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Vzpomínky na konec 2. světové války před 70 lety v Chroustoviccích
Léta 1939 až 1945 – to byla doba plná strádání, strachu
a hrůzy pod německou vládou. Byla to však také doba,
kdy se naši lidé přidávali k partyzánským jednotkám
nebo sloužili v zahraničí ve spojeneckých armádách.
Konečně přišla sobota 5. května 1945 – den, kdy se mohl
náš odboj uplatnit i v naší obci. Po 12. hodině volal pražský rozhlas o pomoc. V Praze vypuklo povstání, stavěly
se barikády. Naši místní občané se sbíhali na náměstí,
debatovali o pomoci nebo účasti. Vedení v řízení civilních věcí v obci se ujal kapitán v záloze učitel František
Fišar a vojenské věci řídil poručík v záloze učitel František Křišťan.
Z Uherska přijela spojka, která žádala o pomoc. Na nádraží tam asi 14 dní stál vojenský vlak se zbraněmi a municí. Byl střežen jedním důstojníkem a třiceti německými
vojáky. Velitel odmítl se vzdát.

Zatím tou dobou přijel od Moravan vlak, v němž bylo asi
800 vojáků. Snad polovina jich vyskočila z vlaku a začala nečekaně střílet z automatů na obě strany trati. O život
přišel strážník pan Pýcha a mladý Standa Kacafírek, oba
z Turova.
Tento vlak odjel později k České Třebové, zatímco ten
první zůstal dále na nádraží. Tam také stále docházelo
k vypjatým situacím.
Po dlouhém vyjednávání napsal večer německý důstojník rozkaz ke kapitulaci a k vydání zbraní.
V noci byla nařízena trvalá pohotovost, protože situace
byla velmi složitá. Moravany byly stále ještě pod vládou
Němců, také Choceň, všude v okolí
se potulovala nepřátelská vojska.
Němci ještě naposledy řádili, zapalovali i vesnice,
v nedalekém Hájku
došlo k přestřelce.
V neděli 6. května
přijela 3 nákladní
auta se zabaveným

válečným materiálem z Uherska. Pušky, automaty, střelivo, asi 150 náloží – to všechno bylo odevzdáno na národním výboru pro případ potřeby.
Byly to dlouhé tři dny, plné nejistoty a strachu…
Konečně středa. Na státní silnici se objevují sovětské
tanky. Obyvatelé je spěchají přivítat. Smích, slzy vděku,
kytice šeříků. Panuje slavnostní nálada, místní kapela
vyhrává.
12. května přijíždějí sovětští vojáci do Chroustovic. Jsou
ubytováni na sokolském hřišti a na lukách
pode Lhotou. Celkem asi 2 000 mužů se
stovkou důstojníků. Všichni mají elitní
odznak Gvardia.
Mužstvo se spřátelilo s místními obyvateli.

Zúčastnili se i krojované slavnosti dožínek. Byli zde
téměř 5 měsíců. Pouštěli nám ruské válečné filmy
a pořádali také svá kulturní vystoupení, na sokolském
hřišti hráli kopanou.
Zanechali nám tady trvalé vzpomínky.
Podle vzpomínek chroustovických pamětníků a záznamů
z kroniky připravili a fotografie zapůjčili
Libuše Smejkalová a Jiří Drbal
Pozn. redakce: Podrobněji byl průběh květnových dnů otištěn
v Chroustovickém zpravodaji č. 30 v červnu roku 2005.

ROZLOUČENÍ S VÝZNAMNÝM CHROUSTOVICKÝM RODÁKEM
Všichni, kteří jsme ho znali osobně, na něho budeme
vzpomínat jako na přátelského, pracovitého a skromného člověka.
Pan profesor Studnička nejenže nikdy nezapomněl
na žádná jubilea významných chroustovických rodáků, ale povětšinou patřil mezi aktivní organizátory a
byl hlavním řečníkem na jejich oslavách.
Jsme mu také vděčni za spoustu kvalitních článků,
jimiž po léta přispíval do našeho zpravodaje.
Do tohoto čísla připravil s velikou péčí bohužel svůj
příspěvek poslední.
Redakční rada

17. 5. 2015 se uskutečnila
v kostele sv. Jakuba
v Chroustovicích mše svatá za spásu duše zemřelého
pana Pavla Studničky.
Jeho úmrtí po dlouhé
a těžké nemoci vyvolalo
v mnoha obyvatelích našeho městyse hluboký
smutek.

VZPOMÍNKA NA DOBRÉHO ČLOVĚKA
Vážená redakce Chroustovického zpravodaje,
k napsání několika řádek do Vašeho časopisu mě vede
smutná událost – úmrtí dr. Pavla Studničky.
Znala jsem ho od našich studentských let v Praze, tedy
víc než padesát let.
Váš časopis mi občas posílal, míval tam i své články.
Zemřel PhDr. Pavel Studnička
21. dubna letošního roku opustil tento svět
v nedožitých 69 letech ctitel a milovník rodného
kraje a své obce zvlášť PhDr. Pavel Studnička.
V rodných Chroustovicích vychodil základní
školu, pak Gymnázium ve Vysokém Mýtě a v roce
1968 absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity
Karlovy v Praze.
Působil pak hlavně jako středoškolský profesor
zpočátku v Pardubicích, pak v Havlíčkově Brodě
a znovu řadu let na Průmyslové škole potravinářské v Pardubicích.
Byl velice pilným a svědomitým komentátorem
veškerého dění současného i minulého, zabýval se
osobnostmi z oblasti literatury i kultury vůbec,
hlavně těmi, které měly vztah k jeho rodnému regionu, napsal ale i studie o mlýnech a mlynářích východních Čech. Byl aktivním účastníkem – a řečníkem – při oslavách výročí osobností buď přímo

