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Chrustenický občasník          Ročník 2023, číslo 1 
 
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.  
 

Rozpočet na rok 2023 a plán činnosti 
 

Rozpočet obce byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva konaném dne 30. 1. 2023. 

Předpokládané příjmy jsou ve výši 18 525 700 Kč a výdaje jsou ve výši 28 773 300 Kč.  

Vyšší výdaje budou kryty přebytky hospodaření z minulého období.  

Zůstatky na účtech ke dni 30. 1. 2023 jsou ve výši 17 536 145 Kč. Obec nemá žádné dluhy ani pohledávky. 

 

V případě, že budou vypsány vhodné dotační tituly, tak obec o dotace požádá. 

 

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. 

Vybudování nové splaškové kanalizace v lokalitě „Dolejší alej“. 

Sportovní areál - příprava projektu na zvýšení stávající budovy o jedno patro, kde bude sál 

umožňující další sportovní a kulturní aktivity. Bude také určen například pro veřejné zasedání 

zastupitelstva a jiné potřeby obce.  

Řešení dopravní situace za účelem zvýšení bezpečnosti provozu (nedodržování rychlosti, stání na 

zelených plochách). 

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). 
 

Vybudování splaškové kanalizace v lokalitě „Dolejší alej“. 
 

V letošním roce se konečně uskuteční dlouho plánovaná výstavba nové splaškové kanalizace 

v oblasti „Dolejší alej“. 

Na základě výběrového řízení byla vybrána firma RISL s.r.o. ze sídlem v Hostivici u Prahy.  

Firma dala nejvýhodnější nabídku 7 099 568 Kč vč. DPH.  

(Cenovou nabídku podaly celkem 4 firmy. Nejvyšší cenová nabídka byla 9 671 598 Kč vč. DPH).  

Termín výstavby je naplánován na období březen – srpen 2023. Budou vybudovány všechny hlavní 

řady včetně veřejných částí přípojek. Gravitační přípojky budou ukončeny kontrolní šachtou na 

hranici pozemku. Tlaková přípojka bude pokud možno vedena až na přilehlý pozemek. Majitelé 

přilehlých nemovitostí určí místo pro umístění kontrolní šachty a vyvedení tlakové přípojky. 

Obec uhradí hlavní řady a veřejnou část přípojky. Majitel nemovitosti hradí připojení mezi 

nemovitostí a kontrolní šachtou. U tlakové kanalizace zaplatí ještě čerpací stanici.  
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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. 

________________________________________________________________________________________ 

Upozorňujeme, že v termínu od 1.4. do 31. 5. 2023 musí být uhrazen základní poplatek za odpad na 

rok 2023. Částku 540,-Kč za jednu nádobu o obsahu 120 litrů (6 vývozů) lze uhradit 

bezhotovostně na účet 0363826389/0800.  

Variabilní symbol je x1345, za x dosaďte číslo popisné (u bytových domů je ještě další členění). 

mailto:obecni.urad@chrustenice.cz


Poplatek za psa 

 

Poplatek za psa ve výši 120,-Kč za jednoho psa se hradí rovněž od 1.4. do 31. 5. 2023, lze 

bezhotovostně na účet 0363826389/0800.  

Variabilní symbol je x1341, za x dosaďte číslo popisné. 

 

TJ Chrustenice 
Zimní přestávka v soutěžích je ideální příležitostí řádně 

natrénovat na druhou část sezóny. Snažíme se toho 

využít na maximum. Děti přes zimu trénují v 

tělocvičně ZŠ, kde nabírají formu také volejbalisté. 

Dospělí se scházejí dvakrát týdně na umělce, kde 

nyní mají někdy i dvoufázový trénink (první fáze je 

s hrablem na sníh). Věříme, že se natrénované 

hodiny zúročí na jaře. Začínáme domácími zápasy 

již 31.3., kdy hrají žáci a 1.4. hrají první utkání 

muži. Těšíme se, jak je v Chrustenicích zvykem, na 

skvělou podporu fanoušků. 

V lednu proběhla každoroční valná hromada klubu. Při konstruktivní debatě mimo jiné určila členské 

příspěvky na rok 2023, potvrdila stávající výbor a zejména jsme si se zájmem vyslechli slovo 

starosty obce Urbana, který nastínil plány obce s budovou, kterou TJ využívá ke své činnosti. 

Foto: halový turnaj nejlepších přípravek okresu Beroun kde TJ obsadila 5.místo. 
Roman Heies - TJ Chrustenice 

 

KNIHOVNA 
Otvírací doba 

Pondělí: 17.00 – 18.30 hodin 

2. neděle v měsíci: 17.00 – 18.00 hodin (nedělní termíny: 12. 3., 14. 5., 11. 6., 9. 7.)    

Více informací - http://knihovnachrustenice.cz  

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

 

Obecní knihovna Chrustenice zve na akce.  
 

