ORIENTÁLNÍ TANEC
V tělocvičně ZŠ Chrást bude v květnu pokračovat kurz ORIENTÁLNÍHO TANCE, vždy v ÚTERÝ od
20:00 s Jitkou Horovou. Také Vás zveme na další nový kurz - ORIENTÁLNÍ TANEC - začátečníci, který
bude probíhat od 5. května každou NEDĚLI OD 17:00 v tělocvičně ZŠ Chrást. Rezervace a informace na
tel.: 774 188 662. Počet míst je omezen.
Jitka Horová

FC Spartak Chrást
Zveme Vás na květnová utkání našich týmů:
„A“ mužstvo:
24.
25.
26.
27.
28.

SO
SO
SO
NE
SO

04.05. 17:00
11.05. 17:00
18.05. 17:00
26.05. 10:15
01.06. 17:00

Chrást - Benešov
Čížová - Chrást
Chrást - Milevsko
Táborsko „B“ - Chrást
Chrást - Malše Roudné

„B“ mužstvo:
bus 13,45
bus 6,45

20.
14.
21.
22.
23.
24.

NE
ST
SO
NE
NE
NE

05.05. 17:00
08.05. 17:00
11.05. 17:00
19.05. 17:00
26.05. 17:00
02.06. 17:00

Chrást B - Dýšina
Smíchov - Chrást B
Hradiště - Chrást B
Chrást B - Zruč B
Bukovec - Chrást B
Chrást B - VS Plzeň

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 (4.5.)
8.00 – 12.00
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
Knihovna bude zavřená od 20. do 31.5.2013 z důvodu stěhování do nových prostor v přízemí obecního
úřadu. Doba uzavření se může měnit, sledujte, prosím, SMS zprávy Infokanálu, e-maily a úřední desku.
Lidová muzika z Chrástu hrála v pořadu televize Noe 11.4. Záznam si můžete pustit na Internetu
z archivu televize Noe v pořadu U NÁS aneb od cimbálu o lidové kultuře (74. díl).
BONSAI MERKLÍN 2013
10. ročník výstavy bonsají a suiseki pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje v areálu zámku v Merklíně
u Přeštic, 1. - 2. června 2013, vždy od 9.00 hod do 18.00 hod. Více na www.bonsaimerklin.cz.
Přehled akcí:
Datum
Čas
12,00
st 1.5.
pá 3.5.

19,00

st 8.5.

19,00

st 15.5.

15,30

pá 17.5.

17,30

Události měsíce:
1.5. – Svátek práce
5.5. – Květnové povstání českého lidu
8.5. – Den vítězství - státní svátek

Místo
Dolejší Chrást

Akce

Pořadatel
CK Sport Beran

Lidový dům

Absolventský koncert

ZUŠ Chrást
OÚ Chrást

Junior Becker cup
„Bubáci
pro všední den“ –
Lidový dům
Kulturní výbor
divadelní představení (viz příloha)
kostel U Ježíška
Lidová muzika
Komorní koncert Lidové
v Plzni
z Chrástu
muziky z Chrástu
DPS Chrást
Kulturní výbor
Čtení v DPS

čt 23.5.

18,00

Lidový dům

Veřejné zasedání
zastupitelstva obce

pá 24.5.
so 25.5.ne 26.5.

17,00

fara ČCE

2. Noc kostelů

Farní sbor ČCE

u tělocvičny

Chrástecká pouť

p. Cibulka

ne 26.5.

10,30

Masné krámy
v Plzni

Absolventský koncert

ZUŠ Chrást

út 28.5.

19,00

hasičárna

Výroba šperku z korálků

oddíl Sluníčko

pá 31.5.

