Restaurace Lidový dům Chrást
Přehled akcí – jaro 2017:
6.5.2017 – 21,00 hod. – Extraband – host Radek Zíka!

Události měsíce:
14.4. – Velký pátek - svátek
17.4. – Velikonoční pondělí - svátek
22.4. – Chrástecké ručičky

FC Spartak Chrást
- Srdečně Vás zveme na mistrovská utkání chrásteckých mužstev:
15.
16.
17.
18.
19.

NE
SO
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NE

Městský přebor mužů
2.4. 16:30 Chrást
8.4. 16:30 UNION
14.4. 10:00 Chrást
22.4. 17:00 Hradiště
30.4. 15:00 St. Plzenec B

VS Plzeň
Chrást
Košutka B
Chrást
Chrást

Garda
6. Pá 28.4. 18:00 Chrást Kožlany

Místní knihovna – tř. Čs. odboje 133, Chrást (přízemí budovy OÚ Chrást)
tel. 377845514, e-mail: knihovnachrast@volny.cz; www.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 (1.4.)
8.00 – 12.00
- Veřejný internet a kopírování vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
Přehled akcí:
Datum
Čas

Místo

Akce

Pořadatel

ne 2.4.

19,00

Lidový dům

Kino na kolečkách –
promítání české pohádky
Anděl páně 2

OÚ Chrást

čt 6.4.

celý den

ZŠ Chrást

Den otevřených dveří
(+velikonoční zdobení 1. stupně)

ZŠ Chrást

st 12.4.

14,00-17,00

ZŠ Chrást

Zápis do 1. třídy ZŠ

ZŠ Chrást

st 12.4.

18,00

Lidový dům

Veřejné zasedání zastupitelstva

OÚ Chrást

čt 13.4.

14,00-16,00

fara ČCE

Výroba velikonočního beránka

farní sbor ČCE

pá 21.4.

19,00

hlavní budova
ZUŠ Chrást

Meziměstské kytarové setkání

ZUŠ Chrást

so 22.4.

9,00

ne 23.4.

14,00

Dýšina, kostel

Setkání pěveckých sborů

Chrástochor

čt 27.4.

17,00

Lidový dům

My jsme muzikanti

ZUŠ Chrást

ne 30.4.

9,30

Velká cena Sport Beran

CK Sport Beran

po 1.5.

11,30

kemp u
Dolanského mlýna
kemp u
Dolanského mlýna

MTB Biatlon Cup

CK Sport Beran

tenisové kurty Chrástecké ručičky – 10. ročník Kulturní výbor
Na Jarově
(více info v příloze)
a OÚ Chrást

Kontakt na tvůrce Kulicha: referent@obecchrast.cz, knihovnachrast@volny.cz. www.obecchrast.cz
Vydává Kulturní a sportovní výbor OÚ Chrást
ev. č. MK ČR - E 16084
březen 2017

