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• Kompostárna Na Jarově 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.
• Svoz komunálního odpadu – od 1.1.2022 začaly platit nové obecně závazné vyhlášky obce Chrást č.
1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a 2/2021 o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci. Na základě těchto vyhlášek dochází ke změně systému poplatku
za svoz komunálního odpadu. Dle zákona je stanoveno, že každý občan s trvalým pobytem, nebo
majitelé nemovitostí, kde není nikdo trvale hlášen (tzn. chaty apod.) je povinen odpad nebo movitou věc
předat do obecního systému shromažďování odpadu a za tento odpad platit poplatek. Minimální množství
odpadu na obyvatele a maximální cena za litr je stanovena zákonem o odpadech. Rozhodli jsme se, že
zachováme podobný systém, jako byl dosud a platba za odpad bude dle kapacity nádob na komunální
odpad a častosti svozu. Splatnost poplatku je do 15.7.2022.
Zároveň mohou majitelé pejsků platit poplatek ze psa. Platební údaje získáte na OÚ Chrást. Děkujeme.
• Z důvodu výluky v úseku Plzeň hl. n. – Radnice budou vlaky ve dnech 4.-8.4.2022 od 7:00 hod. do 13:00
hod. nahrazeny spoji náhradní autobusové dopravy, které pojedou mimo stanici Ejpovice. Ve stanici
Chrást u Plzně bude přestup do spojů jedoucích do/z Rokycan přes stanici Ejpovice.
Sbírka potravin pro ukrajinské rodiny
Ve dnech 7.-9.4. proběhne v Lidovém domě sbírka trvanlivých potravin pro ukrajinské rodiny
v lokalitách kolem Užhorodu, které jsou bez zásobování, a o které se nikdo nestará. Přinést můžete
následující potraviny: Především hotové konzervy pro dlouhodobé skladování v plechovkách nebo
vakuově balené, energetické tyčinky, zelenina (brambory, mrkev, cibule, zelí atd.), cereálie a těstoviny,
sušené mléko, sójové mléko, sušená smetana, olej, vaječný prášek, sójová náhražka masa, sušené maso
(Jerky, atd.). Sbírka se uskuteční ve velkém sále Lidového domu – vstup bude bočním vchodem (u
parkoviště v ul. Vilové), otevřeno bude ve čtvrtek 7.4. od 10,00 do 12,00 a od 16,00 do 18,00 hod.,
v pátek 8.4. od 10,00 do 12,00 a od 16,00 do 18,00 hod. a v sobotu 9.4. od 9,00 do 12,00 hod.
Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu
- Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu zve na zahrádkářský jarmark, konaný 9. dubna ve 14
hodin tradičně v Paškově parku v Nové Huti. Nabídněte své přebytky ze zahrádek, přijďte posedět.
- Dále Vás zveme na výstavu fotografií členů fotoskupiny FO3 Plasy Daniely Brabcové, Jiřího Dobrého a
Josefa Teršla nazvané Odepsané železnice. Výstava je přístupná v galerii Modrý salónek Dýšina v dubnu
každý čtvrtek od 16 do 18 hod.
Rekonstrukce mostu přes Klabavu „U Žáby“

