Myslivecký spolek Chrást
Prvním dubnem vstupujeme do nového mysliveckého roku. Měli bychom se postarat o klid v honitbě.
Objevují se mláďata, samice se připravují na kladení nebo sedí na vejcích. Proto je v tuto dobu nežádoucí zvěř
zbytečně rušit. Prosíme návštěvníky naší honitby o dodržování klidu a také žádáme naše spoluobčany, aby
nepouštěli volně pobíhat své psy. Zvěř postupně přestala navštěvovat myslivecká zařízení, ze kterých členové
našeho spolku odstraní zbytky starého krmiva a následně je vyčistí. V dubnu se rozpadají zimní tlupy srnčí
zvěře, silnější kusy vyhledávají nejlepší teritoria, srnčí zvěř se stává méně viditelnou. Oblastní myslivecké
spolky organizují jarní svody psů a oblastní výstavy, na které naše spoluobčany srdečně zveme. Myslivosti
zdar!
FC Spartak Chrást
Muži - jaro 2016
- Srdečně Vás zveme na mistrovská utkání chrásteckých 15. Ne 3.4. 16:30 Chrást Smíchov
mužstev, muži zvítězili v Černicích 4:1 a nyní hrají první 16. So 9.4. 16:30 Litice Chrást
domácí zápas v neděli 3.4. od 16,30 hod., přijďte nám 17. So 16.4. 14:00 Chrást Union
fandit!!!
Garda - jaro 2016
1. Pá 29.4. 18:00 Kožlany

Chrást

18. Ne 24.4. 14:00 Letná
19. Ne 1.5. 17:00 Chrást

Chrást
Malesice

Chrástochor
Pěvecký sbor Chrástochor, jeho přátelé a hosté vás zvou na Malé setkání pěveckých sborů do kostela
v Dýšině,v neděli (24.4.) na svatého Jiří od 14.30 hod.
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 (2.4.)
8.00 – 12.00
- Veřejný internet a kopírování vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
- Místní knihovna ve spolupráci se ZOO Plzeň vyhlašuje soutěž pro čtenáře do 15 let s názvem
Poznávejte přírodu. Kdo z mladých čtenářů do konce roku nejméně 12x navštíví knihovnu a půjčí
si jakoukoli knihu o přírodě, bude soutěžit o volnou vstupenku do Zoologické a botanické zahrady
v Plzni. Soutěž se vyhlašuje ke Dni Země 22.4. a trvá do konce roku 2016.
Přehled akcí:
Datum
Čas
pá 1.4.

19,30

so 2.4.

16,00

út 12.4.
čt 14.4.
so 16.4.
so 16.4.

19,00
15,30
14,00
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ne 17.4.

9,30

út 19.4.

15,30

ne 24.4.

9,30

ne 24.4.

14,30

so 30.4.

9,00

Místo
Akce
Pořadatel
Café restaurant Aprílový koncert Lidové muziky Lidová muzika
Kačaba Plzeň
z Chrástu
z Chrástu
Měšťanská
Měšťanská
Setkání dětských lidových muzik
beseda v Plzni
beseda
(vč. Malé muziky z Chrástu)
hasičská zbrojnice
oddíl Sluníčko
Výroba šperku z korálků
MŠ Chrást
MŠ Chrást
Zoočajovna s Fondem Sidus
fara ČCE
60 let evangelické fary v Chrástu farní sbor ČCE
Lidový dům
Lidový dům
Lucie Revival
Bohoslužby (bývalý farář sboru
fara ČCE
farní sbor ČCE
Daniel Matějka)
stadion Spartak
MŠ Chrást
Běh pro Aleška
Chrást
kemp u
CK Sport Beran
Velká cena Sport Beran
Dolanského mlýna
Dýšina, kostel
Chrástochor
Koncert Chrástochoru

tenisové kurty
Na Jarově

Chrástecké ručičky (více info
v příloze)
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Dobrý den.

