FC Spartak Chrást
Zveme Vás na mistrovská utkání chrásteckých mužstev:
„A“ mužstvo:
„B“ mužstvo:
19. So 31.3. 16:00 Chotíkov – Chrást
15. So 31.3.
17. St 4.4. 17:00 Chrást - Horažďovice
16. Ne 8.4.
20. So 7.4. 16:30 Chrást – Vejprnice
17. So 14.4.
21. So 14.4. 16:30
Přeštice - Chrást
18. Ne 22.4.
22. Pá 20.4. 17:30 Chrást – SK ZČE
19. So 28.4.
23. So 28.4. 17:00
Rapid - Chrást

16:00 Vodní stavby - Chrást
16:30 Chrást - Starý Plzenec
16:30 TJ Košutka - Chrást
17:00 Chrást - Křimice "B"
17:00 Sokol Letná - Chrást

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 (7.4.)
8.00 – 12.00
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
Ve čtvrtek 12.4. bude knihovna ZAVŘENÁ!!!

Přehled akcí:
Datum

Čas

Místo

Akce

Pořadatel

ne 1.4.

17,00

farská zahrada

Pašijová hra - premiéra

farní sbor ČCE

pá 6.4.

16,45

dýšinský kostel

Pašijová hra - repríza

farní sbor ČCE

út 10.4.

19,00

čt 12.4.

18,00

hasičárna
Výroba šperků z korálků
Západočeské Absolventský koncert P. Kouby
muzeum Plzeň
a M. Šalomové

so 14.4.

16,30

Dům hudby Plzeň

Noc na Karlštejně

ZUŠ Chrást

st 18.4.

15,30

DPS Chrást

Čtení v DPS

Kulturní výbor

pá 20.4.

10,00

Lidový dům

Koncert neobvyklých nástrojů

ZUŠ Chrást

pá 20.4.

16,30

Meditační
zahrada v Plzni

Koncert Lenky Čechurové a
přátel

Lenka Čechurová
(ZUŠ Chrást)

so 21.4.

9,00-11,00

Zahradní ul.

Mobilní výkup želez. šrotu

AVE CZ+OÚ

ne 22.4.

11,00

Dolejší Chrást

Velká cena Sport Beran –
14. ročník závodu horských kol

CK Sport Beran

tělocvična

Obsazená tělocvična ZČU Plzeň

po 23.4. - pondělí 8,00 pá 27.4. pátek 15,00

Nebeská čajovna,
Koncert uskupení QarTETKY
Sady Petatřicátníků,
a 3H AKUSTIK
Plzeň

oddíl Sluníčko
ZUŠ Chrást

čt 26.4.

19,00

so 28.4.

9,00

tenisové kurty

Chrástecké ručičky – 5. ročník
turist. pochodu okolím Chrástu
(pozvánka v příloze)

OÚ Chrást,
Kultur. a sport.
výbor

ne 29.4.

17,00

u hasičárny

Čarodějnický rej

oddíl Sluníčko

Kontakt na tvůrce Kulicha: referent@obecchrast.cz, knihovnachrast@volny.cz.
Vydává Kulturní a sportovní výbor OÚ Chrást
ev. č. MK ČR - E 16084

