Události měsíce:
2.11. – Památka zesnulých
10.11. – Martinská veselice
17.11. – Státní svátek – Den
boje za svobodu a demokracii

FC Spartak Chrást
Zveme Vás na mistrovská utkání našich mužstev:
„A“ mužstvo:
„B“ mužstvo:
13. So 3.11.2012 10:15 Malše Roudné - Chrást 11. SO 3.11.2012 14:00 VS Plzeň - Chrást B
14. So 10.11.2012 14:00 Chrást – Tachov
12. NE 11.11.2012 14:00 Chrást B - Bolevec B
15. So 17.11.2012 13:30
Senco - Chrást
13. SO 17.11.2012 13:30 Košutka - Chrást B

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 (3.11.) 8.00 – 12.00
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
V týdnu knihoven (2.-8. října) byli vyhodnoceni nejaktivnější čtenáři za rok 2012.
Jsou to:
čtenáři do 15 let: 1. Laura Kopřivová, 2. Karla Šebestová, 3. Anna Robbová;
Dospělí čtenáři: 1. Dana Pašková, 2. Milena Groskopfová, 3. Alena Kuncová.
Všichni mají v knihovně připravený malý dárek.
Přehled akcí:
Datum

Čas

Místo

Akce

Pořadatel

st 7.11.

15,30

DPS Chrást

Čtení v DPS

Kulturní výbor
OÚ Chrást

so 10.11.

20,00

Lidový dům

Martinská veselice
(pozvánka v příloze)

Kulturní výbor
OÚ Chrást

ne 11.11.

16,45

farská zahrada

Lampionový průvod a
Slavnostní rozsvícení
zvonice na faře

oddíl Sluníčko a
Farní sbor ČCE

so 24.11.

20,00

Hostinec U Žáby

Koncert kapely
Experiment Rock

Hostinec U Žáby

so 1.12.

13,00-16,00

fara ČCE

Společná tvorba
adventních věnců

Farní sbor ČCE

Kulturní výbor
OÚ Chrást
oddíl Sluníčko

so 1.12.

16,00

náves

Adventní odpoledne
s rozsvícením vánočního
stromu a ohňostrojem
(více v příloze
prosincového Kulicha)

ne 2.12.

16,00

Lidový dům

Mikulášská besídka

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
říjen 2012
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Listopad 2012

Dobrý den.

