ORIENTÁLNÍ TANEC
V tělocvičně ZŠ Chrást bude v dubnu pokračovat kurz - ORIENTÁLNÍ TANEC - začátečníci.
Kurz probíhá každé úterý od 20:00 s Jitkou Horovou. Rezervace a informace na tel.: 774 188 662.
Jitka Horová.
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 (6.4.)
8.00 – 12.00
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
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1.4. – Velikonoční pondělí
20.4. – Chrástecké ručičky
KULturní Informace pro CHrást

V pátek 5.4.2013 od 18.00 do 21.00 se na faře ČCE v Železniční ul. v Chrástu koná Večer
s Andersenem.
Již před léty vymyslely dvě české knihovnice akci Noc s Andersenem. Každoročně se v čase
narozenin tohoto dánského pohádkáře scházejí v knihovnách děti, někdy i přespávají, hrají si a
hlavně se čtou pohádky. Za tento nápad byly ony dvě paní letos oceněny mezinárodní cenou H.
Ch. Andersena a nápad se rozšířil po celé Evropě. Protože v naší knihovně není na nocování dost
místa, letošní první setkání se bude konat ve společenské místnosti naší fary a bude to VEČER S
ANDERSENEM. Akce je určena pro čtenáře chrástecké knihovny a jejich kamarády a
spolužáky ve věku cca 5-10 let. Program: nejprve si zkusíme ozdobit a upéct koláčky (opravdové
i pohádkové), pak nás čeká divadélko Jitule a Dadule, mezitím nám vychladnou ty koláčky, takže
budeme moci uspořádat koláčkový dýchánek s pohádkou nebo písničkami a nakonec pohádka na
dobrou noc, než si nás vyzvednou rodiče. Co potřebujete: přezůvky, pohodlné oblečení (případně
polštářek na sezení) a 20,- Kč. Srdečně Vás zveme.
Pořádá Místní knihovna Chrást a Farní sbor ČCE Chrást
Přehled akcí:
Datum
Čas

Události měsíce:

