Významné dny měsíce:

Junior Bike Park
Aktuálně pokračuje výroba dřevěné překážkové dráhy pro malé cyklisty, osazení prvních překážek plánujeme
počátkem června. Během prázdnin bude v Junior Bike Parku zkušební provoz a poté plánujeme připravit pro děti
veřejný závod zručnosti.
Marcel Beran

1.6. - Mezinárodní den dětí
5.6. - Světový den životního prostředí
21.6. - Evropský den hudby
26.6. - Mezinárodní den boje proti drogám
27.6. - Den památky obětí komunistického režimu

FC Spartak Chrást
Krajský přebor mužů "A" - jaro 2010/2011
27. SO 28.05.
17:00 Chrást
M.Touškov
28. SO 04.06.
17:00 SK ZČE Chrást
29. PÁ 10.06.
18:00 Chrást
Vejprnice
30. PÁ 17.06.
18:00 Rokycany Chrást

23.
24.
25.
26.

Městský přebor mužů "B" - jaro 2010/2011
NE 29.05. 17:00 Chrást "B"
Spoje Plzeň
SO 04.06. 17:00 Sparta
Chrást "B"
NE 12.06. 17:00 Chrást "B"
Prazdroj
SO 18.06. 17:00 Košutka
Chrást "B"

Místní knihovna - 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 (4.6.)
8.00 – 12.00
Po dobu prázdnin bude půjčovní doba omezená, knížky si ale můžete přijít půjčit ve větším množství
v červnu a zásobit se na prázdniny, budou se automaticky prodlužovat na 2 měsíce.

Přehled akcí:
Datum
st 1.6.
čt 2.6.
čt 2.6.
so 4.6.
st 8.6.
st 8.6.
so 11.6.
so 11.6.
so 11.6.
čt 16.6.
pá 17.6.
so 18.6.

Akce
Pořadatel
ZUŠ Chrást
Domácí muzicírování
Absolventský koncert M.
KVK Centrum Plzeň
17,30
ZUŠ Chrást
Brabcové,
A. Podzimkové a M.
(Malesická 10)
Šnebergerové
18,00
Lidový dům
OÚ Chrást
Veřejné zasedání OZ
Kavárna Jabloň
Absolventský
koncert
17,00
ZUŠ Chrást
Plzeň (Krátká 2)
A. Šantorové
Čtení v DPS – „Na prázdniny
15,30
DPS Chrást
Kulturní výbor
s Gabrou a Málinkou“
17,00
Lidový dům
Lidový dům
Školní akademie
9,00-9,45
na návsi
OÚ Chrást
Očkování psů proti vzteklině
9,00-11,00
Zahradní ul.
AVE CZ+OÚ
Mobilní výkup želez. šrotu
Čaj o páté s Michalem Koubou
farní sbor ČCE
17,00
fara ČCE
09,00
tělocvična
oddíl Sluníčko
Jahůdkové cvičení
20,00
hospoda U Žáby
hospoda U Žáby
Koncert skupiny Odyssea
„Nejen rock´n rollový festiválek“
- muzikanti ZUŠ, Black Bird, Chuť, Na
13,00
Lidový dům
Lidový dům
Starý Kolena Band, Ticho de Pre Cupé
Čas
17,30

Místo
Lidový dům

Band, Kumbál a Tractus Metallifer

ne 19.6.

09,40

Habrovská ul.

ne 19.6.

14,00

fara ČCE

út 21.6.
so 25.6.

20,00

hasičárna
sportovní areál

út 28.6.

21,00

fara ČCE

čt 30.6.

