FC Spartak Chrást

Významné dny měsíce:

Zveme Vás na mistrovská utkání chrásteckých mužstev:
Krajský přebor mužů - podzim 2011/12
8. So 1.10. 16:00
Chrást – Rapid
9. So 8.10. 16:00 H. Bříza - Chrást
10. So 15.10. 15:30 Chrást – Holýšov
11. So 22.10. 15:30 Příkosice - Chrást
12. So 29.10. 14:30
Chrást – Senco

Městský přebor mužů - podzim 2011/12
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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 (1.10.)
8.00 – 12.00
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
Týden od 3. do 8.10. je už tradičně Týdnem knihoven.V naší knihovně není dost místa na
organizování velkých akcí, ale jako každoročně máte možnost jedině v tomto týdnu
BEZPLATNĚ ulehčit svému svědomí a vrátit dlouho upomínané knihy a také noví zájemci
se mohou na celý rok přihlásit bez poplatku.

Přehled akcí:
Datum

Čas

Místo

Akce

Pořadatel

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

ne 2.10.

14,00

Junior Bike Park

Slavnostní otevření
Junior Bike Parku

Sport Beran

pá 7.10.

20,00

hostinec U Žáby

Koncert kapely Regenerace

hostinec U Žáby

so 8.10.

15,00

areál Spartak
Chrást

Tradiční Sousedské posezení
(pozvánka v příloze)

OÚ Chrást a
Kulturní výbor

ne 9.10.

15,00

farská zahrada

Bramboriáda

oddíl Sluníčko

st 12.10.

15,30

DPS Chrást

Čtení v DPS

Kulturní výbor

Zahradní ul.

Mobilní výkup želez. šrotu

AVE CZ+OÚ

hasičárna

Výroba šperku z fima

oddíl Sluníčko

so 15.10. 10,00-12,00
út 18.10.

20,00

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
září 2011

5.10. - Mezinárodní den učitelů
20.10. - Den stromů
28.10. - Den vzniku samostatného čsl. státu
31.10. - Den UNICEF

KULturní Informace pro CHrást

Říjen 2011

Dobrý den!
Č.p.15 u Rejňáčků: tato usedlost je druhá polovina Chudobovského dvora. V roce
1782 koupil polovinu dvora Václav Čechura. Počátkem dubna roku 1800 zdědil
tuto část Jiří Čechura a po něm ji získal Štrunc. Začalo se zde říkat u Rejnů.
Původní název u Chudobů byl přenesen na polovinu statku Kučerovic čp.17, kde
dnes bydlí pí. učitelka Čechurová s rodinou svého syna Jirky.
Slovo starosty:

Vybarvený slunečný podzim je tady. Krásné dny nás pomalu, ale jistě vtahují do
podzimních měsíců. Ráno mlha, chladno a po obědě tu máme zpátky léto. Věřím, že
kdyby to takhle vydrželo do března, tak se nikdo z nás zlobit nebude, ale pro jistotu
jsme již koupili sůl na posyp… Školy už jedou v plném školním režimu a žákovské se
začínají červenat. Děti již obsadily všechny možné kroužky i jiné různé aktivity, které
jim školní rok nabízí. A já tímto děkuji vám, kteří jste zapálení pro danou věc a
našim dětem se věnujete.
Těsně před státním svátkem (28.9.) jsme uskutečnili 5. veřejné zasedání
zastupitelstva obce. Návštěvnost byla opět velká a to svědčí o tom, že vám není lhostejný
osud naší obce. Po programu zasedání proběhla bujná diskuse a musím říci, že
některé náměty opravdu stály za zamyšlení a budeme na nich dále pracovat. Hodně se
diskutovalo o bytovém domě za velkou bytovkou, dále padla diskusní připomínka, jestli
neodložit rekonstrukci Benátského mostu a neudělat raději cesty v obci, o stavu v našem
lese po kalamitách, zda schválit obecní vyhlášku na nesekání trávy v neděli… a další a
další náměty. V září jsme začali s předělávkou sociálního zařízení v naší tělocvičně.
Místo jedné sprchy tam budou čtyři sprchy v pánské i dámské šatně. Myslím si, že si to
sportovci zaslouží. Od Plzeňského kraje jsme získali dotaci na spolufinancování
výměny oken v ZUŠ. Ke konci měsíce budeme provádět částečnou výměnu krytiny a
opravu komína na Lidovém domě z důvodu havarijního stavu. Na začátku měsíce září
jsme procházeli krásný pohádkový les se Sluníčkem a i v říjnu má pro vás oddíl
připraveno opět několik hezkých akcí - Běh chrásteckou strání a Bramboriádu. Povedla
se i noční cyklojízda, kterou pořádal pan Beran. Všechny tyto akce jsou určitě
načasovány tak, aby v obci pevně zakořenily a staly se naší dlouhodobou tradicí. Říjen je
měsícem, kdy se připravujeme na zimu a snažíme se, aby obec byla připravená, posekaná
a uklizená. Čekají nás plískanice, ale zatím si užívejme sluníčka. Věřím, že hezké
slunečné počasí vydrží i do našeho sousedského posezení, které máme naplánované
na sobotu 8.10. Těším se na setkání s vámi.
Přeji vám hezký říjen plný barev, slunce a těšme se na státní svátek (28.10.), který
nám prodlouží poslední říjnový víkend!
starosta L. Bohuslav

