CK Sport Beran – cyklistický a MTB biatlonový klub
Také letos zahájil sezonu Marcel Beran orientačním závodem na horských kolech Radoušovo
bloudění, který startoval 24.2. v Losiné. V konkurenci 51 účastníků a mrazivého počasí dokončil
na 17. místě celkově a desátý byl v kategorii. Většina kontrol se nacházela v prostoru Vlčtejn,
Milínov a Nezvěstice, top kontrola pak byla na budhistické stúpě u Těnovic. Dorazila konečně
také zásilka týmového oblečení, letos v počtu 21 kusů. Nově dresy doplnilo logo Plzeňského
kraje, jinak zůstává barevné provedení stejné. V březnu zahájí dětský Talent Cup časovkou
v Horšicích (24.3.) a Pal Cup 1. dubna Velkou cenou Města Touškova. Na neděli 9. září 2018
připravujeme v kempu U Dolanského mostu Mistrovství Plzeňského kraje v MTB biatlonu a rádi
doplníme náš klub o cyklistické nadšence ve věku 10-15 let se zájmem o závody horských kol a
MTB biatlon. Informace na 604 642 728.
Marcel Beran
Restaurace Lidový dům Chrást
sobota 10.3.2018 – 21,00 hod. – Lucie Revival
sobota 28.4.2018 – 21,00 hod. – Extraband – host Radek Zíka!
FC Spartak Chrást
- Srdečně Vás zveme na pohárové a mistrovská utkání chrásteckého mužstva mužů:
přátel.
pohár
14.
15.

Ne
Pá
Ne
So

4.3.
16.3.
25.3.
31.3.

12:00
18:00
15:00
16:00

Dobříč
Chrást
Spoje
Chrást

Chrást
Union
Chrást
Smíchov

hřiště UMT Zruč
hřiště UMT Luční ul.
hřiště UMT Senco

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 (3.3.)
8.00 – 12.00
- Veřejný internet a kopírování vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
- Březen je tradičně Měsíc četby a čtení. Letos máte možnost nezávazně si prohlédnout
knihovnu, zapsaným čtenářům už klasicky začíná soutěž o nejpilnějšího čtenáře, která bude
vyhodnocena v říjnu (Týden knihoven).
Přehled akcí:
Datum
Čas
Místo
Akce
Pořadatel
Labyrint světa a ráj srdce (J. A.
Komenský) – I. Pulicarová a P.
18,00
kostel v Dýšině
so 3.3.
Sovová přednes, P. Blažek varhany
20,00
Lidový dům
SDH Chrást
so 3.3.
Hasičský ples
Veřejné
zasedání
zastupitelstva
18,00
Lidový dům
OÚ Chrást
čt 8.3.
obce Chrást
21,00
Lidový dům
LD Chrást
so 10.3.
Lucie Revival
Maškarní rej pro děti – Cirkus OÚ, MŠ Chrást
Lidový dům
ne 11.3. 14,00-17,00
Maškarádo (viz příloha)
a Svaz žen
pá 16.3.

18,00!!!

Lidový dům

ne 18.3.

9,00-17,00

Lidový dům

so 24.3. 10,00-12,00

Lidový dům

Kino na kolečkách – Hurvínek
a kouzelné muzeum (viz příloha)
Velikonoční rukodělný jarmark
s Flerem (viz příloha)
Burza dětského oblečení, obuvi
a sportovních potřeb

kulturní výbor
OÚ Chrást
RUPRT +
fler.cz
oddíl Sluníčko

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
únor 2018

Události měsíce:
8.3. – Mezinárodní den žen
20.3. – První jarní den
25.3. – Přechod na letní čas (o hodinu vpřed)
30.3. – Velký pátek (svátek)

