CHRUSTOŠ
Chrustenický občasník

Ročník 2019, číslo 1

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.

FINANCE
Rozpočet na rok 2019
Rozpočet obce byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva konaném dne 28. 1. 2019.
Rozpočet je vyrovnaný. Příjmy a výdaje se předpokládají ve výši 13 770 900 Kč.
V rozpočtu je počítáno opět především na opravy místních komunikací, chodníků a opravy kanalizace.
Finance jsou určeny také na vybudování nového veřejného osvětlení. Ve sportovním areálu bude vybudováno nové
multifunkční hřiště. Obec podporuje řadu spolků a charitativních organizací. Nemalé prostředky jsou určeny pro
kulturní život v obci a využití volného času dětí a mládeže.
Obec měla ke dni 31. 12. 2018 zůstatek na účtech 9 909 233 Kč. Obec nemá žádné dluhy ani pohledávky.
Více o rozpočtu obce: https://www.chrustenice.cz/rozpocet-obce-a-souvisejici-dokumenty

ODPADY
Svozy velkoobjemového odpadu pro celý rok 2019
16. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6., 6. 7., 3. 8., 31. 8., 28. 9., 26. 10., 23. 11., 21. 12.
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 zakázáno.

Bioodpad – svozy pro 1. polovinu roku 2019
Pravidelné svozy bioodpadu (listí, tráva, větve do průměru 4 cm) proběhnou na stanovišti u pomníku vždy mezi 12.00
a 13.00 nebo do naplnění kontejneru.
Termíny svozů v 1. polovině roku: 30. 3., 27. 4., 25. 5, 22. 6.
V závislosti na počasí mohou být počty svozů navýšeny. Pálení a ukládání na černé skládky po obci je zakázáno.

Nebezpečný odpad, železo, barevné kovy
Vývoz se uskuteční v sobotu 27. dubna 2019 a v sobotu 19. října 2019
U pomníku od 10.00 do 10.30. U bytovek Na Radosti od 10.30 do 11.00.
Lze odevzdat:
o olovněné akumulátory, baterie, monočlánky,
o prošlé léky, odpadní motorové oleje, směsi olejů s vodou, ředidla a nátěrové hmoty
o odpady ze rtuti, výbojky, zářivky, televizory, PC, monitory a drobné elektrozařízení, ledničky, mrazničky
Svozy jsou zdarma a jsou určeny pro občany Chrustenic.

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.).

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.
Připomínáme: červená popelnice, do které můžete ukládat v PET lahvích použitý olej z domácností (kuchyně), je
umístěna na stanovišti před OÚ.

Sběr použitého oblečení - bohužel organizace nemají zájem svážet oblečení z jednorázových sbírek konaných
v minulosti. Zřízení kontejneru na oblečení není plánováno.

Více o odpadech: www.chrustenice.cz/odpady

POPLATKY
Poplatek za psy – ve výši 120 Kč za 1 psa - variabilní symbol se skládá z čísla popisného a koncovky 1341
(např. č.p. 899, pak VS 8991341).
Povinné očkování psů proti vzteklině již OÚ vzhledem k malému zájmu neorganizuje.

Poplatek za komunální odpad - 720,-Kč/nádoba/rok - variabilní symbol se skládá z čísla popisného a koncovky
1337 (např. č.p. 899, pak VS 8991337)
Platit lze na účet obce č. 0363826389/0800, příp. osobně či poštovní poukázkou.

Splatnost poplatků je od 1.4 do 31. 5. 2019.
PROSÍME, NEPLAŤTE POPLATKY DŘÍVE NEŽ 1. 4. 2019. DĚKUJEME

KULTURA
20. 3. (17,30) – přednáška Historie Chrustenické šachty, M. Dobrý, Klub Loděnice
27. 4. (okolo 15,00) – Porsche sraz, cca 50 - 60 aut různých typů a stáří, Chrustenická šachta
30. 4. (19,00) – Pálení čarodějnic
25. 5. (13,00 – 17,00) – Dětský den, téma Cesta časem s časostrojem
22. 6. – Odhalení památníku horníkům + začátek sezóny v Chrustenické šachtě
Jak se žilo v Chrustenicích v roce 2018: https://www.chrustenice.cz/kultura-2018
Informace o pořádaných akcích jsou umístěny na vývěskách v obci, na webu a facebooku obce.
https://www.chrustenice.cz/kulturni-a-sportovni-akce

PRACOVNÍK NA ÚKLID OBCE
Obec Chrustenice hledá pracovníka na úklid obce
Předpoklady: fyzická zdatnost, řidičský průkaz B, časová flexibilita.
Nástup od 1. 6. 2019.
Další informace v úředních hodinách (pondělí a středa 13,00 – 17,00).