www.obecchrast.cz
březen 2013

Duben 2013

Dobrý den.
Stavení č.47 (č. 111) se nazývalo „U Škodíků“. Dům byl postaven kolem roku 1800, prvně se ale
připomíná až v roce 1818, kdy nemovitost vlastnil Karel Kučera. Odkud povstalo pojmenování u
Škodíků není jasné, protože v 19. století zde hospodařili různí majitelé: Jiří Šnajdr, Josef Ulč a po
něm Jiří Novák. Od roku 1886 zde žil bývalý rokycanský a později i chrástecký pastýř Josef Havel.
Za jeho života bylo stavení přečíslováno na čp. 111, původní číslo 47 dostal sousední domek. V roce
1924 koupil stavení hostinský a zednický mistr Josef Štaif, který v obytném stavení zřídil krám.
Dlouho zde bývala drogerie, dnes sem chodíme pro maso a pečivo.
Slovo starosty:
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl, říká jedna březnová pranostika. Rádi si kožich
prozatím necháme… Všechny sdělovací prostředky nám říkají, že trháme rekordy a máme
letos nejstudenější zimu za posledních 9 let. Ve středu 20.3. začalo oficiálně jaro. Byl první jarní den.
Jaro asi připomínají pouze truhlíky s vysetými semínky za oknem a možná zvýšený počet kocourů a
koček pod našimi okny, které bez ohledu na zimu (mají kožich) hledají tu pravou kočičí lásku. Možná
se sešlo pár kocourů a koček o jarních školních prázdninách v posledním únorovém týdnu (25.2. – 1.3.)
a poničili, co se v obci poničit dalo. Utržené odpadkové koše, prokopnuté okapy na tělocvičně, poražený
přístřešek na kola před tělocvičnou , poražené dopravní značky... Možná by pomohla deratizační služba
s klecí. Škoda, že žádná nablízku nebyla! Možná, že je příště přiláká divadlo, tak jako většinu z nás.
Cimrmanova hra Dlouhý, Široký a Krátkozraký sehraná divadelní společností z Trnové naplnila Lidový
dům a toho si velice vážíme. Přišlo nás cca 120!! Asi opět přicházíme na to, že hezký kulturní zážitek je
lepší než výroky některých politiků. Jedním z posledních výroků, kdy jsou živnostníci nazváni parazity,
asi urazil hodně lidí, kteří se snaží pracovat, podnikat, zaměstnávat lidi a kvůli tomu žít neustále
v nejistotě. Já osobně si vážím každého živnostníka u nás v obci i jinde po celé republice. Bez nich by
obce neměly obchody, služby, řemesla, různé podniky a jiné vymoženosti, které nám zpříjemňují život
tam, kde žijeme. Stojí za zmínku, že 13.3. byl ve Vatikánu kardinály z celého světa zvolen nový papež
František, jehož hlavní osobní myšlenkou je putovat, budovat,vyznávat… nic rozumnějšího si ani
nepřejeme!
Ples hasičů a maximálně naplněný Lidový dům - s našimi hasiči končí plesová sezóna. Díky vzorné
přípravě SDH Chrást se letošní ples opět vydařil na výbornou. Děkujeme!! A těšíme se na jejich další
akce. Nejbližší je 8.6., kdy budeme slavit 100 let od založení SDH Chrást. V obci se díky chladnému
počasí nemůžeme rozjet tak, jak bychom si přáli. Naším hlavním jarním úkolem je oprava cesty kolem
rybníka směrem na Dolany ve spolupráci s Plzeňským krajem a dokončit Benátský most. Opravit cesty
po zimě a soustředit se na rekonstrukci Zdravotního střediska. V březnu (14.3.) také proběhlo veřejné
zasedání zastupitelstva naší obce. Ačkoliv se kromě jiného schvaloval Závěrečný účet obce za rok 2012,
byla návštěvnost na nulové úrovni. Svaluji vinu na nepřízeň počasí a těším se na další veřejné zasedání,
kde budete diskutovat o vašich požadavcích, problémech a nových nápadech. Zima je sice dlouhá, ale i
tak se pořád něco děje. V současné době zřizujeme v přízemí obecního úřadu knihovnu, která tam již
byla a zase se tam vrátí.
Děkuji organizátorům Velikonočního zdobení, kteří nám i našim dětem přiblížili velikonoční svátky.
V době, kdy budete dostávat tento Kulich, budou již Velikonoce vrcholit. Až svátky skončí, budete
určitě nervózní, že velikonoční beránek, vejce z koledy, čokoláda a jiné pochutiny vám přidaly nějaké to
deko navíc. Proto přijďte na tradiční pochod Chrástecké ručičky po okolí Chrástu, který se uskuteční
v sobotu 20.4. (viz příloha). V letošním roce bude tento pochod obohacen o Chrástecký turistický pas,
který si budete moci zakoupit a celý rok navštěvovat kouzelná místa našeho okolí. Nechte se
překvapit…
Teplo je lék na všechny neduhy a proto vám přeji, aby snad již teplý duben ukázal svoji sílu, prohřál
vaše domovy, zahrádky, balkony a úsměvy na vašich tvářích…
starosta L. Bohuslav

