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• Kompostárna Na Jarově je otevřena každou sobotu 9,00-12,00 a 13,00-16,00 hod. a ve středu 14,0017,00 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. 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 je do 15.7.2022.
• Upozorňujeme na dopravní omezení spojené s konáním mezinárodního cyklistického závodu Grand Prix
West Bohemia. Dbejte, prosím, pokynů Policie ČR a pořadatelské služby. V neděli 1.5.2022 od 9,00 do
cca 18,00 bude uzavřená ul. Plzeňská a ul. Bezovka. Autobusová doprava bude v tuto dobu zrušena. Na
pokyn pořadatele bude možné vjet na trať ve směru jízdy závodu, a to pouze v nezbytně nutných
případech. Děkujeme za pochopení.
Rekonstrukce mostu přes Klabavu „U Žáby“

V březnu byl postaven železný provizorní most přes řeku Klabavu s nosností 37 t pro jediné vozidlo.
Takže nákladní automobily mohou tento most plně využívat. Most přes řeku Klabavu má zhotovené
středové mostní pilíře a nyní se likvidují staré nájezdy.
Kulturní výbor OÚ Chrást
- Srdečně Vás zveme na tradiční pochod okolím Chrástu – Chrástecké ručičky, který se uskuteční
v sobotu 7.5.2022 se startem v dopoledních hodinách. Více informací najdete v přiložené pozvánce.
- Předběžně upozorňujeme na tradiční Chrástecký den, který se uskuteční v sobotu 4.6.2022 ve
sportovním areálu v Chrástu. Více informací očekávejte v červnovém Kulichu!
Vodárna Plzeň
Přišla Vám poštou od VODÁRNY PLZEŇ a.s. smlouva k podpisu, přestože jste o ni nežádali? Novela
zákona ukládá povinnost aktualizovat či uzavřít nové smlouvy. Máte smlouvu na dodávku pitné vody a
odvádění odpadních vod z roku 2016 nebo starší? Pak budete muset výhledově aktualizovat či uzavřít
novou smlouvu, která bude splňovat nároky aktuálně platné legislativy. VODÁRNA PLZEŇ a.s. reaguje
s dostatečným předstihem své odběratele na změny týkající se písemně uzavřených smluv na dodávku
pitné vody a odvádění odpadních vod. V souvislosti s novelou Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu, která vstoupila v platnost 1.1.2014, bude potřeba veškeré starší smlouvy
aktualizovat. Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod uzavřená s odběrateli musí
v souladu s výše zmíněnou novelou obsahovat náležitosti citované ve zmíněné novele, mezi něž patří
předmět smlouvy, smluvní strany, vlastníka a provozovatele vodovodu, vlastníka přípojky a připojené
stavby nebo pozemku s určením místa, počet trvale připojených osob, stanovení podmínek dodávky, limity
množství dodávaného a množství určujícího kapacitu vodoměru nebo profil přípojky, tlakové poměry
v místě přípojky (maximální a minimální), ukazatele jakosti (minimálně hodnoty obsahu vápníku, hořčíku
a dusičnanů) a další. Pokud jste obdrželi novou verzi smlouvy a máte-li nějaké dotazy, neváhejte
kontaktovat naše Zákaznické centrum. Zákon ukládá povinnost mít písemně uzavřenou novou smlouvu
s odběratelem nejpozději do 1.ledna 2024.
ZŠ Chrást – http://www.zschrast.cz/
Duben byl plný zajímavých akcí. Na začátku měsíce jsme v Lidovém domě shlédli hudební pořad,
při kterém jsme se dozvěděli, jak se vyvíjely různé hudební žánry, např. blues, pop nebo hip-hop.
Žáci 8. třídy se v rámci projektu podívali na Integrovanou střední školu živnostenskou v Plzni, kde si
mimo jiné vyzkoušeli práci se šicím strojem a s 3D tiskárnou, navrhovali vlastní oblečení a navštívili
kadeřnický salon. Žáci druhého stupně se zúčastnili projektového dne s armádou ČR. Vojáci si ve
škole připravili stanoviště, kde se děti nejen dozvěděly informace o chodu armády, ale mohly si i
některé věci vyzkoušet, např. jak správně poskytnout první pomoc. Celá škola se zapojila do úklidu
Chrástu a jeho okolí, který probíhá pravidelně každý rok ku příležitosti oslav Dne Země. Proběhlo
také několik sportovních akcí. Vybraní žáci 1. stupně se utkali s žáky ostatních škol v turnaji ve
vybíjené a zúčastnili se štafetového závodu. Děvčata z 2. stupně se představila s tanečním
vystoupením na Festivalu tance v Plzni. Ve škole se zkrátka nenudíme a těšíme se, co nám přinese
květen.
Tomáš Páník, ředitel školy
MŠ Chrást – www.mschrast.cz
Také máte pocit, že čas utíká stále rychleji? Ve školce je čas šampionem ve sprintu. Sotva nás
vyvedl apríl, pustili jsme se do barvení vajíček, malých, velkých, papírových. Dokonce jsme velké
vejce vytvořené z lana zdobily věcmi ze školky. Ze tříd se ozývaly hlasy: „Hody, hody….