KULturní Informace pro CHrást

Březen 2018

Dobrý den.
Plzeňské listy, 10. března 1910. Dopadený pytlák. Předevčírem ráno přistihl hajný M.Lukeš
známého a pověstného pytláka a zloděje V. H. z Chrástu právě v tom okamžiku, když tento na
Chlumu u Chrástu v revíru purkmistra doktora Petáka kladl oka na zajíce. V. H. při spatření
Lukeše dal se na útěk. Později však se přiznal k činu a prohlásil čtrnáct, Lukešem nalezených ok
za svůj majetek. V. H. byl pro různé přečiny již 42krát trestán.
Slovo starosty:
Celý únorový měsíc byl ve znamení již 23. Zimních olympijských her v Pchjongčchangu. Naši sportovci
přivezli 7 olympijských medailí a z 92 zúčastněných států jsme se umístili na 14. místě. Je to velký
úspěch. Vzhledem k velikosti a rozloze naší země jsme slavili sportovní Vítězný únor 2018. V časných
ranních hodinách a na televizních záznamech jsme sledovali sportovní klání sportovců z celé planety, jak
v mrazivém počasí bojují o olympijskou myšlenku s krédem: „Citius, Altius, Fortius“ (rychleji, výše,
silněji). Během her jsme seděli pěkně v teplíčku u televizních obrazovek a sledovali, jak mají naši
sportovci hezké slušivé zimní oboustranné bundy a Raškovy čepice a reportéři suše konstatovali, že se
závodí při teplotách kolem -20 st. C, někdy i více. Sportovci se určitě aklimatizovali a nyní jsou zpátky.
Ještě dlouho svoje hezké bílo-zlaté bundy nesundají. V celé Evropě udeřila zima se vším všudy.
V Chrástu klesají noční teploty pod -10 st. C a vykvetlé lednové sněženky se těžko smiřují s tím, že jaro
je zatím v nedohlednu. Žáci naší školy se rozutekli v předposledním únorovém týdnu na jarní prázdniny
a náš rybník se může v posledních únorových dnech pyšnit tím, že jim umožní zamrzlou plochu
vyzkoušet. Snad jim nebudou vadit kameny, které tam malí záškodníci neustále hází. Věřím tomu, že
díky únorové pranostice „V únoru sníh a led, v létě nesou včely med“ budeme mít letos hodně medu a
možná i nějaké to ovoce, které nám v loni jarní mrazy vzaly. Příznivé počasí v první polovině měsíce
února nám umožnilo dokončit startovací plochu ze zámkové dlažby pro hasiče v areálu TJ Spartak.
Opravili jsme cestu u lukostřelby společně se sponzorským příspěvkem. Stavba kanalizace v místní
komunikaci Habrovská a 9. května již finišuje. Zemní práce jsou u konce a nyní se dodělává výstroj
přečerpávací stanice. Během měsíce ledna a února jsme si nechali udělat monitoring kanalizací
v komunikacích na Benátkách z důvodu možné budoucí opravy těchto zdevastovaných komunikací.
Největší akce roku – Rekonstrukce hasičárny je v plném proudu. Vodovodní přípojka je již hotová a
uvnitř budovy se provádějí síťové rozvody (kanalizace, voda, elektřina). Po zpevnění a přibetonování
základů se bude provádět betonáž podlah a omítání zdiva. Říká se - březen za kamna vlezem. A tak
rovnou jdeme na hasičský bál (3.3.) do vytopeného Lidového domu na tradiční hasičskou zábavu.
Malou květinou či sladkostí určitě zahřejeme srdce každé ženě, které popřejeme (8.3.) k Mezinárodnímu
dni žen. V neděli 11.3. se hodně zahřejí děti na Maškarním plese na Cirkusu Maškarádo a v pátek 16.3.
nám Kino na kolečkách přiveze do Lidového domu na plátno Hurvínka a kouzelné muzeum. Hned
v neděli 18.3. se budeme moci navnadit do velikonoční nálady s rukodělným jarmarkem, který pořádá
sdružení Ruprt a Fler. Měsíc březen mají určitě nejraději zahrádkáři. Dny se prodlužují, různá sadba a
semínka se nakupují, papriky i rajčata již z květníků vykukují, skleníky se čistotou naparují a první jarní
den (20.3.) je v plném očekávání. A tak si ani neuvědomíme, že v neděli 25.3. budeme spát o hodinu
méně z důvodu přechodu na letní čas a rovnou se probudíme do Květné neděle, která je šestá a zároveň
poslední neděle doby postní. Ta začala ve středu (14.2.) na Popeleční středu (a na Valentýna). Poslední
pašijový týden těsně před Velikonocemi si připomeneme i dny, které mají své jméno – Škaredá středa,
Zelený čtvrtek, Velký pátek (který je dnem pracovního klidu teprve od roku 2015) a Bílá sobota.
V neděli 1.4. začnou Velikonoce bez Aprílu s pravou pondělní pomlázkou a koledníky. Je začátek
nového měsíce, ve kterém očekáváme jaro. Ale zimní mráz má zatím plné právo užívat si své moci.
Proto buďme trpěliví. S každým úsměvem, který na zmrzlé tváři vykouzlíme pro druhé, budeme vědět,
že jaro na nás určitě nezapomnělo. Přeji nám všem hezký měsíc březen, kdy slunce jen neslibuje, ale
také už hřeje. Krásné prožití prvních jarních dnů a velikonočních svátků.
starosta L. Bohuslav

