MŠ Chrást

Významné dny:

Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin:
Mateřská škola bude po dohodě se zřizovatelem - OÚ Chrást uzavřena v době od pondělí
19.7. do pátku 27.8.2010. Prázdninový provoz MŠ bude probíhat v týdnu od čtvrtka 1.7.
do pátku 16.7. a v týdnu od pondělí 30.8. do úterý 31.8.2010.

5. července – Státní svátek Den slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje
6. července – Státní svátek Den upálení mistra Jana Husa

Sport Beran
Chrástečtí bikeři bodují
Letošní Pohár Plzeňského kraje horských kol - Becker cup má za sebou již 6 závodů a chrástečtí
bikeři si v průběžném hodnocení nevedou vůbec špatně. V kategorii Holky je Kateřina
Krejzarová třináctá, Kluci - 5.místo Lukáš Beran, 7.místo Maxmilián Kerl, 8.místo Sebastián
Kerl, Žákyně nábor - 12.místo Anna Pučelíková, Žáci nábor - 4. místo Tomáš Beran a Muži 3039 let 3.místo Marcel Beran. Družstvo CK Sport Beran je pak druhé! Série MTB závodů pro
všechny pokračuje v sobotu 26.6. v Plzni na Homolce a 10.7. v Klabavě.
Marcel Beran - CK Sport Beran Chrást
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.

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
Veřejný internet vždy v půjčovní době nebo podle dohody.
Místní knihovna bude zavřena z důvodu dovolené a zavádění nového programového vybavení
po celé prázdniny, kromě týdne od 12.-16.7. a 16.-20.8. Prosím, raději si ověřte vždy, jestli je
otevřeno buď dotazem na obecním úřadě nebo v knihovně na telefonu 377 845 514. Výpůjčky
z června se automaticky prodlužují, ostatním dlužníkům nabíhají upomínky! Po dobu letních
prázdnin se nepůjčuje v sobotu!

Přehled akcí:
Datum

Čas

Místo

Akce

Pořadatel

ne 27.6.

14,00

areál Spartak
Chrást

Memoriál Vašíka
Kovaříka

SDH Chrást

út 29.6.

20,00

hasičárna

Pletení z pedigu

oddíl Sluníčko

út 6.7.

14,00

u sochy mistra
Jana Husa

Shromáždění k 595. výročí
smrti Mistra Jana Husa

farní sbor ČCE

tělocvična

Soustředění gymnastického
oddílu Flik-Flak

Flik-Flak

samota u Eriky
(pod nádražím)

Pohádkový les

oddíl Sluníčko

so 14.8.ne 22.8.
st 25.8.

asi 16,00
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Červenec + srpen 2010

Dobrý den,
fotografii dnešního hosta většina z nás viděla mnohokrát na obecním úřadě. Je to rodák
z plzeňské měšťanské rodiny, jeho jméno je spjato ale velmi úzce s Richardovem a Chrástem.
Povoláním diplomat a historik, od r.1936 byl ministrem zahraničních věcí. Zapojil se do
chrásteckého odboje, byl zatčen a na následky věznění v roce 1945 zemřel. Jeho hrob najdete
v Dýšině, jak si při letní vycházce můžete ověřit. Už víte?
Nápověda skrývačkou:
Kdo napsal v diktátu dneska: MIL, KROF, TAPÝR, BY JSEM nebo ZMNĚNA, má bez
pardonu za pět!

