Významné dny měsíce:

FC Spartak Chrást
Zveme Vás na mistrovská utkání chrásteckých mužstev:
Krajský přebor mužů "A" - jaro 10/11
19.
NE 03.04. 16:30 Holýšov Chrást
20.
SO 09.04. 16:30 Chrást
Stod
pohár ST 13.04. 17:30 Žihle
Chrást
21.
SO 16.04. 17:00 Chrást
Bolevec
17.
ST 20.04. 17:30 Rapid
Chrást
22.
SO 23.04. 17:00 Stříbro
Chrást
23.
PÁ 29.04. 17:30 Chrást
Příkosice

15. SO 2.4.

16:30

Lhota

Chrást "B"

16. NE 10.4.

16:30

Chrást "B"

SENCO "B"

17. SO 16.4.

17:00

Malesice

Chrást "B"

18. NE 24.4.

17:00

Chrást "B"

Dýšina

19. NE 1.5.

17:00

Křimice "B"

Chrást "B"

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 (2.4.)
8.00 – 12.00
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.

Přehled akcí:
Datum

Čas

čt 7.4.so 9.4.

Místo

Akce

Velikonoční zdobení – tentokrát
!ZŠ Chrást! v Základní škole (info v příloze)

pá 8.4.

17,00

pá 8.4.

20,00

so 9.4.

19,00

fara ČCE
hostinec
U Žáby

Beseda se Sandrou Zálabovou

Lidový dům

Velký koncert Lidové muziky
z Chrástu (plakát v příloze)

po 11.4. - pondělí 8,00 - tělocvična
pá 15.4. pátek 15,00
15,30
DPS Chrást
st 13.4.

Koncert kapely Staří psi

Pořadatel
ZŠ Chrást
farní sbor ČCE
hostinec
U Žáby
Lidová muzika
z Chrástu

Obsazená tělocvična ZČU Plzeň
Dubnové čtení v DPS
Koncert kapely Extraband
revival

Kulturní výbor

pá 15.4.

21,00

Lidový dům

so 16.4.

9,00-11,00

Žitná ul. (naproti
Dom. potřebám)

Humanitární sbírka textilu

Diakonie Broumov
+ OÚ Chrást

so 16.4.

16,00

Lidový dům

Hudební přehlídka Petrklíč
(plakát v příloze)

Lidový dům

Břasy

Koncert Chrástochoru

Chrástochor

út 19.4.

7. duben - Světový den zdraví
22. duben - Den Země
23. duben - Světový den knihy
25. duben - Pondělí velikonoční

Městský přebor mužů "B" - jaro 2010/2011

Lidový dům

st 20.4.

9,00

u tělocvičny

Hledání velikonočního zajíčka

oddíl Sluníčko

ne 24.4.

11,00
16,30

pá 29.4.

16,30

Velká cena Sport Beran
Absolventský koncert
žáků ZUŠ Chrást
Absolventský koncert
žáků ZUŠ Chrást

CK Sport Beran

út 26.4.

Dolejší Chrást
Masné krámy
Plzeň
Masné krámy
Plzeň

ZUŠ Chrást
ZUŠ Chrást

Kontakt na tvůrce Kulicha: referent@obecchrast.cz, knihovnachrast@volny.cz.
Vydává Kulturní a sportovní výbor OÚ Chrást
březen 2011
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Dobrý den!
Dnes se podíváme do č. 4, zvaného „U Štandlů“ nebo také „U Zichů“.
V roce 1720 byl od Chudobovic dvora oddělen pozemek pro stavbu menšího hospodářství. V roce
1848 zde hospodařil Jan Erret, přezdívaný Štandlík. Odtud pocházelo jméno usedlosti. V roce 1870
koupil nemovitost František Zich. Po něm se dochovalo pojmenování u Zichů. Ovšem i toto
pojmenování bylo již zapomenuto.

