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.
Pro bližší info sledujte internetové stránky www.ldchrast.cz.

Veselé Velikonoce

FC Spartak Chrást
Zveme Vás na mistrovská utkání chrásteckých mužstev:
Krajský přebor mužů "A" - jaro 09/10
SO 03.04. 15:00 Chrást
Bolevec
ST 07.04. 16:30 Chanovice Chrást
SO 10.04. 16:30 Hor.Bříza Chrást
Pohár ST 14.04. 16:30 Hor.Bříza Chrást
21.
SO 17.04. 15:00 Chrást
M.Touškov
22.
NE 25.04. 17:00 Rozvadov Chrást
23.
PÁ 30.04. 18:00 Chrást
Holýšov
19.
16.
20.

Městský přebor mužů "B" - jaro 09/10
15.
16.
17.
18.
19.

NE
NE
NE
SO
NE

04.04.
11.04.
18.04.
24.04.
02.05.

15:00
16:30
15:00
17:00
15:00

Chrást "B"
Bolevec "B"
Chrást "B"
St. Plzenec
Chrást "B"

Malesice
Chrást "B"
FC Dýšina
Chrást "B"
Košutka

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 (až 10.4.!!!) 8.00 – 12.00
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.

Přehled akcí:
Datum

Čas

Místo

Akce

Pořadatel

so 10.4.

21,00

klub Buena Vista,
Plzeň

Křest CD chrásteckoplzeňské kapely
Na rozcestí

Buena Vista

ne 11.4.

9,30

U Žáby

Junior Becker Cup

Sport Beran

st 14.4.

15,30

DPS Chrást

Dubnové čtení v DPS

Kulturní výbor

so 17.4.

9,00-18,30

tělocvična

Badmintonový turnaj

oddíl badmintonu

so 17.4.

20,00

Hostinec U Žáby

so 24.4.

9,00-11,00

tenisové kurty

út 27.4.

20,00

hasičárna

pá 30.4.

16,00

„Rockotéka Michala Hostinec U Žáby
Mráze“ – Rock&Oldies
OÚ Chrást,
Jarní pochod
Kultur. a sport.
„Chrástecké ručičky“
výbor a oddíl
– 3. ročník
Sluníčko
Pletení z pedigu

Hruškova
meditační zahrada Koncert ZUŠ pořádaný
Lenkou Čechurovou
v Plzni

oddíl Sluníčko
ZUŠ Chrást

Vyluštění hádanky z úvodu: Milan Knížák, nar. 19.4.1940 v Plzni
Kontakt na tvůrce Kulicha: referent@obecchrast.cz, knihovnachrast@volny.cz.
Vydává Kulturní a sportovní výbor OÚ Chrást
b ř ezen 2 0 1 0
ev. č. MK ČR - E 16084

KULturní Informace pro CHrást

Duben 2010

Dobrý den,
dnes máte uhodnout jméno výtvarníka a politika, známého, obdivovaného i zatracovaného, jak už to u
umělců chodí. Narodil se v Plzni 19.4.1940, jeho jméno je spjaté i s Blovicemi a Mariánskými Lázněmi,
kde s rodinou pobýval až do maturity. V současnosti ho známe jako ředitele Národní galerie v Praze, ale
málokdo ví, že se věnuje i loutkářství - sbírá a opravuje loutky (jeho sbírka je vystavena na zámku v
Děčíně) a vydal i několik publikací o loutkářství. Už víte?
Nápověda je skryta ve větě z červené knihovny: „Hlas se jí zlomil, an k ní žák smutně pozvedl své sivé oči.“

