FC Spartak Chrást

Významné dny měsíce:

Zveme Vás na mistrovská utkání chrásteckých mužstev:
Krajský přebor mužů - podzim 2011/12
13. Ne 6.11. 14:00
Stříbro - Chrást
14. So 12.11. 14:00 Chrást - Bolevec
15. So 19.11. 13:30 Slavoj Stod - Chrást

10.
11.
12.
13.

Městský přebor mužů - podzim 2011/12
Ne 30.10. 14:30 Chrást - SK Smíchov
Ne 6.11. 14:00 SSC Bolevec - Chrást
Ne 13.11. 14:00 Chrást - Sokol Lhota
So 19.11. 13:30 Slovan Spoje - Chrást

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 (5.11.)
8.00 – 12.00
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
- Knihovna upozorňuje, že ještě ve středu 2.11. a 9.11. bude zavřeno, knihovnice je na školení.
- Od Března, měsíce čtenářů, do 10. října, kdy skončil Týden knihoven, proběhla soutěž o
nejpilnějšího čtenáře naší knihovny. Vítězem v kategorii dospělých se stala paní Dana
Pašková s maminkou (2. místo paní Kuncová, 3. místo paní Totzauerová). Vítězem
v kategorii dětí se stala Anna Robbová (2. a 3. místo Karla Šebestová a Kateřina Volková).
Všem vítězům gratulujeme a máme pro ně připravenou nabídku nových knih.

Přehled akcí:
Datum

Čas

Místo

Akce

Pořadatel

so 5.11.

17,00

farská zahrada

Vítání paní Zimy

oddíl Sluníčko

st 9.11.

15,30

DPS Chrást

Čtení v DPS

Kulturní výbor

so 12.11.

20,00

Lidový dům

Martinská veselice
(pozvánka v příloze)

OÚ Chrást

út 15.
nebo
22.11.

20,00

hasičárna

Výroba vánočních ozdob
z korálků

oddíl Sluníčko

st 16.11.

18,00

KVK Centrum
v Plzni

Koncert sborů Chrástochor,
Třemošenský pěvecký sbor a
Vox imperfecta

Chrástochor

fara ČCE

JEDEN SVĚT V CHRÁSTU –
festival filmů

farní sbor ČCE

Lidový dům

Předvánoční koncert
ZUŠ Chrást
Adventní odpoledne (bližší
info v prosincovém Kulichu)

ZUŠ Chrást

pá 18.11.so 19.11.
čt 1.12.
so 10.12.

17,30

náves

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

Kulturní výbor
www.obecchrast.cz
říjen 2011

2. 11. – Památka zesnulých
11. 11. – Den proti drogám
17. 11. – Den boje za svobodu a
demokracii – státní svátek
20. 11. – Světový den dětí