Duben 2016

PLZEŇSKÉ LISTY 3.dubna 1884 Zlovolnosť či antisemitismus! Píše se nám: Ve středu večer
dne 26. března položil kdosi do sklepa pod obydlí israelity Leopolda Tancra z Chrástu prach
střelný, zabalený v hadru a zapálil jej. Spůsobeným tím výbuchem nestalo se žádné neštěstí.
Přejeme vám příjemný apríl bez nehod a nepříjemností.
Slovo starosty:
Je před námi aprílový měsíc - duben. Změnili jsme čas na letní. Je po prvním jarním dnu a máme
po Velikonocích. Letos jsme je slavili hodně brzy a prvně jsme si vychutnali i nový volný den Velký pátek. Březnové Velikonoce byly naposledy v roce 2013 a další březnové budou až v roce
2024. V příštím roce budou velikonoce až 16.4. Velikonoční neděle totiž připadá na první neděli
po prvním jarním úplňku. Změna času nám ubrala hodinu spánku. Po tomto vynuceném přeřízení
všech hodin se od roku 1979 probouzíme do tmy a zase ráno všichni vesele svítíme. Účelem
letního času má být úspora elektrické energie, která by byla jinak potřeba pro večerní osvětlení. A
dalším důvodem je, že většina lidí je prý aktivnější večer po západu slunce než ráno před
východem slunce. Aspoň tak vždy dvakrát do roka oprášíme i seřídíme všechny hodiny a
vyměníme v nich baterie. Ale zároveň musíme ocenit i ranní pozvolné rozednívání, kdy více
vnímáme ustupující noc, která pozvolna předává žezlo dennímu světlu se zpěvem ranních ptáků.
Hned na začátku března v neděli 6.3. nám rybáři osadili rybník třemi druhy ryb. Udělali nový
domov kaprům, línům a štikám. Děkuji jim tímto za živý rybí dar, který věnovali naší obci
zdarma. Je také hezké, že se náš rybníkový ostrůvek stále více a více zabydluje darovanými
sádrovými zvířátky a bytostmi. Nově vzniklou Ostrovní rybníkovou sádrovou galerii milují
především naše malé děti. Na hrázi jsme také osadili dvě nové přírodní lavičky, které vyrobila
naše údržba. Velikonoční jarmark (13.3.) v Lidovém domě měl velký úspěch a každý, kdo ho
navštívil, plně nasál sváteční atmosféru nadcházejících svátků jara. Kromě hezkých výrobků,
které jste si mohli zakoupit či vyrobit, jsme dobrovolným vstupným pomohli malému Bedříškovi.
Vybralo se 1.800,- Kč. Děkuji tímto organizátorkám za hezkou akci i za pomoc těm, kteří to
opravdu potřebují. Těším se na další nápady. Naučili jsme se přijímat rozmary počasí úplně
normálně a tak nás ani nepřekvapil sníh, který v úterý 15.3. začal v poledních hodinách padat.
Ovšem než jsme stačili vyndat hrabla a zimní náčiní, dobrovolně roztál a byl pryč. Možná nám
jen trochu „umyl“ obec. Pravdivá pranostika nám to jasně napovídá: „Březen za kamna vlezem,
duben ještě tam budem“. Ale i tak již všichni vidíme probouzející se přírodu, zelenat se trávu,
barevné jarní květiny, ředkvičky jak melouny, rozkvetlé stromy, letní gumy na našich
automobilech, zpěv ptáků a čisté ulice bez psích exkrementů. Duben je měsícem aprílovým a má
nárok nás trochu špičkovat. Proto si raději nechme zimní rezervu včetně rukavic na věšácích.
V měsíci březnu probíhalo výběrové řízení na výměnu kanalizace v Úzké ulici, aby byly práce co
nejdříve zahájeny. Naše kompostárna je svým pravidelným provozem od dubna připravena na
velký nápor, kdy děláme velké kosmetické úpravy v našich zahradách a na veřejných
prostranstvích. Jarní úklid jsme vzali opravdu vážně. Sleduji, jak se sběrné dvory v dolejším
Chrástu a na Benátkách začínají plnit vším, co již doma nepotřebujeme nebo co už dosloužilo.
Děkuji, že využíváte těchto našich služeb.
Jednou z hezkých obecních jarních akcí je i náš tradiční pochod Chrástecké ručičky, na který vás
tímto zveme. Uskuteční se v sobotu 30.4. Nenechte se nachytat aprílem. Když vám někdo bude
říkat, že tu padesátku neujde, rozhodně mu nevěřte a přijďte. Trasy budou opět pro všechny
kategorie. Máte na rozmyšlenou a posilování lýtek celý měsíc duben. Jaro sice nepřináší
podzimní ovoce a nehřeje jako srpnové slunce, ale přesto je nekrásnějším obdobím v roce.
Vychutnejme si ho v plných barvách. Přeji nám krásný aprílový měsíc duben nabitý smíchem,
barvou, vůní a pohodou, kterou si vytváříme sami mezi sebou.
starosta L. Bohuslav

