Významné dny:
• 1. máj
• 65. výročí konce
II. světové války

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.
FC Spartak Chrást
Zveme Vás na mistrovská utkání chrásteckých mužstev:
Krajský přebor mužů "A" - jaro 09/10
Pohár ST 05.05. 18:00 Rapid
Chrást
24.
NE 09.05. 16:00 Koloveč
Chrást
25.
PÁ 14.05. 18:00 Chrást
Přeštice
26.
SO 22.05. 17:00 Rokycany Chrást
27.
SO 29.05. 15:00 Chrást
Rapid

19.
20.
21.
22.
23.

Městský přebor mužů "B" - jaro 09/10
NE 02.05. 15:00 Chrást "B"
Košutka
NE 09.05. 17:00 SK ZČE "B" Chrást "B"
NE 16.05. 15:00 Chrást "B"
Plzeň-Letná
NE 23.05. 17:00 SENCO "B"
Chrást "B"
NE 30.05. 15:00 Chrást "B"
Bukovec

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 (1.5.)
8.00 – 12.00
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.

Přehled akcí:
Datum

Čas

Místo
Modrý salonek
v Dýšině

Akce

Pořadatel

st 5.5.

17,30

Absolventský koncert
žáků ZUŠ Chrást

ZUŠ Chrást

st 12.5.

15,30

DPS Chrást

Květnové čtení v DPS

Kulturní výbor

čt 13.5.

18,00

Západočeské
muzeum v Plzni

Absolventský koncert
žáků ZUŠ Chrást

ZUŠ Chrást

so 15.5.

20,00

Hostinec U Žáby

út 18.5.

17,30

Lidový dům

Koncert chrásteckých
žáků

ZUŠ Chrást

so 22.5.

od 14,00

MŠ Chrást a areál
Spartak Chrást

„Chrástecký den –
aneb půlstoletí
MŠ Chrást“

OÚ Chrást

út 25.5.

20,00

hasičárna

Pletení z pedigu

oddíl Sluníčko

út 1.6.

17,30

Lidový dům

„Domácí muzicírování“
(koncert žáků s jejich
rodinnými příslušníky)

ZUŠ Chrást

Koncert kapely Staří psi Hostinec U Žáby

Vyluštění hádanky z úvodu: Vilém Heckel, 21.5.1918-31.5.1970
Kontakt na tvůrce Kulicha: referent@obecchrast.cz, knihovnachrast@volny.cz.
Vydává Kulturní a sportovní výbor OÚ Chrást
duben 2010
ev. č. MK ČR - E 16084

KULturní Informace pro CHrást

Květen 2010

Dobrý den,

Dobrý den, dnes máte uhodnout jméno známého fotografa, o němž málokdo ví, že se
narodil v Plzni. Vydal 14 fotografických publikací, jeho nejkrásnější fotografie
zobrazovaly hory. A hory a horolezectví se mu stalo osudným - zahynul
s československou horolezeckou výpravou pod Huascaránem v roce 1970.
Nápověda: „A to je vše o tom lotrovi zavilém: hec, kelímek piva, špatní kamarádi a
neštěstí je hotovo!“

