Významné dny měsíce:

třetí místo pak CK Sport Beran - Actionbike (Max Kerl, Adélka Foltýnová). Celkem je přihlášeno 11
družstev. Další závody nás čekají v květnu ve Waldkirchenu (SRN), Liberci a pokračování Becker
cupu v Domažlicích, Kralovicích a Malesicích.
V průběhu května se chystáme zahájit na ploše bývalé lukostřelnice stavbu dřevěných překážek
pro mladé cyklisty - JUNIOR BIKE PARK.
FC Spartak Chrást
Zveme Vás na mistrovská utkání chrásteckých mužstev:
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pohár
24.
25.
27.

ST
SO
PÁ
SO

04.05.
07.05.
13.05.
28.05.

18:00
17:00
18:00
17:00

Zruč
Hor.Bříza
Chrást
Chrást

Chrást
Chrást
Chanovice
M.Touškov

19.
20.
21.
22.
23.

KULturní Informace pro CHrást

Městský přebor mužů "B" - jaro 2010/2011
NE 01.05. 17:00 Křimice "B"
Chrást "B"
NE 08.05. 17:00 Chrást "B"
Zruč "B"
NE 15.05. 17:00 Chrást "B"
Bolevec "B"
SO 21.05. 15:00 Plzenec
Chrást "B"
NE 29.05. 17:00 Chrást "B"
Spoje Plzeň

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 (7.5.)
8.00 – 12.00
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.

Přehled akcí:
Datum

Čas

Místo

Akce

Pořadatel

út 3.5.

20,00

hasičárna

Pletení z pedigu

oddíl Sluníčko

út 3.5.

20,00

hasičárna

Korálkování

oddíl Sluníčko

Chrástecké ručičky – 4. ročník
tenisové kurty
turistického pochodu
(pozvánka v příloze)

OÚ Chrást,
Kultur. a sport.
výbor a oddíl
Sluníčko

so 7.5.

9,00

so 7.5.

16,00

Lidový dům

Farní ples pro seniory

Lidový dům

st 11.5.

15,30

DPS Chrást

Květnové čtení v DPS

Kulturní výbor

so 14.5.

8,00

návesní rybník

Zlatá udice 2011

MO ČRS Chrást

so 21.5.

10,00-23,00

st 25.5.

17,30

Lidový dům

Závěrečný koncert
chrásteckých žáků

ZUŠ Chrást

st 1.6.

17,30

Lidový dům

Domácí muzicírování

ZUŠ Chrást

čt 2.6.

18,00

Lidový dům

Veřejné zasedání obecního
zastupitelstva

OÚ Chrást

Chrástecký den s koncertem
areál Spartak
Aleše Brichty (bližší info během
Chrást
května najdete ve vaší schránce)

1.5. - Svátek práce
5.5. - Květnové povstání českého lidu
8.5. - Den vítězství (státní svátek)
15.5. - Mezinárodní den rodiny
31.5. - Světový den bez tabáku

OÚ Chrást a
LD Chrást

Kontakt na tvůrce Kulicha: referent@obecchrast.cz, knihovnachrast@volny.cz.
Vydává Kulturní a sportovní výbor OÚ Chrást
duben 2011
ev. č. MK ČR - E 16084
www.obecchrast.cz

Květen 2011

Dobrý den!
Proč se číslu 11 říká „U Chudáčků“?
Je to nejspodnější dvůr při pravé straně cesty do dolejšího Chrástu. Poprvé se připomíná před rokem 1532.
Tehdy se nazýval Hrochovský – po rychtáři Hrochovi. Při prodeji sousedního dvora Blahy Malíka v roce
1569 byl jmenován rychtář Jirzík Hroch. Od roku 1595 je dvůr Hrochovský nazýván v zápisech
Chudáčkovský, byť jeho majitel Jíra Chudáček je ještě v roce 1613 uváděn jako Hroch. Poslední z tohoto
rodu Matouš Chudáček zemřel bezdětný. Dvůr koupil 20. ledna 1683 Jiří Mašgal (Maškal). Majitelé se
střídali, až 15. března 1764 postoupil dvůr Mikuláš Vyšek (psáno Vysska) svému zeti Matějovi Novému,
který pocházel z nedalekých Bušovic a měl za ženu Kateřinu Vyškovou. Rod Nových zde hospodařil po
staletí, ale původní jméno u Chudáčků zůstalo.

