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Chrustenický občasník           Ročník 2020, 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: 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.  
 

CO JE V PLÁNU NA ROK 2020 
 

Dokončení okolí sportovního areálu – úprava parkovací plochy a přilehlé louky. 

Obnova dětského hřiště – zvětšení, nové umístění laviček pod stromy, nové pískoviště atd. 

Přístavba zázemí hasičské zbrojnice, která umožní JSDH (jednotka sboru dobrovolných hasičů) dlouhodobější 

zásah.  

Opravy místních komunikací. Příprava žádosti o dotace Středočeského kraje. 

Obec podala žádost o dotaci na obnovu sídelní zeleně. Dotaci zřejmě dostaneme, ale není jasné, zda 

využijeme. Důvodem je obava z možného krácení dotace v případě kontroly, která by například zjistila 

uschnutí některých stromů….  

Finance jsou připraveny na možné rozšíření stávajícího vodovodního řadu a splaškové kanalizace (přípojky).  

Vyřizuje se stavební povolení na rozšíření veřejného osvětlení – vybudování nového v oblasti nad hřištěm, v 

okolí zahradnictví a čistírny odpadních vod a v ulici pod OÚ.  

Připravuje se měření hluku dálnice D5 na stanovištích v obcích Chrustenice, Loděnice a Vráž. Firma byla 

vybrána na základě poptávkového řízení. Měření se uskuteční až při obnově normálního provozu. Výsledky 

budou využity pro jednání s příslušnými organizacemi za účelem snížení hluku. V plánu je totiž vybudování 

dalších jízdních pruhů dálnice! 

Nákup nové techniky – malotraktoru, který je vzhledem k velikosti obce nutný. Využitelný bude také pro 

úklid sněhu. 

 

Územní plán – návrh předpokládá kromě jiného zrušení vymezených ploch pro průmyslovou výstavbu. 

Důvodem je blízkost lesa a poddolované území. Dále také velké množství průmyslových a skladovacích hal, 

které jsou v poslední době bezohledně budovány v těsném sousedství rodinných domů. 

 

Obec podporuje řadu spolků a charitativních organizací. Nemalé prostředky jsou určeny pro kulturní život 

v obci a využití volného času dětí a mládeže. 

 

Chod obce během nouzového stavu z důvodu výskytu koronaviru 

Snaha o maximální fungování úřadu. Úřední hodiny byly stanoveny v maximální délce, kterou umožňovalo 

nařízení vlády. 

Snaha o maximální pomoc spoluobčanům – zajištění roušek a desinfekce. Připravenost hasičů pomoci 

spoluobčanům. 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve sportovním areálu za dodržení všech hygienických 

požadavků. 

Ze strany obce nebyly vůči spoluobčanům vedeny žádné represe, kontroly a sledování. To by mělo být náplní 

policie. 

V obci byl výskyt onemocnění koronavirem. V současné době, ale již v obci nikdo koronavirem nakažený 

není. 

Na úřadě evidujeme všechny dobrovolníky s nabídkou pomoci. Patří jim poděkování, přestože se dosud  

o pomoc nikdo nepřihlásil a nabídky nevyužil. Je vidět, že v obci jsou dobré sousedské a příbuzenské vztahy.   

mailto:obecni.urad@chrustenice.cz
http://www.chrustenice.cz/
http://www.facebook.com/Chrustenice


 

ODPADY 
 

SVOZY VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU PRO 2. POLOVINU ROKU 2020 
6. 6., 4. 7., 1. 8., 29. 8., 26. 9., 24. 10., 21. 11., 19. 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 2020 

20. 6.,  18. 7., 15. 8., 12. 9., 10. 10., 7. 11. V případě potřeby budou další termíny. 

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 24. října 2020 

U pomníku od 10.00 do 10.30. U bytovek Na Radosti od 10.30 do 11.00. 

Lze odevzdat: 

o olověné 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.). 

 

Poplatek za svozy a psy byl splatný do 31. 5. 2020.  

Platba je možná pouze bankovním převodem nebo složenkou. 

Číslo účtu: 0363826389/0800 Variabilní symbol: číslo popisné+1337 (popelnice), č.p.+1341 (psi) 

 

TŘÍDĚNÍ ODPADU 
 

Papír, sklo, plasty 

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.  

 

Použitý olej z domácností 
Patří do červené popelnice, do které můžete ukládat v PET lahvích. 

Popelnice je umístěna na stanovišti před OÚ. 

 

Kovový odpad  
V průběhu ledna 2020 bude na stanoviště u obecního úřadu instalován kontejner na kovy.  

ANO - Do kontejneru patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit. 

• nápojové plechovky a konzervy; 

• kovové uzávěry, šroubovací uzávěry/víčka; 

• alobal, hliníková víčka a hliníkové obaly od potravin; 

• kovové nádoby od aerosolů po kompletním vyprázdnění (spreje od laků na vlasy, šlehaček, 

antiperspirantů a deodorantů apod.) 

• šroubky, hřebíky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady 

NE - Do kontejneru nepatří baterie, plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se 

zbytky nebezpečných látek, elektroodpad a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Nepatří do nich 

ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť. 
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KNIHOVNA 
Otvírací doba   

Pondělí 17,00 – 18,30   

Neděle v lichý týden 17,00 – 18,00 

Liché neděle: 7. 6., 2. 8., 16. 8., 30. 8, 13. 9., 27. 9. …  
 

Více informací - http://knihovnachrustenice.cz  

Knihovní katalog: http://katalog.knihovnachrustenice.cz  

 

Dovolená: ne 21. 6., 19.-20. 7. 
 