ZUŠ Chrást

www.obecchrast.cz
březen 2012

Události v dubnu:
9. duben - Pondělí velikonoční
28. duben - Chrástecké ručičky

KULturní Informace pro CHrást

Duben 2012

Dobrý den.
V čp. 27 před rokem 1532 hospodařil Duras a dvůr byl nazýván Durasovský. V roce 1532 vešel
v držení dvora Jan Kurojed a po něm po několik století nesl dvůr jméno Kurojedský. V roce 1865
byla od dvora oddělena usedlost čp. 99. V roce 1867 koupil staré stavení L. Tanzer a zřídil zde
obchod čp. 113. Z čísla 27 byla zřízena hospoda Na Růžku. Stodola patřící k čp. 27 byla
přestavěna na obytné stavení. Původní číslo popisné 27 bylo zbouráno v roce 1971.
Slovo starosty:
První jarní měsíc březen jsme zahájili veřejným zasedáním zastupitelstva, které se konalo ve čtvrtek
1.3. v LD. Opět mne překvapil váš zájem o obecní dění. Jen připomínám, že si můžete vše, co se
projednávalo, zjistit na stránkách naší obce www.obecchrast.cz nebo na OÚ a já se budu těšit na
další podněty, nápady a výtky ku prospěchu nás všech. V sobotu 3.3. sbor dobrovolných hasičů
zakončil úspěšně i důstojně plesovou sezonu a hostinec u Žáby zahájil jarní sezonu „košilatým“
folkovým koncertem Záviše. Koncert byl pouze pro dospělé a pro toho, kdo se nečervenal…
V pátek 9.3. nám ochotnické divadlo Trus z Trnové historicky úspěšně zaplnilo sál LD. Hra Járy
Cimrmana byla profesionálně nastudována a obecenstvo v počtu 120 lidí to určitě ocenilo a dobře se
pobavilo. Je vidět, že nás konečně začala bavit opravdová a vtipná kultura. Těch nehezkých
každodenních politických negativismů máme již všichni dost. Měsíc březen začal opravdu naplno
jarně. I když jsme si mysleli dle pranostik a zkušeností, že zima nás ještě nechá za kamny, tak jaro
opravdu přišlo. Slunce začalo hřát a tím urychlilo naše rozhodování. Jestli zazimovat, odzimovat,
uklidit nebo se nechat nastydnout jarním ofouknutím. Děti přestávají nosit čepice, dospělí šály, zimní
boty nebo teplé spodní prádlo. Po jarní kontrole obce jsem zjistil plno nedostatků, které nám paní
zima schovala a budeme je společně s údržbou postupně řešit. A bude to úplně skvělé, jestliže mne
nebo někoho z OÚ upozorníte a poradíte, kde je co zvelebovat nebo upravit. Tak jako v ulici Žitné,
kde jsme zlikvidovali nehezký sklad bývalých Domácích potřeb a uděláme zde parkové úpravy. Po
prvním jarním dnu, který byl letos 20.3. a nastala jarní rovnodennost, proběhl 21.3. zápis dětí
do MŠ. Přihlásilo se jich 35. Bohužel v MŠ rovnodennost neplatí, můžeme jich přijmout zatím pouze
19. V neděli 25.3. jsme spali o hodinu méně a se získaným letním časem jsme toho alespoň více
stihli - včetně jarní únavy a proto jsme zase o hodinu dříve ulehli. Kromě velikonoc bude hlavní
dubnovou akcí 5. ročník našeho tradičního turistického pochodu Chrástecké ručičky, kde jarní
únava dostane poslední smrtelnou ránu. Opět budou tři trasy. Opékat buřty budeme tentokrát na dvou
místech a prostřední a dlouhá trasa povede přes přívoz v Nadrybech. Těším se na setkání s vámi
v sobotu 28.4. na trase i u opékání buřtů (více v příloze). A jeden motivační dárek a tip k pochodu v příloze dostáváte od obce mapu Chrástu, podle které již v Chrástu nezabloudíte. Mapa vám bude
také sloužit jako průvodce po místních službách včetně těch obecních. Tak hurá na tréninky a pak na
pochod! Kromě apríla, který letos připadá na neděli a děti tím budou ošizeny o školní společné
navádění učitelů, není apríl to, že 1.4. začíná fungovat nový systém Integrované dopravy
Plzeňska (IDP). Budeme si muset doplácet cestu z Chrástu do Zábělé jednotlivým jízdným. Takže
nezapomeňte od neděle 1.4. máme dvě zóny vnější a vnitřní - bohužel bez apríla…
Přeji vám krásné prožití velikonočních svátků a teplý velikonoční měsíc duben plný jarní barevné pohody.
starosta L. Bohuslav
Informace pro veřejnost:

• Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:

- v neděli 8.4.- Litoměřice-Ředhošť – výstava – 250 Kč
- v sobotu 21.4. - Polsko – Kudowa – trhy – cena 370 Kč

• Od 1.4.2012 budou platit nové tarifní zásady pro cestování vozidly MHD v zóně „Chrást“. V příloze vám
přinášíme upřesňující informace k cestování MHD v zónách Integrované dopravy Plzeňska (IDP).

• Obec Chrást zahájila provoz SMS InfoKanálu, který umožňuje zasílání důležitých informací na
zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v SMS (zatím registrováno 130 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 70 občanů. Úřední deska zůstává stále jako
hlavní informační místo, ale lze jednoduše využít i modernější způsob. Služba je bezplatná.

Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info

☼ Hrajete si rádi? Co takhle si zahrát hru nebo si něco vymodelovat? Oddíl Sluníčko při TJ Spartak Chrást

pořádá každou středu v dubnu 2012 tyto aktivity: 4.4.-mramorování vajíček, 11.4.-modelování ze
samotvrdnoucí hmoty, 18.4.- stolní hry Alhamra a Ubongo, 25.4.- malování modelínou. KDE: v klubovně
oddílu Sluníčko v Hasičské zbrojnici v Chrástu od 16.30 hodin, VSTUPNÉ: 20 Kč. Výtvarné potřeby zajistí
Sluníčko. Těšíme se na Vaši účast.
☼ Upozorňujeme rodiče, že z provozních důvodů nebude od 3.4.2012 otevřena naše klubovna
v dopoledních hodinách. Děkujeme za pochopení.
☼ Oddíl Sluníčko Vás zve na „Výrobu šperků z korálků“, která se uskuteční v úterý 10.4.2012 od 19.00
hodin v naší klubovně v Hasičské zbrojnici v Chrástu. Cena kurzu je 220 Kč. Budeme tvořit šperk z
kabašonu a korálků. Vyučující bude Lucie Svobodová. Závazné objednávky nahlaste nejpozději do
3.4.2012 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 „Čarodějnický rej“, který se uskuteční v neděli 29.4.2012 od 17.00 hodin
před Hasičskou zbrojnicí v Chrástu (za čerpací stanicí). PROGRAM: průběžný start od 17.00 do 18.00
hodin. Děti se mohou těšit na čarodějnické úkoly (např. házení chamradí, vaření lektvaru, Miss
čarodějnice, výroba miničarodějnice, plivání do dálky...) a po splnění všech úkolů dostanou na konci
malou odměnu. V 19.30 hodin bude upálena zlobivá čarodějnice Filoména. Děti i dospělí, kteří přijdou
v čarodějnickém kostýmu, se mohou těšit na zvláštní odměnu. Kdo bude chtít, může si opéct vlastního
buřta. VSTUPNÉ: dobrovolné. Těšíme se na všechny.

ZUŠ Chrást - www.zus-chrast.cz
Milí čtenáři Kulicha, nastala sezóna soutěží a žáci ZUŠ Chrást se v nich rozhodně neztrácejí. Dovolte mi, abych
vyjmenoval jen to nejdůležitější. V nejprestižnější soutěži, tedy v soutěži ZUŠ, pořádané Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy pominu výsledky okresních kol a prozradím vám rovnou výsledky kola krajského. V oboru
dechových nástrojů získala 1. cenu Kateřina ŠÁLKOVÁ, 2. cenu Martina ŠALOMOVÁ a 3. ceny Karolína
HAVLÁNOVÁ (všechny ze třídy p. uč. Petry Brabcové) a Anděla NEUMANNOVÁ (ze třídy p. uč. Marty
Neumannové). V oboru zpěv pak byla udělena 1. cena (s postupem do celostátního kola) Rostislavu FLORIANOVI, 2.
ceny Karolíně HAVLÁNOVÉ a pěveckému kvartetu (Barbora STRNADOVÁ, Marie ŽÁKOVCOVÁ, Rostislav
FLORIAN a Josef ŠTAIF) a 3. cena Robertu OBERMEIROVI (všichni ze třídy p. uč. Ireny Výrutové). Pěveckých
soutěží proběhlo víc. V „Karlovarském skřivánku“ postoupila z krajského do celostátního kola ze 3. místa Karolína
HAVLÁNOVÁ a v „Lidové písni Rokycany“ získaly 2. ceny Karolína HAVLÁNOVÁ a Kateřina KEPLOVÁ a 3.
cenu Martin KEPL. V době, kdy čtete tyto řádky, budou už známy i výsledky krajského kola soutěže ZUŠ v oboru
lidových muzik, kde máme také dvě želízka v ohni, a to jak Lidovou muziku z Chrástu, tak Malou muziku z Chrástu.
Začíná i koncertní sezóna školy, kterou 28. března odstartoval Koncert učitelů v Lidovém domě v Chrástu. Tady si
musím postesknout - je mi líto, že si učitele, kteří se po celý rok věnují vašim dětem, nepřijde poslechnout více rodičů a
příznivců školy. Před poloprázdným sálem se špatně hraje a nezájem veřejnosti bolí. Čeká nás teď řada koncertů,
především těch absolventských se letos urodilo hodně – celkem osm – a první z nich uslyšíme již 12. dubna
v Západočeském muzeu v Plzni. Bude to absolventský koncert Přemysla Kouby a Martiny Šalomové. 14. dubna pak
nás čeká premiéra Noci na Karlštejně, připravovaného p. uč. Jarmilou Holátovou a rozšířeným souborem „Karkulka“.
20. dubna vyslechnou v Lidovém domě v Chrástu žáci hudebních nauk a vyšších ročníků základní školy dopolední
koncert méně obvyklých nástrojů. A 28. dubna pak jede Lidová muzika z Chrástu na „Vítání jara“ do Votic. To jsou
nejdůležitější dubnové akce a to je pouze „zahřívací kolo“, předcházející květnovým a červnovým koncertním žním.
Srdečně vás na všechny naše akce zveme.
Květoslav Borovička, ředitel ZUŠ Chrást