Informace pro občany
 Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:
- neděle 10.4. – Litoměřice-Ředhošť – jarní výstava – cena 250 Kč
- sobota 16.4. – Polsko-Kudowa-Zdroj – cena 390 Kč
 Obec Chrást přijme pracovníka/pracovnici údržby na hlavní pracovní poměr/brigádu – bližší
informace zájemcům podá starosta obce L. Bohuslav na tel. č. 602187341.
 Změny v jízdních řádech MHD od 27.2.!!! Linka č. 52 – pro zkvalitnění přestupu mezi linkami č. 16
a 52 došlo v pracovních dnech k posunu odjezdu spoje z Doubravky z času 12,50 na 13,00. Následný
čas odjezdu z Chrástu (13,25) zůstal zachován. Ve víkendovém provozu byl o 15 minut uspíšen odjezd
spojů v 15,00 z Doubravky (nově ve 14,45) a 15:20 z Chrástu (nově v 15,05). Linka č. 54 – pro
zkvalitnění přestupu mezi linkami č. 16 a 54 došlo v pracovních dnech k posunu odjezdu spoje
z Doubravky z času 8,40 na čas 8,45, následně odjezd z Chrástu je v 9,12 hod.
 Kompostárna Na Jarově bude otevřena od dubna 2016 opět v tradičních časech – středa 14,0017,00 a sobota 9,00-12,00 a 14,00-17,00 hod.
 Chrástecké ručičky – 9. ročník tradičního pochodu okolím Chrástu se bude letos konat v sobotu
30. dubna. Bližší informace najdete v příloze.
 Výzva pro rodiče nově narozených občánků obce Chrást
Vážení rodiče, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů Vám nemohou být nadále bez Vašeho předchozího souhlasu zasílány pozvánky na vítání dětí.
Pokud budete mít zájem zúčastnit se obřadu, je třeba toto nahlásit na matrice obecního úřadu a podepsat
souhlas. Vítání se mohou zúčastnit pouze děti, které mají trvalý pobyt v obci Chrást.
Mateřské centrum Klubíčko Dýšina
Mateřské centrum Klubíčko Dýšina Vás zve každé úterý od 10,00 do 12,00 hod. a každou neděli od 10,00 do
12,00 hod. na kreativní dopoledne, tvoření s dětmi, malování, modelování v Domě služeb v Dýšině (na rohu
ulic Přátelství a V Jámách). Bez poplatku, přezůvky s sebou! Více informací podá Ing. Veronika Kopecká,
tel. 739015286, Jitka Martincová, tel. 737675211 nebo na www.obecdysina.cz/klubicko. Přijďte si něco
vytvořit, pohrát si a popovídat si.
Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
Oddíl Sluníčko Vás zve na „Výrobu šperku z korálků“, která se uskuteční v úterý 12.4.2016 od 19.00
hodin v naší klubovně v hasičské zbrojnici v Chrástu. Cena kurzu je 220 Kč. Budeme tvořit šperk
z korálků - prýmkování. Vyučující bude Dana Hadingerová. Závazné objednávky nahlaste nejpozději do
3.4.2016 na telefon: 606 572 022 (p. Čechurová) nebo na e-mail: slunicko.vesele.info@seznam.cz,
z důvodu zajištění potřebného materiálu.
ZUŠ Chrást - http://www.zus-chrast.cz/
Vážení čtenáři Kulicha, již v měsíci dubnu proběhnou první velmi důležité akce tohoto školního roku.
9.dubna to bude krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hudbě, kterého se zúčastní i naše Trio EMANDO ze
třídy paní učitelky Petry Brabcové. 14.dubna v 17:00 hod. v KVK centru v Plzni pořádají naši klavíristé
koncert čtyřruční hry. A 28.dubna v 18:00 hod. v sále Západočeského muzea v Plzni proběhne první z našich
absolventských koncertů, kde bude hlavním protagonistou absolvent zobcové flétny ve třídě paní učitelky
Marty Neumannové Šimon Jáchym Kotalík. A nyní dvě události, které mě moc potěšily. Osobně jsem
hovořil s prof. Luďkem Šabakou z plzeňské konzervatoře, který moc chválil naši paní učitelku Šálkovou a její
dvě žačky, které u něj byly s paní učitelkou na konzultaci - Emu Pilařovou a Adélu Rancovou. Řekl, že jsou
to vynikající typy pro konzervatorní studium, podivil se, kde se v Chrástu berou tak skvělé talenty a
zkonstatoval, že když v ZUŠ panuje umělecký a nikoliv úřednický duch, pak může mít škola takové
výsledky. A poslední zpráva, která mě také moc potěšila. 29.března na Krajském úřadě převzala naše učitelka
Petra Brabcová z rukou hejtmana Václava Šlajse ocenění za vynikající pedagogickou práci. K tomuto
mimořádnému ocenění gratulujeme!
Květoslav Borovička, ředitel ZUŠ Chrást
ZŠ Chrást - http://www.zschrast.cz/
3. března žáci z 1. - 4. třídy navštívili v divadle Alfa představení „Kolébá se velryba“. Představení se všem
líbilo. V průběhu celého března se děti zapojily do akce „Veselé zoubky“. Dále se žáci z 2. - 5. ročníku
zúčastnili soutěže „Matematický klokan“. 14.3. se 4. a 5. třída účastnila miniházené v Ejpovicích. Dívky se
umístily na 1. místě, hoši na místě třetím. 15.3. měly možnost děvčata z 1. - 6. třídy zhlédnout přehlídku
pódiových sestav ve Zruči. Následně 16. března se v rámci soutěže pódiových sestav děvčata umístila na 2.
místě. 15. března navštívila 9. třída v Západočeském muzeu v Plzni výstavu „Pravěk útočí“. 20. března se
žáci florbalového týmu TJ Sokol Vejprnice-ZŠ Chrást utkali v Sokolově s Rokycany, Klatovy a Slavií Plzeň.

