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ŽÁCI PRVNÍ TŘÍDY V ZÁŘÍ 2015

Vzadu zleva:
Daniela Gáborová, Lukáš Komárek, David Horváth, Erika Čermáková, Mgr. Petra Drobná, Štěpán
Dvořák, Kateřina Benešová, Anna Smejkalová
Sedící zleva:
Laura Strelcová, Filip Petík, Petr Zelený, Kateřina Kouřilová, Josef Dvořák, Sára Bikárová
Vpředu:
Martina Pešková, Petr Pešek
Chybí: Alexandra Gáborová, Nela Bačkovská

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Chrudim a městysem Chroustovice o úhradě nákladů za výkon přenesené působnosti ve správním obvodu městyse
Chroustovice dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
l poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městyse
Chroustovice pro SK Chroustovice ve výši 130 000,-- Kč
na provozní činnost oddílu kopané v roce 2015, dotace
nesmí být použita na hostování hráčů a částku ve výši
50 000,-- Kč na opravu půdních prostor a schodiště na
půdu v objektu kabin hráčů,
l poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městyse
Chroustovice pro TJ Městec ve výši 25 000,-- Kč na provozní činnost oddílu kopané v roce 2015, dotace nesmí
být použita na hostování hráčů a částku ve výši 40 000,-Kč na opravu záchytných sítí směrem k lokalitě obytných
staveb v areálu hřiště.
Bere na vědomí:
l celoroční hospodaření a výsledek hospodaření za rok
2014 a dále závěrečný účet DSO „Rozšíření vodovodu
Chroustovice“ za rok 2014 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2014 bez výhrad,
l celoroční hospodaření a výsledek hospodaření za rok
2014 a dále závěrečný účet DSO „Svazku obcí Košumberska“ za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 bez výhrad,
l hospodaření městyse za měsíce leden – květen 2015.
Pověřuje:
l radu městyse schvalováním rozpočtových opatření ve
stanoveném rozsahu,
l starostku podpisem Rozhodnutí zadavatele o přidělení
veřejné zakázky a smlouvy o dílo s vítězem výběrového
řízení na realizaci dodávky „Systém svozu BRKO
v Chroustovicích“,
l starostku podpisem Rozhodnutí zadavatele o přidělení
veřejné zakázky a smlouvy o dílo s vítězem výběrového
řízení na realizaci akce „Energetické úspory budovy čp.
96 v Chroustovicích“,
Nařizuje
nařizuje příspěvkové organizaci Základní škole T.G.
Masaryka a mateřské škole, Chroustovice, okres Chrudim
odvod prostředků z investičního fondu ve výši odpisů
z majetku svěřeného k hospodaření za kalendářní rok
vždy v měsíci prosinci.
Vydává změnu č. 1 územního plánu Městyse Chroustovice formou opatření obecné povahy č. 1/2015.
Revokuje (ruší dřívější rozhodnutí) usnesení ZM ze dne
23. 6. 2014 bod č. 7b
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 č. 2 Městský úřad Chrudim,
l zpracovatele změny Ing. arch. Jiřího Plašila, Liberec 5,
IČ 42159130,
l náklady na pořízení změny ÚP bude hradit zadavatel
l

Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané 24. 6. 2015
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
l plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
l celoroční hospodaření a závěrečný účet městyse za rok
2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2014 bez výhrad,
l účetní závěrku městyse Chroustovice za účetní období
roku 2014,
l rozpočtová opatření č. 1 – 5/2015,
l prodej části pozemkové parcely č. 455/49 v k.ú.
Chroustovice, druh pozemku orná půda, která je dle GP
č. 318-71/2014 označena jako p.č. 455/86. Tato část pozemku o výměře 894 m2se prodává kupujícímu panu
Janu Poludovi, bytem Dašická 1256, 530 02 Pardubice
za prodejní cenu ve výši 290,-- Kč/m2 + DPH. Náklady
spojené s převodem pozemku hradí kupující,
l prodej části pozemkové parcely č. 455/49 v k.ú.
Chroustovice, druh pozemku orná půda, která je dle GP
č. 318-71/2014 označena jako p.č. 455/87. Tato část pozemku o výměře 876 m2 se prodává kupujícím manželům
Lukáši Krausovi a Janě Krausové, oba bytem Skupova
2523, 440 01 Louny za prodejní cenu ve výši 290,-- Kč/
m2 + DPH. Náklady spojené s převodem pozemku hradí
kupující,
l prodej části pozemkové parcely č. 455/49 v k.ú.
Chroustovice, druh pozemku orná půda, která je dle GP
č. 318-71/2014 označena jako p.č. 455/89. Tato část pozemku o výměře 843 m2 se prodává kupujícím panu Davidu Balousovi, bytem Dr. Alberta Pražáka 205, 538 63
Chroustovice a slečně Renatě Dušánkové, bytem Chroustovice 237, 538 63 Chroustovice za prodejní cenu ve
výši 290,-- Kč/m2 + DPH. Náklady spojené s převodem
pozemku hradí kupující,
l prodej části pozemkové parcely č. 455/49 v k.ú.
Chroustovice, druh pozemku orná půda, která je dle GP
č. 318-71/2014 označena jako p.č. 455/90. Tato část pozemku o výměře 913 m2 se prodává kupujícímu panu Jiřímu Schejbalovi, bytem Čankovice 16, 538 62 Hrochův
Týnec za prodejní cenu ve výši 290,-- Kč/m2 + DPH.
Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující,
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 č. 2 Městský úřad Chrudim,
l zpracovatele změny Ing. arch. Milana Vojtěcha, Nerudova 77, 533 04 Sezemice, IČ 48161594,
l náklady na pořízení změny ÚP bude hradit zadavatel
změny Městys Chroustovice,
l prodej části pozemkové parcely č. 661/2, ostatní plocha v k.ú. Chroustovice, kupující paní Andree Střílkové,
bytem Závodí 68, 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,
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Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané 23. 9. 2015

ÚDRŽBA OBECNÍCH TRAVNATÝCH PLOCH

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí hospodaření
městyse za měsíce leden – srpen 2015.
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
l plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
l rozpočtová opatření č. 6 – 10/2015,
l dodatek č.1 k příloze č. 2 zřizovací listiny Základní
školy T. G. Masaryka a mateřské školy, Chroustovice,
okres Chrudim ze dne 7. 9. 2009, schválené Zastupitelstvem městyse Chroustovice dne 9. 9. 2009 (bod č. 7),
l dodatek č. 1 vnitroorganizační směrnice č. 6 – Směrnice k tvorbě a použití sociálního fondu s platností od
1.1. 2015,
l aktualizaci Programu obnovy venkova městyse
Chroustovice na rok 2016,
l
obecně závaznou vyhlášku městyse Chroustovice
č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
městyse Chroustovice.