ZŠ Chrást - http://skolachrast.blog.cz/
Milí čtenáři Kulicha, v měsíci březnu naše škola vítala jaro. Čtvrtá třída vyrobila a ozdobila tradiční Morenu, která byla
následně podle starých zvyků vynesena ze vsi. Děti z první až páté třídy došly průvodem ke Klabavce, kde zapálenou
Morenu hodily do řeky, společně s tím každá třída zazpívala písničku, nebo přednesla básničku. S příchodem jara
samozřejmě souvisí i první jarní svátek Velikonoce. Jako již tradičně na naší škole proběhlo velikonoční zdobení, při
kterém měli žáci naší školy i chrástecká veřejnost možnost ozdobit si velikonoční vajíčko a vyrobit si zajímavou
velikonoční výzdobu.

Na prvním stupni proběhla v měsíci březnu matematická soutěž Klokánek, ve které dosáhli velkého úspěchu především
žáci 3. třídy. Třetí, čtvrtá a pátá třída se také zapojila do školního kola soutěže ve hře Košík plný rozumu. Tato hra
ukazuje dětem, jak mají dodržovat zdravý životní styl a stravování. I na druhém stupni se měli žáci možnost zúčastnit
několika kulturních a vzdělávacích akcí. 21. března se druhý stupeň vydal do divadla Broadway v Praze. Žáci zde zhlédli
generální zkoušku muzikálu Hamlet, který se všem velice líbil. 23. března se devátý ročník naší školy zúčastnil exkurze
spojené se dnem vody. Tato exkurze probíhala na Povodí Vltavy v Plzni. Žáci zde měli možnost seznámit se s prací
tamních laboratoří, které mají za úkol kontrolovat kvalitu vod v řekách a nádržích, ale také kvalitu studničních vod pro
domácnosti. Dále se dne 28. března celý druhý stupeň zúčastnil filmového festivalu Jeden svět na školách. Děti zde
zhlédly nejnovější snímek českého dokumentaristy Martina Marečka Pod sluncem tam. Tento dokument nás zavedl do
odlehlé zambijské vesnice Masaku, kde čeští experti realizovali projekt elektrifikace areálu školy s nemocnicí, který
tamním obyvatelům přinesl světlo. Součástí projekce byla i následná diskuse na toto téma se zajímavým hostem.

MŠ Chrást - www.mschrast.blog.cz
„PŘIŠLO JARO DO VSI, KDE JSI, ZIMO, KDE JSI…“
Jaro dýchlo i do naší školky. Ve třídách na oknech kvetou sněženky a zní tóny jarních písní. Naše vycházky směřují
do ulic Chrástu, kde se kocháme rozkvetlými jarními květy a zpěv ptáků nás vábí k lesu. Nejde se však nezastavit u
zahrádky pana Rysa, poblíž tenisových kurtů. Ptačí budky, krmítko plné sýkorek a pestrobarevný trávník je
pohlazením jak pro oko, tak pro duši. Právě zde, slovo dalo slovo a děti ze třídy Sluníček pozvaly tohoto pána do
školky, aby se s námi podělil o své znalosti, fotografie a zážitky z celoživotního bádání o přírodě. A tak se v pátek
23.3.2012 uskutečnilo s panem Rysem v mateřské škole první setkání. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o
ptactvu a květinách v našem kraji a prohlédli si mnoho krásných obrázků. Proto bychom rády chtěly tímto panu
Rysovi za jeho krásné povídání moc a moc poděkovat a těšíme se již brzy na další setkání s ním.
Děti a učitelky z MŠ Chrást.
Farní sbor ČCE - http://chrast.evangnet.cz

