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

FC Spartak Chrást
- Srdečně Vás zveme na mistrovská utkání chrásteckých mužstev:
Městský přebor mužů
20.
21.
22.
23.
24.

SO
SO
NE
SO
SO

5.5.
12.5.
20.5.
26.5.
2.6.

17,00
10,00
15,00
17,00
17,00

TJ Union
Chrást
St. Plzenec B
Chrást
Hradiště

11.
12.
13.
14.

Pá
Pá
Pá
Pá

4.5.
11.5.
18.5.
25.5.

18:00
18:00
18:00
18:00

Chrást
Plasy
Chrást
Druztová

Zruč
Chrást
Kožlany
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 (5.5.)
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.
Přehled akcí:
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Chrástecký den s hasiči – Kulturní výbor
105 let založení SDH Chrást a OÚ Chrást
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Květen 2018

Dobrý den.
Plzeňské listy, 2.května 1907: Neštěstí. Otec rolníka pana J. Nového v Chrástu podával poslední pondělí
pokrývači na střechu došky. Pojednou sesula se s ním kupa došků, prkno v ponebí se pod ním zlomilo a
on spadl na mlat. Přivolaný lékař zjistil roztříštění pravého lokte, zlomení pravé stehenní kosti a učiniv
potřebná opatření, dal zraněného dopraviti do Plzně do nemocnice.
Dávejte pozor při opravě došků, abyste sobě nerozbili ústa!
Slovo starosty:
Vzpomínáte si, jak to bylo krásné, když jste se brzy ráno o víkendu v zimě probudili, podívali z okna a
bylo bíle nasněženo…? A všude krásné bílé ticho. Vzpomněl jsem si na to v současném období, kdy se
ze všech stran obce rozeznívají sekačky, křovinořezy, štěpkovače, drtiče a všechny jiné motorové
vymoženosti pro zahrádkáře. Všude to vrčí v kteroukoliv hodinu. Začíná sekací období a je na nás,
abychom si navzájem vyšli vstříc a uvědomili si, že víkendy jsou hlavně určeny k odpočinku, vzájemné
ohleduplnosti a sousedské tolerantnosti. Hezkou sousedskou vzájemností bylo i Posvícení na
evangelické faře v Chrástu, kde jsme v sobotu 15.4. odhalili a požehnali nový altán a kříž, který navrhl
známý herec, architekt a spisovatel David Vávra. Věřím, že tento nový altán a kříž budou dlouhá léta
sloužit nám všem jako místo pro nabytí nových sil a Chrást se třeba někdy dostane do pořadu Šumná
města. Sílu budeme potřebovat i na tradiční pochod Chrástecké ručičky (sobota 28.4.), kdy se opět
projdeme okolím Chrástu, opečeme buřta, dáme si pivo, limo a budeme se na trasách potkávat a
poznávat. A opět po roce zjistíme, že je to „fajn“ být mezi lidmi, kteří chtějí něco pro své zdraví udělat.
Vezměte sebou i ty, kteří přírodu moc nepotřebují, protože si ji najdou na internetu . Do hezké přírody
k cestě na Závrtek jsme umístili námi vyrobenou přírodní lavičku. Po obci pokračujeme
s rozmísťováním nových nepřehlédnutelných oranžových košů na psí exkrementy, které se budou líbit i
našim pejskům, protože na každé děkovné tabuli za úklid je jiný obrázek psa a oni se určitě někde
poznají. Než doskočí školní rok do konce, je k dispozici pro skákavé školáky a jiné zájemce obnovené
pískové doskočiště ve sportovním areálu. Kanalizace s výtlakem v ulici Habrovská a 9. května papírově
finišuje a snad se během května dočkáme kolaudace. Hasičárna je v plné rozpracovanosti. Začíná se
dělat krov a střecha. Stěny jsou již nahozené, podlahy včetně nového podlaží jsou dokončené. Dělají se
rozvody topení a elektřiny. Chrástecký den 9.6. bude ve znamení 105. výročí založení SDH Chrást, ale
hasičárna ještě hotová nebude. ZUŠ se přes prázdniny dočká nové střechy. Získali jsme na ni dotaci od
Plzeňského kraje. Je to poslední obecní budova, která nemá novou střechu a určitě jí to bude slušet jako
všem malým i velkým umělcům, kteří ji navštěvují. Co se nám však určitě líbit nebude, je rekonstrukce
Dolanského mostu, který nám v polovině května zavřou a znemožní tak přístup na druhou stranu řeky
Berounky. Je to největší zásah od roku 1936, kdy byl most postaven. Do té doby byl přes řeku pouze
přívoz a jediný most, kudy se dalo přejet auty, byl v Liblíně a Zvíkovci. Celková investice byla tehdy
naplánována na 2 mil. korun, nynější oprava, kterou hradí Plzeňský kraj, vyjde na cca 45 mil. Kč.
Současná kompletní uzavírka bude trvat do konce roku! Bohužel se nepodařilo společně se
sousedními obcemi prosadit lávku pro pěší nebo nouzový přejezd řeky. Budeme doufat, že firma bude
stavět rychle, jak jen to půjde. Květen je tradičně ve znamení Svátku práce a oslav osvobození. Mějme
stále na paměti, že Svátek práce je úcta k pracujícímu lidu, a od 1. května 1888 ho slavíme jako oficiální
světový svátek. V této nejisté době, kdy války a teroristické útoky nejsou pro nás ničím neznámým, si
musíme neustále připomínat, že položit život za svobodu, demokracii a úsměv našich dětí není
jednoduché rozhodnutí. U nás v obci byl za německé okupace v době druhé světové války silný odboj,
za který zaplatilo svým životem mnoho našich spoluobčanů. Nejlépe to vystihuje brožura „Vlastenecká
obec Chrást“, kterou napsal pan Stanislav Bukovský, a pro vážné zájemce máme na obecním úřadě pár
volných výtisků zdarma k dispozici. Nezapomínejme na historii, která je učitelkou našeho života. Říká
se, že květen a září jsou branami léta. Proto si tento jarní měsíc užívejme se vším, co nám tato brána léta
přináší i odnáší. Květen je i měsíc, kdy se staví májky, pálí čarodějnice, slaví se svátek matek a láska
nám přikáže políbit se pod rozkvetlou břízou. Přeji nám, abychom v této něžné a vlídné květnové době
byli všímaví ke všem, kdo to potřebuje.
starosta L. Bohuslav