Informace pro občany

 Veřejná doprava – Plzeňský kraj od 1.1.2018 zlevnil jízdné ve veřejné dopravě. Levněji mohou

jezdit: děti do 15 let (25%), studenti do 26 let (50%), starobní a invalidní důchodci (50%),
držitelé zlaté Janského plakety (50%), váleční veteráni (50%), osoby pobírající peněžitou
pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek (50%). Tyto slevy budou poskytnuty pouze
držitelům Plzeňské karty s aktivovaným slevovým profilem. Znamená to, že např. děti, studenti
nebo důchodci, kteří jsou majiteli Plzeňské karty s nahraným slevovým profilem, mohou tyto
slevy uplatnit i při cestě osobními vlaky ČD nebo autobusy ČSAD!!!
 Předběžně Vás upozorňujeme na tradiční Chrástecké ručičky (pochod okolím Chrástu), které se letos
budou konat v sobotu 28. dubna. Bližší informace očekávejte v dubnovém Kulichu!
 Kompostárna Na Jarově bude otevřena od 10. března 2018, prozatím každou sobotu od
14,00 do 17,00 hod. Aktuální otevírací dobu sledujte na vratech kompostárny a budeme Vás
informovat v Kulichu, SMS Infokanálu a informačními e-maily.
Kulturní výbor OÚ Chrást
Zveme Vás tímto v pátek 16.3.2018 již od !!!18,00 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 českou
animovanou komedii pro celou rodinu Hurvínek a kouzelné muzeum!!!
ZŠ Chrást - http://www.zschrast.cz/
Měsíc únor zahájila 2. B spolu s 1. třídou návštěvou plzeňské zoologické zahrady. Žáci druhého
ročníku a 3. třídy se seznámili se zajímavými informacemi z oblasti finanční gramotnosti.
Program byl pro děti připraven v plzeňském DEPU 2015. Žákyně naší školy, Karolína Nyklesová
a Martina Řáhová, úspěšně reprezentovaly Plzeňský kraj v biatlonu na Hrách VIII. zimní
olympiády dětí a mládeže v Pardubickém kraji. Okresního kola Konverzační soutěže v anglickém
jazyce se zúčastnila Š. Janoutová. Z projektu „Maják“ se naší škole podařilo získat interaktivní
dataprojektor a jiné didaktické pomůcky. Na devět týdnů přijeli v rámci výměnného pobytu
Erasmus tři španělští studenti, kteří u nás budou na souvislé praxi. V závěru měsíce se V. Brůj
s T. a L. Beranem zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády. Žáci 2. stupně zhlédli
v plzeňském Pekle komentovanou projekci „Planeta Země“, tentokrát s tématem „Brazílie“.
