pomoci přenášení těžiště během jízdy. Zveme všechny malé i velké zájemce v úterý 12.6. na akci
„PUMPTRACK aneb Jak na to?“ Sraz je v Bike parku v 18:30 (platí pouze za nedeštivého počasí).
Sport Beran ZUMBA+Pilates
Červnové lekce ZUMBY budou s novou instruktorkou - ELAINE z Brazílie! Každé červnové pondělí
v tělocvičně ZŠ od 19:00! Nutná rezervace předem na 604 642 728.
Poslední lekce PILATES před prázdninovou pauzou bude ve středu 6.6. od 20:00.

Události v červnu:
2.-3.6. – chrástecká pouť
20.6. – letní slunovrat

KULturní Informace pro CHrást

FC Spartak Chrást
Zveme Vás na mistrovská utkání chrásteckých mužstev:
„A“ mužstvo:
„B“ mužstvo:
28. Pá 1.6. 18:00
Chrást – Stříbro
24. Ne 3.6.
29. So 9.6. 17:00
Bolevec - Chrást
30. Pá 15.6. 18:00 Chrást – Slavoj Stod

17:00

Chrást - Bolevec „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 (2.6.)
8.00 – 12.00
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.

Přehled akcí:
Datum
so 2.6.
so 2.6.ne 3.6.

Čas
20,00

Místo
hospoda U Žáby

Akce
Pohoda rock - koncert

Pořadatel
hospoda U Žáby

u tělocvičny

Chrástecká pouť

p. Cibulka

po 4.6.

17,30

Lidový dům

čt 7.6.

18,00

Lidový dům

pá 8.6.

16,30

Masné krámy
v Plzni

út 12.6.

18,30

Bike park

st 13.6.
st 13.6.

15,30
16,30

so 16.6.

9,00-10,00

DPS Chrást
hasičárna
parkoviště u
rybníka

út 19.6.

13,30-16,30

ZUŠ Chrást

st 20.6.

16,30

hasičárna

so 23.6.

9,40

Habrovská ul.

so 23.6.

18,00

farská zahrada

Předprázdninová zpívaná

fara ČCE

pá 29.6.

20,00

hospoda U Žáby

Koncert skupiny Staří psi

hospoda U Žáby

Závěrečný koncert chrásteckých ZUŠ Chrást
žáků ZUŠ
8. veřejné zasedání
OÚ Chrást
zastupitelstva obce Chrást
Absolventský koncert Lindy
ZUŠ Chrást
Coganové a Roberta Obermeira
„PUMPTRACK aneb
CK Sport Beran
Jak na to?“
Kulturní výbor
Čtení v DPS
Výroba modelu města z papíru oddíl Sluníčko
Očkování psů

OÚ Chrást

Přijímací řízení
do ZUŠ Chrást
Výroba modelu města z papíru
5. ročník „Dětských
cyklistických závodů a jízda
zručnosti“

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

oddíl Sluníčko
oddíl Sluníčko

www.obecchrast.cz
květen 2012

Červen 2012

Dobrý den.
Č. 29 má přízvisko „U Šilíčků“ a vzniklo někdy po roce 1800 oddělením chalupy od Šilíkovic dvora (č. 30).
V roce 1812 patřila Šimonu Šnepovi a víme, že v roce 1848 tam přebýval Ignác Čechura a od roku 1867 zde
bydleli manželé Ulčovi. V roce 1888 se tam přiženil Fr. Fajfer, který v roce 1928 rozprodal všechna pole.
Chalupa č. 29 byla zbořena v roce 1964 a na jejím místě byla postavena budova poštovního úřadu.