I přes snahu hráčů tým bohužel v každém zápase podlehl protihráči. Na druhou stranu se musí uznat, že i přes
prohru to všem v nových uniformách opravdu slušelo. 23.3. jako každým rokem první stupeň vynesl „zimu“ a
přivítal „jaro“. 23. března přijela na naši základní školu Policie ČR, která uspořádala pro žáky ze 7. - 9. třídy
besedu o drogách. Přednáška byla zpestřena i ukázkou speciálně cvičeného psa na hledání drog. 29.3. se 30
žáků ze 6. - 8. ročníku zúčastnilo „Pythagoriády“.
L. Rulfová (ZŠ Chrást)

SDH Chrást
Článek z Plzeňského deníku (redakčně upraveno):
Požární poplach v Chrástu – V Chrástu byl 28. února ve 23,30 hodin vyhlášen požární poplach. Během
krátké chvíle se sešlo zásahové družstvo a vyjeli jsme směr Benátky. Bylo nahlášeno hoření sazí v komíně.
Po našem příjezdu z komína vylétávaly jiskry. Hasiči se snažili zburcovat majitele nemovitosti – marně.
Po chvíli přijely dva vozy plzeňských profesionálů. Za použití žebříku se hasiči dostali ke komínu a hořící
sazí srazili štěrkem, zbytek pak pomocí kominického „sluníčka“. Jelikož stále nebylo jasné, je-li někdo
uvnitř domu, rozhodl velitel zásahu za přítomnosti policistů vniknout do domu násilně skrze okno. Uvnitř
nikoho nenašli. Poté policisté zjistili kontakt na majitele domu. Hasiči zatím pokračovali ve své práci. Ve
sklepě vybrali z komína dvě konve žhavého materiálu. Po příjezdu dcery majitele nemovitosti v 00,30
hodin byl zásah ukončen. Na základnu se naši hasiči vrátili v 00,45 hodin. Bylo 29. února a je po krátkém
spánku čekalo zaměstnání. Díky mládenci za zásah.
Zbyněk Blaheta
MŠ Chrást - www.mschrast.cz
Ani v březnu mateřská škola nezahálela a prožila s dětmi i jejich rodiči nemálo krásných chvil. Větší děti se
zúčastnily akce Lesní pedagogika, kde se přímo od myslivce dozvěděly spoustu zajímavých informací o
lesní zvěři, stromech i o kouzlech myslivosti. Nejvíce nás všechny uchvátila hra na trubku a poslech zvuků
jednotlivých zvířat. S rodiči a sourozenci našich dětí jsme se setkali hned na začátku března na naší tradiční
akci Mami, tati, pojď si hrát. Váš zájem o tuto hravou formu setkání nás velice těší a již teď se těšíme na
další opakování. Týden otevřených dveří opět ukázal velký zájem rodičů o umístění dětí do naší školky. Jsme
za Váš zájem velice rádi a doufáme, že se Vám i Vašim dětem u nás od září bude líbit stejně jako teď. Na
závěr měsíce jsme všichni společně vyrazili k řece Berounce, do které jsme nemilosrdně vhodili zimu a
poslali ji tak na dlouhou dobu pryč. A s odchodem zimy hurá do jara, ve kterém chceme především pomáhat
