Sbor dobrovolných hasičů Chrást
Sbor dobrovolných hasičů v Chrástu Vás srdečně zve na hasičský ples do restaurace Lidový dům
v Chrástu, který se koná 9.3.2013 od 20:00. Předprodej vstupenek bude od 4.3.2013 v restauraci U
Závor.
V letošním roce slaví SDH v Chrástu 100 let od založení sboru. Oslavy naplno propuknou 8.6.2013
při chrásteckém dnu na tradičním sousedském posezení.
Proto se přijďte už pobavit na hasičský ples, který bude první událostí v tak významném roce pro
hasiče v Chrástu. Na plese vás čeká bohatá tombola.
Za SDH Chrást Martin Suchý
Místní knihovna – nám. Čsl. legií 599, 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 (2.3.)
8.00 – 12.00
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
Pondělí 4.3. bude zavřeno.
13.3. v 15.30 proběhne v rámci Čtení v DPS přehlídka účastníků recitační a pěvecké soutěže
chrástecké ZŠ. Všichni, kdo mají chuť se pochlubit tím, co se naučili do soutěže (i ti, kteří
nebyli oceněni), jsou vítáni i se svými kamarády.
Březen - měsíc čtenářů je zase tady a s ním zahájení soutěže o nejpilnějšího čtenáře.
Vyhodnocení již tradičně v Týdnu knihoven (1. týden v říjnu).
Přehled akcí:
Datum
Čas

Místo

pá 8.3.

19,30

Lidový dům

so 9.3.
út 12.3.

20,00
19,00

Lidový dům
hasičárna

st 13.3.

15,30

DPS Chrást

Akce

Pořadatel

Dlouhý, široký a krátkozraký –
Trnovská uměl. společnost uvádí
Lidový dům
dílo pánů Svěráka a Smoljaka
(viz příloha)
SDH Chrást
Hasičský ples
oddíl Sluníčko
Výroba šperků z korálků
Čtení v DPS - s přehlídkou
Kulturní výbor
účastníků recitační a pěvecké
soutěže ZŠ Chrást

st 13.3.st 20.3.
pá 15.3.

8,30-11,30 a
MŠ Chrást
14,00-16,00
20,00
Hostinec U Žáby

so 16.3.

7,00-19,00

so 16.3.

10,00-12,00

čt 21.3.so 23.3.

Dny otevřených dveří v MŠ

MŠ Chrást

Koncert skupiny Regenerace

Hostinec U Žáby

tělocvična

Lukostřelecké závody

oddíl lukostřelby

Lidový dům

Burza dětského oblečení,
obuvi a sportovních potřeb

oddíl Sluníčko

ZŠ Chrást

Velikonoční zdobení
(viz příloha)

ZŠ Chrást a
Hana Mastná

út 26.3.

7,30-16,00

MŠ Chrást

Zápis dětí do MŠ na šk. rok
2013/14 s odevzdáním
vyplněných tiskopisů

MŠ Chrást

út 26.3.

18,00

Lidový dům

Koncert učitelů ZUŠ Chrást

Lidový dům
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Události měsíce:
8.3. – Mezinárodní den žen
20.3. – první jarní den
28.-29.3. – Velikonoční prázdniny
31.3. – přechod na letní čas
(posun o 1 hodinu vpřed)

