Významný den:

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.

1. června –
Mezinárodní den dětí
KULturní Informace pro CHrást

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 (5.6.)
8.00 – 12.00
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.

Přehled akcí:
Datum

Čas

Místo

Akce

Pořadatel

út 1.6.

17,30

Lidový dům

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

ZUŠ Chrást

čt 3.6.

18,00

Západočeské
muzeum v Plzni

Závěrečný koncert žáků
ZUŠ Chrást

ZUŠ Chrást

ne 6.6.

16,00

Galerie Masné
krámy v Plzni

Absolventský koncert
Michaely Klailové a
Dominiky Krásné

ZUŠ Chrást

pá 11.6.

19,00

zahrada DPS
Chrást

Zastaveníčko v zahradě
DPS Chrást (v případě
hezkého počasí)

Kulturní výbor

so 12.6.

15,00

farská zahrada

Slavnost požehnání zvonu
a nové zvonice

farní sbor ČCE

st 16.6.

15,30

DPS Chrást

Červnové čtení v DPS

Kulturní výbor

st 23.6.

17,00

Habrovská ul.

Dětské cyklistické závody
a jízda zručnosti

oddíl Sluníčko

út 29.6.

20,00

hasičárna

Pletení z pedigu

oddíl Sluníčko

Vyluštění hádanky z úvodu: Jiřina Skupová, 2.2.1895 - 11.6.1970
Kontakt na tvůrce Kulicha: referent@obecchrast.cz, knihovnachrast@volny.cz.
Vydává Kulturní a sportovní výbor OÚ Chrást
květen 2010
ev. č. MK ČR - E 16084

Červen 2010

Dobrý den,
dnes na nás čeká velmi jednoduchá otázka. Máte přijít na jméno ženy, která se po
boku svého muže proslavila v oboru divadlo. A to ne ledajaké, ale loutkové. Jsme
pyšní na to, že jména obou manželů i jejich dřevěných herců jsou s Chrástem
pevně spjata, paní zde dokonce přesně před 40 lety zemřela. Už víte?
Nápověda skrývačkou: „Dal jsem jí peníze a říkám: Jiři, na, skup o Vášovi
všechno, nač přijdeš!“
Slovo starosty:
Mezinárodní den dětí, který je 1. června, nám odstartuje předprázdninový měsíc.
Oslavou to začíná, výlety pokračuje a vysvědčením….. nic nekončí a nastane čas
prázdnin a dovolených!! Květen byl nezvykle studený a mokrý. Opět se projevila síla
živlu a v „nedalekých“ obcích na Moravě naši sousedé zažívali a zažívají mokré
peklo, které i tady v obci dobře známe. Věřím, že jim počasí bude přát a postupně, i
když se šrámem, se všichni vrátí do svých domovů. U nás v obci díky dešťům a
chladnému počasí tráva roste a roste. Prosím o trpělivost, vše v obci postupně
posekáme, i když letošní travní perpetuum mobile je obzvlášť znát. V případě, že
posekáte obecní pozemek, dejte nám zprávu a zajistíme do druhého dne odvoz trávy.
Je to od vás velká pomoc – děkuji vám. V květnu se uskutečnilo 22. veřejné
zasedání obce. Z nejdůležitějších bodů byl projednáván závěrečný účet obce, audit
obce za rok 2009 a vydání I. změny územního plánu obce Chrást. Kromě jiného jsme
řešili i citlivé otázky, které trápí nás všechny - Benátský most, komunikace U Trati,
Lidový dům a sběrnu kovového šrotu u pana Šafandy. Tentokrát mohu poděkovat za
opravdu bohatou účast a váš upřímný zájem o dění v naší obci.
Květen byl, je a bude měsícem, který je nejbohatší na květnou zeleň, která se musí
krotit. Trávu krotí, zabezpečuje a likviduje OÚ. Ale v centru obce i v blízkém okolí
krotí zeleň a řídí smysluplnou výsadbu paní ing. Hájková. Díky ní mají naše oči
veselejší pohled na hezky upravené parčíky kolem nás.
Největší akcí května byl pro nás, chrástečáky, Chrástecký den, kdy jste měli
možnost navštívit naši nově zrekonstruovanou MŠ a zároveň tradičně posedět se
sousedy ve sportovním areálu. I počasí se v sobotu 22.5. umoudřilo a umožnilo
nám pro vás připravit hezké odpoledne s programem, hudbou, vystoupením
našich dětí, promítáním a občerstvením. Den skončil a já tímto upřímně a
veřejně děkuji všem, kdo se na něm podíleli a pomáhali nám ho zrealizovat
včetně rodičů. Je to zásluha nás všech organizátorů i návštěvníků, protože jste
přišli a naši práci jste zúročili svojí přítomností. Koncem května budeme volit naše
zákonodárce do poslanecké sněmovny. Opět se budeme potkávat před školou, kde
jsou volební místnosti a kde asi budeme hodně přemýšlet a diskutovat… máme o čem!
Víte, že každý týden včetně víkendů se něco v uplynulém měsíci dělo? Začalo to
prvním májem, následovaly oslavy 65. osvobození v Plzni, Dýšině i Kyšicích,
pokračovalo absolventským koncertem žáků ZUŠ v Záp. muzeu i koncertem Starých

