Místní knihovna - 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 (3.3.)
8.00 – 12.00
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
Vítejte v březnu, měsíci čtenářů!
Celý březen patří 220 chrásteckým čtenářům, kteří už ví, že mlsat se dají i knihy z knihovny. Jaké
to má výhody? 1. Nezavalí vás doma hromady vlastních knih. 2. Můžete si vybrat podle libosti
knížku sladkou, ostrou, pikantní i dietní, případně i časopis. 3. Na jaře se prodlužuje den, takže
nepotřebujete téměř žádnou elektřinu. 4. Knížka s vámi může putovat kam jenom si smyslíte - i
tam, kde není signál. 5. Zápisné na celý rok stojí jako jedna návštěva u lékaře, případně
s receptem. 6. Můžete přijít s celou rodinou, ba i pejskem, pro každého se něco najde.
Nabídku knihovny si můžete prohlédnout v on-line katalogu, pokud jste přihlášeným čtenářem lze
rovnou i rezervovat vybraný titul. Když vám klekne domácí počítač, přijďte si nutné záležitosti
vyřídit zdarma na jednom ze dvou počítačů pro veřejnost v knihovně. A věrní čtenáři
nezapomenou: v březnu startuje odpočítávání nejpilnějšího čtenáře, který bude vyhlášen v říjnu,
v Týdnu knihoven! Ve fondu je na 13 tisíc knížek a všechny se na vás těší.

Přehled akcí:
Datum

Čas

Místo
Měšťanská
Beseda Plzeň

so 3.3.

16,00

so 3.3.

Setkání dětských lidových
muzik

Pořadatel
Lidová muzika
z Chrástu

20,00

Lidový dům

Hasičský ples

SDH Chrást

so 3.3.

20,30

hospoda U Žáby

Koncert Záviš – folk jen pro
dospělé

hospoda U Žáby

po 5.3.pá 9.3.

8,30-11,30
14,00-16,00

MŠ Chrást

Dny otevřených dveří v MŠ

MŠ Chrást

pá 9.3.

19,30

Lidový dům

Divadelní hra Akt (viz příloha)

Trnovská umělecká
společnost

st 14.3.

15,30

DPS Chrást

Čtení v DPS

Kulturní výbor

čt 15.3.

15,30

DPS Chrást

Tradičně březnová přehlídka
účastníků recitační a pěvecké
soutěže ZŠ

Kulturní výbor

so 17.3.

11,00-13,00

Lidový dům

Burza dětského oblečení,
obuvi a sportovních potřeb

oddíl Sluníčko

st 21.3.

7,30-16,00

MŠ Chrást

Zápis dětí do MŠ na šk. rok
2012/13 s odevzdáním
vyplněných tiskopisů

MŠ Chrást

so 24.3.

9,00-11,00

!budova OÚ Chrást!

Humanitární sbírka textilu

Diakonie Broumov
+ OÚ Chrást

po 26.3.

18,00

Měšťanská
Beseda Plzeň

Koncert k zahájení festivalu
Jeden svět

Lidová muzika
z Chrástu

ZŠ Chrást

Velikonoční zdobení
(viz příloha)

ZŠ Chrást a
Hana Mastná

st 28.3.so 31.3.

Akce

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
únor 2012

Události v březnu:
8.3. – Mezinárodní den žen
21.3. – první jarní den
25.3. – přechod na letní čas
(posun o 1 hodinu
vpřed)

