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UPOMÍNKA NA 100. VÝROČÍ VYPUKNUTÍ I. SVĚTOVÉ VÁLKY

Stavění pomníku v červnu 1934
Slavnostní odhalení pomníku v září 1934

28. června 1914 byl v Sarajevu zastřelen následník trůnu
arcivévoda František Ferdinand d´Este.
Atentát následně spustil rychlý sled událostí, vedoucích
k vypuknutí světové války. Čechy v té době byly součástí Rakouska-Uherska, které vyhlásilo válku Srbsku.
Evropa se ocitla ve válečném konfliktu. První boje světové války se odehrály na několika frontách. Bojovalo se
v zákopech na západní frontě, na balkánské a italské
frontě a východní fronta probíhala v Prusku a Rusku.
Bojovalo se i na mořích a oceánech, do evropského konfliktu se zapojila i Amerika.
V Rusku vznikla v roce 1917 československá zahraniční
vojska, tzv. Československé legie.
Další legie se vytvářely na italské a francouzské frontě.
Československé legie bojovaly s cílem podpořit vznik
samostatného státu Čechů a Slováků. Československé
legie se vyznamenaly hlavně v červenci 1917 v bitvě
u Zborova. V roce 1918 obsadily Čs. legie téměř celou
Transsibiřskou magistrálu. Válka skončila v listopadu
v roce 1918.
Důsledkem světové války byl rozpad Rakousko-Uherska. Vznikly nové státy Československo, Rakousko
a Maďarsko, ale zaniklo carské Rusko, Osmanská říše
a Německé císařství.
Na památku chroustovickým obětem 1. světové války
byl postaven pomník na náměstí v Chroustovicích.
Jiří Drbal

POCTA HOLEŠOVICKÝM RODÁKŮM PADLÝM
V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE

František Dušánek, dědeček p. Jiřího Drbala,
při odchodu do 1. sv. války

Bojová technika v 1. sv. válce - dělo

Automobil v době 1. sv. války
Fotografie na 1. a 2. straně jsou z archivu Jiřího Drbala

