Informace pro občany

 Kompostárna Na Jarově - Kompostárna bude otevřena od dubna každou sobotu od
9,00 do 12,00 a od 13,00 do 16,00 hod. a ve středu od 14,00 do 17,00 hod. Sběrný dvůr
na Benátkách má otevřeno středa 14,00-17,00 a sobota 9,00-11,00 hod.
 Od 1. ledna 2020 vstoupila na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb.
v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Prosíme tedy
majitele psů, aby číslo čipu zaregistrovali alespoň v některém z několika národních registrů
za účelem snazšího hledání v případě zatoulání pejska. Zároveň Vás prosíme o sdělení čísla
čipu Vašeho pejska na OÚ Chrást (e-mailem na podatelna@obecchrast.cz, tel. nebo SMS
na 602246180). Děkujeme Vám za spolupráci.
 UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ: Apelujeme na občany, aby nenechávali své psy
volně pobíhat po veřejných prostranstvích a věnovali zvýšenou pozornost tomu, aby
nedocházelo k útěkům psů z vyhrazených prostor, kde jsou chováni. Je třeba si uvědomit,
že volně pobíhající pes může být nebezpečný pro své okolí. Pes může zaútočit na osoby,
zejména chodce a cyklisty, dále na ostatní zvířata, může zavinit dopravní nehodu nebo
způsobit škodu na majetku. Následky útoku psa na člověka, především jedná-li se o psa
větší rasy a dítě, mohou být velmi závažné. Upozorňujeme, že majitel volně pobíhajícího
psa se tak může dopustit přestupku proti občanskému soužití či dokonce trestného činu
ublížení na zdraví z nedbalosti, např. když v důsledku špatného stavu oplocení pes uteče,
následně zaútočí na člověka a způsobí mu zranění. V případě, že pes pobíhá po pozemní
komunikaci, porušuje majitel volně pobíhajícího psa ustanovení zákona o silničním
provozu. V případě, že pes volně pobíhá v lese či po poli, jeho majitel porušuje zákaz
volného pobíhání psů po honitbě podle zákona o myslivosti. (Pro zjednodušení
doporučujeme považovat všechny pozemky 200 m od obytných budov za honební). Ve
všech zmíněných případech může majiteli takového psa hrozit pokuta či trestněprávní
sankce. Děkujeme Vám, OÚ Chrást.
Sčítání lidu, domů a bytů
Sčítání 2021 začalo o půlnoci z 26. na 27.3.2021. V první fázi má každý možnost sečíst se
online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se
nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021 vyplnit a odevzdat listinný
sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst.
Tuto část Sčítání 2021 zajišťují z velké části naši partneři z České pošty, s. p. Distribuce a
sběr listinných formulářů budou pravděpodobně probíhat ve složité epidemické situaci.
Činnost sčítacích komisařů i kontaktních míst bude v součinnosti ČSÚ a České pošty
upravena tak, aby došlo k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři
a obyvatelstvem za dodržení aktuálních hygienických opatření.
ZŠ Chrást – http://www.zschrast.cz/
Jsou před námi Velikonoce, během kterých můžeme načerpat energii a strávit pěkné chvíli
s nejbližšími. Ani aktuální složitá situace nás neodradí od oslav výročí školy. I vy můžete
slavit s námi. Vyzvedněte si v cukrárně kartu s úkoly a vydejte se na naši trasu kolem
Chrástu. Již mnoho z vás se této akce zúčastnilo a my z toho máme velkou radost. Nově se
na nástěnce naproti škole můžete pokochat učitelským tablem, které jsme vytvořili také u
příležitosti 115. výročí školy.
Dále se v měsíci dubnu uskuteční zápis do první třídy, který bude i letos probíhat
v upravené podobě, tedy bez přítomnosti předškoláků. Budoucí prvňáci ale nemusí smutnit,
protože je pro ně připravena nová webová stránka, díky které mohou nahlédnout do prostor
naší školy, a seznámit se, alespoň na dálku, se svojí budoucí paní učitelkou. Odkaz a bližší
informace najdete na internetových stránkách školy.
Pevně věřím, že se po Velikonocích situace zlepší, a opět se všichni setkáme ve škole, nebo
na některé z chystaných akcí.
Tomáš Páník, ředitel školy

