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Chrustenický občasník           Ročník 2022, 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. 

ČINNOST V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU 2022 

Veřejné osvětlení 

Nové veřejné osvětlení bylo zkolaudováno dne 31. 1. 2022.Ve dvou oblastech (Pece a okolí hřiště) bylo 

pokusně nastaveno noční vypínání některých svítidel v době od 23 hodin do 5 hodin. Vzhledem k proti-

chůdným požadavkům spoluobčanů nebude jednoduché najít kompromis, který sníží světelný smog a zároveň 

nesníží pocit bezpečí. 

Hasičská zbrojnice 

Hasičská zbrojnice byla zkolaudována až dne 30. 3. 2022. Bylo nutné odstranit několik nedostatků (zábradlí 

doplnit horizontální výplní, protipožární nátěr viditelné nosné konstrukce střechy, samozavírání dveří mezi 

zázemím a garáží). 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů je nyní po stránce technické velmi dobře vybavena. Nově je počítáno, že 

jednotka bude v případě poplachu II. stupně vyjíždět i mino obec Chrustenice (např. Loděnice, Vráž, Beroun, 

Hýskov, ...)  

Opravy místních komunikací 

Protože opravy komunikací v minulém roce byly hrazeny z dotace Středočeského Kraje (936 tis. Kč), tak dne 

27. 1. 2022 se uskutečnila kontrola.

Závěr: Dotace byla poskytnuta podle platného Programu 2017-2020, v souladu se sjednaným účelem

a hospodárně. Dne 22. 3. 2022 Středočeský kraj oznámil ukončení akce. Opatření k nápravě nebyla

navrhována.

V letošním roce budou opravy místních komunikací pokračovat. V současné době probíhá výběrové řízení na 

zhotovitele. 

Splašková kanalizace „Dolejší alej“  

V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Dle nabízené ceny bude rozhodnuto o rozsahu 

realizace. Projekt umožňuje realizaci po etapách. Snad bude do konce tohoto roku poslední úsek splaškové 

kanalizace v obci dokončen. 

Obnova kříže nad obcí 

Na jaře byl obnoven stávající kříž 

nad obcí Chrustenice. 

Svěcení kříže bude 4. června 2022 v 10 hodin. 

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


ODPADY 

SVOZY VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU PRO 2. POL. ROKU 2022 

28. 5., 25. 6., 23. 7., 20. 8., 17. 9., 15. 10., 12. 11. a 10. 12.
Velkoobjemový kontejner bude přistaven na stanovišti u pomníku vždy mezi 12.00 a 13.00 hodinou.

BIOODPAD – SVOZY PRO 2. POL. ROKU 2022 

11. 6., 9. 7., 6. 8., 3. 9., 1. 10. a 29. 10.  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 8. října 2022 

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, obecni.urad@chrustenice.cz). 

Upozorňujeme, že do 31. 5. 2022 musí být uhrazen základní poplatek za odpad na rok 2022. 

Částku 540,-Kč za jednu nádobu o obsahu 120 litrů (6 vývozů) lze uhradit bezhotovostně na 

účet 0363826389/0800 pod NOVÝM variabilním symbolem. Ten se skládá z čísla popisného 

a koncovky 1345 (x1345, za x číslo popisné bez mezer). Pokud si nejste jistí, zavolejte, poradíme. 

Připomínáme, že od 1. 1. 2022 platí nová vyhláška o místním poplatku za komunální odpad. 

Najdete ji na webových stránkách obce – „Obecně závazné vyhlášky“ – OZV č.1/2021  

Vysvětlení, proč se vyhláška musela zavést,  je v rubrice „Odpady“. 

Poplatek za psa 

Poplatek za psa ve výši 120,-Kč za jednoho psa se hradí rovněž do 31. 5. 2022, lze bezhotovostně na 

účet 0363826389/0800. Variabilní symbol je x1341, za x dosaďte číslo popisné. 

Portál občana 

Představujeme nově zřízený PORTÁL OBČANA. Jedná se o elektronickou komunikaci s úřadem, kdy si 

skoro vše vyřídíte z domova i mimo úřední hodiny. Portál podporuje varianty autorizace s odpovídajícím 

stupněm zabezpečení. Využijete digitální cesty k přihlášení psa, zaplacení odpadů, podání žádostí i řešení 

dalších situací. Hlavní výhodou je nepřetržitá dostupnost úřadu kdykoliv a z jakéhokoliv místa. K připojení 

do portálu vám stačí přístup k internetu a libovolný webový prohlížeč. Získáte tak aktuální přehled o stavu 

vašich žádostí, přehled o poplatcích, které jste již uhradili i těch, jejichž platba vás čeká.  

Ověření (prokázání totožnosti) při „vstupu“ do Portálu občana probíhá pomocí Identity občana. Ta od roku 

2021 zahrnuje i možnost ověření prostřednictvím bankovní identity. V praxi to znamená, že do portálu se 

dostanete stejným přihlášením, jaké využíváte ke vstupu do svého elektronického bankovnictví. 

Po přihlášení se vám přehledně zobrazí základní strukturované informace. Díky autentizaci jsou v nich již 

předvyplněné základní identifikační údaje a tak nemusíte vše pracně vypisovat. 

