FC Spartak Chrást
Zveme Vás na mistrovská utkání našich mužstev:
„A“ mužstvo:
8.
9.
10.
11.
12.

Pá
Ne
So
Ne
So

Události měsíce:
12.-13.10. – Volby do
zastupitelstva kraje a Senátu
28.10. – Státní svátek – Den
vzniku samost. čsl. státu

„B“ mužstvo:

28.9.2012 16:30 Chrást – Př. Kopanina
7.10.2012 16:00
Benešov – Chrást
13.10.2012 16:00
Chrást – Čížová
21.10.2012 15:30
Milevsko – Chrást
27.10.2012 14:30 Chrást – Táborsko „B“

6.
7.
8.
9.
10.

NE
SO
NE
NE
NE

30.9.2012 16:30
Chrást B - Spoje
6.10.2012 16:00 Dýšina - Chrást B
14.10.2012 16:00 Chrást B - Hradiště
21.10.2012 15:30 Zruč B - Chrást B
28.10.2012 14:30 Chrást B - Bukovec

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 (6.10.)
8.00 – 12.00
Ve čtvrtek 18. a 25.10. dopoledne bude v knihovně zavřeno - školení v SVK.
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
1.–7.10.2012 probíhá Týden knihoven. Dospělí i děti se mohou zdarma zaregistrovat jako
čtenáři. Děti si mohou zkusit „zapůjčovat“ – sami sobě nebo kamarádům. Jen tento týden
platí amnestie v knihovně – přijďte bez poplatku vyřešit své upomínky.

Přehled akcí:
Datum

Čas

Místo

Akce

Pořadatel

st 3.10.

15,30

DPS Chrást

Čtení v DPS

Kulturní výbor

pá 5.10.

21,00

ne 7.10.

15,00

Hostinec u
Závor
fara ČCE

2. narozeninová párty – hraje
DJ QUAAK
SLAVNOST DÍKŮVZDÁNÍ

Hostinec u
Závor
farní sbor ČCE

ne 7.10.

15,00

Dolejší Chrást

Běh chrásteckou strání

oddíl Sluníčko

ZŠ Chrást

Volby do zastupitelstva kraje a
do Senátu Parlamentu ČR

OÚ Chrást

pá 12.10. 14,00-22,00
so 13.10. 8,00-14,00

so 20.10.

17,00

Lidový dům

Podzimní promítání filmů
Zbyňka Blahety

Kulturní výbor
OÚ Chrást

so 20.10.

19,00

Divadlo Alfa,
Plzeň

Koncert Lidové muziky
z Chrástu a křest CD
„Sulislavskej kostelíčku“

Lidová muzika
z Chrástu

so 27.10.

9,00-11,00

so 27.10.

14,30

so 27.10.

21,00

Zahradní ul.
hasičská
zbrojnice
Hostinec u
Závor

Mobilní výkup želez. šrotu
„Bramboračka“
(BRAMBORová stopovAČKA)
Koncert skupiny
Brufen Rockovej Revival

ne 28.10.

03,00

AVE CZ+OÚ
oddíl Sluníčko
Hostinec u
Závor

změna letního času na zimní
(posun o 1 hodinu zpět)

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 2012
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Dobrý den.