KULturní Informace pro CHrást

Březen 2013

Dobrý den.
Čp. 36: hospoda u Hudečků (též u Lišků, u Šimůnků).V roce 1719 vystavělo město Plzeň na konci
Chrástu panskou hospodu a šenkýřům ji pouze propůjčovalo. Od roku 1782 byl hospodským
plzeňský měšťan Josef Kail. Byl dědičným nájemcem a kromě šenku mu patřilo i několik polí a
luk v okolí obce. Později se majitelé několikrát měnili, až v r. 1901 (2. polovinu v r. 1903) koupili
nemovitost bratři Vít a Vojtěch Švajcrovi. Vojtěchovu polovinu zdědila Marie Švajcrová,
provdaná za Josefa Šimůnka. Před druhou světovou válkou byl hospodským Bedřich Švajcr.
V šedesátých létech 20. století mu byl hostinec vyvlastněn. K 1. lednu 1962 zde byla otevřena
samoobsluha. Majetek byl rodině vrácen po listopadu 1989.
Slovo starosty:
Nejkratší měsíc roku únor je za námi a první jarní měsíc březen před námi…! Sníh už nás nebaví a
zvlášť, když napadne a záhy roztaje. Mokré boty, břečka na silnicích a chodnících nikoho neláká na
procházky a tak se naše obec i díky jarním školním týdenním prázdninám vylidnila a vychází pouze ten,
kdo musí. Jediné, kdo musí, jsou děti do školky, které žádné prázdniny nemají. Naopak uvidí nové
kamarády, kteří se přijdou do MŠ podívat s rodiči na dny otevřených dveří (od 13.3. do 20.3.) a
následně se zapíší (26.3.) na nový školní rok 2013/2014. Již třetí rok od rekonstrukce plníme naši MŠ
na maximum (tj. 84 dětí) a naše ZŠ začíná mít díky tomu opět silné ročníky, kde je ve třídách více než 20
dětí. Ve školním roce 2013/2014 budeme mít dvě první třídy (přijato celkem 33 dětí), kde se na
financování učitelky budeme podílet z obecního rozpočtu. Znamená to, že se naše obec rozvíjí a
demografický vývoj nezůstává na mrtvém bodě. V současné době je nás zde trvale žijících 1792
chrástečáků. Co však bylo letos překvapením je to, že Plzeňský kraj uvolnil finanční prostředky dotace z programu rozvoje venkova - pouze pro obce do 1500 obyvatel. Jen pro informaci! Z tohoto
dotačního programu jsme udělali v roce 2007 úpravu křižovatky U Stadionu a přechod přes trať
pro pěší, v roce 2009 vyměnili okna a vchodové dveře na OÚ, v roce 2010 vyměnili podlahové
krytiny v učebnách ZŠ, v roce 2011 okna a vchodové dveře na ZUŠ a v roce 2012 jsme opravili
sociální zázemí včetně úpravy okolí ve sportovním areálu obce. No a letos bohužel NIC …!! Co nás
však těší je to, že po obci stále vidíme více policejních hlídek. Jsem rád, že slib, který nám dal krajský
policejní ředitel na sklonku roku, když naši policejní stanici přiřadili k Plzni–město, byl splněn a
policie je opravdu v obci vidět. Ale v každém případě doporučuji obezřetnost a opatrnost. Hlídejte si
svůj majetek, protože se krade nevídaně a nekontrolovatelně. Díky amnestii, nezaměstnanosti, drogám a
drzosti lumpů buďte vždy v pohotovosti a mějte cenné věci pod zámkem nebo dobře pojištěné.
Obec se snažíme udržovat v pořádku a dáte mi určitě za pravdu, že vždy po každé chumelenici máte
chodníky, přechody, mosty i přilehlé komunikace vždy čisté. Jsou pouze totálně rozbité. Zvlášť
komunikace II/180 kolem rybníka k radnickému přejezdu. Již delší dobu jednáme s Krajským úřadem o
kompletní opravě. Kromě pořádku po obci jsme také uložili a zachránili do dřevěných roštů, které naši
údržbáři zhotovili v Lidovém domě, historické divadelní kulisy, které jsme sundali z půdy při
rekonstrukci střechy. Jsou opravdu krásné a svědčí to o tom, že Chrást byl divadelním centrem pro
široké okolí. Velice si vážím ochotníků, kteří tyto kulisy používali pro naši zábavu. Lidé po představení
odcházeli spokojení a optimisticky nabití. Současná zábava u mrtvých elektronických počítačových
skříněk a prázdných televizních dialogů nás spíše vybíjí. Kdo by měl zájem vidět oprášenou historii,
může se na kulisy podívat po dohodě na OÚ. Třeba při pohledu na ně zavzpomíná na staré divadelní
časy nebo přijde s novým nápadem na zrození nového ochotnického spolku. V elektronice a v politice se
již více nevymyslí. Ale v živém divadle je stále o čem hrát. Jako motivaci jsme pro vás pozvali na
pátek 8.3. divadelní spolek TRUS, který nám představí pravou Cimrmanovskou pohádku
Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Divadlo se hraje na Mezinárodní den žen a každá návštěvnice,
která přijde, dostane malý jarní dárek k tomuto hezkému svátku…Těšíme se na vás!!
Přeji Vám krásný slunečný první jarní den (20.3.), o hodinu kratší spaní s delší snídaní při přechodu na
letní čas (31.3.) a krásné velikonoční svátky plné jarní i osobní pohody.
starosta L. Bohuslav