Pro každého z nás utíká čas stejně, ať jsme kdekoliv
v tomto světě. Pouze někteří lidé mají privilegia neuvěřitelná, pro nás nedosažitelná až neskutečná, udělující
jim práva téměř nadlidská. Ale přes to všechno existuje
lidská spravedlnost, protože každý dojde na konec své
pozemské cesty, ať chce, či ne…
A nám, obyčejným lidem, tento letící čas připomíná, že
se blížíme k datu, kdy máme konečně příležitost splatit
dluh, který máme vůči svým předkům, tedy těm, kteří
museli naplnit až do poslední kapky krve své povinnosti
při propuknutí války v roce 1914. Pokud se někdo ptá,
o jaký dluh se jedná, pak odpovědí je, že jsme na ně a jejich oběti velice rychle zapomněli. Jako by zde nikdy
nebyli. A tak nezbývá, než si onen vzdálený čas připomenout.
Na rozkaz c.k. hejtmanství v Chrudimi z 28. července
1914 museli následující den představitelé obce Staré Holešovice odevzdat armádě v Chrudimi 39 koní.
Rozhodnutím obecního úřadu této obce byli určeni za
jejich průvodce a strážce následující pánové:
Ze Starých Holešovic to byli František Filipi, František
Havlíček, Josef Hejduk, Václav Peterka a Čeněk Smejkal
(pro 15 koní).
Z osady Březovice Eduard Dostál, Jan Dvořák, Josef
Jozka, Jan Němeček, Michal a Štěpán (pro 18 koní).
Z Lipce František Dalecký a Bohumil Palata (pro
6 koní).
Jmenovaní průvodci a strážci koní museli společně vyrazit od sv. Jána po císařské silnici 29. července ve 2 hodiny ráno a na odvodišti koní v Chrudimi se pak hlásit
a koně předat vojákům nejpozději v 5 hodin ráno. Za
obecní úřad toto rozhodnutí podepsal radní František
Peterka.
Celá tato akce byla již zřetelným signálem, upozorňujícím, že pro zločinné choutky některých mocných vládců,
lačnících po dalším hromadění bohatství a rozšíření
opojné moci, přichází válka s nezbytným doprovodem
smrti, v jejímž úděsném náručí budou hynout nejen koně,
ale především miliony naprosto nevinných a hlavně mladých lidí (bylo jich víc než 10 milionů), že bude zničen
bezpočet rodinných svazků a budou rozmetány tisíce
a tisíce obcí a měst. Teď byli sedlákům odebráni a odváděni koně, jejich miláčci, pro ně nejcennější představitelé zvířat na jejich dvorech, nejdůležitější pracovníci při
naplňování podmínek pro udržení prosperity jejich usedlostí, ale i pro zdůraznění jejich cti, pýchy i lásky. Jejich
koně se však na jejich dvory již nikdy nevrátili.
Tentýž den bylo na základě rozhodnutí JehoVeličenstva
císaře Františka Josefa zasláno srbské vládě vypovězení
války, sepsané ve francouzském jazyce. Současně Jeho
Veličenstvo císař vydal hraběti Stürghovi vlastnoručně
psaný manifest „Mým národům“, který byl již 29. 7.
1914 vylepen i na „stoleté“ informační tabuli, stojící na
holešovické návsi, na plácku mezi chalupami rodin Málků a Futerů.
Tím rakovina války, zvaná později „velká“ a nakonec
I. světová válka, neskončila. 2. srpna Německo vypově-
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dělo válku Rusku a 3. srpna Francii. 4. srpna vypověděla
Anglie válku Německu a 5. srpna vyhlásilo Německo
válku Belgii. 6. srpna vyhlásilo Rakousko válku Rusku
a Srbsko vyhlásilo válku Německu. 7. srpna vypovědělo
Rakousko válku Černé Hoře. 11. srpna vypověděla Anglie válku Rakousku a tentýž den Francie vyhlásila válku
Rakousko-Uhersku. 12. srpna vypovědělo Německo válku Černé Hoře a 23. srpna vypovědělo Rakousko-Uhersko válku Japonsku.
Ještě před vypuknutím války byly (29. července) pro
všechno zboží stanoveny nové ceny, tzv. maximální tarify pro produkty, předměty či věci s jedinou cenou, určující jejich nejlepší jakost. Byly stanoveny i ceny rekviziční, podstatně nižší než ceny tržní, s odůvodněním, že
by tak mělo být zabráněno zdražení chleba pro chudé
(rozhodně to ale nefungovalo). 30. července byly stanoveny maximální tarify potravin, aby jejich ceny byly
v celém chrudimském okrese stejné.
30. července informovalo c.k. okresní hejtmanství všechny obecní úřady, že v případě války budou obcím docházet v jednom výtisku seznamy ztrát (mrtvých a raněných) bezprostředně po jejich vytištění od c.k. dvorní
a státní tiskárny. Obce byly povinné vyložit tyto seznamy
ztrát k všeobecnému nahlédnutí svým občanům.
31. července byla těsně před půlnocí vyhlášena všeobecná mobilizace, povolávající do zbraně muže do 38 let
věku. Ve svém důsledku přineslo toto rozhodnutí zločinné císařské zvůle i do obce Staré Holešovice úplný rozvrat rodin ve smyslu jejich dosavadních hospodářských
jistot, organizace prací, jejich rozsahu, náplní a potřeb
i začínajících či blížících se žní a především nezvládnutelná, nespravedlivá a nezměrná tragická loučení násilně
rozdělovaných rodin s perspektivou, že to je navždy.
V rodinách nastal nevýslovný smutek, žal, zmar, bolest,
beznaděj a pláč a strach z budoucnosti, jak uchránit rodiny a zajistit jejich potřeby, až muži odejdou do války
s reálnou perspektivou, že se domů již nikdy nevrátí.
8. srpna byla vyhlášena pracovní povinnost pro civilní
osoby do věku 50 let pro plnění potřeb ozbrojené moci
(armády), a to až do míst ohraničených válečnou čárou.
Pokud se jednalo o jejich trestnou činnost, podléhaly tyto
osoby vojenské trestní pravomoci.
20. srpna byla vyhlášena mobilizace II. výzvy, ve které
do zbraně nastoupili muži do věku 42 let. 3. září byli do
války povoláni muži 39letí, 6. září 40letí a 9. září 41letí
(později následovaly prohlídky a odvody mužů do 60
let). 17. října byli k odvodu povoláni muži ročníků 1892,
1893 a 1894.
V průběhu světové války tak sloužili, trpěli a umírali na
válčištích rakousko-uherské armády muži z českého království, povolaní na tato jatka od 18 do 52 let věku. Z katastrální obce Staré Holešovice bylo odvedeno do zbraně,
na fronty východní Evropy, Itálie a k námořnictvu,
k ochraně císařského trůnu ve Vídni 105 mužů. Tehdejší
stratégové a velitelé armád předpokládali, že válka bude
pohyblivá. Od samého počátku se z ní však stala válka
zákopová, se zákopy 2,5 až 3 m hlubokými, stovky kilometrů dlouhými, podle počasí až do výšky 1 m zaplněné
bahnem, s frontálním vedením bojů.
V té době úžasně narostla smrtící účinnost zbraní.
Z pušky se dalo vystřelit až 20krát za minutu, což byl

spíš kulomet než puška. Zaváděly se odstřelovací pušky,
kulomety, na frontu byly dodávány úplně nové, dosud
nepoznané, vraždící zbraňové systémy – tanky, letadla,
v mořích ponorky a vše se s překotnou rychlostí neustále
zdokonalovalo. Došlo dokonce k užití bojových smrtících plynů, např. Yperitu (hořčičného plynu).
Ani si nedovedeme představit a uvědomit, jací hrdinové
byli naši dědové, strýčkové, tak blízcí členové našich
rodin, jaké hrůzy museli pro svého císařského válečného
zločince prožít, jak byli rozklepáni strachem, jak strádali
a trpěli při zraněních, jak po svých dětech, vnoučatech,
ženách a rodinách toužili. V této krvavé řeži ztratilo
své životy 13 našich občanů. Byli to:
Z osady Staré Holešovice:
Robert Peřina - padl 26. listopadu 1914 ve věku 20 let,
na frontě, ve válečném střetu s protivníkem
Josef Filipi - padl 26. července 1915 ve věku 25 let, na
italském bojišti v alpském pohoří u Gorice
Václav Peterka - padl 13. srpna 1915 ve věku 23 let, na
italském bojišti v Korutanech
Jindřich Mudruňka - zemřel 3. března 1916 ve věku 36
let, na těžké zranění, při dopravě do lazaretu
Josef Vavroušek - padl 11. října 1916 ve věku 30 let, na
frontě při válečném střetu armád
Alois Mrázek - padl 26. října 1917 ve věku 45 let, na
italské frontě u Lovice
František Kudrna - padl v roce 1918 ve věku 34 let, na
ruském bojišti (podle poválečného sdělení úřadů)
Z osady Březovice:
Jan Dvořák, mlynář - padl 16. října 1915 ve věku 20
let, na ruském bojišti
Bohumil Dvořák, mlynář - padl 3. března 1916 ve věku
27 let, na italském bojišti u Zmrzlého vrchu
František Žídek - padl 12. ledna 1917 ve věku 44 let, ve
válečném střetu
Z osady Lipec:
Vincenc Křížek - padl 4. července 1916 ve věku 21
let, na ruském bojišti ve Volyňském lese
Josef Pravda - padl 2. srpna 1916 ve věku 41 let, na
ruském bojišti u Kryvojatky
Z osady Nové Holešovice:
Bonifác Kapucian - padl 25. března 1916 ve věku 29 let,
na ruské frontě jako dragoun
Doživotně zmrzačenými občany se stali z osady Staré
Holešovice Václav Kysela, František Janoušek ve
věku 42 let, Bohumil Chmelík ve věku 35 let, Bohumil
Beneš ve věku 22 let, František Havlíček ve věku
21 let, František Smejkal ve věku 42 let a z osady Nové
Holešovice Josef Jirout.
Při ochraně našeho právě zrozeného státu padl 19. června
1919 v boji v Czifaru u Levice na Slovensku legionář
František Kysela z osady Staré Holešovice ve věku
29 let.
Doufám, že jsme náš dluh vůči Vám tímto napravili.
Vzpomínáme na Vás jako na své hrdiny, jejichž jména
a životy nebudou zapomenuty ani příštími generacemi.
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Zdeněk Skupien, Holešovice č. p. 13