Chroustovický zpravodaj má velice dobrou úroveň –
výtvarnou i obsahovou. Neznám datum uzávěrky, ale
bude-li se Vám můj příspěvek hodit, použijte jej jako
připomínku odchodu tohoto svého (byť ne trvale
bydlícího) občana.
S pozdravem Eva Dvořáková
z Chroustovic (např. Alberta Pražáka) nebo z blízkého okolí (účastníků 2. světové války). Psal do
Chroustovického zpravodaje i do dalších periodik
i celostátních.
Bylo by dobré, kdyby se tyto jeho aktivity dostaly
do povědomí nejen v jeho rodných Chroustovicích,
ale i v širší veřejnosti. Zaslouží si to, stejně jako
jejich autor, velmi vzdělaný a přitom skromný člověk Pavel Studnička.
Čest jeho památce!
Za spolužáky z vysoké školy Eva Dvořáková,
Chotěboř
P.S.: Chroustovice jsem minulý týden – po půl
století – navštívila. Obec působí velmi sympatickým
dojmem. Upravená, pěkné domy i zahrádky, krásný
zámek, lidé ochotní, počasí bylo slunečné, jen ta
skutečnost, že člověk předčasně opouští tento svět,
je moc smutná.

PODĚKOVÁNÍ
Vážení přátelé!
Ze srdce Vám děkujeme za slova soustrasti a účasti
na naší bolesti při úmrtí milovaného manžela
a tatínka PhDr. Pavla Studničky a za přátelství
a přízeň, kterou jste mu prokazovali za jeho života.
Prosíme, abyste mu odpustili, pokud Vám vědomě
či nevědomě za života ublížil.
Manželka Mirka Studničková a syn Jan Studnička

Děkujeme všem za tichou vzpomínku
na našeho syna
Vlastimila Uhlíře,
který zemřel náhle ve věku 38 let.
Poděkování patří též jeho bývalým
spolužákům, kteří uctili jeho památku.
Anna a Josef Uhlířovi
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JEŠTĚ JEDNA SMUTNÁ ZPRÁVA
Dne 3. února 2015 zemřela
ve věku 90 let paní
PhDr. Hana Drábková,
dcera chroustovického rodáka
dr. Alberta Pražáka.
Naposledy navštívila
Chroustovice v dubnu
roku 2006 u příležitosti
50. výročí úmrtí svého otce.
Hana Drábková s manželem a rodinou (viz Zpravodaj č. 34/2006)

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané 25. 3. 2015

Upozornění pro občany

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
l plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
l rozpočtová opatření č. 15 – 20 prosinec 2014,
l hospodaření městyse k 31. 12. 2014,
l rozpočet městyse Chroustovice na rok 2015 jako vyrovnaný,
Celkem příjmy rozpočtu ve výši 20 400 000,- Kč
Celkové zdroje rozpočtu ve výši 20 400 000,- Kč
Celkem výdaje rozpočtu ve výši 20 400 000,- Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši 20 400 000,- Kč
Dále schvaluje závazné ukazatele rozpočtu pro Základní
školu T. G. Masaryka a mateřskou školu Chroustovice,
okres Chrudim ve výši 1 725 000,- Kč,
l prodej části pozemkové parcely č. 527/4, ostatní plocha v k.ú. Městec kupujícím paní Haně Faltysové, Pohránovská 293, Ohrazenice, 533 53 Pardubice a panu Jaroslavu Štěpánovi, Městec 29, 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 kupní smlouvu č. 9415000687/187376/025 uzavřenou
na základě smlouvy o podmínkách uzavření budoucí
smlouvy č.1513000905/2013/158573/143 ze dne 17. 12.
2013 s kupujícím RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940,
401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567 na vlastnické právo plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství v rámci stavby „Chroustovice – p.č.455/49 5RD
ROZ STL plynovod a přípojky,“ číslo 8800075202 za
kupní cenu stanovenou dohodou ve výši 150 942,- Kč
bez DPH,
l dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytování pečovatelské
služby s Odborným učilištěm Chroustovice, Zámek 1,
538 63 Chroustovice, IČ 60103370 v domě s 16 chráněnými byty Chroustovice čp. 254 ze dne 30. 6. 2009. Dodatek č. 6 specifikuje článek V. stávající smlouvy, a to
výši finančního příspěvku poskytovateli PS na období
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 v částce 133 000,- Kč,
l název nové ulice Na Vinici v lokalitě výstavby nových
rodinných domů u místního hřbitova v Chroustovicích.
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Spotřebitelská poradna
Neuspěli jste s reklamací zboží? Chcete odstoupit
od nevýhodné smlouvy? Přišlo vám podezřelé
vyúčtování za telefon? Nebo si jen nejste jisti, jaká
práva jako spotřebitel máte?
dTest spotřebitelům nabízí své bezplatné poradenské služby:
• Poradenství v oblasti spotřebitelských práv (reklamace, nedodání zboží v termínu, poškození oděvu v
čistírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu nižší
kategorie, vysoké vyúčtování za energie, podmínky

-3-

pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné)
na telefonní lince a přes elektronickou poradnu. Poradenství je zdarma, platí se pouze cena běžného
hovoru.
Telefonní linka: 299 149 009
Provozní doba: Po – Pá 9 – 17 hod
Elektronická poradna: www.dtest.cz/e-poradna
• Mimosoudní řešení sporů VašeStížnosti.cz, které
zprostředkovává dosažení dohody ve sporech mezi
spotřebiteli a podnikateli. Jde o internetovou službu
přístupnou každému na webových stránkách
www.vasestiznosti.cz. Jejich prostřednictvím může
spotřebitel zadat stížnost, sledovat postup případu
a v závěru ohodnotit přístup podnikatele k řešení
jeho stížnosti.
• Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webových stránkách
www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si zvolit
pravidelné zasílání nových informací k vybrané kategorii výrobků.
• Vzory - vybrané vzory právních listin a podání
vypracované pro konkrétní účel (volně ke stažení na
webových stránkách www.dtest.cz/vzory).
• Elektronické příručky: Jak nespadnout do pasti
(informační brožura o marketingových praktikách
prodejců na předváděcích akcích a při podomním
prodeji), Pomocník na cesty, Jak na koupi ojetého
vozu, Omyly českých spotřebitelů, Potravinářský
kompas, Spotřebitelská práva v novém a další.
Web: http://www.dtest.cz/
Dozvíte se, jak postupovat při reklamaci a vrácení
zboží, co dělat s nebezpečným výrobkem, jak odstoupit od smlouvy uzavřené na předváděcích akcích či přes internet, jaká práva máte, když si vezmete spotřebitelský úvěr a mnoho dalšího.