KULturní Informace pro CHrást

Listopad 2011

Dobrý den!
Původní název č. 16, u Ševců, byl dvůr Bušovský. Tak byl jmenován v kupní smlouvě
z roku 1528, kdy se majitelem stal Waněk Bussie. Někdy po roce 1532 koupil dvůr Václav
Švec, od roku 1540 zde byl Havel Kurojed a pak ještě mnozí další. Jméno tedy pochází
z 16. století a bylo v naší obci známé ještě v polovině 20. století. Se zbořením statku
v květnu 1990 zmizelo i toto starobylé pojmenování.
Slovo starosty:
Plzeň a zase Plzeň. Říjen a konec září byl určitě ve znamení plzeňského fotbalu. Někdo aktivně a i
mnoho z nás určitě pasivně sledoval Plzeň, jak se dere mezi fotbalovou elitu do Barcelony. Liga mistrů
nám ukázala, že můžeme být hrdí na Západočechy, kteří se důstojně bránili a dokázali, že Plzeň a její
okolí včetně Chrástu umí bojovat. O to víc je nepříjemné, že nás Plzeň vyškrtla z vnitřní zóny a od
1.4.2012 budeme k ceně 440,- Kč za Plzeňskou kartu připlácet ještě 330,- Kč. A tak se tomu určitě
budeme bránit jako Viktorka Plzeň proti Barceloně, uvidíme s jakým výsledkem.
Je naprosto jisté, že je podzim. Děti mají ideální možnost pouštět draky, my zazimovávat zahrady a stále
ještě chytáme paprsky sluníčka, které nechce pustit vládnout paní zimu. Ale slunce osvítí i místa, která
nejsou nejkrásnější… S úctou se dívám na občany, jak s kárkou nebo s kolečkem jdou na kompostárnu
odvézt svůj náklad a s nevolí sleduji místa, která se zaplňují kompostem a přidělávají tak práci nám
všem. A proto tato místa na obecní náklady vyčistíme, označíme nápisem „Skládka zakázána“ a
v případě, že se bude kompost dál na těchto místech hromadit, budeme muset náklady na odvezení
naúčtovat nejbližším majitelům nemovitostí. Začátek října byl letní. Oddíl Sluníčko odstartoval první
říjnový den Během chrásteckou strání, Sport Beran slavnostně otevřel Junior Bike Park a obec
s kulturním výborem zažila první podzimní zimu na sousedském posezení 8.10. Díky kamnům a
topičům ve stanech v podání paní Holubové a pana Šebka, kteří tak zpříjemnili pohodu dne, se program
vydařil a já tímto děkuji vám občanům, prodejcům a účinkujícím, že jste přišli a nevzdali jste to, i když
v pravé poledne jsem na obloze viděl sněhové vločky. Vážím si toho a budu se těšit s vámi na další akce,
které pro vás připravujeme. A věřte, dá to práci!! Také rybáři provedli výlov našeho rybníka s ohledem
na děti, které touží po ledu, aby ho stačili napustit do mrazů. A já jim za to děkuji. Hlavní akcí v měsíci
říjnu bylo dokončení rekonstrukce pomníku II. světové války - voznice, výměna střešní krytiny na
Lidovém domě a rekonstrukce sociálního zařízení v tělocvičně. Dále pracujeme na projektech pro
vyhlášené dotace na zdravotní středisko, rybník, tělocvičnu, odkanalizování zbytku obce a hlavně se
připravujme na opravu Benátského mostu. Do konce roku bychom rádi dle finančních možností opravili
cestu ke školní kuchyni ZŠ a k hudební škole a dále se soustředili na drobné opravy cest, které jsou před
zimou v havarijním stavu.
Začíná pravý podzim. Listopad - měsíc dušiček zakončený adventem. Přesto je tu ještě jeden
důležitý závěr!!! Martinská veselice 12.11.!! Rozhodli jsme se, že tradiční martinské zvyky
zavedeme u nás v Chrástu a proto vás tímto zvu na Martinskou veselici, která bude 12.11.
v Lidovém domě. Na nic jsme nezapomněli! Máme pivo, husu, pečivo, pěknou hudbu. Jste zváni
všichni, bez rozdílu věku, kdo má rád hezkou zábavu, posezení a smysl podpořit staré zvyky,
které jsou pro nás důležitější než sledovat zpravodajství v TV NOVA. Pořadatelem je
zastupitelstvo a zaměstnanci obce Chrást. Těšíme se na vás.
Přeji vám hezký měsíc, kdy padají krásně zbarvené listy a jen děti vědí díky škole, že se dají 2 až 3
zužitkovat i na papíře… No a my ostatní šup s nimi do kompostu nebo kompostárny!
starosta L. Bohuslav

Informace pro veřejnost:

• Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:

- v pátek 25.11. – Biskoupky – přátelské posezení – cena 85 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) – zatím registrováno pouze 20 občanů. 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
došlo ke změně pravidel užívání hřiště a novým správcem se stal p. Štěpánek Petr, tel. 602 344 900.
Bližší informace naleznete na OÚ Chrást nebo na vývěsce u hřiště.
• Obec Chrást nabízí zveřejnění placené reklamy na budovách a ostatním majetku obce (ploty, zdi
apod.). Bližší informace na OÚ Chrást.
• 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.

