Informace pro občany

 Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:

- sobota 6.5. – Praha – Strahovský klášter, prohlídka staré Prahy – cena 150 Kč
- sobota 20.5. – Šumava – Rokyta, Klostermannova stezka, Vlčí výběh, Srní, Sušice, Krchleby –
cena 150 Kč

 Svaz důchodců Dýšina a Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu Vás zve na jednodenní

výstavu obrazů ze soukromých sbírek – Dýšina na obrazech Vl. Vraštila, která se koná v neděli
7.5.2017 od 13,30 do 18,00 hod. v Galerii Modrý salónek (Dýšina, ul. Na Vyhlídce).
 Kompostárna Na Jarově je 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.
 Obec Chrást přijme pracovníka/pracovnici údržby na hlavní pracovní poměr/brigádu – bližší
informace zájemcům podá starosta obce L. Bohuslav na tel. č. 602187341.
Kulturní výbor OÚ Chrást
Kulturní výbor Vás srdečně zve na tradiční Chrástecký den, který se koná v sobotu 27.
května. Bližší informace najdete v příloze.
ZŠ Chrást - http://www.zschrast.cz/
Milí čtenáři, hlavní událostí měsíce dubna byl samozřejmě zápis do první třídy. Tomu předcházela
návštěva předškoláků spojená s prohlídkou školy. Zápisu předcházel i „Den otevřených dveří“,
v rámci kterého mohli návštěvníci obdivovat výkresy a výrobky našich dětí, příjemnou náladu dne
podtrhly velikonoční dílny, kde si každý návštěvník mohl vyrobit svou originální velikonoční
dekoraci ze dřeva, papíru, nebo plastu. Nenechali jsme se odradit aprílovým počasím, a i tak jsme
podnikli hned několik sportovních akcí. Dívky z 3. – 5. ročníku si zasoutěžily ve vybíjené a žáci 2.
– 5. třídy se zúčastnili štafetového závodu v Plzni. Někteří žáci 5. – 9. třídy navštívili neobvyklou
výstavu v Praze s názvem „Body the Exhibition“, jednalo se o výstavu lidských těl, kde se žáci na
vlastní oči seznámili se skutečnou stavbou lidského těla. Děti z 1. A i 1. B byly proškoleny
zkušeným záchranářem v první pomoci. Koncem měsíce nás ještě čeká ukázka dravců, která
proběhne na místním hřišti. Závěrečnou akcí naší školy bude návštěva místního domova seniorů,
kde se naše děti chystají pobavit zdejší babičky a dědečky nejen svým zpěvem, ale i procítěnou
recitací.
L. Rulfová (ZŠ Chrást)
MŠ Chrást - www.mschrast.cz
V měsíci dubnu se toho ve školce dělo opravdu hodně. Tou největší událostí byl samozřejmě zápis
našich předškoláků do 1. třídy ZŠ, kterému předcházelo pozvání dětmi ze 4. tříd a návštěva ZŠ.
Děkujeme všem paním učitelkám a panu řediteli za krásné pozvání k zápisu i za prohlídku budovy
školy od sklepa po půdu. Duben i se svými žertíky utekl jako voda a před námi je předposlední
měsíc tohoto školního roku. I v něm nás čeká spousta krásných chvil a setkání. Hned 5.5. proběhne
v době od 7 do 16 hodin zápis do mateřské školy pro příští školní rok. Ve středu 10.5. uvítáme ve
školce, popř. v knihovně, všechny dobré duše, které koupí žlutého kvítku přispějí Lize proti
rakovině. A v sobotu 20.5. zveme všechny turistické nadšence na tradiční výlet dětí a rodičů. Cíl
výletu si zatím necháme jako překvapení, ale těšíme se na Vás.
Za MŠ Chrást Markéta Beranová
ZUŠ Chrást - http://www.zus-chrast.cz/
Počátkem dubna nás potěšil Lukáš Svoboda prvním místem v krajském kole v soutěži ve
hře na kytaru. V závěru dubna na koncertě „My jsme muzikanti“ se představili hlavně naši
malí žáci. V tomto čísle mám pro čtenáře Kulicha několik pozvání: 4.5. na koncert „Hudba
v kostele“ (v 17:00, v kostele ve Volduchách), 22.5. na slavnostní koncert „Jak šel čas …“
(v 17:30 v Lidovém domě v Chrástu) a na přehlídku komorní hudby, která bude 11.6. od
14:00 a od 16:30 v dýšinském kostele. Hlavní pozvání ale patří zájemcům o studium na