psů u Žáby. Měli jsme možnost zúčastnit se odhalení nové sochy sv. Jana
Nepomuckého v Bušovicích, poslechnout si v LD koncert žáků ZUŠ. Prožít
hezkou sobotu na Chrásteckém dni. Naši fotbalisté „A“ týmu vyhráli pohár
Plzeňského krajského fotbalového svazu a měsíc zakončíme tradiční poutí
společně s volbami… Ale začíná nám měsíc červen. Budeme čekat na Medarda,
zda se pranostika vyplní. Vody už bylo dost, tak 8. června určitě nesprchne. Věřím,
že každý červnový den bude pro nás hezčí a teplejší. Dětem přeji, ať mají radost ze
školních výletů a najdou všechny učebnice, které musí vrátit do školy. A my
dospělí si uvědomme, že měsíc červen nám půlí rok a proto si ještě užívejme tu
první polovinu roku, než začne ta druhá.
Přeji vám všem hezký, teplý předprázdninový měsíc.
starosta L. Bohuslav
Informace pro veřejnost:
• AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. hledá zájemce o práci správce

Sběrného dvora v Chrástu. Pracovní doba je ve středu od 14,00 do 17,00 (v zimě
do 16,00) a v sobotu od 9,00 do 11,00 hod. Vhodné především jako přivýdělek.
Bližší informace u p. Úbla na tel. č. 725 062 971.

Chcete-li více informací, navštivte také tyto internetové stránky:
www.obecchrast.cz - Obecní úřad Chrást
www.slunicko.vesele.info - oddíl Sluníčko
www.mschrast.blog.cz - MŠ Chrást
http://chrast.evangnet.cz - Církev českobratrská evangelická
www.zus-chrast.cz - Základní umělecká škola Chrást
http://skolachrast.blog.cz - Základní škola Chrást
Oddíl Sluníčko
☼ Oddíl Sluníčko při TJ Spartak Chrást pořádá 3. ročník Dětských cyklistických
závodů a jízdu zručnosti. Závody se uskuteční ve středu 23.6.2010. Start je v
17.00 hodin na rohu ulice Habrovské a Polní (odbočka k překladišti na
Benátkách) v Chrástu. Prezentace je v místě startu od 16.30 do 16.50 hodin.
Startovné dobrovolné. Kategorie budou upřesněny dle počtu účastníků (mohou být
i sloučeny). Startuje se po jednotlivcích. Po ukončení cyklistických závodů bude
probíhat jízda zručnosti (slalom, přejezd přes překážku, průjezd brankou, atd.).
Jízda zručnosti není součástí hodnocení cyklistického závodu a je dobrovolná. Po
skončení jízdy zručnosti bude probíhat předání diplomů a drobných cen všem
účastníkům a vyhodnocení nejlepších závodníků ve všech kategoriích. Účast na
vlastní nebezpečí a za doprovodu dospělé osoby! Cyklistická helma povinná!!!
Podrobnější rozpis kategorií naleznete na našich webových stránkách
(www.slunicko.vesele.info). Těšíme se na všechny závodníky.