KULturní Informace pro CHrást

Duben 2017

Dobrý den.
Nová doba, 26. září 1903. Ve zdravém těle zdravý duch: Bratři Sokolíci firmy Suchý, Jouza a
Čáp v Chrástu, plní toto heslo tím způsobem, že zaměstnávají mladistvé dělníky, učně 14-16leté,
bez přestávky od 6 hodin ráno do 8-9 hodin večer. Nedělní klid, ač stroj parní v pohybu není, se
tak ruší, jak komu z této trojice napadne, ba firma tato honosí se i dělníky, kteří u soustruhu
pracují i přes poledne bez přestávky. Zaměstnává nejvíce bratrů Sokolů, kteří smutnější
vysvědčení nad toto, jak vypadá to v této dílně, si ovšem dáti již nemohou.
Bez práce nejsou koláče, ale příliš sladkostí škodí zdraví. Pamatujte na to při jarních pracích!
Slovo starosty:
Začínáme aprílový měsíc duben. Máme změněný zimní čas na letní, těšíme se na velikonoční svátky, stále
čekáme, až vykvetou narcisy a tulipány. Krásné bílé sněženky už to vzdaly a stále více sledujeme, jak se
příroda probouzí do zelené krásy a je podmalovaná fialkami, jaterníky, petrklíči a dalšími zázraky, co k jaru
patří. Ráno je pod nulou a odpoledne skoro letní teploty, což nás více a více nutí odkládat teplé oblečení i
s rizikem nachlazení. Naše zahrady i obec opět ožívají. Začíná útok na dřeviny a vše, co v minulém roce
přerostlo a díky dlouhé zimě vymrzlo nebo uschlo, dáváme do naší kompostárny. Ta je v plném provozu (viz
2. strana) a jsme rádi, že slouží k maximální spokojenosti nás všech. V loňském roce jsme provedli odbornou
likvidaci navezeného materiálu za 130.000,- Kč. Budeme se snažit, aby nám opět po celý rok sloužila a
pomáhala. Jen musíme zpřísnit kontrolu, aby dovezený materiál byl opravdu jen z Chrástu a pro chrástečáky.
Snažíme se, aby i obec byla po dlouhé zimě v pořádku. Uklízíme zbytky posypu a všechna zákoutí, která nám
paní zima schovala pod štěrkovošedobílýsolný kabát. Jen psí exkrementy se neschovají a budou nás asi stále
obtěžovat. Sádrové pohádkové bytosti se již odzimovaly a těší se na všechny hodné děti, které je přijdou na
ostrov našeho rybníka zase pohladit. Po Velikonocích začne konečná úprava místní komunikace Úzká,
části U Stadionu a parkoviště před tělocvičnou, abychom dokončili slíbenou akci z loňského roku. Další
velkou akcí, kterou jsme se rozhodli provést v tomto roce, je rekonstrukce místní komunikace 9. května a
odkanalizování části místních komunikací U Trati, Habrovská a 9. května. Ve středu 12.4. budeme na
veřejném zasedání zastupitelstva schvalovat důležitý dokument - závěrečný účet obce za rok 2016. Budeme