Slovo starosty:
Vstupujeme do posledního měsíce školního roku června. Začíná opět měsíc školních výletů a
poznávacích zájezdů po krásách naší vlasti. Ve školách se dohánějí známky na vysvědčení, učitelé
i děti začínají mít školní prázdninový útlum a my dospělí každý den pozorujeme, jak se dny
prodlužují a nikdo si ani nevzpomene, že před pár měsíci jsme vstávali do tmy tmoucí. Díky bujné
přírodě, která zažívá nyní vegetační boom, nám zarůstají hezká i nehezká místa. Jedna červnová
pranostika říká – když dne ubývá, horka přibývá. Zatím se to vyplnilo a díky tomu jsme mohli
důstojně na konci května oslavit náš nový znak a vlajku. Kdo přišel na náš tradiční chrástecký
den, který se konal v sobotu 26.5., určitě se nenudil a vybral si z celodenního programu nějakou
část, která ho zaujala. Upřímně děkuji tímto celému týmu lidí. Našemu kulturnímu výboru za
celodenní program včetně zajímavé bojové stopovačky s názvem „Za chrásteckým znakem“,
zaměstnancům OÚ za technickou pomoc, personálu MŠ za zajištění celodenních soutěží pro děti,
malým hasičům za zajímavé mokré soutěže a dětem i učitelkám ze ZUŠ za profesionální divadelní
představení Noc na Karlštejně. Všechny nás to baví. Díky vám, že jste přišli, z toho máme
dvojnásobně dobrý pocit a určitě se můžete těšit na další chrásteckou akci. Jsem opravdu rád, že
setkání a popovídání se známými a přáteli nám není lhostejné. Hned na začátku června ve čtvrtek
7.6. od 18.00 v Lidovém domě se bude konat veřejné zastupitelstvo obce Chrást. I tam můžete
přijít a svým názorem ovlivnit dění v obci. Těšíme se na vás. Ale ke všeobecné kultuře patří i sport
a tím také rád pogratuluji našemu fotbalovému týmu mužů „A“ hrající krajský přebor, který vyhrál
23.5. již potřetí v řadě krajský pohár, když porazil Senco Doubravka 3:2. Byl to velice zajímavý a
napínavý finálový zápas. V současné době již máme schválený projekt na stavbu sociálního zázemí
pro sportovce u víceúčelového hřiště a během měsíce června začneme stavět. V obci již zmizely
nepříjemně vytvořené retardéry před obecním úřadem a cesta je zase plně průjezdná a pro mnoho
řidičů se stává závodní dráhou. Tak pozor na přecházení, až si budete chtít něco přečíst o voznici.
K památníku jsme umístili desku, která nám podrobně připomíná historii této naší kulturní
památky. No ale co není doma památkou, se vyhazuje na sběrný dvůr, který nás stojí stále více a
více peněz. Proto zvýšíme kontrolu a dohled a od 1.7. budeme požadovat při návštěvě sběrného
dvora doklad o zaplacení popelnice. Máte čas si celý měsíc prohrabat šuplata a najít doklad o
zaplacení. Když ho nenajdete přijďte na OÚ a my vám rádi vystavíme duplikát. Situace na
sběrném dvoře začíná být neúnosná a vysoce nákladná. Připomínám, že právo na uložení
odpadu zdarma na sběrný dvůr má ten, kdo má zaplacenou popelnici. Sběrný dvůr je dobrou
poslední stanicí pro odpad pro lidi nebydlící nebo nepřihlášené do naší obce včetně podnikatelů a
živnostníků a my na to doplácíme. V každém Kulichu vás informujeme o možnosti začlenit se
zdarma do SMS Info kanálu. Zatím máme registrováno pouze 145 občanů. Vzhledem
k tomu, že má určitě každý z nás mobilní telefon, je ve vašem zájmu se přihlásit a pak jen
čekat na informační SMS od nás. Každého určitě zajímá, kdy nepoteče voda, nepůjde elektřina
nebo kde jsou v obci nějaké zádrhely, veřejná zasedání nebo zajímavé akce. Zdůrazňuji, že SMS
neplatíte, je zdarma a tato služba je v pohotovosti v sobotu i neděli. Začíná nám měsíc, kdy je
naším hlavním úkolem sekání a okamžitý svoz trávy v obci. Díky za vaší pomoc při sekání
obecních předzahrádek, ale tím i zároveň odvozu vaší trávy do kompostárny, kterou máme pro
občany naší obce zdarma. Prosím, nenechávejte ji na veřejných místech. Po třech dnech to není nic
příjemného míjet hromadu tlející trávy!! 20.6. nastává doba slunovratu, proto si užívejme dlouhých
červnových dnů, kdy ČEZ taky aspoň jednou zapláče, protože nebudeme muset tolik svítit.
Užívejte si měsíce června, který nám dává léto, nechá nás trápit s trávou a plevelem, připravuje
dětem vysvědčení a nám ostatním říká: to ten půlrok zase utekl!
starosta L. Bohuslav
Přeji vám hezké dlouhé příjemné teplé dny plné pohody.