V měsíci březnu byl postaven železný provizorní most přes řeku Klabavu s nosností 37 t pro jediné
vozidlo. Takže nákladní automobily mohou tento most plně využívat. Starý most byl snesen a
stávající pilíře ubourány. Na ně bude udělána konstrukce z betonu do šířky nového mostu.
Kulturní výbor OÚ Chrást
Předběžně upozorňujeme na tradiční pochod okolím Chrástu – Chrástecké ručičky, který se
uskuteční v sobotu 7.5.2022 se startem v dopoledních hodinách.
MŠ Chrást – www.mschrast.cz
Měsíc březen přinesl do mateřské školy návštěvníky. Jako první tu své umění rozbalilo Divadélko Nána.
Autorské pohádky Mileny Jelínkové jsou pokaždé pohlazením na duši. Nejenže si pohádku sama napíše,
ale sama si vyrobí loutky i kulisy, které září barvami. Tentokrát jsme se zasmáli a poučili při Slepičí
pohádce. Další týden nás přijel zvěčnit pan fotograf. V jarní dekoraci se vystřídaly všechny přítomné děti.
Došlo také na fotografování celé třídy i s paními učitelkami jako vzpomínka na prožitý rok v mateřské
škole. Třetí týden v březnu se školka vypravila na celé dopoledne na Závrtek. Divíte se proč? Bylo 21.
března, začalo jaro, a proto jsme se vydali vyhodit paní Zimu – Morenu do řeky. Každá třída vyrobila
z přírodnin určitou část těla Moreny, které jsme pak spojili dohromady. Za doprovodu akordeonu, zpěvu
písní a plnění drobných úkolů jsme došli k Berounce, kde jsme Morenu zapálili a hodili z mostu do řeky.
„Zimo, táhni pryč!“ Možná tomu neuvěříte, ale mezi tím se stihly Berušky vydat do světa pohádek, kde se
důvěrně seznámily s Karkulkou. Krtečkové si vyzkoušeli různé druhy povolání a s jarem začali sázet kytky
na zahradě. Sluníčka se ponořila pod vodní hladinu a zkoumala život v řece. Březen je za námi a my již
vyhlížíme, co nás čeká v dubnu. S některými z Vás se jistě potkáme na Dnech otevřených dveří. Přijďte se
podívat některý den od 20. do 28. 4. v době od 9,00 do 11,30 a od 14,30 do 16,00 za námi, za dětmi, za
hračkami. Pro ty z Vás, kteří by rádi od září rozšířili naše řady, budou připraveny i žádosti k zápisu. Ten se
uskuteční v pondělí 9. 5. 2022 přímo ve školce. Prosíme všechny zájemce, aby si předem rezervovali čas
zápisu na telefonním čísle 601026930. Děkujeme a těšíme se na Vás.
zaměstnanci MŠ Chrást

ZŠ Chrást – http://www.zschrast.cz/
Březen se vydařil. Žáci prvního stupně se 21.3. symbolicky rozloučili se zimou vynesením moreny. Jaro
jsme vítali v hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy, v rámci kterých jsme také pomalu začali
s přípravami na Velikonoce. V pátek 25.3. se naše dveře otevřely veřejnosti. Navštívila nás řada rodičů,
kteří měli možnost zažít atmosféru ve škole, prohlédnout si třídy i další prostory a pokochat se výkresy a
výtvory žáků. Také jsme přivítali dvě studentky pedagogiky ze Španělska, které si u nás plní praxe a
dochází do hodin anglického jazyka, tělesné, hudební a výtvarné výchovy na prvním stupni. Šesťáci a
osmáci se zúčastnili projektu Den s Komenským, který jim mimo jiné pomohl lépe poznat své spolužáky a
utužit vztahy ve třídě. Doufáme, že pro ně tato zkušenost byla přínosná i v oblasti seberozvoje a sebereflexe.
V dubnu čekají naše deváťáky přijímací zkoušky na střední školy. Pevně věříme, že budou úspěšní a v září
nastoupí na školu, kterou si vybrali a na které budou spokojení. Budoucí prvňáčky přivítáme u zápisu, který
se bude konat 6.4. Závěrem bychom Vám chtěli popřát krásné a klidné Velikonoce!
Tomáš Páník, ředitel školy
ZUŠ Chrást – http://www.zus-chrast.cz/
Obtížná období mají svá pozitiva. Je to příležitost uvědomit si, co je a co není důležité. Mně osobně se
v nedávné i v současné době připomíná síla a moc hudby. Nacházím v ní zklidnění a posilu, úžasnou
oporou jsou mí „hudební“ přátelé a kolegové. Hudba je nyní asi velmi důležitá i pro 15letou velmi
talentovanou harfistku Liliu. Studovala na hudebním lyceu v Charkově, s pomocí své profesorky V.
Lemishenko a naší špičkové harfistky D. Suchanové se s maminkou a mladší sestrou dostala do Čech a
od 28.3. studuje na plzeňské konzervatoři. Věřím, že Lilia díky hudbě najde i v Čechách další přátele. A
mě takový příběh opět utvrzuje v tom, jak jsem nesmírně ráda, že naše škola uvádí děti do světa hudby a
umění. Vždyť důležitá přátelství mohou vzniknout při společné práci v souboru, sboru nebo v komorní
hře, popř. při čtyřruční hře. A hudební dovednosti jsou takovým „dalším jazykem“, který máme my
muzikanti k dispozici. Že naše škola dělá svou práci dobře, o tom občas svědčí „jako špičky ledovce“
úspěchy v soutěžích: v březnu proběhla krajská kola ve hře na dechové nástroje a naši žáci získali tři třetí
a jedno první místo. Pozvání na některé dubnové akce najdete níže v Přehledu, podrobnější informace
jsou na našem webu: www.zus-chrast.cz.
Za ZUŠ Chrást Pavla Sovová
Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/
Na Květnou neděli 10.4. od 15,30 zveme na faru děti na tvořivé připomenutí Příběhu svatého týdne.
Velikonoce jako oslavu utrpení, smrti a vzkříšení Ježíše Krista jsme zváni prožít při bohoslužbách
velikonočního třídení:
14.4. od 19 hodin - Zelený čtvrtek: bohoslužba na památku Ježíšovy poslední večeře s učedníky
15.4. od 15 hodin - Velký pátek: bohoslužba na památku Kristovy smrti s čtením pašijí na farské zahradě
(dovolí-li počasí, jinak v modlitebně)
16.4. od 20,30 - Bílá sobota: vigilie (noční bdění) Zmrtvýchvstání Páně s žehnáním ohně, biblickým čtením,
připomínkou křtu a slavením sv. večeře Páně
17.4. od 9,30 - Velikonoční neděle: bohoslužba Zmrtvýchvstání Páně se slavením sv. večeře Páně
Další informace najdete na webu nebo sborové vývěsce.
Karel Šimr, farář
Český rybářský svaz – MO Chrást
V letošním roce je výjimka na 24hodinový rybolov, která je platná od 16.6. do 30.8. na rybářských revírech
431 028 Mže 4, 431 040 Ohře 19 a 431 043 Radbuza 1B rozšířena o rybářský revír 431 059 Teplá 2.
Podmínky výjimky se nemění a jsou uvedeny v tištěných soupisech revírů a i na webu Zpč. Úz. svazu
v Plzni. Povídka Tajemství noci je součástí sbírky povídek Když mluví ryby ...., kterou vydal Pavel Kšajt a
ilustracemi vytvořenými vypalováním na dřevo ji doprovodil Oto Melter. Knížka rybářských povídek je
napsaná pro čtenáře, kteří rádi chodí k vodě a do přírody, vřele doporučujeme. Petrův zdar.
Za ČRS MO Chrást Marcela Märzová
Myslivecký spolek Chrást
V dubnu začíná nový myslivecký rok, a tedy jaro. V tomto období je nutné vyčistit a asanovat zásypy a
krmelce. Během následujícího období se probouzí příroda, přilétají tažní ptáci 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

