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PŘEDSTAVUJE SE LETOŠNÍ PRVNÍ TŘÍDA
Mgr. Aneta Trojáková
Noel Silbrník, Tadeáš Tůma, Jakub Kasák, Jan Váňa, Tadeáš Vondráček, Lukáš Piňos, Filip Zeman, Václav Ambroz
Sára Horvátová, Barbora Tesařová, Veronika Vojtová, Šárka Malá, Veronika Hudková, Sára Rakašová, Natálie
Koblížková, Tereza Pochobradská, Marcela Medková, Eliška Tučková
Tomáš Tégl, Jaroslav Havlíček

VÝSLEDEK VOLEB DO PS PARLAMENTU ČR 25. - 26.10. 2013 V CHROUSTOVICÍCH

Název strany

Platné hlasy

Hlasy v %

1. ANO 2011
2. ČSSD
3. KSČM
4. ÚSVIT
5. ODS
6. TOP 09
7. KDU-ČSL
8. DSSS
9. SPOZ

149
119
117
50
45
44
23
13
12

24,43
19,31
19,18
8,20
7,38
7,21
3,77
2,13
1.97

Název strany

Platné hlasy

10. SVOBODNÍ
11. SZ
12. ZMĚNA
13. KAN
14. PIRÁTI
15. SSČR
16. SUVERENITA

8
8
6
4
4
3
3

Hlasy v %
1,31
1,31
0,98
0,66
0,66
0,49
0,49

Počet oprávněných voličů v obou okrscích: 1013
Počet platných hlasů: 610. Volební účast: 60,91 %

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané 26. 6. 2013
Zastupitelstvo městyse schvaluje:

plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
l smlouvu o půjčce pro MAS Skutečsko, Košumbersko
a Chrastecko, o.s. na projekt „MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s. - aktivní místní partnerství
pro rozvoj regionu“ ve výši 50 000,- Kč,
l rozpočtová opatření č. 2 – 4 /2013,
l obecně závaznou vyhlášku městyse Chroustovice č. 1/
2013 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí,
l mimořádný neinvestiční příspěvek pro SK Chroustovivce ve výši 50 000,- Kč na výměnu plynového ohřívače vody v šatnách kabin na hřišti v roce 2013,
l celoroční hospodaření a výsledek hospodaření za rok
2012 a dále závěrečný účet městyse za rok 2012 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za
rok 2012 bez výhrad.
Bere na vědomí:
l celoroční hospodaření a výsledek hospodaření za rok
2012 a dále závěrečný účet DSO „Rozšíření vodovodu
Chroustovice“ za rok 2012 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2012 bez výhrad,
l celoroční hospodaření a výsledek hospodaření za rok
2012 a dále závěrečný účet DSO „Svazku obcí Košumberska“ za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 bez výhrad,
l

hospodaření městyse za měsíce leden – květen 2013.
Souhlasí
s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory na
projektovou dokumentaci pro územní řízení v rámci
programu Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
na projekt „Chroustovice, místní část Lhota u Chroustovic – splašková kanalizace“ projektová dokumentace
pro územní řízení.
l

l

volí člena kontrolního výboru pana Františka Komárka.

Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané 25. 9. 2013
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
§ plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
§ rozpočtová opatření č. 5 – 7/2013,
§ prodej části pozemkové parcely č. 870/5, ostatní plo-

cha a dále prodej pozemkových parcel č. 870/6 a 870/10,
ostatní plocha vše v k.ú. Lhota u Chroustovic kupujícímu
panu Ing. Miroslavu Téglovi, bytem Turovská 243,
538 63 Chroustovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady spojené s vyměřením a převodem pozemků hradí kupující,
§ prodej části pozemkové parcely č. 498/2, ovocný sad
v k.ú. Mentour kupující paní Lucii Kováčikové, Třebízského 42, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady spojené s vyměřením a převodem pozemku hradí kupující,
§veřejnoprávní smlouvu se statutárním městem Pardubice na výkon úkolů vyplývajících ze zákona o obecní policii na území městyse Chroustovice Městskou policií
Pardubice v rozsahu tří směn v kalendářním měsíci,
§ aktualizaci Programu obnovy venkova městyse
Chroustovice na rok 2014.
Bere na vědomí:
§ zprávu o provedené daňové kontrole Finančního úřadu
pro Pardubický kraj u poskytnuté mimořádné účelové
investiční dotace Ministerstvem financí ČR ve výši
3 700 000,- Kč na akci „Veřejný prostor za poštou Chroustovice“ realizované v roce 2011. Kontrolou nebylo zjištěno porušení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na
tuto akci a tím nedošlo k porušení rozpočtové kázně,
§ hospodaření městyse za měsíce leden – srpen 2013.
SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU V ROCE 2014

V sobotu 29. března a 6. září 2014 se uskuteční svoz
neskladného a nebezpečného odpadu se zastávkami:
8.00 – 8.20
Lhota u Chroustovic
8.30 – 9.05
Chroustovice – Závodí
9.20 – 9.35
Chroustovice – u Grandu
9.40 – 9.55
Holešovice
10.00 – 10.10
Březovice
10.20 – 10.35
Městec – u nádrže
10.40 – 10.55
Městec – nádraží
11.10 – 11.20
Poděčely – u hostince
11.25 – 11.35
Poděčely – náves
11.40 – 11.55
Mentour – u váhy
POZOR!!!
Je vynecháno svozové místo u Sokolovny v Chroustovicích!
Do svozu je možné přivést elektrozařízení, nábytek,
koberce, podlahové krytiny, plastové předměty, keramiku, olejové hadry, lepidla, ředidla. Pneumatiky pouze
v množství max. 4 ks.
Do svozu nepatří zemina, stavební suť, popel, sklo
a rostlinný materiál.
Žádáme občany, aby předměty určené ke svozu předali
osobně pracovníkům Technických služeb Hlinsko.
Důrazně upozorňujeme, že je nutno předměty určené ke
svozu přivézt těsně před odvozem, jakékoliv hromadění předmětů předem na svozových místech není přípustné a bude považováno za přestupek.
MĚSTSKÁ POLICIE V CHROUSTOVICÍCH