Upozorňujeme občany na skutečnost, že technicky
nelze dost dobře provádět údržbu travnatých ploch
v obci, pokud jsou na nich zaparkovány automobily občanů. Množí se totiž případy jejich poškození
kamenivem odlétlým od sekaček. Z těchto důvodů
nebudou zaměstnanci našich technických služeb
provádět údržbu tam, kde budou automobily během
pracovní doby zaparkovány.
Pokud tuto skutečnost nebudou občané opakovaně
respektovat, budeme nuceni vzniklou situaci řešit
v rámci zákona č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel
na pozemních komunikacích.
UPOZORNĚNÍ NA NEPOŘÁDEK V OBCI

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 2016
Svoz velkoobjemového odpadu se bude v roce 2016
konat:
¬
v sobotu 2. dubna 2016
¬
v sobotu 17. září 2016
SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ

Diakonie Broumov,
sociální družstvo

Ø

Více na www: diakoniebroumov.org, www.faceboo.com/broumovdiakonie

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek:

Ø Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Ø Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Ø Látky (minim. 1 m2, prosíme, nedávejte zbytky látek)
Ø Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky)
zabalené v krabici
Ø Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Ø Obuv - nepoškozenou a v párech svázaných gumičkou
Ø Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Ø Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Ø Menší elektrospotřebiče, mohou být i nefunkční
Ø Knihy, časopisy
Věci, které vzít nemůžeme:
Ø Ledničky, televize, počítače, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
Ø Nábytek
Ø Znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční
15. října 2015 od 15 - 17 hodin
v Základní škole Chroustovice

Zveřejňujeme foto, z něhož je jasné, že někteří občané stále ještě nepochopili systém sběru a třídění domácího odpadu. Pytle s odpadem nepatří do příkopů kolem silnic, ale na stanoviště k popelnicím,
nebo do neskladného odpadu. Množství popelnic na
osobu není omezeno, případně lze zakoupit v kanceláři obecního úřadu pytle s logem svozové firmy a
ty přistavit k popelnicím.
Fotografie byla pořízena v září letošního roku u cesty „Na Vrančí“. Situace nás mrzí o to víc, že cesta
byla na jaře vyčištěna a byly zde vysázeny nové
ovocné stromy. Všichni chceme mít kolem svého
domu čisto, je třeba se chovat stejně i mimo náš domov.
Úřad městyse
SBĚR STARÉHO PAPÍRU
ZŠ TGM a MŠ Chroustovice pořádá sběr starého
papíru ve čtvrtek 5. listopadu 2015.
Pevně svázané papíry můžete přivézt ke škole
nebo nechat ve vašich obcích na zastávce autobusu a v Chroustovicích před domem.
Děkujeme za podporu
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Komunitní škola Chroustovice, o.s.

Nabídka aktivit pro školní rok 2015/2016

Sportovně pohybové aktivity
Florbal I
Anglický jazyk s rodilou mluvčí - děti
Určeno:
1. - 5. třída
Určeno:
pro žáky 3. - 9. ročníku
Termín:
pondělí 15.00 - 16.00 hodin
Termín:
úterý 15.00 - 16.00 hodin
Rozsah:
14 hodin/pololetí (1x týdně 1 hodina)
Lektor:
Miloslav Valenta
Cena:
1000,- Kč/školní rok
Cena:
500,- Kč/pololetí
Lektor:
Jane Zanoni
Kurz začíná: 28. září 2015
Kurz začíná: 29. září 2015
Florbal II
Anglický jazyk s rodilou mluvčí - dospělí
Určeno:
6. - 9. třída
Termín:
pátek od 14.00 - 15.00 hodin
Určeno:
dospělí a starší děti
Rozsah:
14 hodin/pololetí (1x týdně/1 hodina)
Termín:
úterý 16.30 - 17.30 hodin
Lektor:
Miloslav Valenta
Cena:
1500,- Kč/školní rok, děti 1000,- Kč Cena:
500,- Kč/pololetí
Lektor:
Jane Zanoni
Kurz začíná: 28. září 2015
Cvičení s Anetou
Kurz začíná: 29. září 2015
Určeno:
1. - 3.třída
Termín:
pondělí 13:00 - 14:00 hodin
Rozsah:
10 hodin/pololetí (1x týdně/1 hodina)
Výtvarné kurzy
Lektor:
Aneta Dočkalová
Keramika děti 1. a 2. třída
Cena:
300,- Kč/pololetí
Termín:
čtvrtek od 13.00 - 14.00 hodin
Kurz začíná: 28. září 2015
Rozsah:
14 hodin/pololetí
Sportovní hry
Určeno:
1. - 5. třída
Lektor:
Ludmila Kociánová
Termín:
středa 12.15 - 13.00 hodin
Cena:
800,- Kč/pololetí
Rozsah:
14 hodin/pololetí
Kurz začíná: 1. října 2015
Lektor:
Luděk Pinta
Cena:
200,- Kč/pololetí
Keramika děti 3. - 5. třída
Kurz
začíná:
30. září 2015
V letošním školním roce se zaměříme na malování
hrnečků, výrobu nádob z volné ruky a zajímavé
Pro kutily
dekorace...
Pro všechny, kteří chtějí pracovat v dílnách se dřevem
Termín:
čtvrtek od 14.00 - 15.30 hodin
nebo s kovem...
Rozsah:
28 hodin/pololetí (1x týdně/2 hod.)
Termín:
středa 13.30 - 14.30 hodin
Lektor:
Ludmila Kociánová
Rozsah:
10 hodin/pololetí
Cena:
1000,- Kč/pololetí
Určeno:
4. - 9. třída
Cena:
300,- Kč/pololetí
Kurz začíná: 1. října 2015
Jazykové kurzy

Keramika děti 6. - 9. třída
V kurzu si vyrobíme nástěnné hodiny, budeme
malovat připravené hrnečky a vytvářet nádoby
z volné ruky...
Termín:
čtvrtek od 15:30 - 17:00 hodin
Rozsah:
28 hod./pololetí (1x týdně/2 hod.)
Lektor:
Ludmila Kociánová
Cena:
1000,- Kč/pololetí
Úprava termínů pro jednotlivé děti je možná po
dohodě s rodiči
Keramika pro dospělé
Termín:
čtvrtek od 17.00 - 18.30 hodin
Rozsah:
28 hodin/pololetí (1x týdně/2 hod.)
Lektor:
Ludmila Kociánová
Cena:
1300,- Kč/pololetí
Kurz začíná: 1. října 2015
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Lektor:
Kurz začíná:

Petr Vačkář
30. září 2015

Práce na počítači

Tvorba webových stránek, úprava fotografií, video...
Určeno:
4. - 9. třída
Termín:
středa 13.00 -14.30 hodin
Rozsah:
10x/pololetí
Lektor:
Luděk Pinta
Cena:
350,- Kč/pololetí
Kurz začíná: 30. září 2015

