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Chrustenický občasník         Ročník 2019, číslo 3 
 

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 výstavbě pokračují. Plánované dokončení konec října zatím stále platí. 

Slavnostní otevření multifunkčního hřiště se uskutečnění v pátek 8. listopadu 2019 od 16 hodin.  
 

ODPADY 
 

Svozy velkoobjemového odpadu pro 2. polovinu roku 2019 
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 

28. 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. 

 

SBÍRKA PRO DIAKONII BROUMOV  
 

V období 30. 9. – 10. 10. 2019 proběhne na obecním úřadě sbírka pro 

Diakonii Broumov.  Věci předávejte na OÚ Chrustenice.  

Po dohodě můžete přinést i věci i mimo úřední hodiny.  
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Seznam věcí, které můžete dát do sbírek   

- Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 

- Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony  

- Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

- Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici  

- Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří 

- Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou) 

- Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti 

- Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové 

- Menší elektrospotřebiče 

 

CHRUSTENICKÁ ŠACHTA 
 

Důlní expozice Chrustenická šachta a KŽM Most Vás 28. září 2019 zvou  

na ukončení sezóny s názvem Oživlý důl. 

 

Těšit se můžete na jízdy osobní, nákladní a záchranné soupravy, praktické ukázky 

dobývky, nakládky a transportu železné rudy a to nejen v duchu pokrokových 

budovatelských tradic, ale i vzdání cti celému hornickému lidu.  

 

Pravidelné vstupy do dolu: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00. 

Více o Chrustenické šachtě: www.chrustenicka-sachta.cz  

 

KULTURA 
 

Srdečně zveme na tradiční lampionový průvod, který se bude konat 2. 11. 2019.  

Sraz v 17 hodin u restaurace Na Kovárně.  

 

Rozsvícení vánočního stromu - 1. 12. 2019  

Přijďte s námi první adventní neděli od 16 hodin 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 

 

Mikuláš v Chrustenické šachtě  - Termín bude oznámen na webu/fb obce. 

 

KNIHOVNA 
Otvírací doba   
Pondělí 17,00 – 18,30   

Neděle v lichý týden 17,00 – 18,00 

Liché neděle v 2. pol. 2019: 29. 9., 13. 10., 27. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12., 22. 12.   

Dovolená: pondělí 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.   
 

TJ CHRUSTENICE 
 

Mladší přípravka TJ Chrustenice obhájila 2. místo na turnaji CEMBRIT 

konaném dne 21. 9. 2019 v Berouně na hřišti Cembritu. 

 

 

 

 

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