KULturní Informace pro CHrást

Březen 2012

Dobrý den.
Dvůr s pohnutým životopisem je č.25, U Lantichů. Dvůr se prvně připomíná v roce 1537,
kdy zde hospodařil Urban. Původní název dvora byl Pietkovský po sedláku Pietkovi, ten
zde hospodařil před rokem 1590. Od počátku 19. století byl dvůr nazýván Lantichovský.
Poslední „Lantich“ byl Jiří Martínek, který odkázal dvůr v roce 1869 své dceři Anně, vdané
za Řihánka. Tím se opět změnilo jméno, tentokrát na Řihánkovský. Část polností i se
stavením koupil po roce 1910 Jan Polívka, odtud pak název dvora Polívkovský. V roce
1945 se zde konaly oslavy dožínek za účasti amerických vojáků, kteří ochutnali pravé české
koláče. V roce 1981 byl dvůr zbořen a bylo zde postaveno zdravotní středisko.
Slovo starosty:
Jestliže jsem v minulém Kulichu psal, že zatím nevíme, zda se blíží zima nebo jaro, tak nám únor
ukázal svoji sílu hned v jeho první polovině. Sníh se snažil na nás trochu vybafnout, zda se ho
nezalekneme. Silný až extrémní mráz zatočil s našimi nařezanými polínky a roztočil naše
plynoměry i elektroměry na maximum. Jen děti se radovaly, že mohly nasadit brusle a dokončit tak
důstojně zimní sezonu. V tomto nepříznivém období pokračujeme na opravách v obecních
budovách, na kterých je stále dost práce. Vyklidili jsme sklepy v tělocvičně, provedli rekonstrukci
osvětlení v hasičárně a začali jsme s likvidací nehezkého skladiště v Žitné ulici (bývalý sklad
kovomatu), kde je naším cílem vytvořit další hezký odpočinkový kout naší obce. Jako obvykle
praskala v třeskutých mrazech v obci voda a proto bychom vás rádi informovali o různých
podobných haváriích prostřednictvím SMS – InfoKanálu, který jsme rozjeli od 1.2.2012. Zatím se
přihlásilo pouze 106 občanů. Jednou SMS zprávou, kterou vám zašleme, budete vědět, že se
něco v obci děje a třeba to oceníte, protože místo praní prádla, vaření nebo řezání dřeva na
cirkulárce si dáte třeba společné kafe od 10. 00 do 18.00 hod., protože v obci nic nepůjde.….a
než to spraví, tak klidně přijďte na OÚ a my vám s přihlášením rádi pomůžeme. Březen je
měsícem rozjezdu do jarní velikonoční nálady. A co nás všechny hned na jaře čeká? Na
zastupitelstvu jsme se rozhodli, že provedeme během měsíce března kontrolu všech obecních
studen, zda jsou oprávněně v nájmu včetně napojení a taky označíme autovraky, které budeme na
náklady majitelů likvidovat. Začínají se nám zde po obci hromadit. Od 1.4. budeme jezdit
bohužel do Plzně v novém systému IDP. Budeme si připlácet 8,- Kč za jednu jízdu z Chrástu
do Plzně-Zábělé (více si přečtěte v příloze). Ale přece jenom se něco povedlo. Po dlouhých
jednáních lidé starší 70 let budou jezdit do Plzně i po Plzni MHD zdarma. Všichni musíme
uznat, že si to zaslouží. A aby těch novinek nebylo málo, tak jistě už víte, že do poštovních
schránek nám od 1.3. dopisy od blízkých neroznáší naše poštovní doručovatelky. Modernizace,
inovace a „vylepšení“ zasáhla i Českou poštu. Došlá pošta se bude rozdělovat v Plzni a do
našich ulic přijede modrý poštovní vůz z Plzně a do označených schránek s č.p. nám vhodí
dopis. Tak pozor!! Označte si prosím svoje schránky svým číslem popisným, protože jinak si
pro něj poběžíte na poštu… tedy budete-li vědět, že máte nějaký dopis dostat. Tak mám
někdy pocit, že dříve než moderní technika a elektronika nás zlikvidují výmysly nic neříkajících
zlepšení, inovací a snaha být nejchytřejší. Jára Cimrman by musel mít obrovskou radost a asi i
proto si divadlo TRUS s cimrmanovskou tématikou vybralo i naši obec a v sobotu 9.3. nás
přijde pobavit od 19.30 hod. do LD. Všichni jste srdečně zváni. V obci byla dokončena
digitalizace pozemků, provádí se komplexní pozemková úprava a hned tu máme nové geodety,
kteří nemilosrdně přeskakují ploty ukazují nesmyslné pověření a pásmem měří vaše zahrady. Ty

jediní zapomněli, že již existují moderní laserové měřiče vzdáleností, ale nezapomněli, že
v zahradách, garážích a domech jsou různé potřebné věci a než vše změří, tak ještě před tím
stihnout kromě jiného sebrat i králíky… asi by to mohli být přímí svědci! Tak pozor na falešné
geodety s pásmem. Přeji nám všem krásný klidný jarní teplý březen.
starosta L. Bohuslav
Informace pro veřejnost:

• Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:
- v sobotu 10.3.-14,00 hod. – Modrý salonek Dýšina – Výroční čl. schůze ZO ČZS a přednáška Dr.
Václava Větvičky – Zajímavosti přírody

• Obec Chrást zahájila provoz SMS InfoKanálu, který umožňuje zasílání důležitých

informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v SMS. 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 60 občanů. Úřední deska
(nově umístěná z boku OÚ) zůstává stále jako hlavní informační místo, ale lze jednoduše využít i
modernější způsob. Služba je bezplatná.
• Od 1.4.2012 budou platit nové tarifní zásady pro cestování vozidly MHD v zóně „Chrást“.
V příloze (z druhé strany pozvánky na divadelní hru Akt) vám je přinášíme. Upřesňující informace
k cestování MHD v zónách Integrované dopravy Plzeňska (IDP) můžete očekávat v příštím vydání
Kulicha.
• Připomínáme zájemcům, že nadále probíhá zdravotní cvičení (cvičení na míči) s Andreou
Kunčickou každou středu v 18,45 v tělocvičně základní školy.
Diakonie Broumov
OÚ Chrást ve spolupráci s Diakonií Broumov pořádá humanitární sbírku použitého ošacení,
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů,
dek a obuvi. Věci, prosíme, zabalte do igelitových pytlů nebo krabic, aby se nepoškodily transportem.
Sbírka se uskuteční v sobotu 24.3.2012 od 9,00 do 11,00 hod. v budově Obecního úřadu
v Chrástu. Děkujeme Vám.
Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
☼ Burza dětského oblečení, obuvi a sportovních potřeb
V pátek 16.3. a v sobotu 17.3.2012 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.
ZŠ Chrást - http://skolachrast.blog.cz/
Milí čtenáři Kulicha,
v měsíci únoru proběhly na naší škole dvě soutěže. První z nich – recitační soutěž proběhla hned
začátkem měsíce - 2. února. Žáci byli rozděleni do 5 kategorií podle věku, na prvních místech se ve
svých kategoriích umístili žáci Eva Šrédlová, Tereza Chudáčková, Zuzana Kilbergerová, Michaela
Fryčková a Jan Pašek. Další soutěží byla pěvecká soutěž, která proběhla 16. února a zúčastnili se jí
pouze žáci 1. stupně. Děti byly rozděleny do 3 kategorií, ve kterých se na prvních místech umístili
žáci Vít Pilař, Kateřina Keplová a Zuzana Kilbergerová. Poslední den před jarními prázdninami,
které nám o týden zkrátily měsíc únor, navštívil druhý stupeň Komorní divadlo v Plzni a zhlédl