Informace pro občany
 Kompostárna Na Jarově je otevřena v tradičních časech – středa 14,00-17,00 a sobota 9,00-12,00 a
14,00-17,00 hod.
 Sběrný dvůr na Benátkách má otevřeno středa 14,00-17,00, sobota 9,00-11,00 hod.
 Hromadná doprava v Plzni - z důvodu stavby terminálu Hlavní nádraží jsou dočasně od 1.5. zrušeny
zastávky veřejné linkové dopravy v Šumavské ulici (ČSAD – Plzeň-Chrást-Volduchy a Plzeň-ChrástLiblín). Zastávky jsou přesunuty do Americké ulice v místě stávající zastávky MHD Pařížská.
V zastávce Hlavní nádraží v Šumavské ulici budou stavět pouze spoje městské hromadné dopravy.
Naopak zastavování spojů MHD v zastávce Pařížská je zrušeno a zastávka je pro spoje MHD přesunuta
k Wilsonovu mostu ke křižovatce s ulicí Denisovo nábřeží.
Kulturní výbor OÚ Chrást

soutěže lidových souborů – Malá muzika zde získala třetí místo. 27.4. trio našich zpěváků
reprezentuje naši školu ve státním kole pěvecké soutěže. Držme jim palce stejně jako Kateřině
Pekové, která bude hrát na hoboj ve státním kole 4.5. V květnu zveme čtenáře Kulicha zejména
do Lidového domu na slavnostní koncert (14.5.) a na premiéru souboru Karkulka (26.5.), ale též
do dýšinského kostela na Přehlídku komorní hudby (27.5.).
Pavla Sovová
Myslivecký spolek Chrást
V květnu provádíme úklid, asanace, vyčištění a opravy krmných mysliveckých zařízení. Spárkatá
zvěř začíná klást mláďata a objevují se druhé vrhy zajíců a hnízdí bažanti. Je třeba dodržovat klid
v honitbě a zabránit volnému pobíhání psů. Vhodné je také omezit pohyb motorkářů a čtyřkolek.
V květnu také začíná lov srnčí zvěře. Myslivosti a lesu zdar!
Za Myslivecký spolek J. Humlová

