FC Spartak Chrást
Zveme Vás na mistrovská utkání chrásteckých mužstev:
Krajský přebor mužů "A" - podzim 10/11
13. SO 30.10. 14:30 Chrást
SK ZČE
14. NE 07.11. 14:00 Vejprnice Chrást
15. SO 13.11. 14:00 Chrást
Rokycany

Významné dny:

Městský přebor mužů "B" - podzim 10/11
11. NE 31.10.
14:30 Chrást "B" Sparta
12. SO 06.11.
14:00 Prazdroj
Chrást "B"
13. NE 14.11.
14:00 Chrást "B" Košutka

Místní knihovna - tel. 377845514, e-mail: knihovnachrast@volny.cz
Nové stránky knihovny: http://naseknihovna.cz/chrastuplzne
Upozorňujeme čtenáře, že již mohou využívat online katalog knih, které je možné si zapůjčit
v místní knihovně. Dále je možné provádět rezervaci momentálně vypůjčených titulů. Katalog
je přístupný na http://naseknihovna.cz/chrastuplzne - odkaz Katalog.
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 (6.11.)
8.00 – 12.00
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
Přehled akcí:
Datum

Čas

Místo

Akce

Pořadatel

ne 31.10.

19,00

Divadlo Alfa, Plzeň

Koncert Lidové muziky
z Chrástu a premiéra
folklor. filmu Hledání

Lidová muzika
z Chrástu

so 6.11.

17,00

fara ČCE

ne 7.11.

15,00

hospoda U závor

ne 7.11.

16,30

U žáby

po 8.11.

18,00

Lidový dům

st 10.11.

15,30

DPS Chrást

Listopadové čtení v DPS

Kulturní výbor

pá 12.11.

20,00

Hostinec U žáby

„Rockotéka“ –
Rock&Oldies

Hostinec
U žáby

so 13.11.

16,30

Lidový dům

Slavnostní koncert
ZUŠ Chrást

ZUŠ Chrást

út 23.11.

20,00

hasičárna

„Šperkování“

oddíl Sluníčko

ne 28.11.

16,00

Lidový dům

Mikulášská besídka

oddíl Sluníčko

Koncert písničkáře
Slávka Klecandra
Jam session mladých
muzikantů
Vítání sv. Martina –
lampiónový průvod
1. ustavující veřejné
zasedání zastupitelstva
obce Chrást

farní sbor ČCE
hospoda U závor
oddíl Sluníčko
OÚ Chrást

Vyluštění hádanky z úvodu: Jaroslav Soukup, *19.11.1945 v Plzni
Kontakt na tvůrce Kulicha: referent@obecchrast.cz, knihovnachrast@volny.cz.
Vydává Kulturní a sportovní výbor OÚ Chrást
ev. č. MK ČR - E 16084

říjen 2010

31. října – přechod na zimní čas
2. listopadu – Památka zesnulých
17. listopadu – Státní svátek - Den
boje za svobodu a demokracii

