Informace pro občany

 Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:






- středa 20.3. – Biskoupky – přátelské posezení při hudbě
- sobota 30.3. – 14,00 hod. – Modrý salonek – Výroční členská schůze ZO ČZS
Obec Chrást přijme pracovníka/pracovnici údržby na hlavní pracovní poměr – bližší
informace zájemcům podá starosta obce L. Bohuslav na tel. č. 602187341.
Kompostárna Na Jarově bude otevřena od 9. března 2019, 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. Sběrný dvůr na Benátkách
má otevřeno středa 14,00-16,00 (zimní období!!!), sobota 9,00-11,00 hod.
Obec Chrást vydala 2. díl knižní publikace o naší obci: Ze zápisníku kronikáře II. od pana
Zbyňka Blahety. Zakoupit si ji můžete za 250 Kč na OÚ Chrást nebo v prodejně Sport Beran.
Předběžně upozorňujeme na slavnostní otevření nově zrekonstruované hasičské zbrojnice, které
se bude konat v sobotu 6. dubna 2019 od 13,00 hod. Podrobný program a pozvánka bude přílohou
dubnového Kulicha.
Od 3.3. dochází k drobným několikaminutovým posunům odjezdů autobusů ČSAD jak ve
směru od Plzně, tak i na Plzeň. Upravený jízdní řád najdete na stránkách obce
www.obecchrast.cz nebo si ho můžete vyzvednout zdarma na Obecním úřadě.

Kulturní výbor OÚ Chrást
V Lidovém domě proběhne v sobotu 30.3. od 9,00 do 17,00 hod. Velikonoční rukodělný
jarmark s Flerem. Pozvánka v příloze!
Srdečně Vás zveme na koncert Ženám k svátku hraje City Band Romana Audese, který
se koná v pátek 8.3.2019 od 17,00 hod. v malém sále Lidového domu.
ZŠ Chrást - http://www.zschrast.cz/
Začátkem měsíce navštívili žáci 2. stupně pražské Rudolfinum, kde si v rámci vzdělávacího hudebního
pořadu poslechli Beethovenovu 5. symfonii „Osudovou“. Naši žáci se zúčastnili i soutěže ve šplhu,
kterou pořádala ZŠ Chrást, a poměřili si tak síly s žáky ZŠ Dýšina. 5. třída si užila týdenní lyžařský
výcvik na Šumavě. V závěru měsíce naši školu reprezentovalo v okresních kolech hned několik žáků. V.
Brůj a L. Beran v zeměpisné olympiádě a Š. Janoutová a R. Kabátová v konverzační soutěži
z anglického jazyka. Únor jsme zakončili jarními prázdninami.
Tomáš Páník (ZŠ Chrást)
MŠ Chrást - www.mschrast.cz
Ani v únoru nebyla ve školce nouze o pěkné zážitky a společná setkání. Již podruhé k nám dorazily děti
z literárně dramatického oboru se čtenou pohádkou, po které se našim mrňouskům krásně usínalo.
Věříme, že se i čtenáři k nám těší vždy tak, jako my na ně. Během třetího únorového víkendu jsme se
stali součástí obnovené tradice chrásteckého Masopustu. Moc děkujeme všem rodičům, kteří přivedli
své děti před školku a vyrazili zazpívat našim sousedům do DPS. A samozřejmě v únoru nesměla chybět
naše již tradiční akce – „Sněhuláci pro Afriku.“ Letos jsme podpořili společnost Kola pro Afriku o.p.s.
formou zábavného odpoledne v tělocvičně, kde na rodiče a děti čekala řada stanovišť plných mrazivé
zábavy. Ti, kteří pohybu neholdují, mohli pomoci výrobou nejbarevnějšího sněhuláka. V současné době
probíhá ve školce přebírání těchto sněhuláků a začátkem března proběhne vyhlášení těch
nejbarevnějších. Děkujeme, že s námi stále máte chuť pomáhat a dělat svět barevnější…
Kolektiv MŠ Chrást
ZUŠ Chrást - http://www.zus-chrast.cz/
Po čtyřech koncertních lednových akcích se v únoru kromě třídních přehrávek realizovaly akce jiné:
12.2. žáci LDO četli před spaním dětem v MŠ a 17.2. Malá muzika v rámci masopustního veselí zahrála
obyvatelům Pečovatelského domu. Těsně před jarními prázdninami (22.2.) připravila naše škola další
Kulatý stůl – tentokrát s tématem Děti, knihy a čtenářství. Diskuse se zúčastnily ředitelky MŠ Chrást a
MŠ Kyšice, učitelky z MŠ Doubravka, ZŠ Chrást a ZŠ Černice. Ze ZUŠ Domažlice přijala pozvání
Dana Žáková, která pak tentýž den večer se svými kolegy nabídla posluchačům scénické čtení hry Z.
Šmída „Kozina“. Před divadlem dospělých krátce vystoupili žáci našeho literárně-dramatického
oddělení. V březnu se můžete těšit opět na hudební akci: zveme všechny zájemce na koncert pěvecké
třídy I. Výrutové. Koná se v neděli 17.3. od 18.00 v plzeňském Domě hudby a jeho tématem bude
„Zpěv v proměnách času“.
Za ZUŠ Chrást Pavla Sovová

Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
Oddíl Sluníčko pořádá Burzu dětského oblečení, obuvi a sportovních potřeb, která se koná
v pátek 15.3. a v sobotu 16.3.2019 v bývalém kinosále 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.
Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/
- V sobotu 9. března od 18 hodin zveme na akustický recitál písničkáře Karla Vepřeka s názvem
„Blázen jsem ve své vsi“. Vepřek zpívá a hraje na kytaru a heligonku, vydal již 5 oficiálních alb.
Zhudebňuje a interpretuje poezii, především verše Bohuslava Reynka. Vstupné dobrovolné!
- V pátek 22. března od 19 hodin zveme na další z občasných populárně naučných přednášek na
faře, tentokrát s názvem „Co víme o svém těle?“ Doc. Zbyněk Tonar z plzeňské lékařské fakulty
uvede do problematiky vývoje člověka před narozením a mikroskopické stavby orgánů. Vstupné
dobrovolné. Srdečně zveme širokou veřejnost!
Myslivecký spolek Chrást
V měsíci březnu se začíná probouzet příroda ze „zimního spánku“. Dny se prodlužují a při
procházkách naší honitbou můžeme již spatřit mláďata některých druhů, jako jsou např. selata
prasete divokého, zajíčci nebo muflončata. Ze zimovišť k nám přilétají skřivani, špačci a holubi.
V tomto období je velmi důležité předkládání lizu kvůli parožení srnčí zvěře a také pro správný
vývoj plodu v těle samic, který je v tomto období intenzivní. Během měsíce března ještě budeme
předkládat jadrné krmivo do krmelců, neboť některé druhy polních plodin, které jsou nyní zelené,
jsou pro trávicí ústrojí srnčí zvěře škodlivé. Stavy zvěře v honitbě naši členové sledují průběžně celý
rok, avšak první březnový víkend bude v naší honitbě probíhat jarní sčítání zvěře. Podle výsledku
jarního sčítání srnčí zvěře nám orgán státní správy stanoví její odlov. Přejeme všem občanům
příjemné prožití prvních jarních dnů. Myslivosti zdar!
Za Myslivecký spolek J. Humlová
Český rybářský svaz – MO Chrást
Příznivá zpráva pro rybáře je nový revír a to 15 hektarový rybník VÍCENICE v Točníku u Klatov,
který se otevře pro rybáře 1.5.2019. Dobře probíhá rybářský kroužek pro děti a to v pondělí pod
vedením p. Vítovce a ve čtvrtek pod vedením p. Svobody, vždy od 15.30 do 17 hod. Kroužek by
měl probíhat do konce června. Překvapil nás a zároveň potěšil velký zájem od dětí chodit do
kroužku. Máme z toho velkou radost. Připomínáme, že dítě od 6 do 15 let věku, které POPRVÉ
navštíví rybářský kroužek, má PRVNÍ POVOLENKU ZDARMA. Jinak roční územní dětská
povolenka stojí 250,- Kč a roční členský příspěvek stojí 100,- Kč. Budeme opět připravovat soutěž
Zlatá udice. Termín ještě včas upřesníme.
Za ČRS MO Chrást Marcela Märzová
SDH Chrást
V sobotu 2.2. vyjeli hasiči k nahlášenému úniku nebezpečných látek. Nedaleko obecního úřadu byla
v délce cca 16 x 1 m rozlitá nafta. Od neděle 3.2. do pondělí 4.2. byla jednotka SDH v pohotovosti
z důvodu nepříznivého počasí, kdy v tomto období vyjela celkem k 10 událostem (padlé stromy a
větve). V pondělí 11.2. byla hasičům nahlášena událost - záchrana osob. Jednalo se o dvouleté dítě,
které se zamklo v jednom z pokojů. Místní jednotka dorazila na místo jako první a poté přijeli
kolegové z HZS. Prostor byl otevřen a dítě předáno zpět do péče matky. V neděli 24.2. byl na
operační středisko ohlášen požár. Místní jednotka zjistila, že se jedná „pouze“ o neohlášené pálení
klestí.
Fantiš Jiří – vedoucí ml. hasičů
Chrástochor
Pěvecký sbor Chrástochor Vás zve na výroční koncert k deseti letům trvání sboru - Koncert
na schodech, který se uskuteční v neděli 31.3.2019 od 15,00 hod. ve vstupních prostorách
ZŠ Chrást (u hlavního vchodu). Těšíme se na Vás.
CK Sport Beran – cyklistický a MTB biatlonový klub
V únoru nejprve dorazila pořádná zima, napadlo nám 20 cm sněhu a několik dní se běžkovalo i na
Těškově než naplno nastoupilo jaro. Klub je bohatší o další dvě závodnice z Nadryb - Johanku a
Anežku Krejčiříkojic. Počet objednaného oblečení se nám tak vyšplhal na 56 kusů. Nově zkoušíme

