Lidový dům Chrást
PÁ 8.10. - 21,00 hod. – TŘI SESTRY BANDITOS REVIVAL - AKCE „zelená a tuzemák“
SO 9.10. - 20,00-01,00 hod. – BARBUS - Klasický beat - AKCE „Tequila“
PÁ 22.10. - 20,30-? hod. – ZVLÁŠŇÝ ŠKOLA - AKCE „Fernet stock“

Významné dny:
15.-16. října – Volby do zastupitelstva
obce
28. října – Státní svátek - Den vzniku
samostatného československého státu

Sport Beran Indoor cycling centrum

Po letní pauze zahajuje první lekcí indoor cycling ve středu 29.září v 18:45.
Rozvrh a poukázky na Vaši první lekci zdarma získáte v prodejně Sport Beran.
Marcel Beran - CK Sport Beran Chrást
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 (2.10.)
8.00 – 12.00
Týden knihoven v MLK Chrást: v týdnu od 4. do 8.10. probíhá celostátní akce Týden
knihoven. V naší knihovně se v té době můžete zaregistrovat zdarma na celý rok, přijít se
nezávazně podívat a přečíst si knihu nebo prohlédnout časopis, ve středu 6.10. si mohou děti
vymalovat křídami cestu do knihovny od 11.30 do 15 hodin. Jste vítáni!
Přehled akcí:
Datum

Čas

Místo

Akce
Pořadatel
Sousedské posezení VII.
17,00 !!!
Lidový dům
v Lidovém domě, tentokrát Kulturní výbor
so 2.10.
s Českým rozhlasem Plzeň
Václavská zábava – hraje Kulturní výbor
20,30
Lidový dům
so 2.10.
skupina RIVERBAND
Týden knihoven –
knihovna
MLK Chrást
st 6.10. 11,30-15,00
malování křídami
Diskuse nad volebními
Lidový dům
OÚ Chrást
čt 7.10. 18,00-19,30
programy
21,00
Lidový dům
Lidový dům
pá 8.10.
Tři sestry Banditos revival
Žitná ul. (naproti
Humanitární sbírka
Diakonie Broumov
so 9.10. 9,00-11,00 Domácím potřebám)
+ OÚ Chrást
textilu
15,00
farská zahrada
oddíl Sluníčko
so 9.10.
Bramboriáda
so 9.10.

20,00

Lidový dům

Barbus – klasický beat

Lidový dům

ne 10.10.

15,00

U žáby

Běh chrásteckou strání

oddíl Sluníčko

st 13.10.

15,30

DPS Chrást

Čtení v DPS

Kulturní výbor

pá 15.10.- 14,00-22,00
so 16.10. 8,00-14,00

ZŠ Chrást

Volby do zastupitelstva
obce

MV ČR

so 16.10.

17,00

fara ČCE

Po stopách apoštola Pavla

farní sbor ČCE

út 19.10.

20,00

hasičárna

„Šperkování“

oddíl Sluníčko

pá 22.10.

20,30

Lidový dům

Zvlášňý škola

Lidový dům

Vyluštění hádanky z úvodu: Josef Václav Sládek, 27.10.1845 Zbiroh - 28.6.1912 Zbiroh
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Říjen 2010

Dobrý den,
dnešním hostem je redaktor, překladatel a odborný publicista, rodák ze Zbiroha (1845), taktéž
učitel angličtiny na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, autor učebnic angličtiny. Znáte
ho všichni, ale úplně jinak. Co třeba: Zvonili zvonili na zvoneček / lidé se sbíhali na kopeček / jak
na koni / kdo to zvoní? / Zvonil to malinký mraveneček.
Už víte, jak se náš J. V. ....... jmenoval? (Příjmení ve skrývačce)
Skrývačka: Toto je nová převislá dekorativní surfinie, vhodná pro lodžie a balkony.

Slovo starosty:
Podzim se začíná představovat a připravuje nás pomalu, ale jistě na nadcházející zimu. Ale
babí léto to zatím nevzdává a barví přírodu do příjemných barev. Naše děti se již ve škole řádně
rozkoukaly a rozprchly se do různých kroužků, hudebek a cvičení, aby toho co nejvíce stihly.
Na parkovišti před školou a školkou opět vzniká každoroční ranní „správná“ dopravní kalamita.
Ale asi proto, že v našich autech přivážíme naše děti a chceme jim být vzorem, panuje zde
dopravní vzájemná, až příkladná ohleduplnost, za kterou vám upřímně děkuji.
Vážení spoluobčané, v tomto měsíci budeme opět volit po čtyřech letech své zastupitele.
Přál bych si, abyste měli šťastnou ruku, protože pouze s dobrým týmem a s dobrým
rovnoměrným hospodařením se dá obec udržet. Chtěl bych tímto poděkovat současným
zastupitelům za svůj volný čas, který věnovali obci. Můžeme ji s klidem a hrdostí předat
v dobrém ekonomickém i čistém stavu. Poděkování patří i zaměstnancům obecního úřadu za
trpělivou a obětavou práci, kterou odvádí pro nás všechny. Nesmím zapomenout ani na ředitele
a zaměstnance škol, kteří vychovávají naše děti a vedou je k tomu, abychom si jeden druhého
vážili. Žádná obec by nebyla obcí bez sdružení a spolků. Sbor dobrovolných hasičů,
myslivecké sdružení, rybářský svaz, svaz žen, TJ Spartak a FC Spartak je společenství lidí,
kteří pracují dobrovolně a s nadšením pro obec a zároveň svým nadšením získávají nejmladší
generaci. Proto jim osobně tímto děkuji a přeji si, aby se jejich členská základna stále rozrůstala.
A mé poděkování patří hlavně vám občanům za vaši spolupráci, že vám nebylo jedno, v jakém
stavu se nachází vaše ulice, náves, sportovní areál, školy i majetek obce.
Přeji vám hezký říjen a šťastnou ruku.
starosta L. Bohuslav
Před čtyřmi lety dostaly volební strany možnost písemně se vyjádřit v Kulichu ke svým
volebním programům. Před letošními volbami, které se budou konat 15. a 16. října,
vyzývám jako starosta obce volební strany -