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané 10. 3. 2014

Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
l plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
l rozpočtová opatření č. 11 – 14 prosinec 2013,
l hospodaření městyse k 31.12.2013,
l rozpočet městyse Chroustovice na rok 2014 jako
vyrovnaný.
Celkem příjmy rozpočtu ve výši 20 372 000,- Kč
Celkové zdroje rozpočtu ve výši 20 372 000,- Kč
Celkem výdaje rozpočtu ve výši 20 372 000,- Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši 20 372 000,- Kč
Dále schvaluje:
l závazné ukazatele rozpočtu pro Základní školu T. G.
Masaryka a mateřskou školu Chroustovice, okres Chrudim ve výši 1 655 000,- Kč,
l dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování pečovatelské
služby s Odborným učilištěm Chroustovice, Zámek 1,
538 63 Chroustovice, IČ 60103370 v domě s 16 chráněnými byty Chroustovice č. p. 254 ze dne 30. 6. 2009.
Dodatek č. 5 specifikuje článek V. stávající smlouvy, a to
výši finančního příspěvku poskytovateli PS na období
1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 v částce 133 000,- Kč,
l pořízení změny č. 2 územního plánu Městyse Chroustovice,
l pro pořízení výše uvedené změny do funkce určeného
zastupitele paní starostku Marii Tlapákovou,
l zástupce pořizovatele změny firmu Ing. Vratislav Šedivý, G-BUSINESS (osvědčení zvláštní odborné způsobilosti č. 800037993),
l zpracovatele změny firmu SAUL s.r.o. Liberec,
l náklady na pořízení změny ÚP bude hradit zadavatel
změny Městys Chroustovice,
l prodej pozemkové parcely č. 649/2, ostatní plocha
v k.ú. Poděčely, kupujícímu panu Jánu Ruzsinszkému,
Poděčely 25, 538 63 Chroustovice za cenu stanovenou
znaleckým posudkem. Náklady spojené s vyměřením
a převodem pozemku hradí kupující. Poplatníkem daně
z nabytí nemovité věci je nabyvatel,
l prodej pozemkové parcely č. 881/5, ostatní plocha
v k.ú. Holešovice, kupujícímu panu Aloisi Čapkovi, Jana
Palacha 1252, 530 02 Pardubice za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady spojené s vyměřením a převodem pozemku hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovité věci je nabyvatel,
l
neinvestiční příspěvek pro TJ SOKOL Chroustovice ve výši 70 000,- Kč na vnitřní opravy Sokolovny
v r. 2014,
l neinvestiční příspěvek pro SK Chroustovice ve výši
100 000,- Kč na rok 2014.
l ZM pověřuje radu městyse jednáním o možném
bezúplatném převodu pozemků a staveb v areálu fotbalového hřiště v Chroustovicích s vlastníky TJ SOKOL
Chroustovice a SK Chroustovice.

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
l plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
l schvaluje rozpočtová opatření č. 1 – 5 /2014,
l schvaluje text kupní smlouvy na koupi nemovité věci,
a to jedné ideální sedminy pozemkové parcely č. 469/2
o výměře 5 728 m2, jedné ideální sedminy stavební parcely č. st. 173 o výměře 27 m2 a dále jedné ideální osminy pozemkové parcely č. 469/9 o výměře 2 899 m2, vše
v k.ú. Chroustovice, od prodávajícího Obce Moravany,
IČ 00273988, sídlo náměstí Hrdinů 136, 533 72 Moravany za celkovou kupní cenu ve výši 1 184,-Kč, což je
1,-Kč/ m2.
Bere na vědomí
l hospodaření městyse za měsíce leden – březen 2014.

městyse Chroustovice konané 5. 5. 2014
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VZPOMÍNKA NA OBČANA CHROUSTOVIC
Dne 15. května 2014
by se dožil 100 let
pan František PIDIMA,
zednický mistr, fasádník.
Rodák z Poděčel prožil se svou rodinou druhou polovinu svého života naplněného poctivou odbornou prací v Chroustovicích.
Vzpomeňte s námi.
Hana, František, Marie, Petr, dcery a synové s rodinami

INZERCE
NABÍDKA SLUŽEB PRO OBČANY
Zdeněk HAŠEK - Zednické práce
538 63 Chroustovice, Závodí 173
IČ: 45968926
Tel. 605 967 630

