Myslivecké sdružení Chrást
Měsíc červen je označován jako měsíc myslivosti. V tomto období je činnosti myslivců zaměřena
především na péči o zvěř, která nabírá sílu po dlouhé zimě. Období přelomu jara a léta, je čas
nejkratších nocí a nejbujnějšího růstu vegetace a je to také období zrození nového života v přírodě.
V červnu nastává čas rodičovské péče o nové potomstvo, které ve volnosti potřebuje nejvyšší péči a
ochranu. V naší honitbě můžeme spatřit srnčata, selata, mladé zajíčky, bažantí či koroptví kuřata a
mláďata většiny našich pěvců. Chovejme se právě v tuto dobu k přírodě ohleduplně, choďme přírodou
potichu a možná i vy uvidíte některá mláďata naší zvěře. Pokud se tak stane, rozhodně na mládě
nesahejte (aby na něm neulpěl lidský pach), ale pouze se na něj krátce podívejte a co nejrychleji
v tichosti místo opusťte, aby k němu mohla jeho máma. V tomto období věnujme také náležitou
pozornost volnému pohybu psů, zamezíme tak k jejich nechtěnému střetu s mláďaty. Myslivosti zdar!
FC Spartak Chrást
Zveme Vás na červnová utkání našich týmů:
„A“ mužstvo:
„B“ mužstvo:
28. SO
29. SO
30. PÁ