Slovo starosty:
Jaro přišlo přesně na den!! V pondělí 21.3. na první jarní den se obloha rozjasnila a začalo
pravé jaro.
Noci jsou ještě chladné a tak necháváme na věšácích ještě zimní bundy v pohotovosti a častěji při
ranním oblékání přemýšlíme o našem jaro-zimním šatníku. Poslední dva týdny měsíce března nás
slunce nastartovalo na plnou jarní aktivitu. V centru obce i na okrajích se objevují maminky s kočárky
se svými ratolestmi, cyklisté závodníci i celé cyklorodiny, jarní sluníčko svléká dětem bundy, čepice a
svetry, … aby na ně skočilo snadněji nachlazení. Dětské hřiště se plní dětmi a tu a tam zavrčí
motocykl i čtyřkolka. V minulém březnovém Kulichu jsem psal o plánovaných drobných opravách,
které je nutné udělat. Nyní nám počasí začalo přát a tak jsme začali… U kompostárny jsme opravili
zadní cestu. Kdo nerad couvá s vlekem, může nyní pohodlně se svým nákladem vjet do kompostárny
zadními vraty a předními pohodlně odjet. Vyzkoušejte to! Je to pohodlné! Jen, prosím, dbejte na
čistotu a ohleduplnost. Vím, že přes zimu se doma nahromadí spousta harampádí, které chceme
vyhodit. Cesta do sběrného dvora byla v žalostném stavu. Nyní je cesta opravena, aby tlumiče našich
aut, které jsou již hodně unavené z našich cest, nám tolik nenadávaly. Važme si toho, že máme takové
možnosti jako je kompostárna nebo sběrný dvůr. Dovedete si představit, že bychom museli vše pálit
nebo likvidovat odvozem na skládku?… nejbližší je v Břasích.
Práce na rekonstrukci čističky u malého mostu pokračují. Betonové nádrže jsou již hotové. Začalo
se s přestavbou vnitřku. Přestavba čističky je velice důležitá pro nás všechny. Kdybychom ji nezačali
v letošním roce provádět, již by se nemohl nikdo další napojit na kanalizační řad, protože kapacita
byla již značně převýšena. Nechali jsme také opravit našeho zeleného motorového pomocníka –
Multikáru, aby nám nedělala ostudu… ne z ostudy, ale z nutnosti byla oprava provedena! Naše
mateřská škola má přihlášeno po letošním zápise 40 dětí! Je dobře, že se Chrást i okolní vesnice
rozrůstají, ale pro naši novou školku je jich opět trochu moc…
Začátkem měsíce března ukončil pěkný hasičský ples plesovou sezonu. 10. března proběhlo veřejné
zasedání s maximální návštěvní účastí. Je vidět, že se více a více zajímáme o obec, kde žijeme. Na
konci měsíce začalo sčítání lidu, které bude trvat až do 14.4., kdy musíme povinně odevzdat
dotazníky. Kromě jiného proběhlo i mnoho kulturních a sportovních akcí a každý si našel to, co ho
zajímá. Následující měsíc dle pranostik říká – duben, ještě tam budem (myšleno za kamny), ale já
věřím, že dubnový jarní měsíc s nastávajícími velikonočními svátky nás ještě více bude motivovat
k jarním aktivitám, pohodě a vzájemnému příjemnému setkávání třeba jen pozdravem na ulici!
No a na závěr… známý obecní kolovrátek. Zloději si opět nedali pokoj a strašně potřebovali
čerpadlo ze studny na stadionu, tak si ho půjčili. Koukal jsem se, zda tam nějaký zloděj nespadl!
Dívejte se, jak roste tráva, krokusy, sněženky, narcisky, vytahujte ředkvičky očima a zapomeňte na
jarní únavu! Přeji vám hezký jarní měsíc a krásné Velikonoce.
starosta L. Bohuslav
Informace pro veřejnost:
• České dráhy upozorňují na výluku na trati 176 Chrást u Plzně – Radnice v termínu 4.-8.
4.2011 vždy od 7,40 do 14,40 hod. Náhradní přeprava bude zajištěna autobusy.

• Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:

- v neděli 10.4. – Litoměřice – Ředhošť - jarní výstava, cena na osobu členové 240,- Kč, nečlenové 250 Kč

• Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Obec má dle zákona o sčítání zabezpečit bezplatný přístup

občanů k veřejnému internetovému připojení za účelem odeslání vyplněných sčítacích
formulářů. Za tímto účelem mohou občané Chrástu využít počítač na Obecním úřadu v pracovní
době (Po a St 7,00-17,00, Út a Čt 7,00-15,00, Pá 7,00-13,00 hod.).

ZŠ Chrást - http://skolachrast.blog.cz
Březnové akce:
- 2. 3. proběhlo školní kolo pěvecké soutěže, na 1. místě se umístila A. Kotroušová, K. Havlánová a Š.
Jonáš, na 2. místě - E. Pilařová, K. Keplová, P. Kielberger, 3. místo - A. Pučelíková, T. Štěpánková a B.
Bohuslavová.
- 24. 3. se žáci 7.,8. a 9. ročníku zúčastnili přednášky „Islám, světový terorismus a kriminalita“. Emeritní
policejní rada pplk. JUDr. Miloslav Dočekal v této přednášce poutavou a srozumitelnou formou vysvětlil
počátky a historii zločinu, organizovaného zločinu, mafií a světového terorismu, včetně jeho současných
forem a nebezpečí hrozících pro lidstvo.
- 28. 3. druhý stupeň zhlédl v plzeňském divadélku Jonáš dokumentární film "Thembi", jednalo se o příběh
dívky HIV pozitivní. Po projekci následovala krátká beseda s odborníkem na HIV, AIDS. Tento film byl
promítnut v rámci projektu „Jeden svět na školách“.
MŠ Chrást - www.mschrast.blog.cz
Mateřská škola Chrást hledá u k l í z e č k u na odpolední úklid. Nástup možný IHNED.
Více informací u ředitelky J.Bohuslavové-mobil: 720 327 079.
Jana Bohuslavová – ředitelka MŠ Chrást
ZUŠ Chrást - www.zus-chrast.cz
Milí čtenáři Kulicha,
opět nastává období různých uměleckých soutěží, mezi nimi především soutěží základních uměleckých škol,
vypisovaných ministerstvem školství. Některé soutěže již proběhly, informovali jsme o nich v minulém čísle
Kulicha. Od té doby se událo mnoho dalšího a můžeme se chlubit dalšími soutěžními úspěchy.
Proběhla všechna okresní kola soutěže základních uměleckých škol. Nejpočetnější zastoupení jsme měli
v klavírech. Čestná uznání si ve svých kategoriích odnesly Laura KOPŘIVOVÁ (p.uč. J.Fránová) a Lucie
MUŽÍKOVÁ (p.uč. J.Smoláková). 3.ceny patřily Michaele ŠTĚRBOVÉ, Mirce NAVRÁTILOVÉ, Markétě
HOŠKOVÉ (všechny od p.uč. J.Smolákové) a Kristýně NOVÁKOVÉ (p.uč. J.Fránová). 2.cenu získala Vanesa
ŠTRUNCOVÁ (p.uč. J.Smoláková) a 1.cenu Linda COGANOVÁ (p.uč. A.Černá). Linda postoupila do
krajského kola. Tam pak o pár týdnů později vybojovala také 1.cenu! V obdobné soutěži kytarového oboru naši
školu v okresním kole reprezentoval Bohdan TEPLYJ (p.uč. A.Černý) a odnesl si 3.cenu. Houslisty jsme měli
v soutěži tři (všichni od p.uč. I.Kutové). Karolína HAVLÁNOVÁ a Martin BÍLÝ získali 2.ceny a Kateřina
KEPLOVÁ 1.cenu s postupem do krajského kola, které se uskuteční pro smyčcové nástroje v dubnu. Další
uskutečněnou soutěží byl písničkářský Březovský lístek, kde nakonec impozantně zapůsobil jakožto absolutní
vítěz napříč kategoriemi Jakub ČERVENÝ (p.uč. I.Výrutová – zpěv a p.uč. A.Černý – kytara). Získal tím přímý
postup do finále celostátní soutěže Brána 2011. V době, kdy čtete toto číslo Kulicha, máme už za sebou Koncert
učitelů ZUŠ, který se stává v čase okolo Dne učitelů další tradicí naší školy. Učitelé ZUŠ Chrást mají na
koncertním pódiu vysokou úroveň, přál bych si tedy i adekvátní odezvu v návštěvnosti jejich koncertů a
předpokládám, že chrástecké publikum si tak kvalitní interpretační výkony uniknout nenechá. Na období soutěží
a na učitelský koncert navazuje zanedlouho i koncertní období závěru školního roku. Máme letos celkem 6
absolventských koncertů, kterými naše aktivity a pracovní vypětí značně narůstají. Ještě v dubnu nás dva z nich
čekají. Budou to absolventské koncerty Martiny Jůzkové, Aleny Švelchové a Dominika Vu (26.4. v 16:30 hod.
v Masných krámech v Plzni) a Michala Karpíška a Jakuba Červeného (29.4. v 16:30 hod. také v Masných
krámech v Plzni). Pak hned na samém počátku května, přesně řečeno 2.5. v 18:00 hod., pořádáme
v Západočeském muzeu v Plzni absolventský koncert Markéty Hoškové a Terezy Semilské. A tím se otevírá
koncertní maratón, který nás čeká po celý květen a počátek června. O něm vás budeme informovat
v příštím čísle Kulicha. Podrobnější aktualizované informace o veškerém dění ve škole si také můžete najít
na www.zus-chrast.cz.
Těšíme se s vámi na shledanou nejen na těchto stránkách, ale doufáme, že také alespoň na některém z nabízených
koncertů.
Květoslav Borovička, ředitel ZUŠ Chrást