KULturní Informace pro CHrást

Listopad 2010

Dobrý den,
v listopadu slaví 65. narozeniny člověk, který Plzeň proslavil nejen jako rodák.
Vybral si ji i za dějiště několika filmů, které režíroval a které dodnes neztratily na
půvabu díky ději i pěkné muzice. Určitě si vzpomenete na Discopříběh, Vítr
v kapse, Lásku z pasáže nebo Kamaráda do deště. Vybaví se vám jméno režiséra?
Nápověda skrývačkou (není to reklama!):
Kam tě čerti nesou, kup Jar, oslav narozky a nádobí neřeš!
Slovo starosty:
Je po volbách…. V médiích se píše o roce 2010 jako supervolebním. Zažili jsme
volby do Parlamentu České republiky a občané některých měst a vsí i do Senátu
ČR. Pro nás, občany této obce, byly nejdůležitější volby do zastupitelstva naší
obce. Určitě máte zájem, aby zastupitelé během dalšího čtyřletého mandátu 2010 –
2014 něco vytvořili, opravili a hlavně, abyste vy, občané, měli u nich zastání a
věděli jste, že ty, které jste si zvolili, budou pracovat pro vás. Proto je
zastupitelstvo obce tvořeno lidmi, kteří bydlí mezi vámi a bude jejich povinností,
aby každý z nich svým přičiněním něco pro obec udělal. V době, kdy všichni
slyšíme o úsporách a škrtech, bude těžké získávat peníze pro naši obec. Program
všech tří stran - SNK „Společně pro Chrást“, ČSSD a SNK Volba pro obec Chrást
se shodoval skoro ve všem. Všichni víme a známe slabiny naší obce. Nové
zastupitelstvo bude muset ušetřit a získat hodně finančních prostředků na akce,
které si dalo do svého programu. Žijeme tady a chceme tady v Chrástu žít, a proto
je důležité vidět i maličkosti, které vidíme každodenně. Čistou obec, posekanou
trávu, shrabané listí nebo sníh, opravené obecní budovy, spokojený úsměv dětí,
které navštěvují zdejší školy a život spolků, které tvoří obecní společenství. Díky
místním podnikatelům si zpříjemňujeme své nákupní možnosti. V době, kdy
převažuje závist, podvody, vzájemná zloba a neustálá nejistota o zaměstnání,
máme snahu vidět úsměv svého souseda a společně vyřešit problém, který se zdá
neřešitelný. Máte zde obecní zastupitelstvo a váš obecní úřad, který má za úkol
vám pomoci a poradit. Je mým přáním, aby obecní úřad společně s novým
zastupitelstvem obce byl pro vás místem, kde vždy pořídíte a získáte to, co
potřebujete. Nové zastupitelstvo bere na sebe velkou zodpovědnost.
Naše sdružení Společně pro Chrást děkuje tímto za vaši podporu. Dali jste
nám hlas a zároveň sílu, abychom pokračovali a zároveň zodpovědně plnili
vaše požadavky. Obecní zastupitelstvo tvoří lidé, které jste si zvolili z naší
obce. Přeji si, aby ruku v ruce, společně se zaměstnanci obecního úřadu
pracovalo a dýchalo za vás, občany této obce…..
starosta L. Bohuslav

Informace pro veřejnost:
• Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:

kterou roznesou Mikuláš, Anděl a Čert. Besídka je určená převážně pro děti do 6 let. Rodiče si
přinesou s sebou vlastní balíček s nadílkou označený jménem a příjmením dítěte a ke jménu mohou
rodiče uvést, za co může být dítě Mikulášem pochváleno a za co pokáráno. Předprodej vstupenek
bude v prodejně Sport Beran Chrást zahájen 14 dní před konáním besídky. Vstupenky bude možné
také zakoupit v den konání besídky a to 30 min. před zahájením programu v Lidovém domě.
☼ Upozorňujeme, že z technických důvodů nebude dne 10.11.2010 otevřena klubovna
v dopoledních hodinách.

• Jízdní řády – upozorňujeme občany, že koncem října přestal platit výlukový jízdní řád ČD a opět platí jízdní

ZŠ Chrást – Akce v říjnu
- 14.10.2010 proběhla na stadionu v Chrástu ukázka výcviku dravců. Sokolníci z Českých Budějovic
poskytli žákům naší školy informace o způsobu lovu dravců, jejich významu v ekosystému i o jejich
výcviku. Žáci si mohli pohladit káně lesní, výra velkého, orla skalního i sokola stěhovavého.
- 19.10.2010 se žáci ZŠ Chrástu zúčastnili přírodovědného klokana v kategorii KADET pro žáky
8. a 9. třídy. 1. místo obsadila A. Matoušková (9.tř.), 2. místo P. Novák (9.tř.) a na 3. místě se
umístil R. Obermeir (8.tř).
- 20.10.2010 žáci 2. stupně navštívili muzikálové představení „Ať žije rock'n'roll“ v Praze. Po představení
se žáci ještě seznámili s fungováním leteckého záchranného integrovaného systému. Návštěva letiště,
ukázka helikoptér a jejich vybavení i přednáška o činnosti záchranářů byla velice zajímavá.
- 52. ročníku přespolního běhu Akátovkou 2.10.2010 se zúčastnilo 48 dětí z Dýšiny a 61 dětí
z Chrástu. Nálada byla výborná, běhalo se za krásného slunečného počasí. ZŠ Chrást zvítězila
v poměru 50:20 bodům a získala tak putovní pohár.
- Okresního kola přespolního běhu v Plzni se za ZŠ Chrást zúčastnilo závodu 22 dětí,
zastoupených téměř ve všech kategoriích. V kategorii jednotlivců 4. a 5. třídy zvítězila Tereza
Hamplová, která tak v silné konkurenci obsadila 4. místo.
ZUŠ Chrást

