FC Spartak Chrást
Zveme Vás na mistrovská utkání chrásteckých mužstev:
16.*
17.
18.
19.

Krajský přebor mužů "A" - jaro 09/10
SO 13.03. 14:30 Chanovice
Chrást
SO 20.03. 15:00 Chrást
SK ZČE
NE 28.03. 15:00 Horažďovice Chrást
SO 03.04. 16:30 Chrást
Bolevec

Městský přebor mužů "B" - jaro 09/10
14. SO 27.03. 15:00 Prazdroj
Chrást "B"
15. NE 04.04. 15:00 Chrást "B" S. Malesice

* 16. kolo, které se má odehrát 13.3. v Chanovicích, se s největší pravděpodobností odehraje
v náhradním termínu.

Místní knihovna - tel. 377845514, e-mail: knihovnachrast@volny.cz
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 (6.3.)
8.00 – 12.00
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.

Přehled akcí:
Datum

Čas

Místo

Akce

Pořadatel

út 2.3.

17,00

OÚ Chrást

Koncert ZUŠ Chrást

ZUŠ Chrást

út 2.3.

20,00

hasičárna

Pletení z pedigu

oddíl Sluníčko

čt 11.3.

9,00

tělocvična

Maškarní bál pro děti

oddíl Sluníčko

st 17.3.

15,30

DPS Chrást

Březnové čtení v DPS

Kulturní výbor

Vyzvednutí tiskopisů potřebných
k umístění dětí do MŠ

MŠ Chrást

Zápis dětí do MŠ s odevzdáním
již vyplněných tiskopisů

MŠ Chrást

Badmintonový turnaj

oddíl badmintonu

Burza dětského oblečení, obuvi
a sportovních potřeb

oddíl Sluníčko

po 8.3.- 8,30-11,30 MŠ Chrást
pá 12.3. 12,30-15,30
čt 18.3.

8,30-11,30
MŠ Chrást
12,30-15,30

so 20.3.

9,00-12,30

so 20.3.

11,00-15,00 Lidový dům

tělocvična

so 20.3.

20,00

Lidový dům

Maškarní ples pro dospělé

Lidový dům

út 23.3.

20,00

hasičárna

Pletení z pedigu

oddíl Sluníčko

st 24.3.so 27.3.

DPS
Chrást

Velikonoční zdobení v DPS

so 27.3.

tělocvična

so 27.3.

16,00

Lidový dům

Výrok na zlepšení nál ady
(Murphyho zákon):

(podrobné info ve schránce
v průběhu měsíce března)

Kulturní výbor

Přebor ČR žáků a žákyň
Český
do 10 let v halové lukostřelbě lukostřelecký svaz
Country fest - Petrklíč

Lidový dům

Vyluštění hádanky z úvodu: Josef Hais Týnecký, 2.3.1885 Klatovy - 24.4.1964 Praha
Kontakt na tvůrce Kulicha: referent@obecchrast.cz, knihovnachrast@volny.cz.
Vydává Kulturní a sportovní výbor OÚ Chrást
únor 2010
ev. č. MK ČR - E 16084

V průběhu několika měsíců se vyskytnou
pouze tři společenské události, které za
něco stojí. Zákonitě pak všechny
připadnou na týž den večer.

KULturní Informace pro CHrást

Březen 2010

Dobrý den,
dnešní host, jehož jméno máte uhodnout, nepatří v současnosti k příliš známým. Jeho křestní jméno je
Josef, příjmení má hned dvě. To druhé, umělecké, je vytvořeno ze jména vesnice u Klatov, kde po
smrti rodičů vyrůstal u babičky. Později se venkovské prostředí krásného Pošumaví objevuje v jeho
prózách pro děti i dospělé (venkovské romány Bastard a Mezi horami a lesy, autobiografické povídky,
prózy pro děti Potok, Les). Narodil se 2.března 1885 v Klatovech, později žil v Plzni a Praze. Uvádí se
u něj, že jeho literární počátky spadají do doby jeho pobytu v Chrástu. Jeho první příjmení používáme,
když se snažíme dětem říci, že je něco horké, jméno vesnice, která nám napoví příjmení druhé, je
ukryto ve skrývačce.
Skrývačka: Vilda byl šestý, ne Ctibor!