V pátek 24. února 2023 od 18:00 bude Veronika Havelková ze Zdravotnické záchranné 

služby Příbram školit První pomoc malých dětí.  

Určeno pro dospělé, zaměřeno na děti 3+. 

 

V neděli 2. dubna 2023 od 16:00 do 18:00 proběhne Výtvarná dílnička. Přijďte kdykoliv v průběhu. Náplň 

bude přizpůsobena věku přítomných dětí. S sebou dobrou náladu.    

 

V pátek 14. dubna 2023 od 17:30 Jana Jakoubková představí značku TianDe. Na workshopu nás čeká 

seznámení s produkty z Altaje, které jsou vyráběny v souladu s tradiční čínskou a tibetskou medicínou. Akce 

není prodejní.  

 

V sobotu 13. května 2023 mezi 10:00 a 12:00 proběhne před Obecním úřadem Rostlinkový 

swap. Přineste sazeničky nebo semínka, co Vám doma přebývají. Odneste si třeba kaktus,     

 

Ukliďme Česko 
V sobotu 1. dubna 2023 se obec Chrustenice připojí k této akci. Sraz před OÚ v 9,00 hod. Více informací  

pí Macháčková, tel.: 603 547 144. www.uklidmecesko.cz 
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Podpora MAS Mezi Hrady má mnoho směrů! 
Spolek MAS Mezi Hrady již s několikaletou tradicí spouští i v letošním roce organizaci příměstských táborů, 

spolupořádá mezinárodní workcamp v Hýskově, i opětovně finančně podpoří další desítku společenských, 

sportovních a kulturních akcí pořádaných na území MAS.  

Sledovat webové stránky www.mezihrady.cz a facebook.com/MeziHrady se vyplatí!  

Příměstské tábory 

Termíny:  24. - 28.7. 2023 (Podkrovní prostory OÚ Hudlice) 

  31.7. - 4.8. 2023 (Společenský sál OÚ Nižbor) 

  7. - 11.8. 2023 (Společenské centrum obce Broumy) 

Cena: 2.000 Kč/1 týden/1 dítě 

Informace: dvorakova@mezihrady.cz, tel.: 604 740 488, přihláška: www.mezihrady.cz/aktivity-mas. 

Dotace z programu Nová zelená úsporám light (NZÚL) 

Svou pomocnou ruku MAS nově nabízí nízkopříjmovým domácnostem ve věci získání dotace z programu 

Nová zelená úsporám light (NZÚL), který byl spuštěn 9.1.2023. MAS Mezi Hrady se za jeden měsíc od 

otevření programu NZÚL podařilo podat bezmála 50 žádostí o dotaci, přičemž v některých případech již 

žadatelé přijali dotační prostředky na bankovní účet a mohou tak započít práce na zateplení svých domovů 

nebo vyměnit okna či dveře. Jelikož je o dotaci velký zájem, navýšilo ministerstvo životního prostředí 

finanční prostředky, aby pomohlo co nejvíce ohroženým domácnostem. Splňujete-li podmínky oprávněného 

žadatele, neváhejte a obraťte se na MAS Mezi Hrady, která Vás celým procesem získání dotace provede 

ZDARMA. 

Kontakty: Alena Nováková (604 746 890), Tereza Houšková (604 734 840), Pavla Dvořáková (604 740 488) 

MAS Mezi Hrady, z.s.,  

Jungmannova 355, 267 03 Hudlice 

www.mezihrady.cz, kancelar@mezihrady.cz   

 

INZERCE 
 

LÉKÁRNA LODĚNICE – otevírací doba      

Pondělí – Pátek: 08,00 – 12,30    13,00 – 15,00  

Sobota, Neděle: zavřeno  
 

NENAČOVICE - pracovník obecní prodejny a občerstvení 

Obec Nenačovice hledá pracovníka na HPP do obecní prodejny smíšeného zboží, a v letní sezóně do letního 

občerstvení. Náplň práce: prodej potravin a smíšeného zboží v malé obecní prodejně, fungující zároveň jako 

PPL Parcel shop, a v letní sezóně obsluha výdejního místa občerstvení u obecní prodejny. Stálý plat + tipy + 

procentuální podíl z tržby. V případě zájmu volejte na tel.: 725 021 331 nebo pište na email: 

ou@nenacovice.cz pro sjednání osobní schůzky 

Estée masáže relax pro zdraví těla a mysli, kosmetické ošetření Janssen kosmetik, pedikúra, masáž těla 

Loděnice, Hluboká cesta 168, Lada Dvorská, tel. 606 912 115 

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 

Realitní služby: Jan Havlíček – JAREAL, prodej nemovitostí, kupní a darovací 

smlouvy, odhady pro dědictví, atd.   

Kancelář: Loděnice, Husovo nám. 12 (v sousedství penzionu „Století“ a prodejny „Kuličky 

Ginzel“). Otevřeno na zavolání i o víkendu, tel.: 602 343 686; e-mail: agentura@jareal.cz 

_____________________________________________________________________________ 
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