Od příštího roku začne na území Chroustovic na základě
veřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním městem Pardubice a Městysem Chroustovice fungovat hlídka Městské policie z Pardubic. Bude dohlížet na bezpečnost
a pořádek v obci. Podobně bude tuto službu využívat
město Hrochův Týnec, Chrast a obec Rosice.
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KONTEJNER NA POUŽITÝ PAPÍR

Od letošního listopadu bude občanům k dispozici
kontejner na použitý papír.
Bude umístěn
před budovou ZŠ.
V příštím roce
plánujeme pořízení těchto kontej-

nerů i do místních částí.
ZNEUŽITÝ KONTEJNER NA TEXTIL!

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DIAKONIE BROUMOV
VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

Ø Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
Ø Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Ø Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte zbytky
látek)
Ø Domácí potřeby – nádobí, skleničky – vše
nepoškozené
Ø Vatované přikrývky, polštáře a deky
Ø Obuv – veškerou nepoškozenou
Ø Hračky – nepoškozené a kompletní
Věci, které vzít nemůžeme:
Ø Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,
matrace, koberce – z ekologických důvodů
Ø Nábytek, jízdní kola a dětské kočárky
Ø Znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční 3. a 4. prosince 2013 od 15-16.30
hodin v Základní škole Chroustovice - vchod od parkoviště.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany
z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

V letošním roce byl Městysem Chroustovice ve spolupráci
s firmou DIMATEX CS pořízen kontejner na sběr použitých oděvů a textilních materiálů. Na kontejneru je uveden návod k použití a popis, co do kontejneru patří a co ne.
Bohužel někteří naši občané vyhazují do kontejneru věci,
které tam opravdu nepatří!
Letos v létě bylo do kontejneru vhozeno zkažené maso
a uzeniny, což se v horkém letním počasí rychle zkazilo
a vylíhli se v něm červi. Veškerý vhozený textil byl již
tím pádem nepoužitelný.
Zaměstnanci TS s tímto obsahem musí manipulovat
a rozhodně to není nic příjemného. Svozová firma nás
informovala, že s touto situací se ještě v jiných obcích
nesetkala.
Žádáme tedy všechny občany: Aby tento sběr měl nějaký
smysl, respektujte účel, k jakému jsou tyto nádoby pořízeny.
Děkujeme
ANDĚLÍČCI Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ

Pozvánka
na sobotu 16. listopadu 2013 od 9.00 hodin
v ZŠ Chroustovice.
Kurz je vhodný pro děti i dospělé.
Cena kurzu 100,-Kč.
Přihlásit se můžete na e-mailu lidakoci@seznam.cz
nebo telefonicky 724 508 301, 469 674126
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V sobotu 12. října 2013 se konal
kurz malování na hedvábí, který
vedla naše věrná lektorka Ivana Vočková.
Po celé dopoledne panovala tvůrčí
a dobrá nálada, a jak se dílo kurzistům povedlo, můžete posoudit sami
na fotografiích.
L. K.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Pravidelné cvičení maminek s dětmi do 3 let věku pak
probíhá vždy každý čtvrtek od 9.30 do 10.15 hodin ve
velké tělocvičně místní ZŠ.
Na začátku školního roku se nám podařilo vybavit
školní družinu novým nábytkem. Staré skříně jsme nahradili novými, většími.
Veliký úspěch sklidil paravan (relaxační koutek), ve
kterém mohou děti odpočívat, hrát divadlo, prodávat a jinak rozvíjet svoji dětskou fantazii. Fakt, že je v něm pořád plno, mě utvrdil v přesvědčení, že taková věc do
družiny stoprocentně patří.
Všem dětem přeji, ať se jim ve družině, ale i v celé
škole líbí, ať jim jde učení s hravostí a lehkostí a ať si
v kolektivu najdou spoustu nových kamarádů.

Věra Bulvová
MATEŘSKÉ CENTRUM VČELKA

MC zahájilo ihned počátkem září opět svou činnost. Ke
společnému hraní a různým rukodělným aktivitám se
scházíme každé pondělí odpoledne od 17.00 do 18.30
hodin v prostorách malé tělocvičny místní ZŠ. V tento
čas si sem spolu s námi chodí hrát i starší sourozenci či
naši kamarádi a velmi rádi zde přivítáme i děti další.

Kromě těchto standardních činností připravuje Mateřské
centrum Včelka pro následující měsíce i další aktivity.
V listopadu, konkrétně v pátek dne 22. 11. 2013 od
17.00 hodin, se bude konat další ročník Předvánočního
tvoření pro maminky. Využijeme období nadcházejícího
adventu pro vytvoření nějaké hezké a určitě nevšedně
vypadající vánoční dekorace.
První prosincovou sobotu 7. 12. 2013 od 14.00 hodin se
bude konat již tradiční Mikulášská besídka.
S ohledem na právě probíhající rekonstrukci místní sokolovny se bude konat jen na méně tradičním místě. Aktuální a rozhodně podrobnější informace poskytneme
vždy zhruba se 14denním předstihem prostřednictvím
místního rozhlasu i plakátů předem vyvěšených na obvyklých místech.
Doufám, že si z naší nabídky vyberete, a budeme moc
rádi, když se námi připravovaných akcí zúčastníte.
Za všechny maminky a děti přeji všem čtenářům příjemný podzim a těším se na setkávání s vámi.
Za MC Mgr. Dana Bačkovská
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

V měsíci září se třídy naplnily novými dětmi. Nastoupily
na místa, která jim uvolnili předškoláci, kteří odešli do
základní školy.