Pěvecký sbor „SLAVÍČEK“

Určeno:
děti z MŠ i děti ze ZŠ bez omezení věku
Lektor:
Hana Faltysová
Obsah:
Kurz je zaměřen na upevňování
intonačních, artikulačních, dechových a rytmických
dovedností.
Rozsah:
1x za 14 dní/1 hodina
Cena:
300,- Kč/pololetí
Kurz začíná:
5. října 2015

Malý vědec
Zábavnou a hravou formou si děti vyzkouší
chemické a fyzikální pokusy, vyrobí si duhu,
ohňostroj ap.
Určeno:
Termín:
Rozsah:
Lektor:
Cena:
Kurz začíná:

POZVÁNKA
NA KULTURNĚ CESTOPISNÉ PÁSMO

1. - 4. třída
středa od 13.00 - 14.00 hodin
14 hodin/pololetí (1x týdně 1 hodina)
Jan Krtička
400,- Kč/pololetí
30. září 2015

Komunitní škola spolupracuje se Základní
a mateřskou školou Chroustovice
KURZY V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Školička

1x za měsíc; 300,-Kč/školní rok

2x za měsíc; 600,-/ školní rok

Flétna „Hrajeme si s píšťalkou“
1x za 14 dní; 400,- Kč/školní rok
Rymizace a melodizace říkadel

„Čáry s říkankou“1x za 14 dní; 300,- Kč/školní rok

Angličtina:
1x za 14 dní; 750,- Kč/školní rok
Pohyb, ten je prima 1x za 14 dní; 300,- Kč/školní rok

Malý vědec

1x za týden; 750,- Kč /školní rok

KONTAKTY
Informace podává a dotazy Vám zodpoví
Ludmila Kociánová, tel. 604 256 602
e-mail: lidakoci@seznam.cz
Miloslav Valenta, tel. 725 476 421
e-mail:mil.valenta@volny.cz
POČÍTAČOVÝ KURZ

Komunitní škola Chroustovice, o. s. připravila
PC kurz pro začátečníky a seniory.
Obsah:
Základní obsluha PC, internet...
Rozsah:
16 hodin
Termín:
Kurzy budou probíhat vždy
v sobotu od 8 - 12 hodin v budově Základní
školy Chroustovice:
6. února 2016
13. února 2016
5. března 2016
12. března 2016
Cena:
600,-Kč
Lektor:
Štěpán Bihary
Přihlásit se můžete na tel. čísle 604 256 602
nebo na Úřadě městyse Chroustovice

Vážení čtenáři,
výše uvedeným obrázkem se vracíme do jarního
měsíce dubna, kdy Městys Chroustovice ve spolupráci s odborným učilištěm připravil pro své občany
I. kulturně cestopisné pásmo UGANDA - PERLA
AFRIKY, které velice živým způsobem prezentoval sám autor dvou knižních publikací a návštěv této
země, pan Mgr. František Krampota z Chrudimi.
V návaznosti na první besedu Vás nyní chci nově
pozvat na volné pokračování této akce, tentokrát
s podtitulem FILIPÍNY - ZEMĚ 7 107 OSTROVŮ. Uskuteční se opět v příjemném prostředí zrcadlového sálu místního učiliště, a to ve středu 7. října v 19 hodin. Tentokrát Vás kromě duševního zážitku čeká i možnost ochutnat vybrané pokrmy filipínské kuchyně, které připraví žáci oboru gastro
místního učiliště.
Akce je vhodná pro osoby ve věku od 6 let a vstupné
je zdarma (dobrovolné). Přijďme i dokázat, že
Chroustovicko není oblastí kulturních a zeměpisných neználků…
Aleš Mrázek, předseda sociální komise
PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem spoluobčanům,
kteří se zúčastnili posledního
rozloučení s paní
Soňou Stejskalovou.
Vyjadřujeme též díky za ústní
i písemné projevy soustrasti
a za květinové dary.
Manžel Josef Stejskal a synové
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY

Školní rok 2014 – 15 máme za sebou a nyní je před námi
školní rok 2015 – 2016.
Již na začátku nám přinesl hodně změn.
Hned první se týká složení pedagogických pracovníků:
I. odd. ved. uč. Ludmila Jelínková
paní uč. Renata Dušánková
II. odd. paní uč. Hana Faltysová
paní uč. Daniela Štěrbová
Pracovník pro ostatní osobní služby Míla Vaníčková
Další změnou, kterou již zaznamenali rodiče, kteří přicházejí do MŠ s dětmi, je název oddělení:
I. odd. PASTELKY
II. odd. KORÁLKY
Ve třídách jsou děti všech věkových skupin.

Listopad
Prosinec

Plavání 5., 12.
Mikulášská nadílka
Zpěv koled v kostele u jesliček
Posezení u stromečku
Vánoční rozjímání v ZŠ
Vystoupení v Domě s peč. službou
Leden
IV. zimní olympiáda
Únor
Karneval
Březen
Vynášení Morany - vítání jara
Návštěva knihovny
Duben
Slet čarodějnic a čarodějů
DEN ZEMĚ - Vysoké Mýto
Červen
MDD
Výlet
Spaní ve školce
Divadelní společnost Šeherezáda

w O princezně Brebentilce 13. 10. 2015 v 9 hodin
w Jak Vrabečkovi byla zima 16. 2. 2016 v 9 hodin
Šemberovo divadlo - Vysoké Mýto

w Najdi kličku ciferníčku 17. 3. 2016
w O chytré kmotře Lišce 18. 5. 2016
Určitě nemůžeme zapomenout ani na doplnění průlezek
na zahradě MŠ.
Věříme, že všechny změny budou ke spokojenosti rodičů, dětí i nás zaměstnanců MŠ.
Co se nemění a stává se již pěknou tradicí, je naše nabídka akcí:
NABÍDKA PRO DĚTI

Září
Říjen

Plavání 3., 10., 17., 24.
Pasování dětí
Návštěva ZŠ
Plavání 1., 8., 15., 22.
Fotograf 14.

AKCE S RODIČI

Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Březen
Květen
Červen

Informativní schůzka
Drakiáda
Slavnost světýlek
Čas zvonků vánočních
Velikonoce v MŠ
Majáles
PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY

Na závěr Vás chci informovat o našich webových stránkách, kde najdete aktuální informace o dění v MŠ.
Ludmila Jelínková,ved. uč. MŠ
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ZAHRÁDKÁŘI DĚTEM

Český zahrádkářský svaz Chroustovice uspořádal
v sobotu 19. září 2015 Dětský den. Sešlo se 14 dětí našich členů a dalších přátel naší organizace.
Děti čekala trasa značená fáborky, která vedla od závory na tréninkové hřiště až k malému splávku. Cestou děti
plnily různé zábavné a napínavé disciplíny, jako např.
přenášení syrového vajíčka na lžíci nebo slalom s kelímkem naplněným vodou. Kromě zručnosti musely děti
také předvést své znalosti, např. při poznávání léčivých
rostlin, které měly za úkol najít.