09,00

tělocvična

Dětské cyklistické závody a
jízda zručnosti
Slavnost zahájení projektu
Živá fara
Korálkování
Benefice pro MŠ Chrást
Večer s Lidovou muzikou
z Chrástu
„Vyjíždíme na prázdniny“

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

oddíl Sluníčko
farní sbor ČCE
oddíl Sluníčko
farní sbor ČCE
oddíl Sluníčko
www.obecchrast.cz
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Dobrý den!
V čísle 12 se říká U Hříchů. Poprvé se dvůr připomíná v roce 1532 v útržku staré registratury. Původně se
nazýval Polákovský, protože před rokem 1543 zde hospodařil Matěj Polák. V roce 1569 koupil statek od
Václava Poláka mlynář Jan Hřích. Během let zde hospodařili sedláci různých jmen: Jedlička, Liška,
Khopp, Škarda, Hatta, Krásný, Šašek, Štembera, Körner. Jméno u Hříchů se používalo běžně ještě v 1.
polovině 20. století.

Slovo starosty:
Čím začít v červnu? Snad tím, že všechny základní školy, včetně té naší, začínají velkou přípravu na
prázdniny. Začíná plánování výletů, dovolených a sladkého žákovského nicneučení …a sladké nudy.
V závěru květnového Kulicha jsem psal o zmrzlících a opravdu se jim to povedlo - lumpíkům!
Příroda je silná a docela rychle se otřepala. Jen ořechy budeme letos asi vozit z Číny (… prý jsou
velké jako mandarinky a do koláčů stačí dva).
V krátkosti shrnu, co se v měsíci květnu u nás v obci událo. 1.květen - Svátek práce a ještě k tomu
letos v neděli, jako by chtěl odstartovat vše najednou. Na májové oslavy osvobození navazovala opět
povedená akce Chrástecké ručičky 7.5. Díky panu Korjenkovi, který již po čtvrté vymýšlel trasy, na
kterých jsme mohli vidět Chrást a jeho blízké okolí zase z jiného pohledu. Bylo vás 260 účastníků!
Hned za týden 14.5. rybáři chytali na návsi na zlatou udici. Byl o to velký zájem - akce přilákala
37 dětí. A pak že se říká, že rybáři jen tiše dřímají u vody a čekají na sólokapra…. U nás v Chrástu
určitě ne! 20.5. naše fotbalové mužstvo „A“ hrálo s druholigovým mužstvem Vlašimí a jen penalta
proti Chrástu musela rozhodnout o remíze!? Víte, že prvoligový Baník před sobotním zápasem v
Plzni trénoval u nás v Chrástu? Ale „Viktorka“ Plzeň stejně vyhrála!!! Hurá, jsme mistři!
21.5. - Chrástecký den s pivem a Alešem Brichtou. Tradiční květnová akce pro děti a dospělé.
Letos jsme ji pojali trochu ve větším stylu za pomoci LD. I když předkapela Chiméra, kterou si zvolil
zpěvák Aleš Brichta před jeho vystoupením, nás starší trochu zaskočila… jedna posluchačka
prohlásila, že přesně takhle to zní, když jí v kuchyni spadne na dlaždice regál s hrnci. Celý den hezky,
sluníčko, na Brichtu průtrž mračen, ale kdo vydržel (a vydrželo nás hodně), určitě nebyl zklamaný,
zpěvákem byla odvedena profesionální práce. Velmi tímto děkuji vám všem, kdo se na těchto akcích
podílíte. Nejenom kulturnímu výboru, sportovcům, zaměstnancům OÚ, ale i ostatním, kdo pomáhal,
protože každý nápad a pomoc je při těchto akcích nesmírně důležitá. A také děkuji všem, kdo si
nějakou akci vybral. Děláme to pro vás rádi, protože bez vaší přítomnosti by to nefungovalo.
Ve středu 18.5. jsme přivítali do obce dalších 7 narozených občánků, kteří se v současné době
těší na všechny dobré lidi z Chrástu, ale hlavně na mámu a tátu.
V pátek 27.5. kolaudujeme ČOV na Vilově. Pro nás všechny zásadní krok. Opět se můžeme
napojovat na stávající kanalizaci a můžeme klidně spát s vědomím, že se ještě může napojit dalších
400 obyvatel obce!
Tráva roste a naše údržba seká a seká. A určitě mi dáte za pravdu, že stíhají a je to v obci vidět!
V Dolejším Chrástu máme nové hrací hřiště u hospody U Žáby. S úctou se dívám, jak vozí slušní
občané do kompostárny odpad na káře, kolečku nebo vleku. Ale pořád se najdou nepořádníci (a já
nevěřím, že jsou z naší obce), kteří nemilosrdně vysypou odpad před vraty kompostárny, před sběrným
dvorem nebo ho vysypou jen tak, kde je napadne. Ve čtvrtek 2.6. se bude konat veřejné
zastupitelstvo obce Chrást od 18.00 hod. v LD. Opět se budou projednávat zásadní a konkrétní body,
které jsou důležité pro spokojený život v naší obci. Každé veřejné zasedání dává podněty a nápady,
které se musí řešit. Proto budu rád, jestliže přijdete a zapojíte se se svými příspěvky a nápady.
Začíná měsíc červen – chaos pro rodiče dítek školou povinných. Školní akademie, školní výlety,
závěrečné koncerty ZUŠ, absolventské koncerty, vysvědčení, poslední spaní předškoláků v MŠ …. a
příprava nás, dospělých, na letní okurkovou sezónu s dovolenou a odpočinkem. Stihněte, co je třeba a
dělejte, co máte rádi, protože pak třeba nepropásnete i první letní den, který je letos v úterý 21.6.
Přeji nám všem klidný měsíc červen se sluncem i deštěm (jen ne déšť na Medarda 8.6.) …a když,
starosta L. Bohuslav
tak ať prší štěstí.