17,30

Lidový dům

Domácí muzicírování

ZUŠ Chrást

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

www.obecchrast.cz
duben 2013

KULturní Informace pro CHrást

Květen 2013

Dobrý den.
V č. 48 se říkalo U Dufíků. Hospodářství se prvně připomíná v roce 1798, kdy zde bydlel Dominik
Šourek, v roce 1825 patřilo již Josefu Šaškovi. Od roku 1894 zde hospodařil Pavel Šašek zvaný
Dufík. Toto pojmenování vzniklo zřejmě odvozením z rodného jména dívky, která se provdala za
některého z Šašků. Kdy se tak stalo by bylo možné dohledat v matrikách.
Slovo starosty:
Jestliže vám měsíc duben utekl tak rychle jako pár letních dnů na konci dubna, tak je to nějak
v nepořádku. Chybí nám jaro a nestíháme si ani všimnout, jak rychle sněženky, narcisy a petrklíče
odkvetly a tulipány se teprve začínají probouzet do své barevné krásy. Aprílové počasí nám trvá
nějak dlouho. To se projevilo i v dokončení oprav na Benátském mostě. V současné době se
provádějí dokončovací práce. Děláme pro to všechno! Děkuji proto za pochopení vás všech. Co není
apríl je rozbitá komunikace od rybníka k železničnímu přejezdu na Dolanské. O této cestě jednáme
s Krajským úřadem již několik měsíců. Poslední dvě opravy a dlouhá zima dokonaly své dílo a naše
auta si pozvolna vytvářejí kruhový objezd na okolním pozemku. Po posledním úspěšném jednání
budou silnici II/180 opravovat od 29.4. a celoplošná oprava na nejhorším úseku bude hotova do
konce května. Na OÚ jsme dokončili rekonstrukci dolní části budovy a naše knihovna se tam během
tohoto měsíce přestěhuje. Opravdu se nám to povedlo. Ve Zdravotním středisku se uvolní další
nebytový prostor pro další zdravotnické nebo podnikatelské aktivity. Díky dětem naší ZŠ máme obec
zase o něco čistější, protože na Dnu Země, který se konal 12.4., sesbíraly 7 pytlů odpadků. Co jsme
jim nedovolili, je sbírání psích exkrementů na chodnících, přilehlých trávnících a mezi bytovkami. Po
zimě jsou psí exkrementy prostě všude, i za trafikou,… ale že by papír používali i psi?! Kdo ví?! Co
se povedlo, je i nové schodiště u České pošty. Vážím si toho, že se pošta pro zákazníky nezavřela a
vše se dělalo za provozu. Co se nepovedlo, je to, že nám Správa informačních technologií města
Plzně vezme dobíjecí automat na Plzeňské karty. Nepochopil jsem to! V roce 2007 ho nainstalovali a
když si lidé a děti zvykli, tak nám ho letos odinstalovali… Inu hospodářství, jak má být, na nic si
nezvykat. Tak až půjdete po prvním máji dobít svoji Plzeňskou kartu ke Zdravotnímu středisku, tak
se nelekněte, že jste v Chrástu zabloudili. Opravdu tam dobíjecí automat není! V současné době
jednáme s dopravními podniky, aby se karty mohly dobíjet na našem OÚ a věřím, že se nám to do
konce května podaří. Opravdové aprílové počasí prověřilo i naši osobní statečnost a i přes nepřízeň
počasí nás na 6. ročník Chrásteckých ručiček přišlo 150. (Pro porovnání v roce 2008/192 ručičkářů,
2009/196, 2010/307, 2011/250, 2012/258). Byla to opět hezká akce pro nás všechny, kdo chtěl
poznávat naše okolí. Tratě opět připravil pan Korjenek - duchovní otec ručičkářského pochodu. Já mu
tímto děkuji i celému našemu realizačnímu týmu, bez kterého by nebylo možné tento již tradiční
pochod uskutečnit. Věřím, že v příštím roce nebude pochod v „rukavičkách“, jako byl letos a přijde
nás mnohem více. Na pochodu jste určitě mnozí z vás zaznamenali, že máme vydaný první
Chrástecký cestovní pas pro děti a jejich rodiče a nebo pro dospěláky, kteří mají sportovního
turistického ducha a chtějí poznávat naše nejbližší okolí. Myšlenkou tohoto nápadu je, aby si počítače
i televize od dětí chvilku odpočinuly a zchladily si svoji paměťovou kartu a děti více poznávaly svoje
okolí společně se svými rodiči bez GPS, Googlů, Seznamů apod. To platí i pro dospěláky, kteří jsou
ochotni věnovat se hezké procházce na úkor nesmyslných drobných domácích povinností, které snad
počkají. Prvním, kdo si zakoupil Chrástecký cestovní pas, byl náš školák Martin Kotlár z 5. třídy,
který ušel nejdelší trasu 20 km. Pasy máme pro vás připraveny na OÚ, v knihovně a ve Sportu Beran.
Budeme se těšit na vaše připomínky z cest, fotografie a kdo přinese na OÚ splněný procestovaný
Cestovní chrástecký pas, dostane od nás malou odměnu (více o pasu v příloze).
Nastává nejhezčí měsíc roku - květen. Někdo ho načne políbením pod břízou, někdo prací na zahradě
a někdo procházkou s chrásteckým cestovním pasem.
Přeji vám krásný měsíc plný pohody, s myšlenkou, že hezké věci děláme pro ty druhé.
starosta L. Bohuslav