Č. 33 mívalo přízvisko „U Uhlířů“. Tato chalupa byla oddělena od Štěnkovic dvora (č. 31) v roce
1772. Vystavěl ji Štěpán Chudáček a později zde hospodařil Josef Šašek s manželkou, rozenou
Chudáčkovou. Od roku 1872 zde žil Jiří Fryček zvaný Uhlíř. Při požáru v roce 1895 chalupa
vyhořela. Spáleniště koupil zámečník Vitouš. Ten zde postavil nový dům, který má dnes číslo 143.
Slovo starosty:
28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu. Tento pro nás významný den si
připomínáme již od roku 1918 a od roku 2000 ho slavíme jako státní svátek. Letos jsme ho oslavili
v neděli spolu se změnou času. Vychutnali jsme si ho sladkým spánkem o hodinu déle. Paní zima
se již nemohla dočkat a v sobotu 27.10. nás prověřila, zda nám fungují kamna a kotle. Vůbec jí
nevadilo, že Sv. Martin přijíždí na bílém koni až 11. listopadu. Ještě ve 14.00 hod. se rozhodovalo,
zda se odehraje další divizní fotbalové utkání. Ale na bílé pláni, ve kterou se změnilo během
sobotního dopoledne naše fotbalové hřiště, se docela špatně dělaly bílé lajny a hráči zvažovali, zda
našroubují drapáky nebo špunty. A tak se raději zápas odsunul na pozdější, snad příznivější
dobu. Celý říjen byl opět akčním měsícem pro všechny, kdo chtěl dobrovolně pro nás všechny
něco udělat. Slavnost díkůvzdání, tradiční již 4. ročník Běhu chrásteckou strání, podzimní
promítání pana Blahety v LD, bramborová stopovačka, křest již 3. CD naší Lidové muziky
z Chrástu i vymalování hasičárny. Za všechny tyto akce upřímně děkuji organizátorům, kteří
svůj volný čas dobrovolně věnují našim dětem i nám dospělým, abychom se v této uspěchané době
úplně neztratili jako žárovky, které v současné době nahrazují moderní úsporky, které špatně
naskakují a z kterých bolí oči (jen pro zajímavost - 21.10.1879 žárovka překonala rekord a po
dlouhých pokusech svítila panu Edisonovi 13,5 hod.). Velkou událostí pro nás všechny byly také
volby do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR. Z celé obce se zúčastnilo voleb do
zastupitelstva kraje a 1. kola do Senátu Parlamentu celkem 43,15% voličů, což je poměrně velká
účast (2. kola do Senátu pouze 15,13% voličů).
Největší akcí letošního roku je rekonstrukce stávajícího Benátského mostu. Od června jsme
vyřizovali veškerá povolení, vyjádření a projekty, abychom mohli začít. Povedlo se a ve čtvrtek
18.10. jsme předali most firmě Bögl a Krýsl, aby provedla rekonstrukci, na kterou všichni
čekáme. Během opravy bude most fungovat pouze pro chodce do poslední chvíle. V případě
krátkodobého zavření vás budeme včas informovat – v blízkosti mostu, na vývěskách OÚ,
internetu, e-mailem a samozřejmě prostřednictvím obecního SMS infokanálu (ti, kdo mají
registrované telefonní číslo). Omlouvám se předem všem, kdo bydlí v bezprostřední blízkosti
mostu, že bude někdy prováděna noční práce z důvodu úspor na výlukách ČD. Věřím, že
nám to prominete a děkuji tímto za pochopení!
Další větší letošní akcí je plynofikace ulice Uhelná. Největší podíl na tom měli spoluobčané, kteří
v této části obce bydlí a kteří mají zájem o připojení na plyn. Do konce listopadu bude mít další
část naší obce plynovod, což je pro rozvoj obce určitě přínosné.
Halloween, Památka zesnulých, Martinská veselice,… to jsou tři nejdůležitější akce v závěru
měsíce října a začátkem listopadu. Památku zesnulých uctíme v pátek 2.11., zavzpomínáme na
všechny naše blízké, přátele a známé, kteří pro nás něco znamenali, dali nám životní sílu a možná
nám někdy jen dobře poradili… A v předvečer svátku Martina, v sobotu 10.11., vás všechny
zveme na obecní Martinskou veselici, kterou pořádáme již podruhé a zahajujeme tímto
plesovou sezonu 2012/2013. Pozvánku najdete v příloze. Všichni z OÚ a Kulturního výboru
se upřímně těšíme na Vaši návštěvu.
Přeji vám, aby dušičkový listopad byl hezkým vstupem do příjemné bílé zimy, která zahřeje…
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 190
občanů). Bližší informace na internetových stránkách obce Chrást www.obecchrast.cz
nebo přímo na OÚ Chrást.
• Obecní úřad i nadále vedle SMS InfoKanálu umožňuje ROZESÍLÁNÍ AKTUÁLNÍCH
ZPRÁV OBČANUM e-mailem. Pro zaregistrování vašeho mailu kontaktujte, prosím,
obecní úřad (tel. 377945367, referent@obecchrast.cz) – zatím registrováno 76 občanů.
Úřední deska (nově umístěná z boku OÚ) zůstává stále jako hlavní informační místo, ale
lze jednoduše využít i modernější způsob. Služba je bezplatná.
• Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:
- v úterý 13.11.-17,00 hod. – místnost OÚ Dýšina – Přednáška Ing. Janoutové Štěpánky –
„Léčivé rostliny“
- v pátek a sobotu 23.-24.11. - 14,00 hod. – Modrý salonek Dýšina – ADVENT – ukázka
výroby a prodej
- Moštárna – každé pondělí od 16,00 do 18,00 hod. v prostorách ZŠ Dýšina, pod školní jídelnou
Lékárna v Chrástu
Lékárna v Chrástu má nového majitele. Zařadila se spolu s Poliklinikou Denisovo nábřeží a
Lékárnou Denisovo nábřeží do zdravotnické skupiny EUROCLINICUM a.s. Pro návštěvníky
lékárny se nic nemění, provozní doba zůstává stejná. Do budoucna projde prodejna za plného
provozu úpravami interiéru a nabídne možnost platbou prostřednictvím platebního terminálu.
EUROCLINICUM a.s.
Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
☼ Oddíl Sluníčko pořádá v neděli 11.11.2012 „Lampionový průvod“. Sraz účastníků bude
v 16.45 hodin na farské zahradě v Železniční ulici v Chrástu. PROGRAM: Slavnostní
rozsvícení zvonice na faře následované lampionovým průvodem se zvonečky. Přidat se může
každý, komu se podzimní večery zdají už příliš tmavé a pochmurné. Cíl bude u tělocvičny TJ
Spartak, kde si můžete koupit buřta k opečení, čaj nebo grog k zahřátí a něco sladkého. Na závěr
nás čeká ohňostroj. Akce se koná za každého počasí. VEZMĚTE SI S SEBOU: 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 „Mikulášskou besídku“ v neděli 2.12.2012 od 16.00 hodin
do Lidového domu v Chrástu. VSTUPNÉ: dítě - 60 Kč a dospělí - 40 Kč (vstupenky budou na
místě konání v LD k zakoupení pouze v případě, že se neprodají v předprodeji – Sport Beran
Chrást od 19. 11. 2012). Společné čekání na Mikuláše si zpestříme různými úkoly, zpěvem a
tancem... Rodiče přinesou vlastní balíček s nadílkou označený jménem a příjmením dítěte. Ke
jménu mohou uvést, za co má být dítě Mikulášem pochváleno a za co pokáráno. Balíčky pro
sourozence vložte do jedné tašky. Besídka je určená převážně pro děti do 10 let. Těšíme se na Vás.
MŠ Chrást - www.mschrast.cz
Ve školce již vše běží v zaběhnutých kolejích. V průběhu prvních dvou měsíců začaly
všechny nabízené doplňkové aktivity – zpívánky, angličtina, výtvarný kroužek, cvičení i
plavání. Na svoji premiéru zatím stále čeká logopedie. První společnou akcí s rodiči byla
DRAKIÁDA, která se za účasti dvou draků Bílouška a Proužka konala 23.10. Vítr nám sice
tradičně moc nepřál, ale my jsme si náladu zkazit nenechali a usmívali jsme se i s mastnou
pusou od buřtíků.