Slovo starosty:
Krásné počasí a celé tyto dva měsíce budou patřit především našim dětem. Snad už se počasí
umoudří a začne opravdové teplé léto tak, jak si ho všichni představujeme. Zatím roste pouze
tráva, která nám dává zabrat. Nestíháme a opět děkuji všem, kteří posekají trávu před svým
plotem. Je to od vás velká pomoc. Kvůli sekání děláme možná budíček někomu dříve.
Pracujeme od 6.00 hod., aby se vše stihlo. Kompostárna se plní trávou víc a víc. Pouze
připomínám a prosím, abyste trávu sypali ohleduplně do zadní části objektu kompostárny, aby
se jí tam vešlo co možná nejvíce. Stává se, že někdo bezohledně vysype trávu hned na kraj a
nebo na cestu a potom musíme tu spoušť uklízet na úkor nepořádníků.
V červnu jsme dokončili vyčištění a monitorování kanalizace v Nádražní ulici. Tímto jsme
pomohli všem, kdo bydlí v ulici Bezovka a na třídě Čs. odboje u závor, aby je přívalové deště
neohrozili tak jako vloni. Na pracovním zastupitelstvu se scházíme a řešíme různé úkoly.
Vyvstávají nám další a další. Někdy horší a někdy lepší. Jedním z horších je opět kanalizace na
tř. Čs. odboje u kapličky směrem k poště. Opět se bude kopat a propojovat hlavní kanalizační
řad, který je důsledkem neodborné práce špatně vybudován. A jedním z příjemnějších je, že
hned na začátku měsíce července postavíme dětské hřiště na bytovkách, abychom
rodičům a dětem zpříjemnili bydlení v naší obci. Na hřiště jsme získali dotaci od Nadace
ČEZ. Ale hlavní příjemnou akcí letošních prázdnin bude i oprava komunikací. Během
prázdnin opravíme komunikaci Zahradní, U Trati, Úzkou, U Stadionu a opravou
zprovozníme cestu do dolejšího Chrástu a ulici Nádražní. Všechny tyto komunikace jsou
v desolátním stavu již hodně let a proto jsme se rozhodli je opravit. Vím, že i ostatní
komunikace v obci jsou v neutěšeném stavu a věřím, že oprava bude provedena podobným
způsobem jako výše uvedené komunikace. Nezapomněli jsme ani na Základní školu, kde
během prázdnin dokončíme výměnu podlah ve třídách. Nyní v páté, šesté a deváté třídě. I
na tuto akci jsme dostali částečnou dotaci od Krajského úřadu.
V srpnu se bude konat Veřejné zasedání zastupitelstva obce Chrást. Včas Vás budeme
informovat o datu a programu na úřední desce a na internetu. Minulé veřejné zasedání
mělo bohatou účast. Vážím si toho, protože to svědčí o zájmu vás, občanů, že vám není
lhostejné, co se v obci děje a budu rád, jestliže opět přijdete a dáte nám další podněty pro
naši práci.
Přeji vám, aby tyto dva měsíce byli pro vás klidným časem pohody a klidu. Děti, aby
zapomněly na školní domácí úkoly. A po prázdninách jsme měli opět sílu zvládat vše tak, jako
doposud. Hezké prázdniny a dovolenou...
starosta L. Bohuslav

Informace pro veřejnost:
• Lesní hospodář upozorňuje občany, že v lokalitě „v Houští“ byl na vymýcených plochách

!

!

použit postřik proti kůrovci. Proto doporučuje, aby občané na těchto lokalitách a v jejich
blízkém okolí nesbírali lesní plody (borůvky, maliny, houby apod.). Děkujeme za pochopení.

• Sběrna druhotných surovin (výkup železa) v Chrástu je uzavřena, proto Vám

přinášíme seznam výkupen v okolí Chrástu, kde se provádí výkup surovin:
AVE CZ - Cvokařská 3, Plzeň, tel. 377 226 250, otevřeno 7,00 -15,00 hod.
Kovošrot Sudová - Zeyerova 505 (u Kovohutí), Rokycany, tel. 731 455 623, 371 725 197
- po - pá 08,00 – 17,00, so 08,00 – 12,00
Sběrna surovin p. Jiří Hrdý - Dýšina-Horomyslice (při cestě z Dýšiny ke Golfparku
v Horomyslicích po levé straně), tel. 603 269 367
- středa 16,00-18,00, sobota 9,00-12,00

• Český zahrádkářský svaz Dýšina Vás zve:

- v sobotu 10.7. – Lysá n. Labem – výstava KVĚTY (členové 150,- Kč, nečlenové 250,- Kč)
- čt 26.8., nebo pá 27.8., nebo so 28.8. (bude vybrán termín, na který bude plně obsazen autobus) –
České Budějovice – Země živitelka (členové 240,- Kč, nečlenové 250,- Kč)

Chcete-li více informací, navštivte také tyto internetové stránky:
www.obecchrast.cz - Obecní úřad Chrást
http://chrast.evangnet.cz - Církev českobratrská evangelická
www.slunicko.vesele.info - oddíl Sluníčko
www.zus-chrast.cz - Základní umělecká škola Chrást
www.mschrast.blog.cz - MŠ Chrást
http://skolachrast.blog.cz - Základní škola Chrást