VÝSADBA STROMŮ NA TUROVSKÉ ULICI
Cesta i pro děti
Již po několik let si každý raději zvolil k silnici č. 17 jinou cestu než po ulici Turovské. Nadměrné houští křovin
a náletů, které zakrývaly nedovolené skládky či stavební
sutě po obou stranách cesty, rozhodně nevábily k příjemné procházce.

Jsme rádi, že v tomto roce byla dokončena proměna Turovské ulice. Poděkování patří společnosti Chroustovická a.s., která již s úpravou ulice počala před dvěma lety,
kdy staré stromy byly odstraněny nebo ořezány.

Spotřebitelská poradna dTestu je tu pro Vás.

Z příkopů byla vyvezena suť a nebezpečný komunální
odpad. Finální dokončení ulice Turovské proběhlo během letošního jara, kdy se v aleji vysázelo přes 40 ks
ovocných stromků, jejichž hodnota přesahovala 20 tisíc
korun.
Věříme, že pravidelná údržba cesty mulčováním společností Chroustovická a.s., ale i dohled občanů, aby se
znovu podél cesty netvořily nedovolené skládky, přispěje
k udržení vzhledu této komunikace, z jejíhož horního
konce je zajímavý pohled na náš městys, zejména pro
děti při jejich procházkách.

Dodatek
Pokud nemáte zájem o reklamní letáky ani
jiné nabídky podomních prodejců, můžete si
v kanceláři Úřadu městyse Chroustovice vyzvednout následující nálepky:
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KVĚTNOVÉ OSLAVY V CHROUSTOVICÍCH 2015
Letošní květnové oslavy proběhly opět v prostorách základní školy, a to v sobotu 23. května. Tentokrát nám
počasí přálo více než vloni a bylo to znát i na počtu návštěvníků.

Oslavy zahájilo vystoupení dětiček z mateřské školky, po
kterém následovalo dojemné poděkování dětí svým učitelkám, které si děti tajně nacvičily.

Následovalo šermířské vystoupení skupiny Moradis
s názvem Loupežníci.
Asi většina diváků netrpělivě očekávala vystoupení muzikálové zpěvačky Kamily Nývltové a čekání se vyplatilo. Po krásném uměleckém zážitku z jejího zpěvu byli
přivítáni opět šermíři s vystoupením nazvaném Farář,
peklo aneb prodávání odpustků.

skutečný zážitek, o který se postarala celá kapela a hlavně její zpěvák Julian Záhorovský. Svou komunikací
s publikem vytvořil uvolněnou atmosféru, která všechny
pohltila.
Litovat mohou ti, kteří z oslav odešli před koncem, protože přišli nejen o báječné vystoupení kapely Sabrage,
ale i o losování cen, kterými byly volné vstupenky do
pražských divadel.

Po celé odpoledne byl k dispozici dětem velký skákací
hrad, mohli zkusit střelbu z luku či kuše. Všechny tyto
atrakce byly plně využívány a děti i jejich rodiče a prarodiče jistě strávili příjemné odpoledne.
Touto cestou chce Městys Chroustovice poděkovat za
spolupráci místní základní i mateřské škole a za sponzorské dary Generali pojišťovně, a.s., jmenovitě panu Janu
Krtičkovi a Chroustovické a.s.

Na závěr oslav měla vystoupení pardubická kapela
Sabrage. Ty, kteří vydrželi až do konce oslav, čekal ne-5-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. M. CHROUSTOVICE
Český den proti rakovině 2015 je za námi!
Ve středu 13. 5. 2015 jsme si mohli i v Chroustovicích
koupit žluté kytičky se stříbrnou stužkou. Zakoupením
kytičky za minimální cenu 20,- Kč jsme umožnili Lize
proti rakovině plnit jejich poslání: šířit nádorovou prevenci, zlepšovat kvalitu života onkologických pacientů,
podporovat onkologický výzkum a přispívat k vybavenosti center pro léčbu nádorových onemocnění. Upřímně
děkujeme všem ochotným dárcům, ale i nadšeným dobrovolníkům. Letos jsme vybrali 4 528,- Kč.

Noc s Andersenem
Ve čtvrtek 9. dubna 2015 se na naší škole opět konala
celorepubliková akce Noc s Andersenem, které se zúčastnily děti z první až čtvrté třídy společně s jejich skvělými
rodiči.