01.06. 14:00
08.06. 17:00
14.06. 18:00

Chrást - Malše Roudné
Tachov - Chrást
Chrást - Senco

bus 14,30

24. NE
25. NE
26. SO

02.06. 17:00
09.06. 17:00
15.06. 14:00

Chrást B - VS Plzeň
Bolevec B - Chrást B
Chrást B - Košutka

Místní knihovna – NOVÁ ADRESA: tř. Čs. odboje 133, Chrást (přízemí budovy OÚ 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 (1.6.)
8.00 – 12.00
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
Provoz knihovny v nových prostorách v přízemí obecního úřadu začíná v sobotu 1.6. Výpůjční
doba se nemění. Z důvodu dovolené bude zavřeno 10.6. (pondělí), případně další dny, sledujte,
prosím, vývěsku OÚ a zprávy Infokanálu.
Přehled akcí:
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Akce
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14,00
fara ČCE
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Události měsíce:
1.6. – Mezinárodní den dětí
8.6. – Chrástecký den – 100 let
SDH Chrást
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Dobrý den.
V č. 55 se říkávalo U Kučerů v chalupě: tato chalupa byla ve starších zápisech nazývána
Šulíkovská. Podle zlomku berního rejstříku zde v létech 1540-1542 žil Havel Kurojed. Další
zápis je až z roku 1604, kdy chalupu koupil Vítek Štrunc od Matouše Šulíka. Někdy po roce
1848 koupil chalupu Dominik Kučera - tehdy se tam říkalo U starejch Kučerů. V roce 1872 po
smrti hospodáře koupil usedlost Josef Chudáček-Štěnka, ale již v roce 1874 vše prodal Josefu
Štruncovi z Rejnovic dvora, a tak se tam začalo říkat u Rejnáčků. Později zde byla provozovna
OPMH-sklenářství, které je zde dodnes.
Slovo starosty:
Již třetí rok nám pan Cibulka (majitel pouťových atrakcí) vždy na naší pouť přiveze takové počasí, kdy se
ani na pouť nedá jít. Májové deště vzorně plní svoji květnovou statistiku a tráva roste a roste. I naši
předkové znali tento měsíc takový, jaký je. „Studený máj v stodole ráj“ nebo „sníh v máji hodně trávy“
hovoří za vše. Naše údržba ovšem zná pouze tu druhou pranostiku velice dobře. Seká zodpovědně jak
může, kde může a je to vidět… až se nám z toho rozlomila naše Multikára. Nezlomila se trávou, ale
únavou materiálu a nyní je v generální opravě. Už si to holka zasloužila. Poslední generální oprava byla
v roce 2005, tak jí to přejme, bez ní se neobejdeme. Určitě jste si všimli, že máme v obci nové bílé směrové
ukazatele, aby se návštěvníci mohli v obci lépe orientovat. Stále pokračujeme ve stěhování knihovny do
nově opravených prostor v budově OÚ. Studenti, které máme na praxi, mají s paní knihovnicí plné ruce
práce, abychom knihovnu od 1.6. otevřeli na zkušební provoz. Je to náhoda nebo osud! Pan Blaheta našel,
že chrástecká knihovna byla založena roku 1863 farářem Augustinem Fischerem. Přesně letos je jí 150 let.