SDH Chrást
SDH Chrást pořádá v neděli 27.6.2010 odpoledne ve 14,00 hod. na stadionu Spartak Chrást
„Memoriál Vašíka Kovaříka“. Proběhne zde soutěž družstev mladých hasičů v požárním sportu
za účasti družstev okolních sborů. Těšíme se na Vaši účast a doufáme, že společně strávíme
pěkné odpoledne.
Vedoucí mladých hasičů
Oddíl Sluníčko
☼ Oznamujeme, že ve středu 25.8.2010 se uskuteční „Pohádkový les“ na samotě u Eriky
v Chrástu. Na cestě lesem potkáte různé pohádkové bytosti, které budou zadávat úkoly. Po splnění
úkolu děti dostanou otisk razítka a na konci malou odměnu. Kdo bude chtít, může si opéct svého
buřta. Vstupné dobrovolné. Podrobné informace naleznete na našich internetových stránkách:
www.slunicko.vesele.info. Těšíme se na Vás.
☼ Upozorňujeme všechny maminky a tatínky, že ve čtvrtek 17.6.2010 se uskutečnilo poslední
cvičení před obdobím letních prázdnin. Po skončení letních prázdnin bude cvičení opět zahájeno
ve čtvrtek 2.9.2010 od 09.00 hodin v tělocvičně TJ Spartak Chrást. V období letních prázdnin
nebude cvičení probíhat, pouze bylo domluveno nezávazné setkávání maminek na farské zahradě
v Železniční ulici v Chrástu a to každý čtvrtek od 09.00 hodin. Informace o provozu v klubovně:
ve středu 23.6.2010 bude dopolední provoz probíhat standardně, ale odpolední provoz je zrušen,
vzhledem ke konání dětských cyklistických závodů. Poslední provoz v klubovně se uskuteční
dopoledne i odpoledne ve středu 30.6.2010. Další provoz v klubovně bude zahájen ve středu
1.9.2010 a to jak dopoledne, tak i odpoledne ve stejný čas. Děkujeme všem za přízeň a přejeme
krásné prožití letních prázdnin a dovolených.
Farní sbor ČCE
- V úterý 6.7.2010 od 14 hodin zveme k Husově soše v Chrástu na shromáždění k 595. výročí
smrti Mistra Jana Husa. Slovy z Bible i Husových spisů a modlitbou připomene duchovní odkaz
této významné postavy českých dějin farář Karel Šimr. Zazní také úryvek z chrástecké kroniky o
historii zdejšího pomníku. Písněmi setkání doprovodí pěvecký sbor Chrástochor, který následně
připomene svátek krátkým vystoupením u Husových pomníčků v Nové Huti, Kyšicích, Klabavě,
Litohlavech, Vitince a v Radnicích.
ANKETA:
- Rádi bychom vás požádali o vyjádření vašeho názoru na časy vyzvánění zvonu z nové zvonice na
evangelické faře. Anketu najdete vloženou v tomto vydání Kulicha. Vyplněný lístek vhoďte do

konce prázdnin do schránky na faře, v knihovně nebo na obecním úřadu. Anketu můžete také
vyplnit na webu sboru http://chrast.evangnet.cz nebo své návrhy napište na chrast@evangnet.cz.
Děkujeme.
Karel Šimr, farář sboru ČCE