Informace pro veřejnost:

• Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:

- v sobotu 1.10. - Cibulový jarmark Hořovice – cena 80 Kč
- pravidelné moštování ovoce probíhá každé pondělí 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.
• TJ SPARTAK Chrást zve děti od 1. do 4. třídy ZŠ na společné cvičení a míčové hry. Začínáme
v pondělí 3.10. od 17,30 hod. do 18,30 hod. ve velké tělocvičně v Chrástu. Cvičení bude pravidelně
pokračovat každé pondělí od 17,30 hod. do 18,30 hod. Těšíme se na Vaši účast. Sportovní oděv a
obuv s sebou. Sportu zdar!
• ČEZ Distribuce, a.s. si dovoluje požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění

stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy
v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Zásah proveďte v době vegetač. klidu do 15.11.2011. Děkujeme.
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
☼ 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.
☼ Oddíl Sluníčko pořádá v neděli 9.10. 2011 od 15.00 hodin „Bramboriádu“ na farské zahradě
v Železniční ulici v Chrástu. Pro děti budou připraveny tradiční i netradiční podzimní hry a soutěže,
pečení brambor v ohništi a výroba postavičky 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.
☼ Oddíl Sluníčko Vás zve na „Výrobu šperku z fima“, která se uskuteční v úterý 18.10.2011 od
20.00 hodin v klubovně Hasičského sboru Chrást. Cena kurzu je 270 Kč. Budeme dělat šperk
z hmoty fimo. Vyučující bude Lenka Voráčová. Závazné objednávky nahlašte nejpozději do 11. 10.
2011 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.
ZŠ Chrást - skolachrast.blog.cz
Akce v září:
Ve čtvrtek 8. září se všichni žáci 2. stupně zúčastnili exkurze do Techmanie, která sídlí v areálu
průmyslového závodu Škoda v Plzni. Žáci si zde mohli prohlédnout a také vyzkoušet mnoho exponátů,
které jim zábavnou formou přiblížily matematické či fyzikální principy. Žáci si zde také měli možnost
prohlédnout obří plastiku Entropa Davida Černého.