29.10. jsme se setkali s rodiči našich předškoláků a dlouze diskutovali o tom, jak by měl
budoucí školák vypadat. Děkujeme za účast zástupkyni ze ZŠ, paní Sterlyové. O den později
se děti chodící na angličtinu hravou formou seznámily s americkým svátkem zvaným
Halloween. A poslední říjnový den nám zpříjemnilo divadelní představení „O veliké řepě“.
I v dalších dnech a týdnech nás čeká spousta zajímavých akcí a činností, ale o tom zase příště.
Přejeme Vám krásný listopad plný barev.
Kolektiv učitelek MŠ
ZŠ Chrást - http://skolachrast.blog.cz/
Milí čtenáři Kulicha,
3. října se uskutečnil v plzeňském Borském parku přespolní běh, kterého se zúčastnily i naše
děti ze 4. – 7. ročníku. Říjen přinesl také cestu do Prahy, kam se vydal celý druhý stupeň, aby
zhlédl generální zkoušku nového muzikálu Daniela Landy Klíč Králů, tento muzikál se
uskutečnil v pražském divadle Broadway a dětem se moc líbil. Také děti z druhé a třetí třídy
navštívily Prahu, prohlédly si Národní divadlo, Pražský hrad a Vladislavský sál. Stejně jako loni
se i letošní školní rok na naší škole uskutečnila halloweenská noc.
Farní sbor ČCE - http://chrast.evangnet.cz
- Srdečně Vás zveme v neděli 11.11.2012 v 16,45 hod. na Slavnostní rozsvícení zvonice
na faře.
- Ještě nemáte doma adventní věnec? Přijďte si ho společně vyrobit v sobotu 1.12.2012 od 13
do 16 hodin na faře v Chrástu (Železniční 477). Klest a přírodní materiály zajištěny.
Korpusy, stuhy, přízdoby a vázací drát si můžete přinést nebo zakoupit na místě. S sebou
svíčky a držáky na ně!
Myslivecké sdružení Chrást
V listopadu pokračuje hlavní sezona společných lovů. Naše myslivecké sdružení pořádá
v měsíci listopadu jeden hon, a to 10.11. Budeme lovit bažanty a zákonem povolenou škodnou.
Žádáme občany, aby tento den omezili v rámci bezpečnosti pohyb v honitbě, zvlášť volné
pobíhání psů. Pro myslivecké sdružení však není jen lov, ale nastává i trvalá péče o naši zvěř.
S přibývající zimou budeme pokračovat v přikrmování spárkaté i drobné zvěře. Nadále probíhá
lov holé srnčí zvěře, divočáků a mufloní zvěře, u které probíhá říje. V tomto období můžete
v naší honitbě spatřit muflona s několika muflonkami, kteří tvoří říjné tlupy. Je možné spatřit
mezi sebou soupeřící berany, jejichž nárazy rohů jsou daleko slyšitelné. Toto je charakteristický
projev mufloní říje. I nadále žádáme občany, aby se v přírodě chovali ukázněně a nerušili její
MS Chrást
přirozený život.
CK Sport Beran - cyklistický klub
V říjnu přálo cyklistům počasí a v Bavorsku vyvrcholil 30.9. OTV cup závodem v Pegnitz
(2.místo Max Kerl). 3.10. pokračoval Alpina cup v Schesslitz (Max Kerl 3. a Sebastian Kerl 2.)
a 7.10. v Gottesdorfu Max Kerl v konkurenci 35 účastníků vyhrál a Sebastian Kerl byl třetí. Z
českých závodů zavítala bratrská dvojice Kerlových na Mistrovství zeměkoule (Újezd u
Sv.Kříže), kde jim patřilo první místo ve svých kategoriích. V neděli 28.10. proběhlo
v Malesicích celkové vyhlášení Poháru Plzeňského kraje horských kol - Becker cupu 2012.
Tady jsou výsledky našich závodníků v celkovém pořadí: Kluci: 3. Sebastian Kerl, 5. Jakub
Šmíd, Žákyně nábor: 2. Adéla Foltýnová, Žáci nábor: 2. Maximilian Kerl, 8. Lukáš Beran,
Žákyně nejmladší: 5. Viktorie Pánková, 7. Adéla Šmídová, Muži B: 5. Jan Šmíd a 7. Marcel
Beran. Družstvo CK Sport Beran-BI ESSE se umístilo na druhém místě.
SPORT BERAN ZUMBA+PILATES
V listopadu pokračuje ve školní tělocvičně každé pondělí od 20:00 ZUMBA a každou středu od
20:00 PILATES s Martinou Hronovou. Rezervace nutná předem na tel: 604 642 728. Počet míst
je omezen!