mravenčí stezkou plnou pěkných úkolů a her, kterou
pro ně připravili rodiče. Také jsme četli a malovali.
Na veselých stanovištích děti vozily v kočárku mravenčí
kuklu, vyráběly z přírodních materiálů domečky, u motýlků nasávaly sladký nektar z květů, vyzkoušely si chůzi
stonožky, včelkám donesly pyl do úlu, vysvobodily mravenečka z krabičky, a dokonce i cvičily v mravenčí tělocvičně.
Po večeři je čekala pohádka O Ferdoléku, kterou jim
zahráli jejich starší spolužáci ze sedmé třídy. V noci
při svíčkách našly všechny děti Ferdovo poztrácené nářadí, zatancovaly a zazpívaly si s Beruškou na paloučku
při měsíčku, kde je čekalo sladké překvapení.
Děkujeme všem pomocníčkům za jejich ochotu si s námi
hrát. A maminkám za výborné dobrůtky, které jsme
baštili ještě o přestávkách.
Už teď se těšíme na další nocování!
Škola v přírodě
V týdnu od 11. do 15. května 2015 proběhla již tradiční
Škola v přírodě. Tentokrát jsme společně se žáky 3. - 5.
třídy v počtu 41 dětí a 4 vyučujících odjeli do Krkonoš. Po příjezdu do našich nejvyšších hor nás přivítala
překrásná příroda, čistý vzduch a dovoluji si napsat přepychový penzion Kozel, který je rozdělený do dvou budov, tzv. Starý Kozel se společnou stylovou restaurací
a Nový Kozel se dvěma společenskými místnostmi.
Naše děti byly nejvíce nadšené ze dvou krásných moderních hřišť s umělým povrchem a dětského hřiště s pískem, s prolejzačkami, klouzačkami a houpačkami. Ve
chvílích volna si děti mohly vybrat, na kterém z hřišť si
chtějí hrát a dovádět.
Podnikli jsme celodenní výlet do nedalekého Vrchlabí,
kde jsme si prohlédli místní Krkonošské muzeum. Celým týdnem se prolínalo téma Mistrovství světa v ledním
hokeji, všichni jsme společně - úspěšně fandili a radovali
se z krásných - vyhraných zápasů našich hokejistů, kteří
nám všem umožnili uvědomit si naši národní hrdost.
Počasí nám bylo nakloněno a díky jeho přízni jsme mohli téměř veškerý čas trávit na čerstvém horském vzduchu.
Po týdnu odpočinku dětí od rodičů a rodičů od dětí jsme
se všichni v pořádku a rádi vrátili domů.
Mgr. Alena Piňosová

Tentokrát jsme přespávali s Ferdou Mravencem, s jeho
kamarády Beruškou a broukem Pytlíkem. Děti měly
krásné kostýmy broučků, motýlků i mravenečků. Prošly
-6-

600 let od smrti Jana Husa
Projekt Jan Hus a jeho doba
Ve čtvrtek dne 30. dubna 2015 proběhl na naší škole projektový den s názvem Jan Hus a jeho doba. Projekt
vznikl jako připomenutí
památky 600. výročí úmrtí význačné osobnosti českých dějin
– Jana Husa.
Do práce se zapojili žáci všech
tříd se svými
učiteli.
Žáci 1. stupně
se zaměřili na
pozorování života a módy ve
středověku –
době, ve které
Jan Hus žil.
Nejdříve se všichni krátce obeznámili s životem a činy
mistra Jana Husa společným sledováním krátkého animovaného filmu z cyklu ČT Dějiny udatného národa
českého. Potom se rozešli do svých tříd, kde se se svými
třídními učiteli věnovali tvoření.

Prvňáci se pustili do středověké architektury a vytvořili překrásné papírové hrady. Druháci se seznámili s ži-

votem ve středověkých městech a namalovali jejich
erby. Třeťáci společně se čtvrťáky se přeměnili v mistry
cechu pekařského a napekli a nazdobili spoustu voňavých perníčků. Páťáci se zaměřili na styly oblékání
v době gotiky a vytvořili slušivé návrhy pokrývek hlavy pro ženy a muže. Namalovali a popsali gotické oblečení pro vyšší a nižší vrstvy lidí a pro rytíře.
Kroužek dovedných rukou vytvořil pod vedením pana
školníka makety husitských zbraní.
Žáci 2. stupně dostali předem zadané úkoly, aby si mohli nashromáždit materiál na dané téma. V den projektu
zhlédli film Jan Hus, který natočil režisér Otakar Vávra
v roce 1954. Potom si doplnili pracovní listy a diskutovali o událostech, které ve filmu viděli. Někteří si vyrobili
Husovu kacířskou čepici, popřípadě vyzkoušeli praktické venkovské činnosti. V poslední části projektu žáci
zpracovávali připravený materiál: 6. třída – Husův životopis a husitství, 7. třída – osoby spojené s J. Husem,
středověkou církev, církevní stavby v gotickém slohu,
odraz Husovy doby v malířství a sochařství, 8. třída –
Karlovu univerzitu a odraz Husovy doby ve filmu,
9. třída – Husova díla a Husa a jeho dobu v literatuře
a v hudbě. Výsledky své práce uspořádali žáci se svými
učiteli na panely. Prezentace projektu byla uskutečněna
v přízemí naší školy jako výstava pro veřejnost u příležitosti Květnových oslav dne 23. 5. 2015.
Během projektu žáci uplatnili výtvarné a pracovní činnosti, práci s počítačem, s historickým dokumentem.
Pracovali ve dvojicích nebo ve skupinách. Jejich práce se
zdařila.
Mgr. V. Voříšková, Mgr. L. Zářecká, Mgr. L. Pinta
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Pasování na čtenáře

Pro žáky 9. třídy vzdělávání nekončí

Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře řádu čte-

nářského se tento rok uskutečnilo v úterý 19. května
2015 na Základní škole v Chroustovicích.
Naše pozvání přijali:
paní starostka, ředitelka školy a prvňáčkové se svými rodiči, prarodiči i jinými příbuznými.

Všichni se společně sešli, aby naši malí čtenáři předvedli
své čtenářské umění.
Děti společně zazpívaly písničku, zatancovaly a přečetly
pohádku o Sluníčku.
Každý prvňáček pak ve jménu všech krásných knížek,
pohádek a příběhů složil před rytířem dobrého slova svůj
slib čtenářů.
Noví čtenáři obdrželi za své dovednosti krásnou šerpu,
květinu, pasovací listinu, knížku, pastelky, perníkovou
záložku a dortíky.
Slavnost končila přípitkem s přáním, aby knížky byly
dobrým přítelem všech prvňáčků.
Všem, kteří se podíleli na této akci, velmi děkujeme.

Žáci základní školy se připravují na další studium.
Na střední školy odchází 5 žáků a na učňovské obory
12 žáků.
Sportování v základní škole

Žáci naší ZŠ se v minulých dnech zúčastnili několika sportovních akcí. Proběhlo například školní kolo
ve šplhu, kterého se zúčastnily děti z prvního i druhého stupně. Jejich výkony si zasloužily obdiv (více
na http://www.zschroustovice.cz/).