Cestou jsme si také povídali o tom, co vše zahrádkář na
zahrádce dělá a o co se musí starat. Jednou z činností
zahrádkáře je péče o stromy. A tak se děti v rámci jedné
disciplíny postaraly o mladé lipky v lipové aleji a odstranily již nefunkční a rozpadlé zábrany proti okusu
kmenů lesní zvěří.

Na louce čekala na děti kobylka Sabinka v doprovodu
Elišky Máslové a děti se mohly svézt a podívat se na svět
z koňského sedla. O jízdu na koni byl opravdu velký zájem a Sabinka trpělivě vozila. Sabince a Elišce moc děkujeme!
Poslední disciplína byla tvořivá. Děti měly za úkol prstovými barvami namalovat libovolný druh ovoce a zeleniny. Moc je to bavilo a všechna umělecká díla byla
velmi zdařilá!
Všechny děti byly moc šikovné a na konci našeho putování dostaly za odměnu balíčky se sladkostmi a dalšími
drobnými dárečky.

Na závěr dětského dne jsme si u malého splávku opekli
buřty a děti si díky krásnému počasí užily ještě i vodní
hrátky v řece.
Počasí nám opravdu přálo, dětský den se nám moc vydařil a všichni jsme si ho užili. Děkuji všem za účast a pomoc s organizací a těším se, že si tuto akci příští rok zopakujeme!
Za ČZS Chroustovice Mgr. Marie Piňosová
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Z ODBORNÉHO UČILIŠTĚ CHROUSTOVICE
Mezinárodní setkání mládeže v rámci projektu
Učíme se z tradice

V týdnu od 15. do 21. května 2015 bylo Odborné
učiliště Chroustovice hostitelem mezinárodního
setkání mládeže, podpořeného z evropského dotačního programu Erasmus + Mládež.

Prioritou projektu bylo aktivní trávení volného
času, kdy se mladí lidé z různých koutů Evropy navzájem prostřednictvím tematických večerů a kreativních workshopů seznámili s tradicemi svých zemí.

Účastníky setkání bylo 36 mladých lidí z České republiky, Polska a Švédska. Jednalo se o žáky středních škol z polského Krakowa a švédského Ronneby, se kterými škola dlouhodobě spolupracuje.
Partnerské organizace se jednoznačně shodly na definici hlavního cíle, proč takový projekt realizovat.
Cílem projektu tak bylo především umožnit těmto
mladým lidem získat prostřednictvím neformálního
vzdělávání nové zkušenosti, rozvinout dovednosti,
schopnosti a znalosti, které přispívají k sociálnímu,
Při workshopech se naučili vyrábět ruční papír, batikovat
profesnímu a osobnímu růstu, včetně jazykové pří- a vytvořit loutku tematicky laděnou do národních barev.
pravy, a to vše s jasným cílem zvýšit do budoucna
Společné večery ukázaly, jaké tradice jsou dosud živé
jejich konkurenceschopnost na trhu práce.
v zemích našich přátel (oslava Svatojánské noci, upalovaní Mareny apod.). My partnerům na oplátku předvedli,
jak vypadá tradiční český masopust.

Po společně stráveném týdnu plném zážitků došlo na
loučení. Přátelé ze Švédska plánují uspořádat v příštím
roce podobný projekt v Ronneby, tak se již nyní těšíme
na další setkání.
Mgr. Jana Brančová
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O POHÁR STAROSTKY MĚSTYSE

Velikou radostí, nejen pro nás vedoucí dětí, ale i pro
představitele SDH a úřadu městyse byla výsledková listina.
Družstvo Chroustovice A zvítězilo, domácí B tým
skončil na krásném 3. místě. Dva poháry během
jednoho dne! No senzace.
To nebylo všechno, neboť právě probíhaly pokusy
starších žáků. Na startovní listině byly sice jen
3 týmy, čili pohár byl předem jistý, ale nikdo nevěděl, z jakého kovu bude. Kdo si odveze ten za první
místo? Chroustovice, Vinary či Lozice? Naši sázeli
na první pokus, jenže ten nevyšel podle představ
a přišlo velké zklamání a poslední třetí místo.
Říkám dětem: „Buďte v klidu, máme ještě druhý
pokus, třeba se nám povede a posunete se výš.“
Jako již tradičně každé září, i letos hasiči z místního A tak se také stalo.
spolku SDH, za spolupráce ZŠ Chroustovice a Úřa- Druhý pokus vyšel téměř na jedničku a i naši starší
du městyse Chroustovice, uspořádali soutěž v po- žáci nakonec skončili na stupínku nejvyšším. Třetí
pohár byl doma.
žárním útoku.
Počasí přálo, občerstvení v podobě klobás, masa Jak říkám, radost veliká, skandování a společné sez kýty, párků v rohlíku a domácích koláčů bylo na- skupení pro fotografy.
chystáno.
Při slavnostním vyhlašování si děti připadaly jako
Vše začalo nástupem v 10 hodin. Při něm byla druž- nějaké známé osobnosti, rodiče i babičky fotili ostostva seznámena s průběhem akce, došlo k poděková- šest.
ní bývalému starostovi SDH panu Herynkovi a pře- Následovaly pokusy žen a mužů. První pokus byl již
dání věcného daru a přišla i gratulace k jmeninám tradičně netradiční, druhé pokusy byly již podle prapro paní Marii Tlapákovou, starostku městyse.
videl.
Nemoc a nezájem místních žen mohly za to, že domácí tým nenastoupil. Ženy z Vinar tak ztrácely
motivaci, protože neměly soupeřky.
I tak by jejich výkon stačil na druhé místo v porovnání s družstvy mužů.
V mužské kategorii se nejvíce dařilo mužům z Vinar a poprávu si odvezli pohár pro vítěze, druzí
skončili hasiči ze Lhoty a bronzový pohár si odvezli do Holešovic. Naši borci skončili na 5. místě.
Celkově akci považuji za zdařilou, jen mě mrzí velmi malá účast místních obyvatel.
Tak za rok na shledanou.
Josef Hanzl, vedoucí mladých hasičů

Poté se přešlo k hlavnímu dění, a to k samotné soutěži. Strojníci nahřívali mašiny, ostatní členové
družstev připravovali hadice, savice a další potřebný
materiál k provedení útoků.
Jako první se na startu představila přípravka z Vinar. Jejich výkon byl obdivuhodný a děti se zaslouženě dočkaly bouřlivého potlesku.
Po přípravce se na startu seřadili mladší a starší
žáci.
Snažila se všechna družstva, však taky měli všichni
o co bojovat, na tři nejlepší družstva čekal pohár.
Vinary, Lozice, Řestoky a dvě družstva mladých hasičů z Chroustovic, to bylo složení mladších žáků.
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Mateřské centrum VČELKA

Mateřské centrum hledá maminku, která by měla
zájem aktivně se podílet na organizaci činností našeho centra. Díky odrůstání našich dětí a průběžným
návratům do zaměstnání je organizování těchto aktivit pro zaměstnané maminky čím dál složitější, proto jakoukoliv vstřícnou a ochotnou zájemkyni, nejlépe na mateřské či rodičovské dovolené, uvítáme
s otevřenou náručí J.
Minimálně do konce roku 2015, dokdy budeme
vlastními silami schopny zajistit provoz našeho MC,
bude MC otevřeno všem maminkám a dětem každé
úterý od 17.00 hodin v prostorách malé tělocvičny
místní ZŠ.