V čp. 32 se říkávalo „U Holů“. Tato chalupa byla oddělena od Štěnkovic dvora v roce 1787. Postavil
ji Josef Chudáček pro svého syna Františka. Od roku 1872 zde hospodařil Josef Honzík přezdívaný
Hola - odtud pochází přízvisko chalupy. V roce 1895 chalupa i hospodářskými budovami vyhořela.
Usedlost s pozemky koupil Ferdinand Tanzer. Pozemky rozprodal a spáleniště koupil Honzíkův
soused Jiří Fryček zvaný Uhlíř, který je připojil ke svému majetku.
Slovo starosty:
Září nám končí svátkem Svatého Václava a pro nás to znamená prodloužený víkend i s novou
vlajkou našeho obecního znaku na budově OÚ. Naše škola, jak jste si jistě přečetli v minulém
Kulichu, získala 1. místo v Plzeňském kraji v předmětných soutěžích… a potom že je baví jenom
počítače…!! Děkuji a gratuluji tímto dětem i učitelům v naší škole k tomuto velkému úspěchu.
Po prázdninové pauze jsme mohli navštívit některou z akcí, které pro vás připravil oddíl
Sluníčko nebo náš kulturní výbor. Na rozdíl od oddílu Sluníčka, kterého se prohibice snad
netýká, jsme v závěru měsíce zažili částečnou prohibici i na naší tradiční akci Sousedské
posezení. Já děkuji všem, kdo si přišel poslechnout profesionální skupiny Poitín a Lignit s dobrým
svařeným vínem, pivem a občerstvením. Bylo sice chladno, ale díky paní Holubové a panu
Šebkovi, kteří zahájili letošní topnou sezonu ve stanech, nám bylo příjemné teplo. Ani jsme
nepotřebovali zahřátí 40% alkoholu. Stačilo nám 28 st. C ve stanech se 70% vlhkostí vzduchu.
Také dětští hasiči zahájili svoji hasičskou sezonu. Za dětské hemžení – hasičské cvičení s 42
dětskými členy před hasičárnou děkuji paní Pluhovské a panu Chocovi i jejich pomocníkům.
Svědomitě a zodpovědně připravují naši hasičskou mládež. Sportovní kluby se zazimovávají a
berou útokem i naši tělocvičnu, kde jsme přes léto provedli drobné opravy, uklidili a to vše v zájmu
sportovních potřeb. Modrá je planeta, kde můžete žít, modrá je voda, kterou musíme pít, modrá je
obloha, když odejde mrak, modrá je dobrá - už je to tak… Tato první sloka písně zpěváka Ondřeje
Hejmy mne vždy napadne, když navštívím náš sportovní areál. Nový modro-bílý kabát udělal ze
sportovního areálu hezké místo, které navštěvují zejména fanoušci a přátelé fotbalového klubu
FC Spartak. A kdo není příznivcem fotbalu, určitě při procházce ocení, že obecní budovy
nechátrají, ale naopak… a třeba si zanotuje tu známou… Modrá je dobrá!! Díky aktivitě příznivců
a fotbalových trenérů dětských mužstev se svépomocí natřel na modro-bílo i domek u stadionu,
který nyní slouží rozhodčím a zároveň jako dětské fotbalové šatny. Divizní fotbalová soutěž
pokračuje s velice dobrými výsledky a s maximální účastí diváků. A já věřím, že dlouho nebudeme
plakat modré slzy z neúspěchu.
Na OÚ jsme začali s rekonstrukcí otopného systému, na který jsme dostali částečnou dotaci
z Ministerstva průmyslu a obchodu. Provádíme to za provozu a mohu zodpovědně říci, že nám
všem, kteří pracujeme na OÚ, opravdu není horko. Do ulice Májové již nákladní auta nesmí
zajíždět. Z obou stran je tolik značek, že to snad musí stačit. A kdyby to nestačilo… tak potom
možná pomůže jen ztracený velký hřebík z děravé kapsy. Provizorní oprava cesty do dolejšího
Chrástu byla opravdu nutná. Velké díry v komunikaci po přívalovém červnovém dešti způsobily
nemalé problémy všem občanům, kteří tam bydlí. V obci připravujeme vše na zimní provoz tak,
aby byla naše obec předaná podzimu a zimě v umyté i učesané podobě. A aby se nám podzim
líbil ještě víc, připravil si pro vás náš kronikář pan Blaheta Podzimní promítání s příjemnou
hudbou. Filmy z jeho dílny vám představí v sobotu 20.10.2012 od 17.00 hod. v Lidovém
domě. Přijďte se podívat a zavzpomínat na naši obec očima pana Blahety a ušima
naladěnýma na příjemnou hudbu.
Přeji nám, aby letošní podzim přinesl mnoho hezkých dnů, barev a pohody než přijdou
opravdové plískanice.
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 186 občanů). Bližší informace na
internetových stránkách obce Chrást www.obecchrast.cz nebo přímo na OÚ Chrást.
• Pro občany, kteří jezdí pro vodu do studánky na Kokotsku, máme dobrou zprávu. Na internetové adrese
http://www.pojisteniplzen.cz/studanka najdete čerstvý rozbor vody, který provedl Sekolab s.r.o. za přispění
patronů studánky.
• Zdravotní cvičení s Jarkou se koná vždy ve středu od 18,30 hod. v tělocvičně ZŠ Chrást. Začínáme
3.10.2012. Cena 1 hodiny – 25 Kč. Podložky s sebou!
• Prosíme občany, kteří se chtějí zbavit starší ale funkční trouby (bez sporáku), mohou ji věnovat do Domu
s pečovatelskou službou, kde bude sloužit k pečení při společenských akcích obyvatel DPS. Děkujeme
předem případnému dárci. Kontakt: OÚ Chrást, tel. 377945207, 602246180.