Informace pro veřejnost:

• OÚ Chrást zajistil očkování psů proti vzteklině i jiným infekčním chorobám. Očkování proběhne 11.6.2011 od
9,00 do 9,45 hod. na parkovišti před cukrárnou na návsi.

• Firma AVE CZ nabízí ve spolupráci s OÚ Chrást mobilní výkup železného šrotu a barevných kovů. Nákladní

automobil přijede do naší obce, železo a kovy na místě zváží a ihned zaplatí! Akce proběhne v sobotu 11.6.2011 od
09,00 do 11,00 hod. u bývalé sběrny surovin v Zahradní ul. Bližší info v příloze.

ZŠ Chrást - http://skolachrast.blog.cz
Duben a květen na prvním stupni ZŠ
Na pátek 8. dubna připravily učitelky 1. stupně Jarní dílničky pro děti a jejich rodiče. Celé odpoledne si mohly děti
se svými rodiči vyrobit v 1. třídě šneka nebo motýla z květníků, ve 2. třídě zajíce ze sena, ve 4. třídě dekoraci
z vařečky nebo ve 3. třídě ozdobit vajíčka voskem.
20. dubna navštívili žáci 1. – 4. ročníku výstavu Staré pověsti české v Národním muzeu v Praze. Prošli se po
Karlově mostě, Staroměstském a Václavském náměstí a kolem Národního divadla. Z Karlova mostu viděli Pražský
hrad a další památky.
V dubnu se všichni žáci 3. ročníku zúčastnili soutěže Matematický klokan v kategorii Cvrček. Vojtěch Pelikán se
zařadil mezi 28 řešitelů z celého Plzeňského kraje, kteří získali plný počet bodů. Blahopřejeme.
4. května uspořádali druháci besídku pro své rodiče a třeťáci předvedli 5. května svým rodičům práci s interaktivní
tabulí a popřáli maminkám k svátku.
V projektovém týdnu od 16. do 20. května se žáci seznamovali s historií naší školy.
25. května navštívili žáci 2. – 4. ročníku představení opery W. A. Mozarta Bastien a Bastienka v DJKT v Plzni.
Den dětí oslavili všichni žáci 1. stupně už 27. května ve westernovém městečku v Dnešicích.
ZUŠ Chrást - www.zus-chrast.cz
Milí čtenáři Kulicha, v minulém čísle jsem na tomto místě uvedl soupis našich četných květnových akcí, na které jsme
vás chtěli pozvat. Více informací by se nevešlo, proto vás s některými důležitými novinkami seznamuji až dnes.
V krajském kole soutěží ZUŠ nám v oboru hry na housle udělala radost Kateřina KEPLOVÁ, která ve své kategorii
získala 2. cenu. Díky neúnavné a trpělivé práci paní učitelky Ivety Kutové se houslová třída slibně rozvíjí.
Připomínám, že před třemi lety, kdy se naposledy soutěžilo ve hře na housle, jsme měli jen jediné čestné uznání
z okresního kola, kdežto letos byly pro nás v okresním kole dvě 2.ceny a navíc tato 2.cena v kole krajském. Jinou
soutěží, které se naši žáci zúčastnili, byla Lidová píseň Rokycany 2011 a dvě další 2. ceny z ní přinesli Karolína
HAVLÁNOVÁ a Robert OBERMEIR z pěvecké třídy paní učitelky Ireny Výrutové. A do třetice soutěž –
