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PRVNÍ DEN VE ŠKOLE
Dne 1. září se děti opět vrátily do školy,
ale už do nových učeben.
Letos k nim přibylo dalších 20 nových žáčků, kteří
v doprovodu svých rodičů poprvé vstoupili do
nově vybavené 1. třídy a zasedli do školních lavic.
Tady je slavnostně přivítaly ředitelka školy
Mgr. Marie Houdková, paní zástupkyně Ludmila
Kociánová, paní starostka Marie Tlapáková
a třídní učitelka Mgr. Aneta Dočkalová.
Všem přejeme hodně studijních úspěchů a pohodový
školní rok 2014/2015.

Na fotografii první řada zleva: Kristýna Horáčková, Eva Pitrová, Leontýna Holečková, Tomáš Málek, Kateřina
Dvořáčková, Adéla Kupková, Jakub Válek. Druhá řada zleva: Filip Chlumský, Patrik Schneider, Daniel Dlouhý,
Jakub Tesař, Matěj Huňáček, Veronika Piňosová, Patricie Zemanová, Jakub Hanzl, Sára Rakašová, Filip Plodek,
Petr Vaníček, Martina Bukáčková, chybí Klárka Jakubíková; vzadu paní učitelka Mgr. Aneta Dočkalová

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané 23. 6. 2014
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
l plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
l celoroční hospodaření a závěrečný účet městyse za rok
2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2013 bez výhrad,
l účetní závěrku městyse Chroustovice za účetní období
roku 2013,
Bere na vědomí:
l celoroční hospodaření a výsledek hospodaření za rok
2013 a dále závěrečný účet DSO „Rozšíření vodovodu
Chroustovice“ za rok 2013 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2013 bez výhrad,
l celoroční hospodaření a výsledek hospodaření za rok
2013 a dále závěrečný účet DSO „Svazku obcí Košumberska“ za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 bez výhrad,
l hospodaření městyse za měsíce leden – květen 2014,
l schvaluje rozpočtová opatření č. 6 – 8 /2014,
l revokuje /ruší dřívější rozhodnutí/ usnesení ZM ze
dne 10. 3. 2014 bod č. 6
- pořízení změny č. 2 územního plánu Městyse Chroustovice
- pro pořízení výše uvedené změny do funkce určeného
zastupitele paní starostku Marii Tlapákovou
- zástupce pořizovatele změny firmu Ing. Vratislav Šedivý, G-BUSINESS (osvědčení zvláštní odborné způsobilosti č. 800037993)
- zpracovatele změny firmu SAUL s.r.o. Liberec
- náklady na pořízení změny ÚP bude hradit zadavatel
změny Městys Chroustovice.
l schvaluje:
- pořízení změny č. 2 územního plánu Městyse Chroustovice
- pro pořízení výše uvedené změny do funkce určeného
zastupitele paní starostku Marii Tlapákovou
- zástupce pořizovatele změny č. 2 Městský úřad Chrudim
- zpracovatele změny Ing. arch. Jiřího Plašila, Liberec 5,
IČ 42159130
- náklady na pořízení změny ÚP bude hradit zadavatel
změny Městys Chroustovice,
l schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 527/4,
ostatní plocha v k.ú. Městec, kupující společnosti S & Ř,
CH KOVO s.r.o. Chroustovice 156, 538 63 Chroustovice
IČ 48155837 za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
Náklady spojené s vyměřením a převodem pozemku hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovité věci je
nabyvatel,
l schvaluje prodej pozemkové parcely č. 480/7, zahrada v k.ú. Chroustovice, kupujícím paní Marii Pickové,
Turovská 190, 538 63 Chroustovice, paní Radce Pickové, Bohumínská 526, 190 00 Praha 9 a panu Ing. Miroslavu Téglovi, Turovská 243, 538 63 Chroustovice za

cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady spojené
s vyměřením a převodem pozemku hradí kupující. Poplatníky daně z nabytí nemovité věci jsou nabyvatelé.
l pověřuje starostku podpisem smlouvy s vítězem výběrového řízení na realizaci akce „Technická infrastruktura
pro 5 RD Chroustovice“,
l schvaluje prodejní cenu pozemkové parcely v lokalitě
Na Vinici pro 5 RD ve výši 290,- Kč/m2 bez DPH,
l schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku pro SK
Chroustovice ve výši 50 000,- Kč na činnost oddílu kopané v roce 2014.
Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané 22. 9. 2014
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí
l hospodaření městyse za měsíce leden – srpen 2014.
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
l plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
l rozpočtová opatření č. 9 –11/2014,
l prodej pozemkové parcely č. 690/11 o výměře 9 m2,
ostatní plocha v k.ú. Chroustovice kupující paní Marii
Jelínkové, náměstí Josefa Haška 41, 538 63 Chroustovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady
spojené s vyměřením a převodem pozemků hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovité věci je nabyvatel,
lprodej částí pozemkové parcely č. 713, zahrada v k.ú.
Chroustovice kupujícím paní Marii Jelínkové, náměstí
Josefa Haška 41, 538 63 Chroustovice a manželům Ludmile a Zdeňku Zeleným, náměstí Josefa Haška 40, 538
63 Chroustovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady spojené s vyměřením a převodem pozemku hradí kupující. Poplatníky daně z nabytí nemovité
věci jsou nabyvatelé,
lprodej části pozemkové parcely č. 696/1, ostatní plocha
v k.ú. Poděčely kupujícímu panu Martinu Zbudilovi, Poděčely 22, 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,
lschvaluje prodej části pozemkové parcely č. 527/4,
ostatní plocha v k.ú. Městec kupující společnosti S & Ř,
CH KOVO s.r.o. Chroustovice 156, 538 63 Chroustovice,
IČ 48155837 za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
Náklady spojené s vyměřením a převodem pozemku hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovité věci je nabyvatel,
lnákup části pozemkové parcely č. 31, ostatní plocha
a části pozemkové parcely č. 22, zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. Městec od prodávající společnosti S & Ř,
CH KOVO s.r.o. Chroustovice 156, 538 63 Chroustovice,
IČ 48155837 za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
Náklady spojené s vyměřením a převodem pozemku hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovité věci je nabyvatel,
l bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu 3/7 budovy
bez čp/če (márnice), spoluvlastnického podílu 2/7 st. p.
č.173, spoluvlastnického podílu 2/7 p.p.č. 469/2 a spoluvlastnického podílu 2/8 p.p.č. 469/9 vše v k.ú. Chroustovice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku městyse Chroustovice,
laktualizaci Programu obnovy venkova městyse Chroustovice na rok 2015.
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Oznámení voličům o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva městyse Chroustovice
ve dnech 10. a 11. října 2014
Informujeme voliče, že volby do Zastupitelstva městyse
Chroustovice se uskuteční
v pátek 10. října 2014 v době od 14 do 22 hodin
a v sobotu 11. října 2014 v době od 8 do 14 hodin.
Místem konání voleb
• ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost se sídlem v obřadní síni v budově
Úřadu městyse Chroustovice, náměstí Josefa Haška 93,
pro voliče s trvalým pobytem v Chroustovicích, místní
části Poděčely, Mentour, Holešovice, Březovice a Lhota
u Chroustovic;
• ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost se sídlem v budově Úřadu městyse
Chroustovice v místní části Městec, čp. 70, pro voliče
s trvalým pobytem v místní části Městec.
Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho
totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácnosti
(na adresu jejich trvalého pobytu) nejpozději 3 dny přede
dnem voleb (viz § 55 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.),
v den voleb je může volič obdržet i ve volební místnosti.

ORDINACE DĚTSKÉ LÉKAŘKY
K 31. 8. 2014 byla ukončena činnost dětské lékařky
MUDr. Věry Ždímalové v její ordinaci v Chroustovicích. Dětské pacienty nadále ošetří v ordinaci v Chrudimi – na adrese Dr. Jana Malíka 781, 537 01 Chrudim.
Dětské pacienty od 15 let věku může přijímat do péče
také MUDr. Petr Michal – praktický lékař v Chroustovicích.
PARKOVÁNÍ PŘED RESTAURACÍ GRAND
Jistě Vám v poslední době neušly změny v parkování
před restaurací Grand, zdravotním střediskem a silnicí
u bývalého mlýna. Množství zaparkovaných aut, nepřehlednost dopravní situace, ohrožování zdraví chodců,
nemožnost parkování pacientů u praktického lékaře a zákazníků u restaurace Grand nás vede k tomu, že tento
neutěšený stav musíme a chceme řešit.
Na konci školního roku obec zaslala do odborného učiliště dopis s žádostí o spolupráci při řešení problému
s parkováním automobilů zaměstnanců a žáků Odborného učiliště v Chroustovicích na tomto prostranství. Ti
byli vedením učiliště řádně a včas informováni o nemožnosti na těchto plochách nadále libovolně parkovat a byla
jim nabídnuta možnost bezplatného parkování na zpevněné a volně dostupné parkovací ploše u areálu S & Ř,
CH KOVO – u čerpací stanice.
V dohledné době je naším zájmem a cílem uskutečnit
kompletní rekonstrukci tohoto veřejného prostoru tak,
aby byl bezpečný a pěkně upravený.
VÝSTAVBA INFRASTRUKTURY NA VINICI
Letos v září byly zahájeny stavební práce na výstavbě
infrastruktury pro výstavbu 5 rodinných domů v lokalitě Na Vinici.
Vítězem výběrového řízení na zakázku malého rozsahu
je firma Instal s.r.o. z Chroustovic. Zhotovení a předání
díla je naplánováno na konec roku 2014.

POMOC PŘI ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Nově lze na webových stránkách Městyse Chroustovice
(www.obec-chroustovice.net) nalézt odkaz – jak řešit
různé životní situace v oblasti styku s úřady, bydlení,
cestování, dopravy, financí, kultury, obrany a bezpečnosti, rodiny atd.

Zpětný odběr nefunkčních elektrospotřebičů probíhá
v naší obci nepřetržitě celý rok.
Použité a nefunkční velké elektrospotřebiče lze po dohodě s pracovníky technických služeb odvézt na faru
v Chroustovicích, drobné elektrospotřebiče vkládejte do
červených kontejnerů před Grandem a v Městci.

RNevíte si rady, jak postupovat při ztrátě zaměstnání?
RJak získat průkaz osoby se zdravotním postižením?
RJaké doklady potřebujete k vydání občanského průkazu či pasu?
To a mnoho jiného najdete v této nové sekci s názvem
ŽIVOTNÍ SITUACE.
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SBĚR STARÉHO PAPÍRU
ZŠ TGM a MŠ Chroustovice pořádá sběr starého
papíru v úterý 7. října 2014. Pevně svázané papíry
můžete přivézt ke škole nebo nechat v Chroustovicích před domem.
Občané místních částí městyse mohou nechat sběr
na zastávce autobusu.
Děkujeme za podporu

PARDUBICKÁ ROCKOVÁ KAPELA U NÁS

RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE

Poslední prázdninovou sobotu jsme mohli strávit příjemným posezením a hlavně tancem na hřišti SK Chroustovice.

