•
•
•
•

Informace pro občany
Kompostárna Na Jarově je otevřena každou sobotu 9,00-12,00 a 13,00-16,00 hod. a ve
středu 14,00- 17,00 hod. Sběrný dvůr na Benátkách má otevřeno středa 14,00-17,00 a
sobota 9,00-11,00 hod.
Opět začínáme plést ponožky a čepičky pro novorozeňata do plzeňských nemocnic. Máte-li
zbytky vlny (nesmí být silná, chlupatá, kousavá), můžete ji darovat za tímto účelem?
Odevzdávat je můžete na Obecním úřadě Chrást.
Ordinace praktického lékaře MUDr. Seiberta upozorňuje, že 7. a 8. července
neordinuje! Zástup: MUDr. Dimitrov, Zruč, tel. 377824276.
Lékárna Chrást oznamuje, že od pondělí 4.7.2022 do pátku 8.7.2022 bude zavřeno.
Rekonstrukce mostu přes Klabavu „U Žáby“
Koncem června byly přivezeny mostní nosníky, které se nyní pokládají a jistí na pilířích.
Stavbu zkomplikovala zvýšená hladina řeky Klabavy vlivem přívalového deště v posledním
červnovém týdnu.
Kulturní výbor OÚ Chrást
Předběžně upozorňujeme na zářijové akce:
- Sousedské posezení se uskuteční ve sportovním areálu v Chrástu v sobotu 10.9.2022.
- Rukodělný jarmark s Flerem se bude konat v Chrástu (Lidový dům a tř. Čs. odboje)
v sobotu 24.9.2022 od 10,00 do 17,00 hod. Budete mít možnost nakoupit originální ručně
dělané výrobky a těšit se můžete na tvořivé dílničky pro děti.
Pozvánky na obě akce najdete v zářijovém Kulichu.
ZŠ Chrást – http://www.zschrast.cz/
Školní rok 2022/2023 je za námi a žáky čeká zasloužený odpočinek. Červen byl plný
zážitků a dobrodružství. Všechny třídy se vypravily na výlety, některé i na několik dní.
Osmáci absolvovali dvoudenní cyklovýlet, druháci strávili dokonce celý týden na
šumavském Pancíři.
Pro deváťáky byl červen posledním měsícem na základní škole. Zpříjemnili si ho
vodáckým kurzem a v pondělí 27.6. se s naší školou oficiálně rozloučili na Obecním úřadě
v Chrástu. Všem absolventům přejeme úspěšný vstup do nového školního roku. Doufáme,
že je jejich obory budou bavit, že poznají nové přátele a někdy si třeba přijdou zavzpomínat
na léta strávená na ZŠ Chrást.
Tomáš Páník, ředitel školy
MŠ Chrást – www.mschrast.cz
Poslední měsíc školního roku otevírá Den dětí. Krtečkové v tento den navštívili sousedy
v DPS. Kromě kytice lučních květin a vlastnoručně vyrobených váziček potěšili seniory
vystoupením a dokonce sousedy zapojili i do tleskací hry. Berušky si prožily dopoledne na
zahradě, kde pro ně paní učitelky připravily stanoviště plné zábavy a pohybu. Odměna
následovala hned poté při návštěvě cukrárny. Sluníčka vyrazila na pěší výlet do Dýšiny,
kde se vydováděla na obecním hřišti. Červen je plný dobrodružství a cestování, taková
příprava na prázdniny. Berušky odjely za Hurvínkem do Muzea loutek. Krtkové nazuli
pohodlné boty a vydali se do Smědčic do řezbářské dílny V. Sosny. Předškoláci všech tříd
strávili společné dopoledne u hasičů v Rokycanech. S hasiči, tentokrát z Chrástu, bylo
spojeno i samotné „loučení“ na stadionu. Po splnění úkolů a stužkování došlo na řádění
v pěně. Tablo, které si děti samy vytvořily, můžete obdivovat ve výloze galanterie. Myslíte,
že toho je poslední měsíc málo? Každý týden jsme měli jednu návštěvu. Nejprve
pohádkovou z Divadélka Nána. Na to se zahrada školky zaplnila sousedy z DPS, na
zahradě se kreslilo, „mastily“ karty, házelo míči. Další pohádku zahráli ochotníci ze