POZVÁNKA NA DĚTSKÝ DEN

Významnou akcí pak byla 8. 4. 2015 účast žáků
a žákyň druhého stupně na 2. ročníku Memoriálu
Josefa Štulíka v Ležákách v přespolním běhu
(http://www.lezaky-memorial.cz/memorial_josefa_
stulika_cz.aspx).
Na začátku měsíce června se pak chceme zúčastnit
tradiční atletické Hrošiády v Hrochově Týnci a florbalového turnaje ve Skutči.
Mgr. Luděk Pinta, učitel TV
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - BŘEZEN 2015

ZPRÁVY Z MATEŘINKY

Březnové vítání nových občánků Chroustovic a spádových obcí svedlo do zrcadlového sálu chroustovického
zámku rodiče a příbuzné osmi nových ratolestí, které se
narodily v období předcházejícího půl roku…
Přivítáni byli:

Na jaro jsme se všichni těšili. Vyhnali jsme Moranu
a čekali, co nám příroda předvede. Všechno se začalo
zelenat, kvést a kolem nás bylo plno příjemných vůní.
Bylo nám všem hned veseleji.
Ve středu
22. dubna
se starší
oddělení
Ve v e r e k
vydalo na
vysokomýtské
náměstí
oslavit
svátek naší planety - Den Země. Po vydatné svačince
jsme zhlédli pomocí zábavné formy řemesla (keramici,
šperkaři, krajkářky…), přírodu (zelinářství, domácí zvířata, sokolnictví, včelařství) a třídění odpadu (Tonda
obal na cestách, kompostárna). Mnohé aktivity jsme si
vyzkoušeli a zasoutěžili si o drobné ceny. Děti odjížděly
plny zážitků a nových poznatků.
Na konci dubna
jsme si prožili
čarodějnický
rej – namíchali
jsme lektvary,
proletěli se na
koštěti.
V květnu jsme
na Májových
oslavách všem
ukázali, že umíme tančit, že máme rádi zvířata a že se nám moc líbí.
K jarním svátkům, na které se děti nejvíc těší, patří Den
dětí. Měli jsme připravenou stopovanou, kdy děti podle
mapy hledaly cestu, ale plnily i úkoly. Na závěr je čekal
poklad a sladká odměna.
Potom následoval Den pokusů. Děti byly zasvěceny do
tajů chemie a fyziky a pro nadšení z pokusů nabídneme
dětem v novém školním roce kroužek Malý objevitel.
Jarní teploty střídají letní a nám všem se blíží letní
prázdniny. Přejeme Vám všem klidnou a příjemně prožitou letní dovolenou a načerpání pozitivní energie z letního sluníčka.
Za kolektiv MŠ Jelínková Ludmila

Tomáš Mazánek
Chroustovice

Martin Zavřel
Chroustovice

Nikol Rutová
Chroustovice

Adam Štěpánek
Městec

Michal Bárta
Chroustovice

Jan Odehnal
Chroustovice

Patrik Lukács
Městec

Martin Trnka
Chroustovice

Fotografie z této neopakovatelné akce byly se souhlasem
rodičů uveřejněny na internetových stránkách našeho
městyse. Rodiče opět obdrželi kromě věcných darů a pamětního listu i DVD nosič s celým průběhem akce včetně
hudebních, pěveckých a veršovaných výkonů všech účinkujících – dětí z MŠ a ZŠ Chroustovice, členů spolku
CHRPA a hudebního doprovodu (klavír+housle).
Aleš Mrázek, předseda sociální komise
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MEZINÁRODNÍ DEN ZEMĚ
Duben je měsícem, v němž 22. den je dnem věnovaným
Zemi. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země,
které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti,
21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí
jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na
dopady ničení životního prostředí.

22. dubna slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175
státech světa. Den Země se tak stal největším svátkem,
který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na
původ, víru či národnost.
V rámci tohoto svátku jsme společně všichni vychovatelé a žáci, ubytovaní na internátě, přiložili ruku k dílu
a v příjemném jarním slunném počasí se zhostili úkolu
alespoň trochu napravit lidskou bezohlednost a lhostejnost k přírodě, živočichům a prostředí.
Někteří z nás si vzali za cíl v areálu učiliště upravit
venkovní prostředí – vstupní areál, jiní vyrazili do
chroustovického okolí vysbírat odpadky. Vyčistili jsme
příkopy či lesní porost ve směru Městec, Holešovice,
dále zadní cestu od bažantnice a jedna skupinka pak
malou oázku klidu, jednu z mnoha zátočin řeky
Novohradky. Jak se nám vedlo a co se nám podařilo,
můžete posoudit ze snímků pořízených při této prospěšné
aktivitě.
Všem, a zejména žákům, kteří se zapojili do této akce,
pořádané 14. dubna, bych chtěla poděkovat.
Libuše Tomanová, vedoucí vychovatelka
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FILIP KINSKÝ A CHROUSTOVICE
Filip Kinský (1742 -1827) a chroustovické panství

O šlechtickém rodě Kinských a jeho vztahu k Chroustovicím jsme uveřejnili v našem zpravodaji již několik
článků. Nejdůležitější z nich byly články Libuše Smejkalové (autorské iniciály L. S., např. č. 64/2012). Na tyto
články navazujeme a chceme poněkud více přiblížit jednoho z nejzajímavějších feudálních vládců v dějinách
naší obce – Filipa hraběte Kinského.

