odhadem 600 diabol. Střílelo se jak na papírové terče 14x14 cm, tak na biatlonový sklopný terč. V sobotu
23.3. byla vyjížďka děti+rodiče z Chrástu do Rokycan a zpět, pro nejmenší byl připraven start z Ejpovického
kempu a po návratu do Chrástu se jel jako bonus trail nad Berounkou. Slunečné a teplé počasí přálo všem 19
účastníkům ve věkovém rozpětí 5-78 let. V neděli 24.3. Lukáš Kubík startoval na úvodním podniku Pražského
MTB poháru, kde dojel v kategorii Masters2 na čtvrtém místě. Marcel Beran a David Václav se zúčastnili
vyjížďky „Krpály nanečisto“ po trati MTB maratonu Rokycanské krpály (Žďár, Kotel, Čilina...) o délce 75 km
a převýšení 1300 metrů. Jako sponzorský dar nám firma Silvini věnovala 40 párů týmových cyklistických
rukavic. V dubnu nás čeká ČP v Kutné Hoře, časovka PAL Cupu v Ejpovicích a velikonoční soustředění
v lokalitě Toulovcovy Maštale. 8.dubna pak startuje online přihlašování na chrástecký MTB biatlonový závod,
který připravujeme na středu 8.května (svátek).
Marcel Beran

Restaurace Lidový dům Chrást
Sobota 27.4. od 21,00 hod. – koncert kapely Extraband revival + host Radek Zíka
FC Spartak Chrást
- Srdečně Vás zveme na mistrovská utkání chrásteckých družstev mužů, gardy a dorostu:
Krajská soutěž dorostu
So 6.4. 10:00 Chrást Strašice
Ne 14.4. 10:00 Mýto Chrást
So 20.4. 10:00 Chrást Smíchov
So 27.4. 10:00 Letná Chrást

Muži - městský přebor
Garda
SO 6.4. 16,30 Chrást
Chotíkov B Pá 12.4. 18:00 Chrást
Kožlany
SO 13.4. 16,30 Prazdroj Chrást
Pá 19.4. 18:00 Druztová Chrást
SO 20.4. 17,00 Chrást
Lhota B
Pá 26.4. 18:00 Chrást
Třemošná
SO 27.4. 17,00 Dýšina
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 (6.4.)
8.00 – 12.00
- Veřejný internet a kopírování vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
Přehled akcí:
Datum
Čas
Místo
Akce
Pořadatel
Velikonoční rukodělný jarmark RUPRT+fler.cz+
Lidový dům
so 30.3. 9,00-17,00
OÚ Chrást
s Flerem
15,00
ZŠ Chrást
Chrástochor
ne 31.3.
Koncert na schodech
Slavnostní otevření a den
hasičská
OÚ Chrást
so 6.4. 13,00-18,00
otevřených
dveří hasičské
zbrojnice
zbrojnice (pozvánka v příloze)
ZŠ Chrást
ZŠ Chrást
st 10.4. 14,00-17,00
Zápis do 1. třídy ZŠ Chrást
čt 11.4.- 9,00-10,30
Týden
otevřených
dveří
před
MŠ Chrást
MŠ Chrást
st 17.4. 14,30-16,00
zápisem do MŠ
fara Dýšina a
18,30
Dýšina - kostel J.Haydn: Sedm posledních slov
pá 12.4.
ZUŠ Chrást
vykupitelových na kříži

so 27.4.

9,00

tenisové kurty
Na Jarově

Chrástecké ručičky
(více informací v příloze)

Kulturní výbor
a OÚ Chrást

so 27.4.

18,00

fara ČCE

farní sbor ČCE

so 27.4.

21,00

Lidový dům

ne 28.4.
čt 2.5.

