Významné dny měsíce:

FC Spartak Chrást
Zveme Vás na přípravná a mistrovská utkání chrásteckého „A“ mužstva:
5.3. so
zápas o umístění (turnaj Senco)
12.3. so 14,30 Chrást - Přeštice
19.3. so 15,00 Rapid - Chrást

8. březen - Mezinárodní den žen
12. březen - Vstup ČR do NATO
21. březen - První jarní den
22. březen - Světový den vody
28. březen - Den učitelů

26.3. so 15,00 Chrást – Tachov
3.4. ne 16,30 Holýšov - Chrást

Místní knihovna - tel. 377845514, e-mail: knihovnachrast@volny.cz
Nové stránky knihovny: http://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 (5.3.)
8.00 – 12.00
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
Březen je tradičně měsícem čtenářů. Místní knihovna pro vás připravila nejen novinky, ale
i soutěž o nejaktivnějšího čtenáře do 18 let. Začínáme od 7.3.

Přehled akcí:
Datum
út 1.3.pá 4.3.
so 5.3.

Čas
Místo
8,30-11,30
MŠ Chrást
13,00-16,00
20,00
Lidový dům

čt 10.3.

18,00

čt 10.3.

19,30

so 12.3.

17,00

ne 13.3.

16,00

út 15.3.

8,30-11,30
13,00-16,00

st 16.3.
pá 18.3.
so 19.3.
so 19.3.
so 19.3.
út 22.3.
út 22.3.

15,30

Lidový dům
Měšťanská
Beseda Plzeň
fara ČCE
Měšťanská
Beseda Plzeň

Akce

Pořadatel

Dny otevřených dveří v MŠ

MŠ Chrást

Hasičský ples

SDH Chrást

3. veřejné zasedání obecního
zastupitelstva
Koncert skupiny Na rozcestí
(absolventi chrástecké ZUŠ)
„postní“ Čaj o páté

OÚ Chrást

Setkání lidových muzik

MŠ Chrást Zápis dětí do MŠ na šk. rok 2011/12
s odevzdáním vyplněných tiskopisů
DPS Chrást

Březnové čtení v DPS
Lidový dům Burza dětského oblečení, obuvi a
sportovních potřeb
14,30-18,00 tělocvična
Badmintonový turnaj
20,00
Lidový dům Divadelní představení „Hotel mezi
dvěma světy“ spolku OSADA
20,00
hasičárna
Pletení z pedigu
20,00
hasičárna
Korálkování

čt 24.3.

9,00

pá 25.3.

půlnoc

so 26.3.

7,00-19,00

po 28.3.

17,00

tělocvična

Měšť. Beseda
farní sbor ČCE
Lidová muzika
z Chrástu
MŠ Chrást
Kulturní výbor
oddíl Sluníčko
oddíl badmintonu

Kulturní výbor
oddíl Sluníčko
oddíl Sluníčko
oddíl Sluníčko

tělocvična

Maškarní bál
Rozhodný okamžik sčítání lidu,
domů a bytů 2011
Lukostřelecké závody

oddíl lukostřelby

Lidový dům

Koncert učitelů ZUŠ Chrást

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
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Březen 2011

Dobrý den!
Mezi „Horou“, tedy chemickým závodem a Kouřimským (nyní Martínkovským) mlýnem stála na
levém břehu Klabavy chalupa zvaná Měchařovna. Byla postavena po roce 1820. Prvním majitelem
byl František Ulč, r. 1882 ji koupil Josef Soukup s manželkou Alžbětou. Byl to velmi zručný
truhlář a pro kováře z okolních obcí vyráběl měchy. Proto dostal přezdívku „Měchař“. V roce 1894
chalupa vyhořela. Spáleniště v roce 1896 koupil Josef Hřích a vystavěl tam domek čp. 80.

