SPORT BERAN ZUMBA+PILATES
Po prázdninové přestávce bude ve školní tělocvičně pokračovat každé pondělí od 20:00 ZUMBA
s Elaine (Brazílie) a každou středu od 20:00 PILATES s Martinou Hronovou. Začínáme v pondělí
24.9., rezervace od 17.9. na tel: 604 642 728. Počet míst je omezen!
FC Spartak Chrást
FC Spartak Chrást hledá správce areálu od 1.9.2012. Bližší informace podá Luděk
Vokoun, tel. 731538000.
Zveme Vás na mistrovská utkání našich mužstev:
„A“ mužstvo:
4.
5.
6.
7.
8.

„B“ mužstvo:

So 1.9. 17:00 Český Krumlov – Chrást
Pá 7.9. 17:30
Chrást – Rokycany
So 15.9. 16:30 Nové Strašecí – Chrást
So 22.9. 16:30
Chrást – ADMIRA
Pá 28.9. 16:30 Chrást – Přední Kopanina

2.
3.
4.
5.
6.

SO
NE
SO
NE
NE

1.9.
9.9.
15.9.
23.9.
30.9.

17:00
17:00
16:30
16:30
16:30

Prazdroj - Chrást B
Chrást B - Křimice B
Plzenec - Chrást B
Chrást B - Sparta
Chrást B - Spoje

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
Každá 1. sobota v měsíci (1.9.)
8.00 – 12.00
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
MLK děkuje svým čtenářům za trpělivost a od září funguje v běžném provozu, včetně sobot.

Přehled akcí:
Datum

Čas

Místo

Akce

Pořadatel

so 1.9.

14,00

samota pod
nádražím

Tajemný hmyzí les

oddíl Sluníčko

út 4.9.

19,00

hasičárna

Výroba šperků z korálků

oddíl Sluníčko

st 5.9.
čt 6.9.

15,00-17,00

budova OÚ Chrást

Humanitární sbírka textilu

Diakonie Broumov
+ OÚ Chrást

st 12.9.

15,30

DPS Chrást

Čtení v DPS

Kulturní výbor

Lidový dům

Burza dětského oblečení, obuvi
a sportovních potřeb

oddíl Sluníčko

areál Spartak
Chrást

Sousedské posezení (více
v přiložené pozvánce)

Kulturní výbor
OÚ Chrást

pá 21.9.- 17,00-19,00
so 22.9. 10,00-12,00

so 22.9.

18,00

Kontakt na tvůrce Kulicha: referent@obecchrast.cz, knihovnachrast@volny.cz.
Vydává Kulturní a sportovní výbor OÚ Chrást
ev. č. MK ČR - E 16084

www.obecchrast.cz
srpen 2012

Události měsíce:
3.9. – Začátek školního
roku 2012/2013
28.9. – Státní svátek – Den
české státnosti
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Dobrý den.