Chtěla bych se ještě vrátit k předškolákům, kteří každoročně opouštějí naši MŠ.
Na konci měsíce června si děti se svými učitelkami připraví pro rodiče a blízké vystoupení, které je spojeno
s pasováním na školáky a promenádou s novou školní
taškou nebo batohem.
Celé vystoupení má slavnostní atmosféru. Této akce se
také účastní ředitelka ZŠ, její zástupkyně, učitelka, která
tyto děti bude učit v 1. třídě, a také paní starostka městyse Chroustovice.
Stalo se již dobrou a dlouholetou tradicí, že rodiče dětí,
které opouštějí MŠ, připraví pro svoje děti zábavné odpoledne plné soutěží.
V letošním roce bylo toto odpoledne nazváno Cesta kolem světa. Všechny děti se sešly v tělocvičně ZŠ, kde pro
ně bylo připraveno mnoho různých tělovýchovných aktivit. Odtud se po skupinkách vydávaly na stanoviště, kde
poznávaly život v různých světadílech spolu s klasickým
oblečením, které je pro danou oblast typické. Obdivuhodné bylo, že se zapojily celé rodiny.

Vyvrcholením byl karneval v Rio de Janeiru, kde se děti
seznámily s novým tancem – makarénou. Po karnevalu
bylo společné focení a odchod rodičů domů.

Všem rodičům bychom chtěli velice poděkovat a zároveň doufáme, že tato zažitá tradice bude pokračovat
i v nadcházejících letech.
Po odchodu rodičů pokračovalo odpoledne jen za účasti
dětí, a to společným opékáním vuřtů. Všichni předškoláci prožili noc bez rodičů společně se svými kamarády
a učitelkami. V letošním roce to bylo poprvé, kdy děti
spaly v budově MŠ a ne ve stanu, který každoročně pro
děti zapůjčí a postaví hasiči z Holešovic. Důvodem bylo
deštivé počasí.
A teď krátce k novému školnímu roku 2013/2014.
Celý tento rok bude děti provázet Krtek se svými kamarády.

Pro děti je připraveno v rámci MŠ mnoho společných
akcí – např. divadelní představení, plavecký výcvik, vycházky s brannými prvky, mikulášská nadílka, posezení
u stromečku, zpěv koled v kostele, návštěva 1. třídy, návštěva domova s pečovatelskou službou, zimní olympiáda, karneval, návštěva knihovny, slet čarodějnic a čarodějů, majáles, vycházka na kozí farmu do Lozic, MDD,
školní výlet, rozloučení s MŠ.
Paní ředitelka ZŠ bude v MŠ provádět logopedickou
nápravu řeči.
Dále jsou plánovány akce společné pro rodiče a děti:
1. Drakiáda
2. Slavnost světýlek
3. Čas zvonků vánočních
4. Velikonoce v MŠ
Tyto akce jsou k nahlédnutí na nástěnce, která je umístěna ve výloze U Tučků.
V rámci komunitní školy v Chroustovicích byly dětem
nabídnuty zájmové kroužky – Školička, Angličtina, Jóga,
Jumping.
V letošním roce se také změnila sestava pedagogického
sboru. V oddělení Zajíčků pracuje vedoucí učitelka Ludmila Jelínková a nově příchozí učitelka Martina Špásová.
V oddělení Veverek pracuje učitelka Jaroslava Hlaváčková a nově příchozí učitelka Ludmila Tůmová.
Závěrem bych chtěla sdělit, že se budeme snažit předat
dětem vše, co známe, umíme a o čem jsme přesvědčené,
že je pro jejich vývoj důležité.
Za celý kolektiv Jaroslava Hlaváčková
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

Zájezd do severní části Pardubického kraje
Stalo se již tradicí, že český zahrádkářský svaz
v Chroustovicích organizuje v měsíci září zájezd.
Letošní zájezd byl nasměrován do Letohradu a Králík.
Počasí již před dnem 21. září neslibovalo nic pěkného. Vyjížděli jsme za deště. První zastávkou bylo
Muzeum řemesel v Letohradě. Toto muzeum je
poměrně nové zařízení. Je rozděleno na několik prohlídkových okruhů. V první části jsou zachyceny
nejdůležitější obory lidské práce, jak probíhaly
v minulém a předminulém století. Jsou zde předměty ze zemědělství, obchodu, kovářství, mlékárenství,
počátku železnice, obchodu i hostince. V dalších
okruzích jsou předměty ze zemědělství, školní třída
z 19. století, lékárna, ordinace a podobně. Vše je
pečlivě uspořádané a popsané, dokonce doplněné
zvuky strojů i zvířat.

Výstava v Častolovicích
Český zahrádkářský svaz Chroustovice vystavuje
svoje exponáty v Častolovicích již na 15. oblastní
zahrádkářské výstavě, která má název Zahrada východních Čech.