naší škole: termíny přijímacích zkoušek máme 24.5. od 15:00 (ZUŠ Chrást) a 25.5. od 16:00
(ZŠ Volduchy). Informace jsou také na webových stránkách školy. Těšíme se na nové žáky!
Za ZUŠ Chrást Pavla Sovová
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.
Staré Dámy
Hudební seskupení Staré Dámy, komorní soubory ZUŠ Chrást Quattro Formaggi a Trio Emando a
přátelé ze ZUŠ Bedřicha Smetany Plzeň vás zvou na májový koncert „Zmrzlíků se nebojíme, aneb,
zasaďte si písničku (či něco jiného)“. Poslouchat a sázet se bude na Serváce, tj. v sobotu 13.5.2017
od 18.00 hod. v Obecním domě ve Smědčicích.
CK Sport Beran – cyklistický a MTB biatlonový klub
Devátého dubna zahájil 17.ročník PAL Cupu horských kol prvním závodem na technicky
náročné trati v Městě Touškově. Katka Chytilová se umístila na čtvrtém místě (U11ž), Vojta
Ježek byl třetí (U13m), čtvrtá byla Adéla Šmídová (U15ž) a zbytek týmu se většinou umístil
ve svých kategoriích do první desítky. Další víkend následovalo cyklistické soustředění
v Jedovnici - Singltrail Moravský kras a zpestřením byla návštěva propasti Macocha nebo
pštrosích hodů. 23. dubna vyrazila pětice statečných v „drsném severském počasí“ na Český
pohár do Prahy. Za zmínku stojí 28.místo Vojty Ježka, který startoval až z poslední řady
sedmdesátky bikerů, 25.místo Adély Šmídové nebo 15.místo Lukáše Kubíka. Zbytek týmu
pak prezentoval v Plzni dřevěný Junior Bike park při akci CYKLODEN-zahájení cyklistické
sezony. Nyní je před námi Chrástecký MTB víkend. V neděli 30.dubna se pojede v kempu U
Dolanského mostu druhý závod PAL Cupu, na který naváže v pondělí 1.května úvodní závod
MTB biatlon Cupu. V neděli startuje první kategorie už v 9:30, v pondělí pak po cvičném
nástřelu v 11:30. Předpověď počasí se zdá být nakloněna a tak oba závody slibují zajímavou
diváckou podívanou. Propozice na www.pal-mtb.cz nebo www.mtbbiatlon.cz
Od neděle 23.4. jsou také v provozu překážky Junior Bike parku vedle fotbalového hřiště.
Kromě registrace u Českého svazu cyklistiky je náš klub nově registrován u Českého
biatlonového svazu.
Marcel Beran
Myslivecký spolek Chrást
V květnu uklízíme, provádíme asanace, vyčištění a opravy krmných mysliveckých zařízení.
Spárkatá zvěř začíná klást a mláďata a objevují se druhé vrhy zajíců a hnízdí bažanti. Je
nutné dodržovat klid v honitbě a zabránit volnému pobíhání psů. Dobré je také omezit pohyb
motorkářů a čtyřkolek. V květnu také začíná lov srnčí zvěře.
Rádi bychom Vás pozvali do Lysé nad Labem, kde bude v květnu každoroční výstava Natura
Viva. Je to výstava myslivosti, včelařství a rybářství. Výstava bude v termínu od 24.5. do
28.5.2017. Myslivosti a lesu zdar!
Iron Monument Club
Iron Monument Club Plzeň vás zve 13. května na cestu parním vlakem do Holoubkova na
Parostrojní festival. Nástupní stanice Plzeň (9.16) nebo Rokycany (9.56). Kolem 9.30 bude vlak
projíždět Chrástem. Více na http://www.parostrojnifestival.cz/.