představení Fantom Morrisvillu. Poslední únorový den se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili okresního
kola v basketbalu, které se konalo v Plzni na 26. ZŠ.
MŠ Chrást - www.mschrast.blog.cz
Zveme Vás v týdnu od pondělí 5.3. do pátku 9.3.2012 v době od 8.30 do 11.30 nebo od 14.00 do
16.00 hodin do Mateřské školy Chrást na „DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“. V těchto dnech
budete mít možnost si naší školu prohlédnout, pohrát si, vidět se se svými kamarády a 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 VE STŘEDU 21.3.2012 v době od
7.30 do 16.00 hodin v Mateřské škole Chrást.
Jana Bohuslavová – ředitelka MŠ Chrást

Občanské sdružení CANTOREUM
Vážené dámy, vážení pánové, příznivci našeho sdružení. Srdečně děkujeme za Vaši podporu.
Kontaktní osoba sdružení: Mgr. Libor Steiner, +420725322152, e-mail: steiner.libor@seznam.cz.

Lidová muzika z Chrástu
Lidová muzika z Chrástu je i letos spolupořadatelem Setkání dětských lidových muzik, které
se koná v Malém sálu Měšťanské Besedy v Plzni. Na koncertě se sejdou nejlepší dětské
folklórní soubory celého regionu, připravující se mimo jiné na soutěž Zpěváčci v Rokycanech
(24.3.) nebo soutěž souborové hry lidových nástrojů ZUŠ (31.3.) - na koncert srdečně zveme.
V pondělí 26.3. bude navíc chrástecký soubor hudebním doprovodem na slavnostním zahájení
festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.

SDH Chrást
•Srdečně zveme všechny občany na tradiční hasičský bál, který se koná v Lidovém domě v Chrástu
v sobotu 3.3.2012 od 20,00 hodin. Věříme, že hudba Oáza a bohatá tombola Vás všechny naláká i letos.
Kolektiv mladých hasičů SDH Chrást
•Schůzky kolektivu mladých hasičů se konají každý týden vždy ve středu a čtvrtek, mladší od 15.30
do 16.30 a starší od 16.30 do 17.30. Dětem se věnují Mirka Pluhovská a Martina Bílá.
•V měsíci lednu a únoru se děti připravovaly v nově zrekonstruované klubovně na pohárové soutěže
odborné rady mládeže PS, ale i na literární a výtvarnou soutěž pořádanou Sdružením hasičů Čech,
Moravy a Slezska – Požární ochrana očima dětí. Děti tvořily výtvarná a literární díla s požární
tématikou. Tři nejlepší díla, která pomáhají vedoucím vybrat i rodiče prostřednictvím hlasování na
našich nových webových stránkách hasici-chrast.webnode.cz, budou do této soutěže zaslána.
•18.2. jsme se se dvěma družstvy mladších dětí zúčastnili Zimního závodu pionýrské všestrannosti
v Oboře. Soutěž byla pojata jako branný závod. Děti zdolávaly trať dlouhou cca 6 km a plnily úkoly
na sedmnácti stanovištích. Umístily se na krásném 7. a 18. místě.
•14.-15.3. budou děti skládat odborné zkoušky – preventista, strojník.
•18.3. uskutečníme exkurzi pro mladé hasiče a jejich rodiče na hasičskou záchranou stanici v Plzni Košutce. V měsíci březnu bychom se také rádi zúčastnili další soutěže v Úněšově, abychom opět
poměřili síly s ostatními kolektivy.

FC Spartak Chrást
Zveme Vás na přípravné a mistrovská utkání chrásteckých mužstev:
„A“ mužstvo:
16.
17.
18.
19.

Ne
Ne
So
Ne
So

4.3.
11.3.
17.3.
25.3.
31.3.

„B“ mužstvo:
10:15 Viktoria „B“ – Luční ul.
14:30
Horš. Týn - Chrást
15:00 Chrást - Horažďovice
15:00
Klatovy - Chrást
16:00
Chotíkov – Chrást

14. So
15. So

24.3. 15:00
31.3. 16:00

Sparta - Chrást "B"
VS Plzeň - Chrást "B"