Informace pro veřejnost:

• Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:

- 23.-26.5.- Morava – Rakousko – poznávací zájezd, nenáročná turistika s CK MT

• Obec Chrást zahájila provoz SMS InfoKanálu, který umožňuje zasílání důležitých informací na
zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v SMS (zatím registrováno 145 občanů). Bližší
informace na internetových stránkách obce Chrást www.obecchrast.cz nebo přímo na OÚ Chrást.
• Obecní úřad i nadále vedle SMS InfoKanálu umožňuje ROZESÍLÁNÍ AKTUÁLNÍCH ZPRÁV
OBČANUM e-mailem. Pro zaregistrování vašeho mailu kontaktujte, prosím, obecní úřad (tel.
377945367, referent@obecchrast.cz) – zatím registrováno 75 občanů. Úřední deska zůstává stále jako
hlavní informační místo, ale lze jednoduše využít i modernější způsob. Služba je bezplatná.
• OÚ Chrást zajistil očkování psů proti vzteklině i jiným infekčním chorobám. Očkování proběhne
16.6.2012 od 9,00 do 10,00 hod. na parkovišti u rybníka na návsi. Cena za vakcínu proti vzteklině – 100,Kč, za kombinovanou vakcínu – 280,- Kč.

Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
☼ Oddíl Sluníčko upozorňuje, že z technických důvodů nebude do konce letních prázdnin probíhat
pravidelné čtvrteční cvičení v tělocvičně TJ Spartak Chrást. Jako náhradní program je od 9.00 hodin
pravidelné čtvrteční setkávání maminek a dětí na farské zahradě v Železniční ulici v Chrástu. Děkujeme za
pochopení.
☼ Hrajete si rádi? Co takhle si něco vymodelovat? Oddíl Sluníčko při TJ Spartak Chrást pořádá ve středu
13.6. a 20.6.2012 „Výrobu modelu města z papíru“ v klubovně oddílu Sluníčko v Hasičské zbrojnici v
Chrástu od 16.30 hodin. Vstupné činí 20 Kč. Výtvarné potřeby zajistí oddíl Sluníčko.
☼ Oddíl Sluníčko při TJ Spartak Chrást pořádá 5. ročník „Dětských cyklistických závodů a jízdu zručnosti“
v sobotu 23.6.2012 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.
☼ Upozorňujeme všechny maminky a tatínky, že ve středu 20.6.2012 bude naposledy otevřena naše
klubovna před obdobím letních prázdnin. Po skončení letních prázdnin budete informováni o zahájení
cvičení a opětovném otevření klubovny. Přejeme všem krásné prožití letních prázdnin a dovolených.
ZUŠ Chrást - www.zus-chrast.cz
Milí čtenáři Kulicha, předkládám slíbené výsledky celostátních kol soutěží a sděluji, že Rostislav Florian
v oboru zpěv získal v Turnově 3. cenu a Malá muzika z Chrástu v Mikulově dokonce 2. cenu! Gratulace patří
tedy především dětem, ale i jejich učitelům Ireně Výrutové a Romanu Kaasovi, také Vojtovi Koubovi a
nakonec i rodičům, bez jejichž pomoci nebo alespoň pochopení by se takových úspěchů nedosáhlo. A co nám
ještě letos zbývá z koncertní nabídky školy? 1.6. „Domácí muzicírování“ v Lidovém domě v Chrástu, 3.6.
Závěrečný koncert dýšinských a kyšických žáků v Kulturním domě v Kyšicích, 4.6. Závěrečný koncert
chrásteckých žáků V Lidovém domě v Chrástu, 8.6. Absolventský koncert Lindy Coganové a Roberta
Obermeira v Masných krámech v Plzni a 28.6. Závěrečný koncert žáků voldušské pobočky v Kulturním
domě ve Volduchách. Důležitou záležitostí je přijímací řízení, které se letos koná 19. června mezi 13:30 a
16:30 hod. v budově Základní umělecké školy v Chrástu. Pak už se zbývá jen rozloučit, popřát krásnou
dovolenou a našim žákům hezké prázdniny.
Květoslav Borovička, ředitel ZUŠ Chrást
ZŠ Chrást - http://skolachrast.blog.cz/
Milí čtenáři Kulicha, Základní škola Chrást se v měsíci květnu zúčastnila spousty sportovních,
kulturních i vzdělávacích akcí. 3. května jsme zahájili měsíc květen návštěvou Divadla Josefa
Kajetána Tyla v Plzni, kde jsme zhlédli nejslavnější tragédii anglického dramatika Williama
Shakespeara Romeo a Julie. Z kulturních akcí můžeme dále jmenovat hudební pořad Rock a Pop 80.
a 90. let, který navštívily děti dne 22.5. v Lidovém domě v Chrástu. Žáci 8. třídy se také zúčastnili
vzdělávací přednášky Prevence neplánovaných těhotenství a následně měli možnost zeptat se na
nejrůznější otázky formou besedy s paní Kultovou, která přenášku pořádala. Ještě koncem dubna se
naši prvňáčkové představili na Slavnosti slabikáře. Děti při této slavnosti ukázaly svým rodičům, co
všechno už se během prvního školního roku ve škole naučily. Dále se děti z prvního stupně
zúčastnily besídky ke Dni matek, při které vyráběly různé dárečky a přání pro svoje maminky.
V květnu se naši žáci účastnili i různých soutěží a olympiád. 21.5. proběhlo oblastní kolo soutěže
Mladý zahrádkář, ve kterém byli naši žáci velmi úspěšní. Na stupních vítězů se v jednotlivých
kategoriích umístili žáci Ondřej Sterly, Zdeňka Zadražilová, Kamila Štruncová a Martina Kepl.

