CHRUSTOŠ

_________________________________________________________________
Chrustenický občasník
Ročník 2020, 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 .

ROZPOČET OBCE NA ROK 2021
Rozpočet obce byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva konaném dne 14. 12. 2020.
Rozpočet je vyrovnaný. Příjmy a výdaje se předpokládají ve výši 14 500 300 Kč.
Obec měla ke dni 14. 12. 2020 zůstatek na účtech 14,8 mil. Kč. Obec nemá žádné dluhy ani pohledávky.
Více o rozpočtu obce: https://www.chrustenice.cz/rozpocet-obce-a-souvisejici-dokumenty
V rozpočtu je počítáno opět především na opravy místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství.
Finance jsou připraveny na možné rozšíření stávajícího vodovodního řadu a splaškové kanalizace (přípojky).
Pracujeme na rozšíření veřejného osvětlení – vybudování nového v oblasti nad hřištěm, v okolí zahradnictví
a čistírny odpadních vod a v ulici pod OÚ. Stále vyřizujeme stavební povolení.
V plánu je příprava koupě hasičské cisterny.
Obec podporuje řadu spolků a charitativních organizací. Nemalé prostředky jsou určeny pro kulturní život
v obci a využití volného času dětí a mládeže.

ČINNOST V ROCE 2020
Mezi největší akce patřila přístavba zázemí hasičské zbrojnice. Vybudování trvalo cca 3 měsíce.
Náklady byly 3 mil. Kč.
Pro údržbu obce byl zakoupen malotraktor včetně valníku a radlice na úklid sněhu za 800 tis. Kč.
V čistírně odpadních vod byla vyměněna aerace (systém provzdušňování). Výrazně se zlepšila účinnost
čištění a zároveň klesla spotřeba elektrické energie.
Proběhla rekonstrukce mostku přes Kačák vedoucího k čistírně odpadních vod. Mostek musí zvládnout
zatížení 40 tun, což je důležité nejen pro vyvážení kalů z čistírny odpadních vod, ale také pro možnost zásahu
hasičské techniky v případě požáru lesa (což se stalo v létě 2019).

ODPADY
SVOZY VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU PRO ROK 2021
6. 2., 6. 3., 17. 4., 15. 5., 12. 6., 10. 7., 7. 8., 4. 9., 2. 10., 30. 10. a 27. 11.
Velkoobjemový kontejner bude přistaven na stanovišti u pomníku vždy mezi 12.00 a 13.00 hodinou
BIOODPAD – SVOZY PRO ROK 2021
3. 4., 29. 5., 26. 6., 24. 7., 21.8., 18. 9., 16. 10. a 13. 11. na stanovišti u pomníku vždy mezi 12.00 a 13.00
nebo do naplnění kontejneru
NEBEZPEČNÝ ODPAD, ŽELEZO, BAREVNÉ KOVY
Vývoz se uskuteční v sobotu 17. dubna 2021 a v sobotu 2. října 2021
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.).
Platby na rok 2021 budou až v dubnu 2021.

KNIHOVNA
Otvírací doba
Knihovna je ve 4. stupni PES uzavřena.
Po domluvě lze využít vypůjčení předem objednaných knih prostřednictvím výdejního okénka. Pište na
knihovnachrustenice@email.cz
Normální otvírací doba (PES 3 a níže)
Pondělí 17,00 – 18,30
+ Každá druhá neděle v měsíci 17,00 – 18,00 (10. 1., 14. 2., 14. 3., 11. 4.)

Více informací - http://knihovnachrustenice.cz
Knihovní katalog: http://katalog.knihovnachrustenice.cz

TJ CHRUSTENICE – Úspěšný podzim ve stínu Covidu
Naši tělovýchovnou jednotu zasáhla, tak jako celou republiku a celý svět, na podzim druhá vlna Covidu. Je to
velká škoda s ohledem na to, jak se nám dařilo, než byly soutěže přerušeny. Zejména muži se vyznamenávali
a na nucenou pauzu nastoupili z prvního místa tabulky s bilancí 6 výher a jediná prohra.
Hned jak to bylo možné, začali jsme využívat tréninky na novém hřišti s umělým povrchem. Věříme, že právě
díky tréninku přes zimu si udržíme vyšší výkonost než ostatní kluby, které takovou možnost nemají. Trénovat
začali již i starší děti.
Všímavým pozorovatelům jistě neušlo, že během pauzy na hřiště přibyly dvě buňky. Je na nich sice ještě dost
práce, ale i tak pro nás budou přínosem. Jedna bude sloužit mládeži a druhá jako zázemí k umělce.
Roman Heies – TJ Chrustenice

Uzavření obecního úřadu
Ve dnech od 22. 12. 2020 do 4. 1. 2021 bude obecní úřad uzavřen.
Od pondělí 4. 1. 2021 je již obecní úřad plně v provozu.

Všem občanům Chrustenic přejeme příjemné prožití vánočních svátků,
do nového roku 2021 mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti
a mnoho osobních a pracovních úspěchů.

Vánoční prodej ryb
Prodejní doba: 21. 12. 2020 – 23. 12. 2020 od 8-18 hod.
Místo: Areál rybochovného zařízení Loděnice (rybníky), Ostrovní ulice
Nabídka: prodej ryby (živá nebo usmrcená)
kuchyňská úprava vybrané ryby (dle požadavku)
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