Smědčic a o hudební tečku se postarala ZUŠ z Chrástu. A zazvonil zvonec a školního roku je
konec. Všem dětem přejeme krásné a pomalu plynoucí prázdniny.
kolektiv zaměstnanců MŠ
ZUŠ Chrást – http://www.zus-chrast.cz/
Otevírají se před námi další prázdniny a my se ohlížíme, co vše se odehrálo v červnu. Je to
opravdu velmi bohatá sklizeň: celkem 17 akcí, které byly otevřené pro rodiče a veřejnost! Zde
chci uvést alespoň několik: Domácí muzicírování (1.6., letos proběhlo v úzké spolupráci se ZŠ
Dýšina), Kyšický koncert s absolventským vystoupením D. Johánka (2.6.), Přehlídka komorní
hudby (5.6. v dýšinském kostele), Absolventský koncert našeho vynikajícího kytaristy L.
Svobody (14.6. v Radnicích), Zpěv na zahradě (16.6. - vystoupení naší přípravky a sborečku
ZŠ Chrást na chrástecké faře). Soubor Karkulka uzavřel svou letošní činnost představením na
Chrásteckém dni a tradiční účastí v programu Historického víkendu v Plzni. Několik našich
klavíristů se zapojilo do Víkendu otevřených zahrad v Blovicích. Nejen veřejné akce nám
dělají radost. Výše zmíněný Lukáš Svoboda (žák p.uč. Černého) má na kontě dva krásné
úspěchy: byl zařazen do prestižního programu MenArt a v Mezinárodní kytarové soutěži Zruč
nad Sázavou 2022 získal 2. místo. A k dalším pěkným výsledkům naší práce si letos můžeme
přidat to, že tři naše žákyně uspěly v přijímacím řízení na pedagogické školy. Ani o
prázdninách nebude budova naší školy zahálet: v počátku srpna zde proběhne příměstský tábor
Hudba a příběh. Krásné léto všem přeje
Za ZUŠ Chrást Pavla Sovová
Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/
5.7. Zveme všechny děti na „Boží prázdniny“ - jednodenní program na začátek prázdnin
s biblickým vyprávěním a společným výletem. Sraz v 9 hodin na faře.
6.7. od 15 hodin ke svátečnímu zastavení u opravené Husovy sochy. Promluví na něm jako
host Dominik Friedrich Žbánek, nový farář plzeňského sboru Evangelické církve
augsburského vyznání v ČR.
Karel Šimr, farář
Český rybářský svaz – MO Chrást
Do územního kola ZU na Babyloně, který se konal 27.-29.5.2022 postoupil z našeho kroužku
v Chrástu Miroslav Ryba. Celkem závodilo 7 družstev po 6 dětech z celého kraje. Byl součástí
družstva Plzeň - město. První den po příjezdu, ubytování a slavnostním zahájení, proběhla
soutěž v poznávání ryb, rostlin a živočichů a test z rybářského řádu a stanov. Všech 20 druhů
předepsaných ryb bylo v živé formě, a to ve velikosti 10 - 15 cm. Byl to velký oříšek správně
určit rod a druh ryby. Naše družstvo si vedlo dobře a skončilo v této disciplíně na 4. místě.
V sobotu dopoledne proběhla 1. část závodu v LRU plavaná. Ryby moc nebraly, ale podařil se
i netradiční úlovek a to 2 úhořů říčních. Odpoledne se uskutečnil závod v RT pětiboji: skish
zátěž, skish moucha, dálka klasická, dálka moucha a arenberg. Disciplíny „Moucha“ někteří
soutěžící viděli poprvé, ale zdárně to zvládli a celkově obsadili v RT 4. místo. V neděli
dopoledne potom proběhla 2. část závodu v LRU plavaná, kde ryby opět nebraly a přišla i
vydatná bouřka, tak se musel závod i o hodinu zkrátit. Naše družstvo skončilo v disciplíně
LRU na krásném 2. místě. Celkově bylo družstvo Plzeň - město na 4. místě, pouhý bod a
mohlo získat bronzovou medaili. Jinak náš reprezentant Miroslav Ryba jako jednotlivec byl na
14. místě a v rámci našeho družstva na 2. místě. Patří mu velká pochvala a gratulace, že se
dostal tak daleko a máme z toho velkou radost. Přejeme všem rybářům krásné chvíle u vody a
radost z úlovků a dětem hezké prázdniny a krásné letní dny plné pohody. Petrův zdar.
Za ČRS MO Chrást Marcela Märzová
Myslivecký spolek Chrást
Koncem července, a zejména pak v srpnu probíhá v naší zemědělské krajině sklizeň obilovin.
Nejen zvěři, ale i dalším volně žijícím živočichům se v průběhu velmi krátké doby radikálně

