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volného pohybu osob prozatím uzavřeny. O otevření se bude rozhodovat na základě opatření
vlády, které bude vydáno na začátku dubna. Jakmile to bude možné, budou místa zpětného
odběru odpadu otevřena. Aktuální informaci obdržíte v našem systému zpráv (SMS, e-mail)
nebo sledujte naše stránky.
Překladiště v Dolejším Chrástu bude pro obyvatele v Dolejším Chrástu otevřeno v tradičních
časech, ale bez obsluhy. Prosíme, abyste dodržovali bezpečné odstupy a hygienické předpisy.
Sběr oleje a tuků – Od ledna 2020 je obec povinna zajistit likvidaci použitého oleje a tuků
z domácností. Obec Chrást tuto povinnost splní zřízením 2 odkládacích míst. Speciální
nádoby (popelnice) jsou umístěny na stanovišti separovaného odpadu u základní školy a
na bytovkách. Použitý olej z pánve nebo z fritovacího hrnce je potřeba slít po vychladnutí do
uzavíratelných PET lahví a tyto lahve vhodit do speciálně označené popelnice s otvorem na
PET lahve.
Doporučujeme občanům, aby se zaregistrovali do systému rozesílání informačních zpráv
SMS a e-mailů, obzvláště v době vyhlášení nouzového stavu. Všechny důležité zprávy
Obecního úřadu se takto mohou k vám snadno dostat! Více informací na OÚ Chrást
(referent@obecchrast.cz nebo tel. 602246180).
Kromě klasických www stránek obce jsme založili i oficiální facebookovou stránku obce
Chrást www.facebook.com/Obec-Chrást-oficiální-stránky-obce-104460087850835/.
Úřední hodiny OÚ Chrást jsou z důvodu nouzového stavu do odvolání pondělí a středa od
8,00 do 11,00 hod. Mimo tuto dobu v nutných případech volejte na tel. č. 602246180.
Ochranné látkové roušky jsou k vyzvednutí na OÚ v úředních dnech pondělí a středa od 8,00
do 11,00 hod. Děkujeme za pomoc všem, kdo roušky šije.

Opatření proti šíření koronaviru:
- Ordinace Chrást - praktický lékař MUDr. Seibert oznamuje, že má od 16.3. zavřeno do
odvolání. V případě nutnosti vystavení E-neschopenky, E-recepty nebo komunikace volejte na
tel. číslo 377845288 v pondělí v době od 7.30 do 11.30 hod. a úterý až pátek 8.00-11.00 hod.
- Ordinace Chrást - dětská lékařka MUDr. Seibertová oznamuje, že z důvodu šíření onemocnění
COVID-19 a naprosté absence ochranných pomůcek dle celostátních dispozic dnem 16.3.2020
do odvolání přechází ordinace dětského lékaře v Chrástu do nouzového režimu, kdy poskytujeme
pouze telefonické konzultace a předpis e-receptů. Je vyloučen kontakt mezi zdravotnickým
personálem a pacientem. Tel. č. Chrást 377845446 po-pá 8,00-12,00 hod.
- Ordinace zubních lékařů mají ode dneška omezený provoz pouze pro akutní případy po
telefonické dohodě na tel. 377 845 290, 377 845 550 a pouze pro pacienty, kteří nejsou v
karanténě, nevrátili se v posledních 14-ti dnech ze zahraničí, nemají zvýšenou teplotu, nebo
nejeví známky nachlazení, rýmy, kašle apod. Pokud se situace zlepší, možná dojde k otevření
ordinace na cca 2-3 hod denně.
- V době karantény nabízí obec Chrást pro seniory zajištění nákupu základních potravin,
drogistických potřeb a léků 2x týdně v přiměřeném množství bez úhrady donášky. Nákupy
budou prováděny v místních prodejnách. V případě zájmu kontaktujte obec Chrást na tel. čísle
602 246 180. Objednávky nákupů: Pondělí a čtvrtek od 7,30 do 9,00 hod.
- Z důvodu nouzového stavu a vyhlášení karantény v celé ČR jsou od pondělí 16.3. uzavřeny
veškeré služby pro občany – kadeřnictví, holičství, kosmetika, masáže, solární a nehtové studio,
v obci Chrást do odvolání.
- Restaurace Lidový dům je uzavřena, funguje pouze rozvoz jídel.
Nabídka rozvozu obědů nebo potravin:
- Cafe Bistro Dolany tel. 604 635 715
- Jídelna Jedlík - pan Michal Krejčí tel. 725 720 465
- Jídelna Kvěch - pan Kvěch tel. 603 186 215

- Lidový dům - pan Kliner tel. 774 585 158
- Paní Roubová – pouze potraviny tel. 604 528 051
- Gastro Špiral tel. 603430314
- Kacerovský rozvoz pizzy po-ne 10-18 tel. 731166165
- Třemošenská uzenina: Rozvoz zdarma - Vepřové maso, hovězí maso, párky, klobásy, uzená
masa, jitrnice, tlačenky, polévky nebo paštiky - to vše do druhého dne až k vašim dveřím.
