FC Spartak Chrást

Události měsíce:

- Srdečně Vás zveme na mistrovská utkání chrásteckého mužstva (včetně staré gardy).
Kromě zápasů chrásteckého mužstva můžete na našem hřišti shlédnout i utkání účastníka
krajského přeboru TJ Zruč.
16.
17.
18.
garda

SO 4.4. 16:30 Kaznějov
SO 11.4. 16:30 Chrást
SO 18.4. 17:00 Hrádek
PÁ 24.4. 18:00 Chrást

Chrást
St. Plzenec
Chrást
Plasy

SO 25.4. 14:00 Zruč
Horažďovice
19. SO 25.4. 17:00 Chrást
Tlučná
20. SO 2.5. 17:00 Volduchy Chrást

Místní knihovna - 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 (4.4.)
8.00 – 12.00
- Veřejný internet a kopírování vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
- Naše knihovna se 2.4.2015 opět zapojí do celostátní akce „Noc s Andersenem“. Začátek
akce je v 16,00 hod. v Místní knihovně, konec v 18,45 hod. na faře ČCE. Přihlášené děti se
mohou těšit na pohádku, písničky, hádanky, procházku na faru, povídání o Velikonocích,
tvorbu kuřátek z vlny a společné pečení a pojídání jidášků…
Přehled akcí:
Datum
Čas

Místo

7,00-15,00

ředitelna
MŠ Chrást

út 31.3. 14,00-17,00

ZŠ Chrást

út 31.3.

knihovna,
fara ČCE
Statek Stará
vesnice (vedle ZŠ)

Akce
Zápis dětí do MŠ na šk. rok
2015/16 s odevzdáním
vyplněných tiskopisů
Velikonoční dílničky

Pořadatel
MŠ Chrást
ZŠ Chrást
farní sbor ČCE,
a MLK Chrást
Statek Stará
vesnice

čt 2.4.

16,00-18,45

so 4.4.

13,00

pá 10.4.

21,00

Lidový dům

Koncert skupiny
Extraband revival

Lidový dům

pá 17.4.

19,00

Lidový dům

Koncert Lidové muziky
z Chrástu a souboru QarTETKY

ZUŠ Chrást

pá 24.4.

19,00

fara ČCE

„...A NEMAJE CO NA PRÁCI,
farní sbor ČCE a
SLOŽIL JSEM ONU PÍSEŇ“ –
MLK Chrást
přednáška o M. J. Husovi

so 25.4.

9,00

tenisové kurty
Na Jarově

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

ne 26.4.

9,30

kemp u
Dolanského mostu

17. ročník Velké ceny
Sport Beran

CK Sport Beran

st 29.4.

19,00

hasičárna

Výroba šperku z korálků

oddíl Sluníčko

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

www.obecchrast.cz
březen 2015

Noc s Andersenem
Velikonoce na statku

2.-3.4. – Velikonoční prázdniny
6.4. – Velikonoční pondělí
25.4. – Chrástecké ručičky