kropenatá slepička snesla……vyplatím je maličko.“ Děti se seznamovaly s velikonočními tradicemi.
Zároveň předškoláci finišovali s přípravou k zápisu. Největším oříškem byla dnes téměř retro „klička“,
vždyť většina má botky na „sucháč“. 12. dubna celá školka navštívila Lidový dům, kde jsme shlédli
výstavu obrázků našich dětí. Obrázky byly součástí koncertu pořádaného ZUŠ Chrást pod názvem
Orbis pictus. Se žáky ZUŠ jsme se setkali ještě o několik dní později u nás ve školce. Přišli nám
zazpívat a zahrát na rozličné hudební nástroje. Do komorního koncertu se zapojily i naše děti, které
navštěvují Zpívánky. Je skvělé, když spolupráce mezi školami funguje. Není větší potěšení, než když
děti, které do školky před lety chodily, se do ní s úsměvem vracejí a ještě ostatním předvedou, co už
umí. Máte-li i vy děti, které se chystají na vstup do mateřské školy, těšíme se na vás u zápisu v pondělí
9. května. O dva dny později se můžete v MŠ nebo v knihovně na OÚ zapojit do 26. ročníku sbírky a
koupí žlutého kvítku měsíčku lékařského podpořit boj proti rakovině.
kolektiv zaměstnanců MŠ
ZUŠ Chrást – http://www.zus-chrast.cz/
Dubnová činnost našich žáků a učitelů byla opět tak bohatá, že se nedá úplně vše v Kulichu uvést. Tak
aspoň stručně: muzikálový soubor Karkulka se pilně připravuje na premiéru (28.5.) a další svá letošní
vystoupení. Lidový soubor Malá muzika nás krásně reprezentoval nejen na setkání dětských lidových
muzik (3.4.), ale také na krajské soutěži (9.4.), kde se umístil v prvním pásmu. Literárně dramatické
oddělení navštívilo výstavu Malý princ (v plzeňské Papírně) a starší žáci se zúčastnili velikonočních
workshopů na Moving Station. Proběhl první absolventský koncert – v Modrém salónku v Dýšině krásně
zahráli žáci p.uč. I. Bergerové - flétnisti Bára a Michal Hričinovi, Nikola Uhlová, Adam Žídek a žák
p.uč. J.Šálkové - klavírista V. Pěchouček. A poslední informace je o našich zpěvácích – 11.4. zazpívali
v Lidovém domě v Chrástu žáci ze tříd D.Tolaše, R.Floriana a P.Sovové. Písničky o řemeslech a
povoláních zde byly doplněny krásnými obrázky dětí z chrástecké MŠ. Další zpěváci – tentokrát ze třídy
p.uč. Výrutové – uzavřeli měsíc duben v pátek 29.4. vydařeným koncertem v Domě hudby.
Za ZUŠ Chrást Pavla Sovová
Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/
28.5. od 16 hodin proběhne již tradiční poutní bohoslužba ke svátku Nanebevstoupení Páně "U
tří lip" nedaleko Bušovic. Jsme zváni.
Karel Šimr, farář
Český rybářský svaz – MO Chrást
Na zahájení pstruhové sezóny od 16. dubna 2022 bylo vysazeno do řek Mže, Střela, Teplá, Ohře nebo
Svatava 1325 kg pstruha duhového a 398 kg pstruha obecného, vše o průměrné kusové hmotnosti 0,4
kg. Další pstruhy a siveny budou vysazovat v dalších dnech, a i v průběhu celého roku, kdy je
připraveno více než 800 kg tržních ryb a desítky tisíc ryb ve velikosti ročka. Lipan bude vysazen
v květnu a srpnu asi tak v počtu 75 000 ks. Naše dva kroužky Chrást a Kříše se opět umístili v soutěži
o nejaktivnější rybářský kroužek za rok 2021 za podpory Západočeského Územního svazu v Plzni.
Máme z toho velkou radost. Přejeme rybářům bohaté úlovky. Petrův zdar.
Za ČRS MO Chrást Marcela Märzová
Myslivecký spolek Chrást
Během měsíce května se příroda naplno probouzí ze zimního období, začínají se kosit pícniny
a jsou tak ohrožena mláďata srnčí zvěře, která srny kladou právě nejvíce na sečené louky.
Členové našeho spolku po dohodě se zemědělským družstvem Červený Hrádek procházejí před
započetím sečení dotčenou louku a vyhánějí tato srnčata ven. Každým rokem se jich tímto
způsobem podaří zachránit několik kusů. Pokud najdete osamocené srnče, nechte jej na
místě, nesahejte na něj. Jeho matka se k němu vrátí. Mláďata jsou ponechána o samotě
z důvodu toho, že nevylučují žádný pach jako dospělí jedinci, a tak se o nich predátoři
nedozví. Pokud s mládětem budete manipulovat, jeho matka jej následně odmítne.
V tomto období také hnízdí bažanti a zajíci mají druhé vrhy. Členové našeho spolku se také
věnují vyčištění krmných zařízení po zimě a opravě mysliveckých zařízení včetně přípravy
odchovny bažantí zvěře. Během května také začíná odlov srnčí zvěře, který je předem
naplánován na základě jarního sčítání. Přejme všem našim občanům příjemné procházky naší
honitbou a hodně zdraví v této nelehké době. Myslivosti zdar!
Za Myslivecký spolek J. Humlová
CK Sport Beran – cyklistický a MTB biatlonový klub
V neděli 10.dubna odstartovala v Chrástu prvním závodem MTB biatlonová sezona. I přes studené
aprílové počasí, kdy se střídalo slunečno se sněžením, se na start postavilo 74 závodníků. Pro první tři
v kategorii byl připraven velikonoční beránek, které nám upekla chrástecká cukrárna.