Tak všem knížkám přeji vše nejlepší a ať se jim líbí dalších 150 let v naší nové knihovně. Určitě každého
z vás zajímá, jak je to s Benátským mostem. Akce je úspěšně dokončena!!! I když bydlím na druhé straně
Chrástu, nyní přes něj chodím i ve snu. V současné době čekáme na kolaudaci, která bude 4.6.2013. Když
bude vše v pořádku, odstraníme z předmostí 2 betonové citybloky, které jsou tam od 25.11.2009, kdy byl
most uzavřen. Věřím, že nám všem bude most sloužit dlouhá léta včetně přilehlého prodlouženého
chodníku. Ve sportovním areálu za tribunou u nově zrekonstruovaného sociálního zařízení vznikla další
hezká parková plocha, která určitě najde svoje využití. Ideální místo pro májové procházky… Oprava
mostu skončila a my začínáme další velkou akci. Čeká nás rekonstrukce našeho Zdravotního střediska.
Během prázdnin dostane středisko nový zateplený kabát, nová okna, nové topení s tepelným čerpadlem a
novým rozvodem vody. Je to největší oprava od roku 1989, kdy byla tato budova uvedena do provozu.
Květen byl sice deštivý, ale plný květnových oslav v sousedních obcích. U nás se slavilo sportem a
kulturou. Hned 1.5. odstartoval v dolejším Chrástu již tradiční celorepublikový 13. ročník Junior Becker
cup se 140 účastníky. V kultuře se pokračovalo divadlem, čtením, koncerty, absolventskými koncerty a
výrobou šperků. Koncertování vyvrcholilo hezkou akcí ZUŠ - Domácí muzicírování, kdy žáci hudební
školy přivedli své rodinné příslušníky na prkna co znamenají svět do Lidového domu, aby si společně
s nimi zahráli přímo na jevišti. 24.5. byla i u nás v Chrástu zahájena 2. Noc kostelů. Tato akce je určena pro
ty, kteří hledají klidný život v místech k tomu určených. K mokré sobotě 25.5. se hodila i rybářská tradiční
soutěž O zlatou udici. Byla to hezká akce, která přilákala 22 dětských dušiček. Všichni rybáři i nerybáři tak
prožili hezké dopoledne díky našemu spolku a ač je to nezvyk, přímo u rybníka si mohli upéct buřta. A co
nás čeká? V sobotu 8.6. se SDH Chrást představí velkou oslavou. Slaví 100 let od svého vzniku. Hasiči si
připravili vlastní program, na kterém bude představena i nová hasičská vlajka, kterou jsme nechali zhotovit.
Těším se spolu s vámi na setkání na chrásteckém dnu 8.6. (více v příloze).
Je začátek června a čekání na vytoužené školní prázdniny a dovolené začíná. Děti přestávají vnímat čas i
školní povinnosti. Nám se dny prodlužují a začínáme se více potkávat. I když si to neuvědomujeme, máme
v letních měsících více práce, která nám nevadí. Po příchodu ze zaměstnání upravujeme a sekáme zahrady,
chodíme nebo jezdíme na výlety, hrajeme si, navštěvujeme se a sedíme dlouho do noci a vůbec nám
nevadí, že den má najednou 30 hodin.
Přeji nám, abychom tento měsíc, kdy začne léto, vnímali jako hezkou společenskou sezónu, kdy se
všichni chtějí bavit.
starosta L. Bohuslav