CK Sport Beran – cyklistický a MTB biatlonový klub
V sobotu 26.března začala MTB biatlonová sezona střeleckou soutěží v městečku Úterý. V konkurenci
téměř šedesáti střelců se nám podařilo čtyři kategorie vyhrát (Natálie Gruberová, Tomáš Beran, Radka
Beranová a Marcel Beran), druhý byl Karel Gruber a čtvrtý Tobiáš Gruber. V neděli pak ještě Marcel
Beran zdolal trasu Rokycanská 15, tedy okruh po patnácti kopcích okolo Rokycan (Kotel, Trhoň, Radeč,
Čilina...) celkem 110 km za 6 hodin 28 minut jízdy.
Na neděli 10.dubna 2022 pak připravujeme úvodní závod 8.ročníku MTB biatlon Cupu. Pojede se opět
ve vodáckem kempu u Berounky. Propozice a přihlášky na www.mtbbiatlon.cz.
Závod je určen pro širokou veřejnost, stačí vlastní kolo a přilbu, vzduchovky zajišťuje pořadatel.
Marcel Beran
SDH Chrást
Jménem SDH Chrást bych chtěl všem moc poděkovat za podporu, zejména našim sponzorům, ale i
občanům, kteří nás podpořili v podobě zakoupení lístku a všem ostatním za účast na našem bále.
Účast byla opravdu velká. Doufáme, že jste si to všichni po dlouhé pauze opravdu užili. Příští rok
se budeme znovu těšit.
V sobotu 12.3. krátce poté, co naši členové skončili tradiční zvaní na bál, vyjíždí jednotka na
hlášený požár louky nedaleko Zábělé. Jednalo se o požár o rozsahu cca 100 m2. Na místě jsme
nasadili vysokotlak a D program. Zhruba po hodinovém zásahu byl zásah ukončen.
Za hasiče Fantiš Jiří
FC Spartak Chrást
- Srdečně Vás zveme na mistrovská utkání chrásteckých mužů a dorostu:
NE
SO
NE
NE
NE