Slovo starosty:
A máme tu „léto“… dubnové počasí nás trénuje v oblékání. Ráno 3 stupně, odpoledne 25. Pranostika
„duben, ještě tam budem“ letos není tak aktuální. Zimy bylo už dost a tak si užíváme skoro letního počasí. Již
dlouho tak hezké teplé velikonoční svátky nebyly. Věřím, že jste je vychutnali s plnou parádou a užili si den
volna navíc.
Duben byl měsícem kultury a sportu. Má 30 dní a téměř polovina zabavila většinu nás nějakým
programem, který jsme určitě navštívili. Velikonoční zdobení tentokrát v novém pojetí ve škole, hudební
country přehlídka Petrklíč s hvězdami večera duem Paleček-Janík, koncert Chrástochoru, Velký
koncert Lidové muziky z Chrástu, kde bylo pokřtěno nové CD, zúročení umu našich dětí na
absolventských koncertech ZUŠ a zábavy, zpívané koncerty i besedy včetně čtení v DPS. Opět nás
nezklamala aktivita oddílu Sluníčko, který kromě jiného zorganizoval i tradičně pro děti hledání
velikonočního zajíčka. A nesmíme zapomenout na celorepublikový cyklistický závod Velká cena Sport
Beran v Dolejším Chrástu s velkou účastí. Tvoří je lidé, kteří tady bydlí, mají k Chrástu vztah a jejich
přáním je, aby akce, které organizují, navštívilo co nejvíce chrástečáků. Věnují tomu svůj volný čas,
energii, finance a postupně se jejich aktivita stává tradicí. Já jim tímto upřímně děkuji a přeji si, aby jim
nadšení vydrželo i do dalších ročníků.
V dubnu jsme opravili vlastními silami schody u tělocvičny, které byly již ve velmi špatném stavu.
Dokončili jsme provizorní opravu cest. Začali jsme s úpravou okolí a stavbou hřiště v Dolejším Chrástu u
Žáby. S přibývajícím sluníčkem se nám stále ukazuje více a více nedostatků, které je v obci potřeba opravit,
uklidit a odstranit. A tak se snažíme… Budu rád od vás za každý nápad a podnět, který nám dáte a který se
uskuteční. Do čističky u malého mostu se již stěhuje nová technologie a akce je již v polovině. Jen klasicky pro
informaci - zloději tam opět řádili a odcizili čerpadla i hliníkové bednění. Co jiného se dalo čekat…
Nastávající měsíc je měsícem lásky, oslav osvobození a nejhezčím kvetoucím měsícem roku. Hned jak
oslavíte první máj, tak jsme pro vás připravili na druhou májovou sobotu 7.5. již 4. ročník turistického
pochodu Chrástecké ručičky, tradičně se třemi trasami, opékáním buřtů a účastnickým listem … a
možná i s trochou té lásky na trase. Akce nekončí a za pomoci nájemce Lidového domu se v sobotu 21.5.
uskuteční nám všem dobře známý chrástecký den s pivem a zábavou jak pro dospělé, tak pro děti. Po
celý den tu bude točit pivo 10 pivovarů a večer nám zazpívá na koncertě známý rockový zpěvák Aleš
Brichta. Bude to větší akce než jindy, ale věřím, že se opět vydaří, tak jako všechny předchozí a těším se, že se
tam potkáme a něco dobrého ochutnáme…
Nastává měsíc, kdy je zima nenávratně pryč, lidé se více usmívají, odhalují a potkávají a proto si ho plně
užívejte.Při procházkách po obci vidím, jak se vrháte do zahrádek a úklidu kolem domů a tak nezapomeňte, že
na vaši návštěvu včetně nepořádku ze zahrad a domů se také těší na sběrných dvorech paní Počická, pan
Šafanda a na kompostárně nově pan Rys, kteří těmto místům dávají duši a pořádek.
A závěrem … už na ně konečně došlo. Policie ČR si pořídila lehký vrtulník s kvalitní záznamovou
technologií na monitoring čtyřkolek, motorek a na neukázněné řidiče. Budou nepravidelně monitorovat prostor
nad lesními cestami, stezkami a chráněným územím. Už aby ty neukázněné sejmuli…
Přeji vám spokojený měsíc květen s polibkem pod břízou, svátkem práce, dny osvobození a zmrzlíky
Pankrácem (12.5.) Servácem (13.5.) a Bonifácem (14.5.), kteří nám můžou maximálně trochu zmrazit
náladu… spálením kytek a zeleniny.
starosta L. Bohuslav