14,00

Dýšina - kostel
MŠ Chrást

Přednáška ThLic. Julia
Pavelčíka, Th.D.
Koncert kapely
Extraband revival
Malé setkání pěveckých sborů
Zápis do MŠ Chrást

Lidový dům
Chrástochor
MŠ 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
březen 2019

Události měsíce:
6.4. – Slavnostní otevření hasičárny
22.4. – Velikonoční pondělí - svátek
27.4. – Chrástecké ručičky

KULturní Informace pro CHrást

Duben 2019

Dobrý den.
Český deník, 2.dubna 1914: Pozor na žhavý popel. Dne 28.března po 4. hodině ranní
spozoroval kloboučník Josef Hruška v Chrástu, že na sousední zahradě rolníka Josefa Ulče
počíná chytati kupa slámy. Vzbudil proto rodinu hospodáře, která pak oheň uhasila. Oheň
zavinila manželka soustružníka Anna B., která do otevřené žumpy záchodové vysypala žhavý
popel. Škoda nebyla způsobena žádná.
Krásný duben beze škod a ať vás spálí pouze první jarní sluníčko!
Slovo starosty:
Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem. Nejznámější pranostika, kterou znají již děti školou
povinné, nám určitě letos nelže. Zimní počasí se neustále vrací, ale jaro se snaží ukázat svoji sílu díky
různým kytičkám, trávě a pupenům. A nám nezbývá než čekat, aby se už konečně těch 12 měsíčků
nějak domluvilo. Možná to odkoukali od našich politiků a zjistili, že i sladké jahody můžou být
v lednu a šťavnatá jablka v březnu. To se potom nesmíme divit. I pohádka umí zamotat hlavu. Všem
našim ženám v pátek 8.3. zahrál k svátku MDŽ pan Audes. Opět jsme obnovili tradici, kdy ženy mají
právo být na svoje ženství hrdé. Děkuji všem ženám, že přišly a svůj svátek oslavily. I děti ze základní
školy překvapily. Sešli jsme se na dětském školním parlamentu a děti ze všech ročníků (od 4. do 9.
tř.) hýřily nápady, jak vylepšit život v obci: Od cyklostezky Chrást - Plzeň, přechod u cukrárny, skate
parku ve sportovním areálu, sezení před tělocvičnou, atletickou dráhou, horolezeckou stěnou, stěnou
na malování jsme se dostali i k otázkám vandalismu v obci a čistotě rybníka, kamerového systému i
uklizení různých zákoutí naší obce. Byl jsem velice příjemně překvapen, co vše naše děti trápí a čím
vším se zabývají. Povídejme si s nimi, protože to potřebují a ty kouzelné chytré tenké krabičky
s miliony dat jim lidské slovo nenahradí. Nastává aprílový měsíc duben. Aprílů díky současným
médiím a seriálům máme všichni již dost. Ale věřme, že apríl byl, je a bude jen ve stylu krásného
humoru, kdy někomu třeba utekla jen voda z bazénu. Letošní duben patří velikonočním svátkům.
Budou až 19.4. - 22.4. Proto ještě připomínám (pokud se Vám do té doby dostane Kulich do ruky)
Velikonoční jarmark, který se koná v sobotu 30.3., kdy se můžete naladit do sváteční velikonoční
atmosféry s předstihem a promyslet si, v jakém stylu letošní Velikonoce oslavíme. S velikonočními
svátky oslavíme 22.4. i Den Země, kdy je potřeba si uvědomit, že dopady lidského chování na životní
prostředí jsou velice závažné. A možná stojí za zmínku i Mezinárodní den vzpomínky na
černobylskou havárii (26.4.), která se stala roku 1986, a která je dodnes neobjasněná. V neděli 31.3. se
uskuteční v naší Základní škole koncert sboru Chrástochor k 10. výročí trvání sboru. Hlavní akcí
měsíce bude v sobotu 6.4. Den otevřených dveří naší nově zrekonstruované hasičárny (viz
příloha). Dovoluji si vás tímto pozvat na prohlídku této nově opravené budovy, která po rekonstrukci
získala úplně jiný kabát a je další reprezentativní budovou ve středu obce. Po výzvě mnoha
obdivovatelů je začleněna do soutěže stavba roku Plzeňského kraje. V letošním dubnu nás čekají i
dokončovací práce v rámci modernizace trati Praha – Plzeň. Během tohoto měsíce bude uzavřen
přejezd na Plzeň (10.4. – 19.4.) z důvodu likvidace trati a zároveň se provádí demontáž kolejiště a
elektrické trakce od závor k hlavní železniční stanici Chrást. A na závěr měsíce dubna se těšme na
další ročník (již 12.) chrásteckého pochodu Chrástecké ručičky (sobota 27.4.). Opět se projdeme po
okolí Chrástu, opečeme si buřta, dáme si pivo nebo limo a budeme vnímat pouze to, že krása nejsou
jen věci, ale i chvíle, okamžiky a nezachytilné vteřiny, které uvidíme, ucítíme a budeme rádi, že jsme
zase všichni po roce spolu. Jaro je časem nabitým silou a energií. Tuto energii můžeme vzít a využít
k tomu, abychom něco ve svém životě změnili k lepšímu. Přeji nám krásný měsíc duben s vtipným
aprílovým žertovným začátkem, velikonočním poselstvím a krásným společným ručičkovým
pochodem pro radost nás všech. Hezké Velikonoce.
starosta L. Bohuslav

