Významný den:
28. září –
Státní svátek Den české státnosti

FC Spartak Chrást
Zveme Vás na mistrovská utkání chrásteckých mužstev:
5.
6.
7.
8.
9.

Krajský přebor mužů "A" - podzim 10/11
SO 04.09.
17:00 Stod
Chrást
SO 11.09.
17:00 Bolevec
Chrást
SO 18.09.
16:30 Chrást
Stříbro
SO 25.09.
10:15 Příkosice Chrást
SO 02.10.
16:00 Chrást
Hor.Bříza

3.
4.
5.
6.
7.

Městský přebor mužů "B" - podzim 2010/2011
PÁ 03.09. 18:00 SENCO "B" Chrást "B"
NE 12.09. 17:00 Chrást "B"
Malesice
NE 19.09. 16:30 Dýšina
Chrást "B"
NE 26.09. 16:30 Chrást "B"
Křimice "B"
NE 03.10. 16:00 Zruč "B"
Chrást "B"

Sport Beran
Úspěchy CK Sport Beran
Pro chrástecké vyznavače horských kol v srpnu skončil letošní 10ti dílný Pohár Plzeňského kraje Becker cup velkým úspěchem. Družstvo ve složení Viktorie Pánková, Tomáš Beran a Marcel Beran
skončilo v celkovém hodnocení na druhém místě! Také jednotlivcům se dařilo: V kategorii kluci 5.místo Lukáš Beran, 6.místo Maximilián Kerl, 9.místo Sebastián Kerl, žákyně nábor - 2.místo
Viktorie Pánková, žáci nábor - 4.místo Tomáš Beran a muži B - 4.místo Marcel Beran. Maximilián
Kerl se navíc může pochlubit titulem Mistra Plzně 2010! Všichni se těšíme na slavnostní vyhlášení
v prostorách pivovaru Purkmistr v Plzni Černicích 17.října. Na sezonu 2011 plánujeme opět připravit
závod pro děti a rozšířit naše řady o další bikery především dětských kategorií.
Marcel Beran - CK Sport Beran Chrást
Sport Beran Indoor cycling přijme instruktora/instruktorku na 1-2 hodiny týdně. Nástup
od října 2010. Nabídky posílejte na info@sportberan.cz do 13.9.2010.
Místní knihovna - tel. 377845514, e-mail: knihovnachrast@volny.cz
Nové stránky knihovny: http://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 (4.9.)
8.00 – 12.00
!!! Pondělí 27.9. bude knihovna zavřená !!!
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
Přehled akcí:
Datum
ne 29.8.
!změna!

Čas
14,00

Místo
samota u Eriky
(pod nádražím)

Akce

Pořadatel

Pohádkový les

oddíl Sluníčko

st 15.9.

15,30

DPS Chrást

Čtení v DPS - pokračujeme
s Gabrou a Málinkou

Kulturní výbor

so 18.9.

10,00-13,00

Lidový dům

Burza dětského oblečení

oddíl Sluníčko

ne 19.9.

17,00

fara ČCE

Ekumenická neděle

farní sbor ČCE

út 21.9.

20,00

hasičárna

„Šperkování“

oddíl Sluníčko

Lidový dům

Chrást ve filmu a fotografii
aneb Sousedské posezení
v Lidovém domě

Kulturní výbor

so 2.10.

18,00

Vyluštění hádanky z úvodu: Antonín Jaroslav Puchmajer, 7.1.1769-29.9.1820
Kontakt na tvůrce Kulicha: referent@obecchrast.cz, knihovnachrast@volny.cz.
Vydává Kulturní a sportovní výbor OÚ Chrást
srpen 2010
ev. č. MK ČR - E 16084
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Dobrý den,
dnes zavítáme do nedalekých Radnic do doby obrozenecké na přelomu 18. a 19.století. Působil
zde v letech 1806-1820 vlastenec a národní buditel, básník, jazykovědec, překladatel a pedagog,
katolický kněz Antonín Jaroslav ..... (příjmení je ve skrývačce). Radnice díky němu vstoupily do
kulturní historie, protože tento pán zde založil první čtenářský spolek v Čechách.
Nápověda skrývačkou (příjmení): V tváři opuch maje, radši do roboty nešel.