KULturní Informace pro CHrást

Duben 2015

Dobrý den.
Český lev, 5.4.1970 – Krádež. Dne 1. tohoto měsíce zatkla policejní stráž Annu J. z Habrové,
když prodávala skopce, který rolníku p. Ulčovi z Chrástu odcizen byl. Zatknutá byla soudu
odevzdána a odcizený skopec pravému majiteli navrácen.
Přejeme vám slunný vstup do znamení Skopce. A beránka si raději upečte :-).
Slovo starosty:
V posledním březnovém víkendu nastavíme čas o hodinu dopředu a celou neděli budeme
nedospalí a ošizení o hodinu spánku. Zase budeme přemýšlet, kterou časomíru jsme zapomněli
přeřídit a říkat si, proč vlastně každoročně měníme čas. Snad proto, abychom 2x do roka utřeli
prach na všech tikajících pekelných strojích, které nám nekompromisně určují denní i noční
rytmus našeho života. Určitě ale nezapomeneme, že hned na začátku měsíce dubna (5. a 6.4.)
budeme slavit Velikonoce. Kromě tradičního Velikonočního zdobení, které pro nás paní Hana
Mastná nyní se ZŠ pořádá již 10 let, se i naše základní škola již podruhé zapojila do oslav
svátků jara se svými Velikonočními dílničkami. Určitě budeme překvapeni i na Statku Stará
vesnice (pod autobusovou zastávkou vedle školy), kam nás zvou na Velikonoce. Já všem
organizátorům výše uvedených akcí velmi děkuji, že nás dokážou úžasně naladit do jarní a
velikonoční atmosféry. Naše zahrady a obecní venkovní prostory opět nebyly letos přikryty
žádnou bílou peřinou, a o to více touží po pohlazení, poškrábání a protažení zahradním nářadím.
Plán obecní údržby je jasný a doufám, že žádný kout naší obce nezapomeneme uklidit. A když
zapomeneme, tak věřím, že nám zapomenutý kout připomenete a ukážete, abychom mohli
společně s vámi plnit obecní kompostárnu, která je po zimním spánku opět v pohotovosti a je
připravena přijmout vše neučesané a rozčepýřené z veřejných prostorů a našich zahrad. Od
pondělí 30.3. se otevírá pro ženy gynekologická ordinace a od středy 1.4. interní ambulance.
Věřím, že v nově zrekonstruovaných prostorách po bývalé knihovně se vám bude líbit a obě
ordinace nám a širokému okolí budou dlouhodobě sloužit. Čím dál víc přemýšlíme o
vybudování přechodu pro chodce od zdravotního střediska k parku I. světové války, který by
nám ale vzal 6 parkovacích míst ve středu obce u Hurvínkova pomníku. Budeme rádi za každý
návrh, zda přechod vybudovat či nikoliv. V měsíci dubnu začneme provádět rekonstrukci
chodníku a zábradlí kolem rybníka. Čím více se plní rybník vodou, tím více se ukazují i
odpadky (igelitové tašky, polystyreny, plechovky, papíry atd.), které již stačil rybník zachytit.
Školní jarní prázdniny (od 9.3. do 13.3.) vyprázdnily naši obec a děti si tak udělaly malou
odpočinkovou pauzu mezi zimou bez sněhu a jarem. 8.3. jsme oslavili Mezinárodní den žen a v
sobotu 28.3. popřejeme učitelům k jejich zaslouženému svátku. Nezapomeňme na středu 1.4. to je jediný den v roce, kdy si můžeme beztrestně udělat z někoho legraci – apríl. I když někdy
mám pocit, že těch aprílů je až dost, zejména od našich zákonodárců…. Bez aprílu vás zveme
v sobotu 25.4. na tradiční pochod Chrástecké ručičky, kde se společně projdeme po okolí
Chrástu a možná trochu s aprílem poznáme opět 3 hezké úseky od 0 až po 100 km. Těšíme se na
hojnou účast, kde bolavé nohy, dobrá nálada, opečený buřt a pamětní list nás naladí do
atmosféry, kdy se budeme těšit na další jarní výlety po našem okolí. První jarní měsíc březen
byl velmi akční. Možná jsme ani nestihli vnímat krásu sněženek, vůni narcisů, fialek a jiných
krás, které nám probouzející jaro nabízí. Přivítejme proto Velikonoce a nastávající hezké jarní
dny s úsměvem, který nás nic nestojí, ale každého určitě potěší. Přeji nám všem krásný aprílový
duben, s pohodou, hřejivými paprsky, voňavými květy a optimistickou dubnovou pranostikou duben chladný deštivý, úroda nás navštíví! Hezké Velikonoce!
starosta L. Bohuslav

Informace pro občany
 Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:
- neděle 12.4. – Litoměřice – Ředhošť – jarní výstava – cena člen 150 Kč, ostatní 250 Kč
- sobota 18.4. – Polsko – Kudowa – trhy, Náchod - zámek – cena 390 Kč

 Kompostárna Na Jarově bude od 1. dubna 2015 otevřena každou středu 14,00-17,00
hod. a v sobotu 9,00-12,00 a 14,00-17,00 hod.
 Od 30.3.2015 funguje ve zdravotním středisku místo bývalé knihovny každé pondělí
ordinace gynekologie (MUDr. Lenka Tocháčková - tel. 378218265) a každou středu
interní ambulance (MUDr. Pavel Mudra - tel. 378218181).
Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info