Pořadatelům se podařilo ukázat celou řadu zajímavých zahrádkářských výpěstků a novinek v oblasti
ovoce, zeleniny a květin. Ke zhlédnutí i k nákupu
jsou zde také potřeby a pomůcky pro zahrádkáře.
Rozšířila se i výstavní plocha na více než 2500 m2.
Výstava ukazuje nejen to, co se dá na zahrádkách
vypěstovat, ale také dává návody, jak dosáhnout co
nejlepších výsledků. Radu dává i novým pěstitelům
a učí je milovat přírodu kolem nás.
Další částí zájezdu bylo město Králíky s Horou
Matky Boží, kde je umístěn klášter, který je významným poutním místem.
Při příjezdu do Králík jsme viděli horu zahalenou do
mraků. V klášteře jsme poobědvali a při jídle se náhle objevilo sluníčko a ukázal se krásný výhled na
Orlické hory, Králický Sněžník a Jeseníky.
V klášteře z konce 17. a počátku 18. stol. jsme si
prohlédli krásné obrazy, sochy a unikátní kapli svatých schodů.
Třetí zastávkou bylo Vojenské muzeum v Králíkách. Toto muzeum je umístěno v bývalém objektu
státního statku. Jsou zde zbraně a vojenský materiál
z období 1. republiky do r. 1939. Expozice je doplněna materiály z opevnění, které mělo chránit naši
republiku proti Němcům. Dále jsou zde umístěny
zbraně, které používala naše armáda po roce 1945
do r.1990.
Po celý výlet jsme nemuseli použít deštníky, ale celou zpáteční cestu až do Zámrsku pršelo.
Mgr. Petr Schejbal

Součástí výstavy je i soutěž o nejlepší misku ovoce. Jako každoročně, tak i letos přivezli chroustovičtí zahrádkáři své výrobky (na fotografii krajní misky
č. 15 a 16), na jejichž aranžování mají zásluhu jak
dospělí, tak mladí členové.
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Předseda Základní organizace ČZS Chroustovice
Jiří Drbal

INZERCE

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

Mgr. Zuzana Slonková

Mateřské centrum Včelka
zve děti i rodiče na tradiční
Mikulášskou besídku.
Bude se konat první prosincovou
sobotu 7. 12. 2013 od 14.00 hodin
Podrobnější informace o místě konání budou
poskytnuty s dostatečným předstihem
prostřednictvím místního rozhlasu i plakátů
vyvěšených na obvyklých místech.

Advokátní koncipient
Mobil: 724 383 488
E-mail: zuzana.slonkova@akvankova.cz
566 01 Vysoké Mýto, Rokycanova 114
Pobočka:
Tel./fax: 465 422 797
565 01 Choceň, Dolní 222
www.akvankova.cz

BESEDA PRO DŮCHODCE
VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ

Městys Chroustovice
a Základní škola T. G. M. Chroustovice pořádají
v pátek 29. listopadu 2012 od 17 hodin
v kulturním sále základní školy
tradiční předvánoční

TRADIČNÍ
VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ

BESEDU PRO DŮCHODCE.

Program:

V programu vystoupí Valerie Zawadská.
Zpívat bude zrakově postižená
Monika Mašková
Doprava z místních částí bude uvedena na
plakátech.
Bezbariérový přístup do objektu je zajištěn.

Vystoupení žáků- ve 14.30 a 16.30 hodin
Výtvarné dílny pro děti a dospělé
Prodej drobných dárků
Betlém
Kavárnička k příjemnému posezení

Občerstvení je zajištěno. Srdečně zveme všechny seniory

v úterý 17. prosince 2013 od 14 hodin
do budovy Základní školy Chroustovice.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

VÁNOČNÍ KONCERT

Všichni jste srdečně zváni

První adventní neděli,
tj. 1. 12. 2013 v 17 hodin
bude opět jako v předchozích
letech slavnostně rozsvícen
vánoční strom
na náměstí v Chroustovicích.
S programem vystoupí žáci
ZŠ Chroustovice.

Městys Chroustovice
pořádá v pátek 20. 12. 2013
od 18 hodin v kostele sv. Jakuba Většího

VÁNOČNÍ KONCERT.

Zpívat bude zrakově postižená Monika Mašková.
Občerstvení bude zajištěno.

Teplé občerstvení bude zajištěno.
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260 LET MARIÁNSKÉHO SLOUPU V CHROUSTOVICÍCH