Další výhoda formulářů tkví v automatickém propojení vyplněných dat do obcí využívaného systému GINIS, 

což významně zkrátí dobu vyřízení všech požadavků. 

Portál občana umožňuje pohodlně elektronicky platit poplatky pomocí QR kódů i dalších nástrojů. 

Adresa:  portal.chrustenice.cz 
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KNIHOVNA 

Otvírací doba 

Pondělí: 17,00 – 18,30 

2. neděle v měsíci: 17,00 – 18,00  (nedělní termíny: 12. 6., 14. 8., 11. 9., 9. 10.)

Dovolená: 10. – 11. 7.  

Více informací - http://knihovnachrustenice.cz  

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

TJ CHRUSTENICE 

"Fotbalové jaro“ je v plném proudu, soutěž mají rozehranou 

jak muži, tak i obě naše mládežnické kategorie. 

Daří se zejména mužům. Pod novým trenérem Filipem 

Bartákem na jaře remizovali s lídrem tabulky Vysokým 

Újezdem 0:0, poté následovaly výhry nad Srbskem (5:0), 

Libomyšlí (5:0), Osovem (2:1), Svatou (5:0), Nižborem 

(10:1 !) a těsná prohra 1:2 přišla až v zatím posledním zápase 

na půdě favorizovaných Zdic. 

O víkendu 4. a 5. 6. se na našem hřišti hrají turnaje 

minipřípravek a starších přípravek. Tímto zveme všechny, 

kteří chtějí vidět dětský fotbal, který není možná tak technicky 

vyspělý, ale za to je plný čistého nadšení, ať se přijdou podívat. 

Naše hrací plocha toho již hodně pamatuje a nepomohly jí ani nájezdy hlodavců a krtků. Proto po sezóně 

plánujeme velkou renovaci trávníku. 
Roman Heies - TJ Chrustenice" 

_____________________________________________________________________________________ 

Dětský den 

aneb 28. 5. 2022 od 13:00 bude CIRKUS na hřišti v Chrustenicích. 

Čeká na Vás spousta zábavy, překvapení i občerstvení. 

Taneční zábava  

V sobotu 27. 8. 2022 zveme na taneční zábavu na hřišti. 

Živá hudba, vstupenky slosovatelné v bohaté tombole.  

165. výročí založení Pražské železářské společnosti

23. 7. 2022 od 9:00 do 16:00 jsme pro Vás v Chrustenické šachtě připravili výjimečný program,

který nabízí: prohlídku dolu netradičním způsobem, zábavné úkoly pro děti, občerstvení a mini

koncert na bicí v podání jedné z našich průvodkyň.

Pomoc Ukrajině 

Obec Chrustenice zatím pomohla Ukrajině finančně ve výši 200 tis. Kč přes organizaci 

Člověk v tísni a 20 tis. Kč na stravování ukrajinských dětí navštěvujících Základní školu 

v Loděnici.   

http://knihovnachrustenice.cz/
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Pálení čarodějnic 
 

 

V sobotu 30. 4. 2022 se po dvouleté přestávce opět 

uskutečnilo tradiční pálení čarodějnic. 

 

Chrusteničtí hasiči se postarali o hranici a bezpečnost. 

Proběhla soutěž o nejlepší kostým čarodějnice. 

Počasí nám přálo, hojná účast a samozřejmě bylo zajištěno 

kvalitní občerstvení. 

 
 

 

INZERCE 
 

Dovoz – odvoz sutě, štěrky, písky, beton, bioodpad, skládání hydraulickou rukou do 1,8 t. Nakládání 

s odpady, Robert Lhoták, Chrustenice, 608 942 464 

 

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

 

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

 

“ Chcete poradit s prodejem či pronájmem nemovitosti?” 

Miroslava Kůsová, realitní makléř pro tuto lokalitu, Domov realitní kancelář 

Mobil: +420 776 885 045, e-mail: kusova@domov-beroun.cz  

 

Investování a spoření do fyzického zlata a stříbra, poradenství 

Klientům nabízím způsob, jak ochránit majetek a úspory před inflací. I v době ekonomické 

nestability lze zajistit výnos a tvořit rezervy efektivně, dle individuálních možností a potřeb klienta. 

Ing. Jana Havlíková - Tel. 724 133 057, e-mail: jana.havlikova@goldengate.cz, Chrustenice 225 

 

Masáže - rehabilitační, sportovní, relaxační.  

Individuální cvičení podle metody Spira Stabilisation - rehabilitace páteře po výhřezu, při skolióze, 

odstranění bolesti. Více informací a objednání na www.masaze-chrustenice.cz,  

Ing. Peter Mančík, Chrustenice 181, tel. 602 284 492 

 

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

 

Tetínské farmářské trhy  

 
Tetínské farmářské trhy se uskuteční v sobotu 4. června 2022 na Koledníku u Berouna. 

Doba konání: 10 – 18 hodin. 

Celodenní dětský program, tombola, živá hudba, různé stánky s občerstvením i s regionálními produkty. 

www.trhytetin.cz 

_____________________________________________________________________ 

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 květnu 2022. 

 

mailto:kusova@domov-beroun.cz
mailto:jana.havlikova@goldengate.cz
http://www.masaze-chrustenice.cz/
https://www.chrustenice.cz/firmy-v-obci/
http://www.trhytetin.cz/