Informace pro veřejnost:

• Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:

- sobota 25.5. - neděle 26.5. – Morava - Čejkovice – Vinné trhy (cena 1500 Kč)
Divadelní spolek Komedyjanti ve spolupráci s OÚ Chrást
Srdečně Vás zveme na divadelní představení „Bubáci pro všední den“ divadelního spolku Komedyjanti
z Tachova, které se uskuteční v pátek 3.5.2013 od 19,00 hod. v Lidovém domě v Chrástu. Hru „ Bubáci
pro všední den“ upravil Pavel Řepa podle tří povídek ze stejnojmenné knihy Karla Michala. Karel Michal
(vlastním jménem Michal Buksa) se objevil jako spisovatel v 60. letech, kdy mu postupně vyšly dvě
humoristické detektivky (Krok stranou a Gypsová dáma), jeden historický román (Čest a sláva) a zmíněná
kniha povídek Bubáci pro všední den. Všechny jeho knihy byla satirické a značně kritické vůči tehdejšímu
totalitnímu režimu. „Bubáci pro všední den“ je sbírka humoristických povídek o strašidlech, která se objeví
v současnosti a naráží na tehdejší způsob myšlení a na projevy tehdejšího režimu, což vytváří plejádu
komických situací (pozvánka v příloze).
ZUŠ Chrást - www.zus-chrast.cz
Vážení čtenáři Kulicha,
chci se s vámi podělit o velikou radost z umístění našeho souboru zobcových fléten QarTETKY na soutěži
v Liberci. Tento soubor ve složení Lenka ČECHUROVÁ, Markéta HERYNKOVÁ, Martina ŠALOMOVÁ
a Alexandra ŠANTOROVÁ (pod vedením paní učitelky Petry Brabcové) zvítězil 20. dubna 2013
v ústředním kole soutěže základních uměleckých škol. V jejich kategorii soutěžilo v tomto celostátním kole
celkem pět souborů z celé republiky a zatímco čtyři zbývající QarTETKÁM dýchaly na záda a získaly
shodně čtyřnásobně dělenou 2. cenu, 1. cenu vybojovala děvčata z naší chrástecké ZUŠky. Navíc zvláštní
cenu poroty získala Martina ŠALOMOVÁ za autorství skladby z jejich soutěžního repertoáru. Moc a moc
gratulujeme! Začíná se také rozbíhat naše koncertní sezóna. 24. dubna se v Lidovém domě uskutečnil Koncert
komorní a souborové hry, kde jsme se prezentovali s našimi komorními soubory a s Malou muzikou
z Chrástu. Musím konstatovat mírně vzestupný trend návštěvnosti, ale nerad bych to zakřikl, byl to jen jeden
koncert. Uvidíme, jak další… V květnu nás čeká první z absolventských koncertů. Bude to 17.5. v 17:30 hod.
v Malém sále Lidového domu a představí se absolventi Jan JONÁŠ (housle), Nikola KANTOŘÍKOVÁ
(klavír), Jakub KRYSTIÁN (trubka), Jakub ROUS (kytara) a Anna ŠTEMBEROVÁ (zobcová flétna). Další
z absolventských koncertů se uskuteční 26.5. v 10:30 hod. v Masných krámech v Plzni s Lucií
KOŽELUHOVOU (flétna) a Přemyslem KOUBOU (housle). Poslední z květnových koncertů bude 31.5.
v 17:30 opět v Lidovém domě v Chrástu a bude to tradiční „Domácí muzicírování“ – koncert našich dětí
s jejich rodinnými příslušníky. Těšíme se na vás při některém z těchto koncertů.
Květoslav Borovička, ředitel ZUŠ Chrást