Slovo starosty:
Prázdniny a dovolené skončily a tím nám a hlavně dětem i jejich rodičům nastane opět
každodenní pravidelný shon. Věřím, že jste se všichni v pořádku vrátili z dovolených, táborů,
výletů nabiti novou energií. Nám počasí přálo, ale méně už lidem v krajích, které zasáhly povodně.
Přemýšlel jsem o tom udělat sbírku, ale po zjištění situace jsem usoudil, že každý může zaslat
určitou finanční částku na některý z účtů, které jsou prezentovány v televizi nebo v novinách
a tím těmto lidem v nouzi pomoci. Informoval jsem se i na možnost věcné sbírky.
Zkontaktoval jsem několik postižených obcí a dozvěděl jsem se, že věci končí v centrálních
skladech nebo na obecních úřadech, protože postižené obce jsou zásobeny obchodními
řetězci a materiálu na úklid je nadbytek.
Během prázdninových měsíců bylo v naší obci opravdu živo. Na začátku měsíce jsme změnili
nájemce našeho Lidového domu. Lidový dům nezůstal dlouho zavřený a opět čepuje pivo a
připravuje obědy i večeře tak, jak to má být ke spokojenosti nás všech. Naplno se rozjela nová
cukrárna u rybníka, která má velkou profesionální úroveň. Vše bylo přesně načasováno na čilý
prázdninový ruch pro turisty i vodáky. Začali jsme a dokončujeme - jak jsme slíbili - opravy částí
ulic Zahradní, U Stadionu, U Trati a Mlýnské (u Martínkova mlýna). Opravy jsou docela náročné,
jak na mechanizaci, tak i finančně, ale zvládáme to včetně důstojné opravy cesty do Dolejšího
Chrástu, kterou dokončíme. Možná jste si všimli, že na Benátském mostě je dokument, který
potvrzuje, že územní řízení na rekonstrukci Benátského mostu je v plném proudu. V červenci nám
byla přidělena částečná dotace na rozšíření čističky. Ze získané dotace pro místní knihovnu, jsme
mohli zrekonstruovat počítačový program pro knihovnu a zároveň obnovit počítače pro veřejnost.
V budově základní školy jsme dokončili výměnu podlah z dotačního programu krajského úřadu.
Také byla vyměněna podlaha ve vstupní hale a opravena střecha nad dívčími záchody. Máme
předělaný projekt včetně stavebního povolení na vodovod do Dolejšího Chrástu, který bude
pokračovat do Smědčic přes „Liškárnu“. Obnovili jsme projekt na rekonstrukci rybníka a opravu
hráze a máme stavební povolení a žádáme o dotaci. Z příjemných zpráv rovnou k vandalismu. Ten
se projevil na tabuli na Poradce a shozením lavičky do stráně. Tyto činy nás nutí přemýšlet, zda
středověk neměl větší možnosti, kdy lumpové a zloději se trestali pranýřováním, vypálením cejchu
nebo sekáním končetin. Jsou ale i věci, které jsou nepříjemné i jinak. Každý jistě zaznamenal
rozkopanou komunikaci II/233 v zatáčce u školy. Bohužel při výstavbě kanalizace v roce 2001 se
zapomnělo na propojení a odvod splašků ze základní školy a zdravotního střediska a odpad byl
sveden do stráně pod školou. Toto přepojení nás stojí 250.000,- Kč, podobně jako v loňském roce
jsme propojili kanalizaci u závor za 158.000,-Kč. Raději bychom investovali do opravy cest.
Například kompletní oprava ulice Nové včetně odvodnění a obrub by stála 649.000,- Kč - snad
znovu našetříme ...?! Ale prázdninový maratón škod pokračuje. Na začátku prázdnin jsme uvedli
do provozu „téměř“ nezničitelné dětské hřiště. Týden před začátkem školního roku, kdy jsou již
všechny děti doma a chtějí se bavit na místě jim určeném pod dohledem rodičů, se v bytové
zástavbě z pátku 20.8 na sobotu 21.8. ztratilo houpací hnízdo! Proč?!!! Nevím, zda toto mám