Před rokem 1532 byl v rejstříku plzeňských vesnic zapsán v Chrástu v čísle 31 Jan Štienie. Odtud
potom pochází přízvisko "u „Štěnků“, i když v roce 1552 prodal dvůr Matouš Hrabě Martinu
Vavrausovi a o 10 let později je zde jako hospodář uváděn Kašpar Potůček. Jméno Štěně se zde
objevuje opět v roce 1578, ale to již nebyl potomek původního hospodáře. V roce 1615 koupil
dvůr Šimon Hřich a v roce 1618 je jmenován jako Šimon Stienie. V roce 1920 převzala dvůr Anna
Holá, které se vdala za Vojtěcha Šedivce z Bukovce. Šedivcovi jsou majiteli dodnes.
Slovo starosty:
Zazvonil zvonec a prázdninám a dovoleným je konec… Nám se zvonec rozdrnčí 3. září ve všech
školách. Děti a jejich rodiče musí zapomenout na všechny prázdninové pohádky, kdy si užívaly
všeho, co jim volno dovolilo. Během prázdnin se ve školní jídelně zavedl nový systém výběru
jídla a děti tak budou mít možnost vybrat si ze dvou jídel a ještě navíc rodiče budou vědět
z www stránek školy, co si jejich dítko objednalo. Je to v historii naší školy poprvé. Tak ať jim
chutná jako v pohádce a vybírají si samá zdravá jídla! Také prvňáčci nepřijdou o své pastelkovné
(což činí 800,-Kč na žáka), které jim stát zrušil během těchto prázdnin. Nevím, zda je tato státní
úspora na úkor dětí tak nutná?! Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva jsme rozhodli,
že je podpoříme a pastelkovné jim dáme z obecního rozpočtu. Děti, které se těší do školy a jsou
rády za každou „pastelku“, si to opravdu zaslouží. Prázdniny - neprázdniny, tady v obci jsme jeli
dál. Na sběrném dvoře jsme od 1.7. zavedli systém kontroly a já vám všem děkuji. Přistoupili
jste k tomu opravdu zodpovědně a díky správci, panu Šafandovi, je kontrola opravdu důsledná.
Hlavním naším úkolem, kromě jiného, je Benátský most. Na opravě a zprovoznění mostu se
intenzivně pracuje. Jen úřední šiml je trochu pomalejší, ale bez toho to bohužel nejde. Musí s těmi
papíry dojet až k nám a po té dlouhé cestě sežere šimlík hodně slámy. Také zdemolovaná cesta po
přívalovém dešti do dolejšího Chrástu si už nezaslouží jen zaplácat asfaltem, ale musíme jí dát
nový povrch. Náš fotbalový klub FC Spartak zahájil sezonu v divizní soutěži 10.8.
slavnostním výkopem. Jistě jste si všimli, že se areál upravil a vyčistil. Opravila se budova
tribuny a truhlárny (bývalá pingpongárna). Na obě budovy se ještě nesáhlo od dob spartakiád.
Divize je velký historický krok pro náš fotbal, který má v obci dlouholetou tradici. Já tímto FC
Spartaku gratuluji k největšímu úspěchu v historii a držím jim palce, aby se jim v divizní
soutěži dařilo. Po třech zápasech ještě neprohráli - vždy remízovali a to je slovo do pranice o
výhru. S tím však souvisí i sociální zázemí, na kterém pracujeme a stále řešíme… Lidový
dům má dokončenou kompletně střechu i nad sálem, takže do něj už nepoteče a taneční parket
se tak může v klidu připravovat na taneční sezonu. Vzpomínáte na přívalový déšť 27.7.? Možná
jsme přehlédly velké žížaly, které za největšího deště vylezly a ukradly nám bezohledně 3 kanály
v Uhelné ulici a uštíply zasmyčkované kabely (1,5 m) na veřejném osvětlení u hospody u Závor a
u Šůsů. Celková škoda za 25.000,-! Snad jednou uklouznou a spadnou po hlavě do kanálu…
Okurková sezona končí… a to doslova. Všichni zahrádkáři jsou určitě letos spokojení s výnosem
okurek a rajčat i ostatních produktů ze svých zahrádek. Děti už míň a prázdniny jim budou
připomínat už jen ty rajčata a okurky v aktovkách. Ale všichni budeme vzpomínat na hezké
slunečné léto, které si v posledních dnech dalo opravdu záležet a pořádně nás celkově rozehřálo. A
tak můžeme spokojeně začít školní rok 2012/2013 a společně se těšit na hezký podzim, který
oslavíme společně tradičním sousedským posezením 22.9. s fotbalem a koncertem (viz
příloha). Těším se s vámi na setkání.
Přeji vám krásný měsíc září, kdy ještě podzim nemá takovou sílu, aby přetlačil léto, ale přesto už
dává o sobě vědět…
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 175 občanů). Bližší
informace na internetových stránkách obce Chrást www.obecchrast.cz nebo přímo na OÚ Chrást.

• Prosba: Kadeřnici Martině Kabátové z DPS byl odcizen plánovací diář s termíny objednaných

zákazníků. Prosí všechny již objednané, které ještě nestihla zkontaktovat, jestli jí mohou zavolat (tel.
721864242) a domluvit se s ní na termínu návštěvy. Mnohokrát děkuje.

• Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s. o. informuje, že v níže uvedených termínech

proběhnou na trati 176 Chrást u Plzně - Stupno níže vyjmenované výluky. Dopravce České
dráhy, a. s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením: Krátkodobá výluka proběhne na
trati Chrást u Plzně – Stupno v termínech 3.9.2012 – 7.9.2012 vždy od 8:00 hod. do 14:30
hod. Všechny vlaky jsou po dobu výluky ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní
autobusovou dopravou.

• Připomínáme občanům Nařízení obce Chrást č. 1/2003 o stanovení zákazu spalování
suchých rostlinných materiálů. Tímto nařízením je zakázáno spalování suchých rostlinných
materiálů, jakýchkoli odpadků, jako např. PET lahve, igelitové obaly, plasty, staré hadry,
gumy atd. a dále vlhké trávy a listí a ostatního zahradního organického odpadu. K likvidaci
rostlinných materiálů můžete využít kompostárnu Na Jarově (září – listopad - otevřeno
v sobotu 13,00-17,00 hod.). Děkujeme všem, kteří pomáhají chránit životní prostředí.

TJ SPARTAK Chrást
TJ SPARTAK Chrást zve děti od 1. do 4. třídy ZŠ na společné cvičení a míčové hry. Začínáme
v pondělí 10.9. od 17,00 hod. do 18,00 hod. ve velké tělocvičně v Chrástu. Cvičení bude
pravidelně pokračovat každé pondělí od 17,00 hod. do 18,00 hod. Těšíme se na Vaši účast.
Sportovní oděv a obuv s sebou. Sportu zdar!
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 ve středu 5.9.2012 od 15,00 do 17,00 hod. a čtvrtek 6.9.2012 od 15,00 do 17,00 hod.
v budově Obecního úřadu v Chrástu. Děkujeme Vám.
Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
☼ Oddíl Sluníčko pořádá v sobotu 1. 9. 2012 od 14.00 hodin „Tajemný hmyzí les“. Akce se bude
konat na samotě u Hriců 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 na konci malou odměnu. Kdo bude chtít,
může si opéct svého buřta. Vstupné dobrovolné. Podrobnosti naleznete na našich webových stránkách.
☼ Oddíl Sluníčko Vás zve na „Výrobu šperků z korálků“, která se uskuteční v úterý 4. 9.2012 od
19.00 hodin v naší klubovně v Hasičské zbrojnici v Chrástu. Cena kurzu je 220 Kč. Budeme tvořit
šperk z rivolek a korálků. Vyučující bude Lucie Svobodová. Závazné objednávky nahlaste nejpozději
do 28.8.2012 na telefon: 606 572 022 (p. Čechurová) nebo na e-mail: slunicko.vesele.info@seznam.cz,
z důvodu zajištění potřebného materiálu.
☼ Burza dětského oblečení, obuvi a sportovních potřeb se uskuteční v pátek 21. 9. a v sobotu 22. 9.
2012 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 12.00 hodin prodej. V případě nejasností kontaktujte p. Chocovou na tel.
číslo - 737 571 464.