Slovo starosty:
I když zem ještě pokrývá poměrně velká vrstva sněhu, přece jenom je vlhký vzduch prosycen jarem.
Děti si užívaly v počátku měsíce února jarní prázdniny. Konečně po dlouhé době měly možnost
bobovat nebo sáňkovat od rána do večera a nemusely za sněhem do hor. V okolí Chrástu se po dlouhé
době objevily běžecké tratě pro běžkaře. Také v obci jsme sportovali a již od časných ranních hodin
jsme se snažili odklidit sníh. Myslím si, že naše údržba funguje a je na ni spolehnutí. Na vaše
upozornění byla okamžitá reakce a bolavá místa jsme obratem posypali. Tímto děkuji i vám všem, kdo
nám pomohl a uklidil sníh z obecního prostoru v blízkosti svého domova. Vzhledem k stinné poloze
lokalit se hůře udržovaly komunikace v dolejším Chrástu, v ulici Zahradní, Luční a na Vilově. Myslím
si, že mi dáte za pravdu, že naší údržbě, která obětavě od časných ranních hodin zasahovala,
patří veřejné poděkování. Díky špatné sjízdnosti ve výše uvedených lokalitách nám popeláři udělali
trochu zmatek ve vývozu, ale přestáli jsme to a to i díky vaší trpělivosti. V současné době je sníh na
ústupu a odkrývá nepořádek. U sjezdu k Elisplastu někdo zapomněl celou dvojpostel. Muselo to dát
hodně práce, hodit ji do stráně k řece. Nebylo by pohodlnější odvézt ji do sběrného dvora na opačnou
stranu...!? Kolem celého sportovního areálu je naseto plno psích exkrementů a vůbec po obci se
s ubývajícím sněhem tato nepříjemná psí nadílka objevuje na mnoha místech. Buďte opatrní na krok,
náš štěrk má frakci 2 – 4 mm, co je větší už není posyp!! Nenechávejte, prosím, naše chodníky
zaneřáděné od psích exkrementů, je to naše vizitka. Budeme rádi, jestliže nás požádáte o
umístění další sběrné nádoby s pytlíky. Je to lepší zlikvidovat hned, než pak podrážku otírat i
odírat. Opravdu to začíná být v naší obci řádně zaneřáděné nehezkým psím posypem.
Masopustní únor byl opět bohatý na akce, které nás sbližují. Ať už to byly hezké dětské maškarní plesy,
které se velmi vydařily, koncerty i čtení, byla to opět aktivita lidí, kteří mají zájem, aby obec žila a lidé
se více poznávali.
V posledním týdnu v tomto měsíci, 24.2., bylo první veřejné zasedání v roce 2010. Opět se
projednávaly zásadní otázky.
Všichni už netrpělivě čekáme na to pravé jaro. Ale příjemné teplé hřejivé paprsky nás taky upozorní na
nejvíce bolavá místa. Jedním z nich je i komunikace II/180 kolem rybníka směrem na Dolany, z které
se stal tankodrom a která je ve vlastnictví SÚS Kralovice. I údržba a oprava místních komunikací po
této zimě nás bude stát letos hodně finančních prostředků a úsilí.
V závěru března se bude konat v LD akce s příhodným jarním názvem Petrklíč. Toto hezké hudební
odpoledne je u nás již tradicí a letos slaví třetí výročí díky panu Kamilu Kopřivovi, hlavnímu organizátorovi.
Začínáme třetí měsíc roku 2010 – březen, měsíc nabitý „jarní“ aktivitou a optimismem. I když se
musíme dívat na tající špinavé zbytky sněhu, těšme se na všechno, co nám nabídnou první jarní hřejivé
paprsky.
starosta L. Bohuslav