Koncem dubna dosáhli naši žáci velkého úspěchu také v oblastním kole soutěže Hlídka mladých
zdravotníků, kde obsadili první místa a poustoupili do regionálního kola, které proběhlo 26.5. ve
Vejprnicích a také zde svůj úspěch potvrdili, když vybojovali krásné druhé místo. Dalšího úspěchu
dosáhli chlapci z 8. a 9. třídy v okresním kole Atletického čtyřboje, kde obsadili 2. místo a mezi
jednotlivci obsadil celkové prvenství Václav Kašák. 16. května proběhla na naší škole charitativní
akce s názvem Den proti rakovině, kterou pořádá Liga proti rakovině Praha. Letošní ročník byl
věnovaný nádorovému onemocnění ledvin. Prodejem tradičních žlutých kytiček se na naší škole
podařilo vybrat a přispět 2 593,- Kč.

MŠ Chrást - www.mschrast.blog.cz
Květen v mateřské škole
Předposlední měsíc školního roku byl jako každoročně ve znamení akcí i akciček. I v květnu se
předškoláci z celé školky setkali, a to hned dvakrát. Poprvé si společně s paní učitelkou Markétou
vyzkoušeli krásu i náročnost hudebních činností při hudební dílničce „Ram-sam-sam“. Ke druhému, výtvarně
laděnému, setkání je svolal za doprovodu paní učitelky Renaty hlas dávných rytířů. Dalším zpestřením dnů ve
školce byla pro starší děti návštěva plzeňského divadla Alfa. Představení s názvem „Perníková chaloupka“
bylo doplněno i prohlídkou zákulisí. Děti mohly nahlédnout do skrytých tajů loutek a divadla. Některé děti
byly z divadelních ochozů tak nadšené, že začaly uvažovat o kariéře vodičů loutek ☺.
Poslední akcí, o které bychom rádi napsali pár řádek, je již tradičně pořádaný sobotní výlet s rodiči. Letos
jsme termín naplánovali na sobotu 12. 5. a doufali jsme v dobré počasí… Probuzení do deštivého rána však
neslibovalo nic lákavého. Ranní telefonáty učitelek s dotazy: „Jedeme?“ vyřešili naši nadšení a stateční
rodiče, kteří nás opět nezklamali a dorazili na místo setkání v hojném počtu. Z vlakového nádraží vyrazilo
dvacet lidiček v čele s paní učitelkou Renatou směrem na Plzeň. Na hlavním nádraží si početnou skupinku
dětí a dospělých vyzvedla paní učitelka Markéta a mohlo se vesele vyjet vstříc zážitkům, které nabízejí
památky a zajímavosti jižního Plzeňska. Během jednoho sobotního dne jsme společně navštívili Kornatický
rybník, zříceninu hradu Lopata, Nestlivský rybník a zámek Kozel. Stihli jsme také vystřídat několik vláčků a
vyzkoušet si čím vším si je možné zpříjemnit šlapání turistickými cestami. Lesem znělo povídání, zpěv písní,
pořádali jsme soutěže v čemkoli, co nás zrovna napadlo. Pěší cestu nám mimo „soptíka“ zpestřili i
cyklozávodníci, které jsme hlasitě povzbuzovali a zapomněli tak na vlastní bolavé nožičky. Po náročném, ale