změní jejich životní podmínky. Všechna zvěř v tomto období nabírá tukové zásoby na
zimu. U srnčí zvěře ještě probíhá říje. Členové mysliveckého spolku usušili v červnu seno,
které budou v zimě předkládat do krmelců. V průběhu prázdnin dojde také ke sklizni ovsa
z mysliveckého pole. Přejeme všem našim občanům příjemné procházky naší honitbou a
dětem hezké prázdniny. Myslivosti zdar!
Za Myslivecký spolek J. Humlová
SDH Chrást
V sobotu 28.5. jsme vyjeli na hlášený požár pergoly na Sedlecku. Naše jednotka dorazila na
místo jako první a ihned zahájila hasební práce třemi proudy. Požár vznikl od
udírny. V sobotu 18.6. jsme vyrazili na další soutěž s dětmi, a to do Zbůchu. Mladší
družstvo se umístilo na 1. místě a starší družstvo také na 1. místě. V sobotu 25.6. byla další
soutěž v Horní Bělé. Mladší se umístily na 2. místě a starší na 4. místě. Z úterý 28.6. na
středu 29.6. byla naše jednotka součástí cvičení v Ejpovickém tunelu.
Za hasiče Fantiš Jiří
FC Spartak Chrást
Fotbalový klub hledá zájemce, kteří by nám chtěli pomoci s trénováním dětí a mládeže.
Kontaktovat můžete Radka Herynka na tel. č. 734276941.
Letošní sezóna byla velmi povedená, muži obsadili v I. B třídě skvělé 3. místo, jen těsně
nám unikla baráž o postup do A třídy. Dorostenci nakonec skončili ve středu tabulky na 7.
místě. Starší žáci obsadili také výborné 3. místo, mladší žáci se umístili uprostřed tabulky
na 5. místě. Naše přípravky sehráli spoustu zápasů, někdy s úspěchem, někdy s horším
výsledkem, ale důležité je, že i ti nejmenší mají dostatek pohybu a mají radost z chvil
strávených s kamarády na hřišti.
Nová sezóna začne na konci srpna (20.8.), těšíme se na stávající fanoušky i na nové
příznivce!
Místní knihovna – tř. Čs. odboje 133, Chrást (přízemí budovy OÚ Chrást)
tel. 377845514, e-mail: knihovnachrast@volny.cz; www.naseknihovna.cz/chrastuplzne
pondělí
13,00-19,00 hod.
středa + čtvrtek
9,00-15,00 hod.
Přes prázdniny upravujeme půjčovní dobu v pondělí, od září dojde k další změně půjčovní
doby, upřesnění očekávejte v zářijovém Kulichu.
Knihovna bude z důvodu dovolené zavřená od 14. do 27.7.2022. Děkujeme za pochopení.
V knihovně je nově možné zapůjčit i stolní společenské hry pro jarní večery (Dixit,
Carcassonne, Talisman apod.).
Zahajujeme 1. kolo Semínkové štafety! Můžete vyměnit nebo si vybrat z nabízených
semínek na zahrádku, případně rostlinných řízků z pokojových květin. Stačí jen přinést do
knihovny, o zabalení a vše ostatní už se postaráme. Případné informace na tel. 377845514
nebo v knihovně.
Přehled akcí:
Místo

Akce

Pořadatel

Út 5.7. 9,00

fara ČCE

Boží prázdniny

farní sbor ČCE

St 6.7. 15,00

socha M. J. Husa

Sváteční zastavení
u Husovy sochy

farní sbor ČCE

Datum

Čas

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

červenec-srpen – letní prázdniny
5.7. – Státní svátek – Den slovanských věrozvěstů
6.7. – Státní svátek – Den upálení mistra J. Husa
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Červenec+srpen 2022