MŠ Chrást – www.mschrast.cz
Nadšení z měsíce února netrvalo dlouho. Od 1. března zavládlo v budově opět ticho, žádný
smích, žádný křik, žádné cinkání příborů, ani šustění peřin. V ten okamžik si i učitelky
uvědomí, že jim děti opravdu chybí. Samozřejmě nelenošíme a předškoláky dál rozvíjíme. I ve
školkách probíhá distanční výuka. Zadání pro děti je hravé a zábavné, ovšem pobyt ve školce a
hru s kamarády to nenahradí. Propadáte beznaději? Ne, vezměte fotoalbum, prohlížejte fotky a
vzpomínejte, jak byly vaše děti menší. Uvidíte, že se alespoň na chvíli rozzáříte. A pro ty děti,
které se k nám teprve chystají, připravujeme zápis pro školní rok 21/22. Sběr žádostí bude
probíhat v době od 2. do 14. května. Pro odevzdání žádosti můžete využít datovou schránku, email s elektronickým podpisem nebo doporučený dopis. Osobní předání žádosti je možné 14.5.
v předem domluveném čase, který si můžete domluvit na telefonním čísle 601026930. Žádost
a další informace naleznete na webových stránkách školy. Těšíme se na Vás a všem čtenářům
Kulicha přejeme svátky jary plné sluníčka a úsměvů.
Kolektiv zaměstnanců MŠ
ZUŠ Chrást – http://www.zus-chrast.cz/
Naše dálková tvorba s výstupy žáků pokračovala v uplynulém měsíci a bude pokračovat i dále.
Literárně-dramatické oddělení se představilo samostatnou tvorbou – pásmem básniček
J.Kainara „Nevídáno, neslýcháno“. 14.3. jsme nabídli hudební cestování „Letem světem“ a
20.3. jsem pozdravili probouzející se přírodu „Jarním“ videopásmem. Pro první dubnový den
dokončujeme koncert „Aprílový“. Věříme, že i naše digitální vystoupení mají moc potěšit
posluchače a přispět k dobré náladě - a tím posilovat imunitu  . Proto opětovně srdečně zvu
ke sledování našeho webu, kde naše „koncerty“ a další vybrané akce a informace
zveřejňujeme. Nyní se zde také mj. dočtete, že naše p. uč. Neumannová byla za svou
pedagogickou práci oceněna hejtmankou Plzeňského kraje. Paní kolegyni gratulujeme! Na
našich stránkách budou také v nejbližší době zveřejněny informace pro zájemce o studium.
Přijímací zkoušky proběhnou letos v červnu, těšíme se na nové žáčky.
Pěkné velikonoční svátky a hodně dobré nálady přeje za ZUŠ Chrást
Pavla Sovová
Farní sbor ČCE Chrást – http://chrast.evangnet.cz/
Vážení spoluobčané, rád bych Vás touto cestou pozdravil a informoval, že sborový život také
v současné době i v rámci různých vládních omezení probíhá a také já jsem připraven
k jakékoli osobní službě. Je před námi oslava Velikonoc a k řadě bohoslužeb a dalších aktivit
je možné se připojit nejen v modlitebně nebo na farské zahradě, ale také prostřednictvím
internetu. Bližší informace, ale také například záznamy kázání nebo každotýdenní sborové
listy, najdete na webových stránkách sboru. Přeji Vám radostné a nadějné Velikonoce!
Karel Šimr, farář
Myslivecký spolek Chrást
Koncem měsíce Března končí myslivecký rok a s ním i zimní přikrmování zvěře. Do konce
Dubna členové našeho mysliveckého spolku vyčistí a asanují krmná zařízení. Dubnem tedy
vstupujeme do nového mysliveckého roku. Příroda se probouzí, přilétají tažní ptáci a začínáme
a začínáme slyšet zvuky přírody. V tomto období se většina samic připravuje na kladení
mláďat nebo sedí na vejcích. Divoké kachny postupně zasedají na vejce a začínají hnízdit také
bažanti a koroptve. Toto období je pro zvěř velmi náročné, protože přechází ze zimního
potravního období na zelenou stravu. Nejen tento potravní přechod, ale také výše uvedené
kladení mláďat je zejména v příměstských honitbách pro živočišné druhy velmi náročným
obdobím. Žádáme naše spoluobčany, aby brali v úvahu to, že lesy, louky a pole jsou domovem
velkého množství živočišných a rostlinných druhů, které v posledním roce zažívají ohromnou
zátěž ze strany návštěvníků jejich domovů. Žádáme naše spoluobčany, aby při vycházkách do
okolní krajiny nepouštěli na velké vzdálenosti pobíhat své psy, neodhazovali odpadky a
chovali se tiše a ohleduplně k obyvatelům naší honitby. Myslivosti Zdar!
Za Myslivecký spolek J. Humlová

