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Chrustenický občasník

Ročník 2018, číslo 2

Úřední hodiny Obecního úřadu :
Pondělí
13:00 - 17:00 hod.
Středa
13:00 - 17:00 hod.
Telefon:
311 672 117, 311 671 618,
Mobil:
736 203 445 (Králová), 702 187 925 (Srpová), 603 547 144 (Macháčková)
E-mail:
chrustenice@iol.cz
Internet:
www.chrustenice.cz
www.facebook.com/Chrustenice
Mimo úřední hodiny je možné v naléhavých případech volat i na výše uvedená mobilní čísla.

Stavební činnost
Dokončení chodníku – umístění nové kryté autobusové zastávky
Pokračují opravy místních komunikací. Opraven bude pomník padlých.
V plánu je oprava dešťové kanalizace v ulici pod OÚ a kolem čerpací stanice.
Veřejné osvětlení – jsou zadány projekty pro oblasti nad hřištěm, kolem zahradnictví a čistírny odpadních vod.
Rozšíření splaškové kanalizace v oblasti „Dolejší alej“. Rozsah a realizace je závislá na finančním příspěvku majitelů
sousedních pozemků.
Na veřejném zasedání zastupitelstva konaném dne 4.6.2018 byl zvolen Pavel Dostál 2. místostarostou. Jedním
z důvodů jsou zdravotní potíže současné místostarostky Květoslavy Polukové, která zůstává 1. místostarostkou.
Přejeme brzké uzdravení.

Odpady
Komunální odpad
Popelnice označené kódem se sváží každé pondělí včetně svátků. Kód obdržíte na OÚ a pod tímto kódem je rovněž na
elektronické úřední desce obce každý měsíc možné odečíst počet svozů. Nesrovnalosti hlaste na OÚ (311 671 618, 311
672 117, 736 203 445, chrustenice@iol.cz.).

Svozy velkoobjemového odpadu (lichý týden)
Termíny svozů pro 2. pol. roku 2018:
v sobotu 7.07. 2018
v sobotu 4.08. 2018
v sobotu 1.09. 2018
v sobotu 29.09. 2018
v sobotu 27.10. 2018
v sobotu 24.11. 2018
v sobotu 22.12. 2018
Upozorňujeme na změnu frekvence svozu velkoobjemového odpadu! Nyní vychází cca 1 x za měsíc.
Velkoobjemový kontejner bude přistaven na stanovišti u pomníku vždy mezi 12.00 a 13.00 hodinou nebo
do naplnění kontejneru. Ukládání odpadu před přistavením kontejneru na prostranství před pomníkem je přísně
zakázáno!

Bioodpad (lichý týden)
Pravidelné svozy bioodpadu (listí, tráva, větve do průměru 4 cm) proběhnou: v sobotu od 12.00 do 13.00 h. na
stanovišti u pomníku.
Termíny svozů v 2. polovině roku 2018: 21. 7., 18.8., 15.9., 13.10. a 10.11.
Svozy jsou zdarma. Pálení a ukládání na černé skládky po obci je zakázáno.

Nebezpečný odpad, železo, barevné kovy
Vývoz se uskuteční v sobotu 20. října 2018
U pomníku od 10.00 do 10.30 hodin
U bytovek Na Radosti od 10.30 do 11.00 hodin.
Lze odevzdat:
o prošlé léky
o olovněné akumulátory, baterie, monočlánky
o odpadní motorové oleje, směsi olejů s vodou, ředidla a nátěrové hmoty
o odpady ze rtuti, výbojky, zářivky
o televizory, PC, monitory a drobné elektrozařízení, ledničky, mrazničky
Svozy jsou zdarma a jsou určeny pro občany Chrustenic.

Třídění odpadu
V obci jsou trvale umístěny kontejnery na papír, sklo barevné, sklo čiré a plasty (včetně nápojových kartonů).
Žádáme o maximální využití objemu kontejneru důsledným skládáním papíru, sešlapáváním krabic a pet lahví.
Prosíme neukládat odpad vedle kontejnerů.

Knihovna
Otvírací doba
Pondělí 17,00 – 18,30
Neděle v lichý týden 17,00 – 18,00
Dovolená: 20.8.2018

Chrustenická šachta
Chrustenická šachta letos začíná sezónu 30. června.
Otvírací doba: víkendy a svátky (červenec – září)
Pravidelné vstupy do dolu: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00.
Začátek sezóny si nenechá ujít i cca 20 velorexů.
Přijďte se na ně podívat v sobotu 30. 6. mezi 10. a 11. hod.
Hledáme průvodce!
Chrustenická šachta doplňuje průvodce na sezónu 2018.
Vhodné i pro studenty, 100 Kč/hod., zaučíme, skvělý kolektiv.
Zájemci nechť se hlásí správci dolu - Miki Dobrý 606 885 595.

TJ Chrustenice
TJ Chrustenice pořádá v sobotu 23.6.2018 turnaj v malé kopané (5+1) Začátek 14:00 hod.
Ve 20:00 začíná venkovní zábava za poslechu kapely Hwězdná pěchota
(vstupné muži 100 Kč, ženy zdarma)

Zasaď si svůj strom v naší aleji
Výzva pro všechny spoluobčany, kteří chtějí žít obklopeni zeleni. |Obec vlastní pozemek v lokalitě Na Pecích, na
podzim zde budeme sázet stromy nejen k výročí republiky, ale i pro naše děti. Ve spolupráci se zahradnictvím
GINGKO Číhal jsme vybrali stromy a je možné každý strom „zakoupit“ i ve více lidech, obec zajistí základní péči.
Každý strom bude opatřen cedulkou vlastníka a za pár let zde bude „naše alej“.
Podrobnosti pí Králová na obecním úřadě.
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