rádi, jestliže se tohoto zasedání zúčastníte a dáte nám další (neaprílové) jarní podněty pro zvelebení naší vsi.
Po prvním jarním úplňku oslavíme velikonoční svátky - největší křesťanský svátek roku. Budeme opět
ctít velikonoční tradice s vajíčky, beránky, pomlázkou, kočičkami, bochánky apod. Předvelikonoční atmosféru
jsme již mohli nasát na Velikonočním jarmarku v Lidovém domě 26.3. Měl velký úspěch a všechny nás
naladil do jarní a předvelikonoční nálady. Ale do kouzelné doby nás také naladila premiéra muzikálu Plzeňská
strašidla v provedení souboru Karkulka s texty a hudbou našeho rodáka Milana Benedikta Karpíška, která
roztleskala v sobotu 25.3. celý sál Lidového domu. Že rok rychle ubíhá, poznáme i podle toho, že je tu další
ročník tradičního chrásteckého pochodu – Chrástecké ručičky. Tentokrát budeme slavit již 10. výročí.
Díky této hezké společenské akci jsme poznávali a určitě budeme nadále poznávat okolí naší obce a zjišťovat,
že tu nejkrásnější přírodu, kterou mnohdy hledáme v jiných krajích, máme hned pár metrů od domova. Těšme
se na dobré pivo a limonádu, pečený buřt, ale hlavně na příjemné lidi, které budeme opět po roce na procházce
po okolí potkávat. Přijďte to s námi v sobotu 22.4. pochodem oslavit! 1. dubnem začíná Apríl. Tento zvyk,
ač není původem českou tradicí, se u nás zřejmě díky našemu smyslu pro humor zabydlel a zdomácněl. Vznikl
původně z veselé nálady z přicházejícího, usměvavého jara, kdy jaro viditelně přebíralo žezlo po nevlídné
zimě. První písemné sdělení o aprílu u nás pochází z roku 1690 z pera Bartoloměje Chrystellia z Prahy. Na
konci 18. století byly zprávy o „aprílovém vyvádění“ už častější. Tento den, tedy 1. dubna, bývalo zvykem
stejně jako 30. dubna, častovat známé a příbuzné „aprílem“. V dřívějších dobách se často posílalo „oběti
aprílu“ něco vypůjčit či něco zakoupit. Šlo samozřejmě o věci, které neexistovaly, např. vtipné semínko,
komáří sádlo, zaječí peří, hodinářskou motyku, červené hřebíky a v neposlední řadě bublinky do vodováhy
nebo mezery do žebříku. Známou věcí bývaly i ohýbák na cihly nebo rovnák zatáček. V současné době si
z nás dělají apríl tak trochu i zákonodárci a kolikrát si díky novým zákonům nestačíme uvědomit, že vlastně
mezer do žebříku máme až dost a komářího sádla plnou lednici… Přeji nám všem, aby měsíc duben byl
měsícem se sváteční pohodou, kterou nebudeme umocňovat jen volným pátkem a volným pondělím. Krásné
svátky jara, krásné Velikonoce!
starosta L. Bohuslav

