FC Spartak Chrást

Významné dny měsíce:

Zveme Vás na mistrovská utkání chrásteckých mužstev:
Krajský přebor mužů - podzim 2011/12
5. Ne 11.9. 17:00 Vejprnice - Chrást
6. Pá 16.9. 17:30 Chrást – Přeštice
7. So 24.9. 16:30 SK ZČE - Chrást
8. So 1.10. 16:00
Chrást – Rapid

2.
3.
4.
5.
6.

Městský přebor mužů - podzim 2011/12
Ne 4.9. 17:00 Chrást – Vodní stavby
So 10.9. 17:00 Starý Plzenec - Chrást
Ne 18.9. 16:30
Chrást – TJ Košutka
Ne 25.9. 16:30 Sokol Křimice - Chrást
Ne 2.10. 16:00 Chrást – Sokol Letná

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
8.00 – 12.00

Každá 1. sobota v měsíci (3.9.)
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.

Během prázdnin proběhla v knihovně revize fondu (povinná 1x za 5 let). Starší a méně používané
knihy budou umístěné ve skladišti, je možné si je vyhledat v katalogu a zarezervovat pro
vypůjčení telefonicky nebo mailem.
Knihovna bude zavřená ve čtvrtek 29.9. mezi 10. - 16. hodinou.

Přehled akcí:
Datum

Čas

Místo

Akce

Pořadatel

pá 9.9.

21,00

Lidový dům

Koncert skupiny Extraband

Lidový dům

ne 11.9.

14,00

samota u Eriky
(pod nádražím)

Pohádkový les

oddíl Sluníčko

st 14.9.

15,30

DPS Chrást

Čtení v DPS

Kulturní výbor

pá 16.9.

19,00

hostinec U Žáby

Koncert Ivana Hlase – Trio

hostinec U Žáby

ne 18.9.

13,00

Junior Bike Park

Slavnostní otevření
Junior Bike Parku

Sport Beran

ne 18.9.

17,00

fara ČCE

Ekumenická neděle

farní sbor ČCE

so 24.9.

10,30-12,30

Lidový dům

Burza dětského oblečení, obuvi
a sportovních potřeb

oddíl Sluníčko

!!úterý!!
27.9.

18,00

Lidový dům

5. veřejné zasedání
zastupitelstva obce

OÚ Chrást

út 27.9.

18,00

prodejna Sport
Beran

Noční cyklojízda

Sport Beran

so 1.10.

9,00-11,00

Žitná ul. (naproti
Dom. potřebám)

Humanitární sbírka textilu

Diakonie Broumov
+ OÚ Chrást

so 1.10.

15,00

U žáby

Běh chrásteckou strání

oddíl Sluníčko

areál Spartak
Chrást

Tradiční Sousedské posezení
(pozvánka bude přílohou
říjnového Kulicha)

OÚ Chrást a
Kulturní výbor

farská zahrada

Bramboriáda

oddíl Sluníčko

so 8.10.
ne 9.10.

15,00

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
srpen 2011

21.9. - Mezinárodní den míru
22.9. - Evropský den bez aut
28.9. - Státní svátek – Den české státnosti

KULturní Informace pro CHrást

Září 2011

Dobrý den!
Ve stavení č. 14 se říkalo U Kepků, ale původně to byl dvůr Chudobovský připomínaný již v roce 1528.
Hospodařil zde Blaha Chudoba. V roce 1782 byl dvůr rozdělen. Polovinu (dnes čp. 14) získal v roce 1789
Jan Řežný, syn předešlého hospodáře. Nové jméno této poloviny dvora nebylo odvozeno od majitele.
Žádný Kepka zde nehospodařil. Ale je docela možné, že některý z majitelů často používal slovo kep,
kepka. Je to staročeské označení ženského pohlaví. Např. v roce 1646 psala Regina Černínová svému strýci
Heřmanu Černínovi z Chudenic, že je rozhodnuta potřetí se vdát, protože se jí „kep zapálil a obrátiti jinakž
možné nebylo“.