Informace pro veřejnost:
• Upozorňujeme na jednu změnu v jízdních řádech MHD. Autobus č. 52 odjíždí ve všední
dny z Plzně-Doubravky místo v 16,10 hod. nově v 16,05!!!
• Ve dnech 24. - 27.3. proběhne v Domu s pečovatelskou službou tradiční Velikonoční
zdobení. Pozvánku s podrobným programem obdržíte do svých schránek v průběhu
března!!! Srdečně Vás zveme.
• Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:
- v sobotu 13.3. od 14,00 hod. v Modrém salonku v Dýšině – Výroční členská schůze ČZS
• Od ledna 2010 mají občané možnost likvidovat použité světelné zdroje přímo na Obecním úřadě.
Do nádoby umístěné na chodbě OÚ Chrást můžete ukládat použité úsporné kompaktní zářivky,
výbojky, lineární (trubicové) zářivky do délky 40 cm a světelné zdroje s LED diodami. Do nádoby
nepatří klasické, reflektorové a halogenové žárovky a lineární zářivky delší než 40 cm.
• Všechny slečny a dámy jsou srdečně zvány na taneční kurz kubánské salsy, který probíhá
každou neděli od 19 do 20 hodin v tělocvičně základní školy pod vedením Zuzany Dudové.
Kromě cvičení v latinskoamerickém rytmu jsou vyučovány nenáročné krokové variace. Poplatek
za jednotlivou hodinu činí 25 Kč. Pozor, 14.3. se výjimečně hodina nekoná.
Zuzana Dudová
• V pátek dne 12. února 2010 zemřela ve věku nedožitých 99 let paní Viléma Holá. Poslední
rozloučení se uskutečnilo v pátek 19. února 2010 ve Velké obřadní síni na Ústředním hřbitově v
Plzni. Paní Viléma Holá zemřela jako nejstarší obyvatelka Chrástu, neboť koncem loňského
roku zemřel ve věku 103 let pan Josef Lack, který byl do té doby nejstarším občanem Chrástu.
Po celý život patřila paní Holá k pilířům zdejšího evangelického sboru. Její manžel byl
účastníkem protifašistického odboje a politickým vězněm. Čest jejich památce.
Chcete-li více informací, navštivte také tyto internetové stránky:
www.obecchrast.cz - Obecní úřad Chrást http://chrast.evangnet.cz - Církev českobratrská evangelická
www.slunicko.vesele.info - oddíl Sluníčko www.zus-chrast.cz - Základní umělecká škola Chrást
www.mschrast.blog.cz - MŠ Chrást
http://skolachrast.blog.cz - Základní škola Chrást

Oddíl Sluníčko
 Oddíl Sluníčko při TJ Spartak Chrást Vás zve na Maškarní bál pro děti, který se bude konat

ve čtvrtek 11.3.2010 od 09.00 hodin v tělocvičně TJ Spartak Chrást. Děti se můžou těšit na
soutěže, promenádu v maskách, vyhlášení nejlepší masky (dětské i dospělé) a nejlepšího
tanečníka. Bál je určen převážně pro děti do 6 let. Vstupné dobrovolné. Sebou si vezměte
masku pro dítě i pro dospělého, dobrou náladu a přezůvky. Těšíme se na Vás.
 Zveme Vás na Burzu dětského oblečení, obuvi a sportovních potřeb. Burza se uskuteční
v pátek 19.3. a v sobotu 20.3.2010 v bývalém kinosále Lidového domu v Chrástu. Burza
bude mít formu komisního prodeje. Budete zde moci prodat (maximální počet 50 ks) či koupit
dětské jarní a letní oblečení, obuv, sportovní potřeby a dále hračky a dětské potřeby (kočárky,
autosedačky atd.). Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout některý kus oblečení (např.
poškozené nebo znečištěné atd.). V pátek v době od 17.00 do 19.00 hodin bude prováděn náběr
zboží a v sobotu od 11.00 do 15.00 hodin prodej. V případě nejasností kontaktujte p. Chocovou
na tel. číslo - 737 571 464. Přijďte si vybrat něco pěkného pro vaše menší i větší zlatíčka.
 Oddíl Sluníčko při TJ Spartak Chrást Vás zve na Pletení z pedigu, které se bude konat v úterý
23.3.2010 od 20.00 hodin v klubovně Hasičského sboru Chrást. Cena kurzu činí 270 Kč. Budeme
plést věnec, ošatku nebo zajíčka. Vyučující bude Lenka Voráčová. Závazné objednávky nahlaste
nejpozději do 16.3.2010 na telefon: 606 572 022 (p. Čechurová) nebo na e-mail:
slunicko.vesele.info@seznam.cz, z důvodu zajištění potřebného materiálu. Srdečně se na Vás těšíme.
 Jak víte každou středu můžete navštívit naší klubovnu a využít ji pro Vaše děti jako hernu.
Upozorňujeme na výtvarný program, který bude probíhat každou poslední středu v měsíci
(dopoledne i odpoledne). Těšíme se na Vaši účast.

Základní škola Chrást
12. února 2010 se žáci Základní školy v Chrástu úspěšně zúčastnili okresního kola Konverzační
soutěže v anglickém jazyce. Z první kategorie obsadil 3. místo žák sedmé třídy Robert Obermeir,
z kategorie druhé se jako 1. umístil Václav Toman z deváté třídy.