kněz Antonín Škrochovský, který dosáhl hodnosti
děkana a arcibiskupského vikáře. Ten je také uveden
v textu na podstavci mariánského sloupu, byť v nepřesné podobě.
Na zadní straně podstavce je tento obtížně čitelný
nápis (přepis uvádíme v dnešním pravopise): Postavena (rozuměj statue = socha) za časů důstojného,
velebného a vysoce váženého pana Antonína Strochovského (správně Škrochovského). Posvěcena
jest za rychtáře France Nováka a Martina Loskota
obecního. Pod tímto nápisem je arabskými číslicemi
již nečitelně uvedeno datum zřejmě 1752. To je také
uváděno v literatuře jako rok vzniku. Chronogram,
vytesaný v nápise na přední straně pomníku, však
uvádí datum 1753. Chronogram je letopočet (stavby,
díla), uvedený pomocí zvýrazněných písmen s číselnou hodnotou v latinských (někdy i českých) nápisech.
V každém případě uplynulo od vzniku této sakrální
umělecké památky 260 let. Socha byla v roce 1804
při vichřici sražena a poškozena. Nákladem obce
však byla znovu obnovena, zajištěna, tehdy také
ohrazena plotem a ozdobena čtyřmi stromy. Dnešní
vzrostlé lípy nevypadají na původní stromy ze začátku 19. století a je zřejmé, že udržovací péče musela být kontinuální, jak to ostatně odpovídá duchu
obtížně čitelného nápisu na přední straně sloupu
s chronogramem, kde se mluví o stráži a opatrování.
Patří k vizitce vyspělých kulturních národů, k nimž
se stále počítáme, o své duchovní, kulturní, umělecké památky pečovat a předávat je dalším generacím
v dobrém stavu, a to bez ohledu na velkou názorovou pluralitu dnešní společnosti. Již 26O let je
P.Maria na mariánském sloupu líbezným neměnným a tichým svědkem všeho dění, již 260 let je
Při jihovýchodním okraji vlevo od kostela se v udr- součástí barokního ozvláštnění, posvěcení a požehžovaném parčíku nachází, kryt čtyřmi vzrostlými nání naší domoviny.
lípami, sloup se sochou Panny Marie Immaculaty.
A je proto potěšitelné, že hlava této sochy je ve
Tento typ sochy k uctění P. Marie byl stavěn nejen středu nové, velmi pěkné pohlednice Chroustovic.
u nás, ale i v jiných zemích Evropy a dalších světa- Važme si toho.
dílech, zvláště v době baroka.
P. Maria v tomto pojetí je tradičně zobrazována stojící na zeměkouli, patou drtí hadovi (ďáblu) hlavu
a před nohama má půlměsíc. Hlava světice bývá
opatřena 12 zlatými hvězdami (což je mimo jiné
i symbol Evropské unie). V případě naší sochy je
hlava opatřena 5 hvězdami.
Jde o dílo neznámého autora z jemnozrnného pískovce, postavené nákladem obce v 18. století za
časů vlády Marie Terezie (1740 – 1780). V této době
bylo jméno této panovnice (jinak matky 16 dětí)
velmi oblíbené. Připomeňme, že zakladatelka
chroustovického kostela v dnešní podobě z roku
1744 byla hraběnka Terezie Kinská.
V tereziánské době 18. století byl v Chroustovicích
farářem po dobu 41 let (1739 – 1780) vzdělaný
Pavel Studnička
Při cestě podél pravého břehu Novohradky vznikla
historickým vývojem v naší obci velká vřetenová
náves, kterou dnes v našem městysi úředně nazýváme náměstí Josefa Haška.
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NAPOLEONŮV MARŠÁL POCHÁZEL Z CHROUSTOVIC

Kníže Filip Kinský a jeho sestra vyrůstali na chroustovickém panství, které patřilo jejich rodu od roku
1736.
Filip se staral o výstavbu zámku, jeho krásná a oduševnělá sestra Marie Terezie zde poznala polského
knížete Andreje Poniatowského, za něhož se v roce
1761 provdala. (Byl to bratr Stanislava II. Augusta,
posledního polského krále před trojím dělením
země.)
Kněžna ve 33 letech ovdověla a uchýlila se na panství svého bratra Filipa do Chroustovic. (Viz
Chroustovický zpravodaj č. 64, str. 1.) Její syn Józef
Antoni Poniatowski tady prožil celé svoje dětství;
později žil i ve Vídni a ve Varšavě.
Princ Pepi – jak se mu říkalo – byl vzdělaný a šarmantní. Býval vítaným hostem ve všech salonech
evropské šlechty, a zvláště dámy jím byly přitahovány. Také on jim věnovával svou přízeň, ale byl od
dětství vychován pro vojenskou službu.
Vstoupil do rakouského vojska, kde se stal poručíkem, později plukovníkem a adjutantem císaře Josefa II.
V roce 1788 se zúčastnil války rakousko-turecké.
Kníže Poniatowski nebyl však jen vojevůdcem. Byl
především diplomatem a vlastencem, jehož snem
bylo Polsko, které by bylo opět jednotné a nezávislé.
A k tomu by mohl přece dopomoci i sám Napoleon
Bonaparte.

V červnu 1812 přijímá kníže Poniatowski velení
V. sboru Velké armády, která se skládá ze tří polských divizí, a vydává se s císařem na ruské tažení.
Vyznamenává se v bitvě u Borodina a z mužů, kteří
po nešťastné bitvě zbyli, buduje znovu polskou armádu.
16. října 1813 se rozhořela bitva u Lipska. Během
dne je Napoleonovi čím dál jasnější, že situace pro
jeho armádu nevypadá dobře. Večer si k sobě nechává povolat muže v polské generálské uniformě, který prokázal taktický um a osobní statečnost. Přímo
na lipském bojišti povyšuje statečného knížete Józefa Poniatowského na maršála císařství.

Při ústupu přes řeku se nově jmenovaný maršál
snaží zachránit své muže

Kníže Poniatowski miloval nade vše svou vlast.
Dokázal se za ni bít jako lev.

19. října zahajují Napoleonovy sbory ústup přes řeku
Halstru. Ale kníže se svými muži se brání do posledních
sil. Když konečně přijde čas ustoupit, není kudy. Francouzské provizorní mosty přes řeku vylétly nedopatřením do vzduchu. Kníže tedy nechává na bárku naložit
raněné, ale sám, také raněný, odmítá vstoupit na palubu.
Má už před sebou vidinu smrti. „Hodina smrti se ostatně
blíží. A já chci umřít jako polský generál, a ne jako francouzský maršál.“
Pobídne koně a ponoří se s ním do řeky. Kůň opravdu
doplave k druhému břehu, svoboda už je na dosah, když
tu zákeřná kulka všechno změní. Statečný kníže klesá
pod hladinu, jak mu to kdysi předpověděla cikánka.
Řeka vydá jeho tělo až za několik dní. Nabalzamované je
později pohřbí v hrobce polských králů v Krakově.
Na čestném nádvoří prezidentského paláce ve Varšavě
stojí jezdecký pomník knížete Poniatowského.
19. října letošního roku uplynulo od dávno zapomenuté
bitvy u Lipska 200 let. Ať tedy ožijí alespoň na chvíli
vzpomínky na statečného francouzského maršála, který
prožil pár šťastných let svého mládí v Chroustovicích...
L. S.
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ZE VZPOMÍNEK FARÁŘE OLIVY (Dokončení)