V letošním školním roce otevřeme MC tvořením
pro maminky bez dětí.
První tvoření v novém školním roce se bude konat
v pátek 2. října 2015 a počítáme i s výrobou vánočních dekorací před začátkem adventu. Konkrétní
termín předvánočního tvoření 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
LHOTECKÁ POUŤ 2015 SLOVEM
11. července 2015 proběhl na Lhotě další ročník

Poprvé se zde sejdeme 20. října tohoto roku.
Při práci s dětmi využíváme převážně nejrůznější
výtvarné techniky, včetně různorodých materiálů,
díky nimž děti získávají nové zkušenosti, objevují
nepoznané a navíc se učí komunikovat s ostatními
dětmi.
Zároveň je maminkám s dětmi každou středu od
9.30 hodin k dispozici velká tělocvična místní ZŠ
pro cvičení s dětmi. Toto cvičení není s ohledem na
naše pracovní vytížení zatím odborně vedeno, nicméně v případě zájmu maminek se pokusíme najít
uspokojující řešení. Bližší informace lze získat na
níže uvedeném telefonním čísle.
Stejně jako v minulých letech, plánujeme i letos zorganizovat Mikulášskou besídku. Tuto tradiční akci
zamýšlíme uskutečnit v sobotu 5. prosince 2015.
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.
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lhotecké pouti, tentokrát ve farmářském stylu.
Po druhé hodině odpolední byl zahájen dětský den.
Děti měly možnost proniknout do pomyslného života na farmě a vyzkoušet si jízdu traktůrkem, snažily
se pojmenovat živá zvířátka, přiřadit k nim produkty, hrabat seno, zahnat do ohrady nezbedná prasátka,
pojmenovat ovoce a zeleninu, hledat zanesená vejce, dojit kravské mléko a pojmenovat farmářské
nářadí.
Za odměnu dostaly balíček se sladkou odměnou,
drobnými dárečky a balonky.
Součástí tohoto farmářského dne byla výstava traktorů od historických modelů až po současné zemědělské stroje.
Dalším bodem byla tradiční lhotecká lávka, které
byla zahájena postavami inspirovanými filmem
Slunce, seno … od režiséra Zdeňka Trošky. Zúčastnilo se jí mnoho soutěžících v mužské a dětské kategorii.
Tento rok nám místní kůň Valda se svým doprovodem, Petrem Pýchou, Romanem Majerčinem a Eliškou Máslovou, předvedli své umění a obohatili tak
tento tematický den.
Pro děti nechyběla trampolína, skákací hrad, jízda
na raftu. Ostatní si přišli na své u skvělého občerstvení, kde nechybělo pivo, limo, uzená kýta, klobásy,
párek v rohlíku, ledová tříšť, točená zmrzlina či cukrová vata.
Hudební doprovod zajistil DJ Jarda
Děkujeme paní Ing. Aleně Vítkové za pomoc při
dekoraci tohoto dne. Velké díky patří sponzorům,
všem, kteří zapůjčili traktory a zemědělskou techniku, a všem, kteří se na této akci podíleli.
Mgr. Renata Tesařová

LHOTECKÁ POUŤ 2015 VE FOTOGRAFIÍCH
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TJ SOKOL CHROUSTOVICE

BESEDA PRO DŮCHODCE
Městys Chroustovice pořádá
v pátek 27. listopadu 2015 v 17 hodin v Sokolovně
tradiční předvánoční
BESEDU PRO DŮCHODCE.
Hlavním hostem bude

CIMBÁLOVÁ MUZIKA MAJERÁN
Doprava z místních částí bude opět uvedena na
plakátech.

ODBORNÉ UČILIŠTĚ CHROUSTOVICE
TJ Sokol Chroustovice Vás zve na TANEČNÍ KURZY,
které budou začínat 10. 10. 2015 a budou se konat každou sobotu od 20 do 22 hodin v sále sokolovny Chroustovice. Celkem se uskuteční 8 lekcí (pár 2 000,- Kč).
Zájemci se mohou hlásit paní Rejmanové (605405594)
nebo paní Teplé (604960032). Podrobnosti jsou uvedeny
na přiloženém letáku.
Od 1. 9. 2015 je nově otevřeno v sokolovně badmintonové hřiště, včetně stolního tenisu.
Dne 1. 7. 2015 byla uzavřena smlouva s SK Chroustovice
o dlouhodobém pronájmu areálu sportoviště Na Závodí
na dobu 15 let. Se smlouvou vyjádřila souhlas Sokolská
župa Východočeská. Tím jsme dali možnost čerpání dotace
pro SK Chroustovice.
V areálu sportoviště byly provedeny úpravy stávajícího
zařízení (oprava a nátěr pergoly, houpaček, stolů i lavic)
a rovněž jsme vyčistili prostor za tribunou).
Dále připravujeme projekt na výstavbu sociálního zařízení a skladu.
V letošní roce bychom také chtěli dokončit rozvod hromosvodů na budově sokolovny.
Následující cvičební program se v září 2015 koná v sokolovně, od října 2015 již v tělocvičně základní školy:
•
středa zumba
od 18 hodin
•
pátek aerobik
od 18 hodin
•
Pilates - vždy po telefonické domluvě - zpravidla
2 x týdně
Dále pořádáme Wellness víkend s Janou Uhlířovou ve
Špindlerově Mlýně 13. - 15. 11. 2015. Zájemci, hlaste se na
tel. 605 405 594 u paní Rejmanové.
21. 11. 2015 Vás zveme na LITEX Litomyšl na cvičební
maraton.
Za TJ Sokol Jolana Rejmanová
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

První adventní neděli,
tj. 29. listopadu 2015 v 17 hodin
bude na náměstí v Chroustovicích
opět slavnostně
rozsvícen vánoční strom.
S krátkým programem vystoupí
žáci ZŠ Chroustovice.
Teplé občerstvení bude zajištěno.

