Chrástochor
Pěvecký sbor Chrástochor s novou sbormistryní a trochu pozměněným repertoárem vás zve na
vystoupení na farské zahradě při slavnosti Posvícení 15.4. a na již třetí Malé setkání sborů v dýšinském
kostele 22.4. Zkoušíme opět v ZUŠ Chrást, každou středu od 20.00. Vítáni jsou všichni zájemci.

Události měsíce:
2.4. – Velikonoční pondělí - svátek
28.4. – Chrástecké ručičky

Restaurace Lidový dům Chrást
sobota 28.4.2018 – 21,00 hod. – Extraband – host Radek Zíka!
Indoorś
U příležitosti jedenáctého výročí cyclingového centra v Chrástu zveme všechny na den
otevřených dveří konaný dne 15.4.2018 od 13.00 do 17.00 hodin v „Cyclingové aréně“ (vchod
ze zadní strany zdravotního střediska vedle zadního vchodu do lékárny). Můžete vyzkoušet naše
stroje, je připraveno i malé občerstvení. Budeme se na vás těšit. Jana Tymlová a Pavel Paidar.
FC Spartak Chrást
- Srdečně Vás zveme na mistrovská utkání chrásteckých mužstev:
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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 (7.4.)
8.00 – 12.00
- Veřejný internet a kopírování vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
- Pokud v rámci jarního úklidu chcete vyhodit knihy (jakékoli - i staré, harlekýny, naučné…), neházejte
je do kontejneru, ale přineste do knihovny. Vyhodit se mohou vždy, ale leckdy ještě poslouží.
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Duben 2018

Dobrý den.
Nová doba, 29.dubna 1908. Chrást: „Miluj bližního svého, když můžeš, zmrzač ho.“ Dle této zásady
řídil se také náš pan starosta, agitátor agrární strany, Václav Ruml v Chrástu. Člověk tento bez jakékoliv
příčiny zmlátil býkovcem jistého občana, rolnického synka Josefa Štajfa tak nelidsky, že tento po
lékařské prohlídce musil se odebrati do plzeňské nemocnice, kde poležel si s velkou bolestí 14 dnů.
Tímto svým hrdinstvím, vlastně surovostí, ještě se pan starosta v hostincích vychloubal.
Velikonoční varování - pomlázky používejte s citem a symbolicky!
Slovo starosty:
Předpověď počasí na tento týden v ČR - v neděli léto, v úterý jaro, ve čtvrtek podzim a v neděli zima.
Přesně tak se dá určit letošní březnové počasí. V současné době nikdy nevíme, jaké počasí přijde, co nám
přineslo a jaké bude následovat. Naše čepice, bundy, svetry, sandály a kraťasy jsou stále
v meteorologické pohotovosti. Co kdyby přišla písečná bouře a začaly padat kokosy. Pranostika nám
napovídá, že máme v březnu zalézt za kamna, ale Hasičský bál, veřejné zasedání zastupitelstva, Dětský
maškarní bál, kino v Lidovém domě s Hurvínkem, Velikonoční jarmark a burza se Sluníčkem nás určitě
alespoň na nějakou akci přiměly od kamen vylézt a určitě jsme nelitovali. Možná, že jsme také sledovali
v průběhu měsíce (10.3.-18.3.) zimní Paralympiádu 2018 a obdivovali jsme handicapované sportovce,
kteří za svým obrovským sportovním výkonem mají i svůj silný osobní příběh a jsou nám příkladem.