nazvat zlodějinou nebo zločinem spáchaným na dětech. Škoda za 36.000,- Kč. Co dodat! Ve
čtvrtek 26.8. proběhlo veřejné zastupitelstvo obce Chrást, kde se projednávaly důležité věci pro
chod obce a byla schválena i změna rozpočtového výhledu do roku 2014.
I když je ještě léto, stejně na nás již dýchl podzim a pomalu se připravujeme na výměnu
šatníku a začínáme přemýšlet, jak budeme trávit podzimní víkendy, kdy noc se začíná
prodlužovat a den krátit. Zveme vás tímto v sobotu 2.10. na II. Sousedské posezení
v Lidovém domě v nově vymalovaném a opraveném sále. Těšit se můžete na promítání
filmů na přání o Chrástu z archivu i novinek Zbyňka Blahety, hezkou živou hudbu a
občerstvení s programem.
Přeji dětem i rodičům hezký začátek školního roku a nám všem krásný barevný klidný
podzim ….. a vandalům obecní pranýř!
starosta L. Bohuslav

Informace pro veřejnost:
• Během letošního roku jsme získali dotace na několik projektů:
Výměna podlahové krytiny v učebnách ZŠ Chrást - Tato akce byla
uskutečněna za finanční podpory Plzeňského kraje.
Změna knihovního systému LANius na systém Clavius -

Pořízení nového knih. systému a počítač. vybavení bylo
finančně podpořeno z grantu VISK3 Ministerstva kultury ČR.
„Čistá Berounka II. etapa, Chrást – ČOV“ - Akce Stavební
úpravy ČOV Chrást je částečně financována ze státního
rozpočtu v programu Výstavba a obnova infrastruktury
vodovodů a kanalizací II. Ministerstva zemědělství ČR.

• Obec Smědčice vás srdečně zve na smědčickou poutní václavskou slavnost, která se

•
•
•

•

•

uskuteční 25.9.2010 od 14 hod. ve Smědčicích v kapli sv. Václava na návsi. Těšit se můžete
na mši svatou za doprovodu Chrástochoru, dále vystoupí Lidová muzika z Chrástu a
k ochutnání budou pouťové koláče.
Obecní úřad může v měsíci říjnu v případě dostatečného zájmu zajistit další očkování psů.
V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte na OÚ – osobně, telefonicky, e-mailem – do konce
září. Pokud bude dost zájemců o očkování, v říjnovém Kulichu uveřejníme přesný termín.
Po prázdninové přestávce opět začíná cvičení žen s gymbally od pondělí 13.9. v 19,00 hod. a
zdravotní cvičení s Andreou Kunčickou od 15.9. v 19,00 v tělocvičně základní školy.
Žádáme laskavě občany, aby použité ošacení a textil nevyhazovali do popelnic na
bytovkách, které nejsou určeny pro tento účel, ale můžete je odvézt do sběrných nádob na
Doubravce u Penny Marketu nebo za prodejnou M.A.T. Zároveň upozorňujeme občany, že
9.října proběhne ve spolupráci s OS Diakonie Broumov sbírka použitého ošacení. Bližší
informace v říjnovém Kulichu.
V příloze vám dáváme k dispozici jízdní řády všech hromadných dopravních prostředků.
Jsou vytištěné oboustranně dva pod sebou. Došlo k drobným změnám u linky MHD č. 54 a č.
52 (tučně vyznačené). U vlakového spojení však dochází k větším změnám z důvodu výluk
na trati Plzeň-Praha!!!
Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:
- v sobotu 11.9. – Spál. Poříčí – nákup švestek, jablek, sad př. Sedláčka, doprava vlastními auty,
odjezd v 8,00 hod. z Dýšiny, ul. Na Vyhlídce 240
- v úterý 14.9. – přednáška „Prostředky na ochranu rostlin“ v zased. místnosti OÚ Dýšina od 17,00 h.
- v sobotu 18.9. – Horní Bříza – vinobraní, výstava hroznů, pořádá př. Ing. Kratochvíl (autobus 60 Kč)
- v neděli 19.9. – Litoměřice – Ředhošť – výstava, trhy (členové 230,- Kč, nečlenové 250,- Kč)