Lidová muzika z Chrástu
Rádi bychom pozvali všechny občany Chrástu na velký koncert našeho souboru, který se koná
v sobotu 9.dubna od 19 hodin v Lidovém domě v Chrástu. Během vystoupení bude pokřtěno nové
CD naší muziky, především ale budou na koncertě předvedeny nové kroje. Mimo obou
chrásteckých muzik v rámci večera vystoupí pěvecký sbor Chrástochor, a také vynikající muzika
souboru Kohoutek z Chrudimi. Přijďte se na nás podívat!
Vojta Kouba

Farní sbor ČCE - http://chrast.evangnet.cz
V pátek 8.4. od 17 hodin: beseda se Sandrou Zálabovou na téma DOBROVOLNÁ SKROMNOST aneb o
odpovědném vztahu ke stvoření.
Ve čtvrtek 17.3. jsme se rozloučili s panem Karlem Holým, členem chrásteckého evangelického sboru a
významným filmovým znalcem a propagátorem, který zemřel 7.3. Přinášíme jeho medailonek, sepsaný S.
Benschem a A. Danielisem:
Mgr. Karel Holý se narodil 21. května 1943 v Chrástu u Plzně. Vystudoval Střední elektrotechnickou školu
v Plzni a Filmovou vědu na filmové a televizní fakultě AMU v Praze. V kinematografii začínal jako jeden ze
zakládajících členů a průkopníků filmových klubů u nás. Jeho láska k filmu se stala i jeho celoživotním
povoláním. Dlouhá léta pracoval na Krajském filmovém podniku v Plzni, kde zažil i první období slavných
Finále. Při své práci ve filmové distribuci se vždy snažil prosazovat uvádění kvalitních filmů, které měl tak rád.
Často hledal a prosazoval alternativní cesty jejich uvádění, v situaci, která tomu nebyla zcela nakloněna.
V osmdesátých letech pokračoval ve své práci v tehdejší Ústřední půjčovně filmů v Praze jako vedoucí
programového oddělení celovečerních filmů. I zde se pokoušel nacházet prostor pro šíření kvalitních filmů.
Závěrečná léta svého aktivního působení ve filmu, již přes značné zdravotní problémy, působil v letech 1997 až
2004 jako filmový historik v Národním filmovém archivu v Praze. Karel Holý svůj život zasvětil filmovému
umění, a ačkoli to nebylo vždy snadné, věnoval mu celou svoji profesní kariéru.