- v úterý 2.11. – „Nové odrůdy jablka, švestky“, ochutnávka, od 17,00, v zased. místnosti OÚ Dýšina,
přednáší p. Pavel Sedláček ze Sp. Poříčí
- v úterý 23.11. – 16,00 hod. v Modrém salonku v Dýšině - „ADVENT“ – ukázka výroby věnců – p. Sopková
– prodej ozdob, svíček, mašlí atd.; Degustace kávy a čaje – Tomáš Kotěra – prodej čajů a kávy v sáčcích
- v pátek 26.11. – Biskoupky – přátelské posezení při hudbě (Plzeň, Dýšina, Chrást), 85,- Kč
řád platný před 26.8.2010. U MHD a ČSAD k žádným změnám nedochází, takže platí poslední verze JŘ. Od
12.12.2010 dojde ke změně jízdního řádu vlaků, v prosincovém Kulichu vydáme kompletní nový jízdní řád.

• Upozornění pro majitele řidičských průkazů vydaných od 1.1.1994 do 31.12.2000:

•

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit
nejpozději do 31. prosince 2010! Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy
pozbývají platnosti. Výměny ŘP provádí Magistrát města Plzně, Odbor registru vozidel a řidičů,
Koterovská 162, Plzeň. Pro účely této výměny „si přineste“ jednu barevnou nebo černobílou
fotografii průkazového formátu o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, stávající ŘP, doklad totožnosti a vyplněnou
„Žádost o vydání ŘP“, která je k dispozici na pracovišti MMP. Můžete se objednat přes internet
(www.uradbezcekani.cz) – tímto je možné se vyhnout delším čekacím lhůtám (jak na podání žádosti,
tak na vyzvednutí ŘP).
V neděli 7.11. pořádá Kamil Kopřiva od 15.00 hod. Jam session mladých muzikantů v sálku
v hospodě U závor. Vystoupí muzikanti z Plzně (Za trest, Fleky a další), z chrásteckých Jakub
Červený, Martin Kepl a jeho parta. Přijďte jim zafandit, vstupné je dobrovolné.
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)

ČEZ Distribuce
Přerušení dodávky elektřiny
Dne 19.11.2010 od 12,30 do 15,00 hod. bude přerušena dodávka elektřiny z důvodu úpravy vedení
VN vzduch 22kV v části obce Chrást – Plzeňská ul. od přejezdu ČD směr Zábělá, Nádražní ul. + samoty
směr Dýšina, ul. Bezovka, Skupovna + fa. Atmos, Basteelos, ČD, Fermet, celý areál bývalé Cihelny.
Děkujeme za pochopení.
Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů pro majitele a uživatele pozemků
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás požádat o pokácení a okleštění stromoví a jiných porostů
v blízkosti elektrických rozvodných zařízení. OKLEŠTĚNÍ DŘEVIN PROVEĎTE PROSÍM
V TERMÍNU OD 1.ŘÍJNA DO 15. LISTOPADU.
Důvodem je zabezpečení provozu rozvodného zařízení, zajištění bezpečnosti osob, kvalitní dodávky
elektřiny a snížení ztrát v sítích na základě zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Děkujeme Vám za spolupráci.