Muži I. B třída – jaro 2022
03.04. 16:30 Chrást
09.04. 16:30 Slovan Plzeň
17.04. 17:00 Chrást
24.04. 17:00 Vejprnice B
01.05. 17:00 Chrást

Volduchy
Chrást
Smíchov
Chrást
Kozolupy

NE
NE
SO
SO

Dorost KSD – jaro 2022
10.04. 14:00 Kralovice Chrást
17.04. 10:00 Chrást
Strašice
23.04. 10:00 Mirošov
Chrást
30.04. 10:00 Chrást
Kaznějov

Místní knihovna – tř. Čs. odboje 133, Chrást (přízemí budovy OÚ Chrást)
tel. 377845514, e-mail: knihovnachrast@volny.cz; www.naseknihovna.cz/chrastuplzne
pondělí
12,00-19,00 hod.
středa + čtvrtek
9,00-15,00 hod.
V knihovně je nově možné zapůjčit i stolní společenské hry pro jarní večery (Dixit,
Carcassonne, Talisman apod.).
Přehled akcí:
Datum
Čas
so 2.4.14,30-17,00

Místo
Lidový dům

Akce
Dětská aprílová diskotéka

Pořadatel
OÚ a MŠ Chrást

po 4.4. 17,30

KD Kyšice

Koncert čtyřruční hry

ZUŠ Chrást

st 6.4. 14-17 h.

ZŠ Chrást

Zápis do 1. třídy ZŠ Chrást
ZŠ Chrást
Sbírka trvanlivých potravin
čt 7.4.-so 9.4.
Lidový dům
OÚ Chrást
pro Ukrajinu
Vodácký kemp u
Úvodní závod 8. ročníku
ne 10.4. 12,30
CK Sport Beran
Dolanského mostu
MTB biatlon Cupu
fara ČCE
ne 10.4. 15,30
Příběh svatého týdne
Farní sbor ČCE
po 11.4. 18,00
LD Chrást
Orbis pictus-povolání a řemesla ZUŠ Chrást
st 20.4.-čt 28.4.
Dny otevřených dveří
MŠ Chrást
MŠ Chrást
9-11,30;14,30-16
v MŠ Chrást
pá 29.4. 19,00 Dům hudby Plzeň Pěvecký koncert (tř. I. Výrutové)
ZUŠ Chrást
so 7.5.
po 9.5.

sportovní areál
MŠ Chrást

Chrástecké ručičky
Zápis dětí do MŠ Chrást

Kontakt na tvůrce Kulicha: referent@obecchrast.cz, knihovnachrast@volny.cz.
Vydává Kulturní a sportovní výbor OÚ Chrást
ev. č. MK ČR - E 16084

Kulturní výbor
MŠ Chrást
www.obecchrast.cz
březen 2022

Události měsíce:

15.-18.4. – Velikonoce

KULturní Informace pro CHrást

Dobrý den.