• OKRESNÍ SOUD PLZEŇ-SEVER informuje:

Vzhledem k tomu, že u zdejšího soudu je kritický nedostatek přísedících, žádáme Vás o poskytnutí
součinnosti při výběru kandidátů z řad občanů z obvodu Vaší obce, kteří by byli ochotni vykonávat funkci
přísedícího. U kandidátů na tuto funkci je nutné, aby jejich případný zaměstnavatel byl vstřícný při jejich
uvolňování ze zaměstnání. Funkce přísedícího je veřejnou funkcí. Ve smyslu zákona č. 6/2002 Sb. v platném
znění, může být přísedícím ustanoven každý občan České republiky, který je způsobilý k právním úkonům,
jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude funkci řádně zastávat, v den ustanovení
dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením za přísedícího a přidělením k určitému soudu.
Přísedící jsou voleni na dobu 4 let a jejich funkce začíná dnem složení slibu. V případě zájmu o tuto funkci se
informujte na OÚ Chrást.
Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info

☼ Oddíl Sluníčko pořádá v sobotu 5.11.2011 „Vítání paní Zimy“. Sraz účastníků bude v 17.00
hodin na farské zahradě v Železniční ulici v Chrástu. Společně příchod zimy přivítáme
lampionovým průvodem se zvonečky. Přidat se může každý, komu se podzimní večery zdají už příliš
tmavé a pochmurné. Průvod se vydá ulicemi Chrástu (Benátky). Cíl bude na stadionu TJ Spartak
Chrást. Akce se koná za každého počasí. S sebou si vezměte: lampiony, zvonečky a buřta na opečení
(pokud někdo zapomene vlastního buřta, může si jej zakoupit v cíli průvodu). Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vaši účast.
☼ Oddíl Sluníčko Vás zve na „Výrobu vánočních ozdob z korálků“, která se uskuteční v úterý 15.
nebo 22.11.2011 (termín bude upřesněn na našich webových stránkách) od 20.00 hodin v klubovně
Hasičského sboru Chrást. Cena kurzu je 270 Kč. Budeme tvořit vánoční ozdoby z korálků. Vyučující
bude Dana Hadingerová. Závazné objednávky nahlaste nejpozději do 8.11.2011 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.
MŠ Chrást - www.mschrast.blog.cz
Říjnové akce dětí z mateřské školy
V měsíci říjnu se děti z mateřské školy účastnily dvou akcí. První byla Akátovka pořádaná v Dýšině,
druhá akce Drakiáda již byla plně v režii MŠ. V následujících řádcích bychom se s Vámi rádi podělili o
zážitky z obou.
53. ročník BĚHU AKÁTOVKOU proběhl za chladného rána a teplého dopoledne v sobotu 1.10.2011.
V místě startu - na koupališti v Nové Huti - se sešlo spoustu natěšených závodníků. 14 dětí z naší
školky soupeřilo již potřetí o putovní pohárek. Těžkými protivníky jim i letos byli kamarádi z MŠ
Dýšina, kteří měli výhodu domácího prostředí. Naši běžci však bojovali ze všech sil a řada z nich se
ocitla při vyhlašování výsledků na stupních vítězů. Konečné sčítání bodů nám však přineslo velké

zklamání, MŠ Dýšina zvítězila o pouhou polovinu bodu. Někteří z nás tuto těsnou porážku ozdobili
malým počtem nešťastných slziček, které však brzy zmizely, protože....... Dýšino, těš se, příští rok je
pohárek náš!!
Na závěr bychom rádi poděkovali všem běžcům za jejich obětavé nasazení v závodu a
samozřejmě také rodičům, kteří naše závodníky doprovodili na místo závodu a neúnavně a
bouřlivě je podporovali.
V úterý 18.10. se konala již tradiční DRAKIÁDA. Odpolední počasí se vydařilo na jedničku, vítr
foukal a déšť, ten se nám zdaleka vyhnul. Rodiče se se svými dětmi sešli společně s paní učitelkou
Janou a Renatou na stadionu a pouštění mohlo začít. Draci létali jako o závod, přehlídka nádherných
modelů přilákala i další pozorovatele z řad kolemjdoucích. Na účastníky Drakiády čekalo mimo
samotného pouštění draků i nejedno překvapení. Dýňový kompot, který během dopoledne připravily
děti ve školce, měl obrovský úspěch nejen u dětí, mlsně se olizovali dokonce i rodiče ☺. Po úspěšném
zkrocení draků dostaly děti ještě malého papírového dráčka jako památku na zdařilé a příjemné
odpoledne. Děkujeme rodičům za jejich milou spoluúčast na našich akcích a již nyní se těšíme na
další setkání.
ZUŠ Chrást - www.zus-chrast.cz
- ZUŠ Chrást Vás srdečně zve na Předvánoční koncert, který se uskuteční ve čtvrtek 1.12.2011 od 17,30
hod. v Lidovém domě v Chrástu. Těšíme se na Vaši účast.
- Spojené pěvecké sbory CHRÁSTOCHOR, TŘEMOŠENSKÝ PĚVECKÝ SBOR a VOX
IMPERFECTA se sbormistry Květoslavem Borovičkou, Jarmilou Žižkovou a Pavlem Dolanským si
vás dovolují pozvat na společný koncert, jehož výtěžek bude věnován na opravu kostela Nejsvětější
Trojice a sv. Judy a Tadeáše v Dýšině. Koncert se uskuteční dne 16.11.2011 v 18:00 hod. v KVK
Centru v Plzni (Malesická 10, Plzeň).
Farní sbor ČCE - chrast.evangnet.cz