Chcete-li více informací, navštivte také tyto internetové stránky:
http://chrast.evangnet.cz - Církev českobratrská evangelická
www.obecchrast.cz - Obecní úřad Chrást
www.zus-chrast.cz - Základní umělecká škola Chrást
www.slunicko.vesele.info - oddíl Sluníčko
http://skolachrast.blog.cz - Základní škola Chrást
www.mschrast.blog.cz - MŠ Chrást
http://naseknihovna.cz/chrastuplzne - Místní lidová knihovna (nové stránky)

Oddíl Sluníčko
☼ Oznamujeme, že v neděli 29.8.2010 se od 14,00 hod. uskuteční „Pohádkový les“ na samotě u Eriky
v Chrástu. Na cestě lesem potkáte různé pohádkové bytosti, které budou zadávat úkoly. Po splnění úkolu
děti dostanou otisk razítka a na konci malou odměnu. Kdo bude chtít, může si opéct svůj buřt. Vstupné
dobrovolné. Podrobné informace naleznete na našich internetových stránkách: www.slunicko.vesele.info.
☼ Po skončení letních prázdnin Oddíl Sluníčko opět zahajuje pravidelné cvičení a to ve čtvrtek
2.9.2010 od 09.00 hodin v tělocvičně TJ Spartak Chrást. Provoz v klubovně bude zahájen ve
středu 1.9.2010 a to jak dopoledne (10.30-12.00 hodin), tak i odpoledne (16.30-18.00 hodin).
☼ V pátek 17.9. a v sobotu 18.9.2010 se uskuteční Burza dětského oblečení, obuvi a sportovních
potřeb v bývalém kinosále v Lidovém domě v Chrástu. Burza bude mít formu komisního prodeje.
Budete zde moci prodat (maximální počet 50 ks) či koupit dětské podzimní a zimní oblečení, obuv,
sportovní potřeby a dále hračky a kočárky. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout některý kus oblečení
(např. poškozené nebo znečištěné atd.). V pátek v době od 17.00 do 19.00 hodin bude prováděn náběr
zboží a v sobotu od 10.00 do 13.00 hodin prodej. V případě nejasností kontaktujte p. Chocovou na tel.
číslo - 737 571 464. Přijďte si vybrat něco pěkného pro vaše menší i větší zlatíčka.
☼ Oddíl Sluníčko Vás zve na „Šperkování“, které se uskuteční v úterý 21.9.2010 od 20.00 hodin
v klubovně Hasičského sboru Chrást. Cena kurzu je 270 Kč. Budeme tvořit háčkovaný nebo motaný
šperk z korálků. Vyučující bude Lenka Voráčová. Závazné objednávky nahlaste nejpozději do 14.9.2010
na telefon: 606 572 022 (p. Čechurová) nebo na e-mail: slunicko.vesele.info@seznam.cz, z důvodu
zajištění potřebného materiálu. Srdečně se na Vás těšíme.