Duben 2022

Plzeňský kraj, 13.dubna 1932: Sokol v Chrástu opakuje v hostinci bratra Štaifa v sobotu 16.dubna o 8
hod. večer na všeobecné přání původní loutkovou hru: „Chrást, na koloniální výstavě v Paříži“, kterou
napsal bratr Dr.Dosoudil z Chrástu. Úspěch prvního provedení zaručuje, že návštěvníci druhého
představení dobře se pobaví příhodami manželského páru na nádraží v Chrástu nebo na výstavě v Paříži.
Mládeži bude poskytnuta po představení příležitost, aby si zatančila při hudbě bratra V. Čermáka.
Užívejme jaro a přejme si, aby se zítra „nemuselo tančit všude“.
Slovo starosty:
Je válka. Nikdy jsme si nemysleli, že toto strašné slovo bude opět přepisovat učebnice ve školách.
Nedaleko naší republiky umírají lidé a civilisté, kteří ztrácejí svoje domovy a hledají útočiště po celém
světě. Je neomluvitelné, že umírají civilisté – hlavně děti, ničí se školy, nemocnice, divadla a památky.
Zvykli jsme si během pandemie covidu-19, že se lidské tragédie schovávají za suchým jazykem statistik
– zemřelo tolik a tolik lidí. Podobně o mrtvých na Ukrajině slyšíme z medií, ale jejich počet přesně nikdo
nezná, a nám z toho běhá mráz po zádech. Musíme si uvědomit, že druhá světová válka začínala
podobně. Ve středu 15.3.1939 na Pražský hrad přijel Adolf Hitler, který během svého krátkého
24hodinového pobytu stačil podepsat výnos o Protektorátu Čech a Moravy, kterým ukončil existenci
samostatného českého státu. Nikdy již k tomu nesmí dojít. Věřme, že se mocnosti domluví a krásné
slovo mír brzy zazní nad celou Evropou. Starořecký filozof Antisthenés řekl: „Ať děti mých nepřátel žijí
v přepychu“. Přejme si to navzájem. Téměř je po covidu a vracíme se do normálu. Sice má každý
v kapse, automobilu nebo kabelce připravenou roušku nebo respirátor – co kdyby, ale už se zase
můžeme upřímně usmívat a naše uši nechat od gumiček odpočívat. Jen v dopravních prostředcích a
v zdravotnických zařízeních musíme stále nosit ochrany z ohleduplnosti. Jarní rovnodennost nastala
letos přesně 20.3. v 16.33 hodin a začalo JARO. Dny se prodlužují, sněženky pomalu odkvétají a narcisy
se vyklubaly do své žluté krásy. Prodloužení dne nám vzal víkend z 26.3. na neděli 27.3., kdy jsme zase
vstávali do tmy a přeřizovali všechny hodiny. Mrazivá studená rána vystřídaly krásné slunečné dny, kdy
jsme zapomínali na kabáty a hodně z nás dostalo postcovidovoualergennívirozovou nákazu ve formě
rýmičky, kašle a pylové alergie. Kvůli letošní zimě, která nepřinesla téměř žádné srážky, se k nám do
Česka vrací zemědělské sucho, což je nedostatek vody v půdě do jednoho metru. Věřme, že se počasí
v aprílovém dubnu změní a vše se zazelená. Ani březen nás neušetřil od obecní Černé kroniky, kdy
vandalové rozbili krycí sklo tabule naučné stezky pod školou, a ještě ji všude možně posprejovali. Práce
na rekonstrukci mostu v dolejším Chrástu pokračují v plném rozsahu a dle harmonogramu. Začali jsme
jezdit přes provizorní železný most a celá lávka je již snesena (více o mostu uvnitř Kulicha). Od dubna
budeme pokračovat s výstavbou kanalizace na Plzeňské po zimní sezoně, kterou jsme museli dodržet,
protože stavíme v těsné blízkosti komunikace II/180. Veřejné osvětlení dokončujeme v komunikaci Ke
Skupovně a začneme s výstavbou veřejného osvětlení v komunikaci Na Jarově. Kompostárna se nám
začala plnit díky jarním pracím na našich zahradách, které chceme mít po celou sezonu co nejkrásnější.
Krásný byl i film Myši patří do nebe, který shlédlo v Lidovém domě 110 diváků. Byl to příběh, který
ukázal, že vše, co se jeví jako konec, je zároveň začátek něčeho nového. Děkujeme hasičům, že svým
plesem 19.3. zahájili společenskou sezonu po covidu. Všichni, kdo si přišli po dlouhé době zatancovat a
pobavit se, určitě nelitovali. Už nám hudba i tanec chyběly! Radost nám udělal i jarní sobotní jarmark
26.3., kdy se celá obec rozsvítila do barev jara. Nadšení, hezké rukodělné výrobky, spokojenost prodejců
i nakupujících, příjemná nálada a tvořivé dílničky pro děti nás navoněly jarem a Velikonocemi.
Poděkování patří všem. Římský řečník, filosof a politik Cicero prohlásil: „Nemůžeme milovat toho,
koho se bojíme, ani toho, kdo se bojí nás“. Na veřejném zastupitelstvu jsme si odsouhlasili pomoc
Ukrajině ve formě finančního daru, který zašleme na potřebné místo, které to nejvíce potřebuje. Po
dohodě s organizací, která zajišťuje přímý dovoz potravin a materiálu na Ukrajinu do lokalit,
které jsou bez zásobování kolem Užhorodu, a o které se nikdo nestará, uskutečníme sbírku
trvanlivých potravin (podrobnosti uvnitř Kulicha). Přeji nám krásný měsíc s velikonočním
očekáváním všeho krásného, co k Velikonocům patří. Hezký měsíc duben, který každého pohladí, svou
jarní pohodou nás naladí a vše ošklivé do apríla přeladí, tak abychom se zasmáli. Krásné klidné
Velikonoce.
starosta Ladislav Bohuslav