Zápis do první třídy na ZŠ Chrást
Zápisu do první třídy na zdejší základní školu se
zúčastnilo celkem 24 předškoláků. Ve volném čase měly
děti možnost si projít několik zajímavých stanovišť, kde
si mohly vyzkoušet nejrůznější dovednosti. Mezi taková
stanoviště patřilo např. skládání obrázků, navlékání
korálků a hod na plechovky. Na pohodové atmosféře
celého odpoledne se podílelo především nadšení
budoucích prvňáčků.
Mgr. Tomáš Páník, ředitel

Mateřská škola Chrást
Ve čtvrtek 18.3.2010 se v Mateřské škole Chrást uskuteční od 8,30 do 11,30 a od 12,30 do
15,30 hod. zápis dětí, při kterém odevzdáte již vyplněné tiskopisy. Tiskopisy k vyplnění si
předem vyzvedněte od pondělí 8.3. do pátku 12.3.2010 v MŠ Chrást.
Jana Bohuslavová – ředitelka MŠ Chrást

Lidový dům Chrást www.ldchrast.cz
Víkendové akce v Lidovém domě od 21,00 hod. (pokud není uvedeno jinak):
Každý pátek – Disco party, každou sobotu - CZ a SK hity 80. a 90. let.
sobota 20.3. – 20,00 hod. – Maškarní ples pro dospělé
sobota 27.3. – 16,00 hod. – Petrklíč (Country fest)
Pro bližší info sledujte internetové stránky www.ldchrast.cz.
Sport Beran Indoor cycling
„Chlapi sobě“ aneb čistě chlapská hodina indoor cycling šlapání! Jezdíme každé úterý od 20:00
pod vedením Jirky Mičana a těšit se můžete na rockovou muziku. Cena hodinové lekce 80,-Kč. „I
chlapi chodí večer šlapat......................!“
27.3. - Cesta kolem světa indoor cycling, 2 hodiny, start v 15:00, instruktoři Jana Tymlová
a Pavel Paidar.
Rezervace předem na 604 642 728.

Sběrný dvůr Chrást
„Kam s ním“
S touto otázkou se lidstvo zabývá již delší dobu, např. sám český klasik Jan Neruda už v polovině
19. století řešil otázku kam se starým slamníkem. V současné době likvidace odpadů nabývá
aktuálnosti, zejména se změnou klimatu celé zeměkoule. My všichni jsme původci odpadu, ale
kam s ním a co s ním nevíme všichni. Tak tedy dovolte pár vět k tomuto tématu:
KAM?: Pro obyvatele Chrástu je otázka vyřešena - do Sběrného dvora, který je provozován
firmou AVE Plzeň. Zde obyvatelé mohou odevzdat odpad, který nepatří do klasických
domovních nádob odpadu.
PROČ?: Tak to je jednoduché, mám za to, že nikdo nechce mít doma nepořádek a skladovat tam
mnohdy již nepotřebné věci a materiál, uvolnit garáž, stodolu, půdu či sklep.
CO VŠE?: Sběr. dvůr odebírá v současné době veškerý odpad s výjimkou kovového odpadušrotu a autovraků. A to odpad předtříděný, zejména by měly být občanem odevzdány odpady
oddělené podle základních druhů (el. spotřebiče, barvy, plasty, oleje, rozprašovače apod. a obaly
od nich) od TKO. Předtřídění je důležité proto, protože většina separ. odpadu se dále zpracuje
recyklací, a pouze minimální množství se ho ukládá na skládku.
ZA KOLIK?: Je pochopitelné, že každý chce za svoji činnost pro někoho jiného zaplatit, a to i
v případě odpadů, které odebírá, recykluje a likviduje. V případě obyvatel Chrástu, až na výjimky,
hradí tyto náklady obec, ale jen u těch, kteří hradí svoz TKO. V případě firem je zase odběr
zpoplatněn u většiny druhů odpadů.
Tak to je asi velice stručně k otázce sběru některých odpadů v Chrástu, nechci obyvatele
unavovat, příp. lekat různými povinnostmi, vyhláškami, zákony a nařízeními v této otázce, i když
je jich dostatečné množství celostátního i lokálního významu.
Ladislav Zeman – obsluha SD Chrást