Informace pro občany

 Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:

- neděle 9.4. – Litoměřice, Ředhošť– výstava – cena členové 150 Kč, ostatní 250 Kč

 Změny v jízdních řádech MHD od 1.4.!!! Linka č. 52 – pro zkvalitnění přestupu mezi linkami č. 52 a
29 došlo v pracovních dnech k posunu ranního odjezdu spoje z Chrástu z času 6,00 na 5,55.

 Kompostárna Na Jarově bude otevřena od dubna 2017 opět v tradičních časech – středa
14,00-17,00 a sobota 9,00-12,00 a 14,00-17,00 hod.

 Chrástecké ručičky – již 10. ročník tradičního pochodu okolím Chrástu se bude letos konat
v sobotu 22. dubna. Bližší informace najdete v příloze.
Kulturní výbor OÚ Chrást

Zveme Vás tímto v neděli 2.4.2017 od 19,00 hod. do Lidového domu v Chrástu na Kino na
kolečkách – jedná se o promítání filmů z mobilní projekce. Promítání bude ve velkém sále
Lidového domu na projekční plátno o velikosti 4x3 m! Promítat budeme novou úspěšnou českou
komedii Anděl páně 2!!!
ZŠ Chrást - http://www.zschrast.cz/
Vážení čtenáři Kulichu.
Ještě koncem února se naši 2 žáci, E. Pilařová a I. Žilcov, úspěšně zúčastnili okresního kola konverzační
soutěže v anglickém jazyce. Měsíc březen byl na školní akce také bohatý. V sobotu 11.3. nás žáci F.
Dubravay, V. Pelikán, E. Pilařová, A. Ochmírová a D. Ferková reprezentovali v okresním kole recitační
soutěže. 13.3. se 20 holčiček z 1. stupně zúčastnilo krajského kola soutěže pohybových skladeb, kde se
naše cvičenky umístily na krásném 4. místě. O dva dny později pak se svými sestavami vystoupily na
přehlídce ve Zruči. V úterý 21.3., jako každý rok, vynesli žáci 1. stupně „Morenu“ ke Klabavě a přivítali
jaro. Ve středu 23.3. nám velkou radost udělal Lukáš Beran ze 6. tř., který se v krajském kole zeměpisné
olympiády umístil na krásném 9. místě. Ten samý den se žáci 8. třídy vydali za kulturou do Plzně, kde na
Nové scéně divadla J. K. Tyla zhlédli muzikál Bonnie & Clyde. Úterý 28.3. na 1. stupni bylo ve znamení
pěvecké soutěže. Děti si zasoutěžily ve 3 kategoriích a umístily se následovně. První kategorie: 1. M.
Duchková, 2. A. Vrbová, 3. M. Kabát. Druhá kategorie: 1. A. Sterlyová, 2. E. Šmídlová, 3. A. Uherská.
Třetí kategorie: 1. V. Nová, 2. K. Pučelíková, 3. M. Nyklesová. 29.3. žáci 4. A a 4. B pozvali letošní
předškoláčky k zápisu. V noci z pátku 31.3. na sobotu 1.4. si děti z kroužku aerobiku užily školu při
přespání v tělocvičně. Chtěli bychom touto cestou pozvat všechny na návštěvu naší školy u příležitosti
Dne otevřených dveří, který se bude konat ve čtvrtek 6.4.2017 a bude spojen s odpoledním
velikonočním zdobením ve třídách na 1. stupni. Ve středu 12.4. od 14,00 pak přivítáme předškoláky u
zápisu do 1. třídy.
L. Rulfová (ZŠ Chrást)
ZUŠ Chrást - http://www.zus-chrast.cz/
Počátkem března nás potěšila Barunka Kaftanová (žákyně p.uč. R.Klimešové) druhým místem
v okr. kole soutěže hry na housle. Ve hře na kytaru získal Lukáš Svoboda (žák p.uč. A.Černého)
dokonce první místo a bude reprezentovat chrásteckou ZUŠ v krajském kole! Další milou událostí
bylo pro naši školu Vítání jara: soubor Malá muzika se připojil k dětem z MŠ Chrást a společně
prošli s jarními písničkami k řece. Veliké ocenění patří členům souboru Karkulka a jejich
pedagogickému vedení (p.učitelkám J.Holátové a I.Výrutové). Díky nim v sobotu 25.3. Lidový
dům ožil Plzeňskými strašidly – muzikálově zpracovanými písněmi a texty chrásteckého autora
Milana Benedikta Karpíška, který na závěr slavnostně pokřtil dvě nová CD - O plzeňskej madoně
a Plzeňský řemesla. (Na obou nahrávkách můžete slyšet také naše žáky). Na závěr dvě pozvání:
21.4. v 19:00 se v naší hlavní budově uskuteční Meziměstské kytarové setkání a 27.4. v 17:00
přijďte do Lidového domu potěšit se písněmi a skladbičkami především našich mladších žáků.
Za ZUŠ Chrást Pavla Sovová
MŠ Chrást - www.mschrast.cz
Mateřská škola ani v březnu nelenila a na přicházející jaro se řádně připravila. Již od prvních březnových
dní jsme pilně trénovali spoustu jarních písní, které si pro nás připravila paní učitelka Regina. A když už
jsme je všechny uměli, vyrazili jsme společně s kamarády ze ZUŠky na jarní muzikantský průvod k řece.
Cesta to byla dlouhá, ale veselá. Za doprovodu tónů všelijakých hudebních nástrojů jsme vyrazili od
školky v úterý 21.3. Naší první zastávkou byla cukrárna u rybníka, kde jsme potěšili návštěvníky i
zaměstnance svým zpěvem, oni nás na oplátku zase dobrými pendreky. Ze školy na nás mávaly paní