NABÍDKA GENERALI POJIŠŤOVNY A. S.
Generali Pojišťovna nabízí v rámci
spolupráce s Vaší obcí benefity pro
občany v následujícím rozsahu:
Sleva ve výši 30%:
• „Pojištění domácnosti, rodinných domů, víkendových obydlí“
Sleva ve výši 20%:
• „Úrazové pojištění“
• „Havarijní pojištění“
• „Povinné ručení“
Kontakt:
Jan Krtička
Široká 31, Chrudim
Tel: 605 846 927
E-mail: jan_krticka@generali.cz

ODBORNÉ UČILIŠTĚ CHROUSTOVICE

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
V sobotu 6. září 2014 se opět uskuteční svoz neskladného a nebezpečného odpadu se zastávkami:
8.00 – 8.20
8.30 – 9.05
9.20 – 9.35
9.40 – 9.55
10.00 – 10.10
10.20 – 10.35
10.40 – 10.55
11.10 – 11.20
11.25 – 11.35
11.40 – 11.55

Lhota u Chroustovic
Chroustovice – Závodí
Chroustovice – u Grandu
Holešovice
Březovice
Městec – u nádrže
Městec – nádraží
Poděčely – u hostince
Poděčely – náves
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.
DIAKONIE BROUMOV, sociální družstvo
VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minim. 1 m2, prosíme, nedávejte zbytky látek)
Domácí potřeby – nádobí, skleničky – vše nepoškozené
Vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

Odborné učiliště Chroustovice je jednou ze 16 škol zapojených do projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“,č. CZ.1.07/1.1.00/
44.0012.
Na aktivity projektu jsme obdrželi částku 9 309 600,- Kč.
Hlavním cílem je podpořit úroveň výuky oborů, jako je
zámečník, opravář, truhlář, tesař, zahradník, farmář…,
zároveň však také vzbudit zájem žáků základních škol
o tyto obory.
Stavební rekonstrukcí plechové haly v nákladu 4 mil. Kč
vzniknou dvě moderní dílny kovo oborů, další 3 mil. jsou
věnovány na strojní a nástrojové vybavení.
Naši žáci navštěvují čtyři volnočasové kroužky, které je
připraví na získání dalších kvalifikací - průkazu pro sváření, stavbu lešení, práci s motorovou pilou či křovinořezem. Vzdělávání nemine ale ani naše pedagogy, kteří se
naučí pracovat s novým vybavením a zdokonalí se v práci s interaktivní technikou.
V rámci dvouletého projektu opakovaně navštěvuje naše
dílny 16 základních škol včetně naší sousedky ZŠ T.G.M.
v Chroustovicích. Pro tyto žáky jsou připraveny v dílnách našich oborů pracovní činnosti, při kterých mají
možnost načichnout prostředím, sáhnout si na materiál,
sledovat a být podporováni našimi učni, vyrobit a odnést
si byť jednoduchý výrobek, který je ujistí o tom, jak jsou
šikovní. Příkladem výrobků jsou sady dřevěných hraček,
kovaná nářadí, květinové věnečky a aranžmá, ale také
postupy vedoucí k výměně oleje či kola automobilu, seřízení zapalování ap. Finance z EU zde stačí také na dopravu, stravování a v případě tří škol i ubytování. V této
aktivitě si každá základní škola vyrobí loutku čarodějnice. Loutky budou v červnu za účasti náměstkyně pro
školství a kulturu Jany Pernicové soutěžně vyhodnoceny.
Více na www.chroustovice.cz.
Ing. Bc. Jaroslav Bálek, ředitel

Peří, péřové přikrývky a polštáře

Menší elektrospotřebiče mohou být i nefunkční
Věci, které vzít nemůžeme:
Ø Ledničky, televize, počítače, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
Ø Nábytek
Ø Znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční 24. září 2014 od 15-17 hodin
v Základní škole Chroustovice - vchod od parkoviště.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Více na www: diakoniebroumov.org
-5-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Dne 3. června 2014 proběhly v prostorách místního
zámku již tradiční Májové oslavy, jejichž tématem byl
lidský život s názvem Od mládí ke stáří. V programu
základní a mateřské školy vystoupila většina žáků.

života nás všech vyjadřovaly nejmladší děti naší školy ve
vystoupení „Když si báječnou ženskou vezme báječný
chlap.“ Závěr vystoupení patřil všem účinkujícím, kteří
chtěli svou závěrečnou písní říct, že všichni máme právo
na štěstí a mít v životě štěstí není rozhodně málo.
Přestože počasí stálo proti nám, doufáme, že i přes
velkou zimu jsme přinesli všem, kteří se na naše
vystoupení přišli podívat, alespoň trochu lidského tepla
a radosti do jejich srdcí.
Žáci 9.ročníku se rozloučili se školou třídenním
výletem do Moravského krasu.

Nela s Honzou nás provázeli jednotlivými etapami
lidského života od chvíle, kdy nás maminky učily mluvit,
přes mateřskou školku, nástup do školy.