Na chroustovickém hřbitově byla z dotačního programu Svazku obcí Košumbersko, projektu Kulturní
dědictví Košumberska 2014 provedena oprava
a obnova křížku.
Restaurátorské práce provedla firma Kamenosochařství Marie K. Vamberská z Pardubic speciální
technologií - minerální pískovcovou maltou BL.

K poslechu a k tanci
zahrála naživo pardubická rocková kapela Veřejný Ajpiny, jejímž kytaristou je Chroustovák
Luďa Kovář.
Jako host vystoupila s hrou na saxofon
Lucka Téglová. Pětičlenná kapela hrála prostě skvěle.
Touto cestou chceme
Luďovi a celé kapele
ještě jednou moc poděkovat za skvělou
zábavu. Už se moc
těšíme na příště.

VYUŽITÍ TĚLOCVIČNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Rozpis obsazenosti tělocvičny
Základní školy T. G. M. Chroustovice
od 1. 10. 2014 v odpoledních hodinách
PO:

15:00 – 16:00 - Komunitní škola Chroustovice
- cvičení s Anetou (děti 1.- 3. tř.)
16:00 – 17:00 - Odborné učiliště Chroustovice
17:00 – 18:00 - Kroužek mladých hasičů

OHNIVÉ PLAMENY V HOLEŠOVICÍCH
V místní části Holešovice Vám jistě neunikla nově opravená fasáda obecního domu. Návrh a samotná realizace
barevného provedení je z dílny fotografa a místního chalupáře Jiřího Skupiena. Celá akce proběhla se souhlasem
a podporou místního osadního výboru v Holešovicích.

18:00 – 19:00 - SK Chroustovice (zdravotní
cvičení ženy)
ÚT:

15:00 – 16:00 - Odborné učiliště Chroustovice
16:00 – 19:00 - SK Chroustovice (fotbalový
trénink)
19:00 – 20:00 - Instal Zeman

ST:

15:00 – 16:00 - Komunitní škola Chroustovice
(karate)
16:00 – 17:00 - Odborné učiliště Chroustovice
17:00 – 18:00 - taneční kroužek
18:00 – 19:00 - TJ Sokol Chroustovice (zumba)

ČT:

18:00 – 19:00 - TJ Sokol Chroustovice (pilates)

PÁ:

18:00 – 19:00 - TJ Sokol Chroustovice (aerobic)

NE:

17:30 – 19:30 - Florbal
19:30 – 20:30 - trampolíny s J. Váňovou
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Komunitní škola Chroustovice, o.s.

Nabídka aktivit pro školní rok 2014/2015
Sportovně pohybové aktivity

Jazykové kurzy

Karate
Určeno:
všem žákům
Předpoklady: dobrý zdravotní stav
Obsah:
výuka karate ve stylu SHOTOKAN
Termín:
středa od 15.00 - 16.00 hodin
Rozsah:
15 hodin/pololetí
Lektor:
Jaroslav Kocián
Cena:
800,- Kč/pololetí
Kurz začíná: 1. října 2014
Florbal
Určeno:
všem žákům
Termín:
středa od 14.05 - 14.50 hodin
Rozsah:
15 hodin/pololetí
Lektor:
František Kelka
Cena:
500,- Kč/pololetí
Kurz začíná: 1. října 2014
Florbal
Určeno:
všem žákům
Termín:
pátek od 13.10 - 13.55 hodin
Rozsah:
15 hodin/pololetí
Lektor:
František Kelka
Cena:
500,- Kč/pololetí
Kurz začíná: 3. října 2014
Cvičení s Anetou
Určeno:
dětem 1.-3.třídy
Termín:
pondělí 16:00 - 17 hodin
Rozsah:
14 hodin (1x týdně/1 hod.)
Lektor:
Aneta Dočkalová
Cena:
300,- Kč/pololetí
Kurz začíná: 29. září 2014
Sportovní hry
Určeno:
žákům prvního stupně
Termín:
středa od 13.10 - 13.55 hodin
Rozsah:
15 hodin/pololetí
Lektor:
Josef Hála
Cena:
200,- Kč/pololetí
Kurz začíná: 1. října 20142

Anglický jazyk s rodilou mluvčí - děti
Termín:
úterý 16.15 - 17.00 hodin
Určeno:
dospělé a starší děti
Cena:
1500,- Kč/školní rok
Lektor:
Jane Zanoni
Kurz začíná: 30. září 2014
Anglický jazyk s rodilou mluvčí - dospělí
Termín:
úterý 17.00 - 18.00 hod.
Určeno:
dospělé a starší děti
Cena:
1500,- Kč/školní rok
Lektor:
Jane Zanoni
Kurz začíná: 30. září 2014
Výtvarné kurzy

Keramika mladší děti a začátečníci
Termín:
říjen - leden, únor - květen
čtvrtek od 14.00 - 15.00 hodin
Rozsah:
14 hodin/pololetí
Lektor:
Ludmila Kociánová
Cena:
800,- Kč/pololetí
Kurz začíná: 2. října 2014
Keramika pro starší děti
Termín: říjen - leden, únor - květen
čtvrtek od 15.00 - 16.30 hodin
Rozsah:
28 hodin/pololetí (1x týdně/2 hod.)
Lektor:
Ludmila Kociánová
Cena:
1000,- Kč/pololetí
Kurz začíná: 2. října 2014
Keramika pro dospělé
Určeno:
dospělým a pokročilým dětem
Termín:
říjen - leden, únor - květen
čtvrtek od 17:00 - 18:30 hodin
Rozsah:
28 hod./pololetí (1x týdně/2 hod.)
Lektor:
Ludmila Kociánová
Cena:
1300,- Kč/pololetí
Kurz začíná: 2. října 2014