Minimální hodnota objednávky je 500 Kč. Objednávky na 724 964 509. Více na
www.facebook.com/tremosenskauzenina/.
Kulturní výbor OÚ Chrást
Doufáme, že se i přes nepříznivou situaci s šířením koronaviru uskuteční tradiční pochod
Chrástecké ručičky, který by se měl konat v sobotu 18.4. Pokud to bude možné, budeme se na
vás těšit. Start i cíl bude na tenisových kurtech Na Jarově. Začátek akce bude v 9,00 hod.
Aktuální situaci sledujte na našich stránkách a info obdržíte e-mailem a SMS zprávou v našem
informačním systému.
ZŠ Chrást - http://www.zschrast.cz/
Vážení čtenáři Kulichu, i přesto, že škola je od 11. března uzavřena, vzdělávání našich žáků
pokračuje na dálku. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem učitelům, dětem a zejména
rodičům, bez jejichž pomoci by tato forma vzdělávání nebyla možná. Zápis do 1. třídy letos
proběhne jen formálně, bez přítomnosti dětí. Na webových stránkách školy (www.zschrast.cz)
jsou zveřejněny všechny potřebné informace i telefonní čísla, na která se mohou rodiče
budoucích prvňáčků obracet. Rodiče dětí do 13 let, kteří potřebují žádost o ošetřovné, mohou
telefonicky kontaktovat vedení školy (mob. 733 533 071, 731 506 257). Přejeme všem hodně
trpělivosti, silné nervy a pevné zdraví.
Tomáš Páník, ředitel školy
MŠ Chrást - www.mschrast.cz
Vážení čtenáři Kulicha, i v mateřské škole se v březnu zastavil život. Společně jsme se těšili na
spoustu akcí, na milá a námi tolik oblíbená setkání. Vyšší moc však rozhodla za nás a my se teď
soustředíme jen na to, jak danou situaci zvládnout s co nejmenšími následky. A těšíme se, až
nám virus dovolí, na spoustu společných chvil a dobrodružství. Pevné zdraví a dobrou náladu
Vám všem přejí zaměstnanci MŠ Chrást.
ZUŠ Chrást - http://www.zus-chrast.cz/
Během jarních prázdnin 4.3. vystoupili někteří naši žáci pro seniory v Dýšině a v pečovatelském
domě v Chrástu. 10.3. proběhl ještě ve Volduchách kulatý stůl (v rámci Šablon II) a pak se již
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví dotklo i naší ZUŠ. Chtěla bych ujistit rodiče
našich žáků, že v současné době všichni naši učitelé jsou k dispozici dle svých možností minimálně na telefonu, popř. na mailu. Naše žáky vybízím – zahrajte nebo zazpívejte si
každý den aspoň jednu písničku nebo skladbičku. Nebo dvě, tři. Sami si ověříte, jak hudba
dokáže potěšit, povzbudit a dodat energii . Věříme, že se obtížné období překlene, a zase se
vrátíme k setkávání na koncertech a k běžné výuce, které si společně budeme o to více vážit.
Nyní ještě informace pro zájemce o studium v ZUŠ: do 30.5.2020 vyplňte elektronicky
přihlášku (najdete ji na stránkách www.izus.cz) Přijímací zkoušky budou buď poslední týden
v červnu (při otevření škol do 1.6.) nebo v posledním týdnu srpnu. Termín bude vyvěšen na
webových stránkách ZUŠ. Jménem ZUŠ Chrást všem čtenářům Kulicha pevné zdraví přeje
Pavla Sovová.
Myslivecký spolek Chrást
Na konci března s příchodem jara končí našim myslivcům krmná sezona. Na polích a lukách se
začínají zvěři nabízet přirozené zdroje potravy. Do konce dubna členové našeho mysliveckého
spolku vyčistí a asanují krmná zařízení. V současné době nouzového stavu v naší zemi, se
příroda stává jediným útočištěm k relaxaci pro naše občany. Chtěli bychom naše
spoluobčany vyzvat k ohleduplnosti nejen ke zvěři, ale také ke krajině. Odklízejte, prosím,
odpadky, které zanecháváte v okolí cest při svých vycházkách a věřte, že chcete-li se

v přírodě dlouhodobě rekreovat, nelze ji vědomě ničit. PET lahve, obaly od oplatek a jiný
odpad v okolí cest odklízí pravidelně nejen zaměstnanci obce Chrást, ale také my myslivci.
Na závěr bychom Vám chtěli popřát pevné zdraví a hodně sil v dnešní nelehké době. Myslivosti
zdar!