Oddíl Sluníčko
☼ Oddíl Sluníčko při TJ Spartak Chrást pořádá v neděli 7.11.2010 od 16.30 hodin na farské
zahradě v Železniční ulici v Chrástu „Vítání sv. Martina“. PROGRAM: vítání příchodu zimy.
Společně ji přivítáme lampiónovým průvodem se zvonečky. Přidat se může každý, komu se podzimní
večery zdají už příliš tmavé a pochmurné. Průvod se vydá k hospodě „U žáby“, kam přijede sv.
Martin na bílém koni. Akce se koná za každého počasí. VEZMĚTE SI S SEBOU: lampiony,
zvonečky, mrkev nebo tvrdý chléb pro koně a buřta na opečení (pokud někdo zapomene vlastního
buřta, může si jej zakoupit v hospodě „U žáby“). VSTUPNÉ: dobrovolné. Těšíme se na všechny.
☼ Oddíl Sluníčko Vás zve na „Šperkování“, které se uskuteční v úterý 23.11.2010 od 20.00
hodin 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 16.11.2010 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.
☼ Oddíl Sluníčko pořádá „Mikulášskou besídku“ v neděli 28.11.2010 od 16.00 hodin v Lidovém
domě v Chrástu. Děti se mohou těšit na zábavný program. Na závěr programu proběhne nadílka,

Základní umělecká škola Chrást si Vás dovoluje pozvat dne 13.11.2010 od 16,30 hod. do Lidového domu
v Chrástu na svůj Slavnostní koncert u příležitosti ocenění školy, jakožto nejlepší základní umělecké školy
Plzeňského kraje v roce 2010. Účinkují: Dalibor Tolaš, Irena Výrutová, Chrástochor, Kvarteto lesních
rohů Plzeňské filharmonie, Staré dámy, Švejk Band, Trio F.O.K., komorní soubory ZUŠ Chrást.
Program uvádí Jaroslava Smoláková. V rámci koncertu dojde k předání výše zmíněného ocenění.

Květoslav Borovička, ředitel ZUŠ Chrást
MŠ Chrást - Akátovka a její již 2. ročník mezi
MŠ Chrást a MŠ Dýšina
V sobotu 2.10.2010 se konal v Dýšině – Nové Huti již
tradiční „Běh Akátovkou“, kterého se zúčastnilo i
několik dětí z MŠ Chrást. František Herink byl
nejrychlejší ze všech předškolních dětí a zaslouženě
tedy obsadil 1. místo. Skvělý výkon předvedly i další
dvě běžkyně z naší MŠ – Valentinka Šerá, která
doběhla jako třetí, a Maruška Beránková. Všem třem
patří velká gratulace a dík za reprezentaci naší školky.
Již teď se těšíme na příští ročník a doufáme, že i Vy
nám pomůžete získat vytoužený putovní pohárek,
který letos ještě zůstal v dýšinské MŠ.
- Mateřská škola Chrást přijme uklízečku na odpolední úklid. Více informací u ředitelky
mateřské školy J.Bohuslavové na č.t. 720 327 079.
Lidová muzika z Chrástu
Dovolujeme si vás pozvat na velký koncert obou chrásteckých muzik, který se koná v Divadle Alfa
v neděli 31. října v 19 hodin. Během večera proběhne slavnostní premiéra prvního západočeského
folklórního filmu HLEDÁNÍ, který naše muzika natočila během loňského roku v Chrástu a v okolí.
Na pódiu se samozřejmě objeví i představitelé hlavních rolí Markéta Herynková a Patrik Havlán.
Hostem koncertu budou folklórní soubory Jarošovci z Mělníka a Sluníčko z Rokycan. Vstupenky lze
zamluvit na e-mailové adrese: f.aya@seznam.cz.
Vojta Kouba
Farní sbor ČCE
- 6.11. od 17 hodin: Koncert písničkáře a kapelníka skupiny Oboroh (www.oboroh.cz) SLÁVKA
KLECANDRA. Vstupné dobrovolné.
- 12.11. od 15,30 hodin: Hrabání listí v prostoru dětského hřiště na farské zahradě. Zveme zvláště
Karel Šimr, farář sboru ČCE
rodiče. K posile těla i ducha se bude podávat svařené víno.