Český rybářský svaz – MO Chrást
Vzhledem k současnému vývoji epidemiologické situace a s tím související vydaná nařízení
vlády ČR, jsme museli zrušit konání členské schůze dne 20.3.2021. O náhradním termínu
konání členské schůze Vás budeme informovat na našich webových stránkách a ve vývěsní
skřínce na Rybářském domě. Od 1.3. do 30.4.2021 probíhá elektronická soutěž pro děti a
mládež „PŘÍRODA KOLEM NÁS“. Soutěž je určena pro děti od 10 do 16 let. Otázky jsou z
oboru rybářství, myslivosti, zahrádkářství a včelařství. Odkaz na soutěž naleznete na webu
SOUV - VVC, o.p.s. Nasavrky. Petrův zdar.
Za ČRS MO Chrást Marcela Märzová
SDH Chrást
V sobotu 13.3. jednotka vyjela na nahlášený požár nízké budovy v Májové ulici. Na místo
události dále dorazily jednotky z SDH Dýšina, HZS Střed, HZS Košutka, ZZS a PČR. Na
místě události bylo zjištěno, že se jedná o požár komínového tělesa. Nikdo nebyl zraněn.
Následující den v neděli 14.3. jsme vyjeli na únik oleje na lesní komunikaci v Houští
směrem k soutoku.
Za hasiče Fantiš Jiří
CK Sport Beran – cyklistický a MTB biatlonový klub
V březnu se nám podařilo získat licenci na pořádání Vrchařské koruny Plzeňského kraje 2021
(VKPK). Jedná se o nezávodní sportovní výzvu, kdy je potřeba navštívit na kole nebo
elektrokole 20 předepsaných vrcholů a svou návštěvu doložit fotografií. Odměnou je
originální diplom. Start plánujeme 1. dubna (záleží na vládních omezeních pohybu) a čas je až
do konce listopadu. Startovné se neplatí. Vrcholy i další informace najdete na
https://vrcharska-koruna-plzenskeho-kraje.webnode.cz/. Vrchařské koruny najdete po celé
České i Slovenské republice. Start MTB biatlon cupu 2021 je plánován prvním závodem až
27. června v Přešticích. To už se snad vrátíme do normálu.
Marcel Beran
FC Spartak Chrást
- Zahájení soutěží se stále posouvá na pozdější termíny.
Místní knihovna – tř. Čs. odboje 133, Chrást (přízemí budovy OÚ Chrást)
tel. 377845514, e-mail: knihovnachrast@volny.cz; www.naseknihovna.cz/chrastuplzne
Knihovna Chrást je stále otevřena v režimu výdejového okénka-knihy si předem objednáte
(tel. 377845514, mail: knihovnachrast@volny.cz), nabídka knih je i na online katalogu
http://90.178.88.209/katalog/. Předem objednané knihy vám připravíme a vy si je pouze
vyzvednete, bez možnosti volného výběru. Případně bez objednání necháte výběr na
knihovnici. Vrácené knihy v igelitce vyměníte za půjčené opět v igelitce u označeného okna
v přízemí OÚ. Výpůjční doba: Po zavedení letního času se mění i otevírací doba knihovny,
a to v pondělí 12,00-19,00. Středa a čtvrtek beze změny 9,00-15,00. O změnách budete
informování SMS, e-mailem a na internetových stránkách.
Přehled akcí:
Datum

Čas

Místo

Akce

Pořadatel

čt 1.4.

www.zus-chrast.cz

„Aprílový“ koncert ZUŠ Chrást

ZUŠ Chrást

st 7.4., 14-17

Základní škola

Zápis do 1. třídy

ZŠ Chrást

celý duben

www.zus-chrast.cz

Videokoncerty ZUŠ Chrást

ZUŠ Chrást

duben

Chrást

Poznávací procházka kolem
Chrástu – více na www.zschrast.cz

ZŠ Chrást

Kontakt na tvůrce Kulicha: referent@obecchrast.cz, knihovnachrast@volny.cz.
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Události měsíce:

2.-5.4. – Velikonoce

KULturní Informace pro CHrást

Duben 2021

Dobrý den.
Český deník, 12.dubna 1923: Josef H. z Chrástu má tuze rád ryby. A protože se domnívá, že ve svobodné
republice lze všechno svobodně prováděti, loví i lovil ryby bez povolení. A otáže-li se jej kdosi, má-li lístek,
odpovídá, odplivnuv si opovržlivě: „Na lístek přece neberou…“ Onehdy se mu však tato odpověď nevyplatila.
Byl udán a odsouzen na 24 hodiny do vězení. Budiž to výstrahou všem, kteří chtějí žíti, aniž by seli.
Poznámka redakce: A určitě neměl ani roušku... 