Slovo starosty:
Je květen…. Nejkrásnější měsíc v roce. Všechno kvete a začíná rašit…a také začínáme na
zahradách i v obci nestíhat. Zelená tráva a jarní barevné květiny omlouvají letošní zimu, která
byla hezká bílá, ale dlouhá. Plně potvrzuji pranostiku: „Duben, ještě tam budem“. Sleduji okolí
obce a zjišťuji, jak nemilosrdně vzniká skládka u čističky na Benátkách a odpadky plní stráň
pod OÚ. Opět to bude stát obecní peníze, abychom vše dali aspoň trochu do pořádku. Ještě že
Klabavka protéká údolím dolejšího Chrástu. Kdyby tekla přímo středem obce, tak nevím… asi
by to byla dobrá sběrná stoka. Začali jsme se sekáním a uklízením a to i s vaší pomocí. Chci
tímto poděkovat paní Kastnerové, která sesbírala veškeré odpadky podél Dolanské. Také chci
upozornit na to, že sportovní areál není výběh pro vaše čtyřnohé miláčky. Buďte ohleduplní
hlavně k dětem, které se tam pohybují, není to nic příjemného šlapat do ……..! Nová naučná
stezka, osvětlení Veselého pomníku, úprava cesty na Závrtek, a také začínáme pracovat na
dětském hřišti na bytovkách, na které jsme získali peníze od společnosti ČEZ. To jsou
naše jarní projekty. Duben byl opět bohatý na různé kulturní i sportovní akce. Poděkování patří
i vám, kteří jste pořádali cyklozávod, diskotéku, sportovní turnaje i koncerty. Vrcholem byl náš
tradiční pochod Chrástecké ručičky. Velice nás potěšila velká účast. Třetího ročníku se
zúčastnilo rekordních 307 turistů, kteří poznávali okolí naší obce. Tímto pochodem se i
slavnostně otevřela naše nová Naučná stezka kolem Chrástu, která byla jednou z tras.
Věřím, že nám všem bude dlouho sloužit k tomu, abychom na procházkách kolem Chrástu
načerpali sílu a stále více poznávali naší obec. Také velké poděkování patří panu Milanu
Korjenkovi za přípravu 2 tras – 12 km a 25 km, a nám všem, kteří jsme pochod připravovali a
dokázali zorganizovat. Ani měsíc květen nás nenechá v klidu. Ve čtvrtek 6.5. máme veřejné
zasedání obce. Budu rád, jestliže se zúčastníte a svými připomínkami a nápady dáte další
podněty na zlepšení života v naší obci a zároveň se dozvíte co se plánuje. V sobotu 22.5.
pořádáme „Chrástecký den – aneb půlstoletí MŠ Chrást“. Je to slavnostní akce
k dokončení kompletní rekonstrukce včetně vybavení naší MŠ. Přijďte se podívat do nově
zrekonstruované budovy a potom společně posedět. Těším se na společné setkání nás všech.
Následující týden 28.5. a 29.5. probíhají volby do poslanecké sněmovny a i to je důležitý krok
pro nás všechny. K začátku měsíce května neodmyslitelně patří i květnové oslavy 1. máje,
svátku práce a oslavy osvobození. Slavíme již 65. výročí od konce druhé světové války.
Přijměte proto pozvání na oslavu osvobození od našich sousedů v Dýšině a Kyšicích.
Přeji nám všem krásný slavnostní květen, který nás nastartuje do teplých příjemných dnů,
kdy zima je v nenávratnu pryč, dlouhé teplé večery jsou v očekávání a jarní veselé barvy nás
příjemně naladí. Užijte si hezký, teplý, romantický květen.
starosta L. Bohuslav

Informace pro veřejnost:
• V sobotu 22.5. se koná „Chrástecký den – aneb půlstoletí MŠ Chrást“. Jedná se o
slavnostní akci spojenou s prohlídkou MŠ k dokončení kompletní rekonstrukce Mateřské
školy Chrást. Od 14,00 do 16,00 si můžete prohlédnout interiér budovy. Před školkou si
děti mohou zasoutěžit a zároveň vám zahrají chrástecká hudební sdružení: Malá a Velká
Lidová muzika z Chrástu, CHRAPLDO a Myšmaš. Současně bude od 14,00 do
pozdních večerních hodin probíhat v areálu Spartaku Chrást (před tělocvičnou) bohatý
kulturní program s hudební produkcí, soutěžemi, atrakcemi pro děti a občerstvením.
Podrobný program naleznete v příloze. Srdečně Vás zveme.
• V souvislosti s 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.
• Plzeňské městské dopravní podniky plánují změnu jízdního řádu u autobusu č. 52, který jezdí o
víkendech a svátcích v 7,05 z Plzně a v 7,20 z Chrástu. Žádají o vyjádření k posunu o deset
minut, tzn. že by odjížděl v 7,15 z Plzně a v 7,30 z Chrástu. Obec nemá žádné připomínky, pokud
by se však tato změna negativně dotkla někoho z chrásteckých občanů, žádáme vás o informování
zaměstnanců OÚ Chrást, nejlépe v termínu do 7. května.