Filip Kinský (1742 - 1827)

Rod Kinských ze Vchynic a Tetova je starodávný český
šlechtický rod, původně vladycký, doložený od 13. století. Tvrz Vchynice je na Litoměřicku, Tetov je obec na
Chlumecku asi v místě zaniklé tvrze. Rod se rozdělil na několik větví, některé z větví vymřely, některé se poněmčily.
Nejvýznamnější z větví byla větev chlumecká s rodovou rezidencí v Chlumci nad Cidlinou, která dodnes
existuje. Z této hraběcí větve pochází např. nositelka
Nobelovy ceny za mír za rok 1905 baronka Berta von
Suttner, roz. hraběnka Kinská (1843 - 1914).
Dále to byla větev kostelecká (Kostelec nad Orlicí)
a sloupská (podle Sloupu v podhůří Lužických hor).
Vzestup rodu do vyšší politiky začal v 16. století. V roce
1611 byl rod povýšen do panského stavu (vyšší šlechta).
Od 17. století také došlo ke změně rodového jména
Vchynický na Kinský, třebaže v rozvinuté titulatuře
historické jméno Vchynický používali nadále.
V 17. – 18. století zastávali členové rodu významné
funkce ve státní správě nebo diplomacii. Najdeme je
v čase konfliktů (např. s Habsburky) i na opačných stranách znesvářených stran, někteří se zcela poněmčili.
Klan rodu Kinských téměř padesát let ovládal tehdy nejmocnější český úřad – dvorskou kancelář.
Osud Kinských ve 20. století odpovídal historickému
vývoji u nás. Někteří se v čase ohrožení republiky přihlásili k Němcům, někteří však zachovali věrnost republice.
Potomci obou skupin se dožadovali s různým výsledkem
restitucí po roce 1989. Rodovým heslem (jinak také devisou a motem) byla slova: Bůh, čest, vlast.

K významným statkům rodu patřila tato místa: Zásmuky, Vlachovo Březí, Choceň, Rataje, Sloup, Koloděje,
Horažďovice, Heřmanův Městec, Kostelec nad Orlicí,
Chlumec nad Cidlinou, Rychmburk, Předhradí. Přibližné
půlstoletí také Chroustovice.
V historické literatuře jsou nejvíce zmiňováni tito zástupci rodu: Vilém Kinský ze Vchynic a Tetova, též
Vchynský (1574 – 1634), důvěrník a stoupenec Albrechta z Valdštejna. Byl s ním zavražděn v Chebu 1634.
Filip Josef hrabě Kinský (1700 – 1749), od roku 1738
nejvyšší kancléř Království českého a rádce Marie Terezie.
František Josef Kinský (1739 – 1805), polní podmaršálek ve službách Marie Terezie a Josefa II. Reorganizoval
v duchu tereziánských a josefínských reforem rakouské
vojenské školství. Byl spoluzakladatelem Soukromé společnosti nauk, z níž vznikla Královská společnost nauk.
Nejpozoruhodnějším členem Kinského rodu z hlediska
vazby na Chroustovice byl Filip Kinský se zkrácenou
titulaturou „Jeho Excelence hrabě Filip Kinský z Vchynic a Tetova, tajný a skutečný rada Jeho Císařského
a královského Veličenstva.“ V době své největší slávy
používal poněkud rozšířenou titulaturu podle svých dominií: „Hrabě Filip Kinský z Vchynic a Tetova, pán na
Rychmburce, Chroustovicích, Bürksteině, Matzen a Angern, rytíř sv. Stanislava a bílého orla v Polsku a tajný
skutečný rada Jeho Císařského královského Veličenstva.“
Filip Kinský a historický čas jeho vlastnictví chroustovického panství čítá necelých čtyřicet let v 18. - 19. st.
Byl však z několika důvodů významný a pozoruhodný.
Předchozí vládci se rychle v držení střídali a povětšinou
zde nepobývali souvisle delší dobu. Zvláštní shodou
okolností byl Filip Kinský k Rychmburku a Chroustovicím vázán, pobýval zde, nebyl jenom občasným hostem
a mohl tak vejít do povědomí poddaných poněkud trvaleji.
V roce 1721 koupil od šlechtického rodu Kolovratů
chroustovický zámek s městečkem a 22 vesnicemi italský šlechtický rod Capece de Rofrano. Jmenovitě to byl
Jeroným markýz Capece de Rofrano, který získal
právě v tento rok inkolát (právo usadit se). Dědictvím
pak získala panství jeho dcera Marie Terezie Capece de
Rofrano (1715 – 1778) a přinesla ho věnem do manželství v roce 1734 s Leopoldem Ferdinandem Kinským
(1713 – 1778) z chlumecké větve, tehdy zastávajícím
funkci nejvyššího lovčího. Z tohoto spříznění vznikl alianční dvojznak, v Chroustovicích známý z provedení
na průčelí zámku a na faře.

Na levé straně dvojznaku je červený štít se třemi stříbrnými vlčími zuby, napravo znak rodu Capece de Rofrano červený lev na stříbrném štítě.
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K panství chroustovickému tehdy náležely tyto obce:
Městec, Ostrov, Opočno, Uhersko, Trusnov, Franclina,
Radhošť, Žika, Týnišťko, Janovičky, Stradouň, Vinary,
Sedlec, Pěšice, Mravín, Mentoury, Jenišovice, Martinice,
Lozice,Turov, Staré a Nové Holešovice.
Z manželství L. Kinského a Marie Terezie pocházeli
čtyři potomci, dvě dcery a dva synové: Marie Terezie
(1736 – 1806), Marie Anna, František Ferdinand Kinský
(1738 – 1806) a Filip Kinský (1742 – 1827).
Obě dcery byly
vyvdány podle
tehdejších zvyklostí za příslušníky odpovídající vrstvy.
Zvláště
starší
dcera Marie Terezie se svým
sňatkem v 21 letech v r. 1761 za
Ondřeje Adama
Poniatowského,
bratra posledního
polského krále
Stanislava Augusta,
dostala
vysoko.

Filip dosáhl kýžené vojenské kariéry, v roce 1773 byl
plukovníkem, od roku 1783 generálmajorem. Nakonec
z vojenské služby vystoupil a pobýval na svých panstvích. Otcovou závětí byl určen univerzálním spoludědicem veškerého majetku rodu, ale v praxi mu připadaly
zprvu pouze rakouské statky Matzen a Angern a polovina
chroustovického panství. Podle přání matky, která se ve
svých synech vzhlížela, přešlo chroustovické panství
stejným dílem na oba bratry. Druhou polovinu tohoto
panství vykoupil Filip Kinský za značnou cenu od svého bratra v roce 1779.