L. Rulfová (ZŠ Chrást)
MŠ Chrást - www.mschrast.cz
V únoru jsme si ve všech třídách naší školky povídali a hráli na zimu, která nám zatím sníh
nenadělila, jen v závěru třeskuté mrazy. Třídu Berušek navštívil „Bacil“, děti poznávaly své tělo,
jeho části i orgány. Zjistili jsme, že nejen vhodná strava, ale i pohyb prospívá našemu organismu.
S myšlenkou, že ve zdravém těle zdravý duch, jsme spolu s našimi sportovci „odjeli“ na ZOH. Ve
třídě Krtečků se zaměřili na geometrické tvary - čtverce, obdélníky, trojúhelníky a kruhy. Zkusili
si z nich tvořit postavu a zároveň procvičili barvy. Často chodili do tělocvičny, aby protáhli tělo.
Vyzkoušeli si jízdu mezi dopravními značkami, které potkáváme na procházkách každý den.
S kruhy jsme se přenesli na ZOH a stali se z nás sportovci. Ve Sluníčkách jsme cestovali za
polární kruh, vytvořili jsme makety pólů, přidali zvířata. Nezapomněli jsme na Eskymáky a jejich
iglú. Nejzábavnější byla chůze na sněžnicích. Škoda, že jsme ji nemohli vyzkoušet i na zahradě na
skutečném sněhu. ZOH v Koreji pohltily i nás. Děti si prožily svou olympiádu v tělocvičně. Se
vším, co k tomu patří - vlajka, olympijské kruhy, olympijská pochodeň. Obrázky českých
sportovců nám dodaly nadšení. Děti bobovaly na zavěšených lavičkách, sáňkovaly na molitanech,
projely slalom na papírových lyžích, zahrály si hokej i curling. To bylo něco! Na závěrečném
ceremoniálu byli dětští olympionici po zásluze odměněni medailemi. ZOH hry skončily, ale my
sportujeme dál. Předškolní děti jezdí na plavání do lochotínského bazénu. Únor končí a my se již
těšíme na březnové jarní sluníčko.
Milena Ptáčníková za MŠ
Poznámka OÚ: Upozorňujeme na aktuální výstavku výkresů dětí MŠ s tématikou zimních
olympijských sportů v přízemí Obecního úřadu.
ZUŠ Chrást - http://www.zus-chrast.cz/
Ohlédne-li se ZUŠ Chrást za únorem, má velké důvody k hrdosti. 9.2. proběhlo v Nýřanech
okresní kolo soutěže dechových nástrojů. Všichni naši reprezentanti získali první místa a
postupují do krajského kola. 16.2. proběhlo v Třemošné okresní kolo v oboru Sólový a komorní
zpěv. Naši reprezentanti (jedno duo, dvě tria a kvarteto) získali dvě druhá místa a dále dvě první