Informace pro veřejnost:
• Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:
- neděle 14.4. – Litoměřice - Ředhošť – Tržnice zahrady Čech (cena 250 Kč)
- sobota 20.4. – Polsko – Kudowa - trhy (cena 370 Kč)
Skupina ČEZ
V příštích dnech budou pracovníci Skupiny ČEZ provádět akvizici zákazníků elektřiny a plynu (budou
navštěvovat domácnosti). Pracovníci společnosti ČEZ jsou viditelně označeni logem firmy, jejich
totožnost je možno ověřit na infolince 840 840 840.
ZUŠ Chrást - www.zus-chrast.cz
Vážení čtenáři Kulicha, od minulého měsíce se uskutečnila další soutěž – okresní kolo komorní hry
s převahou smyčcových nástrojů. V tom jsme měli dva soubory, Kateřinu ŠÁLKOVOU - flétna,
Karolínu HAVLÁNOVOU – housle a Kristýnu NOVÁKOVOU – klavír, tedy 3K (ze třídy paní
učitelky Petry Brabcové) a Andělu NEUMANNOVOU – zobcová flétna, Žofii Rozálii
KOTALÍKOVOU – housle a Nikolu PLZÁKOVOU – kytara (ze třídy paní učitelky Marty
Neumannové). Oba soubory získaly v nebývale silné konkurenci 2. ceny. Mezitím proběhlo už krajské
kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů a tam jsme opět slavili úspěch. Flétnové
duo Hana LOUDOVÁ, Martina ŠALOMOVÁ (ze třídy paní učitelky Petry Brabcové) získalo 2. cenu,
duo zobcových fléten Pavel KIELBERGER a Laura KOPŘIVOVÁ (ze třídy paní učitelky Marty
Neumannové) pak získalo 1. cenu a další 1. cenu s postupem do celostátního kola si odvezlo kvarteto
zobcových fléten QarTETKY – Lenka ČECHUROVÁ, Markéta HERYNKOVÁ, Martina
ŠALOMOVÁ a Alexandra ŠANTOROVÁ (ze třídy paní učitelky Petry Brabcové).
GRATULUJEME! Mimochodem – tato soutěž se uskutečnila v ZUŠ Dobřany a my všichni, co jsme
byli přítomni z Chrástu, jsme dobřanským velkoryse upravenou ZUŠku mohli jen závidět…
Z koncertního kalendáře naší školy se v dubnovém termínu uskuteční jen Koncert komorní a
souborové hry 24.4. v 17:30 hod. v Lidovém domě v Chrástu. Programová žeň sezóny nás čeká až
v květnu. A ještě slůvko o včerejším Koncertě učitelů. Byl naprosto báječný a nepřítomné publikum
neví, oč přišlo. Úroveň koncertujících učitelů je naprosto prvotřídní. Ze všech ZUŠek, na kterých jsem
působil, je tato jediná schopná z vlastních zdrojů dát dohromady naprosto profesionální koncert
špičkové úrovně. O to víc mě tedy mrzí, že bývají tyto koncerty chrásteckým publikem takřka
bojkotovány. Je skutečně paradoxem, že sál Lidového domu v Chrástu zaplňuje téměř výhradně
publikum z naší pobočky v Dýšině… Navíc ještě jednu významnost měl včerejší koncert. Byl poprvé
použit klavír, který jsme dostali darem a umístili jsme ho stabilně v Lidovém domě pro tamní koncertní
příležitosti. Zněl báječně a našimi kantory je to chápáno jako krok vpřed.
Květoslav Borovička, ředitel ZUŠ Chrást
ZŠ Chrást - http://skolachrast.blog.cz/
Milí čtenáři Kulichu, přestože venku tomu počasí nenasvědčovalo, vítala naše škola v měsíci březnu
jaro. 20. března se již tradičně děti z prvního stupně vydaly k řece Klabavka, do které byla vhozena
Morena, kterou předtím vyrobily a ozdobily děti ze 4. třídy. Hned následující dva dny probíhala na naší
škole také již tradiční akce – Velikonoční zdobení. Ve čtvrtek 21. a pátek 22. března si všichni žáci
školy měli možnost vyrobit zajímavý velikonoční výrobek a v sobotu probíhalo zdobení i pro veřejnost.
Třetí a čtvrtá třída se v měsíci březnu zúčastnila kurzů dopravní výchovy, které probíhaly na dopravním
hřišti v Plzni ve dnech 4. a 11. března. Velkého úspěchu dosáhl 14.3. žák sedmé třídy Ondřej Sterly,
který se umístil na 1. místě v okresním kole Zeměpisné olympiády. Dne 18. března se druhý stupeň
vydal do Plzně na festival dokumentárních filmů Jeden svět a zhlédl dokument Davida Vondráčka Na
divokém severu, který poukazoval na problematické soužití většinových obyvatel a romské menšiny
v řadě měst Šluknovského výběžku. 18. března také proběhlo obvodní kolo ve vybíjené, kterého se
zúčastnily děti 3. - 5. třídy a 26. března se ve Zruči konala nesoutěžní přehlídka pohybových skladeb,
které se zúčastnily vybrané žákyně druhého stupně.
MŠ Chrást - www.mschrast.cz
Březen ve školce
Březen, první jarní měsíc, byl ve školce opět ve znamení spousty drobných akciček, které se i přes
nepřízeň počasí vydařily na jedničku. Školáci se setkali v tělocvičně a prošli přijímacím rituálem do
indiánského kmene Narubů. Měsíc knihy jsme oslavili návštěvou paní Koubové v knihovně, a i když
měla každá třída jiné zaměření své návštěvy, všem se moc líbilo a těší se na další setkání. Opět nás
v MŠ navštívil pan Rys, tentokrát se spoustou diapozitivů s obrázky živé i neživé přírody, a dokonce