Události měsíce:
1.5. – Svátek práce
8.5. – Den vítězství - státní svátek
27.5. – Chrástecký den

Restaurace Lidový dům Chrást
6.5.2017 – 21,00 hod. – Extraband – host Radek Zíka!
FC Spartak Chrást
- Srdečně Vás zveme na mistrovská utkání chrásteckých mužstev:
19.
20.
21.
22.
23.

SO
SO
NE
NE
SO

Městský přebor mužů
29.4. 17:00 Chrást
6.5. 10:00 Chrást
14.5. 17:00 TJ Zruč B
21.5. 17:00 Chrást
27.5. 10:30 Litice

St. Plzenec
BFK Dýšina
Chrást
Lhota B
Chrást

7.
8.
9.
10.

KULturní Informace pro CHrást

Garda
Pá 5.5. 18:00 Třemošná
Pá 12.5. 18:00 Chrást
Pá 19.5. 18:00 Chrást
Pá 26.5. 18:00 Plasy

Chrást
Zruč
Druztová
Chrást

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 (6.5.) 8.00 – 12.00
- Veřejný internet a kopírování vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
- Knihovna upozorňuje, že může být koncem května zavřeno z důvodu senoseče.
Sledujte, prosím, stránky knihovny.
Přehled akcí:
Datum
Čas

Místo
kemp u
Dolanského mlýna
kemp u
Dolanského mlýna

Akce

Pořadatel

Velká cena Sport Beran

CK Sport Beran

MTB Biatlon Cup

CK Sport Beran

ne 30.4.

9,30

po 1.5.

11,30

pá 5.5.

7,00-16,00

ředitelna MŠ

Zápis dětí do MŠ Chrást

MŠ Chrást

so 6.5.

21,00

Lidový dům

Koncert kapely Extraband

Lidový dům

st 10.5.

7,30-16,00

budova MŠ

Český den proti rakovině

MŠ Chrást

st 10.5.

11,30-15,00

knihovna

Český den proti rakovině

knihovna

so 13.5.

18,00

Obecní dům,
Smědčice

Koncert „Zmrzlíků se nebojíme,
aneb, zasaďte si písničku (či něco
jiného)“

Staré Dámy

po 22.5.

17,30

Lidový dům

Jak šel čas – slavnostní koncert
ZUŠ Chrást

ZUŠ Chrást

so 27.5.

15,00

sportovní areál

Chrástecký den (více info
v příloze)