Za Myslivecký spolek J. Humlová
Český rybářský svaz – MO Chrást
Omlouváme se všem, kteří chtěli přijít a těšili se na členskou schůzi 21.3.2020. Z důvodu
vyhlášení stavu nouze Vládou ČR pro šíření korona-virové infekce se konání schůze muselo
zrušit. Nový termín schůze sdělíme po zlepšení situace e-mailem, na www.crschrast.cz a i ve
vývěsce MO. Provoz kanceláře MO a s tím spojený výdej povolenek je dočasně přerušen
z důvodu nařízení Vlády ČR a zamezení rozšíření korona-virové infekce. O zahájení provozu
kanceláře Vás budeme urychleně informovat. A z tohoto důvodu je také přerušena činnost
rybářského kroužku a budeme Vás taktéž informovat o zahájení. Omlouváme se tímto za
případné komplikace s tímto spojené. Přejeme nám všem, abychom se co nejdříve mohli vrátit ke
všemu jako dříve a přejeme všem pevné zdraví. Petrův zdar.
DOPLNĚNÍ INFORMACE: ZAHÁJEN KORESPONDENČNÍ VÝDEJ POVOLENEK Vzhledem k dočasnému uzavření kanceláře a s ohledem na opatření přijatá v souvislosti s bojem
proti koronaviru a umožnění lovu ryb členům, kteří si zatím nezakoupili povolenku, jsme se
rozhodli zahájit prodej povolenek a členských známek korespondenční formou (po připsání peněz
na účet MO bude povolenka vystavena a zaslána poštou jako cenné psaní).
Za ČRS MO Chrást Marcela Märzová
CK Sport Beran – cyklistický a MTB biatlonový klub
Počátkem března se nám ještě podařilo stihnout vyrazit na kolech na Brdské betonové bunkry.
Místní průvodce nám ukázal i několik parádních kousků, běžně veřejnosti neznámé. Kdo tuto
etapu startoval i končil v Chrástu, mohl se pochlubit večer rovnou stovkou kilometrů. Krásně
rozjíždějící se cyklistickou sezonu pak utnul COVID-19......
Marcel Beran
FC Spartak Chrást
Všechna fotbalová soutěžní utkání i tréninky dospělých, mládeže i dětí jsou po dobu
mimořádných opatření do odvolání ZRUŠENA.
Místní knihovna – tř. Čs. odboje 133, Chrást (přízemí budovy OÚ Chrást)
tel. 377845514, e-mail: knihovnachrast@volny.cz; www.naseknihovna.cz/chrastuplzne
- Z DŮVODU NOUZOVÉHO STAVU ZAVŘENO!!!
- Pokud budete využívat sousedskou knihovnu v přízemí obecního úřadu nebo budete chtít
darovat knihovně vyřazené knihy, dejte vracené knihy do obalu a nechte před dveřmi knihovny.
Knihy musí projít 4-5 denní „karanténou“.
- Od 13.3. je knihovna z rozhodnutí vlády zavřená do odvolání. Knížky se samozřejmě
prodlužují bez upomínek a pokut. Bohužel se půjčovat opravdu nemůže, v knihovně se zatím
dělají úklidové práce a probírka fondu. Je zde ale nabídka Moravské zemské knihovny, která
otevřela portál https://protiviru.knihovny.cz, kde si zdarma můžete stáhnout knihy, audioknihy
a interaktivní knihy pro děti na 1 měsíc. Můžete využít i stránky Národní knihovny ČR
www.nkp.cz a projít si digitalizované knihy a články, případně prohlédnout staré tisky
v Manuskriptoriu, což je zajímavá zábava pro celou rodinu. Přeju pevné zdraví i pevné nervy a
těším se na shledání. Eva Koubová
Přehled akcí:
Datum
Čas
???
9,00
so 18.4.

Místo
tenisové kurty
Na Jarově

Akce
??? (dle situace)
Chrástecké ručičky
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Duben 2020

Dobrý den.
Nová doba, 8.dubna 1923: Risiko práce dělníků. Ve středu odpoledne, jak jsme již oznámili, sesula
se v obecním pískovém lomu v Chrástu vrstva písku a kamene na dělníky Jana Černého a Fr.Kaila,
bydlící v Chrástu. Oba byli zasypáni a když byli vyproštěni shledáno, že Černému zlomeny kosti
v chodidle a holenní kost levé nohy, kdežto Kail vyvázl s několika zraněními lehčího rázu. Černý byl
po první pomoci dopraven do plzeňské nemocnice, kdežto Kail ponechán v domácím ošetřování.
I když teď musíme trávit čas doma, buďte, prosím, na sebe opatrní.