Jarní mrazivá zima nás zaskočila i v investičních akcích. Museli jsme pozastavit práce na kanalizaci
v komunikaci 9. května, Habrovská a U Trati. Nyní se již akce opět rozběhla. Přečerpávací stanice je
osazena a v nejbližší době po doložení všech dokumentů, budeme žádat o kolaudaci, aby se mohli
občané konečně připojit na kanalizaci, a my jsme mohli dodělat a opravit komunikace v těchto
lokalitách. Také hasičárna nám na určitý čas „jarně“ zamrzla. Nemohli jsme betonovat ani omítat. Ale
díky velkému množství dělníků, kteří „makají, až se z nich kouří“, se práce opět rozjely. Základy a
stropy jsou již staticky zabezpečeny. Jsou udělány vnitřní rozvody vody, kanalizace a elektřiny.
V současné době se rozběhly na plné obrátky omítací, tesařské a pokrývačské práce. Na obecním úřadě
jsme za plného provozu vyměnili lino, které již dosloužilo a dost se o něj zakopávalo. Přilehlé kanceláře
jsme vymalovali, abychom se navzájem spolu s vámi, kteří k nám přijdete něco vyřídit, na sebe
usmívali. Pořádek, čisté prostředí, skromnost, upřímnost, poctivost a slušnost je to, co nás všechny drží
pohromadě. Bylo to náročných čtrnáct dní pro všechny, kteří na úřadě pracujeme. Jaro vždy ukáže, kde
si zima hrála na schovávanou. Letošní zima nás sice moc nezasněžila, ale přesto je všude vidět, kde
schovala něco nehezkého. Proto se budeme snažit vše uklidit a připravit pro nadcházející jarní i letní
sezonu. Každý nápad nebo upozornění od vás je pro nás přínosem a budeme rádi, jestliže nás na něco, co
zima schovala, upozorníte. Pište na starosta@obecchrast.cz nebo volejte na 602187341. Od měsíce
dubna budeme mít nové www stránky, které jsou přizpůsobené i pro telefonní aplikace. Připravujeme se
na další akce, které chceme během letošního roku uskutečnit. První velkou letošní akcí je tradiční
turistický pochod Chrástecké ručičky, který se bude konat 28.4.2018. Těšíme se s vámi na první jarní
setkání a věřím, že opět přijdete letos již na jedenáctý ročník této hezké akce, kdy turista vidí, co vidět
chce… a díky tomu hezkému, co vidí při pochodu, se nezajímá o nehezké, co vidí z křesla u televizní
obrazovky. Měsíc březen skončil uchvátaným letním časem. Jsme o hodinu dopředu, chybí nám hodina
spánku, a vše hrneme do jara a letní doby. Velikonoce jsou letos aprílové a to se vším všudy. Možná, že
jsme o Velikonocích barvili vajíčka solí a vyráběli pomlázku z kůry . Ale určitě jsme nezapomněli, že
Velikonoce svůj krásný původ mají. Před námi je měsíc duben, který ukazuje plnou krásu jarních květin,
pučící pupeny stromů, keřů, novou trávu a určitě se s obdivem opět po roce zastavíme u podbělu. Přeji
nám všem krásný měsíc duben s milosrdným počasím k ovoci, s krásnými rozkvetlými tulipány a
narcisy. Hezký měsíc s barvou jara, teplem léta a s úsměvem nad jakýmkoliv aprílovým šprýmem.
starosta L. Bohuslav