Dobrý den.
Český deník, 5.července 1931: Zabit elektrickým proudem. V Chrástu u Plzně pracoval v těchto dnech na
stožáru blíže školy 20letý elektromechanik Fr.Brejcha. Připojoval tam spojení se školou. Při práci byl proud
vypnut. Jelikož kdosi potřeboval proud, byla do sítě vpuštěna elektrická energie. Zaměstnavatel Brejchův na to
výslovně upozornil a ptal se Brejchy, zda chce při proudu pracovat. Brejcha prohlásil, že ano. Při práci se
pojednou dotkl vedení tak nešťastně, že byl sražen k zemi a usmrcen.
Dávejte si i v dnešní době pozor na vedení.
Slovo starosty:
Červen skončil a začaly prázdniny. Dětem začínají dva nejkrásnější měsíce roku. Německý spisovatel Jan
Paul říkal: „Ještě dnes bych chtěl poděkovat člověku, co vynalezl prázdniny“. A má pravdu. I když už jsme
dospělí, pořád u nás měsíc červenec a srpen vyvolává pocit prázdnin s vůní hub, sena, borůvek, volna,
koupání, lehkého oblečení. Nevadí nám déšť a jsme připravení jet kdykoliv na výlet. Vůbec si
nepřipouštíme, že nám život utíká jako prázdniny - zprvu pomaleji a pak rychleji. První letní měsíc červen
utekl tak rychle, že jsme si ani nestačili všimnout, že uplynulo nejkrásnější počasí v roce s letním
slunovratem. Chrástecký den (4.6.) ve znamení oslav 780. výročí od první zmínky o obci Chrást se povedl
a soubor hudební školy Karkulka se svojí pohádkou Princezna ze mlejna nás příjemně naladil do letních
dnů včetně rytířských výstupů. Já tímto děkuji všem, kdo přišel a zůstal věrný našim akcím. Vážíme si
toho. I když déšť si zase zalaškoval a všechny na chvíli do stanu před pohádkou schoval. Medard zapršel
(8.6.), ale nevydržel. Kompostárna se plní trávou a vším, co zahrádky nabízejí. Krásné slunné a vlhké
počasí je signálem pro růst trávy. Jen škoda, že seno už voní jen koním a zamilovaným a ostatní trávu
sešrotují sekačky. Sekáme a skoro nic jiného nestíháme. Ale stihli jsme během měsíce června opravit
vstupní a boční vrata do kompostárny, dokončili jsme včetně parkových úprav opravu pomníku M.J.Husa,
pokračujeme na rekonstrukci kotelny v základní škole, na kterou jsme získali dotaci a most v dolejším
Chrástu se začíná tvarovat do podoby, která byla naprojektována. Koncem měsíce byly přivezeny mostní
nosníky, které se nyní pokládají a jistí na pilířích. Kanalizace na Plzeňské ul. je již dokončena a nyní
probíhají zemní úpravy. Také zemní úpravy podél trati v Bezovce včetně pěšinky pro chodce budou řádně
dokončeny. I červen patří sportu. Mistrovství České republiky v lukostřelbě dětí do 10 let potvrdilo
vysokou úroveň naší lukostřelecké základny. Dokopná našeho klubu FC Spartak byla důstojným
zakončením fotbalové sezóny I. B třídy, a i každoroční červnová valná hromada TJ Spartak dokazuje, že
sportovci v Chrástu žijí. Tradice obecní černé kroniky pokračuje. Přímo v letní sezóně nám z „Ahoje“
zloději ukradli akumulátorový plotostřih, akumulátorovou pilu, sadu klíčů Gola a úplně nový ještě
nerozbalený hliníkový žebřík. Asi někde potřebovali hodně s těmito nástroji pracovat. Opět se dostává do
předmětu zájmu náš sběrný dvůr na Benátkách, kde zloději urazili visací zámek a nechali tam po sobě
velký nepořádek. Nepořádek jsme museli odklidit i u garáží U Trati, kdy byl někdo líný a eternitové desky
místo toho, aby je odvezl na sběrný dvůr, shodil přímo tam. Červenec začíná státním svátkem 5.7.
příchodem slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a 6.7. upálením mistra Jana Husa. Určitě si musíme
tyto svátky opět řádně připomenout. Evropa v současné době prožívá krizi, která není jen krizí
ekonomickou a finanční, ale především hledáním cesty k dalšímu směřování. Proto tradici Cyrila a
Metoděje musíme stále zachovávat. Také Husův odkaz je každopádně stále aktuální. Jeho přesvědčení stát
si za svým názorem a být mu věrný je pro dnešní dobu stále velice motivující a inspirující. Pravda se stává
čímsi relativním a hodnoty jako morálka a dané slovo se používají jen k vlastnímu prospěchu, když se to
lidem právě hodí. „Pravda je jen to, co je dobrem všech.“ - M.J.Hus. Okurková sezóna právě začala! Na
zahradách likvidujeme slimáky, vylamujeme fazochy u rajčat, sklízíme ovoce a plevel převyšuje zasetou
zeleninu. Přemýšlíme, jak to všechno stihneme a než se rozkoukáme, tak nám sv. Anna (26.7.) nadělí
chladná rána a bude tady srpen, kdy den bude o hodinu kratší. Říká se, že co červenec neuvaří, srpen
nedopeče. Ale i srpen patří do letních krásných dní, kdy posezení a smích si nenecháme od nikoho vzít.
Symbolem prázdnin jsou lidé a především děti. Potkáváme je všude. Na výletech, v obchodech, u řeky,
v lese, na ulicích jsou mezi námi a my jsme rádi. Přeji nám, abychom se navzájem potkávali, pozdravili se a
usmáli se na sebe, nikomu nezáviděli a spokojili se se svým místem v životě. Nehodnoťme čas, ale
hodnoťme sami sebe. Krásné prázdninové dny, kdy se červenec a srpen chytnou za ruce a chtějí nám říct,
že léto nikoho nezklame.
starosta Ladislav Bohuslav