☼

Oddíl Sluníčko pořádá v sobotu 9.10.2010 od 15.00 hodin „Bramboriádu“ na farské zahradě
v Železniční ulici v Chrástu. Program: pro děti budou připraveny tradiční i netradiční podzimní hry a soutěže,
pečení brambor v ohništi a výroba postavičky z brambor nebo bramborového razítka. Bramboriáda se koná za
každého počasí. V případě špatného počasí budou zajištěny stany, přesto doporučujeme vzít pláštěnky s sebou.
Brambory zajistí oddíl Sluníčko. Vstupné dobrovolné. Těšíme se na Vás.
☼ Oddíl Sluníčko při TJ Spartak Chrást pořádá 4. ročník závodu „Běh chrásteckou strání“ v neděli
10.10.2010 od 15.00 hodin v Dolním Chrástu. Start bude u mostu přes řeku Klabavku po jednotlivcích (týmech)
a cíl u Obecního úřadu. Přihlášky budou v místě startu od 14.15 do 14.45 hodin. Startovné činí 20 Kč (děti do 8 let
- 10 Kč a domácí mazlíčci - zdarma). Rozpis kategorií bude v místě startu a také na našich webových stránkách.
Vyhodnocení bude probíhat po skončení závodu v hospodě „U žáby“. První tři z každé kategorie obdrží medaili se
svým jménem, výherci nad 15 let navíc volnou vstupenku do Sport Beran Indoor Cycling centra a děti drobnou
cenu. Možnost občerstvení a opečení buřtů (k zakoupení „U žáby“.) Na závěr bude ze všech účastníků
vylosována TOMBOLA. Přijďte si i Vy zasoutěžit! nebo alespoň podpořit závodníky.

Farní sbor ČCE
- 19.září se koná Ekumenická neděle: v 17 hodin společná bohoslužba evangelického sboru
v Chrástu a římskokatolické farnosti v Dýšině v chrástecké modlitebně.
- ANKETA O VYZVÁNĚNÍ

Děkuji vám všem, kdo jste se zúčastnili ankety o vyzvánění z nové zvonice na faře. Celkem se během prázdnin
sešlo 72 hlasů. Vzhledem k tomu, že většina hlasujících zatrhla více možností, vypadá výsledek následovně: Vede
zvonění "klekání" (42 hlasů), za ním následuje zvonění poledne (39 hlasů) a ohlašování poledne pouze o nedělích
a svátcích (24 hlasů). Odbíjení hodin by si přálo pouze 9 lidí a jeden hlasující nechce zvonění vůbec. Většina
účastníků ankety si tedy přeje, aby zvon - kromě svolávání k bohoslužbám - zněl každé poledne a vpodvečer
(předpokládám v 18 hodin letního času a v 17 hodin zimního času). K tomu ovšem potřebujeme instalovat
automatický pohon zvonu. Nabídky firem se zatím pohybují kolem 50 000 Kč. Ze sbírky na zvonici zbývá už jen
8 000 Kč - a tak budeme muset hledat další finanční zdroje. Pokud byste o nějakých věděli nebo byste někdo měl
chuť vytvořit tým zvoníků, kteří by zatím zvonili ručně, ozvěte se... Zatím vidím jako reálné zvonit aspoň o
Karel Šimr, farář sboru ČCE
nedělích a svátcích.

SDH Chrást
V neděli 27. června 2010 se v Chrástu uskutečnil první ročník Memoriálu Vašíka Kovaříka. Zasoutěžit si
přijeli mladí hasiči z několika obcí na severním Plzeňsku. Celkem pět družstev soutěžilo v požárním útoku
a štafetě. V mladší kategorii se o druhé a třetí místo podělila dvě družstva z Kyšic. Druhé místo ve starší
kategorii obsadilo družstvo Dýšiny. Zlato v obou kategoriích zůstalo u pořádajících chrásteckých. Po
slavnostním nástupu a předání medailí a odměn si děti ještě mohly vyzkoušet stříkání na cíl pomocí
džberové stříkačky. Memoriál uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Chrást vpředvečer výročí tragické
nehody nedaleko obce, v jejímž důsledku zahynul místní mladý hasič Václav Kovařík. Jeho památku uctili
v úvodu přítomní minutou ticha.
Alena Jungová