Slovo starosty:
V září … všem dětem a mládeži zazvonil zvonec a prázdninám je konec. Nekompromisně se připravují
na své školní povinnosti, ale stále ještě se vzpomínkou na krásné prázdniny a my ostatní na dovolenou!
V minulém Kulichu jsem psal o přívalovém dešti a větrné smršti, která nás zasáhla před prázdninami.
Celé prázdniny klid a předposlední, nejteplejší týden prázdnin byl zakončen opět ještě větší bouří,
která mnohým z nás nedovolila dokoukat nejsledovanější fotbalový zápas, kdy plzeňská Viktorka
drtila FC Kodaň. Po bouři opět kalamita v lese, popadané stromy v obci, z fotbalového hřiště jezero a
to těsně před pátečním zápasem s Klatovy. Přeplněný návesní rybník, vytopené sklepy a voda všude,
kde ještě nikdy nebyla. A nakonec opět splavené bláto z polí na naše cesty. Dodnes likvidujeme padlé
stromy a čistíme obec od pohromy. Nejvíce to odnášejí naše lesy. Ještě teď likvidujeme kalamitu ve
Smrčí a na Závrtku z června a již tu máme druhou v Houští. Určitě jste si všimli, že nám na počátku
prázdnin zmizel pomník II. svět. války - naše voznice. A prostor kolem ní se vyčistil. Tento důstojný
pomník restaurujeme a uděláme zde i důstojné místo pro odpočinek. Myslím si, že si to po 25 letech
zaslouží. Naposledy byl rekonstruován v roce 1986. Také jsme vzali radost dětem, které chodí do
školy a do školky, protože se již nebudou brodit v loužích. Dodělali jsme totiž chodník od stavebnin
k rybníku. Tady na obci jsme se o prázdninách opravdu nenudili. Provedli jsme kompletní výměnu
odpadů v přízemí a ve druhém patře základní školy. Byla dokončena kompletní výměna oken
v hudební škole. Nabarvili jsme lavičky v centru obce, opravili pěšinku do dolejšího Chrástu a sekali
jsme trávu, uklízeli, jak jen to bylo možné a jak nám to počasí umožňovalo. Nejvíce nám však dělají
starosti neukáznění lidé, kteří si pletou nádoby na separovaný odpad s popelnicí. Snažili jsme se vždy
prostor kolem stanovišť na separovaný odpad čistit, ale situace je stále horší a horší. Pro vaši
představu jsem udělal tabulku kde uvádím, co vše musí zaplatit naše obec za separovaný odpad…
celkem za separy zaplatila naše obec
2006 47 725 Kč
2007 122 127 Kč PAPÍR se sváží každý pátek
2008 120 380 Kč PLAST se sváží v pondělí a čtvrtek
2009 245 622 Kč SKLO se sváží 1x měsíčně
2010 161 043 Kč
máme v obci 14 stanovišť se třemi kontejnery (plast, papír, sklo)

jeden svoz stojí cca 300,- Kč

… prostě nestačí to a ani my nestíháme. A to máme v obci i sběrný dvůr a každý řádný občan má svou
popelnici. Prověřujeme, zda každá soukromá provozovna má zajištěnou likvidaci separovaného
odpadu – popelnice nestačí! Situace je neúnosná…..jen vosám to nevadí, těm to chutná!
Netradičně v úterý 27.9. od 18.00 hod. máme v Lidovém domě veřejné zasedání zastupitelstva
obce. Těšíme se na vaši návštěvu s podněty a nápady pro naši obec. Pokud ovšem na Liďáku vydrží
střecha a komín. Střecha byla v havarijním stavu hodně let. Ale jestliže chceme mít v zimě klid a
nechceme místo tanečních bot nasadit gumovky, tak se musí do zimy opravit. Situace je havarijní! No
a ještě nevychladly řeky, rybníky, koupaliště, bazény a podzimní chladná rána jsou tady. A tak místo
do chladné vody … půjdeme raději do školy.
Přeji nám všem krásně vybarvené babí léto s nádechem prázdninových vzpomínek.
starosta L. Bohuslav
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Informace pro veřejnost:

• Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:
- v neděli 18.9. - Litoměřice – Ředhošť – podzimní výstava, cena na osobu členové 230,- Kč, ostatní 250 Kč

- v pátek 30.9. - Šumava – druhý zájezd autobusem, Rokyta, Rechle, Modrava – nenáročná turistika
- v sobotu 1.10. - Cibulový jarmark Hořovice – cena 80 Kč
- pravidelné moštování ovoce probíhá každé pondělí od 12.9. od 16,00 do 18,00 hod.