☼ Oddíl Sluníčko při TJ Spartak Chrást Vás zve na Pletení z pedigu, které se bude

konat v úterý 29.6.2010 od 20.00 hodin v klubovně Hasičského sboru Chrást. Cena
kurzu činí 270 Kč. Budeme plést košík s uchem nebo krabičku (obdélník nebo
čtverec). Vyučující bude Lenka Voráčová. Závazné objednávky nahlaste nejpozději do
21.6.2010 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 naší 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.

MŠ Chrást
Mateřská škola Chrást oslavila své 50. narozeniny
Mateřská škola Chrást děkuje všem, kteří se podíleli na přípravách a vystoupení dětí na
„Chrásteckém dni“, jehož součástí bylo i páteční setkání bývalých a současných
zaměstnanců a sobotní slavnostní prohlídka mateřské školy. Děkujeme všem rodičům
dětí z mateřské školy za jejich spolupráci, bez které by se vše nepodařilo a které si
tímto velice vážíme. Největší dík však patří našim dětem, za jejich nadšení a chuť, se
kterou vše prožily.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Chrást.

Farní sbor ČCE
12.6. od 15,00 hodin na farské zahradě: SLAVNOST POŽEHNÁNÍ ZVONU A
NOVÉ ZVONICE. Vystoupí pěvecký sbor Chrástochor a mezinárodní skupina
Nsango Malamu s duchovní hudbou z Konga a Angoly. Chybět nebude program pro
děti a občerstvení. Srdečně zvu na tento slavnostní okamžik a děkuji touto cestou všem,
kdo stavbu zvonice v Chrástu podpořili. Bude postavena pouze z darů občanů a firem,
které už dosáhly 75 000 Kč! Na adrese http://chrast.evangnet.cz můžete průběžně
sledovat postup prací na stavbě zvonice.
Karel Šimr, farář sboru ČCE
ZUŠ Chrást
Zveme Vás srdečně na koncerty ZUŠ Chrást a jejích 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.
FC Spartak Chrást
Chrástecký fotbal vešel do dějin
Ve středu 27. května vešel chrástecký fotbal do dějin západočeského fotbalu. Po
vynikajícím výkonu, který musel nadchnout všechny přítomné diváky, jsme
převálcovali ve finále krajského poháru fotbalisty Kolovče jednoznačně 3:0. Finále se
hrálo na stadionu Sparty Plzeň u výstaviště za téměř vytrvalého deště. Naši borci
potvrdili, že umíme hrát atraktivní fotbal a dokážeme na úrovni kraje porazit jakýkoliv
tým. V druhé polovině července přivítáme v předkole poháru Českomoravského
fotbalového svazu některého soupeře se zvučným jménem z vyšší soutěže. Zisk poháru
je obrovským úspěchem našeho fotbalu.
Luděk Vokoun – prezident klubu
Zveme Vás na mistrovská utkání chrásteckých mužstev:
Krajský přebor mužů "A" - jaro 09/10
28. SO 05.06. 17:00 Klatovy
Chrást
29. NE 13.06. 17:00 Vejprnice Chrást
30. SO 19.06. 15:00 Chrást
Stříbro

Městský přebor mužů "B" - jaro 09/10
24. SO 05.06. 17:00 Sparta Plzeň Chrást "B"
25. NE 13.06. 17:00 Zruč "B"
Chrást "B"
26. NE 20.06. 15:00 Chrást "B"
Spoje Plzeň