1. „Společně pro Chrást“
2. ČSSD
3. SNK Volba pro obec Chrást

ke společné otevřené diskusi nad volebními programy, která se uskuteční ve čtvrtek 7.10.
2010 od 18,00 do 19,30 hod. v Lidovém domě. Tato diskuse bude časově řízená
moderátorem a tři zástupci z každé volební strany by měli obhajovat svůj volební program
pro další rozvoj obce. Tato výzva byla před vydáním Kulicha stranám písemně oznámena.
Tímto vás zvu, občany této obce, na které nám všem záleží, na tuto veřejnou diskusi!
Abychom viděli něco za sebou, je třeba jít dopředu!

starosta L. Bohuslav

Informace pro veřejnost:
• Během letošního roku jsme získali dotace na několik projektů, jedním
z nich byla tato akce:

Projekt „Dětské hřiště v Chrástu“ finančně
podpořila Nadace ČEZ.

• Ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhnou Volby do zastupitelstva obce. Hlasovat můžete v Základní

škole Chrást v pátek 15.10. od 14,00 do 22,00 hod. a v sobotu 16.10. od 8,00 do 14,00 hod. Hlasovací lístky
vám budou dodány nejpozději do úterý 12.10., případně je obdržíte ve volební místnosti. Více informací o
způsobu hlasování v příloze.

• V Tovární ulici bylo v září nalezeno dámské kolo. Majitel (majitelka) kola se může přihlásit na OÚ
Chrást nebo na tel. 731 410 272 (p. Ivo Čipera).

• Obec Dýšina pořádá veřejnou sbírku na kostel Nejsvětější trojice a sv. Šimona a Judy v Dýšině.

Zájemci, kteří chtějí přispět na tuto akci, mohou využít pokladničku v Místní lidové knihovně
v Chrástu.
• Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:
- v sobotu 2.10. – Hořovice – cibulový jarmark cena 120 Kč
- v sobotu 9.10. – Spálené Poříčí – nákup jablek – sad př. Sedláčka, doprava autobusem 50,- 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)

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 9.10.2010 od 9,00 do 11,00 hod. na rohu Žitné a Zahradní ul. proti
Domácím potřebám (na ohrazeném obecním pozemku). Děkujeme Vám.
TJ Spartak Chrást – oddíl odbíjené
zve děti od 1. do 5. třídy ZŠ na společné cvičení a míčové hry. Začínáme v pondělí 4.10. od 17,30
do 18,30 hod. ve velké tělocvičně v Chrástu. Cvičení bude pravidelně pokračovat každé pondělí od
17,30 do 18,30 hod. Sportovní oděv a obuv s sebou. Těšíme se na Vaši účast. Sportu zdar!
Oddíl Sluníčko
☼ 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 výrobku z brambor. 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.
☼ Oddíl Sluníčko Vás zve na „Šperkování“, které se uskuteční v úterý 19.10.2010 od 20.00 hod. 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
12.10.2010 na telefon: 606572022 (p. Čechurová) nebo na e-mail: slunicko.vesele.info@seznam.cz,
z důvodu zajištění potřebného materiálu. Srdečně se na Vás těšíme.