Slovo starosty:
Je konec února … mrzne a mrzne. Už to i vypadalo, že začne jaro. Děti ze ZŠ už mají po jarních
prázdninách a v posledním týdnu měsíce se paní zima přihlásila o své zimní právo a dala nám to
pořádně znát. Ale přece jenom je to již veselejší, protože rána i odpoledne jsou již delší a jarně
voňavější (teda jak kdy … pořád se někde topí a pálí, co se nemá). Na obci již plánujeme kromě
větších akcí i malé jarní práce, které dělají obec obcí na zlepšení vzhledu i nálady. Natřeme a
opravíme lavičky po obci, opravíme vstup do tělocvičny, zprovozníme pískové doskočiště na
hřišti, odstraníme nehezké dřevěné koryto ve stráni, vyčistíme pěšinku do stráně do Dolejšího
Chrástu. Zkontrolujeme naši Naučnou stezku a budeme čistit chodníky a zeleň po obci od odpadků
včetně psích exkrementů. A budu rád, jestliže přidáte i svůj nápad co vylepšit nebo opravit
v rámci finančních možností obce. Jen ne, prosím, cesty, o nich víme všichni a psal jsem o tom
v minulém Kulichu, že výtluky a díry budeme postupně opravovat.
Největší současnou akcí obce pro nás všechny je rekonstrukce čističky odpadních vod u
malého mostu. Práce probíhají v plném proudu. V současné době se provádějí dle možností
armovací a betonářské práce na nové jímce a řeší se výroba technologie nové čističky.
Asi každý z nás zaznamenal, že nás v tomto měsíci čeká sčítání lidu. A tak jsem si to trochu
poskládal, jak nás vlastně sčítali... Patent o každoročním sčítání vydala Marie Terezie v roce 1753 a
v roce 1869 bylo stanoveno, že se sčítání bude pravidelně opakovat každých 10 let. V roce 1869
stačilo vyplnit věk, pohlaví a případně fyzickou vadu. V samotném Československu (1921) bylo
hlavním znakem sčítání zjištění národnosti obyvatelstva a co člověk vytvářel, nebo v jakém oboru
byl zaměstnán. V dalším sčítání (1931) se přidala gramotnost. Po válce (1946) se zjišťovaly
poválečné změny, ale kvůli válce nešlo o sčítání v pravém slova smyslu. V roce 1950 byl kromě
obyvatelstva proveden soupis průmyslových, živnostenských a zemědělských závodů. V roce 1961
byly mimo jiné zjišťovány údaje o dojížďce do zaměstnání mezi okresy i do větších měst a
informace o velikosti rodin. Dotaz byl i na neúplnou rodinu nebo na soužití vícegeneračních rodin.
V roce 1970 byly poprvé data zpracovány na sálovém počítači CDC 3300, tehdy největším v ČR
(vzpomínáte na film „Jáchyme, hoď ho do stroje“?). Nově do dotazníku bylo zařazeno rodné číslo,
státní příslušnost, vybavení domácností předměty dlouhodobého užívání a používaný dopravní
prostředek do zaměstnání?! V roce 1980 Federální statistický úřad získal nejvýkonnější sálový
počítač z USA CYBER 180. Uskutečnil se kromě jiného i soupis obyvatel romského původu – byl
to poslední historický soupis… Sčítání lidu bylo také využito pro založení centrálního registru
obyvatel při ministerstvu vnitra. Poslední československé sčítání lidu se uskutečnilo v roce 1991. I
po 10 letech sčítací data zpracovával sálový počítač z USA CYBER 180. Sčítání se neodlišovalo
od sčítání předchozích, ale zařadila se po 40 letech otázka náboženského vyznání, otázka na
mateřský jazyk a úplně nově bylo možno zvolit národnost moravskou nebo slezskou. V roce 2001
byl zařazen dotaz na vybavení domácnosti počítačem a vypustily se dotazy typu mraznička, aut.
pračka, televizor atd. Ale nově byl dotaz na případné druhé nebo další zaměstnání sčítané osoby.
Při letošním sčítání 2011 bude nejvíce Český statistický úřad zajímat, zda máme v domácnostech
počítače a přístup k internetu a také si budeme moci prvně v historii - kdo bude chtít - vyplnit a
odeslat dotazníky sami on line ... tedy elektronicky přes svůj počítač. Také prvně v historii bude
dotaz na registrované manželství.
No a při dalším sčítání 2021 asi jen pohladíme prstem osobní knoflíkový mobilní telefon. Ten
sejme otisk prstu, mobilní knoflík nám „snad“ česky poděkuje jménem „snad“ Českého
statistického úřadu… a bude hotovo…