V programu nechyběla důležitá část života – první láska,
po ní následovala svatba, nezapomněli jsme ani na

chování mládeže ke starším spoluobčanům, na boj
penzistů s otravným krtkem. Hlavní myšlenku a smysl

Škola v přírodě
I letos, jak již tradičně každý rok, se třetí, čtvrtý a pátý
ročník účastnil školy v přírodě. Kurz se konal od pondělí
19. 5. do pátka 23. 5. v Nové Vsi, což je malebná
vesnička v Orlických horách. Celkem se účastnilo třicet
pět dětí a čtyři paní učitelky. Hned po příjezdu autobusem
nás omámil čerstvý horský vzduch a krásná dřevěná
chata Rampušák, kde jsme se ubytovali. Počasí nám celý
týden opravdu přálo a my jsme si mohli naplno užívat
všech sportovních aktivit v přírodě. K dispozici bylo
také dětské hřiště, na kterém si všichni užili opravdu
spoustu zábavy. Děti také využívaly místní bowling
a tělocvičnu. Poslední večer připravily paní učitelky
diskotéku a děti tak zakončily krásný týden, plný legrace
a dobrodružství.
Květinový den
Ve středu 14. května 2014 proběhl Český den proti
rakovině známý jako Květinový den. Díky našim žákům
se vybrala částka 3 370,- Kč. Děkujeme všem ochotným
dárcům, kteří sbírku podpořili.
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Plavecký výcvik
Dne 14. 4. 2014 zahájili žáci 3. a 4. ročníku plavecký
výcvik na krytém bazéně ve Vysokém Mýtě. Výcvik
probíhá pravidelně, každé pondělí. Cílem plaveckého
kurzu je zábavnou a pestrou formou naučit děti základním
plaveckým dovednostem (technika plaveckého způsobu
prsa a znak, splývání, skoky do vody, atd.). Výuka byla
zakončena 23. 6. 2014 plaveckými závody a pěknými
diplomy J.
Certifikát z anglické konverzace

27. května složilo úspěšně 12 žáků naší školy zkoušky
z anglické konverzace „ Certifikate of English Course“.
Všem úspěšným žákům gratulujeme a těšíme se na další
školní rok a na Jane Zanoni.

ky o Makovém mužíčkovi. Děti nevynechaly žádné stanoviště, vyzkoušely si například hod do makovice, chůzi
poslepu, skládání slov ze známé knížky. Nechyběly zde
ani chůdy, na kterých se naši malí „mužíčci“ učili chodit.
Poté následovalo díky krásnému počasí opékání. Před
večerkou si děti zazpívaly a zhlédly divadelní představení O Makovém mužíčkovi, které si pro ně připravili žáci
6. třídy. Samozřejmě, že nechyběla ani očekávaná noční
stezka po stopách „Makového mužíčka“, kde si každý
ulovil svou malou sladkou myšku. Ráno nás čekala vydatná snídaně a děti obdržely diplomy za své statečné
přespání ve škole.
Velmi děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli,
i obětavým maminkám, které napekly spoustu makových
dobrot.
Atletický trojboj Hrošiáda
V úterý 3. 6. 2014 se vybraní žáci naší školy zúčastnili
jubilejního 20. ročníku atletické soutěže „Hrošiáda“, na
který byli pozváni i hosté – Jarmila Kratochvílová, bývalá vynikající běžkyně, a olympijský vítěz v kanoistice
Martin Doktor.
Všichni soutěžící podali výborné výkony, žáci mladší
kategorie skončili pátí a žáci starší kategorie skončili
sedmí. Všem zúčastněným děkujeme za velmi dobrou
reprezentaci školy.
Pasování na čtenáře
V pondělí 12. května se na Základní škole v Chroustovicích uskutečnila slavnost PASOVÁNÍ DĚTÍ NA RYTÍŘE
ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO.

Noc s Andersenem
Pohádková „Noc s Andersenem“ proběhla letos na
počest známého dánského spisovatele 3. dubna tohoto
roku. Zapojili jsme se tak do celorepublikové akce na
podporu čtenářství, kdy většina čtenářů nocuje s knížkami
v knihovnách či školách.
Tentokrát jsme nocovali s malinkatým „Makovým mužíčkem“. Autorem knížky je známý spisovatel František
Nepil. Makový mužíček žil v chuďoučké chaloupce společně se stařenkou, stařečkem a jejich roztomilou kočkou
Slunomžourkou.

V tento den se na naší škole objevila spousta dědečků,
babiček, kočiček, kteří nám příjemně zpestřili celé odpoledne nejrůznějšími hrami a soutěžemi na motivy pohád-7-

Této slavnosti se zúčastnili kromě paní starostky, ředitelky školy, zástupkyně ředitelky školy především prvňáčkové se svými rodiči, prarodiči i jinými členy svých rodin. Všichni jsme se společně sešli, aby nám naši malí
prvňáčkové ukázali, jak velký kus cesty urazili na cestě
za vzděláním.
Děti plnily úkoly, při kterých prokázaly, jak zvládají základy čtení. Každé dítě přečetlo svou básničku a složilo
slib čtenářů. Rytíř dobrého slova pasoval všechny prvňáčky na ČTENÁŘE. Ti obdrželi za své skvělé dovednosti pasovací listinu, šerpu, knížku, pastelky, květinu, perníkovou záložku i dortík. Celá akce byla završena slavnostním přípitkem.
Rádi bychom všem pomocníkům a sponzorům, kteří se
na této akci podíleli, velmi poděkovali.

KOMUNITNÍ ŠKOLA

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení přátelé,
před námi jsou opět prázdniny a čas dovolených. Pro
komunitní školu to však neplatí. Právě prázdniny jsou
dobou, kdy se připravuje nabídka kroužků a volnočasových aktivit pro děti i dospělé na nový školní rok.

Čím žila a žije školka
Celý rok probíhaly akce podle plánu.
Dne 29. 5. 2014 se uskutečnil výlet na Babiččin dvoreček v Licibořicích.