TJ CHRUSTENICE 
 

TJ Chrustenice pořádá nábor na rozšíření svých mládežnických týmů. 

Nábor se týká ročníků 2006-2016 a probíhá každé pondělí a středu od 17.00 hodin na hřišti 

v Chrustenicích. 

Možno také volat na tel.: 731 683 943 

Přijďte mezi nás do skvělé party mladých fotbalistů! 
 

DĚTSKÝ DEN 2020 
 

Srdečně zveme na dětský den ve stylu společenské hry.  

Těšíme se na Vás v neděli 21. června v areálu TJ Chrustenice  

od 13:00 do 17:00. 
 

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 

Poprvé se na Vás těšíme poslední víkend v červnu.  

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

TANEČNÍ PÁRTY 
Taneční párty na fotbalovém hřišti v Chrustenicích. 

Pátek 26. 6. 2020 od 19.00 hodin. 

 

Vstupné 50 Kč - vstupenky slosovatelné do tomboly. 

 

Venkovní posezení, občerstvení. Za barem, výčepem i u občerstvení se na Vás těší milá obsluha 

z řad dobrovolníků. 

Akce se koná pod záštitou obce Chrustenice a SDH Chrustenice. 

GARÁŽOVÝ VÝPRODEJ 
 

Již po druhé zveme na garážový výprodej v Chrustenicích, a to 6. června 2020  

v době od 14,00 do 18,00. 

Pouklízejte skříně, komody, garáže, kůlny a vyřaďte, co nebudete potřebovat 

a někomu by se ještě hodilo. Registrujte svoje stanoviště na 

emailu garaze-chrustenice@email.cz. Vaše stanoviště bude vyznačeno 

v mapce, která bude umístěna na webu Chrustenic a na facebooku.  

Kdo nemá vhodné prodejní místo, obec umožnila využít parkoviště před 

OÚ. Místa jsou omezena. Nutná registrace! Informace a mapka: 

http://www.chrustenice.cz/garaze2020  
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NEJVĚTŠÍ ŠPERK A SVÍTIDLO SVĚTA 
Největší šperk a svítidlo světa zapsané v Guinnessově knize rekordů vznikalo v letech 2016 až 2017 také u nás 

v Chrustenicích. Společnost STRAND svařila nosnou konstrukci drápů a hlav z nerez oceli. Sváry musí 

vydržet i zemětřesení o síle sedm stupňů Richterovy škály. 

Unikátní artefakt v podobě dvou draků peroucí se o planoucí perlu je zavěšen nad hlavami návštěvníků hotelu 

Imperial Pacific na ostrově Saipan v Tichomoří. Dílo je dlouhé 64metrů, váží 40 tun, je pokryto 26 tisíc 

kovových šupin a 2,5 miliony křišťálů.  

Další informace, obrázky a videa lze nalézt na stránkách společnosti LASVIT z Nového Boru.  

A také například: https://www.denik.cz/z_domova/foto-svitic-sperk-rekord-lasvit-novy-bor.html 

 

 

DĚTSKÝ LESNÍ KLUB 
Bonté Yoga od září 2020 otevírá DĚTSKÝ LESNÍ KLUB 

     Proč? Vnímáme potřebu něco udělat pro další generaci. Pro děti, které potřebují být venku, poznat sami 

sebe a svoje schopnosti. Pro děti, které potřebují být opravdu dětmi. 

     Co je lesní klub? Jedná se o dětský klub inspirovaný lesní školkou. Základní filosofie klubu je vzdělávání 

dětí ve věku 3-6 let na čerstvém vzduchu s každodenní hravou jógou. Skrze alternativní pedagogiku učíme 

dítě respekt a lásku k sobě, k ostatním, k přírodě a ke zvířatům. Klademe důraz na individuální přístup k dítěti, 

zdravý životní styl a rovnováhu mezi spontánní hrou a jasným řádem. Zázemím bude v létě indiánské teepee 

a v zimě prostory jógového centra. 

Kapacita: 15 dětí 

- Provozní doba: Pondělí-čtvrtek, 8.00 - 15.00 hod 

- Místo: Chrustenice 325, 26712 

Více informací a přihlášky na https://bonteyoga.cz/detsky-lesni-klub/  

Kontakt: Anna Styblo, +420725122645, www.bonteyoga.cz 

 

INZERCE 
 

Žehlení prádla R. Tláskalová – Kontakt: Tereza Jeriová, tel. 605 112 947, jeriovatereza@gmail.com 

BONTÉ YOGA - Prostor pro pohyb & klid.  

Chrustenice 325, tel. 725 122 645,  info@bonteyoga.cz, www.bonteyoga.cz 

Jóga pro děti a dospělé, spontánní tanec, muzikohraní a bubnování pro děti, cvičení s miminky, babymasáže  

Řezník – domácí porážka s výrobky,  Miroslav Landa, 607 807 739 

Nabídka drobných služeb – hodinový manžel – Tomáš Srpa, Chrustenice 69, tel. 773 769 376 

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 

 

Další firmy v obci: https://www.chrustenice.cz/firmy-v-obci/ 

___________________________________________________ 

Vydává:  Obecní úřad Chrustenice, IČ 00509663, ev.č. MK ČR E 10535 

Za obsah odpovídá: Ing. Radomil Urban 

Zpravodaj je distribuován zdarma. Toto číslo vychází v červnu 2020. 
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