Informace pro občany

 Kompostárna Na Jarově bude otevřena od dubna 2018 opět v tradičních časech – středa 14,0017,00 a sobota 9,00-12,00 a 14,00-17,00 hod.
Kulturní výbor OÚ Chrást

Chrástecké ručičky – již 11. ročník tradičního pochodu okolím Chrástu se bude letos konat
v sobotu 28. dubna. Bližší informace najdete v příloze.
ZŠ Chrást - http://www.zschrast.cz/
Letošní březen nesl symboliku Velikonoc. V rámci projektového velikonočního týdne se žáci 1. i 2.
stupně zapojili do výroby velikonočních předmětů i do velikonočního pečení. I v letošním roce se žáci 1.
stupně byli rozloučit se zimou hozením Morany do řeky Klabavy, a tím zároveň přivítali letošní jaro. Jako
každoročně se konala srdíčková sbírka, kdy žáci a jejich rodiče mohli zakoupením výrobku finančně
přispět vážně nemocným dětem na léčbu a zakoupení různých pomůcek a přístrojů. Naši školu také
navštívili hasiči, kteří děti 1. stupně seznámili s tím, co obnáší jejich povolání. 1. stupeň se zapojil do
školního kola soutěže Matematický klokan. Žáci 1. stupně se vzdělávali v oblasti finanční gramotnosti
v plzeňském DEPU 2015 a děvčata se zúčastnila turnaje v Plzni ve vybíjené. 23. března se konal Den
otevřených dveří, kdy mohli zájemci nahlédnout přímo do průběhu výuky a zároveň si prohlédnout
prostředí školy.
Linda Rulfová (ZŠ Chrást)
MŠ Chrást - www.mschrast.cz
Březen byl ve školce plný zážitků. Mimo běžného hraní jsme zvládli navštívit Základní uměleckou školu
v Chrástu, kde nás paní ředitelka Sovová provedla celou budovou. Žáci ZUŠky nám pak představili
nejrůznější hudební nástroje. Samozřejmostí je, že my chceme umět hrát na úplně všechny. Druhou
březnovou neděli jsme se téměř všichni sešli v Lidovém domě, kde během odpoledne řádilo neskutečné
množství masek na cirkusovém reji. V první jarní den jsme se vydali k řece, abychom zimu skutečně
vyhnali a mohli se těšit ze sluníčka. Zatím se zdá, že se zima nechce vzdát a zuby nehty se ještě drží
v dosahu, i když, především naší zásluhou , sluníčka přeci jen přibývá. V rámci předvelikonočních
příprav jsme nezapomněli ani na pomáhání. Během čajovny, která probíhala ve velmi přátelském a
poklidném duchu, jsme vyrobili spoustu hraček pro opuštěné pejsky z útulku v Borovně. Ve školce stále
ještě probíhá materiální sbírka pro Borovno, pokud byste i vy chtěli přispět troškou do mlýna, tedy vlastně
do útulku, neváhejte a přineste to, co můžete darovat, do MŠ. Než jsme se nadáli, březen je pryč, s ním i
Velikonoce a my už vyhlížíme, co nás čeká v dalších měsících. Hned v dubnu bychom rádi pozvali
všechny zájemce i pouhé zvědavce na TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který bude probíhat od 16. 4.
do 20. 4. vždy od 9.00 do 11.30 a od 14.30 do 16.00 hodin. Přijďte se podívat, pohrát si a případně si
vyzvednout tiskopisy k ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019. Samotný
zápis pak proběhne ve středu 9.5.2018 v době od 7.00 do 16.00 hodin.
Za MŠ Chrást M. Beranová
ZUŠ Chrást - http://www.zus-chrast.cz/
V březnu proběhla krajská kola soutěží základních uměleckých škol. Ve hře na zobcovou flétnu a na
hoboj získali žáci (třída p. uč. Neumannové) Šimon Kotalík, Rozálie Vojáčková a Kateřina Peková první
místa. Ve hře na příčnou flétnu byla třetí Anděla Neumannová (třída p. uč. Brabcové). V komorním
zpěvu naše trio i kvartet (třída p. uč. Výrutové) obsadily první místa. Katka Peková (hoboj) a trio (Zuzka
Kielbergerová, Veronika Zákružná a Petra Klementová) budou naši ZUŠ reprezentovat i ve státním kole.
Další soutěž - ve zpěvu lidových písní - se odehrála v sobotu 24.3. v Rokycanech. Zde se zapojili členové
generačně obměněné Malé muziky. Tento soubor si zahrál také v neděli 25.3. na setkání dětských
lidových muzik v plzeňské Besedě. Ale „nejdůležitější“ akci měla Malá muzika 21.3., kdy společně
s dětmi z MŠ Chrást naši muzikanti vítali jaro. Přejeme všem čtenářům Kulicha krásné Velikonoce.
Pavla Sovová
Myslivecký spolek Chrást
Prvním dubnem vstupujeme do nového mysliveckého roku. Měli bychom se postarat o klid v honitbě.
Objevují se mláďata, samice se připravují na kladení nebo sedí na vejcích. Proto je v tuto dobu nežádoucí
zvěř zbytečně rušit. Zvěř postupně přestala navštěvovat myslivecká zařízení, ze kterých odstraníme
zbytky starého krmiva a provedeme jejich asanaci. Loveckých příležitostí je minimálně, v dubnu se spíše
věnujeme péči o honitbu. Přejeme našim občanům hezké Velikonoce. Myslivosti zdar!
Za Myslivecký spolek J. Humlová

