CHRUSTOŠ
Chrustenický občasník

Ročník 2019, 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:
obecni.urad@chrustenice.cz
Internet:
www.chrustenice.cz
www.facebook.com/Chrustenice
Mimo úřední hodiny je možné v naléhavých případech volat i na výše uvedená mobilní čísla.

VÝSTAVBA MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ
Práce na vybudování nového multifunkčního hřiště byly
zahájené v červnu 2019.
Stavbu provádí firma DAMBENI s.r.o., která byla vybrána
celkem ze 6 uchazečů. Předpokládaná cena za vybudování
celého hřiště včetně přípravných prací bude cca 4,1 mil. Kč.
Nové hřiště bude splňovat nejmodernější nároky na
sportoviště včetně umělého osvětlení.
Kromě malé kopané hřiště umožňuje hrát tenis, volejbal,
basketbal a další míčové hry.
Plánovaný termín ukončení stavby je říjen 2019.

NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ

Upozorňujeme, že stále trvá vysoké riziko vzniku požárů! Rozdělávání ohňů je zakázáno a kuřáci nesmí
odhazovat nedopalky. Pokud se budeme chovat nezodpovědně, tak se může zopakovat situace z 1. července
2019, kdy v Chrustenicích kousek od chat a čistírny odpadních vod hořela louka a oheň se začal šířit do lesa.
Díky včasnému zásahu hasičů z Berouna a Chyňavy se požár podařilo uhasit. Na místě byla i naše jednotka
SDH Chrustenice, která zajistila dohled nad požářištěm.

V případě vzniku podobného požáru je nutné ihned volat 150 (Hasiči).

ODPADY
Svozy velkoobjemového odpadu pro 2. polovinu roku 2019
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 2. polovinu roku 2019
13. 7., 27. 7., 17. 8., 14. 9., 12. 10., 9. 11.
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.
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 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.
Více o odpadech: www.chrustenice.cz/odpady

ÚZEMNÍ PLÁN
V současné době je vypracován nový „Návrh územního plánu Chrustenice“, který je kompletně vyvěšen na
elektronické úřední desce obce. Dne 20. 6. 2019 proběhlo na MěÚ Beroun společné jednání o návrhu
územního plánu. Dotčené orgány a okolní obce mohou k návrhu podávat připomínky do 20. července 2019.
Po ukončení připomínkování bude dokumentace zaslána na KUSK, který posoudí soulad s nadřazenou
územně plánovací dokumentací, širší územní vztahy a soulad se stavebním zákonem.
Návrh územního plánu bude po ukončení této etapy, v souladu s §52 stavebního zákona, upraven a veřejné
projednán. O veřejném projednání bude vyvěšena veřejná vyhláška na úřední desce, kde bude upřesněn
termín. Spoluobčané budou o dalším průběhu práci na územním plánu průběžně informováni.
Více o územním plánu: www.chrustenice.cz/uzemni-plan

REVITALIZACE ZELENĚ
V současné době má obec Chrustenice připraven projekt na revitalizaci sídelní zeleně. Jedná se oblast pod
Šachtou, ostrůvky na křižovatkách, okolí čistírny odpadních vod, okolí pomníku a oblast Na Pecích. Celkové
náklady se předpokládají ve výši cca 2 mil. Kč. Obec podá žádost o dotaci, která může být ve výši 60%
z celkově uznatelných nákladů. Pokud dotaci dostaneme, tak o přijetí dotace a rozsahu revitalizace bude
rozhodovat zastupitelstvo obce.

KNIHOVNA
Otvírací doba
Pondělí 17.00 – 18.30
Neděle v lichý týden 17.00 – 18.00
Liché neděle v 2. pol. 2019: 21. 7., 4. 8., 1. 9., 15. 9., 29. 9., 13. 10., 27. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12., 22. 12.
Dovolená: ne 18. 8., po 19. 8., po 23. 12.
Více o knihovně: http://knihovnachrustenice.cz/
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.

KULTURA
15. 6. 2019 na mnohá přání dobrovolníci starající se o dětské akce zorganizovali taneční zábavu pro
dospělé. Za účasti Dua Amis jsme strávili příjemný večer, který nám nezkazila ani dešťová přeháňka.
Děkujeme všem za účast a doufáme, že si to v budoucnu zopakujeme.
Na podzim pro Vás kulturní komise chystá:
Září:
Listopad:
Prosinec:

Sportovní den
Lampionový průvod
Mikuláš v Chrustenické šachtě, Rozsvícení vánočního stromu

Konkrétní termíny budou oznámeny na webu/fb obce a letáky budou umístěny na vývěskách v obci.
Sportujete či trénujete? Provozujete méně tradiční sport? Máte k zapůjčení sportovní pomůcky?
Pojďte s námi naučit děti radosti z pohybu. Dobrovolníci mezi sebou rádi přivítají nové tváře.
Přidejte se k organizaci, ať už jednorázově nebo dlouhodobě - dobrovolnici@chrustenice.cz

TJ CHRUSTENICE

Součástí TJCH jsou také volejbalisté, kteří mají za sebou od začátku roku 2019 spoustu krásných výsledků
na turnajích. Řadu turnajů i sami pořádají.
Přejeme mnoho dalších úspěchů.
Více o TJCH: http://www.tjchrustenice.cz/

CHRUSTENICKÁ ŠACHTA
Důlní expozice je otevřena v červenci, srpnu a září, vždy pouze o sobotách, nedělích a státních svátcích.
Pravidelné vstupy do dolu: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00.
Vstupné:
dospělí – 100 Kč
Děti a důchodci – 50 Kč

Dne 29. června 2019 proběhlo slavnostní odhalení památníku havířům z šachty Chrustenice 1905–1965.
Více o Chrustnické šachtě: www.chrustenicka-sachta.cz

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
Autodoprava Peter Krajník - přeprava osob (senioři, děti, airport taxi) a přeprava zásilek (5 Europalet do
hmotnosti 1100 kg).
Tel. 776 648 851 nebo email stopikpetro@centrum.cz
Další firmy v obci: https://www.chrustenice.cz/firmy-v-obci/
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