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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.

Přehled činnosti za volební období 2014 – 2018
Kanalizace splašková – V roce 2015 byla dokončena splašková kanalizace včetně ČOV. Náklady přesáhly
70 mil. Kč. Byla využita dotace EU ve výši cca 50 mil. Kč.
Přestože se jednalo o velmi náročné dílo (kombinovaná kanalizace včetně 4 čerpacích stanic a nové čistírny
odpadních vod), realizace trvala pouhých 11 měsíců. Jedná se zatím o největší a nejdražší dílo v historii
obce.
Kanalizace dešťová – pokračují opravy – poslední byla v ulici pod OÚ.
Místní komunikace – v několika částech obce je položen nový živičný povrch, například na Sídlišti.
Chodníky – je vybudován nový chodník v oblasti „Na Radosti“ včetně nové autobusové zastávky.
Veřejné osvětlení – pokračují rekonstrukce stávajícího osvětlení. Jsou zpracovány projekty na nové veřejné
osvětlení v oblasti nad sportovním areálem a v ulici pod OÚ.
Bylo realizováno mnoho dalších menších akcí: oprava zábradlí kolem Loděnického potoka, oprava
pomníku padlých, oprava lávky u jezu atd.
Školství: Příspěvek obce Chrustenice 1,6 mil. Kč na rozšíření kapacity ZŠ Loděnice, která je spádově
určena pro děti z naší obce.
Rozšíření kapacity MŠ Chrustenice není stavebně možné. Obec je připravena finančně podporovat dětské
skupiny nebo dojíždění do MŠ v okolních obcích.
Péče o starší nebo nemocné spoluobčany je zajištěna Farní charitou a společností Senior Care, kterým obec
přispívá na jejich provoz.
Společenský život v obci – za přispění obce, spolků (hasiči, fotbalisté) a spoluobčanů je každoročně
uspořádáno mnoho akcí především pro děti, například sportovní den, dětský den, lampionový průvod atd.
FINANČNÍ SITUACE
Účetní hodnota majetku obce (především movitého a nemovitého) je cca 150 mil. Kč.
Aktuální zůstatek na účtech obce k 30.9.2018 je přes 7 mil. Kč. Díky dobrému hospodaření zastupitelstva
obec nemá v současné době žádné dluhy a rovněž neručí za závazky třetích osob.

Oznámení o době a místě konání voleb
V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
oznamuji:
1. Volby do zastupitelstva obce Chrustenice se uskuteční:
o v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
o v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Obecního úřadu
v Chrustenicích, Chrustenice 69, 267 12 Loděnice.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
V Chrustenicích dne 20. září 2018

Ing. Radomil Urban
starosta

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 poslední čtvrtletí roku 2018:
v sobotu 27.10. 2018
v sobotu 24.11. 2018
v sobotu 22.12. 2018
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: 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.
Nově bude na zkušební dobu umístěna na stanoviště před OÚ červená popelnice, do které můžete ukládat v PET
lahvích použitý olej z domácností.

Knihovna
Otvírací doba
Pondělí 17,00 – 18,30
Neděle v lichý týden 17,00 – 18,00
14.10.2018 dovolená

TJ Chrustenice

V září 2018 nejmenší Chrusteňáci před domácím turnajem.
Úspěch kynologů na Mistrovství světa
V polovině září se v Italském Lignanu konalo Mistrovství světa IPO FCI
(MS všech plemen) ve sportovní kynologii. Český reprezentant a člen
ZKO Chrustenice Daniel Paleček skončil v konkurenci více jak 150
závodníků na čtvrtém místě, když měl stejný počet bodů jako na třetím
místě německý závodník, ale o 2 body horší obranu, která v případ rovnosti
bodů rozhoduje.
Je to po osmém místě z dubnovém MS FMBB (MS belgických ovčáků),
které se konalo ve Slovinské Ajdovščině, další skvělý výsledek české
kynologie.
Těmito výsledky se nominoval na MS FMBB 2019, které se koná v dubnu
v jihočeském Písku.

Oslava 100 let vzniku republiky

Rekonstrukce loděnického 28. října 1918
Na loděnickém nádraží se nejen natáčely Ostře sledované vlaky, ale také sem
přišla první telegrafická zpráva o ustavení samostatné Československé
republiky.
Dne 20. 10. 2018 v 15:00 zde proběhne rekonstrukce této
historické události v dobových kostýmech a s dobovým občerstvením. Kulturní
program zajistí žáci ZŠ a soubory Berouňačka a COMODO. Poté se všichni
přesuneme na náměstí, kde v 17:00 bude v horní části náměstí slavnostně
zasazena lípa ke stoletému výročí samostatné republiky. Na závěr si společně
se souborem COMODO zazpíváme hymnu. (Dobové oblečení vítáno.)

Položení věnce v Chrustenicích
Dne 28. 10. 2018 v 10:00 hod. zveme všechny občany k slavnostnímu položení věnce na
pomník padlých.

Lampionový průvod

3.11.2018
Srdečně zveme na tradiční lampionový průvod.
Sraz v 17. hod. u restaurace Na Kovárně.

Rozsvícení vánočního stromu
2. 12. 2018
Přijďte s námi první adventní neděli od 16. hod. rozsvítit Vánoční
strom v areálu naproti pomníku a:
- poslechnout a zazpívat si koledy
- zakoupit si adventní a vánoční zboží
- připraveno bude i jídlo a pití na zahřátí
- společně můžeme navzájem ochutnat vánoční cukroví
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