Práce na počítači

Tvorba webových stránek, úprava fotografií, video
Určeno:
žákům 4. - 9. třídy
Termín:
pondělí od 13.10 -13.55 hodin
Rozsah:
15 hodin/pololetí
Lektor:
František Kelka
Cena:
250,- Kč/pololetí
Kurz začíná: 29. září 2014
Pro kutily

KURZY V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Pro všechny, kteří chtějí pracovat v dílnách se dřevem
nebo s kovem
Termín:
pondělí 15.00-16.00 hod.
Rozsah:
10 hodin/pololetí
Určeno:
všem dětem
Cena:
300,- Kč/školní rok
Lektor:
Petr Vačkář
Kurz začíná: 29. září 2014

Školička:
10 lekcí/školní rok 300,-Kč
Angličtina:
24 lekcí/školní rok 750,- Kč
Flétnička:
24 lekcí/školní rok 750,- Kč
Keramika:
20 lekcí/školní rok 700,- Kč
Hrajeme si s písní a říkadlem: 2x za měsíc

18 lekcí/školní rok 500,- Kč
Komunitní škola spolupracuje se základní a mateřskou
školou Chroustovice
KONTAKTY
Informace podává a dotazy Vám zodpoví koordinátorka
sdružení Ludmila Kociánová, tel. 604 256 602, e-mail:
lidakoci@seznam.cz
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AHOJ ŠKOLKO!
Leden

Můj úvod patří měsíci červnu, kdy se děti loučily s mateřskou školou. Má slova díků patří všem rodičům, kteří
se podíleli na odpoledni plném zážitků. A nejen děti, ale
i my dospěláci jsme si to moc a moc užili. Moc si přeji,
aby tato – dovolím si napsat tradice, zůstala zachována.
Rozloučili jsme se s předškoláky, prožili zasloužené
prázdniny a těšíme se na nový školní rok.
Na třídách pracují:
I. odd. ved. uč. Ludmila Jelínková
Daniela Štěrbová
II. oddělení
Romana Cabalková
Renata Dušánková
Úklid zajišťuje: Petra Baráková
V kuchyni vaří ved. stravování: Alena Karlišová
Renata Koucká

Cesta za zvěří
IV. zimní olympiáda
Únor
Karneval
Březen
Vynášení Moreny - vítání jara
Návštěva knihovny
Duben
Slet čarodějnic a čarodějů
Červen
MDD
Výlet
Pasování na školáky
Spaní ve školce
Divadlo Šeherezáda:
§ O Strašpytlíkovi - 9. 10. 2014 v 9 hod. 45,- Kč
§ Pohádka Severního království - 8. 1. 2015 v 9 hod.
45,-Kč
§ Pasáček a kouzelná flétnička 14. 4. 2015 v 9 hod.
45,-Kč
Šemberovo divadlo - Vysoké Mýto
§ Vánoční hvězda 12. 12. 2014
§
Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce
9. 3. 2015
AKCE S RODIČI

Září: Informativní schůzka - Říjen: Drakiáda - Listopad: Slavnost světýlek - Prosinec: Čas zvonků vánočních - Březen: Velikonoce v MŠ - Květen: Majáles

Červen: Ahoj školko - rozloučení s předškoláky

Věřím, že celý školní rok bude příjemný pro nás všechny,
a za celý kolektiv Vás prosím: ZŮSTAŇTE NÁM NAKLONĚNI. Děkujeme za Vaši přízeň.
Ludmila Jelínková
NOVINKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Od září máme v I. a II. odd. nové kuchyňky pro hry dětí.

Nabídka mateřské školy - Kalendář akcí:
NABÍDKA PRO DĚTI

Září
Říjen

Listopad
Prosinec

Plavání
Návštěva ZŠ
Plavání
Fotograf
Plavání
Mikulášská nadílka
Zpěv koled v kostele u jesliček
Posezení u stromečku
Vánoční rozjímání v ZŠ
Vystoupení v Domě s peč. službou
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Mateřské centrum VČELKA

ZÁJEZD ČZS CHROUSTOVICE

oznamuje, že od 7. října 2014 opět bude pokračovat ve
své činnosti. Ke společnému hraní a tvořivým aktivitám
se budeme scházet každé úterý (nebo středu) od 17.00
hodin. Začneme úterkem s tím, že k případné změně na
středu může dojít, až budou známy termíny konání zájmových kroužků v místní MŠ, kam dochází některé
z našich dětí.
Najdete nás v prostorách malé tělocvičny místní ZŠ. Při
práci s dětmi v MC využíváme převážně nejrůznější výtvarné techniky, včetně různorodých materiálů, díky
nimž děti získávají nové zkušenosti, objevují nepoznané
a navíc se učí komunikovat s ostatními dětmi.

Již tradiční plánovanou aktivitou je Mikulášská besídka, kterou zamýšlíme uskutečnit v sobotu 6. 12. 2014.
Podrobnější informace budou poskytnuty prostřednictvím plakátů vyvěšených na již obvyklých místech (vývěska úřadu městyse, nástěnky v MŠ a ZŠ, výloha
U Tučků) zhruba 14 dní před samotným začátkem akce
a samozřejmě i prostřednictvím místního rozhlasu.
Vzrůstající oblibě se těší i Tvoření pro maminky bez
dětí. V loňském školním roce měly maminky možnost
vyrobit si vlastnoručně malované hrnečky a skleničky,
vyzkoušely si pletení z papíru, udělaly si krásné vánoční
věnečky z vlny a namalovaly si trička pro svoje dětičky
dle vlastní fantazie. Jelikož nápadů máme stále dost, připravujeme další aktivity tohoto druhu i pro letošní podzim. Konkrétní termín bude sdělen výše popsaným způsobem.
Pokud tedy máte doma zvídavé dítko, které má rádo
společnost, určitě se přijďte mezi nás podívat, pohrát si
a popovídat s ostatními maminkami. Děti se v kolektivu
naučí mnoho nového a Vy si minimálně odpočinete od
všedních starostí. A nemějte strach, že je Vaše dítě příliš
malé. Naše centrum je vybaveno i mnoha různými hračkami, takže pokud je Vaše dítě na některou z činností
ještě opravdu malé, zabaví se určitě jinak.
V případě zájmu o jakékoliv bližší informace o našem
fungování či připravovaných akcích, mě neváhejte kontaktovat na tel: 732 747 398.
Za MC Mgr. Dana Bačkovská