Dvaasedmdesát hodin proti lhostejnosti
Může jít třeba o uspořádání hudebního vystoupení v domově pro seniory, o zorganizování sportovního klání pro děti z
dětského domova, o úklid parku. Nebo o vyčištění potoka, o obnovu studánky, o opravu dětského hřiště, o nový nátěr zdi
počmárané sprejery... Když se rozhlédnete po svém okolí, jistě vás samotné napadne, co se tu dá změnit k lepšímu.
Chtělo by to vlastně jen pár lidí, kteří nejsou lhostejní. A trochu toho času. Řekněme tak tři dny. Neboli 72 hodin.
Zmíněných 72 hodin uplyne od 12. do 14. října. Během této doby proběhne v naší republice řada dobrovolnických
akcí. Kdykoliv ve výše uvedeném termínu – a zároveň jakkoliv dlouho v takto daném časovém rozmezí – se obětaví
lidé v Čechách, na Moravě i ve Slezsku pustí do činností, jimiž pomohou druhým, přírodě, zkrátka okolí.
Pokud vás myšlenka 72 hodin zaujala, vše potřebné snadno zjistíte na webu www.72hodin.cz.
Pro případ, že by snad nadšencům nechyběl elán, ale netušili by, do čeho konkrétně se pustit, inspiraci jim nabídne
databáze na webu příbuzného projektu ČRDM „Nelíbí se mi to“ (www.nelibisemito.cz). Oč se jedná? Komu není
lhostejné, jak jeho okolí vypadá, má nyní k dispozici nový nástroj, jehož pomocí může na zanedbaný kout naší
republiky alespoň upozornit. Prostřednictvím Facebooku pak může databázi míst nevábného vzhledu sdílet poměrně
široká komunita; může o ní vést diskusi, hodnotit jednotlivé její položky a snažit se o dílčí nápravu.

Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
☼ Oddíl Sluníčko pořádá v neděli 7.10.2012 od 15.00 hodin 6. 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. 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 sobotu 27.10.2012 od 14.30 hodin netradiční „BRAMBORAČKU“
(BRAMBORovou stopovaAČKU“. Sraz účastníků je před Hasičskou zbrojnicí v Chrástu (za čerpací stanicí).
Pro děti budou připraveny tradiční i netradiční podzimní hry a soutěže. Bramboračka se koná za každého
počasí. Podrobnosti naleznete na našich webových stránkách nebo v místě startu. Vstupné dobrovolné. Kdo
bude chtít, může si opéct svého buřta. Těšíme se na Vás.
MŠ Chrást - www.mschrast.cz
I když je teprve září, školka frčí v plném nasazení. Naši plaváčci začali hned druhý školkový týden
jezdit do bazénu na Lochotíně a plavání jim jde skvěle. V září také proběhla již tradiční akce s názvem
„Stopovaná s 1. třídou“, kde se naši předškoláci setkali s prvňáčky ze ZŠ Chrást, tedy se svými
dobře známými kamarády. Na první pohled bylo patrné, že některá přátelství neohrozí ani dlouhé
prázdniny ani vzdálenost mezi školou a školkou.
A protože podzim pomaličku vchází i k nám, přejeme Vám všem krásné barevné dny a těšíme se na
setkání s Vámi třeba na říjnové drakiádě.
MŠ Chrást
ZŠ Chrást - http://skolachrast.blog.cz/
Milí čtenáři Kulicha,
3. září jsme se opět všichni sešli v naší ZŠ, abychom přivítali nový školní rok 2012/2013. Naše řady se opět
rozrostly o nové žáky v první třídě, letošní školní rok nastoupilo 23 prvňáčků. Začátkem měsíce září děti z
druhé, třetí a čtvrté třídy zhlédly hudební pořad Máme rádi zvířata, který se uskutečnil v Plzni, v budově
Plzeňského rozhlasu. Tento pořad se odehrával v jednom z tamních nahrávacích studií a byl organizován
Plzeňskou filharmonií. Děti měly možnost nejenom si poslechnout Plzeňskou filharmonii, ale také si
vyzkoušely hru na různé hudební nástroje. Hned další den se celá naše škola zúčastnila branného cvičení. Děti

si v rámci tohoto cvičení prohloubily znalosti z několika oblastí. Pro žáky byly připraveny stanoviště, na
kterých museli řešit úkoly týkající se např. dopravní výchovy, první pomoci, evakuačního zavazadla nebo
orientace na mapě. Žáci měli také možnost zhlédnout krátký instruktážní film týkající se řešení krizových
situací, jako je například povodeň či požár. Dne 10. 9. se žáci devátého ročníku vydali do Plzně na tamní Úřad
práce. Cílem této cesty bylo pomoci žákům při rozhodování o budoucím studiu, ale také o možnostech, které
mají při výběru svého budoucího povolání. Již tradičně se naše škola zúčastnila akce s názvem Dny vědy a
techniky v Plzni. Cílem této interaktivní výstavy, která vzniká ve spolupráci se Západočeskou univerzitou
v Plzni, je propagace přírodních, technických ale také např. zdravotních věd. Tato výstava se snaží vzbudit
zájem především mladých návštěvníků o vědu a techniku a motivovat je ke studiu těchto oborů. Další akcí,
která byla připravena pro děti z 6. třídy, byla přednáška s názvem Lesní pedagogika. Tato přednáška je
organizována v lese formou hry a děti se zde naučí, jak se mají chovat v lese, jaké jsou vztahy organismů
v lese, druhy lesních dřevin a mnoho dalších informací týkajících se lesa. Tentokrát již všichni žáci naší školy
se dne 24. 9. zúčastnili přednášky s názvem Tonda Obal na cestách, která se věnovala zpracování a recyklaci
odpadů. Cílem výstavy bylo odpovědět žákům na otázky: Proč se třídí odpady? Co se třídí? Jak se odpady
recyklují? Na závěr měsíce proběhla již tradiční stopovačka našich nových prvňáčků s dětmi z mateřské
školky a také cyklovýlet po okolí Chrástu.