MŠ Chrást - www.mschrast.cz
Zdravíme po prázdninách všechny naše rodiče, děti a další spřízněné duše. Jako překvapení
jsme si pro Vás do nového školního roku připravili i nové webové stránky. Informace o nás
najdete na adrese www.mschrast.cz.
ZUŠ Chrást - www.zus-chrast.cz
Milí čtenáři Kulicha, prázdniny utekly jako voda a přestože se jejich délka nemění, vždycky říkám, že
jsou rok od roku kratší. Ale nedá se nic dělat, jdeme znovu do boje a tentokrát to bude pro ZUŠ
Chrást první rok, kdy začínáme učit podle nových Školních vzdělávacích programů. Zatím žádnou
změnu téměř nepocítíme, projeví se ne dřív, než za tři až čtyři roky. Kapacita žáků bude opět až na
doraz naplněna, a sice již třetí rok po sobě. V krajském žebříčku ZUŠek, sestaveném podle
úspěšnosti v soutěžích, jsme letos byli pátí. Zdánlivě je to menší úspěch (před dvěma lety jsme
zvítězili), ale cením si toho neméně, protože konkurence je veliká. Nechali jsme za sebou pět
plzeňských ZUŠek ze sedmi, a v převážně na folklór zaměřených soutěžích i tradiční baštu folklóru –
ZUŠ Domažlice (byla sedmá). To vše z celkových třiceti čtyř základních uměleckých škol
v Plzeňském kraji. Jak vidíte, máme šikovné děti a báječné kantory. Závěrem ještě několik změn
personálních. Už ke konci minulého školního roku se na celý úvazek vrátily z rodičovských
dovolených paní učitelky Jaroslava Šálková a Miroslava Komorousová, teď od září také paní
učitelka Iveta Prokopová. Naopak skončily u nás ty, které za ně učily – paní učitelka Anna Černá a
paní učitelka Dagmar Mastná. Koncem školního roku odešly (také na mateřskou dovolenou) paní
učitelka Pavla Slachová a paní učitelka Iveta Brychtová. Zatímco za první z nich se o zástup
podělily stávající učitelky, místo paní učitelky Brychtové bude po dobu její nepřítomnosti učit paní
učitelka Veronika Duchaňová. A protože paní učitelka Slachová byla zároveň zástupkyní ředitele,
nahradí ji v této funkci paní učitelka Petra Brabcová. Jak vidíte, pohybu na naší škole bylo
v poslední době víc než dost, ještě něco málo se čeká v nadcházejícím školním roce, ale to už nebude
zdaleka tolik. Bude to znamenat víc klidu nejen pro nás, ale i pro žáky a rodiče.
Květoslav Borovička, ředitel ZUŠ Chrást
ZŠ Chrást - http://skolachrast.blog.cz/
Krajský úřad Plz. kraje udělil ZŠ Chrást cenu za 1. místo v kategorii základní školy v soutěži
o nejúspěšnější školu Plz. kraje v předmětových soutěžích ve škol. roce 2011/2012.
Myslivecké sdružení Chrást
Přichází měsíc září a s ním podzim a nejpestřejší období v roce. Zvěř se intenzivně paství,
začíná přebarvovat a připravuje se na zimu – na období strádání. Naši myslivci mají opravená
a připravená krmná zařízení na zimu a začínající v nich přikrmovat jadrnými krmivy.
Přikrmuje se již nejen srnčí zvěř, ale také bažanti v zásypech. V tomto období se začínají
rozpadat rodinná bažantí hejnka a kohouti se začínají toulat samostatně po krajině. Za
podpory obce Chrást zakoupilo jako každý rok naše sdružení bažantí kuřata, o která se denně
naši členové starají. Měsícem září pokračuje dále lovecká sezona. Od 1.9. se začíná lovit
kachna divoká. Tento lov probíhá vždy ve středu a v sobotu. Kachny se loví na tahu, a tedy u
řek a ostatních vodních ploch. Děkujeme proto za pochopení a vstřícnost spoluobčanů v tomto
loveckém období.
MS Chrást
CK Sport Beran - cyklistický klub
O prázdninách chrásteckým bikerům vrcholila sezona. V Becker cupu nás čekal závod v Klabavě a
ve Stupně - Mistrovství plzeňského kraje. Na stupně vítězů se v Klabavě probojovali 2. místem
Adélka Foltýnová a Max Kerl, 3.místem Sebastian Kerl, ve Stupně pak byl Sebastian a Max Kerlovi
druzí a Adélka Foltýnová třetí. V kategorii mužů pak dojel Marcel Beran pátý a Jan Šmíd šestý.
Zatímco pro děti byl stupenský závod tečkou za letošním Becker cupem, muže čeká ještě 23.9.
časovka jednotlivců na Čerchov. Celkové pořadí už ale známe po sedmi závodech Jihočeskobavorského poháru. Tam se umístil Sebastian Kerl celkově na čtvrtém místě a Maximilian Kerl
celkově druhý. Adélka Foltýnová navíc vyhrála závod Okolo Ostravy, dvojice mužů se koncem
srpna postavila na start silničního Krále Šumavy. V září čeká malé bikery neoficiální mistrovství
republiky horských kol v Bakově nad Jizerou a muže poslední Becker cup na Čerchově.