Tradiční akce Chrástecký den proběhne v sobotu 9.6.2018. Těšit se můžete na Okrskovou
soutěž mladých hasičů, vystoupení souboru Karkulka s představením Zlatovláska, přehlídku
historické a současné hasičské techniky, ukázky vyproštění osob z havarovaného vozidla,
slaňování z výškové techniky, ukázky činnosti mladých nadějí SDH Chrást a SDH Kydliny,
soutěže s požární tématikou pro děti i dospělé, mýdlovou pěnu pro děti, ukázky záchranné služby
Royal Rangers - pro děti možnost vyzkoušení lezecké techniky, ukázky práce psovoda Policie ČR
a další. K tanci a poslechu hraje kapela To-nic. Promítání filmu kronikáře Zbyňka Blahety, pro
děti zajištěny atrakce zdarma: skluzavka, skákací hrad. Připraveno je pro Vás občerstvení
Restaurace a minipivovaru Příšov (příšovské i tradiční plzeňské pivo) a posezení ve vojenských
stanech!!! Pozvánka bude přílohou červnového Kulicha. Těšíme se na Vás.

Český rybářský svaz - MO Chrást
Naše organizace pořádá 12.5.2018 soutěž ZLATÁ UDICE pro mladé rybáře na rybníku v Chrástu u
Cukrárny u rybníka. Začátek bude od 8.00 hod. Stále ještě hledáme vedoucího kroužku pro malé rybáře.
V případě zájmu volejte na telefon 736645716 p. März. 21.dubna vodáci-dobrovolníci pořádali již 3.
ročník akce Čistá řeka Berounka. Trasa Plzeň-Zvíkovec. Zbavovali břehy řeky odpadu i od Dolanského
mostu až po Zvíkovec. Na zhruba 50 km řeky posbírali zhruba 13 m3 odpadu. Nejvíce odpadu bylo
v úseku Plzeň-Chrást. Podařilo se vylovit pneumatiky, kočárek, boby, zimní bundu, umyvadlo a dokonce
i vzkaz ve skleněné láhvi a jinak spoustu plastového odpadu. Jde o dobrovolnou akci a patří jim naše
poděkování. Chraňme si naše řeky, udržujme u nich pořádek a odpad, který nepotřebujeme, odklízejme
tam, kde je určeno a ne do řek. Petrův zdar.
Za ČRS MO Chrást Marcela Märzová.

ZŠ Chrást - http://www.zschrast.cz/
Stěžejní akcí měsíce dubna byly na naší škole zápisy do 1. tříd, které se konaly 11. dubna. Tomu
předcházela návštěva předškoláků, kteří tak měli možnost se seznámit s prostředím naší školy.
Neméně důležitou událostí tohoto měsíce bylo i přijímací řízení na osmileté a čtyřleté obory
středních škol, které proběhlo ve dvou termínech v polovině dubna. Hoši ze 4. a 5. třídy
reprezentovali naši školu v turnaji ve vybíjené na 1. základní škole v Plzni. 8. třída se podílela na
soutěži o nejlepší „Choreo“, kterou vyhlásila FC Viktoria Plzeň. Žáci ze 4. - 8. třídy se zúčastnili
školního kola matematické Pythagoriády, z toho 5 úspěšných řešitelů postoupilo do okresního
kola, které se bude konat v květnu. Koncem měsíce se konal v Lidovém domě v Chrástu hudební
pořad, ve kterém se žáci z 5. - 9. třídy seznámili s rockovou hudební scénou 2. poloviny 20.
století. I v letošním roce proběhl Den Země, během kterého se žáci naší školy snažili sběrem
odpadků zkulturnit prostředí v okolí školy. Žáci i rodiče měli také možnost podílet se na sběru
papíru, který se konal v závěru měsíce.
L. Rulfová (ZŠ Chrást)

Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/
Vážení přátelé, mám pro vás několik květnových pozvánek:
- V sobotu 12.5. od 18 hodin proběhne poutní bohoslužba ke svátku Nanebevstoupení Páně, ke které se
chceme se sejít s dalšími evangelickými sbory v okolí: a to pod křížem na vyhlídce „U tří lip“ mezi
Bušovicemi, Vitinkou a Střapolí.
- V neděli Seslání Ducha svatého 20.5. od 10,30 proběhne na faře vernisáž nové výstavy - tentokrát
fotografií herce Boba Holého s názvem „Miluj bližního svého“. Ta bude následně k zhlédnutí při
sborových akcích nebo po domluvě.
- Srdečně zveme k letošní Noci kostelů, která proběhne v pátek 25. května. V duchu letošního biblického
motta („Zůstávali přes noc v okolí Božího domu…“) proběhne většina programu venku. Ve 20 hodin
zahájíme vyzváněním zvonu a vystoupením sboru Chrástochor u kříže na farské zahradě. Od 20,30 pak
bude následovat „křesťanské muzicírování“s varhaníkem Janem Esterlem a mandolinistou Petrem
Vroblem v altánu. Zakončíme krátkou modlitbou s požehnáním obci v kapličce u školy ve 22 hodin.
Srdečně zveme - také třeba jen k posezení v novém altánu nebo u kříže na zahradě!
K. Šimr, farář