Mateřské centrum Včelka
zve děti i rodiče na tradiční
Mikulášskou besídku.
Bude se konat první prosincovou
sobotu 5. 12. 2015
Podrobnější informace o místě konání budou
poskytnuty s dostatečným předstihem
prostřednictvím místního rozhlasu i plakátů
vyvěšených na obvyklých místech.
VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ

TRADIČNÍ
VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ
„Přijdou k nám andělé
aneb leporelo zbožných přání“

VÁNOČNÍ KONCERT
Městys Chroustovice
pořádá v pátek 11. prosince 2015 od 18 hodin
v kostele sv. Jakuba

Program:
Vystoupení žáků
Překvapení...
Prodej drobných dárků vyrobených našimi žáky
Výstava andělů
Kavárnička k příjemnému posezení

VÁNOČNÍ KONCERT

Účinkovat bude smíšený pěvecký sbor OTAKAR
z Vysokého Mýta

Všichni jste srdečně zváni
ve čtvrtek 17. prosince 2015 od 14 hodin
do budovy Základní školy Chroustovice.
ADVENTNÍ KONCERT

INZERÁT

Odborné učiliště Chroustovice
Vás srdečně zve na

ADVENTNÍ KONCERT ,
který se bude konat
v pátek 18. prosince 2015 od 19 hodin
v zrcadlovém sále chroustovického zámku
V listopadu 2015 zahájí provoz
Dům služeb v Uhersku
Kadeřnictví
Kosmetika
Masáže
Pedikúra

Petra Burdová
Eva Bartáková
Petra Hemerová
Martina Fligerová

732 566 953
603 968 479
774 877 476
604 713 581

Vystoupí žákovský pěvecký sbor CORALE
při Gymnáziu Žamberk
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DALŠÍ INFORMACE O VÁLCE V ROCE 1915
Z KATASTRU OBCE STARÉ HOLEŠOVICE

V uplynulém roce byl na stránkách tohoto zpravodaje
vzpomenut začátek Velké války, vyhlášené 28. července
1914 Srbsku rakousko-uherským císařem Františkem
Josefem. Byli vyjmenováni její aktéři, mezi které patřily
zejména evropské velmoci a státy, které po uzavření příměří v roce 1918 zčásti zanikly a byly nahrazeny novými
uskupeními a novými státy.

V návaznosti na již zmíněnou loňskou informaci v této
věci bylo z c.k. okresního hejtmanství v Chrudimi obecnímu výboru katastrální obce Staré Holešovice ještě
v srpnu roku 1914 uloženo:
l Provést soupis momentálních zásob pšenice, žita, ovsa
a sena – a to nejméně po 100 q, nejméně 50 q mouky
a výsledky oznámit do 48 hodin. Dále pak v této věci podávat informace o stavu zásob každého 1. a 15. dne v měsíci.
l Vypracovat a do 48 hodin předložit seznam obecních
zásob potravin.
l Vyhlásit sbírku peněz se zápisem do seznamu s udáním jména dárce a výše odměny na podporu války a válkou postižených.
l Na povel orgánů veřejné bezpečnosti dlužno autoprovoz všeho druhu zastavit, jinak hrozí nebezpečí, že orgán
užije střelné zbraně.
l Prodat pro potřeby armády Agrární bance v Praze
200 q ovsa a 200 q sena a potvrdit současné zásoby obce,
které byly: 200 q pšenice k setí, 500 q ovsa pro potřeby
vojska a 1 000 q sena rovněž na pokrytí požadavků c. k.
armády přes komisionáře B. Zelenku v Pardubicích.

V září 1914

Ihned vypracovat soupis dobytka pro c. k. vojsko,
nejméně 20 % veškerého velkého skotu. V podané informaci se jednalo celkem o 16 kusů jatečného dobytka,
a sice 4 voly a 12 krav živé váhy 97,7 q za 9 863 K (kráva 100 K/q a vůl 104 K/q).
l

V říjnu 1914

Vypracovat stav zásob v obci, které v té době byly u pšenice, žita a mouky nulové, ovsa bylo 300 q a sena 800 q.
l Definitivní návrat vojína Josefa Lohnického z vojenské služby vzhledem k jeho starostování.
l Vyrozumět všechny pobíratele vyživovacích příspěvků, že jejich výplata se bude uskutečňovat na c. k. okr.
výboru v Chrudimi vždy 3. a 17. dne v měsíci v 1 hodinu
odpoledne. V ten den byl do obce zaveden telefon.
l Do březovického dvora bylo umístěno celkem 10 válečných uprchlíků z Haliče s úkolem pro obec poskytnout jim ubytování a stravu (za 70 hal. na hlavu a den).
l C. k. okr. výbor v Chrudimi sděluje obecnímu úřadu,
že je zde zřízena filiálka Červeného kříže, jejímž členem
se musí stát každá obec a všichni její občané při ročním
příspěvku 4 K. Také byla vypsána I. válečná půjčka.
l Zajistit přeočkování všech obyvatel obce proti nákaze
neštovicemi.
l Oznámit zásoby obce, a to do 48 hodin. Odpověď:
pšenice 32 hl, žita 5 hl, ječmene 50 hl a ovsa 20 hl.
l Vyvěsit vyhlášky o nebezpečí vysoce nakažlivých chorob neštovic, tyfu a cholery.
l Na základě říšského zákona č. 236 o plnění válečném
ze dne 26. 12. 1912, bylo nařízeno, aby v měsíci listopadu obec dodala pro vojenské účely následující množství
obilí: 25 q pšenice, 5 q žita, 10 q ječmene a 10 q ovsa.
Do každého pytle budiž vložen lístek se jménem okresu
a obce.
l

Skupina tří vojáků před odjezdem na ruskou frontu
na Štědrý den roku 1914

Byly připomenuty prvé důsledky války pro drtivou většinu lidí, žijících, anebo bojujících o svůj život na územích
a na mořích válkou zachvácených a byl současně stručně
popsán dopad této válečné situace na život v katastrální
obci Staré Holešovice. Tam se po odchodu drtivé většiny
nejaktivnější části mužské populace do války (jednalo se
o 105 lidí) zásadně změnily do té doby zaběhnuté venkovské poměry a zvyklosti a nebetyčně narostly problémy se zajišťováním životem ověřených pracovních postupů při pěstování, ošetřování a sklizni zemědělských
produktů a chovu zvířat na výrobu potravin, pro udržování dobrých a spolehlivých sousedských vztahů a poskytování pracovních výpomocí, při řešení problémů na
jednotlivých statcích a v rodinách.
Došlo k neustálému zvyšování cen potravin a k trvalému snižování jejich dostupnosti a spotřeby. Byly neustále císařskou exekutivou vymýšleny nové a nové důvody
pro adresné vybírání peněz a rekvizice potravin, obilí,
brambor a sena. Neúnosně narostlo fyzické i psychické
zatížení žen i starých lidí a dětí a jejich zdrcující strach
o své blízké a milované, o syny, manžely a dědečky, bojující na frontách jižní a východní Evropy.