Z mých vzpomínek na pobyt řezenské knížecí rodiny
Thurn — Taxiské v Chroustovicích:
Bylo srpnové nedělní odpoledne roku 1910. Po vykonané pobožnosti, jako obyčejně, vyšel jsem si do zámeckého chroustovického parku. Všedního dne bývali
tam se mnou dr. František Zemánek a učitel Balous, ale
v neděli býval jsem sám. Slunce pěkně hřálo a příroda
oddychovala souměrně a klidně. Procházel jsem se po
písčitých stezkách sem a tam, až náhle spatřil jsem dva
mladé důstojníky, kteří obcházejíce zámek, prohlíželi si
jej s obzvláštní zálibou. Zastavivše se pod zámeckým
znakem z dob pánů Kolovratů, živě rozmlouvali. Potom
přímočaře zamířili ke mně. Jeden z nich tváře mladistvě
sličné, přistoupiv ke mně asi na tři kroky a uctivě zasalutovav, prosil:
„Velebný pane, neračte se hněvati, že obtěžuji. Přijeli
jsme z Pardubic, kde sloužíme u kavalerie. Prohlížíme si
zámek a některé věci jsou nám nejasné, jako například
sám zámecký znak. Račte nám laskavě něco o tom pověděti.“
Přirozeně, že takovéto prosbě musil jsem vyhověti.
Proti mému zdráhání vzali páni důstojníci mne doprostřed a vrátili jsme se pod zámecký znak. Vyložil
jsem nejprve něco z dějin zámeckých, pak stavbu zámku
za Kolovratů i s jich znakem a naposled učinil jsem
zmínku o knížecím rodě Thurnů a Taxisů, jimž nyní zámek náleží.
Potom požádali mne páni důstojníci, abych jim ukázal
některé zámecké památnosti. Uvedl jsem je tedy k pomníčku s francouzským nápisem, který na památku svého bratra Filipa dala
v zámeckém parku postaviti kněžna Poniatowská,
a zároveň jsem jim vysvětlil celý tehdejší děj,
co o něm zachovala
mimo písemné záznamy
i lidová tradice.
Důstojníci vyslechnuvše jej, prosili, mohli!i by se podívati do zámeckých komnat. Odpověděl jsem, že asi stěží, poněvadž thurn-taxiská vrchnost toho nikomu bez zvláštního svolení nedovoluje, leč by
snad vrátný a zároveň správce zámku Keckštein v tomto
případě učinil výjimku. Mladší z důstojníků se pousmál
a se slovy „zkusme to“ vybídl nás k cestě do zámku. Ale
vrátný Keckštein nechtěl o tom ani slyšeti. Marně jsem
se v tom směru přimlouval.
Náhle však jako deus ex machina rozťal situaci mladší
důstojník. Sáhnuv do náprsní kapsy, vyjmul z elegantní
tobolky dvě navštívenky. Jednu podal mně a druhou
panu Keckšteinovi. Na nich bylo tištěno: František Josef Maximilian, dědičný princ z Thurnů a Taxisů, či
doslova: „Franz Joseph Maximilian, Erbprinz von Thurn
und Taxis“.

To účinkovalo. Pan Keckštein, přehluboce se ukloniv,
vzal mohutné dva svazky klíčů, prováděl nás zámkem
a sám k vyzvání princově vysvětloval, co by nás mohlo
zajímati.

Asi po hodině ocitli jsme se na zámeckém nádvoří
a rozhlíželi se po okolí. Toho okamžiku použiv, oznámil
jsem dědičnému princi, že již roku 1898 bylo mi ctí spatřiti jej při návštěvě Chroustovic jako pětiletého chlapce
a pak jsem mu doličoval, jak byl oblečen a jak se choval.
Princ jen se usmíval a po skončení mém dodal:
„Já ovšem se na to nepamatuji, ale jsem rád, že jste mi
to, velebný pane, pověděl. Dle toho jsme tedy staří známí.“ „Ach, nikoliv“ namítal jsem, „ staří známí. Starým
jsem toliko já, ale Vaše Výsost je v nejkrásnějším mladém
věku.“
„Ale i to mládí,“ odpovídal princ, „brzo uteče. Ostatně
mám k vám, velebný pane, prosbu. Její císařská a královská Výsost, má milovaná matka a jeho knížecí Jasnost,
můj drahý otec vyslali mne sem do Čech, abych se naučil
perfektně česky, abych poznal český lid, českou zem, českou literaturu, kulturu, českou minulost i přítomnost.
Rád bych také navštěvoval českou společnost. I myslím,
že bych v tomto směru ve vás nalezl dobrého učitele.
Smím doufati?“
Jsem Vaší Výsosti,“ odvětil jsem, ukloniv se, „vždycky
k službám, ovšem svolí-li k tomu paní kněžna i kníže
pán.“
„Dobře,“ dodal princ, „začali bychom tedy od 15. září.
Já sem ještě zajedu.“
Ale už nezajel. Dne 1. září obdržel jsem z Pardubic telegram: „Z rozkazu Její císařské a královské Výsosti, mé
milované matky a Jeho knížecí Jasnosti, mého drahého
otce, jsem povolán do Řezna. Na brzkou shledanou. Váš
František Josef, dědičný princ z Thurnů a Taxisů.“
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Pak počátkem ledna 1911 odešel jsem z Chroustovic
a o dědičném princi jsem neobdržel již žádných zpráv až
do vypuknutí světové války. Při jejím počátku odešel
thurntaxiský majorátní pán s rakouskou armádou do
pole, zatímco otec jeho, panující kníže Albert, jakožto
dědičný majitel dragounského pluku bavorského, nastoupil do fronty německé. V této válce pak při útoku na
ruskou frontu byl princ František Josef těžce raněn a při
ústupu rakouské armády od Rusů zajat. Zemřel v Rusku.
Tehdy už jsem byl farářem v Radhošti. Obdržev zprávu
o jeho smrti, bolně jsem zaplakal, poněvadž jsem v něm
poznal člověka dobrého, krátce šlechtice nejen krví, ale
i duší. Čechům byl velice nakloněn. Knížecí rodiče uctili
pak jeho památku tím, že v obcích na všech svých panstvích obdarovali chudé a pamatovali na všecky své patronátní kostely. Sv. Jiří v Radhošti mimo jiné obdržel
nádherný misál a překrásný bílý pluviál. Není divu, že
kdykoliv jsem na tyto dary pohleděl, do oka vtírala se mi
slza a do duše snivá vzpomínka na okamžiky, jež jsem
v přítomnosti dědičného prince Františka Josefa
v Chroustovicích strávil. Ave, anima pia! Odpočinutí
věčné...
Uvedené ukázky ze vzpomínek byly otištěny v roce
1941 ve Východočeských novinách vydávaných v Pardubicích, kam je sám farář Václav Oliva poslal.