V pátek 16. září se celý 2. stupeň vydal opět do Plzně na akci s názvem „Dny vědy a techniky v Plzni“.
Žáci měli možnost si přímo na ulici vyzkoušet jednoduché pokusy, otestovat své schopnosti a
dovednosti, nebo si prohlédnout různé roboty či vozítka.
Také naši prvňáčci se ve středu 21.9. zúčastnili stopovačky s předškoláky z mateřské školy. Malí
předškoláci vymysleli pro děti z 1. třídy zajímavou trasu s úkoly a prvňáčci se vydali po fáborkách splnit
všechny úkoly.
MŠ Chrást - www.mschrast.blog.cz
Ve středu 21.9.2011 proběhla již tradiční STOPOVANÁ
předškolních dětí z mateřské školy s kamarády z 1.třídy ze
ZŠ Chrást. Trasu letos připravovaly mladší děti z MŠ. Na
prvňáčky čekalo v Dolejším Chrástu během stopování deset
hádanek s úkoly, které průběžně plnili. Po šťastném setkání
obou skupin následovala zasloužená sladká odměna a
pozvolný návrat zpět do škol. Již teď se těšíme na příští
stopovanou, a tak za rok zase „AHOJ“.
Kamarádi z MŠ Chrást
Farní sbor ČCE - chrast.evangnet.cz
- Oznamujeme, že po dohodě s oddílem Sluníčko je farská zahrada s dětským hřištěm v Železniční ulici
veřejnosti otevřena nově také o víkendech a svátcích. Budou-li zavřená vrata, vstupte brankou. Přijďte
ještě užít poslední odlesky babího léta...
CK Sport Beran Chrást – cyklistický klub
Sport Beran indoor cycling
Od pondělí 26.9. pokračují pravidelné hodiny šlapání v chrásteckém Indoor cycling centru, které najdete
v suterénu zdravotního střediska. Rezervace a další informace na 604 642 728. Od 10.10. startuje v tělocvičně
ZŠ Chrást zumba s Věrou Sládkovou, vždy v pondělí od 19:00 do 20:00 a ve středu od 20:00 do 21:00. Nutná
rezervace předem na 604 642 728!
Junior Bike park
Původně ohlášené slavnostní otevření Junior bike parku dne 18.9. a s tím spojený závod „Na kole přes
překážky“ pro děti do 12 let, bylo nutné pro vytrvalý déšť zrušit. Druhý pokus je připraven na neděli 2.10. Od
13:00 do 14:00 je veřejný trénink, ve 14:00 slavnostní otevření a ve 14:15 start prvního závodníka. Startovné
je 50 Kč, okruh měří 400 m a na každého závodníka čeká v cíli sladká odměna. Kompletní propozice na
www.sportberan.cz. O nově zřízeném Junior bike parku najdete článek v říjnovém cyklistickém magazínu
VELO.
CK Sport Beran Chrást
Září bylo pro naše členy nejen ve znamení dokončení Junior Bike parku a příprav na jeho slavnostní otevření
(které nám zhatilo počasí a přesouvá se na neděli 2.10.), ale také účastí na dalších závodech. Dvěma závody
vyvrcholila Giant liga - nejprve 7. září na Lopatárně a 16.9. pak večerním závodem v centru Rokycan. Oba
závody jasně vyhrála Adélka Foltýnová, Lukáš Beran i Tomáš Beran byli oba 2x na druhém místě. Max Kerl
se letos může pochlubil bohatou sbírkou čtvrtých míst: Kolo pro život Karlovy Vary, finále
Jihočeskobavorského poháru v Novosedlech, finále Sparkassen cup v Bobrachu.... Za vrchol letošní sezony
pak považuji výpravu do Bakova nad Jizerou na největší závod horských kol pro děti a mládež v České
republice. V konkurenci 560 závodníků se našim borcům dařilo. Čtyřletý Sebastian Kerl dojel ve své
kategorii druhý, Lukáš Beran třetí, Max Kerl pak jen o fous prohrál souboj v cíli a skončil třetí, Tomáš Beran
byl čtvrtý a Viktorka Pánková osmá. Dále se naši borci zúčastnili závodu ve sprintu. Lukáš Beran se 14.
nejrychlejším časem do semifinále nepostupoval, ale Max Kerl se sedmým a Tomáš Beran se třetí časem dne
už ano. Ze semifinálových rozjížděk se jim však do finále postoupit nepodařilo. A novinkou byl v Bakově
závod štafet. V kategorii do 11 let byla štafeta ve složení Tomáš Beran, Max Kerl a Viktorka Pánková
jedenáctá a Lukáš Beran, Eliška Kotlíková (Česká spořitelna MTB) a Sebastian Kerl pak na devatenáctém
místě. Výsledek štafet odpovídal věkovému rozdílu, kdy naši závodníci ve věku čtyři až osm let těžko mohou
soupeřit s borci o několik let staršími. Ale ta zkušenost za to stála.
Noční cyklojízda
Na úterní večer 27.9. připravil CK Sport Beran Chrást Noční cyklojízdu pro veřejnost. Za vlahého
podzimního večera se na start vyjížďky postavilo 20 cyklistů vybavených svítilnami, čelovkami, blikačkami
apod. Čekal je 8 km dlouhý okruh z Chrástu do Nové Hutě, Horomyslic, Dýšiny a zpět na chrástecké náměstí,
kde byla vylosována tombola. Pro děti i dospělé to byl takový zážitek, že se většina účastníků shodla, že je
potřeba noční cyklojízdu v budoucnu zopakovat.
Za CK Sport Beran - Marcel Beran