Již tradičně v podzimním období se uskutečnil v sobotu
20. září 2014 zájezd do Jeseníků. O zájezd byl tentokrát
velký zájem, takže ne všichni mohli být uspokojeni.
Předpověď počasí na sobotu nebyla zrovna příznivá, přesto se počasí umoudřilo.

První zastávkou byl pivovar v Hanušovicích. Ještě před
návštěvou pivovaru jsme si nakoupili v podnikové prodejně výrobky pivovaru. Prohlídka pivovaru trvala jednu
hodinu. Byli jsme seznámeni s průběhem výroby piva.
Překvapila nás výstavnost pivovaru, hlavní hala se vzhledem podobala zámecké místnosti. Pivovar vyrábí osm
druhů piv, pivo je prodáváno u nás i vyváženo do zahraničí. Jeho kvalita je velmi dobrá, o čemž jsme se přesvědčili v podnikové restauraci pivovaru.
Druhou zastávkou byla ruční výroba papíru ve Velkých
Losinách. Výklad výroby papíru byl velmi zajímavý
a viděli jsme skutečnou výrobu. Je to prakticky jediný
podnik u nás, vyrábějící papír ručně. Takto vyrobený
papír používá ke své korespondenci i pan prezident.
V závěru jsme si mohli zakoupit některé výrobky papírny. Překvapilo nás pěkné začlenění papírny do okolní
přírody i areálu budov.
Třetí zastávkou byl Zemědělský skanzen v Rapotíně.
Skanzen je umístěn v bývalé zemědělské usedlosti, ze
které zbyla jen polorozpadlá budova. Je zde shromážděno velké množství zemědělského nářadí, strojů, traktorů
a dalšího materiálu. Dále jsou zde umístěna kola, motocykly, auta, sáně, kočáry a další dopravní prostředky,
včetně nákladních automobilů, a dokonce i tank. Část
těchto prostředků je na volném prostranství bez ošetření,
takže koroze způsobuje své.
Ocenit je nutno shromáždění velkého množství materiálu
a předmětů, které spravuje jeden člověk. Nelíbila se nám
ovšem péče a uspořádání těchto předmětů bez ošetření, neprovádění nátěrů ap. Odcházeli jsme se smíšenými pocity.

Dále je zde umístěn Zoopark s několika desítkami zvířat.
Část skanzenu je upravována jako odpočinková zóna.
Celkově se zájezd vydařil. Příjemné bylo horské prostředí s čistým vzduchem. Ovšem náklady na vstupné i autobus stoupají.
Mgr. Petr Schejbal
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O POHÁR STAROSTKY MĚSTYSE
V sobotu 13. září 2014 se konala každoroční soutěž v požárním útoku s názvem O pohár starostky Městyse
Chroustovice. Letos nám počasí přálo a soutěže se zúčastnilo 10 družstev dětí a 11 družstev dospělých.
Mezi dospělými muži předvedlo nejlepší výkon družstvo Vinar, překvapením bylo druhé místo Holešovic
a třetí místo Štěnce.
Družstva žen byla pouze dvě, lepší byly Vinary.
Mezi mladšími dětmi byly nejlepšími družstvy Lozice,
Tuněchody a Chroustovice, u starších Řestoky.
Občerstvení bylo dost a jistě si všichni užili krásný závodní den. Poděkování patří všem pořadatelům.
R. N.

INZERCE

ODBORNÉ UČILIŠTĚ CHROUSTOVICE

Odborné učiliště
Chroustovice
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pořádá

����������������������������

dne 28. 11. 2014
od 9:00 - 17:00 hod.

����������������������������������

v zámeckých prostorách

������������������������������������������
�

ADVENTNÍ
TRHY
·
·
·

�

�

�����������������������������������
����������������������������� �����������

Nabízíme:
prodej vánočních výrobků,
ochutnávku vánočních specialit,
ukázky tradičních řemesel.

Zájemci o prodej volejte na tel. číslo: 731 658 191.

Všechny srdečně zveme.
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MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

BESEDA PRO DŮCHODCE
Městys Chroustovice pořádá
v pátek 28. listopadu 2014 v 17 hodin v Sokolovně
tradiční předvánoční
BESEDU PRO DŮCHODCE.
Hlavním hostem bude herečka a malířka

Mateřské centrum Včelka
připravuje
Mikulášskou besídku
na sobotu 6. prosince 2014
Podrobnější informace o místě konání budou
poskytnuty s dostatečným předstihem
prostřednictvím místního rozhlasu i plakátů
vyvěšených na obvyklých místech.

Iva HÜTTNEROVÁ

VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ
TRADIČNÍ

K dobré náladě zazpívá a zahraje na klávesy
Hana Faltýnová.
Doprava z místních částí bude opět uvedena na
plakátech.

VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ
Program:
Vystoupení žáků- ve 14.30 a 16.30 hodin
Překvapení...
Prodej drobných dárků vyrobených našimi žáky
Výstava betlémů
Kavárnička k příjemnému posezení

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
První adventní neděli,
tj. 30. listopadu 2014 v 17 hodin
bude na náměstí v Chroustovicích
opět probíhat slavnostní
rozsvícení vánočního stromu.
S krátkým programem vystoupí
žáci ZŠ Chroustovice.
Teplé občerstvení bude zajištěno.

Všichni jste srdečně zváni
v úterý 11. prosince 2014 od 14 hodin
do budovy Základní školy Chroustovice.

VÁNOČNÍ KONCERT
Městys Chroustovice

a Generali pojišťovna a.s.

pořádají v sobotu 13. prosince 2014 od 18 hodin
v místním kostele

VÁNOČNÍ KONCERT.
S hrou na housle, zpěvem a recitací vystoupí
Zuzana Kožinová (herečka a autorka divadelních her)
a její sestra Lucie Kožinová - vpravo (dabérka
a herečka ze seriálu Doktoři z Počátků).

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s panem Jaroslavem Knapem.
Děkujeme též za ústní i písemné
projevy soustrasti a za květinové
dary.
Manželka Marie Knapová
a děti s rodinami
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SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO V BŘEZOVICÍCH
Na samém územním okraji působnosti Úřadu městyse
Chroustovice, před vstupem do vesnice Březovice, se
nachází v ohybu velmi rušné komunikace, spojující
Chrudim a Vysoké Mýto, již 285 let jeden z nejstarších
uměleckých sakrálních objektů na Chroustovicku - socha
sv. Jana Nepomuckého. Březovice, původně tvrz a později osada, nazvaná tak snad od bříz, jež za starodávna
veškeré návrší kolem tvrze asi vroubily, patřily několika
majitelům, ale nejdelší dobu od 17. století zde vládl
šlechtický rod Haugviců z Biskupic. Haugvicové většinou také v Březovicích pobývali. Zastávali významné
úřady v zemi a v říši. V Březovicích hostily velmi často
okolní šlechtu z celých východních Čech, takže tu bývalo hlučno a veselo. Největší doba rozkvětu a slávy Březovic byla v 18. století, kdy zde bylo mnoho služebnictva
a řemeslníků. O chroustovickou faru jsou opřeny dva
bývalé náhrobky ze starého hřbitova, dokládající spojitost Haugviců s Chroustovicemi. Do oné slavné doby
patří také zřízení významné umělecké památky, která se
zachovala v relativně dobrém stavu dodnes. V ohybu
tehdejší císařské (později zvané státní) silnice nad Březovicemi byla zřízena roku 1729 nákladem tehdejší vrchnosti kamenná pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého na mohutném podstavci. Kolem sochy byl zřízen živý
plot a vysazeny dvě lípy.
Sv. Jan Nepomucký (asi 1345 – 20. 3. 1393) byl po celá
staletí tématem sporů. Na jedné straně milován a uctíván,
na druhé straně hanoben, prochází dějinami českého národa jako jedna z nejvýznamnějších symbolických postav, příznačných pro naše často rozporuplné dějiny.
Existuje o něm rozsáhlá literatura, a to historická i umělecká, v které je možné se blíže seznámit s příběhem generálního vikáře pražského Jana Nepomuckého, který ve
sporu pražského arcibiskupa s králem Václavem IV. zachoval věrnost svému představenému a byl za to brutálně
potrestán. Inspiroval řadu literátů i historiků v oslavném
i kritickém duchu, inspiroval i lidovou slovesnost. Kult
Jana Nepomuckého se rozšířil zvláště v 18. – 19. století,
byl pokládán za našeho hlavního patrona a jeho uctívání
se rozšířilo i do zahraničí (zvláště do Rakouska a Německa). Dnes je vedle Pražského Jezulátka pro zahraniční
návštěvníky Prahy nejznámější. Sochy Jana Nepomuckého se rychle rozšířily v Čechách, na Moravě i v zahraničí. Nejvíce byly stavěny na mostech, nebo v blízkosti
řek. Jeho svátek 16. 5. byl velmi slaven a spojován s poutěmi k hrobu sv. Jana Nepomuckého v chrámu sv. Víta na
Hradě. V tento den se odehrála také řada národních vlasteneckých slavností i historického rázu. Připomeňme, že
16. 5. 1868 byly položeny základní kameny ke stavbě
Národního divadla. Dne 16. 5. 1945 se triumfálně vrátil
prezident Beneš na Pražský hrad. V katolickém kalendáři
jsou tři svátky zasvěcené Janům, a to 16. 5. Jan Nepomucký, 24. 6. Jan Křtitel, 27. 12. Jan Evangelista. V občanském kalendáři zůstal jen Jan spojený s 24. červnem.
Jan Nepomucký byl a je pokládán za patrona zpovědníků, mlynářů, vorařů, loďařů, veslařů, protože byl povětšinou umisťován na mostech (mostní svatý). Na Karlově mostě byl totiž 20. 3. 1393 vhozen do Vltavy. Na
místě jeho vhození je umístěna socha Jana Brokofa, která
nalezla mnoho napodobitelů široko daleko. Brokofova