Český rybářský svaz - MO Chrást
25.5.2013 pořádala ČRS MO Chrást soutěž pro mladé rybáře ZLATÁ UDICE 2013 v Chrástu na návesním
rybníce. Zúčastnilo se 22 dětí, byly rozděleny do dvou kategorii mladší a starší. Soutěžily v poznávání ryb,
hodu na cíl a v lovu ryb. Ve skupině starších zvítězil Jiří Uher ze Všerub s počtem 307 bodů, na druhém místě
se umístila Jana Vracovská z Chrástu s 298 body a na třetím místě Matěj Kavan z Rokycan se 192 body. Ve
skupině mladších se umístila na prvním místě Sandra Danielová, teprve čtyřletá s počtem bodů 298, na
druhém místě Martin Görner z Dolan s počtem bodů 255 a na třetím místě Eliška Klailová z Dolan s počtem
bodů 226. Byly jim předány hodnotné ceny a všem ostatním diplom za účast. Počasí docela přálo, že
nepršelo, ale byla zima. Soutěž jsme zakončili opékáním vuřtů. Myslíme si, že se celá akce líbila. Tak zase za
rok. PETRŮV ZDAR.
ZUŠ Chrást - www.zus-chrast.cz
Vážení čtenáři Kulicha,
dnes vám prozradím zbylý výčet našich koncertů. 5.6. v 18:00 hod. v Západočeském muzeu to bude
Absolventský koncert Josefa ŠTAIFA (zpěv). Pak 8.6. v 16:30 hod. v Kulturním domě v Kyšicích Závěrečný
koncert dýšinské a kyšické pobočky, 12.6. v 16:30 hod. v sálku ZUŠ Absolventský koncert Michaely
ČESALOVÉ, Marie PRAJKOVÉ (klavíry), Andrey FEIFRLÍKOVÉ (flétna) a Ondřeje MAŘÍKA (zobcová
flétna). Závěrečný koncert školy pak bude 17.6. v 17:30 hod. v Lidovém domě v Chrástu a 27.6. v 17:00 hod.
bude Závěrečný koncert voldušské pobočky v Kulturním domě ve Volduchách. A nakonec důležité
upozornění: TALENTOVÉ ZKOUŠKY PRO PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK budou 19.6. od 13:30 do 16:30 hod.
Protože už pak nebude příležitost, přeji vám za všechny zaměstnance naší školy hezké prázdniny a dětem pak
důkladné nabrání sil do nového školního roku.
Květoslav Borovička, ředitel ZUŠ Chrást
ZŠ Chrást - http://skolachrast.blog.cz/
Milí čtenáři Kulichu, 2.5. se děti z 2. stupně zúčastnily akce s názvem Týden s armádou, která se konala v KD
Peklo v Plzni k příležitosti „Oslav osvobození“. Děti zde měly možnost zhlédnout hned dva zajímavé pořady.
První z nich připravila 13. dělostřelecká brigáda, která děti seznámila s jejich činností, výstrojí, výzbrojí a
technikou a druhou část programu zajistilo Centrum letecké záchranné služby Plzeň – Líně. Na letošní školní
výlet se 16. května vydaly děti z druhého stupně do našeho hlavního města. První zastávkou celodenního výletu
byl Vyšehrad. Zde jsme si prohlédli rotundu sv. Martina, kapitulní chrám sv. Petra a Pavla a přilehlý
Vyšehradský hřbitov. Další zastávkou na naší cestě byl Národní památník na Vítkově, kde jsme se zúčastnili
interaktivní prohlídky. A posledním navštíveným místem byl Pražský hrad. Zde jsme si prošli nádvoří a
katedrálu sv. Víta a chvíli si odpočinuli v Královské zahradě u Letohrádku královny Anny. Také děti z 3. – 5.
třídy se vydaly v květnu na školní výlet do Hornického muzea v Příbrami. Nevšední zážitky všichni prožívali při
fárání důlním výtahem do hloubky 40 m – do historického podzemí dolu Anna a pak při průchodu Vodní štoly
dlouhé asi 600 m. Z podzemí se žáci vydali na poutní místo – Svatou horu v Příbrami a sešli po 365 schodech.
Při zpáteční cestě se ještě někteří proměnili v Rusalky u lesního Rusalčina jezírka ve Vysoké u Příbrami. 7.
května odpoledne pozvali žáci 2. třídy své rodiče, aby jim předvedli, co všechno zvládli v projektu „Pohádka“, na
kterém od února pracovali. Všechny pohádky děti zahrály jako loutkové divadlo před zaplněným „hledištěm“ a
potlesk diváků pro ně byl velkou odměnou. 23. května se v Dýšině pořádalo oblastní kolo soutěže Mladý
zahrádkář. Z naší školy se této soutěže zúčastnilo 12 žáků z 6. – 8. třídy a někteří dosáhli vynikajících výsledků.
V kategorii mladších žáků se na 1. místě umístila Bára Bohuslavová a 3. místo obsadila Michaela Herinková.
V kategorii starších žáků obsadil 2. místo Ondřej Sterly. Všem vítězům blahopřejeme! 15. a 22.5. se okresního
kola matematické soutěže Pythagoriáda zúčastnili nejlepší řešitelé školního kola. Vynikajícího výsledku dosáhla
žákyně 6. třídy Kateřina Mrázová, která obsadila výborné 1. místo, blahopřejeme! 23. května naši školu
navštívila hudební skupina z Brazílie a uspořádala pro naše děti hudební pořad, kterým nás provedli Milan
Benedikt Karpíšek a Josef Pospíšil. Děti si měly možnost poslechnout ukázky tradiční brazilské hudby a také se
dozvěděly spoustu zajímavých informací o této daleké zemi. V sobotu 25.5. se naši žáci zúčastnili regionálního
kola Hlídek mladých zdravotníků v Chebu. V silné konkurenci obsadila družstva mladších i starších žáků krásné
7. místo. Všem žákům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy. Zvláště děkujeme paní učitelce
Zdeňce Buchtové, která děti na soutěž intenzivně připravovala. Dne 6. a 7.5. proběhla na naší škole charitativní
sbírka nestátního, nezávislého a neziskového občanského sdružení CPK – CHRPA. Toto sdružení se zaměřuje
na přípravu koní pro hiporehabilitaci – výcvik pohybu hřbetu koně, jeho charakteru a ochoty ke spolupráci. Díky
dětem a zaměstnancům školy se nám podařilo získat 1 612,- Kč. Všem, kteří přispěli, děkujeme!