Celkem jich bylo 42 ks. Radka Beranová obsadila 2.místo v kategorii Ž45, v kat. M15 zvítězil
Tomáš Beran, M45 1.místo Marcel Beran, 2.místo Miloš Chytil a U11ž 3.místo Natálie
Gruberová. MTB biatlon Cup pokračuje v sobotu 28.května v Úterý.
Marcel Beran
Československá obec legionářská - jednota Plzeň
Desátý březen roku 1918 byl pro československé legionáře nejkrvavějším dnem bitvy u
Bachmače. Legionáři druhé divize zde bránili důležitý železniční uzel před přesilou německých
jednotek, aby se mohly části první divize navagónovat a odjet z Ukrajiny na východ. Za cenu ztrát
85 bratrů se plán podařil, Čechoslováci v klidu ustoupili a nově založené jednotky se plně bojově
osvědčily. Mezi padlými byl i bratr Matěj Kail z Chrástu u Plzně, příslušník 7. československého
střeleckého pluku „Tatranského“. Padl 10. března 1918 u obce Velika Doč. Čest jeho památce. 🕯
Jméno Matěje Kaila bychom dnes nalezli na pomníku obětí první světové války v rodném Chrástu,
i na pomníku obětí bitvy u Bachmače, který byl v roce 2018 odhalen u Veliké Doče. Bohužel však
dnes nevíme, jak Matěj Kail vypadal. Prosím, máte-li k jeho osobě nějaké informace, budeme
velice rádi za doplnění. Děkujeme. Kontakt v Chrástu: Marcel Beran, 604 642 728
FC Spartak Chrást
- Srdečně Vás zveme na mistrovská utkání chrásteckých mužů a dorostu:
NE
SO
SO
NE
NE

Muži I. B třída – jaro 2022
01.05. 17:00 Chrást
07.05. 17:30 M.Touškov
14.05. 17:30 Všeruby
22.05. 16:00 Malesice
29.05. 18:00 Chrást