Lidová muzika z Chrástu
Zveme všechny příznivce naší muziky na koncert a křest CD „Sulislavskej kostelíčku“, který se koná
v sobotu 20. října od 19 hodin v Divadle Alfa v Plzni. Mimo obou chrásteckých souborů na koncertě
zahraje vynikající Cimbálová muzika Pramínky z Kopřivnice a další hosté. Vstupenky na koncert je
možné zamluvit na mailu: f.aya@seznam.cz nebo na telefonu 721949079.
Farní sbor ČCE - http://chrast.evangnet.cz
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Chrástu zve na SLAVNOST DÍKŮVZDÁNÍ v neděli 7. října
2012 od 15 hodin na farské zahradě v Chrástu, Železniční 477. Více v přiložené pozvánce (věnujte pozornost
anketě ve spodní části pozvánky).
Myslivecké sdružení Chrást
V říjnu postupně ubývá přirozených zdrojů potravy pro zvěř, protože pole jsou již sklizena. Zvěř
hledá zbytky trávy a obilí na okrajích cest a polí, kde může lehce dojít ke střetu s automobily. Jezděte
proto opatrně a sledujte okraje vozovek. Srnčí zvěř se začíná shlukovat do zimních tlup. Členové MS
Chrást se začínají věnovat přikrmování. V zásypech pro drobnou zvěř máme již dané plevy z obilí a
postupně s příchodem chladných dnů do nich začnou myslivci pravidelně každý týden sypat pšenici.
Do krmelců pro spárkatou zvěř potom dáváme seno a oves. Zvěř se dále může přikrmovat ovesnými
vločkami, sušeným chlebem (ne plesnivým!!). Posledním víkendem v měsíci říjnu začínají v Chrástu
hony na drobnou zvěř, které se budou opakovat o sobotách až do konce roku. Děkujeme za
pochopení. Myslivosti zdar!
MS Chrást
CK Sport Beran - cyklistický klub
V září nám cyklistům vyvrcholila sezona, v Německu skončil Sparkassen cup posledním závodem v Tittlingu.
Finále Max Kerl vyhrál a také celkově se umístil první. Sebastian Kerl byl celkově čtvrtý. 8.9. se v Bakově
nad Jizerou uskutečnil největší závod horských kol v republice. Na startu se sešlo na 650 závodníků. Max Kerl
byl těsně čtvrtý, Sebastian Kerl ve své kategorii také čtvrtý a Adélka Foltýnová pak sedmá. První zářijový
závod bavorského Alpina cupu v Redwitz Max Kerl vyhrál, ve Wundsiedelu měl však pád a dojel čtvrtý. Jeho
mladší bratr Sebastian skončil na výborném druhém místě. Celkové výsledky Poháru Plz.kraje - Becker cup
najdete v listopadovém Kulichovi.
JUNIOR BIKE park
V říjnu bude ukončen provoz Junior bike parku a dojde k zazimování překážek. Bohužel místní mládež
v posledním měsíci zintenzivnila ničení překážek i přes zabezpečení. Proto je otázkou, zda bude na jaře
provoz obnoven......
SPORT BERAN ZUMBA+PILATES
Od 24.9. pokračuje ve školní tělocvičně každé pondělí od 20:00 ZUMBA s Elaine (Brazílie) a každou středu
od 20:00 PILATES s Martinou Hronovou. Rezervace nutná předem na tel: 604 642 728. Počet míst je
omezen!
Marcel Beran
Hostinec u Závor
Všichni jste zváni na akci roku. 2. narozeninová párty u nás. Legenda DJ QUAAK, občerstvení zdarma, super
nízké ceny. Hostinec u Závor, Chrást, 5.10.2012 od 21,00 hod.
Máte rádi rockovou hudbu a na živo? Tak přijďte na premiéru skupiny BRUFEN ROCKOVEJ REVIVAL.
Cena vstupenky v předprodeji 60,- Kč, v den konání 80,- Kč. Hostinec u Závor, Chrást 27.10.2012 od 21 hod.