Ve čtvrtek 10. března od 18.00 hod. se bude konat v Lidovém domě již 3. Veřejné
zastupitelstvo obce Chrást. Jak jsem psal v úvodu, budu velmi rád, jestliže přijdete a svým
podnětem se zapojíte do života naší obce. A příjemná jarní zpráva na závěr! Asi už se blíží jaro,
protože pojišťovna nám koncem února zaplatila ukradenou houpačku – vosí hnízdo, která se ztratila
vloni o prázdninách na bytovkách.
Přeji vám hezký březen s prvním jarním dnem a věřím, že sníh se konečně změní na sněženky….
starosta L. Bohuslav
Informace pro veřejnost:
• Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:
- v pátek 18.3. – Biskoupky – vepřové hody, posezení při hudbě, cena 85,- Kč
- v sobotu 26.3. – od 14,00 hod. v Modrém salonku v Dýšině – Výroční členská schůze ZO ČZS Dýšina
– součástí bude přednáška p. Jar. Husmana z Mělníka
• Čtení v DPS: středa 16.3. v 15.30 hod. - V únoru a březnu každoročně probíhají v ZŠ Chrást
recitační a pěvecké soutěže. Březnové čtení bývá tedy pojato jako přehlídka účastníků těchto
soutěží, vítězů a oceněných, někdy i hostů. I letos bude prostor pro všechny statečné ve středu
16.3.2011 od 15.30 v DPS.
• Společnost Telefónica O2 Czech Republic se z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o
využívání sítě Veřejných telefonních automatů (VTA) rozhodla stávající síť VTA přizpůsobit
současným potřebám. Bylo přijato opatření o ukončení provozu veřejného telef. automatu č.
377945599 umístěného na adrese Chrást u pošty čp. 29 a to v průběhu 1. pololetí roku 2011.
Dostupnost služby pro obyvatele, jak je definována Českým telekomunikačním úřadem, zůstane
zachována. Věříme, že tyto nezbytné kroky přijmete s pochopením.
Telefónica O2
Lidová muzika z Chrástu
V neděli 13. března 2011 od 16 hodin se v Malém sále Měšťanské Besedy v Plzni uskuteční 17. Setkání
lidových muzik. V rámci programu letos mimo vynikajících plzeňských souborů Meteláček a Plzeňáček
vystoupí Lidová muzika z Chrástu, dobřanský soubor Vozembach a muzika Sluníčko z Rokycan. Hostem
setkání bude dětská muzika A šmytec z Pardubic. Vstupné: 50 Kč.-, na místě.
Účinkují: Meteláček, Plzeňáček, Lidová muzika z Chrástu, Vozembach, Sluníčko a dětská muzika A
šmytec z Pardubic
ZŠ Chrást
Finance pro ZŠ Chrást z projektu EU
Ve školním roce 2010/2011 se ZŠ Chrást přihlásila do
projektu EU Peníze školám. Škola požádala o dotaci na
vybavení učeben interaktivní technikou a potřebné finance získala. 3. a 4. třída, učebna angličtiny a
zeměpisu je nyní vybavena interaktivní tabulí, součástí každé třídy je i počítač. V neposlední řadě došlo i na
dovybavení PC učebny počítači a LCD monitory. Z peněz EU bude dále hrazeno další vzdělávání
pedagogických pracovníků a nákup učebních pomůcek.
Únorové akce:
9. 2. se žáci 7. a 8. třídy zúčastnili přednášky „Láska ano, děti ještě ne“, ta se konala v přednáškovém sále SPŠD
v Plzni. MUDr. P. Kovář žáky obeznámil s druhy ochrany před nežádoucím početím a pohlavními nemocemi.
9. 2. se konalo školní kolo recitační soutěže. Na prvním místě se umístili tito žáci:
K. Havlánová (1. kategorie), P. Kielberger (2. kategorie), J. Pašek (3. kategorie), P. Novák (4. kategorie).
23. 2. druhý stupeň ZŠ zhlédl veřejnou generální zkoušku muzikálu „Kat mydlář“ v pražském divadle Broadway.