ZŠ Chrást - http://skolachrast.blog.cz/
Milí čtenáři Kulichu, měsíc duben byl na naší škole velmi bohatý jak na vzdělávací a kulturní akce, tak na
sportovní a vědomostní soutěže a olympiády. Začátkem dubna se všichni žáci druhého stupně vydali do
Divadla J. K. Tyla v Plzni na operu W. A. Mozarta Kouzelná flétna. 19.4. proběhl na naší škole projektový
den s názvem „Cesta kolem světa“ zaměřený převážně na Afriku. Žáci byli rozděleni do pěti družstev, ve
kterých měli za úkol plnit různé úkoly. V rámci tohoto projektového dne naši školu navštívili také členové
občanského sdružení Saga Afrika, od kterých jsme se dozvěděli zajímavé informace o Africe a také jsme si
mohli zabubnovat na pravé africké bubny a naučit se africkou písničku. Ve středu 25.4. na naši školu přijel
pan Brož, který se zabývá chovem a výcvikem dravých ptáků. Děti si poslechly velice zajímavou přednášku
zaměřenou na dravce a sovy žijící v ČR a mohly si na vlastní oči prohlédnout spoustu dravců. Mezi
nejzajímavější bezesporu patřil orel bělohlavý nebo káně Harrisovo. Pátek 26.4. strávil celý druhý stupeň na
hradě Točník, kde byla pro děti připravena akce s názvem „Mamuti na Točníku.“ Na třech nádvořích hradu
Točníku bylo postaveno několik stanovišť, ve kterých se děti dozvěděly, jaké nástroje používali lidé
v pravěku, do čeho se oblékali, jaké plodiny pěstovali, jak rozdělávali oheň a spoustu dalších zajímavých
informací o tomto období. 18.4. se konal „Den Země.“ Při této již tradiční akci se děti podílely na úklidu naší
obce, aby si připomněly důležitost zdravého životního prostředí a ekologie.
Jak už bylo zmíněno v úvodu, v měsíci dubnu se naše děti zúčastnily i spousty soutěží. 10.4. vyhrál první
místo v okresním kole Biologické olympiády Ondřej Sterly ze sedmé třídy a hned druhý den na tento úspěch
navázal dalším prvním místem z krajského kola Zeměpisné olympiády. Dalšího skvělého umístění dosáhli
žáci naší školy v oblastním kole Hlídky mladých zdravotníků. V obou kategoriích, mladších i starších žáků, se
umístili na prvním místě a postoupili do krajského kola, které se bude konat v Chebu. 23.4. se vybraní žáci
prvního stupně zúčastnili turnaje v miniházené, který proběhl v Radnicích, a stejný den strávili naši prvňáčci
společně s dětmi z MŠ v Lidovém domě v Chrástu, kde probíhal hudební pořad Zpátky do lesů, který děti
seznámil s životem trempů.
25. – 26.4. probíhaly na naší škole „Dny otevřených dveří.“ Rodiče, budoucí žáci a všichni přátelé školy si
mohli prohlédnout školu zevnitř a také mohli nahlédnout do výuky. Ve stejný den se v naší první třídě
pořádala i „Slavnost slabikáře.“ Naši prvňáčci se po několika měsících dočkali dlouho očekávaného
okamžiku, kdy dočetli slabikář a na tuto oslavu děti pozvaly své maminky a tatínky, kterým předvedly, jak
umí číst a psát a také svým maminkám popřály vše nejlepší k blížícímu se Svátku matek.