Určitě plánujeme pokračovat v aktivitách, které vás oslovily již v minulých letech (keramika, anglický jazyk
s rodilou mluvčí, florbal, sportovní hry, karate), ale
chceme Vám nabídnout i aktivity nové, jako je třeba
tvorba webových stránek, práce s Excelem a Wordem.
Ženy, ale i muži by mohli využít nabídku zdravotní tělesné výchovy s prvky taichi. Určitě nezapomeneme ani
na víkendové aktivity.

Kdyby byl zájem, měli bychom i možnost si jednu víkendovou sobotu upéct na statku v Lozicích chléb a nahlédnout do tajů výroby domácího sýra.
Děti si prohlédly téměř všechna domácí zvířata tak, jak se
chovala dříve.
Samy si nakrmily králíky a pohrály si s koťaty.
Ochutnaly domácí sýry a perníčky.
Přestože nám počasí příliš nepřálo, výlet se vydařil.

Přejeme Vám všem krásné a slunečné prázdniny a těšíme
se na nový školní rok 2014/2015
Komunitní škola Chroustovice

Dále nás čekalo už jen Pasování na školáky, které se
uskutečnilo dne 17. 6. 2014 a Rozloučení s předškoláky
29. 6. 2014 s přespáním v mateřské školce. Společné zážitky nám přinesly mnoho radosti.
Přejeme všem dětem krásné prázdniny a dospělým pěknou dovolenou.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Chroustovice.
Za MŠ Ludmila Tůmová
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SOCHA SVATÉ TROJICE - ZNAMENÍ U VÝCHODNÍ CESTY DO CHROUSTOVIC

Určitá část chroustovických občanů i občanů z okolních obcí dobře rozlišuje pomístní název „U Trojice“
a ví, kde je orientační a dopravní bod v blízkosti městyse
Chroustovice. U prvního ohybu silnice ve směru na Luži
se nachází na začátku někdejší důležité polní cesty dvojice letitých mohutných lip, částečně chránících sochu
svaté Trojice na mohutném podstavci. Existuje zde od
dávných dob. Je to nejen sakrální objekt, zbudovaný našimi předky, funguje i jako milník u cesty a dnes i vhodné
místo k zastávce a odpočinku pro stále více se vyskytující cykloturisty. Od tohoto místa jsou Chroustovice v dohledu a k místní poště je to přesný kilometr. O původu
sochy můžeme zjistit u V. Olivy (Chroustovice 1913)
toto:

soch různé úrovně velké množství. Socha u Chroustovic
zřejmě nepatří umělecky k těm nejhodnotnějším, jako je
např. socha sv. Trojice v Olomouci. To ale neznamená,
že musí nutně být v poškozené podobě žalostnou vizitkou obce 400 m před místní tabulí. Bylo by vhodné, aby
se vedení obce o této záležitosti poradilo s příslušnými
institucemi (např. s pracovníky památkového úřadu)
a našlo vhodné a nenákladné řešení opravy. Chceme
přece patřit mezi země kulturně vyspělé a čerpání fondů
EU právě pro tyto účely je jednou z priorit vládní politiky.
Na podstavci je tento nápis:

„U osady sluší ještě připomenouti sochu nejsvětější
Trojice na silnici k Luži, kam se každoročně odpoledne
o témže svátku vodívá procesí, a kříž s obrazem
sv. Václava uprostřed polí mezi Ostrovem, Chroustovicemi a Bezinami. Kdy socha tato postavena byla, nelze
určiti, ale r. 1733 již se připomíná, neboť při vypsání polí
dí farář, že táhnou se za panským dvorem od silnice,
kterou se jde k Mostu za poklonou a obrazem S. Trojice.
Dne 26. ledna 1891 učinili Karel Šnajdr, kamenický tovaryš a sochař Dušánek sbírku po Chroustovicích na opravu sochy N. Trojice a sebrali 116 zlatých. Sochař Dušánek za to zhotovil slušnou, nynější sochu z kamene.
Műller, u něhož se nestavili, ač žid, vzkázal, že dá také a
dal 2 zl. jako jiní zámožní sousedé, Beranová, izraelitka,dala 1 zl. Model objednán byl z Hořic od sochařské školy.
Socha byla posvěcena 24. května 1891.“

Na mohutném podstavci z několika dílů byla osazena
obvyklá socha znázorňující Trojici boží v oblaku nad
modrou zeměkoulí. Neslouží naší obci a obcím v okolí
ke cti, že už po mnoho roků je socha torzem, protože byla
neznámými pachateli z neznámých důvodů evidentně
úmyslně poničena zurážením hlav na vrcholu sochy.
Svého času o tom byla zmínka i v ústředním tisku. Po
vlastech českých a moravských najdeme obdobných
-9-