nice, odznaky, sladkosti a balonky. Dětský vojenský výcvik vyvrcholil ukázkou vojenského zásahu jednotky
Patriot, klubu vojáků v záloze. Poté si děti mohly prohlédnout vojenské zbraně, oblečení a projet se vojenským
džípem. Velké díky patří také rodičům, kteří své děti přivedli ve vojenském oblečení, někdy i s vojenskými rekvizitami, a podtrhly tak atmosféru vojenského dne. Největší odměnou nám byl velký ohlas, kladné hodnocení rodičů a především spokojené tváře přítomných dětí.
Dětským dnem lhotecká pouť neskončila. Následovala tradiční lávka, bez které by se naše pouť neobešla.
I soutěžící lávky museli prokázat své vojenské schopnosti a děti jim rády zapůjčily některá stanoviště. Do soutěže
se přihlásil i Mrazík s Marfušou a podávali takové výkony, že se diváci mohli potrhat smíchy. Na závěr všichni
dostali krásné ceny. Celý den hudebně doprovázel DJ
Jarda, pro zájemce byl na rybníku připraven raft a děti
se mohly projet na koni.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat především
Městysi Chroustovice za finanční a technickou podporu
při zajištění lhotecké pouti, ale také všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na organizaci této akce. Současně
Vás srdečně zveme na příští lhoteckou pouť, která se
bude konat 12. 7. 2014.
SDH Lhota

1. část tohoto vyprávění byla uvedena v Chroustovickém
zpravodaji č. 66 v říjnu 2012.
Historické fotografie z archivu J. Drbala
LHOTECKÁ POUŤ SE VYDAŘILA

Druhou červencovou sobotu se v místní části Lhota
u Chroustovic uskutečnila tradiční lhotecká pouť, letos
ve vojenském stylu, pořádaná Sborem dobrovolných hasičů. Od rána mezi sebou soupeřilo několik družstev v malé
kopané. Na prvním místě se umístila Luže, na druhém
místě Lhota a třetí cenu si odnesli fotbalisté z Mentoura.
Od 14 hodin byl prostor věnován především dětem, pro
které byl připraven dětský vojenský den. Děti si tak zahrály na vojáky a zkusily si projít pomyslným vojenským výcvikem. Ve vyznačeném vojenském prostoru
zdolávaly jednotlivá stanoviště. Na začátku akce obdržely mapu a byly namaskovány v obličeji. Na dalších stanovištích si vyzkoušely střelbu ze zbraně na cíl, plazení,
přelézání překážky, házení granátem, běhání přes pneumatiky nebo prokazovaly své vojenské vědomosti. Za
úspěšné absolvování lhoteckého vojenského výcviku
získaly vojenský průkaz, známky na krk, prázdné náboj-

O POHÁR STAROSTKY MĚSTYSE

V sobotu 14. září 2013 se v areálu školní zahrady
v Chroustovicích uskutečnila tradiční soutěž v požárním
útoku O pohár starostky městyse Chroustovice.
I přes nepřízeň počasí se jí zúčastnilo 5 družstev mladších dětí, 3 družstva starších, dokonce se přijela ukázat
i přípravka z Vinar. Z dospělých dorazilo 9 družstev
mužů a 4 družstva žen.

Sice nepršelo, ale zářijové dopoledne neukázalo právě
svou přívětivou tvář. To se naštěstí změnilo a v odpoledních hodinách se ukázalo i sluníčko. Vhod přišlo všem
soutěžícím i přihlížejícím bohaté občerstvení.
Družstva dětí SDH Chroustovice podala sice svůj nejlepší letošní výkon, nicméně na soupeře to nestačilo. Ženám
se vedlo o něco lépe a smíšenému družstvu žen a mužů
soutěžících v kategorii MUŽI se vedlo nejlépe, když obsadili 3. místo. Vítězem se stali muži z SDH Hrochův
Týnec.
SDH Chroustovice i Městys Chroustovice děkují Základní škole Chroustovice za propůjčení prostor i za pomoc
při organizování závodu.
R. N.
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FOTBAL V CHROUSTOVICÍCH
Sezóna 2013/2014