Kozolupy
Chrást
Chrást
Chrást
Raková

SO
SO
NE
SO
SO

Dorost KSD – jaro 2022
30.04. 10:00 Chrást
Kaznějov
07.05. 10:30 Plasy
Chrást
15.05. 10:00 Chrást
Horní Bříza
21.05. 15:00 Volduchy Chrást
28.05. 10:00 Chrást
Mladotice

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.).
Ve čtvrtek 19.5. zavřeno - dovolená.
Knihovna zve na komponovaný pořad s básněmi Jana Skácela 6.5. v 18,00 hod. - farní
zahrada ČCE v Chrástu - viz letáček.
Přehled akcí:
Datum
Čas
Místo
Akce
Pořadatel
pá 6.5. 18,00
farní zahrada ČCE Pojďme se Skácet! (příloha) Kulturní výbor,…
so 7.5. 9,00
sportovní areál Chrástecké ručičky (příloha) Kulturní výbor
po 9.5. 7,30-16,00
MŠ Chrást
Zápis dětí do MŠ Chrást
MŠ Chrást
Slavnostní koncert
po 9.5. 17,00
LD Chrást
ZUŠ Chrást
ZUŠ Chrást
st 11.5. 7,00-15,00
st 11.5. 9,00-15,00

MŠ Chrást;
místní knihovna

Český den proti rakovině

Liga proti
rakovině

čt 12.5. 18,00

Lidový dům

Veřejné zasedání zastupitelstva

OÚ Chrást

17. a 18.5.

ZUŠ Chrást

so 28.5. 16,00

LD Chrást

so 28.5. 16,00

U tří lip - Bušovice

Přijímací zkoušky do ZUŠ
(info na www.zus-chrast.cz)
Princezna ze mlejna –
premiéra souboru Karkulka
Poutní bohoslužba

so 4.6.

sportovní areál

Chrástecký den

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

ZUŠ Chrást
ZUŠ Chrást
Farní sbor ČCE
Kulturní výbor
www.obecchrast.cz
duben 2022

Události měsíce:

KULturní Informace pro CHrást

1.5. – Svátek práce
7.5. – Chrástecké ručičky
8.5. – Den vítězství - státní svátek
8.5. – Den matek

Květen 2022

Nová doba, 30.května 1931: Autobusové spojení Chrástu s Plzní. Po dodání vozů začne pravidelná doprava
mezi Plzní a Chrástem. Na trati jsou tyto zastávky: Plzeň hl. nádraží, Letná Spolkový dům, Letná rozcestí,
Doubravka, Újezd, Zábělá, Chrást náměstí a Chrást Spolkový dům. Z Plzně do Chrástu pravidelně pojede autobus
v 9,30, 11,30, 16,40 a 19,20, v neděli a ve svátky mimo to ještě jen do Zábělé pojede autobus v 8,00, 13,30, 14,30
a v 18,20. opačně z Chrástu bude jezditi autobus denně v 6,40, 10,10, 12,40 a v 17,30, v neděli a svátky ze Zábělé
do Plzně bude spojení v 8,30, 14,00, 15,00 a 18,50. Z Chrástu na konečnou se platí 5,50 Kč, do Doubravky 3,50
Kč. Trať autobusová měří celkem 11 km a autobus ji ujede za 35 minut.
Sluníčko svítí, příroda ožila, autobusy stále jezdí - jarní výlety do našeho krásného okolí volají!