ostatním. A tak nám dovolte pozvat Vás do školky na dvě krásné pomáhací akce. Tou první bude
Zoočajovna s Fondem Sidus, která proběhne ve čtvrtek 14.4. od 15. 30 hodin přímo v budově MŠ. O týden
později zveme všechny chodce a běžce na Běh pro Aleška, který se koná v úterý 19.4. od 15. 30 na stadioně.
Bližší informace naleznete na našich webových stránkách nebo přímo ve školce. Tak neváhejte a pojďte
s námi pomáhat. Těšíme se na Vás.
Za MŠ Chrást Markéta Beranová
Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/
- sobota 16.4. - připomínka 60 let fary v Chrástu: Program začne po 14. hodině na faře a farské
zahradě. Od 15 hodin zahraje Jakub Šmucr a kapela Zdivočelé pletivo a od 17 hodin bude architekt a
herec David Vávra přednášet o „Duchovních stavbách“. Děti si zkusí postavit kostel. Chybět nebude
ohlédnutí do historie nad fotografiemi nebo občerstvení.
- v neděli 17.4. od 9,30 hod. oslavy vyvrcholí bohoslužbami. Kázat při nich bude Daniel Matějka,
který byl farářem sboru v 70. letech minulého století.
Karel Šimr
CK Sport Beran – cyklistický klub
V polovině března úspěšně skončila kampaň Bezva flinta na www.startovac.cz, kde se podařilo vybrat 86850,Kč, tedy 109% cílové částky na 6 ks biatlonových vzduchovek pro závody 2.ročníku MTB biatlon Cupu.
První závod tohoto seriálu kombinující horská kola a střelbu ze vzduchovky vleže na 10 metrů, se pojede
v neděli 1.května v Chrástu a pořadatelem je náš klub ve spolupráci s oddílem Sluníčko. O týden dříve 24.4. se
však pojede v lokalitě vodáckého kempu u Berounky už 18.ročník Velké ceny Sport Beran v rámci 16.ročníku
Becker Cupu. Oba seriály jsou určeny pro širokou cyklistickou veřejnost, pro děti i dospělé. Zvláště trať MTB
biatlonu je nenáročná a dopoledne v den závodu bude možnost střeleckého tréninku. Další informace a
propozice na www.mtbbiatlon.cz nebo www.pal-mtb.cz Becker Cup odstartoval prvním závodem v pátek
25.3. časovkou v golfovém areálu v Dýšině. A nám se velice dařilo, v pořadí klubů jsme na druhém místě!
Druhá dojela Kateřina Chytilová, 5.Jakub Šmíd, 5.Adéla Chytilová, 6. Nikola Kubíková, 3.Tomáš Beran,
3.Adéla Šmídová... a ještě několik dalších umístění v první desítce za rekordní účasti 266 bikerů, kterým
nevadila zima ani déšť. Becker Cup pokračuje 3.dubna v M.Touškově, 16.4. se jede první dětský Talent Cup
v Příchovicích a 17.4. náš klub prezentuje Junior Bike park Chrást na zahájení cyklistické sezony ve Škoda
parku v Plzni Doudlevcích. A pak už do Chrástu zavítají bikeři na krajský pohár Becker Cup a o týden později
poprvé MTB biatlonisté na HDK SAFEROAD MTBbiatlon Cup 2016. Přijďte fandit nebo si rovnou
zazávodit!
Marcel Beran