„Lochotínské štěbetání“. Naši školu tam reprezentovalo kvarteto zobcových fléten ze třídy paní učitelky Petry
Brabcové, které si říká „Quartetky“. Martina ŠALOMOVÁ, Alexandra ŠANTOROVÁ, Markéta HERYNKOVÁ
a Lenka ČECHUROVÁ ve své kategorii vybojovaly 1. cenu a slyšeli jsme je na koncertě vítězů 22.května v novém
koncertním sále Plzeňské konzervatoře v Husově ulici v Plzni. Všem soutěžícím i jejich pedagogům blahopřejeme.
Konec dubna a celý květen byl u nás ve znamení koncertů, především absolventských. Ty byly čtyři, v nichž
absolvovali Martina JŮZKOVÁ, Alena ŠVELCHOVÁ a Dominik VU (26.4.), Michal KARPÍŠEK a Jakub
ČERVENÝ (29.4.), Markéta HOŠKOVÁ a Tereza SEMILSKÁ (2.5.), Rostislav FLORIAN a Josef ŠTAIF (10.5.).
Krom toho proběhly závěrečné koncerty v Kyšicích (15.5. pro naše pobočky v Dýšině a Kyšicích) a v Chrástu
(25.5.). Také se uskutečnil náš tradiční Koncert komorní a souborové hry v Sokolovně Bolevec (21.5.). Termín
koncertu bohužel kolidoval s „Chrásteckým dnem“, který měl být původně 28.5., ale kvůli účasti a časovým
možnostem Aleše Brichty se posunul právě na den našeho boleveckého koncertu. V době, kdy se termín změnil, už
dost dobře nemohla škola na tuto změnu zareagovat. Během tohoto období se také uskutečnilo několik menších,
obvykle ne zcela veřejných akcí, z nichž jmenuji jako příklad koncert pro Mateřskou školu a první stupeň Základní
školy 19.5. v dopoledních hodinách v Lidovém domě v Chrástu.
Mezi koncerty jsme ještě dokázali zorganizovat v rámci výuky hudební nauky 12.5. autobusový zájezd za Jakubem
Janem Rybou do Rožmitálu a za Antonínem Dvořákem do Vysoké u Příbrami. Padesátka dětí z 3.-5.roč. byla
výletem nadšená a o našich dvou významných skladatelích se také mnohé dozvěděla.
Závěrem mi dovolte, abych vás pozval na některý z našich posledních koncertů, z nichž byste si neměli nechat ujít
především tradiční „Domácí muzicírování“, při kterém vždy účinkují společně a našimi žáky i jejich rodinní
příslušníci a datum je neměnné – každý rok vždy 1.června v Lidovém domě v Chrástu, tentokrát v 17:30 hod. Také
nás čekají dva zbylé absolventské koncerty. Absolvovat na nich budou Martina BRABCOVÁ, Aneta
PODZIMKOVÁ a Markéta ŠNEBERGEROVÁ (2.6. v 17:30 v KVK Centru v Plzni) a Alexandra ŠANTOROVÁ
(4.6. v 17:00 v Kavárně Jabloň v Plzni).
A poslední, velmi důležitá informace: Talentové zkoušky do ZUŠ Chrást se uskuteční 22.června od 14:00 do 16:30
hod. v budově ZUŠ Chrást (Vilová 289). Budeme letos přednostně přijímat žáky s předpoklady a zájmem o hru na
klarinet, kontrabas a lesní roh.
Květoslav Borovička, ředitel ZUŠ Chrást