Oddíl Sluníčko Vás zve na „Výrobu šperku z korálků“, které se uskuteční ve středu
29.4.2015 od 19.00 hodin v naší klubovně v hasičské zbrojnici v Chrástu. Cena kurzu je
220 Kč. Budeme tvořit šperk z korálků. Vyučující bude Lucie Svobodová. Závazné
objednávky nahlaste nejpozději do 22.4.2015 na telefon: 606 572 022 (p. Čechurová) nebo
na e-mail: slunicko.vesele.info@seznam.cz, z důvodu zajištění potřebného materiálu.
MŠ Chrást - www.mschrast.cz

V měsíci březnu jsme měli v mateřské škole hodně rušno. Na „Dny otevřených dveří“ přišla
spousta nových kamarádů, pro které jsme vyrobili hezké dárečky. Následným zápisem do
mateřské školy se z nich stali naši budoucí předškoláci.
Školáci v tomto měsíci ukončili přípravu na budoucí školní docházku pod názvem: „DOBRÝ
START DO ŠKOLY“. Již od listopadu se každý čtvrtek odpoledne v MŠ setkávali někteří rodiče
se svými dětmi předškoláky. Každé jejich setkání bylo jiné, něčím zajímavé, přesto mělo společný
cíl. Hravou formou připravovat děti na úspěšný start do školy. Společně se naučili několik
lidových písní, s nimiž pak pracovali, cvičili, kreslili, procvičovali paměť, logické myšlení,
naslouchání a to vše se zaměřením na spolupráci dítěte se svým rodičem. Pomocníky v těchto
hrách jim byly pastelky, sešit, tácky s dětskou krupičkou a především malé sáčky naplněné
měkkou vatou. Všichni, co se „Metody dobrého startu“ účastnili, si zaslouží velkou pochvalu
a obdiv, neboť to byla mnohdy velká dřina. Jako odměnu za svou píli dostali děti malý dáreček.
Všichni si určitě odnesli hezké vzpomínky ze společně strávených chvil (video je možno
shlédnout na webových stránkách MŠ). Pevně věříme, že ke společně stráveným chvílím v MŠ
patřila i naše březnová čajovna, tentokrát s paní knihovnicí na téma březen měsíc knihy.
Mateřská škola Chrást hledá uklízečku na odpolední úklid.
Více informací u ředitelky J.Bohuslavové mobil 720327079.
ZUŠ Chrást - www.zus-chrast.cz

Vážení čtenáři Kulicha, soutěže základních uměleckých škol pokračují krajskými koly. Zatím
proběhlo krajské kolo ve zpěvu a odtamtud do celostátního kola postupuje pěvecké kvarteto
Marie ANTOLÍKOVÁ - Petra KLEMENTOVÁ - Jakub ČERVENÝ - Josef ŠTAIF. Pěvecké
duo Martin KEPL - Robert OBERMEIR obdrželo 3.cenu. Oba soubory jsou ze třídy paní učitelky
Ireny Výrutové. Krom toho se uskutečnilo také krajské kolo v soutěži dechových nástrojů (kromě
zobcových fléten - ty budou soutěžit až po uzávěrce tohoto čísla Kulicha). Jediná naše zástupkyně
v oboru příčná flétna - Anděla NEUMANNOVÁ ze třídy paní učitelky Petry Brabcové získala
2.cenu. Soutěžícím i jejich pedagogům gratulujeme! V dubnu pořádáme jen jeden významnější
koncert. Je to jakýsi „rozlučovací“ koncert s Lidovou muzikou z Chrástu a s kvartetem zobcových
fléten QarTETKY, které byly dlouholetými reprezentanty školy a od tohoto školního roku jsme se
s nimi z věkových důvodů již rozloučili. Nicméně budeme sledovat jejich dráhu i nadále, neboť o
věhlas školy i obce se velmi, velmi zasloužily. Ten koncert bude 17. dubna v 19:00 hod.
v Lidovém domě a rádi bychom v jeho rámci předali i letošní ceny ředitele. Srdečně zveme
všechny, které zajímá chrástecká kultura. No a množství zajímavých absolventských koncertů se
rozběhne až v květnu, ale o tom vás ještě budeme informovat.
Květoslav Borovička, ředitel ZUŠ Chrást