• Nálezy a ztráty: Kdo z občanů ztratil klíče s visačkou autobusu, může si je vyzvednout na OÚ
Chrást.

• Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:
- v neděli 16.5. - České Budějovice – HOBBY – zámek Hluboká n. Vl. (členové 240,- Kč,
nečlenové 250,- Kč)
• BONSAI MERKLÍN 2010 - 7. ročník výstavy
15.-16.5.2010; 9.00 hod – 18.00 hod.; Zámek v Merklíně u Přeštic
120 exponátů bonsají a 80 exponátů suiseki od předních českých pěstitelů a sběratelů.
Během celého víkendu bude probíhat v zámeckém areálu workshop, bude zajištěn
prodej bonsají, bonsajových potřeb, japonských starožitností a samozřejmě občerstvení.
Srdečně zvou pořadatelé.
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

Oddíl Sluníčko
☼ Oddíl Sluníčko při TJ Spartak Chrást Vás zve na Pletení z pedigu, které se bude konat
v úterý 25.5.2010 od 20.00 hodin v klubovně Hasičského sboru Chrást. Cena kurzu
činí 270 Kč. Budeme plést košík s uchem nebo stojánky na čajovou svíčku nebo krabičku
(obdélník nebo čtverec). Vyučující bude Lenka Voráčová. Závazné objednávky nahlaste
nejpozději do 18.5.2010 na telefon: 606 572 022 (p. Čechurová) nebo na e-mail:
slunicko.vesele.info@seznam.cz, z důvodu zajištění potřebného materiálu. Pokud budete
chtít plést krabičku uveďte také tvar, popř. velikost. 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 probíhá každou poslední středu v měsíci
(dopoledne i odpoledne). Také můžete navštívit naše „Cvičení rodičů s dětmi“, které probíhá
každý čtvrtek v tělocvičně TJ Spartak Chrást od 09.00 hodin a je určené pro děti do 5 let.
Těšíme se na Vaši účast.
ZŠ Chrást
V druhém pololetí školního roku 2009/2010 se žáci ZŠ v Chrástu úspěšně zúčastnili hned
několika akcí. V únoru a březnu proběhla ve škole recitační a pěvecká soutěž (viz webové
stránky školy), ve které vystupovali žáci prvního i druhého stupně. Mimo školu se významně