socha je osmá socha po pravé straně při cestě od Staroměstské věže směrem k Malé Straně. Je odsud překrásný
pohled na Hradčany a je místem zastavení mnoha návštěvníků. Jan Nepomucký má několik známých atributů
(poznávacích znamení). Především je nad jeho hlavou
pět hvězd, které mají symbolizovat pět latinských písmen
slova tacui - mlčel jsem. Obvykle je oblečen do kanovnického roucha s biretem na hlavě nebo v ruce. V ruce
obvykle drží krucifix a palmu. Mnohdy je zobrazován
s prstem na ústech. Všechny tyto atributy odkazují na
známé detaily legendy s ním spojené.
Socha u Březovic je jednou z mnoha a mnoha soch
sv. Jana Nepomuckého v naší zemi. Na přední straně
podstavce je čitelný latinský nápis, který sděluje: Bylo
postaveno v roce, kdy Jan Nepomucký, náš patron, byl
zařazen mezi svaté. Na zadní straně podstavce je nápis:
Socha sv. Jana byla vztyčena 14. listopadu (rozumí se
1729). Socha je v současném stavu částečně poškozená,
protože u ní chybí levá ruka, v které by měl být krucifix
a palma. Místo původního živého plotu a lip jsou kolem
sochy tři mohutné kaštany, čtvrtý musel být v nedávně
době skácen.
Kdyby mohl barokní světec mluvit, bylo by jeho vyprávění o tom, co z tohoto umístění za těch mnoho
a mnoho roků viděl, spíše smutné. Silnice byla zvláště
v době války a okupace místem vynucených přesunů
vojáků, vojenské techniky, vězňů, běženců, vyhnanců.
A v současnosti by mohl vyprávět o zběsilém úprku velkého množství aut, nebezpečných situacích a nehodách.
Reliéf na Karlově mostě je vyhlazený dotekem tisíců
a tisíců turistů a poutníků. Socha u Březovic je „živá“
tím, že se na jejím podstavci zjevují květiny, vždyť to
bylo místo poutí. Svatý Jene, dej, ať umíme mlčet tam,
kde je slovo zradou. Svatý Jene, dej, ať umíme promluvit
tam, kde je zradou ticho.
P. S.
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VZPOMÍNKA NA JAROSLAVA REMEŠE
1909 - 1944
Jednou z výrazných osobností v dějinách tělovýchovy a
sportu v naší obci byl profesor Jaroslav Remeš,
jeden ze zakladatelů
chroustovického sportovního klubu ve 30. letech
20. století, třebaže přímo
v obci žil a vyrůstal relativně krátkou dobu.
K zakladatelské generaci
organizované fotbalové
činnosti v naší obci patřili
bratři Remešové, kteří
zde strávili část svého
dětství a mládí. Bylo
tomu ve 20. a 30. letech.
Přestože koncem třicátých let už působili v jiných místech, udržovali se svými
kamarády z Chroustovic přímé i nepřímé kontakty. Jaroslav Remeš při studiu postupně získal aprobaci k výuce
tělesné výchovy, matematiky a zeměpisu.
V roce 1934 získal první učitelské místo v Nových Hradech na měšťanské škole, přičemž si učitelskou aprobaci
ještě dokončoval a rozšiřoval. Tam působil do roku 1937.

V letech 1930-1932 vyvrcholilo organizační úsilí fotbalových nadšenců, včetně Jaroslava Remeše, které vedlo
ke vzniku SK Chroustovice, začleněného do Východočeské župy fotbalové. Jaroslav Remeš jako student a
později začínající učitel k zápasům za Chroustovice zajížděl.
Prof. Jaroslav Remeš měl také účast - blíže však nejasnou - v sokolském odbojovém hnutí. Konspirativní činnost byla prozrazena a Remeš se ocitl v německých
koncentračních táborech. Prošel několika smutně proslulými místy. Posledním místem jeho vězení byl zřejmě
Buchenwald, kde v roce 1944 na následky nedostatečně
léčeného poranění v kombinaci s hnisavou angínou zemřel.
Jaroslav Remeš udivoval své vrstevníky sportovním nadšením, zápalem, obětavostí, houževnatostí a činorodostí.
Byl pověstným organizátorem a iniciátorem sportovních
akcí. Byl sportovcem tělem i duší, byl dobrým kamarádem.
Redakčně zkráceno. Celý příspěvek o Jaroslavu Remešovi
byl uveden na pokračování v Chroustovickém zpravodaji
č. 11 z října 2000, č. 13, 14 a 15 z roku 2001 jako
autorská práce PhDr. Pavla Studničky.
Od roku 1967 byl pořádán v Chroustovicích Memoriál
Jaroslava Remeše v kopané.V posledních letech se tato
soutěž už nehraje. Bylo by dobré, aby byl tento memoriál
k uctění našeho občana a zakladatele sportu v naší obci
opět obnoven.
Jiří Drbal

TJ SOKOL
Nemůžu nepochválit chroustovické cvičenky! Tento rok
jsme o prázdninách cvičily díky prostorám Sokolovny
velmi itenzivně nejen Zumbu, Pilates, ale i Aerobik. Pravidelně jsme podnikali cyklistické výlety po okolí
Chroustovic. Dvakrát jsme zvládli krásný celodenní vý-

let na chatu Polanku a Kunětickou horu. Při pěkném
podzimním počasí máme ještě tento rok naplánovanou
trasu směr Letohrad. Tímto bych chtěla pochválit všechny slečny, ženy, dámy, ale i pány za aktivní rozvíjení
cyklistiky v Sokole! Nepojedeme jenom na kolách, čeká
nás cvičební víkedový Wellness pobyt v Pustých Žibřidovicích. Na první cvičení do Žibřidovic vyrazilo pět
cvičenek,l etos na čtvrtý Wellness víkend se hlásí neuvěřitelných dvacet děvčat - úžasné! I na plánovaný maraton Litex Tur se k naší radosti zvýšil počet děvčat, která
si věří a jdou do toho. Ve cvičení se bude pokračovat do
konce měsíce září na sále v Sokolovně a od října se naše
aktivity přesunou do tělocvičny ZŠ v Chroustovicích.