Jejich jediný syn Józef vynikl jako generál v napoleonských válkách, kdy bojoval na straně Napoleona v naději
na obnovu polského státu a padl v bitvě národů u Lipska
v roce 1813. Ve svých 33 letech Filipova sestra Marie
Terezie však ovdověla a pobývala dlouhá léta do roku
1790 na chroustovickém zámku.
Z vděčnosti svému bratrovi Filipovi nechala zřídit v zámeckém parku pamětní pomníček s francouzským textem. Francouzština byla tehdy diplomatický jazyk číslo
jedna a většina evropské šlechty (včetně ruské) se ho
snažila zvládnout a módně používat.
Na pomníčku, dnes již neexistujícím, byla vyjádřena vděčnost inteligentní krásky za útočiště, které jí bratr poskytl.
„Sem jsem přišla, abych utišila svou bolest a zde drahý
bratr poskytl mi sladký útulek. Díky jeho něžné péči žila
jsem klidněji a uzřela jsem ještě zazářit paprsek svého
štěstí.“ Marie Terezie byla prý velice zbožná, stejně jako
její matka, zakladatelka chroustovického kostela, měla dobré srdce, ale také podnikavého ducha a smysl pro umění.
Oba synové, František Ferdinand i mladší Filip, se
narodili na chroustovickém zámku, a byli předurčeni
k vojenské dráze, studovali na vojenské škole ve Vídni.
Prý mezi nimi panovalo určité napětí a byli svou matkou
rozmazlováni. Měli mocné ochránce a přímluvce v osobách tehdy vlivných šlechticů, a to hr. Rudofa Chotka
(1706 – 1771) a jejich strýce Fr. Jos. Kinského (1739 –
1805). A bylo zřejmé, že tu ochranu, zvláště Filip Kinský
vzhledem ke své povaze, potřebovali. Stali se oba stoupenci osvícenských myšlenek a reforem tereziánských.
František Ferdinand byl předurčen stát se majitelem
chlumeckého panství. Za něho došlo k proslulému selskému povstání, které skončilo u Chlumce nad Cidlinou
v roce 1775. Je docela možné, že i tato rodinná zkušenost
vedla mladšího bratra Filipa k umírněnějšímu vztahu
k poddaným se snahou se takovým sociálním nepokojům
vyhnout.

Hrad Rychmburk Kinští drželi v letech 1719 - 1823

Marie Terezie Kinská-Poniatowská (1736 - 1806)

Ještě předtím se velmi šťastně stal majitelem rychmburského panství, které zdědil po své předčasně zemřelé
snoubence Marii Augustině (1750 –1763) z knížecího
spřízněného rodu Kinských (oba otcové byli bratranci).
Poté přišel dědictvím ještě k dalším državám, zvláště
k panství Sloup, které si nakonec jediné ponechal. Za místo
posledního odpočinku si vybral právě místní pohřební kapli sv. Jana Nepomuckého.
Filip Kinský byl zřejmě rozporuplnou osobností, byl
velmi prchlivý a u dvorské společnosti si získal pověst
problematického člověka s nekonvenčním chováním.
Před císařovniným trestem za nevhodné chování na plese
(facky z chorobné žárlivosti) prý utekl a byl nějaký čas
nezvěstný.
Druhý pokus o ženitbu
se odehrál v roce
1787, kdy se ve svých
37 letech oženil s hraběnkou Terezií Dietrichsteinovou z Moravy.
Manželství trvalo velmi krátce a bylo nakonec rozvedeno, což
nebylo tehdy vůbec
snadné.
Potomky Filip oficiálně
neměl a u dvorské spoTerezie z Dietrichsteinu
Její manželství s Filipem Kinským se záhy rozpadlo pravdě- lečnosti byl spíše nežápodobně kvůli manželově cholerické povaze
doucím společníkem,
byl pokládán za problematického, infantilního člověka.
Vzhledem k této skutečnosti o něm vznikaly i místní
obtížně doložitelné pověsti.
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Jeho osobní život byl různě hodnocen, a to jinak ze strany šlechtické společnosti, jinak ze strany poddaných
(u nich spíše sklízel sympatie). Objektivním faktem zůstává, že byl velmi tolerantní k nekatolíkům. Ve východních Čechách, zvláště v místech jeho panství, byla
silná rezidua tajného nekatolictví, sektářů a blouznivců.
Filip v duchu politiky Josefa II. se snažil o smírný postup. Přízeň, již hrabě Filip projevoval ke svým nekatolickým poddaným, měla nejspíše ráz obecně lidský a také
praktický. Kinský věděl, že když „helvíti“ dostanou svého duchovního a budou se mít kde modlit, může od nich
očekávat lepší plnění poddanských povinností.
Velmi iniciativně si vedl stavebně, pustil se do úprav,
renovací a dobových módních staveb, čímž svá panství
ozvláštnil. Počínal si promyšleně, ale nakonec se zadlužil
a byl nucen panství prodat. To esteticky cenné však zůstalo, byť neúplně, a Filipa Kinského přetrvalo.
Jediným veřejným přiblížením jeho osoby zůstává gloriet
v zámecké zahradě v Předhradí (bývalé panství Rychmburk). Jde o otevřenou malou zahradní stavbu (altán) na
vyhlídkovém místě a představuje ji šest sloupů nesoucích kloboukovitou střechu nad bustou Filipa Kinského
na štíhlém podstavci. Je skutečným divem, že se tato
busta dochovala do dnešních časů bez poničení. Může jít
o šťastnou shodu okolností, nebo o tradované příznivé
mínění o tomto šlechtici z hlediska poddaných.

