Indoor cycling na Zdravotním středisku
3-hodinový indoor-cyclingový maraton se koná dne 6.4.2014 od 15 hodin na Zdravotním
středisku v Chrástu (zadní strana). Vstupné 150,- Kč (v ceně občerstvení, tombola, živá hudba).
Rezervace na tel.čísle 607397784 nebo e-mail indoors@email.cz.

Události měsíce:
17.-18.4. - Velikonoční prázdniny
21.4. – Velikonoční pondělí
26.4. – Chrástecké ručičky

Lidový dům Chrást
Přehled akcí v Lidovém domě – jaro 2014:
11.4.2014 - Extraband Revival

KULturní Informace pro CHrást

Místní knihovna
- NOVÁ ADRESA: tř. Čs. odboje 133, Chrást (přízemí budovy OÚ Chrást)
- tel. 377845514, e-mail: knihovnachrast@volny.cz; 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 (5.4.)
8.00 – 12.00
- Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
- Místní knihovna a fara ČCE zvou děti od 5 do 12 let v pátek 4. dubna na Večer (Noc)
s Andersenem. Začneme v 18.00 v knihovně s E. Koubovou čtením příběhů s mořskou
tematikou, na faře si pak připravíme „rybí občerstvení“ a připomeneme si biblický příběh o
potopě. S sebou přezůvky a 20 Kč.

Přehled akcí:
Datum

Čas

pá 4.4.

18,00-21,00

út 8.4.

18,00

st 9.4. –
so 12.4.

Místo
knihovna,
fara ČCE
Lidový dům
ZŠ Chrást

Akce
Večer (Noc) s Andersenem
Diskuze na téma Modernizace
železniční trati Rokycany-Plzeň
(viz příloha)
Velikonoční zdobení
(viz příloha)
KAM PAMĚŤ
NEDOSÁHNE III.
Extraband Revival - koncert
Mobilní výkup železného šrotu
(viz příloha)
Markovy pašije

Pořadatel
Místní knihovna
a fara ČCE
OÚ Chrást
ZŠ Chrást a
Hana Mastná

pá 11.4.

19,00

fara ČCE

pá 11.4.

20,00

Lidový dům

so 12.4.

9,00-12,00

Zahradní ul.

ne 13.4.

9,30

fara ČCE

st 16.4.

15,30

DPS Chrást

st 23.4.

19,00

Lidový dům

so 26.4.

9,00

tenisové kurty
Na Jarově

Chrástecké ručičky –
Kulturní výbor
7. ročník tradičního pochodu
a OÚ Chrást
okolím Chrástu (viz příloha)

ne 27.4.

od 9,30

út 29.4.

17,00

před hostincem
U Žáby
Masné krámy
v Plzni

16. ročník Velké ceny
Sport Beran
Absolventský koncert Pavla
Kielbergera a Kláry Brabcové