Informace pro občany

 Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:

- neděle 14.4. – Litoměřice-Ředhošť – Tržnice zahrady Čech (cena: členové 150 Kč, ostatní 250 Kč)

 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 je otevřena v tradičních časech – středa 14,00-17,00 a sobota 9,00-12,00 a 14,0017,00 hod. Sběrný dvůr na Benátkách má otevřeno středa 14,00-17,00, 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.
 Z důvodu prací na železničním přejezdu na tř. Čs. odboje bude v termínu 10.-19.4.2019 přejezd
pro všechna motorová vozidla (kromě autobusů MHD a ČSAD) uzavřen. Objízdná trasa na Plzeň je
vedena přes Zruč.
Ze stejného důvodu bude probíhat výluka na železniční trati Radnice – Plzeň a v termínu 1.4.30.4.2019 budou vlaky nahrazeny autobusovou dopravou (NAD), která pojede mimo stanice
Ejpovice a Dýšina-Horomyslice, tzn. že z Chrástu pojede NAD přímo do Plzně a stejně i v opačném
směru. Ve směru na Dýšinu a Rokycany (a zpět) bude z chrásteckého nádraží navazovat další spoj
NAD. Odjezdy z plzeňského nádraží zůstávají beze změn, zastávka na Doubravce je umístěna na
zastávku MHD „Divadlo Alfa“ (cca 2 km od žst.). Odjezdy z Chrástu na Plzeň budou po dobu
výluky mírně upraveny – zde jsou časy odjezdů ze stanice Chrást u Plzně zastávka (u LD): všední
dny – 4,48; 5,58; 6,58; 8,43; 10,28; 12,28; 14,28; 16,28; 17,20; 18,28; 20,28; soboty, neděle, svátky
– 6,28; 8,28; 10,28; 12,28; 14,28; 16,28; 18,28; 20,28. Více info na stránkách www.cd.cz.
 Srdečně Vás zveme na slavnostní otevření nově zrekonstruované hasičské zbrojnice, které se bude
konat v sobotu 6. dubna 2019 od 13,00 hod. Podrobný program a pozvánka je přílohou tohoto vydání
Kulicha.