V listopadu 1914

Ohlásit zásoby přesahující 100 q. Jednalo se o 180 q
ovsa a 700 q sena – oboje v březovickém velkostatku.
l Na úterý 10. listopadu připravit kolaudaci hostince
p. Peterky.
l Oznámen výskyt slintavky a kulhavky v březovickém
velkostatku.
l C. k. okr. hejtmanství v Chrudimi vyrozumělo obecní
úřad, že v bitvě s nepřítelem padl na frontě vojín Robert
l
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Peřina. Je to velice strohá poznámka a je těžké se smířit
s tím, že to je všechno, co ten chlapec za obětování svého
krásného, mladého života pro slávu a moc a bohatství
jakéhosi nemilosrdného a nelidského císaře dostal. Byl to
prvý občan Starých Holešovic, který v této válce padl.
V prosinci 1914
l Zajistit další dodávku obilí pro účely vojenské. Obci se
proto nařizuje, aby od majitelů obilí zrekvírovali a do
konce měsíce ledna k dodávce připravili 10 q ovsa.

Události roku 1915 tak, jak dopadaly na občany katastrální obce Staré Holešovice podle záznamů starostenské knihy protokolů a dalších nalezených dokumentů obce.

Odchody domobranců do války podle nařízení c. k.
hejtmanství:

Zaznamenané události válečného roku 1915

Již v tomto roce bylo zřejmé, že válka bude se všemi
svými útrapami a tragickými dopady na obyčejné, zcela
nevinné lidi dlouhá, krvavá a krutá. To potvrzovalo povolání 18letých mužů do války a dokazoval to i nastalý,
zcela nepřehlédnutelný všeobecný nedostatek zboží,
především potravin. Pekaři přestali péct housky a rohlíky. 1 kg vepřového masa stál již 3,20 K, rýže 1,20 K,
mouka 1,80 K, vejce za 12 haléřů, mýdlo a petrolej byly
za 90 haléřů, 1 q brambor byl za 14 K (před koncem roku
byla kráva za 1 000 K a vepř za 400 K). Aby byly zajištěny zásoby obilí a mlynářských výrobků v celé říši, byl
v únoru1915 vykonán soupis zásob v každé domácnosti. Přihlásit se musel každý, u koho zásoby přesahovaly 20 kg. Dále, aby bylo potravinami zabezpečeno
veškeré obyvatelstvo a čelilo se lichvě s potravinami, jejichž ceny stouply do neslýchané výše, byly postupně od
dubna zavedeny lístky na chleba, mouku, cukr, maso,
brambory, petrolej, mýdlo, tabák atd. Týdenní dávka na
osobu u chleba byla 1 kg 40 dkg, na maso 8 dkg. Mouka
na pečení chleba se v té době již míchala; ze 40 % to byla
mouka ječná a zbytek tvořila mouka kukuřičná a mouka
bramborová. Císařským nařízením z června byl zaveden
obilní monopol. To znamenalo, že úroda roku 1915
(pšenice, žito, ječmen, kukuřice, luštěniny) se zabavovala ve prospěch státu v tom okamžiku, kdy se oddělila
od orné půdy. Zabavení mělo ten účinek, že úroda se nesměla ani spotřebovat, ani zkrmit, ani zpracovat, ani
prodat a nesměla na ni být uvalena žádná exekuce. Dále,
aby byla zajištěna sklizeň úrody při stávajícím nedostatku pracovních sil, byl na základě císařského nařízení
uskutečněn soupis sekaček a mlátiček.
V srpnu byly nařízeny další odvody do armády, na fronty
této války. Tentokrát se týkaly mužů ve věku 43 až 50 let.
Ve vsích bylo stanoveno množství, kolik každý občan
může sníst, a zbytek musel být odevzdán státu za maximální (ale směšné) ceny. Do mlýna se smělo vozit jen
tolik obilí, kolik bylo úředně vypočteno. Samozřejmě, že
nejvíce hladu a bídy bylo ve městech. Proto tamní lidé
jezdili na venkov, kde byla jejich největší naděje, že tam
budou při shánění potravin úspěšní. Venkované ale přestávali věřit ceně papírových peněz, a tak se vyvinul obchod směnný. Venkované byli ochotni dát těmto zájemcům potraviny jen za cukr, kávu, tabák, šaty, látky, prádlo
atd. Ke konci války byl např. petrolej tak vzácný, že za
jeho 1 kg bylo možno dostat vykrmenou husu. Velmi se
v té době rozmohlo svícení karbidkami. Pivo bylo jen
náhražka. Pivovary kupovaly pýr z polí a vařily z něho
pivo.
Veškerá aktiva pokladny chudých byla v listopadu po
vyhlášení III. válečné půjčky převedena státu a tím činnost této instituce, přinášející milosrdnou pomoc těm
nejpotřebnějším, skončila. Rozpis přímých daní nebyl
nalezen.

Josef Novák, dragoun c. k. armády, zaslal uvedenou fotografii na
adresu svého otce Františka Nováka, Lipec, pošta Chroustovice

V krátké době několika dnů před narukováním se vybraní domobranci museli 3. ledna dostavit k prezentaci do
Kutné Hory. Od narukování z rozhodnutí ministerstva
zeměbranybyli osvobozeni starostové a radní. 9. května se prohlídek zúčastnili domobranci: Josef Beneš
(1881), Josef Mrázek (1879), František Černý (1878),
Jindřich Klofanda (1893), Josef Hejduk (1880) a Bohumil Chmelík. 3. června museli k domobranecké prohlídce a na vojnu narukovat mládenci narození v roce 1897,
a to Karel Beneš, Rudolf Novák, František Štegl, František Jandečka a Antonín Rosecký, všichni ze Starých
Holešovic. 23. července měli být podle výnosu ministerstva zeměbrany mladíci po dosažení věku 16 let cvičeni dle návodu v různých vojenských disciplínách (tato
cvičení započala v chroustovické škole od 29. srpna).
Do obce přišlo 23. října nařízení, že k domobraneckým
prohlídkám musí předstoupit všichni muži z předvolávaných ročníků, kromě válečných invalidů. Datum narukování domobranců obce pro ročníky 1896, 1874 až 1872
bylo určeno na 5. prosince.
Příspěvek Ing. Zdeňka Skupiena z Holešovic o 1. světové válce, jak se odrazila v obci Staré Holešovice, je rozsáhlý, a proto jeho pokračování uveřejníme v dalším
čísle Chroustovického zpravodaje.
Dobové fotografie zapůjčil ze svého archivu Jiří Drbal
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FOTBAL V CHROUSTOVICÍCH
Tabulka�4.�t�ída���mui
Tým
1
Bítovany
2
SK Chroustovice B
3
SK Tun�chody B
4
FK Kameni�ky B
5
Sokol lebské Chvalovice
6
SK Ronov n.Doubravou B
7
1. FC Bojanov
8
Tatran Mí�ov
9
FC Nasavrky B
10
TJ Mezilesí Na�eice B
11
TJ Sokol Krouna B
12
SK Stolany B
13
M�stec
14
Sokol Jeniovice