umístili: Václav Toman na 2. místě v krajském kole soutěže „Konverzace v anglickém jazyce“,
Martin Kepl na 1. místě v krajském kole přírodopisné soutěže Kvítko, Petr Novák na 9. místě
v okresním kole zeměpisné olympiády, Jan Pašek a Richard Holeček na 11. místě v okresním
kole téže soutěže. Dále se žáci zúčastnili okresního kola dějepisné olympiády a okresního kola
turnaje v basketbalu. Všem gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy.
Projektový týden na ZŠ Chrást
Ve dnech 19. 4. - 23. 4. 2010 proběhl na naší škole projektový týden, jehož téma „Naše obec
očima dětí“ bylo vyhlášeno v únoru a bylo zaměřeno na ochranu životního prostředí. Každá
třída se zhostila svého úkolu po svém. Vznikaly kolektivní práce ve formě modelů obce a
školní zahrady, dále návrhy kontejnerů na třídění druhotných surovin a plakáty „obec ve
fotografiích“. Práce jednotlivců se týkaly konkrétních zajímavých míst naší obce (model školy,
kapličky, parku atd.). Celý týden byl zakončen barevným dnem, kdy každý žák i učitel přišel
v barvách jara - oranžová, zelená a žlutá. Vyhodnocení nejlepších projektů se uskutečnilo
v tělocvičně ZŠ. Vyhlášení výsledků se ujala 9. třída. Největší radost z vítězství se projevila u
žáků 1. třídy, kteří svým modelem zaujali všechny žáky naší školy a získali tak 1. místo a
sladkou odměnu. Všechny projektové práce si může chrástecká veřejnost prohlédnout v budově
zdravotního střediska.
Hlídka mladých zdravotníků
Dne 23. 4. 2010 se konalo okresní kolo Hlídek mladých zdravotníků ve Vejprnicích. Hlídka I.
stupně ve složení - Sterly, Štěpánek, Kielberger, Šafandová, Hromádka, Kielbergerová – se
umístila na 1. místě s postupem do regionálního kola. Hlídka II. stupně obsadila 4. místo.
Mgr. Tomáš Páník, ředitel ZŠ Chrást
Velká cena Sport Beran horských kol
1. závod Becker cupu - poháru Plzeňského kraje
Některé věci jsou opravdu dobré studené, třeba pěnivý mok..... ale to, co čekalo v neděli
11.dubna všech 52 účastníků v úvodním závodu Junior Becker cupu v Chrástu u Plzně, bylo
„fakt hustý“. Zataženou oblohu s drobným deštěm pak při startu kadetů a kadetek vystřídal
vydatný liják a teplota se krčila pouhé čtyři stupínky nad nulou. Opět se vyplatilo, že se jelo
převážně na štěrkovém povrchu a tak závodníci dojížděli v poměrně čistém stavu. Po dojetí
kadetů a kadetek se ale počasí postupně umoudřilo, přes mraky se prokousalo sluníčko, teplota
povyskočila na devítku a hned zavládla mezi účastníky veselejší nálada. Na závěr dne startující
kategorie těch nejmenších tak čekal nejen suchý okruh, ale i bouřlivé povzbuzování diváků a
zvláště u některých rodičů bylo vidět, že se při podpoře své ratolesti vyřádili víc než jejich
potomci. I přes několik pádů nikdo pomoc lékaře nevyhledal. Z chrásteckých se zúčastnila
pouze hrstka skalních bikerů s těmito výsledky: holky – 5.Krejzarová Kateřina, žáci nábor –
5.Beran Tomáš, žákyně nábor - 6.Pučelíková Anna.
Závody Becker cupu pokračují 2.května v Malesicích, 16.května Kralovicích a 22.května
Domažlicích.
Marcel Beran - CK Sport Beran Chrást
ZUŠ Chrást
Zveme Vás srdečně na koncerty ZUŠ Chrást a jejích žáků:
5.května, 17:30 hod., Modrý salonek v Dýšině – Absolventský koncert Lindy Coganové,
Martiny Jůzkové, Karolíny Peštové, Kateřiny Princové a Marie Prokopové.
13.května, 18:00 hod., Přednáškový sál Západočeského muzea v Plzni – Absolventský
koncert Karolíny Minaříkové, Anety Rackové a Ivany Švelchové.
18.května, 17:30 hod., Lidový dům v Chrástu – Koncert chrásteckých žáků.
21.května, 17:30 hod., Kulturní dům ve Volduchách – Koncert voldušských žáků.
23.května, 15:00 hod., Kulturní dům v Kyšicích – Koncert dýšinských a kyšických žáků.
1.června, 17:30 hod., Lidový dům v Chrástu – „Domácí muzicírování“ (koncert žáků s
jejich rodinnými příslušníky).
3.června, 18:00 hod., Přednáškový sál Západočeského muzea v Plzni – Závěrečný koncert.
6.června, 16:00 hod., Galerie Masné krámy v Plzni – Absolventský koncert Michaely
Klailové a Dominiky Krásné.