Kulturní výbor OÚ Chrást
Chrástecké ručičky – již 12. ročník tradičního pochodu okolím Chrástu se bude letos konat v sobotu
27. dubna. Bližší informace najdete v příloze.
SDH Chrást
Sbor dobrovolných hasičů v Chrástu by Vás rád pozval na slavnostní otevření nové zrekonstruované
zbrojnice (viz pozvánka v příloze). Po celou dobu prohlídky Vám budeme nápomocni a zodpovíme Vám
všechny dotazy. Rádi bychom také rozšířili řady našich členů. Mimo výjezdovou činnost pracujeme s mládeží
a účastníme se sportovních aktivit v požárním sportu. Rádi přivítáme každého nadšence, který je ochoten ve
svém volnu pomáhat druhým, a také zájemce o sportovní činnost a práci s dětmi v našem SDH. V případě
zájmu kontaktujte prosím starostu SDH Martina Suchého, velitele jednotky Michala Bórika, či případně
vedoucího mládeže Jiřího Fantiše. Těšíme se na vaši návštěvu.
Fantiš Jiří – vedoucí ml. hasičů
ZŠ Chrást - http://www.zschrast.cz/
I v měsíci březnu proběhlo na naší škole hned několik důležitých akcí. Kromě vítání jara, kterého jsme se už
všichni nemohli dočkat, na naší škole proběhly tradiční „Srdíčkové dny“, v rámci kterých žáci zakoupením
různých předmětů finančně přispěli na zdravotní pomůcky pro vážně nemocné děti. Zástupci žákovského
parlamentu se sešli s panem starostou L. Bohuslavem. 6. B strávila lyžováním příjemný den na Šumavě. Hoši
ze 4. a 5. třídy se zúčastnili obvodního kola ve vybíjené, umístili se na 5. místě. Celý 2. stupeň zhlédl
komentovanou přednášku na téma „Barma“, která se konala v Měšťanské besedě v Plzni. 3. A a 3. B navštívili
divadlo „Alfa“. 4. A, 4. B a 5. třída vyslechla vzdělávací pořad zaměřený na husity. V závěru měsíce pozvala
4. A a 4. B děti z mateřské školy k zápisu. Tak jako každý rok proběhl na naší škole také Den otevřených
dveří.
T. Páník (ZŠ Chrást)
MŠ Chrást - www.mschrast.cz
Březen byl ve školce plný energie, radosti i sluníčka. Děti se zúčastnily mnoha akcí. Na vlastní kůži si
vyzkoušely pózování před fotografem a na malou chvíli se z nich staly malé modelky a modelové. Na začátek
jara jsme se připravili, trénovali jsme písničky a vyráběli moreny. Paní zimu jsme pak společnými silami
vyhodili do řeky Klabavky. Aby jí cesta rychle utíkala a nechtěla se vrátit, křičeli jsme na ni říkadla a
písničkami jsme potom přivítali jaro. Jarní náladu jsme přenesli i do DPS, kde jsme babičkám a dědečkům
zazpívali písně a vyčarovali jim úsměvy na tvářích. V divadelním představení „Průzkumníci v Austrálii“ jsme
se přenesli do Austrálie, kde se z nás stali průzkumníci po zvířecích stopách. Po cestě jsme potkali medvídka
koalu, zazpívali si s papouškem, vystrašili jsme pštrosa a závodili s klokanem. 22. března jsme oslavili
Světový den vody a uspořádali narozeninovou oslavu. Na zahradě jsme si s vodou pohráli a zažili s ní spoustu
legrace a nakonec jsme zhlédli bublinovo - kouzelnickou show. Nakonec bychom rádi pozvali budoucí

kamarády společně s rodiči na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, KTERÉ BUDOU PROBÍHAT OD 11.4.
DO 17.4.2019 VŽDY V DOBĚ OD 9,00 DO 10,00 A ODPOLEDNE OD 14,30 DO 16,00 HODIN
V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Budeme rádi, když se na nás přijdete podívat, vyzvednete si potřebné tiskopisy
k zápisu a třeba se i zapojíte do našeho dění. Zápis do mateřské školy na školní rok 2019/2020 proběhne
ve čtvrtek 2. května 2019. Přejeme všem krásné jaro a těšíme se na setkání u nás ve školce.
Za MŠ paní učitelka Káťa