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

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

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

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

Skóre
15:05
23:09
20:11
20:09
15:13
14:12
18:16
19:11
11:13
9:16
12:20
10:19
10:23
5:24

B
16
15
15
13
11
9
9
8
7
6
6
3
3
1

+/7
6
9
4
2
0
0
-1
-2
-3
-6
-6
-3
-11

ROZLOSOVÁNÍ SK Chroustovice A+B podzim 2015
sobota 15.8. 17:00 Chroustovice A - Sruby
neděle 16.8. 16:00 Jenišovice - Chroustovice B
sobota 22.8. 13:30 Starý Máteřov - Chroustovice A
neděle 23.8. 17:00 Chroustovice B - Bojanov
sobota 29.8. 17:00 Chroustovice A - Cerekvice
neděle 30.8. 17:00 Načešice B - Chroustovice B
sobota 5.9. 17:00 Hlinsko B - Chroustovice A
neděle 6.9. 17:00 Chroustovice B - Ronov B
sobota 12.9. 17:00 Stolany - Chroustovice A
neděle 13.9. 17:00 Chroustovice B - Tuněchody B
sobota 19.9. 16:30 Chroustovice A - Horní Ředice
neděle 20.9. 16:30 Nasavrky B - Chroustovice B
sobota 26.9. 16:30 Dobříkov - Chroustovice A
neděle 27.9. 16:30 Chroustovice B - Krouna B
sobota 3.10. 16:00 Žlebské Chvalovice - Chroustovice B
neděle 4.10. 16:00 Chroustovice A - Sezemice
sobota 10.10. 16:00 Chroustovice B - Stolany B
neděle 11.10. 16:00 Řečany n. L. - Chroustovice A
sobota 17.10. 15:30 Chroustovice A - Choltice
sobota 17.10. 15:30 Kameničky B - Chroustovice B
sobota 24.10. 14:30 Chroustovice B - Městec
neděle 25.10. 14:30 Proseč - Chroustovice A
středa 28.10. 10:00 Chroustovice B - Míčov
středa 28.10. 14:30 Rohovládova Bělá - Chroustovice A
sobota 31.10. 14:00 Bítovany - Chroustovice B
neděle 1.11. 14:00 Chroustovice A - Nasavrky
Tabulka��I.�t�ída�skupina�A���starí�dorost
Tým
1
Moravany/Chroustovice
2
SK Pardubi�ky B
3
Sokol Svratouch
4
AFK Horní Jelení
5
Prosetín/Holetín
6
TJ Lue
7
Opatovice n. L./Libiany
8
Tatran Mi�etice
9
SK Vítanov
10
Sezemice/Holice B
11
FK Kameni�ky
12
TJ Sokol Rosice nad Labem
13
Paramo Pardubice
14
TJ Sokol Staré Hradit�

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

V
6
6
5
5
4
3
3
2
2
2
1
1
1
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0

P Skóre B +/0
40:5 18 6
0
37:4 18 12
1 28:12 15 6
1 14:04 15 3
2
30:8 12 0
3 17:09 9 -3
3
3 15:16 9
4 23:19 6 -6
0
4 14:25 6
4 8:29
0
6
4 9:28
4 -8
4 14:39 4 -2
5 4:24
3 -6
6 6:37
0 -6

Výsledky starší a mladší přípravky PODZIM 2015

19. 9. 2015 turnaj v Heřmanově Městci
Starší
Chroustovice - Chrast 5:4 (3x Šotola, Vondráček, Barák)
Chroustovice - Načešice 2:3 (2x Šotola)
Sestava: Dostál Jakub, Šotola, Tégl, Richter, Chytil, Skalický,
Vondráček, Barák
13.9.2015 turnaj v Proseči
Starší
Chroustovice - Krouna/Hlinsko 8:3 (4x Šotola, Dvořák Matěj,
2x Vondráček, Chytil Jirka)
Chroustovice - Proseč 3:6 (Barák, 2x Šotola)
Sestava: Dostál Jakub, Dvořák Matěj, Šotola, Tégl, Chytil, Skalický Filip)
Mladší
Chroustovice - Krouna/Hlinsko 21:1 (5x Havlíček, 3x Tesař,
2x Dvořák Pepa, 2x Dvořák Štěpán, 5x Beránek, 1x Tůma, 2x
Dlouhý)
Chroustovice - Proseč 3:1 (Tesař, Havlíček, Komárek)
Sestava: Havlíček, Beránek, Tesař, Dlouhý, Tůma, Komárek,
Dvořák Štěpán, Dvořák Pepa
6. 9. 2015 turnaj v Orli
Starší
Chroustovice - Stolany 6:2 (4x Šotola, Dvořák Matěj, Richter)
Sestava: Dostál Jakub, Dvořák Matěj, Šotola, Tégl, Richter, Chytil, Malinský, Skalický
Mladší
Chroustovice - Orel 4:2 (Tesař, Beránek, 2x Havlíček)
Chroustovice - Tuněchody 3:4 (Havlíček, Tesař, Dvořák Pepa)
Sestava: Havlíček, Beránek, Tesař, Dlouhý, Tůma, Komárek,
Dvořák Štěpán, Dvořák Pepa

Rozlosování SK CHROUSTOVICE podzim 2015 - p�ípravka
ned�le 6.9. 9:00

Orel-Ch, Ch-Tun�chody, starí. Stolany-Chroustovice,h�it� Orel

ned�le 13.9. 10:00

Krouna/Hlinsko B-Chroustovice, Chroustovice-Prose�

ned�le 20.9. 9:00

mladí VOLNO, starí Chrast-Chroustovice, Chroustovice-Na�eice (h�. He�. M�stec)

ned�le 27.9. 9:00

Chroustovice-Chrast, Stolany-Chroustovice

sobota 3.10. 9:00

H.Týnec/Rosice-Chroustovice, Chroustovice- D�enice

sobota 10.10. 9:00

Zaje�ice-Chroustovice, mladí Chroustovice-Mi�etice, starí Chroustovice-Na�eice

ned�le 18.10. 9:00

Chroustovice-Prosetín/Holetín, Lue-Chroustovice, starí jen Pros/Hol

ned�le 25.10. 10:00

mladí VOLNO, starí H.Týnec/Rosice-Chroustovice, Chroustovice-Chrast, h�it� Chrast

st�eda 28.10. 10:00

H.Bradlo/T.Kamenice-CH, CH-Orel, starí Prose�-Chroustovice, h�it� Orel

Dorost Chroustovice - Moravany B v červnu 2015
Nahoře zleva: Tomáš Daněk, Daniel Šotola, Jakub Rejman, Radek
Prorok, Jakub Kříž, Dominik Mlejnek, Jakub Hájek, trenér Josef Hynek
Dole zleva: Michal Krejčík, René Gábor, Jan Najbrt, Tomáš Beránek,
Roman Šotola, Adam Bečička
Za SK Chroustovice Jaroslav Koreček
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