ZŠ Chrást - http://www.zschrast.cz/

Milí čtenáři Kulichu, na začátku února se pátá a šestá třída vydala do Prahy na koncert České
filharmonie, který se konal v Rudolfinu. Pořad rozhodně pro děti nebyl nudným koncertem vážné
hudby, ale zábavným představením toho, že i moderní vážná hudba je může zaujmout. V únoru a
březnu proběhla také recitační a pěvecká soutěž. V recitační soutěži se na prvních místech ve svých
kategoriích umístili: Ondřej Šíma, Kateřina Pučelíková, Karolína Nyklesová a Tereza Štěpánková.
V pěvecké soutěži ve svých kategoriích nejlépe obstáli: Daniel Havlán, Veronika Nová a Karolína
Nyklesová. V únoru se v Plzni uskutečnilo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.
Soutěže se zúčastnily i dvě naše žákyně a na krásném čtvrtém místě se ve své kategorii umístila
Magdaléna Komancová. Velkého úspěchu také dosáhla naše děvčata z 1. stupně v krajském kole
soutěže pódiových skladeb, kde děvčata obsadila výborné 2. místo. V březnu jsme se také zapojili
do projektu Sněhuláci pro Afriku, jehož cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání.
Díky žákům a zaměstnancům školy se nám podařilo přispět částkou 2 653 Kč. V únoru a březnu si
děti měly možnost dvakrát zabruslit v zimní hale v Třemošné. Koncem března také proběhnou
„jarní dílničky“, kde si rodiče s dětmi vyzkoušejí vyrábění různých velikonočních dekorací.
Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/

- Bohoslužby o Velikonocích: 2.4. v 19 hodin: Zelený čtvrtek – Památka Poslední večeře Páně;
3.4. v 17 hodin: Velký pátek – Památka Umučení Páně; 4.4. ve 20,30 hodin: vigilie
Zmrtvýchvstání Páně; 5.4. v 9,30 hodin: Boží hod velikonoční
- 24.4. v 19 hodin: PhDr. Eliška Baťová „...A NEMAJE CO NA PRÁCI, SLOŽIL JSEM ONU
PÍSEŇ“ - druhá přednáška husovského cyklu představí hudební tvorbu M. Jana Husa.

Karel Šimr

Myslivecké sdružení Chrást

Prvním dubnem vstupujeme do nového mysliveckého roku. Loveckých příležitostí je málo, čas
věnujeme především k práci v honitbě. Lovíme jen celoročně nehájené druhy zvěře tj. lišku a
černou zvěř do věku 2 let. Měli bychom se postarat o klid v honitbě a to zejména omezením
volného pobíhání psů. Objevují se mláďata, samice se připravují na kladení mláďat nebo sedí na
vejcích. Proto je v tuto dobu nežádoucí zvěř zbytečně rušit. Naši členové opravují myslivecká
zařízení po zimě, čistí je a dezinfikují i jejich okolí. Přejeme všem občanům hezké prožití
Velikonoc. Myslivosti zdar!
CK Sport Beran - cyklistický klub

Letošní sezona odstartovala Pražským MTB pohárem na Zličíně. Teploty těsně nad nulou se
nezalekl pouze Lukáš Kubík, který si v mužích dojel pro 10.místo. Zbylá dvacítka našich
závodníků se představila 28.3. na úvodním závodě Becker Cupu - časovce jednotlivců v golfovém
areálu Dýšina. Výsledky budou v příštím Kulichu.
Hotový je nový okruh ve stráni nad kempem U Dolanského mostu, kde již začínáme pilně
trénovat. V dubnu nás čeká 5.4. druhý Becker Cup v Městě Touškově a 26.4. pak třetí závod BC
na novém okruhu v Chrástu. Budeme rádi, když nás přijdete povzbudit. Měsíc předem už je
přihlášeno 140 bikerů. Propozice na www.pal-mtb.cz. Dětský seriál Talent Cup se jede 12.4.
v Přešticích a 19.4. v Příchovcích, silniční ŠUAC zahájí 18.4. časovkou v Plzni.
Marcel Beran
Lidový dům Chrást

- Přehled akcí v Lidovém domě jaro 2015:
10.4. Koncert skupiny Extraband revival
Statek Stará vesnice (tř. Čs. odboje 61, vedle ZŠ)

Za Lidový dům Roman Kliner

V sobotu 4.4.2015 od 13,00 se koná akce „Velikonoce na statku“. Od 13,00 mramorování
velikonočních vajíček, od 15,00 divadelní představení pro děti Perníková chaloupka aneb
Popletená pohádka Divadla Vratislava Mikana M+M. Od 16,00 pro dospělé: Folk, rock, blues –
Pavel Paur & Company. Srdečně Vás zveme.