• Obecní úřad oznamuje záměr ROZESÍLÁNÍ AKTUÁLNÍCH ZPRÁV OBČANUM e-mailem.
Pro zaregistrování vašeho mailu kontaktujte, prosím, obecní úřad (tel. 377945367,
referent@obecchrast.cz). Úřední deska zůstává stále jako hlavní informační místo, ale lze
jednoduše využít i modernější způsob. Služba je bezplatná, pokud se osvědčí, bude možné časem i
rozesílání zpráv pomocí SMS.

• Oznamujeme zájemcům o využívání víceúčelového hřiště v areálu Spartaku Chrást, že od 1.9.2011
dochází ke změně pravidel užívání hřiště a novým správcem se stává p. Štěpánek Petr. Bližší informace
naleznete na OÚ Chrást nebo na vývěsce u hřiště.
• Po prázdninové přestávce opět začíná zdravotní cvičení s Andreou Kunčickou od 21.9. každou středu
v 18,45 v tělocvičně základní školy.
• UPOZORNĚNÍ soukromým řemeslníkům a mikropodnikům v obcích do 2 000 obyvatel.
Během letošního října bude v rámci Programu rozvoje venkova vypsáno Opatření III. 1. 2. Podpora
zakládání podniků a jejich rozvoje. Finanční podporu bude možné získat na Zakládání a rozvoj
mikropodniku. Podpora je určena na výstavbu či rekonstrukci provozovny včetně zázemí pro
zaměstnance a na nákup výrobních technologií, vybavení i výpočetní techniky. Žádat mohou řemeslníci
a mikropodniky z oblasti stavebnictví, opravy a údržby motorových vozidel, velkoobchody i
maloobchody, různé opravny počítačů i výrobků osobní potřeby a zpracovatelské mikropodniky –
např.: truhlářství, výrobny potravin, výrobny a úpravny textilií či obuvi, zpracovatelé plastů atd. Pro
další informace sledujte stránky www.szif.cz.
Diakonie Broumov
OÚ Chrást ve spolupráci s Diakonií Broumov pořádá humanitární sbírku použitého ošacení, lůžkovin,
prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů, dek a obuvi.
Věci, prosíme, zabalte do igelitových pytlů nebo krabic, aby se nepoškodily transportem. Sbírka se
uskuteční v sobotu 1.10.2011 od 9,00 do 11,00 hod. na rohu Žitné a Zahradní ul. proti Domácím
potřebám (na ohrazeném obecním pozemku). Děkujeme Vám.
Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info

☼ Upozorňujeme všechny maminky a tatínky, že v úterý 6.9.2011 od 8.30 do 11.00 hodin a ve středu
7.9.2011 od 16.30 do 18.00 hodin bude opět pravidelně otevřena naše klubovna po období letních
prázdnin. Ve čtvrtek 8.9.2011 se uskuteční první pravidelné cvičení po období letních prázdnin.
☼ 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.
☼ Burza dětského oblečení, obuvi a sportovních potřeb - KDY: v pátek 23.9. a v sobotu 24.9.2011,
KDE: 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 10.30 do 12.30 hodin prodej. V případě nejasností kontaktujte p. Chocovou na tel.
číslo - 737 571 464.
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☼ Oddíl Sluníčko pořádá v sobotu 1.10.2011 od 15.00 hodin 5. ročník závodu „Běh chrásteckou

strání“. Start bude v Dolním Chrástu u mostu přes řeku Klabavku a cíl bude u Obecního úřadu.
Prezentace závodníků bude v místě startu od 14.15 do 14.45 hodin. Startovné 20 Kč (děti do 8 let - 10
Kč a domácí mazlíčci - zdarma). Podrobnosti k jednotlivým kategoriím naleznete na našich webových
stránkách nebo v místě startu. Vyhodnocení se uskuteční 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.
MŠ Chrást - www.mschrast.blog.cz
- Mateřská škola Chrást přijme uklízečku na odpolední úklid. Nástup možný ihned. Více
informací u ředitelky mateřské školy J.Bohuslavové na č.t. 720 327 079.
Farní sbor ČCE - chrast.evangnet.cz