také černobílou verzi kalhot do blátivých závodů. Většina oblečení dorazila v pondělí 25.2., zbytek
doobjednávky očekáváme v průběhu března. V neděli 17.2. proběhl první společný cyklistický
trénink s dětmi na asfaltovém oválu na Břasích, kde byla možnost si vyzkoušet i parádní pumptrack.
Před nástupem na jarní prázdniny se ještě jela MTB vyjížďka na Plzeňské vyhlídky, kterou pořádalo
sdružení Rokycanské okruhy. V březnu nás čeká MTB orientační závod Radoušovo bloudění, a
pokud počasí dovolí, tak přidáme ke společnému bikování i nácvik biatlonové střelby.
Marcel Beran
Restaurace Lidový dům Chrást
sobota 16.3.2019 – 21,00 hod. – Lucie Revival
sobota 23.3.2019 – 20,00 hod. – Maškarní ples pro dospělé
FC Spartak Chrást
- Hledáme trenéra mladší přípravky, zájemci mohou kontaktovat předsedu Míru Brýlu na
tel. 608505501.
- Srdečně Vás zveme na mistrovská utkání chrásteckých družstev mužů a dorostu:
16.
17.
18.
19.

Ne
Ne
So
Ne

10.3.
17.3.
23.3.
31.3.