Cvičit se bude vždy od 18 hodin: středa - Zumba S.Kusá, čtvrtek - Pilates M. Mikanová, pátek - Aerobik J. Rejmanová. S sebou boty na přezutí a dobrou náladu! Kontakt J. Rejmanová 605405594
P. B.
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FOTBAL V CHROUSTOVICÍCH
Tabulka�1.B�t�ída�skupina�A���mui
Po�adí ��Tým
1.
��FC�Libiany
2.
��SK�Zámrsk
3.
��FC�Nasavrky
4.
��Sokol�Sruby
5.
��SK��e�any�n.Labem
6.
��Sokol�Rohovládova�B�lá
7.
��FK�Prose�
8.
��Sokol�Dob�íkov
9.
��SK�Starý�Máte�ov
10.
��SK�Chroustovice
11.
��SK�Sokol�Prosetín
12.
��TJ�Sokol�Rosice�nad�Labem
13.
��Spartak�Sezemice
14.
��Sokol�Mn�tice

Z
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

V
6
5
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

VP
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0

Tabulka�4.�t�ída���mui
Po�adí ��Tým
1.
��FK�Kameni�ky�B
2.
��SK�Ronov�n.Doubravou�B
3.
��Tatran�Mí�ov
4.
��Mezilesí�Na�eice�B
5.
��FC�Nasavrky�B
6.
��TJ�Lue�B
7.
��SK�Tun�chody�B
8.
��1.�FC�Bojanov
9.
��Sokol�Jeniovice
10.
��SK�Chroustovice�B
11.
��Sokol�Krouna�B
12.
��SK�Vítanov�B
13.
��Sokol�lebské�Chvalovice
14.
��M�stec

Z
6
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

V
5
4
4
3
4
3
3
3
2
2
2
1
0
0

R
0
1
1
3
0
2
0
0
2
1
1
2
1
0

PP
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0

P
1
2
2
0
2
1
3
3
2
3
3
3
5
6

P
0
1
0
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5

Skóre
23:08
15:06
16:08
15:09
13:11
9:07
15:16
11:15
13:15
14:20
13:16
11:14
11:18
6:22

Skóre
27:7
26:11
28:19
21:10
20:22
16:08
17:18
11:22
8:11
12:15
12:17
6:13
4:19
8:24

B
15
13
13
12
12
11
9
9
8
7
7
5
1
0

B
18
15
15
12
11
10
8
8
7
6
5
4
4
3

+/�
6
1
4
3
3
2
0
0
�1
�2
�2
�4
�8
�9

Tabulka��Okresní�p�ebor���starí�dorost
Po�adí ��Tým
Z
1.
��SK�Vítanov
3
2.
��FK�Kameni�ky�/�FC�Hlinsko�B 3
3.
��FC�Zaje�ice
2
4.
��SK�D�enice
3
5.
��Nasavrky�/�Ct�tín
3
6.
��Chroustovice�/�Moravany
2
7.
��Dynamo�Rosice�/�Tatran�Hr.�Tý 3
8.
��SK�Ronov�n.�D.�/�SK�T�emonic 3

V
3
2
1
1
1
1
1
1

R
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
1
1
2
2
1
2
2

Skóre
9:04
19:05
5:03
13:14
2:03
4:08
8:13
5:15

B +/�
9 6
6 0
3 0
3 �3
3 �3
3 3
3 �3
3 0

TURNAJ MLADŠÍ PŘÍPRAVKY V CHRASTI

Zprava stojící Kubík Tesař, Filip Šotola, Jarda Havlíček, Tomáš
Tégl, Lukáš Dostál, Dan Dlouhý,
zleva dole Jan Beránek, Tadeáš Vondráček, Jiří Barák, Jakub
Dostál

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ

Výsledky mladší přípravky podzim
20. 9. 2014 turnaj v Nasavrkách
Nasavrky/Ctětín : Chroustovice
Proseč : Chroustovice
Sestava: Dostál J, Vondráček, Tégl,
Beránek, Tesař, Tůma, Málek, Šimon,
z HT

2:7
0:9
Doubravský,
Jirka a Kuba

14. 9. 2014 turnaj v Tuněchodech
Tuněchody : Chroustovice
3:14
Chroustovice : Luže
2:13
Sestava: Vondráček, Doubravský, Tesař, Tůma, Dan
Dlouhý, Beránek, Šimon a Honzík z HT
6. 9. 2014 turnaj v Chroustovicích
Chroustovice : Vítanov
12:5
Chroustovice : Načešice
12:2
Sestava: Tégl, Vondráček, J. Dostál, Tůma, Doubravský, Málek, Tesař, Beránek

Konec jarní sezóny byl již tradičně uzavřen fotbalovým
kláním mladší a starší přípravky proti týmu maminek. Průběh zápasu byl plný nečekaných fotbalových
zážitků a gólů. I přes veškeré usilí a snahu týmu maminek se podařilo mladým fotbalistům svoje maminky
zdolat vysokým skórem 12:8. Po vyčerpávajícím zápase
se všichni sešli na malém pohoštění, které připravily maminky ve spolupráci s SK Chroustovice.
Děkujeme trenérům a rodičům

Chroustovický zpravodaj vydává Městys Chroustovice, IČO: 002 70 202, nám. Josefa Haška 93, 538 63 Chroustovice, tel.: 469 674 137,
e-mail: obec.chroustovice@iol.cz. Náklad: 550 ks zdarma.
Tisk HRG s.r.o. Sazba a grafická úprava: Eva Štěpánová, tel.: 469 674 147, Chroustovice 200.
Připomínky, návrhy a příjem článků a inzerce poštou nebo na e-mail: stepanova.e@centrum.cz či oto.tucek@seznam.cz