MŠ Chrást - www.mschrast.cz
Uplynulý květen nám moc slunečních dní sice nepřinesl, ale i tak jsme si ho dokázali zpestřit řadou
akcí menších i větších rozměrů. Předškoláci vyrazili do divadla Alfa v Plzni, aby zjistili, jako moc je
těžký život žabáka. Po představení si prohlédli i zákulisí divadla a přijeli zpět do školky plni nadšení.
Den matek jsme v tom letošním květnu nahradili „OSLAVOU DNE RODINY“ a byli jsme moc
potěšeni, že na setkání dorazili i tatínkové. Narubové si zvládli osvojit další důležitou dovednost

indiánského kmene a již teď se těší, až si budou moci svá batikovaná trika vyzkoušet. Na tolik
každoročně očekávané školní výlety jsme tentokrát vyrazili do Domu pohádek a do Dětského světa
Lvíček v Plzni. Vyjeli jsme sice jen kousek za brany naší vesnice, ale zábavy jsme si užili až až. Jako
již tradičně, i letos děti ze Zpívánek a angličtiny předvedli svým rodičům, co se během školního
roku naučili. Společné vystoupení těchto dvou aktivit vždy naznačí, že čas odchodu ze školky do velké
školy se již nezadržitelně blíží. Poslední květnový den jsme si užili oslavou nadcházejícího „Dne
dětí.“ Tentokrát jsme společně poznávali sluneční soustavu a plnili nejrůznější úkoly, které si pro nás
připravil marťánek Albert společně s deváťáky ze ZŠ Chrást.
Květnu třikrát hurááá a rychle do června, kde na nás čekají další zážitky a dobrodružství. A snad dorazí i
nějaké to sluníčko a teplíčko…
Za kolektiv MŠ Chrást M.Beranová
Oddíl Sluníčko - www.slunicko.vesele.info
☼ Oddíl Sluníčko při TJ Spartak Chrást pořádá 6. ročník „Dětských cyklistických závodů a jízdu zručnosti“
v neděli 23.6.2013 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 „Výrobu plstěných šperků“, která se uskuteční v úterý 25.6.2013 od
19.00 hodin v naší klubovně v Hasičské zbrojnici v Chrástu. Cena kurzu je 220 Kč. Budeme tvořit
plstěný šperk. Vyučující bude Marcela Šašková. Závazné objednávky nahlaste nejpozději do 11.6.2013
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 neděli 2.6. od 14 hodin zveme všechny na SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ a představení nových
prostor v rámci projektu Živá fara. V rámci doprovodného programu se můžete těšit na místní Staré
dámy, plzeňský gospelový sbor Touch of gospel nebo klauniádu pro děti. S Erikou Hricovou si můžete
vyrobit malý košík nebo si zakoupit výrobky uživatelů služeb Diakonie západ. Chybět nebude
občerstvení: točené pivo, klobásy a domácí sladkosti. Akce se koná za každého počasí - venku nebo
uvnitř. Přijďte!
V neděli 30.6. v 16 hodin zavítá do Chrástu divadlo Půlnebí s původní loutkovou hrou bez loutek
DOKTOR FAUST. Klasická Faustiáda, ve které má Faust namále a vy se dovíte, jak to s ním
dopadne. Dostane Mefistofeles jeho duši, anebo dojde Faust ke štěstí? A jak se podaří Kašpárkovi,
tomu popletovi, vymotat se ze spárů rozzuřeného čerta? Představení hrají prý herci rádi pro dospělé
(hlavně ženy), avšak nikdo se tak krásně nesměje Kašpárkovi jak děti (od 6-8 let).
Koná se podle počasí na farské zahradě nebo na faře. Vstupné dobrovolné.
Během června probíhá v nových prostorách na faře také výstava obrazů VOJTĚCHA ČECHURY.
Můžete ji shlédnout během sborových akcí nebo se zastavit, až půjdete kolem...
CK Sport Beran - cyklistický klub
Květen byl ve znamení nepříznivého počasí, ale přesto se 1.5. na start 15. ročníku Velké ceny Sport
Beran horských kol postavilo 140 dětí do 16ti let ve dvanácti kategoriích. Série krajského poháru
Becker cup pak z Chrástu pokračovala závody v Domažlicích a Klatovech. V průběžném pořadí jsou
v jednotlivých kategoriích Lukáš Beran čtvrtý, Jakub Šmíd čtrnáctý, Tomáš Beran třetí, Adélka
Šmídová čtvrtá, Viktorka Pánková devátá, Marcel Beran šestý a Jan Šmíd čtrnáctý. V soutěži družstev
je A team osmý a B team čtrnáctý. Muži se také účastní silničních závodů ŠUAC, kde je po třech
závodech průběžně Jan Šmíd desátý (I. divize) a Marcel Beran třináctý (II. divize).
V červnu nás čeká Becker cup v Přešticích, Cyklomaraton tour a Tour de Kids v Plzni či ŠUAC
v Klatovech, Kašperských Horách a Těškově.
Každé úterý a čtvrtek vyrážíme s dětmi na 1,5 hodinové vyjížďky. Rádi přivítáme i další děti ve věku 712 let (nutný doprovod rodiče). V červnu budeme především navštěvovat turistické cíle v rámci
Chrásteckého pasu. Informace na 604 642 728.
ORIENTÁLNÍ TANEC
V tělocvičně ZŠ Chrást budou v červnu pokračovat kurzy ORIENTÁLNÍHO TANCE pro
začátečníky. Kurzy probíhají vždy v ÚTERÝ OD 20:00 a v NEDĚLI OD 17:00 s Jitkou Horovou.
Rezervace a informace na tel.: 774 188 662. Počet míst je omezen.
Jitka Horová