PAŠIJOVÁ HRA podle předlohy „Komédie o umučení a vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista“
(barokní pašijové hry, upravené J. Kopeckým) v podání ochotníků z Chrástu, Dýšiny a Plzně pod vedením M.
Žandové: premiéra na Květnou neděli 1.4. od 17 hodin na farské zahradě (v případě velmi nepříznivého počasí
na faře) a repríza na Velký pátek 6.4. od 16,45 v dýšinském kostele.
Přehled svátečních velikonočních bohoslužeb v chrásteckém evangelickém sboru a další informace najdete ve
velikonočním listu, který je k dispozici v knihovně, na faře nebo na webu.
Karel Šimr, farář ČCE v Chrástu

Myslivecké sdružení Chrást
Myslivecké sdružení Chrást informuje o dění v naší honitbě. V březnu nám skončil myslivecký rok. Letošní tuhá
zima byla pro zvěř krutá díky silným únorovým mrazům. Členové našeho sdružení poctivě přikrmovali zvěř v naší
honitbě jadrným i objemovým krmivem a úspěšně snížili následky tvrdé zimy.
Co nám přinesl březen: První polovina měsíce: - jezevec se probouzí z dlouhého zimního spánku, přilétá špaček,
holub hřivnáč a skřivan, odlétají havrani. V druhé polovině měsíce: - v nižších polohách se lze už setkat s malými
zajíčky, začíná hnízdit husa velká, vrána obecná, přilétá čáp bílý a kachna divoká.
Kachny divoké jsou i na návesním rybníku, a to 2 páry, které zde zřejmě zahnízdí. V naší honitbě jsou již narození
malí zajíčci, kteří zůstávají přes den sami a zaječka se k nim vrací je pouze nakrmit. Proto žádáme občany, kteří je
uvidí nebo najdou, aby se jich nedotýkali a nikam je neodnášeli. Dále žádáme majitele psů, aby své miláčky
venčili na vodítku a využívali přitom obecní cesty. Nenechávali své psy volně pobíhat a tím zabránili nechtěným
kontaktům s mláďaty. V měsíci dubnu je již možno spatřit srnce, kteří mají nové paroží obalené v tzv. lýčí. Jaro
postupuje i do lesa, začínají kvést jívy, probouzí se včely a ostatní hmyz. Příroda se začíná zelenat, a proto se měsíc
Duben nazývá měsícem lesů. Na závěr chce Myslivecké sdružení všem ukázněným občanům poděkovat.

CK Sport Beran - cyklistický klub
CK Sport Beran Chrást si Vás dovoluje pozvat v neděli 22.4.2012 na 14.ročník závodu horských kol Velká cena Sport
Beran. Připraven je tradiční okruh na štěrkovém břehu řeky Klabavky v Dolejšáku. Start první kategorie v 11:00.
Chrástecký závod je součástí Poháru Plzeňského kraje horských kol - Becker cup. Tyto závody jsou určeny pro širokou
veřejnost, vypsáno je 12 kategorií pro děti a 6 kategorií pro dospělé. Becker cup 2012 začíná již 8.4. v Městě Touškově a
15.4. časovkou v Kyjovském lesu u Plz. Malesic. Další závod připravuje náš klub v neděli 13.5. v Litohlavech na
Vršíčku.
Junior bike park
Také letos během dubna připravíme oblíbené dřevěné překážky vedle fotbalového stadionu.
Zumba+Indoor cycling+pilates
Zveme všechny zájemce o zumbu každé pondělí od 19:00 s Věrou a nově od 4.4. každou středu od 20:00
PILATES s Martinou Hronovou do tělocvičny ZŠ. Rezervace na 604 642 728 nutná!
Indoor cycling v suterenu zdravotního střediska (vchod zezadu) pak nabízí lekce pro začátečníky v pondělí od 18:45
(Marcel) a ve čtvrtek od 18:45 (Jana). Pro pokročilé jsou připraveny lekce v pondělí od 20:00 (Pavel), ve středu od 18:45
(Jirka), ve čtvrtek od 20:00 (Pavel) a v neděli od 18:45 (Magda). Rezervace na 604642728 nutná!