ZUŠ Chrást
Milí čtenáři Kulicha,
končí školní rok, ale já tu nebudu vyjmenovávat vše, co se v ZUŠ Chrást za tu dobu událo – dozvídáte se to
průběžně z různých zdrojů. Jen o jediném bych se rád zmínil. V minulém školním roce jsme měli (bez
soutěžních vystoupení) celkem 55 veřejných produkcí. Letos jich bylo ještě o dalších dvacet víc, tedy 75! Na
tak malou školu je to hodně vysoké číslo a zdálo by se, že to je dobře. Ano, na první pohled bych za to mohl
být rád. Znamená to totiž nejen to, že naši učitelé jsou schopni uspořádat spoustu akcí, ale také že na mnohé
akce cizích pořadatelů jsme žádáni. Začíná se však projevovat i jedna negativní stránka. Podle reakcí rodičů se
zdá, že některé naše děti začínají být přetěžovány. Někdy se to dozvíme přímo od rodičů tak, že nechtějí na
všechna vystoupení už své děti pouštět, a někdy to sami vypozorujeme, když třeba při koncertě školy rodiče
přijdou jen na své děti, s kterými hned po vystoupení odejdou i za tu cenu, že to je vůči dalším účinkujícím
bezohledné. Příčiny takového stavu mohou být různé. Mohu se odvolávat na to, že někteří učitelé chtějí
prosadit „své“ akce za každou cenu bez ohledu na souvislosti, nebo že někteří rodiče se nejdříve snaží své dítě
dostat do všech možných souborů a potom pozdě zjistí, že nejde jen o „slávu“, ale především o dřinu, kterou
musí být vykoupen jakýkoliv umělecký výkon, tedy i ten dětský… také mohu přemýšlet o tom, že do většiny
nejnáročnějších vystoupení obsazujeme téměř tytéž děti, protože jsou prostě dobré… mohu spekulovat i o tom,
že mnozí rodiče ve své rodičovské úzkostlivosti slyší třeba i trávu růst a děti by vydržely víc, než si my dospělí
chceme připustit, zkrátka mohu svalit vinu na cokoliv a kohokoliv – vždy se něco či někdo najde… Ale nejde o
to, abychom někoho obvinili. Musíme najít řešení. A to vidím v kompromisu. Já zpřísním vnitřní režim školy
v tom smyslu, že kantorské iniciativy budu usměrňovat do mezí únosnosti, aby nevznikaly „divoké“ akce nad
rámec sil našich žáků. Od rodičů pak ale očekávám, že účast svých dětí v různých aktivitách školy (vyjma těch
povinných, které nám ukládají učební plány) zváží zodpovědně dřív, než na účast svého dítěte kývnou. A
pokud kývnou, musí tím zaručit, že je to na celý školní rok, protože pak už nejde jen o jejich dítě, ale
především o ostatní účastníky, jejich spolužáky, kterým jakýkoliv výpadek kazí společnou práci. Moc prosím,
učme společně děti zodpovědnosti za to, co dělají. Naši učitelé s Vámi, rodiči, v tom budou rádi spolupracovat.
Základní umělecké školy tu totiž nejsou jenom proto, aby naučily někoho hrát na nástroj (na to by možná mohl
stačit i kdejaký kroužek či kurs). Základní umělecké školy jsou skutečně školy, jsou tu tedy především proto,
aby prostřednictvím hry na nástroj kultivovaly dětskou duši, nebo jinak řečeno – aby Vám pomáhaly Vaše děti
vychovávat.
Květoslav Borovička, ředitel ZUŠ Chrást

ZŠ Chrást
Chrástecké bludiště
1.6.2010 se žáci 1. i 2. stupně zúčastnili Chrásteckého bludiště. Jedná se o orientačně branný závod
s plněním praktických úkolů na stanovištích. Délka trasy byla přizpůsobena věkovým kategoriím.
Z první kategorie (1. třída) se na 1. místě umístili: Jůzková Kateřina, Smutný Petr; na 2. místě: Keplová
Kateřina, Kmoníček Tomáš; na 3. místě: Havlánová Karolína, Choc Pavel. Z druhé kategorie (2. a 3.
třída) - 1. místo: Kielbergerová Zuzana, Jehlička Hynek; 2. místo - Kunčická Anežka, Kotora Šimon; 3.
místo - Řáhová Marie, Pelikán Vojtěch. Z třetí kategorie (4. a 5. třída) - 1. místo: Hamplová Tereza, Pour
Robert; 2. místo - Kantoříková Nikola, Fajfr Adrien; 3. místo - Šafandová Markéta, Kielberger Pavel. Ze
čtvrté kategorie (6. a 7. třída) obsadili 1. místo: Červená Monika, Kašák Václav; 2. místo - Votavová
Jana, Kuncl Michal; 3. místo - Krismanová Markéta, Krystián Jakub. 8. třída provázela prvňáčky celým
závodem. Vítězové byli odměněni diplomem, věcnými cenami, případně i medailí. Přestože celému
závodu počasí nepřálo, žáci se nenechali odradit a do závodu se pustili s plným nasazením.
Anglie
V týdnu od 10. do 15. května se skupina 18 žáků ZŠ zúčastnila dalšího poznávacího zájezdu nazvaného
To nejlepší z Anglie. Navštívili jsme stará známá místa jako Oxford, Windsor, Eton, samozřejmě i rušný
Londýn, ale místa i úplně nová - přímořské letovisko Brighton, úchvatné útesy Seven Sisters, tajemný
Stonehenge, středověkou atmosférou dýchající hrady Warwick a Bodiam castle, nejdelší katedrálu ve
Winchesteru a město Reading, náš přechodný domov. Každý večer jsme se v lehkém napětí vraceli do
anglických rodin. Obstojíme v dnešní konverzaci? A co dobrého bude k večeři? Obstáli jsme a ochutnali
tradiční fish and chips, apple crumble polité vanilkovým krémem zvaným custard i roastbeef s hnědou
omáčkou gravy. Nezklamalo nás ani počasí, a dokonce jsme navázali nová přátelství. V srdcích nám
zůstanou nezapomenutelné vzpomínky a zážitky. Anglie je prostě úžasná a příští rok jedeme zase!
Žáci ZŠ Chrást