krásném dni jsme se rozloučili na nádraží ve Šťáhlavech a vydali se na cestu domů. Děkujeme všem
rodičům a dětem, kteří se nenechali odradit špatným počasím a vyrazili s námi. Pro nás to byl jeden
z nezapomenutelných dní plných zážitků.
Markéta a Renata-učitelky MŠ Chrást
Mateřská škola Chrást přijme od 1.9.2012 uklízečku na odpolední úklid s pracovním úvazkem
na 3 hodiny denně. Bližší informace u ředitelky J.Bohuslavové, mobil 720 327 079.
Myslivecké sdružení Chrást
Červen je od roku 1959 vyhlášen měsícem myslivosti a ochrany přírody. Vždyť především v tomto období, na
přelomu jara a léta, jsme nejen v naší honitbě svědky plného rozvoje, růstu přirozené zeleně a také vývoje
reprodukce mláďat. Členové našeho sdružení na jaře procházejí přírodou a sledují úhyny a i přírůstky zvěře.
V polích jsou vidět zajíci, kteří prožívají druhé námluvy (honcují se). První malí zajíčci jsou již v březnu na světě.
Srnčí si člověka pouští jen na bezpečnou vzdálenost. Započal se také odlov průběrných srnců a srny kladou
mláďata. Černou zvěř je velice obtížné potkat, protože je to zvěř s noční aktivitou. Bažanti a koroptve už vodí svá
kuřátka. Při pobytu v přírodě se chovejme ohleduplně. Při objevení mláďat zvěře je nutno se co nejrychleji
vzdálit od místa nálezu. Pohlazení může přinést zajíčkům, i srnčatům smrt, protože je matka již nemusí přijmout.
Příroda je plná mláďat, což bychom si měli všichni uvědomit, chovat se tiše a nerušit její přirozené obyvatele.
CK Sport Beran - cyklistický klub
Po dubnovém závodě Becker cupu v Chrástu uspořádal náš klub další závod v neděli 13.5. v Litohlavech na
Vršíčku, kterého se zúčastnilo 129 dětí. Becker cup pak pokračoval o týden později Velkou cenou Domažlic.
Průběžné pořadí je následující: kateg.Kluci: 3.místo Jakub Šmíd, 5.místo Sebastian Kerl, kateg. Žákyně
nábor: 1.místo Adéla Foltýnová, kateg.Žáci nábor: 2.místo Maximilián Kerl, 16.místo Lukáš Beran,
kateg.Žákyně nejmladší 7.místo Viktorie Pánková a 8.místo Adélka Šmídová. V kateg.Muži 30-39 je celkově
na 7.místě Jan Šmíd a na 14.místě Marcel Beran. V soutěži družstev jsme na druhém, čtvrtém a pátém místě.
V Jihočeskobavorském poháru MTB je v průběžném hodnocení na 1.místě Maximilián Kerl a na 5.místě
Sebastian Kerl. Max Kerl také vede německý seriál závodů Sparkassen MTB cup. Dařilo se i na závodech
Kolo pro život (Lety u Prahy a Mladá Boleslav), Max Kerl byl 4. a 5., Sebastian Kerl pak třetí a druhý.
Junior Bike park
Začátkem května se nám podařilo obnovit provoz Bike parku pro děti a od 18.5. je v provozu nový
PUMPTRACK. Jedná se o dřevěnou oválnou dráhu, kterou ti nejlepší dokáží jezdit bez šlapání, jen za
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