MŠ Chrást - www.mschrast.cz
Duben byl ve školce ve znamení návštěv. Hned tou první návštěvou bylo Divadlo Kolem s divadelním
představením plným českých přísloví a smíchu. Možná si i na dlouhou dobu zapamatujeme, že kdo
jinému jámu kope, končí v ní většinou sám. V dalším týdnu k nám na návštěvu zavítaly děti, které by od
září také chtěly chodit do naší školky. Velice jim děkujeme za zájem a těšíme se na shledání s nimi u
zápisu, který proběhne ve středu 9.5.2018. Poslední návštěvou ve školce byly čarodějnice z kouzelné
země, které pro nás připravily dopoledne plné stanovišť, úkolů a zábavy. A bylo velikým štěstím, že si při
přeskakování ohně nikdo z nás nepopálil ani malíček. Abychom pořád jen návštěvy nepřijímali, ale
vyzkoušeli si také návštěvou být, vyrazili jsme společně s rodiči a dětmi do útulku v Borovně. Během
sbírky se nám, především díky Vám všem, podařilo nastřádat spousty granulí, piškotů, pamlsků i dek a
udělat tak opuštěným pejskům velkou radost. Příjemné popovídání s pracovnicemi útulku už bylo
závěrečnou tečkou za měsícem dubnem. A tak tedy vzhůru do května, který na nás jistě také čeká se
spoustou zážitků.
Za MŠ Chrást M. Beranová
ZUŠ Chrást - http://www.zus-chrast.cz/
V posledním čtvrtletí školního roku akcí naší školy přibývá. V dubnu naši žáci vystupovali např.
ve Smědčicích, na OÚ Dýšina (pro seniory), na konci měsíce zazněly akordeony v malém sále LD
Chrást. 13.4. se v Masných krámech v Plzni konal první z jedenácti absolventských koncertů.
Markéta Týcová a Natálie Plicková vytvořily krásný pestrý program. 21.4. proběhlo krajské kolo

CK Sport Beran – cyklistický a MTB biatlonový klub
V dubnu se rozjela cyklistická sezona naplno, hned 1.4. se jel první závod PAL Cupu v Městě
Touškově, kde se Kateřina Chytilová umístila na třetím místě. O týden později pokračoval PAL Cup
časovkou v Ejpovicích, kde si Kateřina Chytilová o jedno místo polepšila, druhá byla i Karolína
Grossová a Adéla Šmídová. Plný počet bodů za vítězství bral Jan Gross. 14.4. se jel druhý Talent Cup
v Přešticích, kde Jan Gross svoji kategorii vyhrál. A hned 15.4. v Přešticích zahájil MTB biatlon, kde
v konkurenci celkem 98 závodníků svoji kategorii vyhrála Adéla Chytilová, stříbrné poháry si odvezl
Marcel Beran, Radka Beranová a Tomáš Beran a bronz získal Lukáš Beran. O letním víkendu 21.-22.4.
se jel v Praze úvodní Český pohár MTB, kam vyrazila pětice statečných. Těžká technická trať a
startovní pozice vzadu nedávala zvláště chlapcům velkou šanci na úspěch, přesto se jim podařil zásadní
posun startovním polem vpřed. V Masters dojel Lukáš Kubík na 18. místě, kadetka Adéla Šmídová byla
24., Jakub Šmíd se v 93 startujících prokousal až na 39. místo a dvojice Jan Gross a Vojtěch Ježek
obsadila 56., respektive 58. místo v závodním poli čítajícím 89 bikerů. V květnu nás čeká 5.5.-6.5. Brno
(Český pohár horských kol XCO), 6.5. Švihov (Talent Cup), 8.5. Praha-Kbely (Tomket Pražský MTB
pohár), 12.5. Rakovník (PAL Cup), 19.5. Domažlice (MTB Biatlon), 20.5. Domažlice (PAL Cup).
Marcel Beran