učitelky, pod školou jsme se dokonce potkali s kamarády školáky a trochu pracně je přemluvili, aby si
s námi zazpívali. Pak už jsme překonali jen náročné schody a byli jsme u řeky. Tam jsme se rozloučili se
zimou a poslali ji po proudu řeky na dlouhou dobu pryč. Děkujeme všem těm, kteří nás doprovázeli, kteří
nám pomáhali se zpěvem, ale i těm, kteří nám jen zamávali. A protože nám učení písniček dalo velkou práci,
chtěli jsme se pochlubit ještě někde. Nejblíž máme k babičkám a dědečkům do vedlejší DPSky, takže jsme
hned ve středu 22.3. vyrazili na hudební návštěvu. Snad jsme babičkám přinesli svým zpěvem trochu toho
jara. I jim patří dík za sladkou odměnu, kterou si pro nás připravili.
Za MŠ Chrást Markéta Beranová

Mateřské centrum Klubíčko Dýšina
Mateřské centrum Klubíčko Dýšina Vás zve každou středu od 9,30 do 11,30 hod. a každou neděli od 10,00
do 12,00 hod. na kreativní dopoledne, tvoření s dětmi, malování, modelování v Domě služeb v Dýšině (na
rohu ulic Přátelství a V Jámách). Bez poplatku, přezůvky s sebou! Více informací podá Ing. Veronika
Kopecká, tel. 739015286, Šárka Polanecká, tel. 724759295 nebo na www.obecdysina.cz/klubicko. Přijďte si
něco vytvořit, pohrát si a popovídat si.
Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/
Jsou před námi Velikonoce - hlavní křesťanské svátky, při kterých si připomínáme Kristovo utrpení a smrt a
slavíme jeho vzkříšení. Na Zelený čtvrtek 13.4. od 14 do 16 hodin zveme všechny děti na faru ke společné
výrobě velikonočního beránka, kterého si pak jako ozdobu mohou odnést domů. Prosíme o nahlášení
účasti do pondělí 10.4. u faráře K. Šimra (karel.simr@evangnet.cz, 739 244 774). Večer se pak v 18 hodin
koná bohoslužba, slavená kolem stolu pod Svolinského nástěnnou kresbou Poslední večeře v modlitebně na
památku této události. Velký pátek je dnem smutku a zároveň vděčnosti za oběť Ježíše Krista pro nás bohoslužby se čtením pašijí, příběhu o Ježíšově utrpení, se konají od 15 hodin. Oslava Kristova vzkříšení
začíná již na Bílou sobotu večer - vigilií neboli nočním bděním od 20,30 hodin - a vrcholí na Boží hod
velikonoční bohoslužbami v 9,30 hodin, k nimž bude po odmlce uplynulých tří dnů opět svolávat zvon.
Všichni jsme zváni.
Karel Šimr - farář
Chrástochor
Druhé malé setkání pěveckých sborů se bude konat v neděli 23.4. od 14,00 v kostele sv. Šimona a
Judy v Dýšině. Písně nejen duchovní bude zpívat sbor ze Spáleného Poříčí, Cantate Rokycany,
ČtyřiTetky, Vaganti z Prahy a domácí Chrástochor.
CK Sport Beran – cyklistický a MTB biatlonový klub
Letošní sezonu zahájil Marcel Beran 20. místem na orientačním závodě horských kol Radoušovo bloudění
(25.2.), Miloš Chytil obsadil 35. místo. Startovalo 62 závodníků. Deštivé počasí neodradilo od startu na
Pražském poháru MTB (19.3.) Vojtu Ježka, který dojel desátý (startovalo 26 bikerů). V dubnu zahájí prvním
závodem krajský pohár PAL Cup v M.Touškově (9.4.), první Český pohár se jede 16.4. v Kutné Hoře a
druhý o týden později v Praze. V neděli 23.4. Vás zveme na CYKLODEN v Plzni, kde budeme prezentovat
náš dřevěný Junior bike park. Duben vyvrcholí námi pořádanými závody: v neděli 30. dubna to bude druhý
závod PAL Cupu - Velká cena Sport Beran, v pondělí 1. května pak první závod MTB biatlon Cupu.
Centrum dění bude ve vodáckém kempu u Berounky a obě akce jsou určeny pro širokou cyklistickou
veřejnost - vypsány jsou kategorie pro děti i dospělé. Online přihlášky a propozice na www.pal-mtb.cz a
www.mtbbiatlon.cz. Výzva: na biatlonový závod v pondělí 1. května (10:00-16:00) hledáme několik
spolehlivých dobrovolníků na pozici traťového komisaře a rozhodčí na střelnici. Odměnou bude oběd
zdarma. Kontakt: 604 642 728.
Marcel Beran
Myslivecký spolek Chrást
Měsíc duben je měsícem lesů. Lesní plochy zaujímají v rámci ČR asi 1/3 z celkové rozlohy. Lesy mají
kromě hospodářského využití také své mimoprodukční funkce. Jsou to například rekreační účely, sběr
plodin, zadržování vody v krajině apod. Les je ale především rozmanitý ekosystém, ve kterém žije velké
množství druhů živočichů a rostlin. Prvním dubnem vstupujeme z hlediska myslivosti do nového
mysliveckého roku. Zvěř začíná přebarvovat a intenzivně se paství již za světla a tam, kde má klid, i během
dne. Teritoriální srnci obsazují a hájí si svá teritoria. Označují si je hrabánky a strouháním na dřevinách, ale i
na větších bylinách. Po dlouhé zimě zvěř brzy vychází a pozdě po ránu zatahuje do krytu a můžeme ji proto
za světla dobře pozorovat. Objevují se mláďata, samice se připravují na kladení nebo sedí na vejcích. Je
dobré v tomto období ponechat zvěři klidový režim a zbytečně ji nerušit. Naši členové mysl. spolku Chrást
již přestali s přikrmováním zvěře v zásypech a krmelcích. Během měsíce dubna proběhne asanace a oprava
mysliveckých zařízení. Přejeme našim spoluobčanům příjemné prožití Velikonoc a příjemné procházky
jarní krajinou. Myslivosti a lesu zdar!