místa s postupem do krajského kola. Všem žákům gratulujeme, držíme palce v dalších kolech,
která je čekají v březnu. Velké díky patří i pedagogickému vedení, jedná se o paní učitelky: P.
Brabcovou, M. Neumannovou, I. Výrutovou. Nemalý podíl na úspěchu mají také korepetitorky:
p. uč. M. Komorousová a externistky p. Z. Ledvinová a p. Z. Ponicová.
Pavla Sovová
Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
Burza dětského oblečení, obuvi a sportovních potřeb se koná v pátek 23.3. a v sobotu
24.3.2018 ve velkém sále v Lidovém domě v Chrástu. Burza bude mít formu komisního
prodeje. Budete zde moci prodat (maximální počet 50 ks) či koupit dětské jarní a letní oblečení,
obuv, sportovní potřeby a dále hračky a dětské potřeby (kočárky, autosedačky atd.). Pořadatel si
vyhrazuje právo odmítnout některý kus oblečení (např. poškozené nebo znečištěné atd.). V pátek
v době od 17.00 do 19.00 hodin bude prováděn náběr zboží a v sobotu od 10.00 do 12.00 hodin
prodej. V případě nejasností kontaktujte p. Chocovou na tel. číslo - 737 571 464. Přijďte si
vybrat něco pěkného pro vaše menší i větší zlatíčka.
Myslivecký spolek Chrást
V březnu vstupuje do přírody nový život. Příroda se probouzí ze zimního spánku a při procházce
honitbou je v ní hned veseleji. Začínají kvést jarní byliny, keře a stromy. V revíru můžeme spatřit
první mláďata zajíců, selata či muflončata. V březnu se v přírodě setkáváme s novými
návštěvníky – posly jara. Přilétají skřivani, špačci, holubi, nebo sluky. Probíhá tok bažantů a
hnízdí kachny březňačky. Naši členové ještě stále přikrmují zvěř v krmných zařízeních a hlavně
dbají na dostatek soli ve slaniscích, neboť v ní obsažené minerály mají v tomto období velký vliv
na vývoj paroží u srnčí zvěře. Přejeme všem našim spoluobčanům příjemné procházky jarní
přírodou. Myslivosti zdar!
Za Myslivecký spolek J. Humlová
Český rybářský svaz - MO Chrást
Chceme poděkovat všem těm, kdo přišli na náš rybářský ples, bavili se a líbilo se jim. Tombolu
jsme měli bohatou, tak snad byli potěšeni i nějakou pěknou cenou. Od 1. dubna 2018 se upravují
denní doby lovu ryb v mimopstruhových rybářských revírech následovně: a) v měsíci dubnu,
květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 hodin do 24 hodin. b) v měsíci říjnu, listopadu,
prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 hodin do 22 hodin. Pro rok 2018 máme v Rybářském řádu
jedinou změnu a to omezení úlovků lína na čtyři ryby denně.
Za ČRS MO Chrást Marcela Märzová.
SDH Chrást
Ve středu 7.2. jsme opět dodávali vodu na rekonstruovanou požární zbrojnici. Ještě jednou Vás všechny
zveme na náš tradiční Hasičský bál, který proběhne v sobotu 3.3. od 20:00 v Lidovém domě.
Mladí hasiči
V sobotu 24.2. jsme se vydali s našimi mladými hasiči na další soutěž, která proběhla v Oboře. Počasí
bylo opravdu kruté a plnit disciplíny v takovém mrazu nebylo nic jednoduchého. Naše děti to přesto
zvládly perfektně a umístily se na krásném 8. místě. V celkovém pořadí soutěže hry Plamen jsou naše
mladší děti na úžasném 7. místě ze 48 družstev. Je to pro nás opravdu velký úspěch a jsme na ně náležitě
hrdí. Doufáme, že to dětem půjde i nadále stejně dobře a na konci soutěže zvládnou sebrat co nejlepší
umístění.
Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/
Vážení spoluobčané, blíží se opět Velikonoce, největší svátky církevního roku. Na pozadí
znovuzrození přírody si s křesťany po celém světě připomínáme smrt Ježíše Krista a slavíme jeho
vzkříšení. Jak? Na Zelený čtvrtek se u nás od 19 hodin koná tradičně bohoslužba, slavená kolem
stolu pod Svolinského nástěnnou kresbou v modlitebně na památku Ježíšovy poslední večeře
s učedníky a ustanovení svátosti Večeře Páně. Na Velký pátek si připomínáme Ježíšovo
odsouzení, utrpení a smrt s vděčností za lásku, která se v jeho oběti zjevila - bohoslužby se
čtením pašijí se konají od 15 hodin. V případě dobrého počasí „procházíme“ příběh
s jednotlivými zastaveními na zahradě. Oslava Kristova vzkříšení začíná již v noci z Bílé soboty
na velikonoční neděli, protože jen tato noc byla svědkem Kristova zmrtvýchvstání - vigilií neboli
nočním bděním s čtením biblických textů, připomínkou křtu a slavením večeře Páně od 20,30
hodin. Božím hodem velikonočním s bohoslužbami v 9,30 hodin, k nimž bude po odmlce
uplynulých tří dnů opět svolávat zvon, začíná padesátidenní radostná velikonoční doba. Všichni
jsme zváni.
K. Šimr, farář