Informace pro veřejnost:
• Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:
- sobota 9.3. – zájezd autobusem Domažlicko - Koloveč, Krchleby – cukrárka-koláčky (cena 150 Kč)
• Od 16.2.2013 došlo k posunu odjezdu autobusu MHD linky č. 52 ve všední dny
z Doubravky – nově odjíždí v 8,05 (dříve v 8,10) a zajíždí až do Bušovic.
• Obec Chrást provozuje SMS InfoKanál, který umožňuje zasílání důležitých informací na
zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v SMS (zatím registrováno 216 občanů). 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 80 občanů. Úřední deska zůstává stále
jako hlavní informační místo, ale lze jednoduše využít i modernější způsob. Služba je bezplatná.

Je pátek 22.2. a KARNEVALOVÉ řádění právě začíná. Po ranním sletu masek,
pohádkové svačině a srazu všech přecházíme do tělocvičny, kde na nás čeká řada
překvapení v podobě zábavného programu s klaunem Ferdinandem. Po jeho kouzlení,
žonglování, jízdě na jednokolce a jiných aktivitách pokračuje naše karnevalové veselí
nejrůznějšími soutěžemi a tanci v různých podobách. Na závěr karnevalu nechybí ani naše
společné foto a odměna pro všechny.
A to bylo o únoru vše.
Rádi bychom Vás však pozvali na březen. Ve dnech 13. – 20. 3. proběhnou v mateřské
škole „DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ (viz tabulka), při kterých se s vámi se všemi, kteří
se k nám chystáte, rádi uvidíme a kdy si vyzvednete všechny potřebné tiskopisy pro přijetí
vašeho dítěte do MŠ. V úterý 26. 3. pak proběhne ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY,
kdy vyplněné tiskopisy odevzdáte. Těší se na vás kolektiv zaměstnanců MŠ.

ZUŠ Chrást - www.zus-chrast.cz
Vážení čtenáři Kulicha,
rád se s vámi podělím o radost z prvního letošního soutěžního úspěchu. V okresním kole soutěže
základních uměleckých škol v oboru komorní hry s převahou dechových nástrojů soutěžilo za naši
školu pět souborů. Dva z nich získaly 2. ceny (Eliška BÍLÁ, Magdalena ŠTUKSOVÁ a Lucie
MUŽÍKOVÁ a dále Adéla JIŘINCOVÁ, Marie ŘÁHOVÁ a Ondřej ŠEVČÍK) a tři soubory
spolu s 1. cenou mají i postup do krajského kola! Jsou to flétnové duo Hana LOUDOVÁ a
Martina ŠALOMOVÁ (ze třídy paní učitelky Petry Brabcové), duo zobcových fléten Pavel
KIELBERGER a Laura KOPŘIVOVÁ (ze třídy paní učitelky Marty Neumannové) a kvarteto
zobcových fléten QarTETKY – Lenka ČECHUROVÁ, Markéta HERYNKOVÁ, Martina
ŠALOMOVÁ a Alexandra ŠANTOROVÁ (ze třídy paní učitelky Petry Brabcové). Gratulujeme!
Zmíním se ještě o první významné koncertní události tohoto roku. Vždy na den učitelů pořádáme
učitelský koncert. Tentokrát však 28. březen připadne na velikonoční prázdniny, proto letošní
Koncert učitelů pořádáme již 26. března v 18:00 hod. v Lidovém domě v Chrástu. Každoročně
mívají tyto koncerty báječnou úroveň, proto k této příležitosti srdečně zveme všechny kulturně
založené občany Chrástu, své účasti v publiku zaručeně nebudete litovat. Ostatní události z našeho
koncertního kalendáře budou aktuální ke sdělení v příštím čísle Kulicha.
Květoslav Borovička, ředitel ZUŠ Chrást

Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
☼ Oddíl Sluníčko Vás zve na „Výrobu šperků z korálků“, která se uskuteční v úterý 12.3.2013
od 19.00 hodin v naší klubovně v Hasičské zbrojnici v Chrástu. Cena kurzu je 220 Kč.
Budeme tvořit šperk z rivolek a korálků. Vyučující bude Lucie Svobodová. Závazné objednávky
nahlaste nejpozději do 7.3.2013 na telefon: 606 572 022 (p. Čechurová) nebo na e-mail:
slunicko.vesele.info@seznam.cz, z důvodu zajištění potřebného materiálu.
☼ Burza dětského oblečení, obuvi a sportovních potřeb se koná v pátek 15.3. a
v sobotu 16.3.2013 v bývalém kinosále v Lidovém domě 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 10.00 do
12.00 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 Kulichu,
koncem měsíce ledna se v Plzni konalo krajské kolo Dějepisné olympiády, ve které
reprezentoval naši školu žák 7. třídy Ondřej Sterly, který obsadil krásné 2. místo. 19. února se
vybraní žáci naší školy zúčastnili školního kola matematické soutěže Pythagoriáda, ve které
někteří dosáhli velmi dobrých výsledků a postupují do okresního kola. Dne 20. února na naší
škole proběhla pěvecká soutěž, ve které se na prvních místech ve svých kategoriích umístili
žáci: Vít Komanec, Tereza Štěpánková a Laura Kopřivová. Poslední předprázdninový den se
celá naše škola vydala na společné bruslení na zimní stadion v Třemošné a poté už se děti
mohly těšit na jarní prázdniny, které jim letos začaly 25. února.
MŠ Chrást - www.mschrast.cz
Únor v mateřské škole
Po pomalém lednovém rozjezdu se v únoru uskutečnilo mnoho dalších akcí. Naši budoucí
školáci se hned dvakrát setkali kvůli plánování společných setkání a jejich námětu.
Dřina to byla obrovská, ale nakonec jsme se dohodli a téma je jasné. Zatím si ho ale
necháme pro sebe.
Všichni jsme se již ale nejvíce těšili na naši hlavní únorovou akci - a tou byl karneval.
Den před ním nás ještě přijelo navštívit divadlo Dráček s představením O Sněhurce, a pak
už jsme se konečně dočkali.

CK Sport Beran - cyklistický klub
Koncem února dorazilo nové týmové oblečení. V březnu nás čeká přechod z lyží na kola,
protože sezona startuje časovkou jednotlivců horských kol v Golf parku Dýšina v sobotu
30.3. Propozice na www.golfpark.cz. Na této akci se podílíme organizačně, formou
zapůjčení dřevěných překážek Junior Bike parku pro dětskou jízdu zdatnosti. A o týden
později (7.4) již startuje první závod Plzeňského poháru horských kol BECKER cup
v Městě Touškově. Obě akce jsou určeny pro širokou cyklistickou veřejnost!
SPORT BERAN ZUMBA+PILATES
V březnu pokračuje ve školní tělocvičně každé pondělí od 20:00 ZUMBA s Kateřinou
Melišovou a každou středu od 20:00 PILATES s Martinou Hronovou. Rezervace nutná
předem na tel: 604 642 728. Počet míst je omezen! Marcel Beran
FC Spartak Chrást
Zveme Vás na březnová utkání našich týmů:
„A“ mužstvo:
příprava
16.
17.
18.
19.

NE
SO
SO
SO
SO

03.03. 10:00 Králův Dvůr- Chrást (hř. Beroun) bus 8,00
bus 7,45
09.03. 10:15
Aritma - Chrást
16.03. 15:00
Chrást - Štěchovice
bus 13,15
23.03. 15:00
Hořovicko - Chrást
30.03. 15:00
Chrást - Český Krumlov

„B“ mužstvo:
14. NE 24.03. 15:00 Smíchov - Chrást B
15. NE 31.03. 15:00 Chrást B - Prazdroj