MŠ Chrást
Přijďte v týdnu od úterý 1.3. do pátku 4.3.2011 v době od 8.30 do 11.30 nebo od 13.00 do 16.00
hodin do Mateřské školy Chrást na „DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“. V těchto dnech budete mít
možnost si vyzvednout žádost a další tiskopisy potřebné pro přijetí vašeho dítěte do naší mateřské školy.
S vyplněnými tiskopisy se pak dostavíte K ZÁPISU DĚTÍ, který proběhne V ÚTERÝ 15.3.2011 v době
od 8.30 do 11.30 a od 13.00 do 16.00 hodin v Mateřské škole Chrást.
Jana Bohuslavová – ředitelka MŠ Chrást
ZUŠ Chrást
Milí čtenáři Kulicha,
nastává nám zase čas soutěží základních uměleckých škol, díky jejichž výsledkům se v minulých dvou letech
o ZUŠ Chrást tolik mluvilo (v roce 2009 titul Nejaktivnější ZUŠ Plzeňského kraje, v roce 2010 titul Nejlepší
ZUŠ Plzeňského kraje). Nerad bych, aby vznikl dojem, že opět jakousi setrvačností získáme vavříny. Letos se
totiž soutěží v oborech, ve kterých jsme nemívali tak dobré výsledky (v roce 2008, kdy se naposledy v těchto
oborech soutěžilo, jsme byli až na 30. místě). Znamená to, že pro tentokrát můžeme být spokojeni, když se

umístíme v celkovém pořadí do 15.místa (v to já v skrytu duše doufám) a pokud bychom snad skončili do
10.místa, budu to považovat za výrazný úspěch a prosím všechny, aby to brali také tak. Vždyť za takový
posun by se v žebříčcích populární hudby uděloval titul „Skokan roku“. Tak jako tak věřte, že naši žáci i
učitelé dělají maximum možného, co v daných podmínkách lze. 22.února jsme uspořádali koncert ve
Volduchách, na kterém kromě žáků z naší voldušské pobočky vystoupili i všichni, kdo nás budou
reprezentovat v okresních kolech letošních soutěží. Již 25. a 26.února to bude 8 klavíristů, 12.března 2
kytaristé a 19.března 3 houslisté. Ve Volduchách si tedy odbyli jakousi generálku. Držte jim, prosím, palce.
Ač teprve končí únor, jiné typy soutěží už máme za sebou a opět se s vámi mohu podělit o radost.
V celostátním kole soutěže Zlatá struna náš zpívající kytarista JAKUB ČERVENÝ získal celkově 2.cenu,
když přitom v autorské části soutěže zvítězil. Gratulujeme jemu i jeho pedagogům (Irena Výrutová – zpěv a
Antonín Černý – kytara). Další vítězství přinesl škole soubor MYŠMAŠ, pracující pod dohledem paní
učitelky Petry Brabcové. Po dvou letech se opět zúčastnil Dětské porty a v celostátním kole ve své kategorii
opět zvítězil. Gratulujeme!
Nejen soutěžními úspěchy se škola může chlubit. S radostí sděluji, že žačka paní učitelky Anny Černé LINDA
COGANOVÁ zahajuje cestu k profesionální hudební dráze. Úspěšně totiž složila zkoušky na Plzeňskou
konzervatoř. Patří jí velké blahopřání a držíme palce i do budoucna.
Závěrem vás chci upozornit na jedno důležité datum. 28.března v 17:00 hod. v Lidovém domě v Chrástu
pořádáme koncert našich učitelů. Učitelský koncert se stal už každoroční tradicí, srdečně vás na něj zveme i letos.
Květoslav Borovička, ředitel ZUŠ Chrást