Český rybářský svaz - MO Chrást
V sobotu 17.3.2018 pořádala naše organizace členskou volební schůzi. Předseda organizace p. Naxera
seznámil všechny, co se zúčastnili podrobnou zprávou o činnosti organizace za rok 2017. Na konci roku
2017 jsme měli 247 dospělých členů, 7 mladistvých a 69 dětí, celkem 323 členů. Rybářský kroužek
probíhá v Chrástu pod vedením p. Svobodou a ve Stupně pod vedením p. Brojem. Oba kroužky si vedou
velice dobře a jejich vedoucím patří naše poděkování. Naše revíry se potýkají s rybožravými predátory.
Došlo k rozšíření vydry říční, která působí škody na menších tocích jako Klabavka a drobných přítocích
Berounky. Odsud se pak dostává i k našim rybochovným zařízením, kde působí nemalé škody. Hlavním
predátorem však zůstává kormorán velký. Škody způsobené na původních reofilních druzích ryb a
dravých rybách, zejména štice jsou značné. Odstřel kormorána je složitý a problematický. Zde je však
vhodné poděkovat mysliveckým sdružením působících na našich revírech za zvýšený odstřel. Jen zde
došlo k odstřelu několika desítek kusů. Kormorán je už více než 3 roky vyřazen ze seznamu chráněných
živočichů. Zatím, ale není plně dořešena potřebná legislativa a rybářům, zejména profesionálním, tato
úprava spíše škodí. Je ztížena možnost získání náhrad za škody způsobené kormoránem. Petrův zdar.
Za ČRS MO Chrást Marcela Märzová.
SDH Chrást
V sobotu 10.3. v 13:55 byl místním hasičům vyhlášen poplach se zprávou o záchraně osob/zvířat. Místní
jednotka ihned vyrazila na místo události „U velkáče“ a dorazila na místo jako první. Na místo byly dále
povolány jednotky ze SŽDC Plzeň – střed a Plzeň Košutka. Po prvotním průzkumu bylo zjištěno, že se
jedná o záchranu kobyly, která klopýtla při přecházení přes železniční koleje a zůstala ležet na kolejišti.
Jednotky přesunuly zraněnou kobylu mimo kolejiště z důvodu blížícího se vlaku, který korigovali hasiči
ze SŽDC. Kvůli nepřístupnému terénu nebylo možné povolat jeřáb pro zvednutí zvířete. Nakonec byl
místní jednotkou kontaktován člen SDH Karel Hromádka, který přijel s bagrem. Pod kobylu byl umístěn
speciální popruh pro záchranu koní, pomocí kterého byla kobyla opatrně vyzvednuta a postavena na
nohy. Když už byla kobyla na nohou a nehrozilo žádné další nebezpečí, byla místní jednotka po dohodě
s velitelem zásahu odvolána zpět na základnu.
Ve čtvrtek 22.3 jsme asistovali na rekonstruované zbrojnici při zkouškách podkladu pod budoucí
podlahou garáží.
Mladí hasiči
Naši mladí hasiči měli 17. 3. opět nelehký úkol. Na místo klasického březnového počasí je čekal velmi
obtížný závod v Úněšově v silném mrazu, nepříjemném sněžení a opravdu ledově krutém větru. Plnili
mnoho disciplín, od přesunu po vodorovném laně, požárnímu útoku do vrchu, až po vázání uzlů a to se
se zmrzlými prsty dělá opravdu složitě. Umístili jsme se na 13. místě. Za odměnu jsme se po závodu šli
zahřát do místní cukrárny. Myslíte, že toho děti měly dost a chtěly jít domů? Kdepak… naše děti měly
stále dost energie, a tak jsme se ještě vydali na další trénink. I nás vedoucí překvapilo, jak neuvěřitelně
energické a odhodlané děti máme. Jsme na ně opravdu pyšní.
Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/
Vážení spoluobčané, srdečně Vás zvu v neděli 15. dubna na letošní posvícení (památku posvěcení
sborového domu). Odpolední program začne ve 14 hodin slavnostním představením a požehnáním
nového altánu a kříže na farské zahradě za účasti autora návrhu Davida Vávry. Dále vystoupí duo CaineMi, Lidová muzika z Chrástu a sbor Chrástochor. Zastavit se můžete také na koláče z cukrářství paní
Pacholíkové, dobroty z grilu, točené pivo nebo kvalitní kávu a čaj z bike-café Herajtovna. Těším se
nashledanou!
K. Šimr, farář
CK Sport Beran – cyklistický a MTB biatlonový klub
Koncem března začala další cyklistická sezona. Na Talent Cup do Horšic zamířila dvojice Jan Gross a
Karolína Grossová. Honza svoji kategorii vyhrál, Karolína dojela čtvrtá. Další dvojice vyrazila na
Pražský pohár MTB, Lukáš Kubík dojel čtvrtý, Nikola Kubíková také čtvrtá. Takže „bramborových“
míst už máme dost, pokračujeme 1.dubna úvodním podnikem PAL Cupu v Městě Touškově, 8.4. se
pojede druhý závod Pal Cupu v ejpovickém kempu (časovka), který se zároveň kryje s druhým
zastavením Pražského poháru MTB-Jeneč. V sobotu 14.dubna nás čeká druhé pokračování Talent Cupu
v Přešticích a na stejné trati pak v neděli 15.dubna zahájí úvodním závodem MTB biatlon. Další víkend
(21.-22.4.) naváže úvodní podnik Českého poháru v Praze a duben zakončí 28.4. první MTB
„padesátka“ Rokycanské krpály, která závodníky zavede na kopce Žďár, Kotel nebo Čilina.
Marcel Beran