UKLIĎME SVĚT - UKLIĎME ČESKO 2019
Naše obec se potřetí připojí k této akci, která letos proběhne 6. dubna 2019.
Sraz účastníků bude v 9 hod. před Obecním úřadem v Chrustenicích.
Účastníci obdrží rukavice a pytle, popřípadě bude k zapůjčení zahradnické náčiní. Na letošní úklid máme již vybrané
lokality, ale můžete ještě nahlásit další místa k úklidu. V případě většího počtu účastníků se rozdělíme na 2 nebo více
skupin.
Podrobné informace: koordinátor Markéta Macháčková tel. 603 547 144
Více o akci: https://www.uklidmecesko.cz/

KNIHOVNA
Knihovna kromě své fondu, nabízí i meziknihovní výpůjční službu z jiných knihoven. Pokud sháníte nedostupnou
povinnou literaturu, odbornou knihu nebo dokonce hru, obraťte se na chrustenickou knihovnu.
Březen – měsíc čtenářů: nově nabízíme tematické balíčky pro celou rodinu. V balíčku „Záchranáři“ si např. půjčíte
knihu „Záchranářské stroje“ pro děti, pexeso s první pomocí a pro dospělé knihu „Legendy českého záchranářství“.

Otvírací doba
Pondělí 17,00 – 18,30
Neděle v lichý týden 17,00 – 18,00
Liché neděle v 1. pol. 2019: 3. 3., 17. 3., 31. 3. 14. 4., 28. 4., 12. 5., 26. 5., 9. 6., 23. 6.
Dovolená: 1. 4. 2019
Více o knihovně: http://knihovnachrustenice.cz/

TJ CHRUSTENICE

Více o TJCH: http://www.tjchrustenice.cz/

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ
Obec Chrustenice vyhlašuje poptávkové řízení na zakázku malého rozsahu na vybudování multifunkčního hřiště.
Realizace bude rozdělena na 4 etapy: zemní práce a položení všech podkladních vrstev (květen-červen 2019),
položení vrchní vrstvy hracího plochy (srpen 2019), oplocení (září 2019), osvětlení (září-říjen 2019).

Termín pro podání nabídek je 25.3.2019 do 15 hod. na OÚ Chrustenice.
Podrobnosti na webových stránkách obce: https://www.chrustenice.cz/poptavkove-rizeni-multifunkcni-hriste

LÉKAŘI
MUDr. Martin Ralbovský - praktický lékař
Tovární 340, Loděnice
(areál GZ Media ordinace po MUDr. Pacltové)
Pevná: 311 673 281
Mobil: 721 092 719
https://www.genecare.cz/cs/ordinace/lodenice

MUDr. Tereza Pacltová - praktická lékařka,
Hluboká cesta 137, Loděnice
Tel: 702 038 949
http://lekarlodenice.cz

Ambulance
7 - 14
7- 13
7 - 16
7 - 10
7 - 12

Pro objednané

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Ambulance
8,00 - 12,30
7,00 - 13,00
12,30 - 18,00
8,00 - 12,30
8,00 - 12,30

Pro objednané

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

16 - 18
10 - 12

13,00 - 16,00

UŽITEČNÉ
Vodovod, kanalizace - VAK Beroun: 606 667 928, 311 747 123
Pohotovost: 606 666 990

ČEZ distribuce: 800 850 860
Plyn – 1239
Mobilní rozhlas umožňuje během několika málo minut informovat občany o dění v obci (povodňová hrozba
přerušení dodávky elektřiny/vody, pozvánky na kulturní akce, upozornění na změny otvírací doby úřadu).
Výhodou je rychlost doručení sdělení a možnost zpětné vazby.
Všichni občané se mohou snadno zaregistrovat na webu http://chrustenice.mobilnirozhlas.cz

Aplikace Záchranka je přímo napojena na systémy záchranných služeb v ČR. Po stisknutí nouzového tlačítka tak
v ČR vytáčí číslo 155 a zároveň odesílá záchranářům nouzovou zprávu s vaší polohou a dalšími informacemi. Až
telefonické spojení s linkou 155 zajistí 100% výjezd posádky ZZS. Pokud se nacházíte na horách, aplikace to podle
GPS signálu sama rozezná a odešle nouzovou zprávu i horské službě v dané oblasti.
Tlačítko “nemohu mluvit” slouží nejen pro neslyšící uživatele, ale i pro ty, kterým jejich zranění nedovoluje mluvit
s operátory na lince 155. Pomocí jednoduchých ikon tak záchranářům sdělíte, co se stalo.
Aplikace funguje pouze na dotykových telefonech a hodinkách Apple Watch.

INZERCE
Nabídka drobných služeb – hodinový manžel – Tomáš Srpa, Chrustenice 69, tel. 773 769 376
Veterinární péče u Vás doma - MVDr. Tereza Ježková, Chrustenice 187, tel. 724 825 232, www.zverolekarka.com
Podlahářství - Petr Šuran, Chrustenice 137, tel. 774 577 574, surdapetr@gmail.com
Pokládka koberců, PVC, plovoucích podlah. Předběžná kalkulace a zaměření zdarma.
Firma Drůbež – Sdružení: Chrustenice, tel. 311 672 358 (Jiří Dvorský), www.chovdrubeze-beroun.cz
Ordinace dentální hygieny v Komárově/Berouně nabízí komfortní bezbolestné ošetření v moderní ordinaci. Ordinační
doba dle dohody. Ošetřujeme taktéž děti. K. Kohutová, tel. 777 295 237 http://dentalnihygienaberoun.cz
Další firmy v obci: https://www.chrustenice.cz/firmy-v-obci/
Chybíte v seznamu, napište: místostarostka@chrustenice.cz
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