Slovo starosty:
Po dlouhé zimě se konečně začalo objevovat hřejivé slunce, které si všichni zasloužíme. Každý
z nás je už jistě připraven a nastartován na jarní aktivitu. Hrabla jsme už doufám definitivně uklidili a
začínáme vytahovat jarní nářadí. K jaru v obci patří i nepořádek, který je po zimě hodně vidět. Někdy
mi to připadá, že se někomu nelíbil bílý sníh a chtěl si ho obarvit odhozením pestrých obalů. Jako by
nestačil prach a štěrk z posypu a psí výkaly. Musím ale v první řadě poděkovat vám, kterým není
lhostejný tento nepořádek a pomáháte nám se shrabáním nebo upozorněním na místa, která jsou
v nepořádku. Také děkuji těm, kteří dojedou s ostříhanými větvemi a křovím do kompostárny. A
vzkazuji těm, kteří nemilosrdně vyvezou nebo vyhodí svůj zahradní odpad o kus dál nebo do stráně, ať
se zamyslí… každá obec nemá kompostárnu pro občany zdarma!! Naše komunikace jsou po zimě
v ještě více neutěšeném stavu než byly. Je to zkouška pro naše tlumiče a nervy. Řidiči tak nedobrovolně
porušují dopravní pravidla kličkováním mezi dírami. Věřím, že je to pouze kvůli dírám a ne z důvodu
návratu z restauračních zařízení. Komunikaci II/180 kolem rybníka sice SÚS Kralovice spravila, ale jak
to dlouho vydrží??
Naše místní komunikace budeme postupně spravovat dle našich finančních možností. První
větším nutným zásahem bude oprava komunikace U Trati, která se po zavření Benátského mostu
stala nezbytnou příjezdovou cestou na Benátky. Do konce měsíce března budeme mít na stole projekt
na Benátský most, který je nutný pro celkovou rekonstrukci. Dalším větším provozním nákladem
bude pročištění kanalizace v ulici Bezovka a hlavní kanalizační řad v ulici Široká na Benátkách.
Oba tyto kanalizační řady jsou po zjištění značně zanesené a musí se vyčistit.
Měsíc březen byl hodně studený. Ale kulturní akce, které se uskutečnily, nám uplynulý měsíc
zpříjemnily a každý si našel tu svou vlastní zábavu, ke které má vztah. Byly to např. tradiční hasičský
bál, maškarní bál pro děti, Velikonoční zdobení v DPS a v neposlední řadě Country fest – Petrklíč,
který se u nás stal svým třetím ročníkem další hezkou tradicí s bohatou návštěvností. Děkujeme!
Velkou akcí byl i přebor ČR žáků do 10-ti let v halové lukostřelbě a fotbalový krajský přebor mužů
„A“, který má za sebou již 2 vítězně odehraná kola.
Po roce jsme dokončili Naučnou stezku kolem Chrástu (první tabule je umístněná u
kapličky). Naším přáním je, aby se stezka stala odpočinkovým a poznávacím místem pro nás všechny.
První slavnostní vykročení na stezku bude v sobotu 24.4. na tradičním pochodu Chrástecké
ručičky, kde bude jednou z tras. Každý účastník pochodu dostane brožuru k této naučné stezce
zdarma. Přijďte se projít a zároveň si přečíst zajímavosti na devíti tabulích o naší obci. Veselým aprílem
(1. dubna) začíná měsíc, kdy se příroda začíná barvit, zahrady plnit sazenicemi a semínky a naše obecní
zeleň a parky upravovat po letošní zimě pouze vlastními silami.
Ať jsou pro nás i letošní velikonoční svátky plné pohody i hezkým aktivním startem do jarního
období.
PS:
Protože se nám na obci hromadí různé názory na současný stav našeho Lidového domu, zajímá
nás i váš názor. Budu rád, jestliže mi vaši osobní zkušenost nebo názor osobně sdělíte, napíšete
nebo zašlete na e-mail: starosta@obecchrast.cz. Děkuji Vám.
starosta L. Bohuslav

Informace pro veřejnost:
• V sobotu 24.4.2010 proběhne již 3. ročník tradičního pochodu okolím Chrástu nazvaný
„Chrástecké ručičky“. Účastníci si budou moci vybrat ze 3 různých tras o různých
délkách. Start i cíl pochodu je na tenisových kurtech v areálu Startovné činí 30 Kč, děti
do 6 let zdarma, od 6 do 15 let 10 Kč a účastníci nad 60 let za 20 Kč. Více v příloze.
• V souvislosti s blížícím se 65. výročím osvobození Československa prosíme občany, kteří disponují
fotografiemi týkajícími se osvobození Plzně, Chrástu a okolí, zda by je mohli zapůjčit obecnímu
úřadu. Fotografie budou převedeny do digitální podoby a budou Vám hned vráceny. Fotky budou
součástí brožury vydávané městem Plzní k oslavám tohoto výročí. Děkujeme Vám.
• Další prosba: K 65. výročí konce války bychom chtěli udělat sborníček příběhů z konce války jak to viděli dnešní pamětníci, jak prožívali tohle hrozné i nadějné období v Chrástu a okolí. Bez
vaší pomoci to ale nepůjde, prosíme proto o zapsání vzpomínek dědečků a babiček, případně
nahrání na kazetu (vrátíme) nebo o kontakt, abychom mohli příběhy zaznamenat. Pamětníků
ubývá a je škoda nechat tyhle vzpomínky zapadnout, zvlášť v západních Čechách, kde jsme byli
dlouho nuceni zapomínat..... Předem mnohokrát děkujeme. Kulturní výbor OÚ.

• Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:
- v neděli 11.4. – Litoměřice - Ředhošť – výstava - trhy (členové 240,- Kč, nečlenové 250,- Kč)
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

Poděkování
V sobotu 20. března se v Rokycanech uskutečnil už 19. ročník soutěže ve zpěvu lidových písní Zpěváčci,
opět s hojnou účastí chrásteckých dětí. Ze čtyř věkových kategorií jsme neměli zastoupení jen v té první.
Naše děti podaly vynikající výkon – výborně se umístily ve II. kategorii, skvěle reprezentovaly v nejsilněji
obsazené III. kategorii a IV. kategorii si, obrazně řečeno, doslova pronajaly. To vše v konkurenci
výborných chodských zpěváků a v hodnocení poroty, ve které zasedly takové osobnosti jako Zdeněk
Bláha nebo Věra Rozsypalová.
Na tomto místě je třeba zdůraznit několik věcí. Všichni chrástečtí zpěváčci byli perfektně hlasově
připraveni, za což patří velký dík vyučujícím, především paní Ireně Výrutové. Dále je třeba
vyzdvihnout doprovod našich dětí Lidovou muzikou z Chrástu. Má-li zpěváček za zády celý soubor,
atmosféra písničky je rázem jiná. To si dobře uvědomujeme hlavně my, rodiče. Děkujeme Vojtovi
Koubovi, paní Výrutové i panu Kaasovi za nasazení, s jakým se našim dětem věnují a za to, jak
dokázali celý soubor na soutěž připravit. Děkujeme také všem velkým i malým kamarádůmmuzikantům z obou chrásteckých souborů.
Bez nadsázky si totiž myslíme, že tyto výsledky mohou být důrazným vzkazem. Například těm, kteří se
obávají, že v rámci Evropské unie ztrácíme cosi ze své národní identity. Jsou vzkazem několika lidí z
malé „lidušky“ v malé obci, že k udržení toho, co je pro nás charakteristické, vede třeba i tato cesta.
Vždyť v čem jiném se odráží národní tradice, než právě v písničkách tvořených obyčejnými lidmi, kteří
do nich kdysi vložili celé své žití. Udržovat tuto tradici není snadné. Ale jak je vidět, u nás v Chrástu to
jde. A my si opravdu vážíme toho, že se naše děti, vedené tak lidsky, laskavě a přitom profesionálně,
mohou podílet na spoluvytváření něčeho, co náš národ identifikuje. Děkujeme.
za rodiče zapsala Radka Kielbergerová
Oddíl Sluníčko
☼ Oddíl Sluníčko při TJ Spartak Chrást Vás zve na Pletení z pedigu, které se bude konat v úterý
27.4.2010 od 20.00 hodin v klubovně Hasičského sboru Chrást. Cena kurzu činí 270 Kč. Budeme
plést košík s uchem nebo stojánky na čajovou svíčku. Vyučující bude Lenka Voráčová. Závazné
objednávky nahlaste nejpozději do 20.4.2010 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 naši klubovnu a využít ji pro Vaše děti jako hernu.
Upozorňujeme na výtvarný program, který bude probíhat každou poslední středu v měsíci
(dopoledne i odpoledne). Také můžete navštívit naše „Cvičení rodičů s dětmi“, které probíhá každý
čtvrtek v tělocvičně Spartak Chrást od 9.00 hodin a je určené pro děti do 5 let. Těšíme se na Vaši účast.