ZUŠ Chrást - http://www.zus-chrast.cz/
V počátku března potěšili naši žáci seniory v Dýšině na jejich setkání. Našemu školnímu společenství udělala
radost žačka E. Krekulová (žačka přípravného studia) získáním 3. místa na soutěži Lidová píseň
v Rokycanech (této soutěže se jinak účastnila naše Malá muzika). Také žáci literárně-dramatického oddělení
se zapojili do soutěže – důstojně nás reprezentovali v okresním kole soutěže v recitaci. Krásným zážitkem byl
pro všechny přítomný koncert pěvecké třídy I. Výrutové, který se konal 17.3. v Domě hudby. V dubnu zveme
všechny příznivce do Smědčic, kde se 17.4. odehraje koncert akordeonů. Ale především srdečně zveme na
koncerty Haydnovy hudby do dýšinského kostela 12.4.2019 od 18,30 hod.
Za ZUŠ Chrást Pavla Sovová
Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/
V dubnu nás čekají především letos poměrně pozdní velikonoční svátky. Křesťansky je slavíme jako vítězství
Ježíše Krista nad smrtí, které je základem naší víry a naděje. Srdcem Velikonoc je tzv. velikonoční třídení.
Začíná na Zelený čtvrtek bohoslužbou na památku Ježíšovy poslední večeře s učedníky (u nás v 19 hodin
kolem stolu pod Svolinského grafikou Poslední večeře). Na Velký pátek si připomínáme Kristovo utrpení a
smrt (u nás bohoslužbou v 15 hodin - bude-li přát počasí, pak se čtením pašijí na farské zahradě). Vrcholem
oslavy Kristova zmrtvýchvstání je ona „Velká noc“ z Bílé soboty na velikonoční neděli (slavíme ji vigilií
s žehnáním ohně, čteními z Písma, křtem a slavením večeře Páně od 20,30). Bohoslužby se konají také na
Boží hod velikonoční v obvyklých 9,30 hodin. Všichni jsme zváni.
V sobotu po Velikonocích (27.4.) v 18 hodin zveme na přednášku ThLic. Julia Pavelčíka, Th.D. z Teologické
fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s názvem „Proč některé knihy v Novém zákoně jsou,
a jiné ne?“.
Požehnané velikonoční svátky přeje
Karel Šimr, farář
Myslivecký spolek Chrást
Měsícem dubnem začíná nový myslivecký rok. Toto období se vyznačuje především usilovnou prací našich
členů v honitbě. Je nutné během měsíce dubna vyčistit a asanovat krmná myslivecká zařízení a jejich okolí.
Vyčištěním zásypů a krmelců nehašeným vápnem předcházíme šíření plísní a choroboplodných zárodků
z organických zbytků předkládané potravy. Jarní období, to znamená v honitbách především kladení mláďat.
V tomto období bychom měli zvěři dopřát více klidu. V naší honitbě můžeme už od začátku března a dubna
vidět mláďata prasete divokého. Například liščí a zaječí mláďata přicházejí na svět v dubnu, ale ta čilejší je
možné potkat už dříve. Důležité upozornění pro návštěvníky naší honitby: Pokud někdy uvidíte zdánlivě
opuštěné mládě, za žádnou cenu se ho nedotýkejte. Jeho matka se k němu vždy vrátí, ale pokud ucítí
lidský pach, je velmi pravděpodobné, že jej už nepřijme zpět. Přejeme našim spoluobčanům příjemné a
klidné procházky naší jarní honitbou. Myslivosti zdar!
Za Myslivecký spolek J. Humlová
Český rybářský svaz – MO Chrást
Dobře probíhá Rybářský kroužek pro děti nejen v Chrástu, ale i v Kříších v místní Hasičské zbrojnici pod
vedením p. Broje.
Velkým problémem na řekách a rybnících se stává vydra říční a bobr evropský, který ničí břehové struktury a
některé bezpečnosti vodních děl, hrází apod. Každé 3 roky probíhá přezkoušení elektrolovných čet, které to
musí absolvovat. 16. a 17. února proběhlo přezkoušení úspěšně, i při momentálně nelehkém období, kdy
vlivem nedostatku vody, je na řadě toků omezené hospodaření. Hospodaření na chovných tocích se neobejde
bez použití elektrického agregátu, kterým se pomocí stejnoměrného elektrického proudu odlovují ryby,
sloužící k umělému výtěru, nebo jako násada do revíru.
Za ČRS MO Chrást Marcela Märzová
Chrástochor
Vážení přátelé, zveme vás již počtvrté do dýšinského kostela v neděli 28.4.2019. Ve 14 hodin vám začnou
zpívat plzeňští Sboříkové, Cantilo z Mariánských Lázní, dětský Zbirožáček a pořádající Chrástochor.
Zpříjemněte si nedělní odpoledne dobrou muzikou, zdaleka ne jen duchovní.
CK Sport Beran – cyklistický a MTB biatlonový klub
Březen, na kolo vlezem... v sobotu 9.3. odstartoval závodní sezonu Marcel Beran svojí účastí na MTB
orientačním závodě Radoušovo bloudění. Zvládl většinu kontrol, ale nestihl se vrátit v časovém limitu 3,5
hodiny do cíle a díky bodové penalizaci to stačilo pouze na 35. místo ze 66 účastníků. V neděli 17.3. nás pak
nejprve čekala 70 km dlouhá vyjížďka z Chrástu do Chrástova a zpět (3 bikeři) a od 16:00 první střelecký
trénink (20 účastníků), který se hlavně děvčatům tak líbil, že se končilo až za šera, protože se vystřílelo všech