Farní sbor ČCE
V sobotu 12.3. od 17 hodin: „postní“ Čaj o páté na faře o spravedlivém obchodu FAIR TRADE s Kateřinou
Chejlavovou, promítáním a ochutnávkami čaje, kávy nebo mangových plátků rozmanitých chutí z Filipín,
případně možností nákupu (za ochutnávku se vybírá příspěvek 30 Kč).
Oddíl Sluníčko
☼ Upozorňujeme rodiče, že ve čtvrtek 3.3.2011 nebude pravidelné cvičení v tělocvičně TJ Spartak Chrást,
ale bude v naší klubovně v Hasičské zbrojnici v Chrástu od 9.00 hodin.
☼ V pátek 18.3. a v sobotu 19.3.2011 proběhne v bývalém kinosále v Lidovém domě v Chrástu Burza
dětského oblečení, obuvi a sportovních potřeb. 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 13.00 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 Vás zve na „Pletení z pedigu“, které se uskuteční v úterý 22.3.2011 od 20.00 hodin
v klubovně Hasičského sboru Chrást. Cena kurzu je 270 Kč. Budeme plést velikonoční věnec. Vyučující
bude Lenka Voráčová. Závazné objednávky nahlaste nejpozději do 15.3.2011 na telefon: 606 572 022 (p.
Čechurová) nebo na e-mail: slunicko.vesele.info@seznam.cz, z důvodu zajištění potřebného materiálu.
☼ Oddíl Sluníčko Vás zve na „Korálkování“, které se uskuteční v úterý 22.3.2011 od 20.00 hodin
v klubovně Hasičského sboru Chrást. Cena kurzu je 270 Kč. Budeme dělat ketlovaný šperk z korálků.
Vyučující bude Lenka Voráčová. Závazné objednávky nahlaste nejpozději do 15.3.2011 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.
☼ Oddíl Sluníčko při TJ Spartak Chrást pořádá „Maškarní bál“ ve čtvrtek 24.3.2011 od 09.00 hodin
v tělocvičně TJ Spartak Chrást. Děti se mohou 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.
Vezměte si s sebou masku pro dítě i pro dospělého, dobrou náladu a přezůvky. Těšíme se na Vás.
Oddíl volejbalu
Oddíl volejbalu nabízí zájemcům o rekreační tenis pronájem tenisového kurtu ve sportovním areálu
v Chrástu. Bližší informace vám podá p. Jan Čermák na tel. 604 607 468.
CK Sport Beran Chrást
ZUMBA v Chrástu
Sport Beran indoor cycling centrum Vás zve do tělocvičny Základní školy v Chrástu na cvičení ZUMBA
s Věrou Sládkovou každé pondělí a středu od 20:00 do 21:00. Začínáme již ve středu 2.3.2011. Jednotlivé
vstupné 80,- Kč/1 lekce nebo permanentka za 600,-Kč na 10 hodinových lekcí. Permanentku zakoupíte
v prodejně Sport Beran Chrást. Počet míst na lekci je omezen! Rezervace na telefonu 604 642 728.

Okénko zastupitelů SNK – Volba pro obec Chrást:
viz příloha č. 1