Čtení v DPS
Koncert bývalých žáků
a učitelů ZUŠ Chrást

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

farní sbor ČCE
Lidový dům
AVE CZ+OÚ
farní sbor ČCE
Kulturní výbor
ZUŠ Chrást

CK Sport Beran
ZUŠ Chrást
www.obecchrast.cz
březen 2014

Duben 2014

Dobrý den.
V čp. 40 se říkalo U Mandusů. Tuto chalupu postavil v roce 1785 František Šmíd na pozemku, který
patřil k chalupě Tkadlečovské (také U Grobianů, dnes budova OÚ). V roce 1811 chalupa vyhořela a
byla znovu postavena za hospodou (dnes samoobsluhou) a patřila Vojtěchu Trnkovi. V roce 1825 ji
vlastnil Bartoloměj Mandus, po kterém získala své jméno. Od ledna 1865 zde hospodařil Josef Riedl.
Když v dubnu 1896 chalupa vyhořela, Josef Riedl postavil nynější číslo 140. Popisné číslo 40 bylo
přeneseno na chalupu stojící ve dvoře za kapličkou, nedaleko od rybníka..
Slovo starosty:
Je duben, aprílový měsíc. A možná, že rozmrzelá, ublížená zima přestane konečně dělat zimní ranní
dusno. Vůbec tu letos nebyla, tak ať už jde strašit někam jinam. Víte, že „apríl“ není naším českým
zvykem? Vznikl z původně veselé nálady, že po nevlídné zimě se žezla ujalo vlídné jaro. Ale velice
dobře se u nás zabydlel. Srandu si umíme dělat úplně ze všeho…. Co není apríl je fakt, že v neděli
budeme spát o hodinu méně. Myšlenkou tohoto opatření je úspora elektrické energie, která má
uspořit večerní osvětlení a důvodem je, že většina lidí je prý aktivnější večer po západu slunce než
ráno před východem slunce. Každoroční letní čas byl zaveden už v Československu v roce 1979.
Večerní aktivitu potvrdili všichni příznivci našich hasičů. Velice hezky a s nabitým sálem ukončili
hasiči chrásteckou plesovou sezonu a asi jim vůbec nevadilo, zda je zimní nebo letní čas. Uplynulý
měsíc vše ladil do jarních tónů a nutil nás k procházkám, výletům a pracím na zahradách. I z tohoto
důvodu jsme pro vás otevřeli o měsíc dřív naši kompostárnu. Kromě jarních pracovních aktivit se
v březnu uskutečnilo 12 společenských akcí! Divadlo, čtení, zábavy, koncerty, přednášky, vyprávění,
burza dětského oblečení. To je příkladná práce obětavých lidí, kteří mají zájem na tom, aby naše
obec byla živá. Děkujeme! Ale i naše údržba byla celý měsíc živá. A také je to v obci určitě vidět.
Možná vám to připadá úplně normální, že je obec čistá a uklizená, ale kdybychom se o obec
pravidelně nestarali, tak nevím, zda by odpadky díky víkendovému extrémnímu větru neskončily
někde u vás na zahradě. Kdo jel v posledním týdnu do Plzně nebo na Rokycansko, zjistil, že máme i
čisté příkopy podél hlavních silnic. Požádali jsme Správu a údržbu silnic o úklid a hned je to lepší
vizitka při příjezdu do naší obce.
Začátkem dubna děláme výběrové řízení na rekonstrukci komunikace Pod Školou, aby již konečně
mohla začít její oprava. Máme projekt a územní rozhodnutí na komunikaci U školky, a proto jsme
mohli podat žádost o dotaci na rekonstrukci i této cesty. Provedeme vyčištění víceúčelového hřiště,
které si to již opravdu zaslouží. Začínáme pracovat na projektu bezpečný chodník v komunikaci
Májová a Železniční. Byl nám předán projekt na vodovod do dolejšího Chrástu, takže můžeme
pokračovat v druhé etapě. I když máme zažádáno o dotaci na zateplení OÚ a tělocvičny, přesto
jsme se pustili i do malé opravy OÚ. Naposledy se malá oprava fasády OÚ dělala v roce 1991 a
v roce 1992 se budova celá nabílila a opravila. Teď je řada na nás.
Všichni se už určitě těšíme na velikonoční svátky se vším všudy včetně Velikonočního zdobení v ZŠ a
s příjemným velikonočním pondělím. Budeme hodovat a nezdravě si užívat s dobrým jídlem a pitím,
barvit vajíčka a děti budou chodit koledovat. A možná proto jsme letos připravili tradiční jarní pochod
Chrástecké ručičky právě po Velikonocích. Každý zhodnotí, kolik vydrží nebo kolik přibral a pan Milan
Korjenek si dá opět záležet a určitě připraví takové 3 trasy, které nám zvýší fyzickou kondici, odeberou
nějaká deka navíc, která zase v cíli zpět nabereme s buřtem a pivkem. Již od roku 2008 šlapeme
každoročně okolím Chrástu a držíme se za ruce, abychom možná vůbec došli a nebo se vzájemně
podpořili. Budeme rádi, když se spolu s námi opět tohoto pochodu zúčastníte. Těšíme se na vás. Přeji
nám krásný velikonoční měsíc duben, kdy se s hezkým aprílovým žertem zasmějeme a o
Velikonocích něco hezkého zažijeme.
starosta L. Bohuslav

Informace pro občany
• Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:
- pátek 25.4. – Biskoupky- přátelské posezení – odjezd v 16,30 hod. – cena 85,- Kč