Informace pro veřejnost:
• Žádáme občany, aby využívali Sběrný dvůr na Benátkách pouze v otvírací době (tj. středa 14,00-17,00,
sobota 9,00-11,00 hod.). Pokud sběrný dvůr navštívíte v jiném termínu, kdy není otevřeno, nenechávejte
odpad před vraty, komplikujete tím obsluze dvora jeho práci a přispíváte ke vzniku černých skládek
v okolí. Děkujeme za pochopení.
• BONSAI MERKLÍN 2011
28.-29.5.2011 - 8. ročník výstavy bonsají a suiseki - Zámek v Merklíně u Přeštic
Pěstitelé a sběratelé z celé České republiky vystavují 110 bonsají a 80 suiseki Nad výstavou převzal záštitu
hejtman Plzeňského kraje pan Milan Chovanec. Po oba dny zajištěn prodej bonsají a bonsajových potřeb,
otevřena čajovna, nafukovací hrad pro děti. Více o programu na: www.bonsaimerklin.cz
• VODÁRNA Plzeň a.s. oznamuje, že z důvodu nezbytné opravy na vodovodním přivaděči do
obce Chrást bude v sobotu 21.5.2011 v době od 8,00 do 12,00 hod. přerušena dodávka vody pro
celou obec Chrást. Cisterny s pitnou vodou budou přistaveny dle potřeby. Po opětovném obnovení
dodávky vody může dojít k jejímu přechodnému zakalení. Za způsobené potíže se VODÁRNA
Plzeň a.s. všem odběratelům omlouvá. Bližší informace na tel. 377413444.
• Obec Chrást hodlá na základě žádostí občanů provést změnu č. 2 Územního plánu obce Chrást.
Občané mohou své požadavky a náměty ke změně č. 2 Územního plánu obce Chrást podávat písemně na
Obecní úřad Chrást, tř. Čs. odboje 133, 330 03 Chrást do 30.5.2011. Námět musí být podepsán všemi
majiteli dotčeného pozemku a musí obsahovat údaje dle § 46 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a to údaje
umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku
nebo stavbě na území obce, údaje o navrhované změně využití ploch na území obce, údaje o současném
využití ploch dotčených návrhem navrhovatele, důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny,
návrh úhrady nákladů na pořízení územního plánu. Dle usnesení z 16. veřejného zasedání obecního
zastupitelstva obce Chrást ze dne 26.3.2009 si změnu územního plánu obce hradí žadatelé samostatně
v poměrné části k počtu žádostí.
• JAK ČASTO ČISTIT A KONTROLOVAT KOMÍN (dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb.)
Rodinné a menší bytové domy (kotle, kamna či ohřívače vody s výkonem do 50 kW)
Uhlí, koks, dřevo, biomasa
* Čištění komína – 2x ročně u kotlů či kamen s provozem do šesti měsíců v roce (obvykle na vytápění), třikrát
ročně u kotlů s celoročním provozem (obvykle na vytápění i ohřev vody), lze dělat svépomocí
* Výběr sazí a dehtu z dolní části komína - jednou ročně, lze dělat svépomocí
* Kontrola komína - jednou ročně
Plyn
* Čištění, výběr usazenin z dolní části komína a kontrola - jednou ročně
Chaty a chalupy
* Čištění a výběr usazenin z dolní části komína - u všech paliv nejméně 1x ročně, u dřeva či uhlí lze čistit
svépomocí
* Kontrola komína - u všech paliv nejméně jednou ročně
Kontakty na kominíky najdete na internetu, zde jsou někteří z nich:
p. Rosman – tel. 723475400, p. Johánek – tel. 773280970
ZŠ Chrást - http://skolachrast.blog.cz
Dubnové akce:
- 1.4.2011 uspořádal V. Kouba pro žáky 7. -9. třídy seznámení s lidovou muzikou. Součástí besedy byla
i hodinová projekce filmu, na kterém se podílel i soubor Lidová muzika z Chrástu.
- 6.4.2011 zhlédla 6. třída divadelní představení „Cesta kolem světa za 80 dní“ v Komorním divadle
v Plzni.
- 14.4.2011 se žáci druhého stupně zúčastnili přednášky „Lidská práva“.
- 20.4.2011 žáci 2. stupně navštívili interaktivní výstavu „Staré pověsti české“. Výstava se konala
v Národním muzeu v Praze.
„Srdíčkový den“ na ZŠ Chrást
Žáci naší ZŠ se zapojili do celostátní akce „Srdíčkový den“, kterou pořádá občanské sdružení „Život
dětem“. Zakoupením přívěsků a žetonů v celkové hodnotě cca 3500 kč přispěli do sbírky věnované
těžce handicapovaným dětem, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů. Poděkování
patří žákům i jejich rodičům.
Velikonoční zdobení ZŠ Chrást – 7.-9.4.2011
Základní škola v Chrástu u Plzně pořádala akci zvanou „Velikonoční zdobení“. Patronkou celé akce
byla p. Mastná, která „přivedla“ do školní budovy pestrou a zajímavou ukázku lidové tvorby. Žáci si
tak mohli s p. Mrázkovou zdobit kraslice voskovou batikou, holubím pírkem nebo ruční frézkou a
vrtáčkem. Ochutnávka cukrářských výrobků byla samozřejmě spojena se zdobením perníčků. Bylo
též možno shlédnout výrobu šperků z korálků a kamínků. Výroba velikonočních dekorací z živých