MŠ Chrást - www.mschrast.blog.cz
- V naší MŠ se ve středu 25.5. uskutečnil den „Her bez hranic“. Do této akce se již tradičně zapojují mateřské školy
ze sousedních obcí v Dýšině a Kyšicích a pravidelně se v jejich pořádání střídají. Na letošním 15.ročníku, tentokrát
v naší mateřské škole, se sešlo celkem 143 dětí se svými p.učitelkami a 12 spoluorganizátory – žáky 9.třídy ze ZŠ
Chrást s p.uč. Z.Buchtovou.

Josef Augusta (autor knihy Cesta do pravěku), by měl určitě radost, protože jsme letošní hry pojali velmi originálně a
hlavně autenticky. Dokonale vytvořené pravěké prostředí učitelkami z chrástecké mateřinky a krásné převleky
z kůží, pytlů a hadrů všech pralidí včetně všech pravěkých dětí z mateřské školy Chrást - sousední pravěké
návštěvníky velmi mile překvapily. Po uvítací pravěké písni pak všechny děti absolvovaly na 12 vytvořených
stanovištích s kamarády deváťáky vždy zajímavý pravěký úkol s pravěkými pomůckami. Vše se konalo za
podpory pravěké hudby a tance, krásného počasí a dobré nálady. Příprava stála hodně času, ale výsledek korunoval
vítězstvím. Každé z dětí zažilo opravdový pravěk a věřím, že si kromě dárků, které od nás obdržely, odnesly i zážitky,
na které budou rády vzpomínat. Ještě celé odpoledne si děti společně s rodiči užívali her na naší pravěké zahradě.
Děkuji tímto za pomoc všem - zejména učitelkám z MŠ Chrást, našim velkým kamarádům ze ZŠ Chrást a
také našim rodičům-sponzorům, kteří se na akci PRAVĚK také podíleli.
J.Bohuslavová-ředitelka MŠ Chrást

V SOBOTU 25.6.2011 proběhne v areálu chrásteckého stadionu Benefice pro Mateřskou školu
Chrást. Přijďte si s dětmi zasoutěžit a zpříjemnit si tak předprázdninový čas. O příjemnou atmosféru
se během dne postará ZUŠ Chrást a kapely Bodlák, Sunny Girls…
Farní sbor ČCE - chrast.evangnet.cz
- sobota 11.6. od 17 hodin v modlitebně: Čaj o páté s Michalem Koubou na téma KANÁRSKÉ OSTROVY
PŘED VELIKONOCEMI aneb o přírodě, památkách a obyčejných lidech z ostrovů, kde téměř neprší.
- neděle 19.6. od 14 hodin na farské zahradě: SLAVNOST ZAHÁJENÍ PROJEKTU ŽIVÁ FARA: 14,00 –
požehnání stavby s doprovodem scholy dýšinského kostela a pozdravy hostů; 14,30 – Karkulka: O šípkové
Růžence; 15,00 – Cimrmanband: Dobytí severního pólu; 16,00 – Myšmaš; 17,00 – TRABAND
Program pro děti a dětské hřiště, občerstvení Kavárna a cukrárna Chrást, vstupné dobrovolné.
- úterý 28.6. VEČER S LIDOVOU MUZIKOU Z CHRÁSTU na farské zahradě: od 21 hodin HLEDÁNÍ letní kino s promítáním folklórního filmu a od 22 hodin muzicírování u táboráku.
Karel Šimr

Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info

☼ Oddíl Sluníčko Vás zve na „Jahůdkové cvičení“, které se uskuteční ve čtvrtek 16.6.2011 od 9.00 hodin
v tělocvičně TJ Spartak Chrást nebo vedle tělocvičny. Vstupné dobrovolné. Vyzkoušíme si, jak se jahůdky sázejí,
pěstují i sklízí, nakonec bude divadélko, vyrábění i ochutnávka! Srdečně se na Vás těšíme.
☼ Oddíl Sluníčko při TJ Spartak Chrást pořádá 4. ročník „Dětských cyklistických závodů a jízdu zručnosti“
v neděli 19.6.2011 od 09.40 hodin v Habrovské ulici v Chrástu. Prezentace přihlášek bude v místě startu od
09.00 do 09.30 hodin. Závodu se děti mohou zúčastnit v kategorii odrážedla, tříkolky, koloběžky a kola.
Podrobnosti k závodu naleznete na našich webových stránkách nebo v místě startu. Účast na vlastní nebezpečí a
za doprovodu dospělé osoby! Cyklistická helma povinná!!! Těšíme se na všechny závodníky.
☼ Oddíl Sluníčko Vás zve na „Korálkování“, které se uskuteční v úterý 21.6.2011 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 14.6.2011 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.
☼ Oddíl Sluníčko pořádá poslední cvičení před prázdninami s názvem „Vyjíždíme na prázdniny“, které se
uskuteční ve čtvrtek 30.6.2011 od 9.00 hodin v tělocvičně TJ Spartak Chrást nebo vedle tělocvičny. Vstupné
dobrovolné. Vlastnoručně vyrobeným autíčkem si projedeme spoustu sportovních úkolů, nebude chybět ani
divadélko či pamlsek! Těšíme se na Vás.
☼ Upozorňujeme všechny maminky a tatínky, že ve středu 29.6.2011 bude naposledy otevřena naše klubovna
před obdobím letních prázdnin a ve čtvrtek 30.6.2011 se uskuteční poslední cvičení před obdobím letních
prázdnin. Po skončení letních prázdnin budete informováni o zahájení cvičení a opětovné otevření klubovny.
Přejeme všem krásné prožití letních prázdnin a dovolených.
Radiotelevizní podnik Rokycany
Radiotelevizní podnik Rokycany oznamuje, že televizní opravna v Chrástu ve dvoře (za prodejnou Sport Beran),
je k 31.5.2011 zrušena. Další opravy Vám zajistíme v Rokycanech, Masarykovo nám. 96/I, telefon 371 723 641.

CK Sport Beran Chrást – cyklistický klub
Květen byl pro naše závodníky opět úspěšný. Po polovině odjetých závodů Poháru Plzeň. kraje MTB - Becker cup (v
květnu se startovalo v Domažlicích, Kralovicích a u Malesic) je průběžné pořadí následující: v kategorii Kluci je na
1.místě Lukáš Beran, 5. je Sebastian Kerl, 1. místo patří také Adélce Foltýnové v kateg. Žákyně nábor. V početně
nabité kateg. Žáci nábor drží Tomáš Beran 3.místo a Maxmilian Kerl je čtvrtý. Žákyně nejmladší Viktorie Pánková je
ve své kategorii průběžně druhá. V červnu pokračuje Becker cup závody v Sušici, Stříbře a v Plzni na Košutce.
Dařilo se nám i mimo náš region. Na závodech Libereckého poháru ve Vesci byl Tomáš Beran druhý a Lukáš
Beran pátý. Do Bavorska pak zavítala dvojice bikerů na Sparkassen cup do Waldkirchenu (SRN). Sebastian Kerl
byl třetí a Maxmilian Kerl po kolizi na startu devátý.
Mezinárodní Mistrovství Jihočeského kraje se jelo ve Vimperku, kde byli v jednotlivých kategoriích Lukáš Beran
druhý, Tomáš Beran o 0,1 sekundy čtvrtý, Sebastian Kerl sedmý a Maxmilian Kerl osmý. V Letech u Prahy
vybojoval Maxmilian Kerl 2.místo v závodě TransBrdy ze seriálu Kolo pro život ČS.
Dne 11.6. zavítá do Plzně mezinárodní závod horských kol kategorie UCI - C2, který je 3.závodem Českého
poháru horských kol. Závodit se bude na známé trati v lesoparku Homolka na Slovanech.