P. S.

SPOLEČNOST ELEKTROWIN, a. s. INFORMUJE

Víte, kdy vznikly nejběžnější spotřebiče?
Průměrná česká domácnost používá stále víc elektrických spotřebičů. Když si doma uděláte jejich
důkladnou inventuru, možná budete výsledným číslem sami překvapeni.
Třeba si už ani nevzpomenete, kdy jste to všechno
nakoupili. A víte, odkdy se ten který spotřebič v domácnostech vůbec používá?
Co domácnost, to lednice
K nejběžnějším spotřebičům patří chladničky a mrazničky. Dnes má podle statistik alespoň jednu lednici
100 % českých domácností. Vynález umělého zmrazování předvedl poprvé skotský lékař a chemik William Cullen už v roce 1756 na univerzitě v Edinburghu.
Aby ale jeho „umělé zmrazování“ fungovalo, musel
otáčet klikou stroje. Není tedy divu, že se lednice na
tomto principu neujala.
První lednici v dnešním slova smyslu vyrobila v roce 1911 americká firma General Electric podle patentů francouzského vynálezce Marcela Audiffrena.
Prodala jich ovšem jen něco kolem stovky. Lednice
totiž stála kolem tisíce dolarů, což byl asi dvojnásobek ceny tehdejšího automobilu. Navíc zabírala trochu moc místa: hlučný motor a kompresor se umisťovaly do sklepa, zatímco chladicí box měl své
místo v kuchyni. Teprve model Frigidaire z roku
1923 se do kuchyně vešel celý.
Až model Monitor-Top se stal hitem, od roku 1927
se ho prodalo přes milion kusů. Koncem třicátých
let mělo už ledničku 60 % amerických domácností,
zatímco v Evropě se ledničky dočkaly podobného
rozšíření až v sedmdesátých letech.
Hit roku 1893: myčka nádobí
Myčky nádobí se u nás zatím takového rozšíření
nedočkaly. Používá je zhruba 15 % domácností. Hitem se staly díky světové výstavě v Chicagu roku
1893, patent na myčku získala v roce 1886 Američanka Josephine Cochranová, bohatá dáma z Illinois.
Paní Cochranová začala detailem – držáky na talíře.
Teprve poté, co vymyslela, jak talíře a hrníčky uchytit do drátěných držáků tak, aby pevně držely i v
silném proudu, umístila držáky na kruh. Ten byl napojen na motor, který kruhem otáčel. Voda pak na
nádobí padala shora.
Zpočátku se myčky objevovaly hlavně v restauracích a na lodích, později v hotelích, začala si je pořizovat i armáda. Až o pár desítek let zamířily do domácností.
Sekačky na trávu mají dnešní podobu už 60 let
Šedesáté narozeniny oslavila loni sekačka na trávu
v podobě, v jaké ji nejčastěji potkáte na českých
zahradách. Tato rotační sekačka s jedním nožem
otáčejícím se kolem svislé osy se poprvé objevila
v roce 1953.

Vynález stroje, který jako první začal opravdu vážně
konkurovat kose, je ale mnohem staršího data. Patent na něj získal 31. srpna 1830 Edwin Beard Budding, strojník ze Stroudu v anglickém hrabství
Gloucestershire. V podstatě jen zvětšil zařízení, kterým se v textilních továrnách sestřihoval drsný povrch látek po tkaní.
V 90. letech 19. století pak vznikaly první motorové
sekačky poháněné nejprve parními stroji a později
benzinovými motory. První elektrická sekačka je z
roku 1926.
Výrobci elektrospotřebičů se dnes soustřeďují i na
úspory – především energie a vody. Jedním z důležitých směrů dalšího vývoje je neustálý důraz na použití takových materiálů při výrobě, které po skončení
životnosti umožní jejich recyklaci v co největší
míře.
„Recyklací elektrospotřebičů se ušetří až osmdesát
procent elektrické energie, jelikož získání materiálů
recyklací je daleko levnější než jejich těžba přímo
z nerostných surovin - zejména v případě železa .Navíc zásoby primárních surovin na naší planetě nejsou neomezené,“ zdůrazňuje význam zpětného
odebírání elektrospotřebičů generální ředitel kolektivního systému ELEKTROWIN Roman Tvrzník.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LHOTA

O POHÁR STAROSTKY MĚSTYSE

Dne 31. 5. 2014 proběhla ve Lhotě u Chroustovic
u příležitosti 115. výročí místního SDH okrsková
soutěž v požárním sportu. Soutěže se účastnilo 24
družstev.
Výsledky medailových pozic:
Přípravka děti:
1. místo – Vinary
Mladší děti:
1. místo – Chroustovice
2. místo – Chroustovice
3. místo – Vinary
Starší děti:
1. místo – Vinary
Muži I. kategorie:
Muži II. kategorie:
1. místo – Vinary
1. místo – Vinary
2. místo – Ostrov
2. místo – Ostrov
3. místo – Stradouň
3. místo – Lhota
Ženy:
1. místo – Vinary
2. místo – Vinary
3. místo – Chroustovice
Krásné počasí a dobrá nálada přispěly k příjemně
prožitému dni.

V sobotu 13. 9. 2014
se uskuteční opět v areálu
Základní školy Chroustovice
tradiční hasičská soutěž v požárním útoku
O pohár starostky Městyse Chroustovice.
Doufáme, že se jí zúčastní družstva mužů, žen i
dětí. Bohaté občerstvení bude opět zajištěno, snad
nám bude tentokrát více nakloněno i počasí.
Všichni jste zváni, přijďte podpořit soutěžící.

Zároveň děkujeme Městysi Chroustovice za veškerou
pomoc, kterou nám poskytl.

Více fotek na www.lhota.webnode.cz
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LHOTECKÁ POUŤ

OCENĚNÍ PRO CHROUSTOVICKÉHO OBČANA

ČINNOST TJ SOKOL CHROUSTOVICE

1. dubna 2014 se v Praze, v krásném Tereziánském sále Břevnovského kláštera, konalo slavnostní předávání Ceny
Dr. Václava Jíry. Tuto plaketu s diplomem udílí Výkonný
výbor Fotbalové asociace České republiky osobnostem, které
svůj život zasvětily dlouholeté a obětavé práci pro fotbal. Ocenění jim předával předseda asociace pan Miroslav Pelta.

