dokonce bychom užili i ještě větší penzum
žáků, ale to bohužel není možné – v tomto ohledu je nadřízenými úřady vyhlášen stopstav. Buďme tedy rádi
za to, co je a držme si palce, ať to vydrží. Zájem o školu je tedy velký a dokládají to slova jedné maminky při
talentových zkouškách na pobočce ve Volduchách: „My jsme z Oseka, máme to vlastně stejně daleko do
Rokycan, ale o Vaší škole jsme slyšeli tolik chvály, že jdeme raději k vám.“ A takto optimisticky se můžeme
rozejít na prázdniny. Na shledanou po nich.
Květoslav Borovička, ředitel ZUŠ Chrást
Myslivecké sdružení Chrást
ČERVENEC V NAŠÍ HONITBĚ
Rok se přehoupl do své druhé poloviny a opět tu máme červenec – měsíc horkých, slunných dnů, prázdnin,
dovolených, ale také srnčí říje. V této době se naplno naši členové věnují lovu srnců. Ponechání odstřelu srnců
na dobu říje je rozumné, neboť se ukáže jejich kvalita k chovu nebo odstřelu. Lov srnce patří
k nezapomenutelným zážitkům, při kterých nechtějí být myslivci rušeni nevychovanými návštěvníky lesa. Po
několikaměsíční odmlce se již naplno můžeme věnovat odstřelu černé zvěře. Loví se kategorie lončáci a
selata. Při lovu však musíme být maximálně obezřetní, protože v naší honitbě je velká frekvence návštěvníků
lesa. A to nejen přes den, ale i za soumraku a časně zrána. Od 1.7. se loví straka obecná a vrána obecná. Do
25.7. musí myslivecký hospodář zpracovat plán lovu drobné zvěře a plán honů na sezonu 2012.
MS Chrást