Krajská soutěž dorostu
16:30 Chrást
Mladotice
10:00 Nepomuk Chrást
10:00 Chrást
Kralovice
10:00 Dobřany Chrást

UMT Zruč

14. SO
15. SO

Muži - městský přebor
23.3. 15,00 Chrást
TJ Union
30.3. 16,00 Hradiště 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 (2.3.)
8.00 – 12.00
- Veřejný internet a kopírování vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
Přehled akcí:
Datum
Čas
Místo
Akce
Pořadatel
Lidový dům –
Ženám
k
svátku
hraje
17,00
OÚ Chrást
pá 8.3.
malý sál
City Band Romana Audese
„Blázen jsem ve své vsi“ –
18,00
fara ČCE
farní sbor ČCE
so 9.3.
akustický recitál Karla Vepřeka
Burza dětského oblečení, obuvi oddíl Sluníčko
a sportovních potřeb
21,00
Lidový dům
LD Chrást
Koncert kapely Lucie Revival
18,00
Dům hudby Plzeň
ZUŠ Chrást
Zpěv v proměnách času
„Co
víme
o
svém
těle“
–
19,00
fara ČCE
farní sbor ČCE
přednáška doc. Zbyňka Tonara
20,00
Lidový dům
LD Chrást
Maškarní ples pro dospělé
RUPRT +
Velikonoční rukodělný jarmark
9,00-17,00
Lidový dům
fler.cz +
s Flerem (viz příloha)
OÚ Chrást
15,00
ZŠ Chrást
Chrástochor
Koncert na schodech

so 16.3. 10,00-12,00
so 16.3.
ne 17.3.
pá 22.3.
so 23.3.
so 30.3.
ne 31.3.
so 6.4.

13,00-18,00

Lidový dům

hasičská
zbrojnice

Slavnostní otevření a den
otevřených dveří hasičské
zbrojnice

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
únor 2019

Události měsíce:

8.3. – Mezinárodní den žen
20.3. – První jarní den
31.3. – Přechod na letní čas (o hodinu vpřed)