MŠ Chrást - www.mschrast.cz
Duben v MŠ.
Měsíc duben nám do školky přinesl řadu akcí a společně s nimi také první jarní sluníčko. Počasí se
konečně trochu umoudřilo, a tak byl duben ve znamení delších procházek a dovádění na naší velice hezké a
dobře vybavené školní zahradě. Mimo poznávání jarní přírody jsme v dubnu shlédli dvě představení: „Tři
zlaté vlasy“ a „Zpátky do lesů“, na kterém s námi byli i naši kamarádi z MŠ Dýšina, MŠ Kyšice a prvňáci ze
ZŠ Chrást. Velice nás potěšilo, že jsme u obou pořadů mohli být aktivní součástí děje. Společně s počasím se
trochu umoudřily i bacily, a tak mohly konečně proběhnout i tolik očekávané „Dny otevřených dveří“ a hlavně
„Zápis do mateřské školy“ na další školní rok. Maminek, tatínků a dětí přišlo spoustu i ze širokého okolí a
my jsme je rády odměnily vlastnoručně vyrobenými dárečky. Opět se však, jako v předchozích letech, projevil
větší zájem o místa v naší mateřské škole, než je skutečně možný počet nově přijatých dětí.
Ani naši předškoláci nelenili. Náš indiánský školácký kmen Narubů se v dubnu sešel hned dvakrát a
věnoval se poznávání kmenů žijících nedaleko hranic narubské vesnice, a bojovému tanci předků. O cizích
kmenech dokonce složil písničku. A to už bylo v dubnu vše. Moc se těšíme na květen a na další skvělé
zážitky.
Zdraví vás děti a paní učitelky ze školky.
Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
☼ Oddíl Sluníčko Vás zve na „Výrobu šperku z korálků“, která se uskuteční v úterý 28. 5. 2013 od
19.00 hodin v naší klubovně v Hasičské zbrojnici v Chrástu. Cena kurzu je 220 Kč. Budeme tvořit
ketlovaný šperk. Vyučující bude Lenka Voráčová. Závazné objednávky nahlaste nejpozději do
21.5.2013 na telefon: 606 572 022 (p. Čechurová) nebo na e-mail: slunicko.vesele.info@seznam.cz,
z důvodu zajištění potřebného materiálu.
Farní sbor ČCE Chrást - http://chrast.evangnet.cz/
V pátek 24.5.2013 od 17,00 hod. se uskuteční „2. NOC KOSTELŮ“ v evangelickém sboru
v Chrástu. Podrobný program naleznete v příloze.
CK Sport Beran - cyklistický klub
Letošní cyklistická sezona začala díky dlouhé zimě se zpožděním. Prvním závodem tak byla časovka
jednotlivců horských kol na golfovém hřišti v Horomyslicích. Kategorii mužů vyhrál Marcel Beran, Jan Šmíd
byl šestý a Viktorka Pánková v žákovské kategorii třetí. 7.4. zahájil Pohár Plzeňského kraje Becker cup
Velkou cenou Města Touškova. V konkurenci 207 závodníků jsme se v jednotlivých kategoriích umístili
takto: 7.místo Lukáš Beran, 13.místo Jakub Šmíd, 10.místo Tomáš Beran, 6.místo Adélka Šmídová, 10.místo
Viktorka Pánková, 18.místo Jan Šmíd a 9.místo Marcel Beran. Zajímavou zkušeností byla také cesta na závod
německé Bundesligy horských kol do Heubachu. Na rozblácené trati byl Lukáš Beran čtvrtý v kategorii U9 a
Tomáš Beran osmý v U11. Poslední dubnovou neděli se Marcel Beran zúčastnil silniční časovky jednotlivců
ŠUAC v Klatovech, bohužel výsledky kategorie C 40-49 let zatím nejsou k dispozici. Aktuálně připravujeme
druhý závod Junior Becker cupu, který se pojede již popatnácté na trati v Dolním Chrástu 1.května a je vypsán
pro 12 kategorií dětí a mládeže do 16 let. Přijďte povzbudit domácí závodníky, start první kategorie je ve 12:00.
Propozice na www.pal-mtb.cz.
Každé úterý a čtvrtek vyrážíme s dětmi na 1,5 hodinové vyjížďky. Rádi přivítáme i další děti ve věku 7-12 let
(nutný doprovod rodiče). V květnu budeme především navštěvovat turistické cíle v rámci Chrásteckého pasu.
Informace na 604 642 728.
Sport Beran ZUMBA+PILATES
V květnu pokračuje v tělocvičně ZŠ každé pondělí od 20:00 do 21:00 ZUMBA s Katkou Melišovou, každou
středu PILATES s Martinou Hronovou (20:00-21:00) a nově každou neděli PILATES s Lucií Kaasovou
(20:00-21:00). Rezervace nutné předem na mob. 604 642 728. Počet míst je omezen! Pozor: 29.5. mimořádně
lekce POWER JOGA s Martinou Hronovou!
Marcel Beran
Myslivecké sdružení Chrást
Květnová příroda se zelená svěžími barvami a láká k procházkám. Choďme na procházky, ale po již
existujících pěšinách a cestách. Ptáci sedí i na zemi na hnízdech, po loukách a v lese pobíhají již malí
zajíčci, i v travinách kolem řek mají hnízda kachny. Srny jsou v pokročilém stádiu gravidity, koncem května
již budou klást mláďata, mají proto omezenou pohyblivost. Srnci mají již vytlučené paroží a hrdě je nosí na
svých hlavách. Srnčí zvěř přebarvuje, tedy mění srst ze zimní na letní, která má rezavý odstín. Zimní srst je
tmavohnědá a dutá, aby udržela více teploty. V této jarní době je třeba dopřát zvěři a zvířatům všeobecně klid
a na místě je dodržování zákazu volného pohybu psů a krocení bezohledných jízd motorkářů
a čtyřkolkářů. Od 16.5. začíná lov průběrných srnců. V květnu myslivci dokončují čištění krmelců a zásypů.
Zbytky starého krmiva a okolní povrch půdy obsahuje zárodky parazitů, proto je po mechanické očistě
desinfikujeme vápnem. Rádi bychom Vás pozvali v období od 22.5 do 26.5. na mysliveckou výstavu Natura
Viva v Lysé nad Labem. Myslivosti zdar!