Slovo starosty:
Březen byl opravdu nabitý množstvím významných dnů a událostí. 8.3. jsme popřáli ženám k jejich
svátku MDŽ. První jarní den 20.3. jsme mrzli při -5 st. C . 28.3. jsme on-line z domova popřáli učitelům
k jejich svátku. Tento den je připomenutím narození jednoho z nejvýznamnějších myslitelů - Jana
Amose Komenského, který se narodil roku 1592. Jeden z jeho citátů: „Všichni na jednom jevišti
velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče“ je v této době rozhodně pravdivý. Určitě stojí
za připomenutí, že v tento den (28.3.) se také narodil herec, scénárista, režisér, spisovatel, cimrmanolog a
pedagog Zdeněk Svěrák, který letos slaví 85 let. Všichni jistě známe jeho krásné filmy, povídky a písně.
Jedna z jeho písní – Chválím Tě Země má – byla nadčasově složena do minulé i dnešní doby –
„Chválím tě země má - Tvůj žár i mráz - Tvá tráva zelená - Dál vábí nás - Máš závoj z oblaků - Bílých
jak sníh - Hvězdo má bárko zázraků na nebesích – Refrén: Ať před mou planetou, hvězdný prach
zametou - Dej vláhu rostlinám - Dej ptákům pít - Prosím svou přízeň dej i nám - Dej mír a klid…“.
Společně si ji s jinými optimistickými písněmi zazpívejme a určitě na vše zlé zapomeneme. Poslední
březnový víkend jsme si posunuli ručičky o hodinu napřed na letní čas. Díky obětavosti a perfektní
spolupráci s panem ředitelem z EUC kliniky Plzeň se nám podařilo naočkovat všechny zájemce, kteří
dosáhli v naší obci věku 80 let a hláška dobrého vojáka Švejka: „Poslušně hlásím, že se snažím přežít.“
nás opravdu motivuje, abychom se i my všichni naočkovali a přežili Covid-19.Víte, že od prvního
vydání Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války uplynulo letos v březnu rovných sto let? Nejsem
si jistý, zda 100 let bude sloužit naše kompostárna, kde jsme zhotovili v uplynulém měsíci zpevněnou
panelovou plochu na trávu a listí, ale určitě nám to na nějaký čas pomůže, abychom se nebořili do bláta.
Také jsme začali intenzivně pracovat na komunikaci kolem školy. Všechny malé i větší děti určitě potěší
výstavba nového dětského a workoutového hřiště, které bude na bytovkách a u víceúčelového hřiště ve
sportovním areálu. Na obě výše uvedené akce jsme získali dotaci. Kdo si hraje, nezlobí a já věřím, že
hřiště bude sloužit našim školám a všem dětem bez rozdílu věku. Každý z nás byl jednou malý a toužil
po něčem takovém. Přejme jim, aby si atrakce dlouho užívali. Také mi dovolte, abych tímto pochválil
některé malé i velké občany, kteří se snaží v obci udržovat pořádek a sami z vlastní iniciativy sbírají
odpadky nejen kolem svého bydliště. Velice si toho vážím. Někdo pomáhá, někdo ničí anebo
zneužívá… Polní cesty kolem Chrástu jsou v dezolátním stavu - některé z důvodu těžby dřeva, některé
díky bezohlednosti. Na Jarově vzniká nová černá skládka ze stavebního materiálu. Ve stráni pod školou
se hromadí odpadky, které nejdou uklidit kvůli příkrému srázu. Mladiství svým dokonalým umem na
kolečkových hejblatech bohužel ničí majetek z nevědomosti. Říká se, že nic jiného nemá lepší vliv na
dítě než chvála. Chvalme je, snažme se je pochopit, prožívají s námi těžkou dobu bez škol a zábavy, ale
zároveň jim zdůrazněme, že člověk, který něco umí, nezanechává stopy na majetku cizích, protože
umění na úkor druhých nebude nikdy doceněno. Všechno budeme muset opravit, odvézt a dát do
původního stavu z naší obecní pokladny. Duben nás letos přivítal aprílem před Velkým pátkem a
Velikonočními svátky. Budou opět stejné jako vloni - coronavirové. Budeme barvit vajíčka, plést
pomlázky, péct bochánky a sledovat pohádky, které jsou v této době aktuální. Šipková Růženka se nikdy
neprobudí, protože princ se neodváží sundat respirátor, aby ji mohl políbit. Honza nevycestuje do
sousedního království vysvobodit princeznu, protože nemá očkovací průkaz a povolení. Zlatovláska
kvůli zavřeným kadeřnictvím přestane být zlatovlasá. Karkulčina babička zemře hlady, neboť Karkulka
je ze sousedního okresu. Popelka nejde na ples, protože plesy jsou zakázané a Maruška neodnese z lesa
jahody, protože 12 měsíčků se schází jen videokonferenčně. Ale poslání a význam Velikonoc nám nikdo
nevezme, a tak si je pořádně užijme! Přeji nám krásný duben, který zazelená zem, dodá sílu tělu a naladí
nás do úsměvu. Nenechme si vzít radost a spokojenost, protože život začíná každé ráno po šťastném
probuzení a šťastný člověk přece nemůže být zlý. Hezký barevný velikonoční duben.
starosta L. Bohuslav