KULturní Informace pro CHrást

Březen 2019

Dobrý den.
Český denik, 7.března 1918: „Drahá pšenice. Dne 3. září 1917 žádal rolník Josef Ulč v Chrástu od
domkáře Matěje Beneše v Chrástu za 2 q pšenice k setí 240 K a také je dostal. Na Ulče bylo učiněno
trestní oznámení pro zdražování, z kterého se zodpovídal před radou z. s. p. Tocháčkem. Úřadovna pro
zkoumání cen v Plzni prohlásila, že cena ta je přemrštěná a že přiměřená je asi 50 korun. Po provedeném
líčení byl Ulč odsouzen k peněžité pokutě 120 korun, po případě do vězení na 2 dny. Odsouzený ohlásil
odvolání.“
Můžeme téměř s jistotou potvrdit, že i v březnu ceny pšenice budou výrazně nižší než ceny mobilních
operátorů.
Slovo starosty:
Březnové slunce má krátké ruce. I tak by se dal popsat nastávající měsíc březen. Už si ani neuvědomujeme,
že na začátku února (3.2.) napadlo sněhu historicky nejvíce od roku 2001. Byla to opravdu bílá krása. Opět
jsme prověřili naši údržbu, která stihla téměř všechny kouty obce uklidit. Bylo to náročné. Ještě teď se
nacházejí v okolí Chrástu místa zakrytá sněhovými zbytky, kde na ně slunce nedosáhlo. Jak rychle sníh
přišel, tak rychle odešel. Kdo se opravdu v měsíci únoru nenudil, byl náš Sbor dobrovolných hasičů. Kvůli
sněhu a ledovce byl v neustálé pohotovosti a odstraňoval z komunikací spadlé větve, které se přetížené
sněhem nebezpečně nakláněly nebo zlomily. Členové sboru se neustále zabydlují a vybavují naši novou
hasičárnu, aby se v plné kráse ukázala na Dni otevřených dveří, který bude v sobotu 6.4. Březen je
zlomovým měsícem mezi zimou a jarem. Pranostika nám říká – Co si únor zazelená, březen si to hájí, co si
duben zazelená, květen mu to spálí. Toto rčení nyní právě zažíváme. Sluníčko a únorové teplo nás vyhání
do přírody a na zahrady, abychom se pořádně zapotili a potom chladem prostydli a tím nezapomněli, jak
vypadá pořádná rýma a nachlazení. V neděli 17.2., hned po hasičském plese (16.2.), který se hasičům letos
opravdu moc povedl, byl zahájen historicky první Masopustní průvod. Ani náš historik pan Blaheta přesně
neví, kdy byl u nás v Chrástu naposledy. Maškary a všichni příznivci této akce se v hojném počtu sešli před
Lidovým domem, kde jsme se posilnili napečenými zvyklostmi včetně tekutého zdraví a pokračovali
s kapelou M.B.Karpíška Chrástem až do dolejšího Chrástu k Žábě. Byl to průvod, jak má být.
S medvědem, tancem s hospodyní, školkou předaným masopustem, občerstvením u hodných lidí a
s pokračováním v hospodě u Žáby, kde dobré pivo, jitrnice a klobása veselí ještě umocnilo. Děkuji tímto
všem, že jsme lidovou tradici Masopustu obnovili. Tento první ročník nás přesvědčil, že naše ves má ráda
společenské události jako plesy, pochody, chrástecké dny, sousedská posezení, adventní odpoledne a jiné
zábavy, které pořádá obec i všechny ostatní spolky. A to nás velmi těší. Hned na začátku března v pátek
8.3. oslavíme svátek všech žen, který má ženám projevit úctu a lásku. V dřívějších dobách byl symbolem
rudý karafiát a bonboniéra. Minulý režim uškodil této květině ze všeho nejvíc. Karafiáty se víceméně
z recese kupují i dnes, ale ženu jistě potěší jakákoli květina, kterou jí darujeme. Poprvé byl svátek žen
slavený 28.2.1909 a od roku 1911 se slaví v Německu, Švýcarsku, Dánsku a USA. Prvotní myšlenka byla
získat volební právo žen. Od roku 1975 byl svátek spojovaný s rovnoprávností žen a datum 8. března se
pevně stanovilo až po 1. světové válce. V úterý 12.3. si připomeneme 20. výročí vstupu České republiky,
Maďarska a Polska do NATO. Ke vstupu došlo 12.3.1999. Šlo o vůbec první rozšíření Aliance po konci
studené války. Učitelé i my ostatní si 28.3. připomeneme narození učitele národů Jana Amose
Komenského s jeho známým citátem příznačným pro nás všechny: „Veškeré kvaltování toliko pro hovado
dobré jest“, abychom se konečně uklidnili a začali vnímat, že život je krásný a plný překvapení pouze bez
„kvaltování“. První jarní den 20.3. budeme mít už určitě všechna semínka rajčat a paprik vysetá za oknem,
abychom na ně mohli díky letnímu času (od 31.3.), kdy si posuneme naše časomíry o hodinu dopředu,
pustit silnější sluneční paprsky. A svátečně do jara i Velikonoc nás naladí tradiční velikonoční Jarmark
v Lidovém domě 30.3. (viz příloha). Březen je měsíc, kdy se teplo vrací. Skleníky a zahrady se začínají
pomalu sazenicemi a semínky zaplňovat. Stromy i keře se budou prořezáváním prosvětlovat. A naše
kompostárna bude na vše z našich zahrádek pokorně čekat. Potom ředkvičky, pažitku i mladé kopřivy
budeme očima vytahovat. Přeji nám všem, aby nastávající měsíc březen byl krásným jarním měsícem,
který si užijeme hlavně bez toho kvaltování a sázeli jsme pouze pozitivní semínka pro radost nás a hlavně
těch druhých. Hezký první jarní měsíc březen.
starosta L. Bohuslav