Z důvodu odstoupení mužstva Bítovan hraje
mužstvo mužů v letošní sezóně opět 1.B třídu
ve skupině A. Cílem je pohybovat se v klidné
části tabulky, hrát líbivý fotbal a ukázat divákům doma i venku, že v Chroustovicích se
hraje dobrý fotbal, toto se po podzimní části
daří naplnit. Na soupisce mužstva se objevily nové i staronové tváře pod vedením trenérů Jana Uhlíře, Miloše
Heyduka.
Nabídka pro sponzory SK Chroustovice
Naše fotbalová mužstva hrají již několik let vyšší soutěže
a fotbalová utkání jsou vždy dobře navštěvovaná, proto
si dovolujeme Vám nabídnout možnost:
• pronájmu reklamní plochy v areálu hřiště
• reklamy na našich webových stránkách
• reklamy na dresech našich hráčů
• mluvené reklamy rozhlasem o sponzorech klubu v
areálu hřiště při všech utkáních
V případě zájmu kontaktujte sekretáře SK Chroustovice,
pana Josefa Chytila, e-mail: chytil@skchroustovice.cz
Těšíme se na Vaši spolupráci.
Více informací o našem fotbalovém oddíle SK
Chroustovice a výsledcích jednotlivých družstev
naleznete na našich webových stránkách http://
www.skchroustovice.cz
TABULKA - I.B t�ída skupina A - mui
Rk. Tým
Záp
1. Lue
12
2. Nasavrky
12
3. V. Mýto B
12
4. Chroustovice
12
5. Sezemice
12
12
6. R. B�lá
7. Zámrsk
12
12
8. �e�any n. L.
9. Mn�tice
12
12
10. Kameni�ky
11. Rosice n. L.
12
12
12. Dob�íkov
13. P�elou� B
12
14. Holice B
12

+
11
7
7
7
6
6
5
5
4
4
4
3
2
0

0 - Skóre Body
0 1
33:9
33
2 3 30:20
23
2 3 23:15
23
1 4 16:13
22
3 3 21:17
21
1 5 30:20
19
3 4 31:19
18
2 5 14:19
17
3 5 27:29
15
2 6 19:24
14
1 7 21:27
13
1 8 21:34
10
2 8 17:27
8
3 9 10:40
3

TABULKA - Okresní p�ebor starích ák�
Rk. Tým
Záp
1. Kameni�ky
10
2. Ronov
10
3. Vítanov
10
4. Rosice
10
10
5. D�enice
10
6. Chroustovice/Moravany
7. Svratouch
10
10
8. Nasavrky/Ct�tín
9. Svídnice
10
10
10. Hroch�v Týnec
10
11. Prose�
10
12. Mi�etice

+
8
7
7
6
6
4
4
3
3
2
1
1

0 - Skóre Body
0 2 41:29 24
1 2 51:16 22
1 2 33:23 22
3 1 53:13 21
1 3 28:16 19
2 4 33:26 14
1 5 25:27 13
1 6
8:15
10
1 6 14:35 10
1 7 16:34
7
2 7
7:35
5
2 7 13:53
5

Soupiska�týmu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bejblík
Besperát
Derka
Dostál
Dostál
Doubravský
Dvo�ák
Fikejs
Havlí�ek
Hor�i�ka�
Hotovec
Komárek
Kore�ek
Krejbich
Vondrá�ek
ídek

Jan
Roman
Pavel
Luká
Marcel
Pavel
Josef
Luká
Jaroslav
Pavel
Petr
Luká
Jaroslav
Zden�k
Ji�í
Ale

Pivovarská 404
Gorkého 2172
Ostrov 10
Jeniovice 73
Jeniovice 73
Bor u Chroustovic 39
M�stec 41
Lhota u Chroustovic 9
Turovská 216
Uhersko 22
Závodí 62
Ostrov 5
Hájenka 4
M�stecká 196
Chroustovice 36
Lhota 27�

Vysoké Mýto
Pardubice
Chroustovice
Jeniovice
Jeniovice
Chroustovice
Chroustovice
Chroustovice
Chroustovice
Uhersko
Chroustovice
Chroustovice
Chroustovice
Chroustovice
Chroustovice
Chroustovice

1974
1977
1993
1981
1987
1987
1981
1987
1983
1973
1988
1989
1981
1985
1979
1990

Moravany
Pardubice
Vysoké Mýto
Vysoké Mýto
AC Sparta Praha
Staré Hradit�
Moravany
Moravany
Slati�any
Vysoké Mýto
Vysoké Mýto
Pardubice

1990
1978
1989
1980
1992
1968
1983
1986
1979
1989
1980
1989

Hrá�i�na�hostování�
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Záleský
Kr�ávek
Lebeda
Uskoba

Tomáek
Tu�ek
Veselý
Mazánek
Brychná�
Lebeda
Uskoba
Uhlí�

Vojt�ch Slepotice 45
David
Michal tefánikova 544
Luká Vanice
Josef
Petr
Luká
Ale
Ale
Michael
Luká
Jakub

TABULKA - 3. t�ída - mui
Rk. Tým
1. K�ianovice
2. Zaje�ice
3. Holetín
4. Slati�any B
5. He�man�v M�stec B
6. Hroch�v Týnec
7. Orel
8. D�enice
9. Rosice
10. Bítovany
11. Trhová Kamenice
12. Horní Bradlo
13. Ct�tín
14. M�stec

Záp
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

+
10
9
8
8
8
7
5
4
5
3
2
3
2
1

02 0
2 1
2 2
1 3
0 4
0 5
1 6
3 5
0 7
2 7
3 7
0 9
1 9
1 10

Skóre Body
36:12 32
26:15 29
48:21 26
52:17 25
31:20 24
45:18 21
22:32 16
26:25 15
16:27 15
21:37 11
14:43 9
13:50 9
24:31 7
9:35
4
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