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Úřední hodiny Obecního úřadu :
Pondělí 13.00 – 17.00 hodin

Středa 13.00 – 17.00 hodin
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. 

Nové zastupitelstvo na období 2022 - 2026

Ing. Radomil Urban – starosta
Pavel Dostál – místostarosta
Ing. Jana Havlíková – předsedkyně finančního výboru
Ing. Ivana Chválná – předsedkyně kontrolního výboru
Ing. Martin Mencl – předseda výboru pro výstavbu
Bc. Hana Mišková – členka finančního výboru
Alena Provazníková – členka finančního výboru
Kristýna Šmídová – členka kontrolního výboru
Radek Pánek – člen kontrolního výboru
Ing. Viktor Smetana – člen výboru pro výstavbu
Petr Šuran – člen výboru pro výstavbu

Plán činnosti 

V novém volebním období budou řešeny především následující úkoly:

- opravy místních komunikací a veřejných prostranství
- vybudování splaškové kanalizace v nové lokalitě „Dolejší alej“
- opravy dešťové kanalizace
- opravy chodníků
- v případě potřeby bude rekonstruováno a doplněno veřejné osvětlení
- rozšíření možností využití Sportovního areálu
- budování centra obce (prostory před OÚ, obchodem, pomníkem atd.)
- hledání možnosti vybudování nového společenského centra
- řešení dopravní situace za účelem zvýšení bezpečnosti provozu
- zavedení názvů ulic
- optimalizace odpadového hospodářství
- aktualizace Strategického plánu obce Chrustenice.

Společenský život v obci 
Společenský život bude opět obcí i nadále podporován. Jedná se o mnoho akcí pro děti i dospělé, 
například sportovní den, dětský den, lampionový průvod atd. Zůstává zachována podpora 
registrovaných spolků (hasiči, TJ Chrustenice, kynologové, Chrustenická šachta a další).

http://www.facebook.com/Chrustenice
http://www.chrustenice.cz/
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ODPADY

SVOZY VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU PRO 1. POLOVINU ROKU 2023
4. 2., 4. 3., 1. 4., 29. 4., 27. 5., 24. 6.
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 1. POLOVINU ROKU 2023
15. 4., 13. 5., 10. 6. 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 1. dubna 2023 a v sobotu 14. října 2023
Stanoviště: 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, obecni.urad@chrustenice.cz).

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 jsou umístěny na stanovišti před OÚ.

Kovový odpad 
Kontejnery na kovy jsou na stanovišti u obecního úřadu a nově vedle bývalé restaurace Na Kovárně.

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

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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Volby prezidenta České republiky

1. Volby prezidenta České republiky se uskuteční:
o v pátek dne 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
o v sobotu dne 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Druhé kolo voleb (pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů) se bude konat 
o v pátek dne 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
o v sobotu dne 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Obecního úřadu
v Chrustenicích, Chrustenice 69, 267 12 Loděnice.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.  Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb obdrží volič ve dnech
druhého kola přímo ve volební místnosti.
.

Hasiči – cvičení 2022

Dne 29. 10. 2022 se uskutečnilo taktické 
cvičení hašení požáru lesního porostu
v nepřístupném terénu v katastru obce 
Chrustenice.
Cvičení se zúčastnily jednotky z obcí 
Chrustenice, Nenačovice, Loděnice, Svatý Jan 
pod Skalou a profesionální jednotka HZS 
Beroun. kolem bylo uhasit požár lesního 
porostu v rozsahu 5 x 15 m. Byl odstraněn 
padlý strom přes cestu, aby se cisterna dostala 
co nejblíže k místu požáru, a zahájeno hašení 
požáru s nasazením vysokotlakého vedení. Na 
hašení požáru se střídali hasiči všech jednotek. 
Celkem se hasilo pěti proudy. Byla využita také 
dýchací technika. 

TJ Chrustenice

Chrustenická TJ zakončila velmi úspěšnou podzimní část sezóny. Muži obsadili první místo stejně 
jako naši nejmenší, mladší žáci pak přezimují na místě šestém. Pevně věříme, že tyto výkony
a umístění na jaře udržíme.
Roman Heies - TJ Chrustenice 



KNIHOVNA
Otvírací doba
Pondělí: 17.00 – 18.30 hodin
2. neděle v měsíci: 17.00 – 18.00 hodin (nedělní termíny: 11. 12. 2022)
Více informací - http://knihovnachrustenice.cz
Knihovní katalog: http://katalog.knihovnachrustenice.cz

Uzavření obecního úřadu

Ve dnech od 27. 12. 2022 do 30. 12. 2022 bude pro veřejnost obecní úřad uzavřen.
Poslední platba v hotovosti je 21. 12. 2022.
Od pondělí 2. 1. 2023 je již obecní úřad plně v provozu.

Všem občanům Chrustenic přejeme příjemné prožití vánočních svátků,
do nového roku 2023 mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti

a mnoho osobních a pracovních úspěchů.

INZERCE
Vánoční prodej ryb
Prodejní doba: 21. 12. 2022 – 23. 12. 2022 od 9-18 hod. (do vyprodání zásob)
Místo: Areál rybochovného zařízení Loděnice (rybníky), Ostrovní ulice
Nabídka: prodej ryby (živá nebo usmrcená), kuchyňská úprava vybrané ryby (dle požadavku)

Řezník – domácí porážka s     výrobky,   Miroslav Landa, tel. 607 807 739
Nabídka drobných služeb – hodinový manžel – Tomáš Srpa, Chrustenice 69, tel. 773 769 376
Dovoz – odvoz sutě,  štěrky,  písky,  beton, bioodpad,  skládání hydraulickou rukou do 1,8 t. 
Nakládání s odpady, Robert Lhoták, Chrustenice, tel. 608 942 464
Pedikúra, kosmetika, masáže. Celostní péče, Dornova, lymfatická a reflexní masáž, více info na 
www.lenkavasdadokupy.cz Lenka Horníčková, Chrustenice 28, tel. 605210544

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 listopadu 2022.
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