květin na přání byla pro děti inspirací k vlastní tvorbě. Velikonoční zdobení v chrástecké škole
přineslo též příjemné setkání s lidmi tvořícími v chráněné dílně Exodus a členy společnosti Vlaštovka
– společnost pro lidi s mentální postižením. Nesmíme opomenout též tradiční krajkovou techniku
„frivolitku“ předváděnou p. Němcovou, jež ve svých 88 letech dokázala zaujmout děti svou
dovedností a zručností. Díky nápadu ředitele školy otevřít v tyto dny školu veřejnosti došlo k velmi
příjemnému setkání dětí a jejich rodičů s lidmi, kteří v dnešní rychlé a přetechnizované době udržují
české národní tradice a předávají je dalším generacím.
ZUŠ Chrást - www.zus-chrast.cz
Přehled plánovaných akcí:

2.května, 18:00 hod., Přednáškový sál Západočeského muzea v Plzni - Absolventský koncert Markéty
Hoškové a Terezy Semilské
6.května, 16:30 hod., Meditační zahrada, Plzeň - Koncert Lenky Čechurové a jejích hostů
10.května,16:30 hod., Galerie Masné krámy, Plzeň - Absolventský koncert Rostislava Floriana a
Josefa Štaifa
15.května,15:00 hod., Kulturní dům v Kyšicích - Závěrečný koncert dýšinských a kyšických žáků
21.května,15:00 hod., Sokolovna Bolevec, Plzeň - Koncert komorní a souborové hry
25.května,17:30 hod., Lidový dům v Chrástu - Závěrečný koncert chrásteckých žáků
1.června,17:30 hod., Lidový dům v Chrástu – „Domácí muzicírování“ (koncert žáků s jejich
rodinnými příslušníky)
2.června,17:30 hod., KVK Centrum, Plzeň (Malesická 10) - Absolventský koncert Martiny Brabcové,
Anety Podzimkové a Markéty Šnebergerové
4.června,17:00 hod., Kulturní kavárna Jabloň, Plzeň (Krátká 2) - Absolventský koncert Alexandry
Šantorové.
Květoslav Borovička, ředitel ZUŠ Chrást
Lidová muzika z Chrástu
V sobotu 9. dubna proběhl v Lidovém domě v Chrástu velký koncert, na kterém folklórní soubor
Lidová muzika z Chrástu představil své nové kroje a profilové CD písní o lásce „Milostné“.
Zaplněný sál tleskal také hostům koncertu, Malé muzice a sboru Chrástochor. CD pokřtili starosta
obce, pan Ladislav Bohuslav a bývalý ministr kultury Václav Riedlbauch. CD souboru je možné
zakoupit v knihovně v Chrástu za 150 Kč.
Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
☼ 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.
MO ČRS Chrást
Místní organizace Českého rybářského svazu Chrást pořádá dne 14. května 2011 soutěž pro mladé
rybáře Zlatá udice 2011. Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci z řad mládeže do 15 let bez
ohledu na to, zda vlastní či nevlastní povolení k lovu ryb, nebo zda navštěvovali rybářský kroužek.
Soutěžit se bude v lovu ryb, rybolovné technice a znalostech potřebných pro sportovní rybolov.
Soutěž proběhne v Chrástu na Návsi u rybářského domova dne 14. května 2011 od 8,00 hodin. Pro
všechny soutěžící bude připraveno občerstvení a upomínkové diplomy, pro vítěze věcné ceny.
Případné dotazy k účasti a organizaci zodpoví p. Žaloudek, tel. 602339700. Srdečně zveme všechny
zájemce - mladé rybáře i ty, kteří o tomto sportu zatím jen uvažují i jejich rodiče.
CK Sport Beran Chrást – cyklistický klub
Krajský pohár horských kol Becker cup odstartoval 10.4. v Městě Touškově a pokračoval druhým
závodem 24.4. v Chrástu. Tento závod připravil náš cyklistický klub jako MTB sprinty. Divácky
atraktivní závod přilákal na start 117 bikerů. Dařilo se i našim závodníkům, po dvou odjetých
závodech je v kategorii Kluci Lukáš Beran na 1.místě a Sebastián Kerl je čtvrtý. V kategorii Źákyně
nábor je na 1.místě Adélka Foltýnová, v kat. Žáci nábor je Tomáš Beran třetí a Maxmilián Kerl čtvrtý.
Viktorka Pánková (žákyně nejmladší) je průběžně třetí. V soutěži družstev vedou Rychlý šípy s
Lukášem Beranem, druhé místo patří CK Sport Beran - BIESSE (Beran Tomáš, Viktorka Pánková) a