Slovo starosty:
Již tři měsíce dostáváme pravidelné informace, jak to vypadá na válečné frontě mezi Ukrajinou a Ruskem.
Různé zprávy o neštěstí druhých hýbají světem. Věřím tomu, že rozum zvítězí, krize pomine a nejistota,
strach, pohledy na zničené území včetně smrti nevinných lidí nás budou inspirovat k tomu, abychom k sobě
byli upřímnější, laskavější a tolerantnější bez snahy někomu ubližovat a povyšovat se. Dalajláma řekl:
„Povýšenost nikdy nemá žádnou omluvu. Pochází buď z malého sebevědomí, nebo se opírá o dočasné a
povrchní úspěchy.“ Buďme si toho vědomi. Naším úspěchem byla Dětská aprílová diskotéka, která
v sobotu 2.4. zaplnila Lidový dům dětmi s rodiči. Program s hudbou byl perfektně připravený a já tímto
děkuji všem organizátorům, i těm kdo pomohl - včetně zaměstnanců mateřské školy. Malí i velcí byly
vděční za hezký program s hudbou, který vykouzlil úsměvy na tváři všech zúčastněných. Radost jsme měli
i ze sbírky potravin pro Ukrajinu, kdy jsme cíleně pomohli potřebným lidem kolem Užhorodu. A to i
v současné době, kdy se vše zdražuje! O to mají tyto dary větší cenu. Říká se, že největším darem, který
můžeme obdržet, je další den života. Třeba jsme i tím někomu pomohli. Náš Kulich si zvyká na tradiční
obecní Černou kroniku. Vandalové neustále ničí nově opravený nádražní podchod. Utržená nová světla
v tomto podchodu jsme našli díky obětavosti spoluobčanů. 2x ukradený přívodní kabel ze sloupu do
rozvaděče na novostavbě myslivecké klubovny ve sportovním areálu svědčí o dokonalé drzosti, ale zároveň
dobré místní znalosti. Zloději odcizili i dopravní značky na komunikaci Plzeňské před zahájením
výkopových prací na kanalizaci. Sběrný dvůr na Benátkách je opět předmětem zájmu různých živlů a více
než ukradnou nám ničí oplechovaní sběrného dvora. Stojí nás to opravdu velké peníze a nemalé starosti.
Duben byl ve znamení úklidu komunikací po zimním období. Naše údržba kromě jiného vyčistila od
posypu všechny komunikace a připravuje se na sekání trávy. Naše škola v rámci akce Den země uklidila
Naučnou stezku a pomůže s opravou altánu pod školou. V dolejším Chrástu pokračují práce na novém
zábradlí, které bylo poničeno letos v březnu. Most přes řeku Klabavu má zhotovené středové mostní pilíře a
nyní se likvidují staré nájezdy. Po zimě zahajujeme pokračující práce na kanalizaci Plzeňská.
!!!POZOR!!! Vzhledem k náročnosti akce bude částečně omezen provoz od závor na Plzeň,
z důvodu bagrování a pokládky kanalizačního potrubí v těsné blízkosti komunikace II/233. Nastává
nejkrásnější měsíc roku květen. Vše, co roste, se obléká do jarní barvy a ani nestačíme vnímat, že první
krásní poslové jara - sněženky, kočičky, narcisy, modřence se s námi loučí. K máji patří i oslavy. Covid
ztrácí sílu, a tak můžeme s klidným svědomím 30.4. pálit čarodějnice, 1.5. pod třešní nebo břízou políbit
svého nejbližšího či nejbližší a postavit májku. Cyklisti nám projedou v závodu o velkou cenu Grand prix
od závor na Dýšinu v sobotu 30.4. a v neděli 1.5. Od čtvrtka 5.5. do neděle 8.5. se můžeme zúčastnit spolu
s Plzní velkolepých oslav osvobození Americkou armádou. V neděli 8.5. nezapomeneme popřát
maminkám ke Dni matek. Pankrác (12.5.), Servác (13.5.) a Bonifác (14.5.) nás naposledy ochladí a do léta
nás naladí. Žofie (15.5.) si trochu zabrečí, ale úrodu snad slzami nezničí. Ale hlavně máme tu zase
Chrástecké ručičky (7.5.)! Letos již 15. ročník ve znamení loutek pana Skupy. V neděli 16.1.2022
jsme si připomněli 130 let od narození pana Josefa Skupy, který měl u nás v Chrástu letní sídlo ve
„Skupovně“. A Hurvínek se přece „narodil“ v Chrástu 2.5.1926. Tak to pořádně oslavíme a 7.5. na
špacír za Hurvínkem všichni vyrazíme. Start je tradičně na tenisových kurtech, opékání buřtů
s pivem a limem v lese u bývalých kolejí, ale hlavně půjde se kolem Skupovny. Tak chá…chá a
koukejte s dobrou náladou přijít. Každý rok by v květnu měla zaznít úvodní slova básně Karla Hynka
Máchy - Máj: „Byl pozdní večer-první máj-Večerní máj-byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde
borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech… Od školních let vnímáme tato slova, kterým rozumíme,
chceme je poslouchat a vždy se při nich zasníme. Přeji nám, aby letošní květen byl ve znamení krásných
dní, které můžeme vnímat všemi smysly. Hezký měsíc květen, který ví, že svou krásou a vůní umí pohladit.
starosta Ladislav Bohuslav