Kulturní výbor
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
duben 2017

Květen 2017

Dobrý den.
Květen: Nová doba, 17. května 1905. Nechtějí ohýbat hřbety před Jeho Jasností. V Chrástu
nedostavili se členové III. sboru obecního zastupitelstva do slavnostního sezení, v němž
Lobkowitz měl býti prohlášen za čestného měšťana. Schůze se následkem toho nemohla konati,
„jasné“ kníže přišlo o čestný flastr. Všichni lidé v Čechách nejsou přece lokajové. V III. Sboru
v Chrástu zasedají sociální demokraté.
Nezbývá nic jiného, než být čestní všichni.
Slovo starosty:
Studený máj v stodole ráj… Tato pranostika je letos určitě dobrou radou, abychom zůstali raději někde
v teple. Aprílový duben nám neustále dokazoval, že za kamny ještě dlouho budem. Duben byl ve
znamení zimy. Ale určitě to nezabránilo jaru, aby ukázalo svoji sílu a krásnými květy (narcisy, tulipány,
modřenci…) nás pohladilo. Čtvrtý měsíc roku byl velice pestrý. Navodili jsme atmosféru pohádkou
Anděl páně 2 v Lidovém domě (2.4.), přivítali jsme do obce nové občánky (5.4.), na veřejném
zastupitelstvu (12.4.) jsme projednali závěrečný účet obce a jiné důležité věci, od Velkého pátku (14.4.)
do Velikonočního pondělí (17.4.) jsme si čtyři dni užívali velikonočních zvyklostí a tradiční pochod
Ručičky (22.4.) byl ve znamení aprílového počasí. Děkuji tímto celému týmu, každému, kdo se podílel
na pochodu a pomohl nám 10. ročník této akce uskutečnit. Je neuvěřitelné, že jsme šli opět okolím
Chrástu a poznávali nové nepoznané krásy okolní přírody díky panu M. Korjenkovi, který nám trasy
předšlapal a dobře vyznačil. Náš tým 20 lidí zabezpečil již tradičně tradiční pochod a všichni, kdo si
našli čas a v nepřízni počasí přišli, určitě nelitovali a těší se spolu s námi na další ročník této krásné akce.
Bez aprílu se začala rekonstruovat slíbená komunikace Úzká, část U Stadionu a parkoviště u tělocvičny.
Je to historická událost pro všechny, kdo v této lokalitě žijí a konečně uvěří, že budou mít spravenou
komunikaci s novou kanalizací i vodovodem. Rozběhla se i akce modernizace části komunikace U Trati,
9. května a Habrovská, kde chceme pomoci lidem s odkanalizováním v komunikaci U Trati a zároveň
připravit ulici 9. května na kompletní rekonstrukci. Více než rok jsme pracovali na projektu rekonstrukce
naší hasičské zbrojnice. Požádali jsme o dotaci z programu IROP a díky dokonalé přípravě jsme dotaci
získali (viz příloha). Hasičská zbrojnice je předposlední budovou v naší obci, která neprošla
rekonstrukcí. Poslední budovou je pouze Lidový dům. Díky dotaci z evropských fondů budeme
hasičárnu předělávat z venku i uvnitř celý rok. Je to velký úspěch, se kterým se můžeme pochlubit doma
i v širokém okolí. Nyní pracujeme na výběrovém řízení, abychom mohli akci zdárně začít. Je před námi
nejkrásnější měsíc v roce - květen. I když se vše začíná zelenat, stále díky nestálému počasí nevíme, jak
se k přírodě zachovat. Někde něco posekáme, něco zasejeme, něco ostřiháme a s očekáváním
spoléháme, že zmrzlíci Pankrác 12.5., Servác 13.5. a Bonifác 14.5. už dají pokoj a začne úplně normální
jaro. Tradičně je květen i ve znamení oslav Dne vítězství II. světové války (8.5.). Díky tomu budeme mít
opět prodloužený víkend. Ale mějme pořád na paměti, že válka je tou nejstrašnější hrozbou. Letos také
budeme slavit 300 let od narození jediné vládnoucí ženy na českém trůně Marie Terezie, rakouské
císařovny a české i uherské královny. Narodila se 13.5.1717 a díky ní mluvíme česky. Dodnes žijeme
z jejích příkazů a rozhodnutí. Nařídila vybavovat domy popisnými čísly, zřizovat hasičské stanice
s hláskami, stavět domy z nehořlavých materiálů, zavedla povinnou školní docházku, papírové peníze,
povinnou vojenskou službu a statisticky podložené sčítání obyvatel, dvojitá okna v úředních budovách a
základy očkování. Určitě stojí za to na Marii Terezii letos nezapomenout a uvědomit si, že už vše bylo
jednou vymyšleno… Ale na sobotu 27.5. jsme my pro vás vymysleli hezký kulturní program na tradiční
Chrástecký den, který bude ve znamení křtu CD a knihy dvou našich rodáků (viz příloha). Těším se na
setkání s Vámi a věřím, že počasí už bude milosrdné a dovolí nám vypít několik studených piv s hudbou
a tancem do pozdních nočních hodin. Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj… Krásné verše K.H.Máchy nás naladí do májové
pohody bez ohledu na počasí a možná (i když rozkvetlých bříz i třešní ubývá) si najdeme nějaký jiný
strom, pod kterým dáme tomu druhému vědět, že nám na něm opravdu záleží. Přeji nám krásný měsíc
květen s rozkvetlými úsměvy na tvářích.
starosta L. Bohuslav