Karel Šimr, farář ČCE v Chrástu

Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
Upozorňujeme rodiče, že vzhledem k technickým problémům v tělocvičně TJ Spartak Chrást nebude ve dnech 7. a
14.4.2011 probíhat pravidelné čtvrteční cvičení v tělocvičně. Cvičení bude ve dnech 7. a 14.4.2011 probíhat v naší
klubovně v Hasičské zbrojnici od 09.00 hodin. Od čtvrtka 21.4. bude cvičení opět probíhat standardně v tělocvičně.
☼ Oddíl Sluníčko při TJ Spartak Chrást pořádá „Hledání velikonočního zajíčka“ ve středu 20.4.2011
vedle tělocvičny TJ Spartak Chrást. Od 09.00 hodin začíná program pro děti, které nechodí do MŠ Chrást a od
10.15 hodin bude program pouze pro MŠ Chrást. Děti se mohou těšit na různé velikonoční soutěže a na nějaké
laskominky. Akce je určena převážně pro děti do 6 let. Vstupné dobrovolné. V případě nepříznivého počasí bude
akce přesunuta do tělocvičny (přezůvky s sebou). Těšíme se na Vás.
☼ Oddíl Sluníčko Vás zve na „Pletení z pedigu“, které se uskuteční v úterý 3.5.2011 od 20.00 hodin
v klubovně Hasičského sboru Chrást. Cena kurzu je 270 Kč. Budeme plést košíček. Vyučující bude Lenka
Voráčová. Závazné objednávky nahlaste nejpozději do 26.4.2011 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 3.5.2011 od 20.00 hodin v klubovně
Hasičského sboru Chrást. Cena kurzu je 270 Kč. Budeme dělat šperk z hmoty fimo. Vyučující bude Lenka
Voráčová. Závazné objednávky nahlaste nejpozději do 26.4.2011 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.

SDH Chrást
Sbor dobrovolných hasičů Chrást pořádá „Nábor mladých hasičů“ chlapců i dívek, ve věku od 5
do 14 let. Schůzky probíhají dvakrát týdně ve středu a ve čtvrtek v hasičské zbrojnici od 16:00 do
17:30 hodin. Mladí hasiči se budou postupně seznamovat s hasičskou technikou a základy
zdravovědy, dodržování zásad požární bezpečnosti, vázat uzly, hrát různé hry, sportovat, jezdit na
soutěže a různé výlety.
Kontakt: hasici.chrast@email.cz, tel: 732984930
Poker Club u Závor
Poker Club u Závor Vás zve na pravidelné pateční disco. Akce Duben:
1.4. - 20,00 hod. - Božkovská bitva (Novinka, Božkov Spiced - 25,- Kč, Rum - 20,- Kč, spousta dárků a cen)
8.4. - Zpívaná
10.4. - 14,00 – 18,00 hod. - Dětská diskotéka
15.4. - Zpívaná
15.4. - 20,00 hod. - Tepláková párty (kdo přijde v teplákové soupravě, má prvního panáka za 50%. Akce:
Beton 45,- Kč, Bavorák 45,- Kč)
29.4. 20,00 hod. - Zelená úsporám (Zelená 15,- Kč, Akční drinky: Semafor, Śvihák v trávě, Vojenský
mozek a spousta dalších)
CK Sport Beran Chrást – cyklistický klub
Juniorská část klubu již pilně trénuje na dubnové závody Krajského poháru horských kol - Becker
cup. První podnikem bude v neděli 10.4. Velká cena Města Touškova, druhý závod pak připravuje
náš klub v neděli 24.4. do Chrástu. Pojedou se sprinty na tradičním okruhu v blízkosti hostince U
žáby, pod názvem Velká cena Sport Beran. Becker cup je vypsán pro 18 věkových kategorií od dětí
po veterány a v roce 2011 je připraveno celkem 10 závodů v Plzeňském kraji. K účasti není potřeba
žádné licence, stačí jen horské kolo a přilba. Přijďte si zazávodit nebo alespoň závodníky povzbudit.
Kvalitní občerstvení zajištěno! Info: www.beckercup.wgz.cz.