jsme viděli i obrázky ze Spartakiády. A musíme přiznat, že modré trenky a bílá trika se nám opravdu
moc líbila. Před Velikonocemi jsme se zúčastnili klasického zdobení v ZŠ, kde na nás dýchla
velikonoční nálada i bez slunečného počasí. A protože už nás mráz, ošklivé počasí a nedostatek
sluníčka opravdu nebaví, vyrazili jsme všichni společně do Dolejšáku k řece. S sebou jsme vzali bábu
Zimu a pořádně ji před vyhozením potrápili zpěvem, křikem i ohněm. Když se ale podíváme z okna
ven, asi jsme se jí nezbavili. Takže ještě jednou: „Zimo, zimo, táhni pryč!!!!!“
Po zrušení původního termínu zápisu do mateřské školy se snad už všechny nemoci vytratily, a proto
Vás všechny srdečně zveme na „DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“, které se konají ve dnech 15. – 19.
4. 2013 (pondělí až pátek) a při kterých si vyzvednete potřebné tiskopisy pro přijetí vašeho dítěte do
MŠ. Na dny otevřených dveří naváže „ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY“, který proběhne ve
čtvrtek 25. 4. 2013, kdy potřebné tiskopisy odevzdáte.
Kolektiv MŠ Chrást.
Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
☼ Oddíl Sluníčko Vás zve na „Výrobu šperku z korálků“, která se uskuteční v úterý 23.4.2013 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 16.4.2013 na telefon: 606 572 022 (p. Čechurová) nebo na e-mail:
slunicko.vesele.info@seznam.cz, z důvodu zajištění potřebného materiálu.
Roman Audes – City Music
Zveme Vás na pěveckou soutěž „NEBE PLNÉ HVĚZD“ (4. ročník) ZŠ Chrást a Dýšina. V doslova
nabitém programu uvidíte cca 70 zpěváků, od těch nejmenších (MŠ obou obcí) až po zajímavé hosty.
Výkony budou oceněny, nikdo neodchází s prázdnou. Nenechte si ujít tuto ojedinělou akci dne
11.4.2013 od 17,00 hod. v Lidovém domě v Chrástu. Tedy druhý dubnový čtvrtek, který bude pro děti
zdarma, si přijďte do „Liďáku“ pro zážitky – srdečně zve Roman Audes.
CK Sport Beran - cyklistický klub
V novém týmovém oblečení zahájíme po dlouhé zimě sezonu 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. O týden později (14.4.) je v plánu UAC závod v obci Hřebeč u Kladna. Další víkend
zamíříme do SRN na Bundesligu MTB v Heubachu v rámci festivalu Bike the Rock. 28.4. startuje
ŠUAC (Šumavská unie amat.cyklistů) silniční časovkou jednotlivců (Předslav u Klatov). Na středu
1.května srdečně zveme všechny majitele horských kol do 16ti let k aktivní účasti na 15.ročník Velké
ceny Sport Beran, která se pojede jako 2.závod Junior Becker cupu - Poháru Plzeňského kraje horských
kol. Start a cíl tradičně v Dolním Chrástu. Propozice a přihlášky na www.beckercup.wgz.cz.
SPORT BERAN ZUMBA+PILATES
V dubnu pokračuje ve školní tělocvičně každé pondělí od 20:00 ZUMBA s Kateřinou Melišovou a
každou středu od 20:00 PILATES s Martinou Hronovou. Necvičíme 1.4. a 1.5.2013! Rezervace nutná
předem na tel: 604 642 728. Počet míst je omezen!
Marcel Beran
Indoor cycling na Zdravotním středisku
KINOJÍZDA s překvapením – pátek 5.4.2013 od 18.00 hodin (cca 2-hodinová)
LIVE MUSIC MARATHON – neděle 7.4.2013 od 18.00 hodin (živá hudba, tombola)
Kontakt pro rezervaci: indoors@email.cz nebo telefon 607397784
Jana Tymlová a Pavel Paidar
FC Spartak Chrást
Zveme Vás na dubnová utkání našich týmů:
„A“ mužstvo:
„B“ mužstvo:
19.
17.
20.
21.
22.
23.
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30.03. 15:00
03.04. 16:30
06.04. 16:30
13.04. 16:30
21.04. 10:15
27.04. 17:00

Chrást - Český Krumlov
Chrást - Štěchovice
Rokycany - Chrást
Chrást - Nové Strašecí
ADMIRA - Chrást
Přední Kopanina - Chrást

bus 7,45
bus 14,30

15.
16.
17.
18.
19.

NE
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NE
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SO

31.03. 15:00
06.04. 16:30
14.04. 16:30
20.04. 17:00
27.04. 17:00

Chrást B - Prazdroj
Křimice B - Chrást B
Chrást B - Plzenec
Union - Chrást B
Spoje - Chrást B