• Obec Chrást provozuje SMS InfoKanál, který umožňuje zasílání důležitých informací
na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v SMS (zatím registrováno 298
občanů). Bližší informace na internetových stránkách obce Chrást www.obecchrast.cz
nebo přímo na OÚ Chrást.
• Obecní úřad i nadále vedle SMS InfoKanálu umožňuje ROZESÍLÁNÍ AKTUÁLNÍCH
ZPRÁV OBČANUM e-mailem. Pro zaregistrování vašeho mailu kontaktujte, prosím,
obecní úřad (tel. 377945367, referent@obecchrast.cz) – zatím registrováno 100
občanů. Úřední deska zůstává stále jako hlavní informační místo, ale lze jednoduše
využít i modernější způsob. Služba je bezplatná.
• Upozornění na drobné změny v jízdním řádu. Autobus ČSAD ve směru na Plzeň
odjíždí od Lidového domu ve všední dny v 7,08 hod. místo dřívějších 7,04 hod. a
z Plzně-Doubravky směr Chrást odjíždí autobusy ČSAD v 10,00 hod. (místo
dřívějších 10,02 hod.) a v 15,13 hod. (místo dřívějších 15,10 hod.). Vlak ČD odjíždí
z chrásteckého nádraží směr Plzeň v 16,05 hod. (místo 16,15 hod.).
ZŠ Chrást - http://www.zschrast.cz/
Dne 13. března naši školu navštívili Jitka Jackuliak a Vladimír Řezáč, členové divadla Slunečnice.
Pro naše děti si připravili dvě vystoupení, pro první stupeň to bylo vystoupení s názvem Hudební
pohádková škola a druhý stupeň zhlédl představení s názvem Muzikálový koncert. Obě představení
se dětem moc líbila a všichni si je moc užili. V pondělí 17.3.2014 proběhla na naší škole pěvecká
soutěž, které se zúčastnili žáci prvního stupně a žáci šesté třídy. Soutěžící byli rozděleni do 3
kategorií, ve kterých se na prvních místech umístili žáci Kabátová Róza, Šrédlová Eva a Keplová
Kateřina. Děti z prvního stupně se v pátek 21. března rozloučily se zimou a přivítaly jaro. Letošní
školní rok měli výrobu Moreny (tradičního symbolu zimy) na starost žáci 4. třídy. Když byla
Morena hotová, vydaly se děti k řece Klabavce, vzájemně si předvedly nacvičené básně a písně,
zapálily Morenu a hodily ji do řeky. Tím jsme si připomněli, že zima končí a čeká nás kvetoucí a
barevné jaro. Dne 26.3. se v Plzni na 22. ZŠ uskutečnilo okresní kolo ve vybíjené, kterého se
účastnilo 11 škol. Naši školu reprezentovali žáci 4. a 5. třídy a umístili se na 5. – 11. místě.
MŠ Chrást - www.mschrast.cz
Měsíc březen byl ve školce především ve znamení zápisu. Během týdne otevřených dveří se u nás
zastavilo nemálo rodičů pro tiskopisy potřebné k zapsání svého potomka. Váš zájem o naši školku
nás moc těší.
A protože je březen označován za měsíc knihy, nelenili jsme a vyrazili do knihovny. Tam už na
náš čekala paní Koubová, která nám jako vždy krásně vyprávěla, četla a nechala nás pohrát si
s hračkami, které jsou o tolik jiné než ve školce ☺. Předškolákům vyprávěl pan Petr Dvořáček o
tom, jak se učí děti v masajské vesnici. A když nám ukazoval, jaká zvířata děti cestou do školy
v Africe potkávají, byli jsme všichni rádi, že naše školka je jen u kolejí…
Také za námi přijelo divadlo s pohádkou Kocour v botách, které se líbilo jak malým dětem, tak i
školákům. Bez naší pomoci by ale kocour svému pánovi pomoci nedokázal, a tak i díky nám všem
skončila pohádka krásnou svatbou.
Nu a 20.3. nám začalo jaro. My ho oslavili o den později vycházkou s panem Rysem, jemuž patří
dík za milou společnost a zajímavé povídání. Zimu jsme poslali po vodě někam hodně daleko a
doufáme, že se vrátí až za rok, protože se sluníčkem je vše hned veselejší.
ZUŠ Chrást - www.zus-chrast.cz
Vážení čtenáři Kulicha, nejprve mi dovolte dokončit sérii soutěžních úspěchů našich žáků, která
pokračovala i v dalším měsíci. V okresním kole soutěže ZUŠ v oboru hry na housle získala Dorotea
NEUMANNOVÁ ze třídy paní učitelky Markéty Schubertové 2. cenu. V oboru hry na kytaru pak
Bohdan TEPLYJ dostal 3. cenu a Václav KLIMEŠ 1. cenu s postupem do krajského kola. Oba ze třídy
pana učitele Antonína Černého. Všem oceněným i jejich pedagogům blahopřejeme! Nyní musím
omluvit odpadnutí Koncertu učitelů, avizovaném v minulém čísle. Několik onemocnění způsobilo, že
program by se smrskl na čtvrt hodiny až dvacet minut, čímž by pochopitelně koncert ztratil smysl.