Farní sbor ČCE
STAVBA ZVONICE V CHRÁSTU
Vážení spoluobčané, rád bych se s Vámi jménem evangelického sboru v Chrástu podělil o
záměr vystavět na střeše fary v Železniční ulici zvonici. Zvon jsme získali darem z německého
Possecku a po zavěšení zvonu plánujeme zvonit k bohoslužbám o nedělích a svátcích. Věřím,
že zvonice se stane jednou z dominant obce a zvonění pro nás všechny bude pozváním vnímat i
to, co nás přesahuje, a dotvoří tak významným způsobem život v Chrástu. Doufáme, že vše
zvládneme během letošního jara a do prázdnin vás pozveme k slavnostnímu požehnání zvonu.
Děkuji i za vaši případnou ochotu podpořit tento projekt. Celkové náklady činí asi 60 000 Kč, v
současné době máme zhruba polovinu.
Karel Šimr, farář
ZUŠ Chrást
Milí čtenáři Kulicha,
rád bych se s vámi podělil o další aktuality ze života ZUŠ Chrást. Především bych se chtěl pochlubit
dalšími soutěžními úspěchy (a zároveň poděkovat těm, kteří se o ně zasloužili). 6. a 7. března v soutěži
základních uměleckých škol jsme měli v okres. kole 11 souborů, z nichž 7 postoupilo do krajského kola.
Tam naši žáci získali ve svých kategoriích dvě 1. ceny – kvarteto zobcových fléten ze třídy paní učitelky
Petry Brabcové (Martina ŠALOMOVÁ, Alexandra ŠANTOROVÁ, Markéta HERYNKOVÁ a Lenka
ČECHUROVÁ) a trio ze třídy paní učitelky Pavly SLACHOVÉ (Laura KOPŘIVOVÁ, Václav ROUS –
zobcové flétny a Jakub ROUS – kytara). Zatímco kvarteto postupuje do celostátního kola (16. - 18. dubna
v Liberci), trio soutěžilo ve věkové kategorii, pro kterou ústřední kolo už pořádáno není. Znamená to tedy,
že toto naše trio dosáhlo svým umístěním maxima možného. Dále žáci ZUŠ Chrást vybojovali čtyři 2.
ceny. Byla to dvě komorní dua ze třídy paní učitelky Pavly Slachové (Alexandra ŠANTOROVÁ a Tereza
SEMILSKÁ – zobcové flétny *** Tereza SEMILSKÁ – zobcová flétna a Karolína MINAŘÍKOVÁ –
kytara) a ze třídy paní učitelky Brabcové dvě komorní tria (Kateřina ŠÁLKOVÁ, Lucie KOŽELUHOVÁ
– zobcové flétny a Linda COGANOVÁ – klavír *** Martina ŠALOMOVÁ, Alexandra ŠANTOROVÁ
– zobcové flétny a Tereza KOŽELUHOVÁ – klavír). 3. cena pak byla udělena klarinetovému triu pana
učitele Romana Kaase (Patrik HAVLÁN, Čestmír KOUBA a Josef ŠTAIF). Kvarteto zobcových fléten
následně vystoupilo na koncertě vítězů, který se konal 28. března v Západočeském muzeu v Plzni.
Další soutěží byla každoroční pěvecká soutěž Lidová píseň Rokycany (letos 20. března), kde se naši žáci
(vesměs od paní učitelky Ireny Výrutové) umístili takto: Robert OBERMEIR získal 1. cenu, Kateřina
KEPLOVÁ a Martin KEPL 2. ceny a Karolína HAVLÁNOVÁ a Přemysl KOUBA 3. ceny. Karolína
HAVLÁNOVÁ pak navíc získala Cenu města Rokycan.
Poslední velkou událostí měsíce byl Koncert učitelů, kterému mnozí z vás byli v Lidovém domě v Chrástu
29. března osobně přítomni. A mohou tak jistě potvrdit těm, kteří o koncert přišli, že skutečně přišli o
mnoho. Interpretační potenciál učitelů chrástecké ZUŠky je obdivuhodný. Není sice podmínkou dobré
pedagogické práce, aby učitel byl zároveň dobrým výkonným umělcem, ale pokud tomu tak je (jako u
drtivé většiny pedagogů v ZUŠ Chrást), pak je to stav dvojnásob užitečný a pro ředitele základní umělecké
školy velice vítaný.
Na závěr bych rád předem upozornil na očekávané hlavní dubnové akce školy. 16. – 18. dubna bude
ústřední kolo soutěže základních uměleckých škol, kterého se zúčastní výše zmíněné kvarteto zobcových
fléten. 24. dubna pojedou obě naše lidové muziky do Votic k hostování na tamním regionálním
„minifestivalu“ základních uměleckých škol. O den později, tedy 25. dubna, v 15:00 hod. pořádáme
v plzeňské Sokolovně Bolevec letošní Koncert komorní a souborové hry. A 30. dubna v 16:00 hod.
v Meditační zahradě v Plzni bude mít koncert svůj a svých hostů naše dospělá žačka Lenka Čechurová.
Těšíme se s vámi na některé z těchto akcí na shledanou. Podrobnější aktualizované informace o veškerém
dění ve škole si můžete najít na www.zus-chrast.cz.
Květoslav Borovička, ředitel ZUŠ Chrást
Velká cena Sport Beran horských kol
Cyklistický klub CK Sport Beran Chrást si Vás dovoluje pozvat v neděli 11.dubna 2010 na první letošní
závod horských kol Junior Becker cupu. Trať je připravena již tradičně v Dolním Chrástu poblíž hospody U
žáby a letos je vypsáno 12 kategorií pro chlapce a dívky od nejmenších až do 16 let včetně. Závod je zároveň
úvodním podnikem Poháru Plzeňského kraje MTB. Prezentace závodníků je od 9:30 do 10:30, startovné 50,+ 50,- záloha na startovní číslo. První kategorie odstartuje v 11:00. Děti startují pouze s písemným souhlasem
zákonného zástupce a v jeho doprovodu! Závody Junior Becker cupu jsou určeny pro širokou cyklistickou
veřejnost. Přijďte povzbudit chrástecké bikery.

Marcel Beran - CK Sport Beran Chrást