ZŠ Chrást – akce v září
- V týdnu od 13. - 17. 9. 2010 proběhly na ZŠ Chrást volby kandidátů do školské rady.
- 14.9.2010 pořádala ZŠ Chrást cyklistický výlet. Žákům 2. stupně se podařilo zdolat trasu dlouhou 47
km, která začínala v Chrástu a pokračovala přes Ejpovice, Tymákov, Šťáhlavy, Rokycany a Klabavu
zpět do Chrástu. Závěr si účastníci zpestřili přejetím brodu v Nové Huti.
- 17.9.2010 se na hřišti Spartaku Chrást konala další sportovní akce ZŠ v Chrástu, jednalo se o školní
olympiádu v lehké atletice, do které se zapojilo 87 žáků. První třída soutěžila v dvojboji (hod
medicinbalem, skok z místa), ostatní třídy soutěžily v čtyřboji (sprint, vytrvalost, hod a skok daleký).
Součástí olympiády byla i tělovýchovná procházka, které přálo příjemné počasí.
ZUŠ Chrást
Milí čtenáři Kulicha,
ve shonu, obvyklém pro počátek školního roku, mi dovolte telegraficky několik důležitých zpráv
z posledního období:
1/ 12. srpna se paní učitelce Pavle Slachové narodila dcera Veronika. Vážila 3290 g a měřila 50 cm.
Paní učitelka nám bude nějaký čas chybět (obzvlášť mně, jakožto má dosavadní zástupkyně), ale nedá se
nic dělat – Verunka bude maminku potřebovat mnohem více.
2/ 14. srpna vystoupila Lidová muzika z Chrástu na Chodských slavnostech v Domažlicích. Ve
velké konkurenci, přesto s velkým úspěchem. Představili jsem se tam už loni, ale letos jsme jeli
v zesílené sestavě, tedy i s většinou malých členů souboru. A moc jsme se líbili. Dík patří především
učitelům Ireně Výrutové a Romanu Kaasovi i dlouholetému vedoucímu souboru Vojtěchu Koubovi.
3/ Od tohoto školního roku nastoupila do naší školy na úplně malý, leč nezbytný úvazek pro
administrativní práce paní Irena Štěrbová. Pomůže škole tím, že alespoň do určité míry zastane
úřednickou část dosavadní práce zástupkyně ředitele Pavly Slachové. Na tu odbornou část, tedy k výuce
hry na flétnu a na zobcovou flétnu, pak přichází paní učitelka Dagmar Mastná, která je jinak ředitelkou
ZUŠ ve Stodu.
4/ Již loni jsem na tomto místě hovořil o oceněních za úspěšnost mezi základními uměleckými
školami. Stručně připomenu, že každoročně pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro
žáky základních uměleckých škol soutěže. Tyto soutěže se obvykle skládají ze čtyř kol - školního,
okresního, krajského a ústředního (celostátního). Z výsledků soutěží pak vyhodnocuje Středisko služeb
školám ve spolupráci s Odborem školství Krajského úřadu Plzeňského kraje nejlepší školy. V loňském
roce byly vypsány dvě kategorie, z nichž v jedné ZUŠ Chrást zvítězila (o titul „Nejaktivnější ZUŠ
Plzeňského kraje“), ve druhé (o titul „Nejúspěšnější ZUŠ Plzeňského kraje) byla šestá a v součtu obou
umístění pak celkově druhá. Letos se obě kategorie spojily, žebříček úspěšnosti se vytvořil tentokrát jen
jediný pro titul „Nejlepší ZUŠ Plzeňského kraje“. Rád se s vámi nyní podělím o radost. Na konci srpna
nám bylo oznámeno, že tento posledně jmenovaný titul pro rok 2010 získala mezi 34 základními
uměleckými školami Plzeňského kraje ZUŠ Chrást. Jsem pyšný na naše žáky i na jejich učitele.
Předpokládám, že moji pýchu sdílíte také a doufám, že stejně pyšné na svoji školu bude i obecní
zastupitelstvo (ať už se po volbách obmění, či nikoliv) a pocítíme to v konkrétním posunu k dostavbě
školy, nebo snad dokonce (a teď mi dovolte malé snění) k výstavbě školy nové (což by paradoxně mohla
být levnější varianta). Do stávající budovy už se totiž dávno nevejdeme…
Prosím, držte nám do budoucna palce, ať se nám na všech frontách stále daří a můžeme tak být obci
i nadále užiteční. Předem děkujeme.
Květoslav Borovička, ředitel ZUŠ Chrást
Farní sbor ČCE
V sobotu 16.10.2010 od 17 hodin: PO STOPÁCH APOŠTOLA PAVLA - vyprávění
s promítáním o putování severním Řeckem po stopách prvních krůčků křesťanství na
evropském kontinentu.
FC Spartak Chrást
Zveme Vás na mistrovská utkání chrásteckých mužstev:
9.
10.
11.
12.
13.

Krajský přebor mužů "A" - podzim 10/11
SO 02.10. 16:00 Chrást
Hor.Bříza
SO 09.10. 16:00 Chanovice Chrást
SO 16.10. 15:30 Chrást
Rozvadov
SO 23.10. 15:30 M.Touškov Chrást
SO 30.10. 14:30 Chrást
SK ZČE

Městský přebor mužů "B" - podzim 2010/2011
7. NE 03.10. 16:00 Zruč "B"
Chrást "B"
8. NE 10.10. 16:00 Bolevec "B" Chrást "B"
9. NE 17.10. 15:30 Chrást "B" Plzenec
10. SO 23.10. 15:00 Spoje Plzeň Chrást "B"
11. NE 31.10. 14:30 Chrást "B" Sparta