Proto ho uskutečníme v náhradním termínu a včas oznámíme, kdy to bude. Naopak chci avizovat
konání koncertu bývalých žáků a učitelů školy, který pořádáme ke 40. výročí školy. Bude to 23.dubna
v 19:00 hod. v Lidovém domě v Chrástu. Také se uskuteční první z absolventských koncertů, kterým
bude 29.dubna od 17,00 hod. v Masných krámech v Plzni Absolventský koncert Pavla Kielbergera a
Kláry Brabcové.
Květoslav Borovička, ředitel ZUŠ Chrást

Pěvecký sbor Chrástochor
Dovolte mi malý příspěvek ze života pěveckého sboru Chrástochor. 22.března se uskutečnilo
účinkování sboru při natáčení dokumentárního filmu o českoamerickém skladateli Eliovi Cmíralovi,
který skládá hudbu k filmům v legendárním Hollywoodu. Chrástochor nazpíval do filmu ve zvuku i
v obraze sbory dědečka Elii Cmírala Adolfa Cmírala, který byl dlouholetým profesorem Pražské
konzervatoře a vedoucím jejího hudebně teoretického oddělení. Až bude film hotov, upozorníme na
těchto stránkách i na jeho premiéru.
Květoslav Borovička, sbormistr Chrástochoru
Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/
- pátek 11.4. od 19 hodin: KAM PAMĚŤ NEDOSÁHNE III. - pokračování kurzu genealogie
s PhDr. Jiřím Stočesem Ph.D. Vstupné dobrovolné.
- neděle 13.4. od 9,30: MARKOVY PAŠIJE - Marco Giuseppe Perandy v podání pěveckého
sboru Ad laetitiam pod vedením M. Esterleho, zazní v rámci bohoslužeb Květné neděle
Karel Šimr, farář

Myslivecké sdružení Chrást

Prvním Dubnem vstupujeme do nového mysliveckého roku. Začínají se objevovat mláďata některých
druhů zvěře, u jiných jsou samice již v pokročilém stadiu březosti a ptáci sedí na vejcích. Musíme se
tedy proto postarat o klid v naší honitbě a zamezit nežádoucímu rušení. Podle naší platné legislativy je
zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, je zakázáno rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat a
provádět činnost negativně působící na život zvěře. Rovněž je v tomto období zakázáno nechat volně
pobíhat v honitbě bez vlivu svého majitele nebo vedoucího psy. Loveckých příležitostí je v Dubnu
minimálně, lovíme jen celoročně nehájené druhy zvěře tj. lišku a černou zvěř do věku 2 let. Do konce
Dubna musí naši členové vyčistit krmná zařízení po končící zimě a opravit myslivecká zařízení
v honitbě. Přejeme všem příjemné prožití Velikonoc. Myslivosti zdar.

CK Sport Beran - cyklistický klub
V březnu odstartovala sezona Pražským pohárem na Zličíně. Vytrvalý déšť a nízká teplota neodradila od
startu Vojtu Ježka, který na blátě skončil desátý. Zbytek týmu se představí na 3. ročníku Golf open bike
race 29. března, což je časovka horských kol na 12 km na golfovém hřišti v Horomyslicích. Závod je
určen pro širokou cyklistickou veřejnost. Info na www.golfplzen.cz. V dubnu zahájí krajský pohár
Becker cup 6.4. v Městě Touškově a druhým závodem bude 16. ročník Velké ceny Sport Beran v neděli
27. dubna v Chrástu. Letos budou startovat všechny věkové kategorie. Dopoledne je připraven start
mužů a veteránů, po poledni pak starty dětských kategorií. Podrobnosti na www.pal-mtb.cz.
Junior Bike Park
Pokud počasí dovolí, plánujeme během dubna instalaci dřevěných překážek a pumptracku vedle
stadionu. Chystáme také společné nácviky techniky jízdy vždy v pátek od 18:30 do 19:30. První
hodina by mohla být asi v polovině dubna.
Sport Beran PILATES
V dubnu pokračuje v tělocvičně ZŠ každou neděli s Lucií Kaasovou (20:00-21:00). Cvičitelka Martina
bohužel nečekaně ukončila spolupráci a tak hledáme náhradu na období duben-květen. Je možné
přihlásit se na jednotlivou hodinu, nebo trvale až do konce května. Rezervace nutné předem na mob. 604
642 728. Počet míst je omezen!

FC Spartak Chrást
Zveme Vás na utkání chrásteckých mužstev v dubnu:
Mistrovská utkání - muži jaro 2014
16. Chrást
Druztová 06.04. 16:30
17. Radnice Chrást
12.04. 16:30
18. Chrást
Zbiroh
20.04. 17:00
19. Tlučná
Chrást
26.04. 17:00
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SO

Stará garda – jaro 2014
přátelsky:
pátek 11.4. – 17,30 – Chrást - Třemošná
pátek 18.4. – 17,30 – Zruč - Chrást
mistrovský zápas:
6. Kozolupy - Chrást 25.4. 18:00 Pá

