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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: 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. 

AKTUÁLNĚ

Povodně – Přílepský potok
Povodeň proběhla dne 14. 8. 2020 večer cca po 20 hod. Přestože trvala jen 1 hodinu, tak byla velmi silná.
Také zaplavíla areál Caravan Camp Valek včetně koupaliště. Na místě byla kromě jednotky hasičů z Berouna
také jednotka SDH Chrustenice. Ta pomáhala i v sobotu 15. 8. s odstraňováním škod (stromy, bahno).  Obec
dodala recyklát na opravu komunikací a přistavila kontejner na odpad. Na základě jednání s Lesy ČR byly
odstraněny padlé stromy. Další práce budou v plánu údržby Lesů ČR na rok 2021.

Stavební činnost
Probíhá přístavba zázemí hasičské zbrojnice. Stavební povolení bylo vydáno 17. 6. 2020. 
Právní moci nabylo 14. 7. 2020. Realizaci provádí na základě výsledku výběrového řízení firma JICEB s.r.o. 
Smlouva o dílo byla uzavřena dne 3. 8. 2020. Cena za dílo je 3 036 043 Kč.
V současné době probíhá zdění budovy. Termín dokončení listopad 2020.

Dotace ze Středočeského kraje
Na opravy místních komunikací byla dne 30. 6. 2020 podána žádost o poskytnutí dotace ze Středočeského 
Fondu obnovy venkova.
Dne 17. 8. 2020 doručeno oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje, které dne 3. 8. 2020 
dotaci schválilo ve výši 936     000,- Kč  . Zastupitelstvo obce Chrustenice na veřejném zasedání konaném dne
14. 9. 2020 dotaci přijalo. Na opravu místních komunikací za cenu 1.898.306,53 Kč včetně DPH byla na 
minulém zasedání vybrána firma STRABAG a.s. Nejzazší termín dokončení díla je 28. 6. 2021.

Dotace z     Ministerstva životního prostředí  
Obec získala z Ministerstva životního prostředí schválenou dotaci na „Revitalizaci zeleně v intravilánu obce
Chrustenice“ ve výši 1 374 716 Kč. Vzhledem k podmínkám dotace a obavám z možného krácení dotace 
nebylo přijetí dotace na zasedání konaném dne 14. 9. 2020 schváleno.

Územní plán
Veřejné projednávání se uskutečnilo dne 26. 8. 2020 za účasti občanů v počtu 15 lidí. Místo konání bylo 
z hygienických důvodů ve Sportovním areálu. Připomínky byly od přítomných developerů, kteří chtějí místo 
zeleně vymezit svá území pro výstavbu rodinných domů. Veřejnost a zastupitelé podporují návrh, který 
zachovává zeleň.

ODPADY
SVOZY VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU PRO 2. POLOVINU ROKU 2020
26. 9., 24. 10., 21. 11., 19. 12.
Velkoobjemový kontejner bude přistaven na stanovišti u pomníku vždy mezi 12.00 a 13.00 hodinou 
BIOODPAD – SVOZY PRO 2. POLOVINU ROKU 2020
10. 10., 7. 11. na stanovišti u pomníku vždy mezi 12.00 a 13.00 nebo do naplnění kontejneru
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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.

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.).

KNIHOVNA
Otvírací doba  
Pondělí 17,00 – 18,30 
Od října každá druhá neděle v měsíci 17,00 – 18,00
 (11. 10., 8. 11., 13. 12.)
Více informací - http://knihovnachrustenice.cz 
Knihovní katalog: http://katalog.knihovnachrustenice.cz 

TJ CHRUSTENICE
Po dlouhé pauze způsobené pandemií koronaviru se od
podzimu naplno rozeběhly fotbalové soutěže. Všichni už
jsme se moc těšili, protože i když jsme se do tréninku
pustili hned jak situace a vládní regulace dovolily, je
jasné, že soutěž je něco jiného.
Do ročníku 2020/2021 jsme vstoupili s družstvem
dospělých, s týmem mladších žáků a se starší přípravkou.
A hlavně muži nám dělají velikou radost. Tým vyhrál
všechny čtyři odehrané zápasy a vévodí tabulce IV.A
třídy s famózním skóre 24:2. Za těmito výkony stojí
především velké letní posílení a omlazení týmu. A je
obzvlášť potěšitelné, že všechny posily jsou buď
odchovanci klubu, kteří se k nám vrátili, a nebo hráči s úzkou vazbou na obec.
V neděli 20.9. se na našem hřišti odehrál turnaj okresního přeboru starších přípravek. Důležitější než to, že 
jsme na tomto turnaji obsadili třetí místo, je fakt, že zvládnutou organizací se nám opět povedlo ve 
fotbalových kruzích udržet dobré jméno klubu a obce.
Roman Heies – TJ Chrustenice

KULTURNÍ AKCE

7. 11. 2020 Lampionový průvod 
29. 11. 2020 Rozsvícení vánočního stromu
Prosinec 2020 Mikuláš v Chrustenické šachtě 

Pro bližší informace sledujte web a facebook obce Chrustenice.

CHRUSTENICKÁ ŠACHTA

Oslavy čtvrt století muzea
Oslavte s Důlní expozicí Chrustenická šachta 25 let existence muzea. 
V sobotu 26. září se od 10,00 do 16,00 můžete těšit na důlní koně, zásah báňské záchranné služby, drobné 
občerstvení, historické autobusy a spoustu dalšího. 
Podrobnosti na webu a faceboku Chrustenické šachty. 

Poslední prohlídky letošní sezóny proběhnou v pondělí 28. září 2020.
___________________________________________________________
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 září 2020.
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