18.-19.11.: JEDEN SVĚT V CHRÁSTU - ozvěny festivalu filmů s lidskoprávní tematikou
s besedami se zajímavými hosty:
pátek 18.11. od 18 hodin: TŘI DARY a MANŽELKA ZA PADESÁT OVCÍ + beseda s Josefem
Vajskebrem, účastníkem české mise rozvojové pomoci v Afghánistánu
sobota 19.11. od 16 hodin: ŠITKREDIT + beseda s Tomášem Hirtem, spoluautorem scénáře
sobota 19.11. od 18 hodin: KREV V MOBILECH + beseda s Leonardem Tecou, evangelickým
farářem z Angoly.
Vstup je zdarma. Více o filmech na www.jedensvet.cz nebo http://chrast.evangnet.cz.
Karel Šimr
CK Sport Beran Chrást – cyklistický klub

Otevření Junior bike parku
Až na druhý pokus se podařilo otevřít pro veřejnost Junior bike park v Chrástu u Plzně. Původní termín
byl stanoven na 18.9., ale počasí nám nepřálo, už od rána vytrvale pršelo. Proto byla celá slavnost
přeložena na neděli 2. října 2011. A vyplatilo se, jasná obloha, bezvětří a teplota dosahující 25 stupňů
přilákaly na tři desítky dětských závodníků. Po hodinovém tréninku na dřevěných chodnících
následovalo úderem čtrnácté hodiny a za účasti starosty obce Chrást p. Bohuslava slavnostní přestřižení
pásky a přípitek šampaňským. A poté již na závodníky čekal okruh o délce 400 metrů. Úvodní část
vedla po 80 m dlouhé soustavě dřevěných chodníků a překážek, zpestřených přejezdem klád či
houpačky. Dále na závodníky čekal 2x výjezd a sjezd přes hliněný val, slalom mezi kužely, průjezd
pískoviště, přejezd 2 m dlouhé a 25 cm široké kladiny, přejezd druhého valu a v cílové rovince ještě
trojice překážek z dřevěných palet. V cíli pak byla pro každého účastníka připravena sladká odměna.
V kategorii dětí ročník 2005 a mladší zvítězila Tereza Maurová z Dýšiny a Vojtěch Tolar z Plzně,
žákyně 2003-4 vyhrála Markéta Šímová z Chrástu, v kat. žáci 2003-4 byl nejrychlejší Tomáš Beran (CK
Sport Beran Chrást) a kat. žáci 2001-2 opanoval Matěj Maur (Dýšina). Pro vítěze byl připraven šampus
a originální diplom. Poděkování za pomoc při stavbě a údržbě Junior bike parku patří členům CK Sport
Beran Chrást, Obecnímu úřadu Chrást a sponzorům.
Junior bike park se také prezentoval na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ITEP v Plzni. Asi
stovka dětí zde vyzkoušela na zapůjčených kolech Kellys náročnost několika vybraných překážek. Po
jejich zdolání děti čekal drobný dárek. Celkově letošní veletrh ITEP navštívilo více než 10 000 lidí.
Za CK Sport Beran - Marcel Beran