Ve dnech 4. - 6. dubna 2014 jsme se tradičně zúčastnili cvičebního víkendu v Pustých Žibřidovicích. Tentokrát byla
účast velmi hojná. Jelo 15 děvčat a jako vždy jsme si tento
víkend užili cvičením a relaxací.
O týden později, tj. 12. 4. 2014 jsme si jeli zacvičit na Litex
aerobic show do Litomyšle. Předcvičovaly naše cvičební
české špičky, jako L. Velínská, B. Lišková, D. Česneková,
V. Valouch, V. Matyáš a naše zumbařka J. Uhlířová.
Poté se naše děvčata zúčastnila tříhodinového maratonu
v Chrudimi ve Spaltolandu. Jednalo se o zumbaření s Janou
Uhlířovou.
I když se blíží prázdniny, nebudeme lenošit a budeme pokračovat v zumbě, pilatesu a aerobicu. Cvičit se bude nadále v Sokolovně.
Informace o termínech najdete na fb nebo na telefonních
číslech: J. Rejmanová 605 405 594, S. Kusá 774 264 265
a M. Mikanová 776 891 197.
Sál se postupně rekonstruuje, ještě nás čeká výmalba a nátěry, ale věřím, že se nám v prostorách Sokolovny bude
cvičit dobře.
Dále připravujeme relaxační jízdy na kole. Trasy nejsou
dlouhé a je dobré si vzít nějaký malý obnos na občerstvení,
sportovní oblečení a nezapoměnte na dobrou náladu. Pojedeme za příznivého počasí. Informace na výše uvedených
telefonních číslech.
S přáním hezkých prázdnin
Petra Baráková

Mezi 40 laureáty této ceny byl i pan Jaroslav Bečička, předseda SK Chroustovice a sekretář oddílu kopané. S fotbalem začínal jako brankář v roce 1953 jako patnáctiletý a aktivně sportoval až do svých 39 let. Pak se věnoval výchově žáků a dorostu jako trenér a současně pracoval a stále pracuje ve výboru
oddílu kopané a celé tělovýchovné organizace. Také zajišťuje
dopravu žáků a mužstva dospělých na utkání autobusem SK a
stará se o jeho provoz a opravy.
Kromě toho je již několik let členem Výkonného výboru Sportovní unie Chrudimska a Okresního fotbalového svazu, předsedou okresní disciplinární komise a členem krajské disciplinární komise.
Z výčtu jeho činností souvisejících s fotbalem je zřejmé, že si
toto ocenění zaslouží.
Blahopřejeme mu a přejeme pevné zdraví do dalších let.
Výbor SK
Tabulka�1.B�t�ída�skupina�A���mui
Po�adí
��Tým
1.
��SK�Vysoké�Mýto�B
2.
��Lue
3.
��Spartak�Sezemice
4.
��SK�Zámrsk
5.
��FC�Nasavrky
6.
��SK�Chroustovice
7.
��SK��e�any�n.Labem
8.
��Sokol�Rohovládová�B�lá
9.
��Sokol�Mn�tice
10.
��TJ�Sokol�Rosice�nad�Labem
11.
��SK�Holice�B
12.
��Sokol�Dob�íkov
13.
��FK�Kameni�ky
14.
��FK�P�elou��B

Z
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
16
14
14
13
13
13
10
11
10
10
8
8
8
5

R
5
7
5
7
5
2
6
1
4
3
5
3
2
3

P
5
5
7
6
8
11
10
14
12
13
13
15
16
18

Skóre
61:33
57:35
54:40
61:37
58:48
37:43
40:51
59:47
57:69
44:48
47:70
47:57
38:55
36:63

B
53
49
47
46
44
41
36
34
34
33
29
27
26
18

+/�
14
10
8
7
5
2
�3
�5
�5
�6
�10
�12
�13
�21

Tabulka�3.�t�ída���mui
Po�adí ��Tým
1.
��SK�K�ianovice
2.
��FC�Zaje�ice
3.
��Sokol�Holetín
4.
��FK�Jiskra�He�man�v�M�stec�B
5.
��SK�Spartak�Slati�any�B
6.
��Tatran�Hroch�v�Týnec
7.
��SK�D�enice
8.
��Dynamo�Rosice
9.
��SK�Trhová�Kamenice
10.
��Orel
11.
��TJ�Tatran�Ct�tín�o.s.
12.
��Bítovany
13.
��Horní�Bradlo
14.
��M�stec

Tabulka��Okresní�p�ebor���starí�áci�
Po�adí ��Tým
1.
��SK�Vítanov
2.
��FK�Kameni�ky
3.
��Dynamo�Rosice
4.
��SK�Ronov�n.Doubravou
5.
��Chroustovice�/�Moravany
6.
��SK�D�enice
7.
��Sokol�Svratouch
8.
��Nasavrky�/�Ct�tín
9.
��Svídnice
10.
��Tatran�Mi�etice
11.
��FK�Prose�
12.
��Tatran�Hroch�v�Týnec

Z
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
20
19
19
17
13
13
11
10
8
8
8
6
6
2

Z
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

R
5
4
3
3
3
2
5
2
5
3
1
4
2
2

V
15
16
13
14
11
10
8
8
7
6
3
2

P Skóre
1 53:30
3 61:28
4 93:30
6 69:42
10 85:47
11 75:46
10 65:47�
14 40:56
13 37:75
15 45:76
17 46:67
16 45:86
18 33:89
22 22:80

R
4
1
6
2
2
4
5
2
4
4
2
2

P
3
5
3
6
9
8
9
12
11
12
17
18

B
65
61
60
54
42
41
38
32
29
27
25
22
20
8

+/�
26
22
21
15
3
2
�1
�7
�10
�12
�14
�17
�19
�31

Skóre B
65:35 49
77:49 49
106:42 45
82:40 44
72:47 35
56:47 34
55:53 29
33:39 26
41:66 25
28:71 22
37:92 11
25:96 8

+/�
16
16
12
11
2
1
�4
�7
�8
�11
�22
�25
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