- 18.9. od 17 hodin: EKUMENICKÁ NEDĚLE - společná bohoslužba evangelického sboru
v Chrástu s římskokatolickou farností v Dýšině s následným posezením.
- Od srpna poskytuje v Chrástu plzeňské středisko Diakonie ČCE (Program Můj 1+0 chráněné a
podporované bydlení) službu podpory samostatného bydlení pro lidi s mentálním handicapem. Tým
asistentů podporuje uživatele této služby v rozšiřování praktických dovedností, které zvyšují míru jejich
samostatnosti. Služba je poskytována zdarma každý čtvrtek na faře a je otevřena pro další zájemce
z okolí. Bližší informace u faráře Karla Šimra, u vedoucí služby Jany Kalousové (tel. 603 587 001)
nebo na http://www.diakonieplzen.cz.
CK Sport Beran Chrást – cyklistický klub

Červenec byl pro členy našeho cyklistického klubu ve znamení vyvrcholení Poháru Plzeňského kraje
horských kol - Becker cup. Nejprve nás čekal předposlední závod v Klabavě a finále se jelo poslední
červencovou neděli ve Stupně. Počasí závodění vyloženě nepřálo, přesto se našim borcům dařilo a
Lukáš Beran se ve své kategorii stal Mistrem Plzeňského kraje 2011 a odvezl si domů krásný
mistrovský dres! Zároveň vyhrál celkově i svoji kategorii v rámci Becker cupu. V celkovém pořadí se
pak neztratili ani ostatní - 2. místo obsadila Adélka Foltýnová (žákyně nábor), 3.místo Tomáš Beran a
4.místo Maximilián Kerl (žáci nábor), 4.místo Viktorie Pánková (žákyně nejmladší) a celkově pátý se
umístil Sebastian Kerl (kluci), který ačkoli oslavil teprve čtvrté narozeniny, závodil v kategorii se
šestiletými.
Dařilo se nám také na Mistrovství Bavorska v Grafenau - Tomáš Beran třetí, Maximilián Kerl pátý a
Lukáš Beran, který jel v kategorii starších, závod dokončil sedmý. Vesnička Buk-Vyšovatka hostila
další pokračování Jihočeské ligy horských kol a tam byl Lukáš Beran druhý a Sebastian Kerl šestý a
v kategorii do osmi let Tomáš Beran druhý a Maximilián Kerl šestý. Závodem v Klatovech
pokračovala také Giant liga, kde Lukáš Beran vyhrál a odvezl si krásnou aktovku, která se mu bude
1.září hodit. Tomáš Beran sice nejprve závod s náskokem vedl, ale chybou traťových pořadatelů
skončil až druhý.......vše si ale pak vynahradil výhrou v tombole. V srpnu necháme naše malé
závodníky trochu odpočinout, ale už 7.9. je můžete přijet povzbudit na Lopatárnu na dalším dílu
Giant ligy. Rádi uvítáme i další zájemce o závody horských kol.
Zároveň v září připravujeme pro veřejnost dvě cykloakce. V neděli 18.9. to bude slavnostní otevření
Junior Bike Parku u stadionu, spojené se závodem technické zdatnosti pro děti do 12ti let, nazvaným
Na kole přes překážky (propozice v prodejně Sport Beran).
V úterý 27.9. pak zveme všechny na Noční cyklojízdu ve stylu „skupinové vyjížďky tmou v
poklidném tempu, vhodné i pro rodiče s dětmi...“. Délka trasy je 8 km, sraz v 18:00 před prodejnou
Sport Beran, povinná cyklistická přilba i kvalitní osvětlení, doporučujeme reflexní vestu. Jedeme
pouze za nedeštivého počasí.
Marcel Beran - CK Sport Beran Chrást
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