Slovo starosty:
Březen do karantény vlezem, duben ještě tam budem - i tak se dá tato letošní pranostika napsat a je na
rozdíl od té původní bohužel na 100% pravdivá. Ale co se nezastaví ani před koronavirem jsou dubnové
zahradnické práce – 1. Nezapomněli jste přihnojit vše, co přihnojit potřebuje? 2. Vyhrabali jste a
přihnojili trávník? 3. Jsou už přeroubované předem připravené stromy? 4. Máte zasetu všechnu
kořenovou zeleninu? Možná, že tyto výše uvedené práce jsou jednou z příjemných možností, jak trávit
v této době svůj nuceně volný čas. Ale jsou i další hezké možnosti, které můžeme trávit se svými
nejbližšími. Tato doba nás naučila, že svět je spojenou globální vesnicí. Každé kýchnutí na jedné straně
zeměkoule vzápětí rezonuje tisíce kilometrů dál a vzdálenosti se dramaticky krátí. Od konce prosince
2019 roste počet nakažených lidí stále víc a víc. Jsme opět před těžkou zkouškou, kterou musíme
zvládnout. Svět přežil v letech 1889 – 1892 Ruskou chřipku, (nejhorší) Španělskou chřipku 1918 – 1920,
Asijskou chřipku 1957 – 1958, Hongkongskou chřipku 1968 – 1969, SARS v roce 2002 – 2003, prasečí
chřipku 2009-2010 a MERS, který k nám přišel z Blízkého východu v roce 2012. A nyní se ve světě
objevil nový vir - koronavirus. Jsou to čtyři rody virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí
s různým stupněm závažnosti. Pod mikroskopem koronavirus vypadá jako slunce obklopené koronou.
Možná nám tím dává naše hřejivá planeta Slunce najevo, abychom ho stále neprovokovali a nenutili ho
stále víc a víc pracovat pro náš i vědecký prospěch. Říká se - kam nemůže lékař, tam chodí Slunce, a tak
věřme, že nám pomůže i s touto nemocí. V současné době stále sledujeme nová nařízení, příkazy,
doporučení, jak se chovat a co musíme udělat, abychom nikoho neohrozili. Začíná opět nová doba.
Myslím si, že si budeme muset zvyknout, že rouška přes obličej se stane součástí lékárniček a
vybavením našich šatníků. Desinfekce na pracovištích a školách bude volně k dispozici jako ve všech
zdravotnických zařízeních. Zvýšená hygiena a mytí rukou s návodem bude na každých veřejných
místech a toaletách. Dopravní prostředky budou mít zajištěné větrání a ochranu řidičů. Nosit
jednorázové rukavice bude povinností na všech místech, kde se lidé budou společně dotýkat jedné věci –
obchody, čerpací stanice, muzea, knihovny, letiště, nádraží, jídelny a možná i úřady. Asi se už nikdy
nepodíváme do obličejů policie, lékařské služby a hasičům, kteří budou v akci, protože mají povinnost
nosit roušku. Budou tu asi nová opatření, která nám tato nová nemoc označovaná jako SARS COV – 2
možná přinese. Ale i tak musíme stále dál. Doufám, že první duben nebude pro nás aprílový a vláda
opravdu vyhlásí konec nouzového stavu a my se pomalu začneme zase vracet do normálu. Už se na to
určitě všichni těšíme, až zase ožijí školy, obchody, podáme si ruce, ulice se zaplní a naše tváře se uvolní
od povinných roušek, abychom konečně ucítili jaro. Ani jsme si nestačili uvědomit, o co jsme v březnu
přišli. Byly zrušené dva koncerty Základní umělecké školy, pořádně jsme nezažili první jarní den,
nekoupili si výzdobu z Velikonočního rukodělného jarmarku, nemohli jsme řádně oslavit 170. výročí
narození T.G.Masaryka a ani jsme si neuvědomili, že březen byl od roku 1775 druhým nejteplejším
zimním měsícem. Letošní duben je měsíc velikonočních svátků, které jsou ve znamení křesťanských
bohoslužeb, pomlázek, návštěv a všeobecného vítání jara. Uvidíme, co nastane a snad se uskuteční i
tradiční dubnový pochod Chrástecké ručičky v sobotu 18.4. Všichni bychom si to přáli, a věřte, že i
v rouškách s dobrou náladou si pochod užili. Přejme si, aby letošní duben byl ve znamení zdraví, kdy
slunce všechno spraví a rouška nás ochránila před zákeřnými viry. Děkuji s velkou úctou všem, kdo nám
roušky na obecní úřad dodává a šije. Je to ohleduplnost a vzájemná pomoc nám všem. Naučme se prostě
přijímat věci, které nemůžeme ovlivnit, pouze v tom spočívá naše spokojenost, kterou pomůžeme těm
druhým. Hezký aprílový měsíc a krásné Velikonoce.
starosta L. Bohuslav