Gloriet v zámecké zahradě v Předhradí

Terezienlust, zvaný také Neulust u Uherska, Amorův
chrám v zahradě dvora v Rychmburku a zvláště lovecký
zámeček Karlštejn u Svratky. Jistě k tomu patří také renovace hradu Rychmburk k obyvatelnému stavu. Stavebně také upravoval chroustovický dvůr.
Do jehlancovité kostelní věže v Chroustovicích dal pořídit pět nových zvonů, z nichž největší Jakub měl náležitý popis i s erbem Kinských. Všechny zvony vzaly za své
v dalším vývoji (požár, války), takže dnes je v Chroustovicích pouze nejmenší ze zvonů, tzv. umíráček.
Na chroustovickou věž dal F. Kinský umístit také hodinový stroj, ten však Chroustovickým odebral, když ho
něčím rozhněvali, a dal přemístit na kostel v Uhersku,
kde měřil čas jedno století.
O Chroustovice se však významně postaral, navzdory
svým občasným rozhořčením, tím, že se u nového císaře
Františka II. přičinil o vydání výsadní listiny, která
umožňovala konání trhů a jarmarků, což byla výsada
městeček.
Na stavby musel odněkud brát prostředky, a proto si nedělejme iluze o druhé stránce této činnosti. Bylo při ní
zcela nepochybně využíváno práce robotníků, zvláště při
navážení stavebního materiálu ze značných vzdáleností.
V roce 1781 bylo zrušeno nevolnictví, nikoliv robota,
která přetrvávala, byť v omezeném měřítku, do roku
1848. Mnoha dnešním lidem by se asi v této době žít
nechtělo nejenom z těchto důvodů. Každá historická
doba má svá specifika a je zkreslením zdůrazňovat pouze to, co dnes pokládáme za dobré a skvělé.

Busta Filipa Kinského

Za nejcennější pokládáme Filipovu přestavbu, renovaci
chroustovického zámku v roce 1779 – 80 do dnešní rokokové podoby.
Máme tím na mysli zámecké průčelí, kde v tympanonu
najdeme rozvinutý korunovaný alianční dvojznak s trofejemi.

Velmi pěkná byla parková úprava okolí zámku (francouzský park). Dodnes patří celý zámecký areál, zvláště při pohledu shora, k nejhezčím uchovaným areálům
tohoto typu u nás. Můžeme se domnívat, že inspirátorkou
staveb a renovací byla i Filipova sestra Marie Terezie.
Zámecký komplex v Chroustovicích, řadící se mezi nejcennější díla své doby ve středoevropském měřítku, byl
zřejmě chápán Filipem Kinským jako součást skupiny
zámeckých staveb, které v širším okolí budoval a chtěl
vybudovat. Patří sem dnes již zcela zaniklý zámeček

Na závěr pokusu o podrobnější přiblížení Filipa Kinského je však přesto na místě řečnická otázka:
Které budovy, zařízení, celky a pozoruhodnosti z naší
doby, v které žijeme, budou shledávány našimi potomky
za dvě století za hodné obdivu svou uměleckou hodnotou? Vznikne tady celek, který bude nazýván nějak podobně jako je nyní nazýván chroustovický zámek („barokní kráska v rokokových krajkách“)?
Údaje v tomto článku byly zjišťovány a ověřovány z různých pramenných zdrojů, zvláště v knize Aleše Valenty
Dějiny rodu Kinských, České Budějovice Veduta 2004.
Z této publikace jsou také použity čtyři obrázky, letecké
foto ing. M. Kinc, ostatní foto autor.
Pavel Studnička
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TJ SOKOL CHROUSTOVICE

MEMORIÁL PAVLA REJMANA

Dne 20. 3. 2015 nás 14 členek Sokola odjelo cvičit na
víkend do Žibřidovic v Jeseníkách. Svá těla jsme
rozhýbaly již v pátek ještě před večeří. Kromě zumby,
pilatesu, aerobiku a skvělého cvičení v bazénu jsme
stihly poznat krásy tamního okolí.

V pátek 15. května 2015 se konal 2. ročník Memoriálu
Pavla Rejmana ve stolním tenise.

V sobotu večer se konal večírek ve stylu 30. let. Děvčata
měla opravdu stylové oblečení. Na sále se to jen hemžilo
barevnými boa, čelenkami, klobouky a jinými doplňky,
které charakterizují toto období. Báječně jsme si to užily.
V neděli 22. 3. 2015 jsme se spokojené a plné dojmů
vracely do svých domovů.

Sešli se na něm vyznavači hry s malým ping-pongovým
míčkem, aby změřili svoje síly. Turnaj, který zahájil starosta Sokola Petr Rejman, se již tradičně konal v prostorách Sokolovny. Do soutěže bylo přihlášeno pět družstev: Sokol Chroustovice, S & Ř, CH Kovo, VIS (Vodohospodářsko-inženýrské služby) Hradec Králové, OU
Chroustovice a Městys Chroustovice.

Při vyhlašování konečných výsledků turnaje byly všem
účastníkům předány hodnotné ceny. Celý memoriál ovládl tým VIS Hradec Králové, druhé místo obsadilo
mužstvo S & Ř, CH KOVO, bronzové medaile si odnesl Sokol Chroustovice. Čtvrtí byli hráči OU Chroustovice a za nimi tým Městys Chroustovice.

Dne 18. 4. 2015 odjelo cvičit 14 Sokolek z Chroustovic
na pestrý sobotní den plný pohybu, zábavy a relaxace. Na
9. ročníku Litex aerobic show se cvičila zumba, aero
dance show, latino dance, tabata bodytoning, funkcional
mobility a relaxace. Nechyběla ani bohatá tombola a hodnotné dárky. Na jubilejní 10. ročník se už moc těšíme.
TJ Sokol Chroustovice uspořádala také cyklistický výlet
na Kunětickou horu. Akce byla určena pro všechny věkové kategorie. Počasí nám přálo, o občerstvení nebyla
nouze a ani ujetých 60 km nás nezbavilo dobré nálady.
Náčelnice Jolana Rejmanová

Zvláštní poděkování bych chtěl věnovat MUDr. Davidu
Kasalovi, poslanci parlamentu ČR, který se turnaje zúčastnil, podpořil naše sportovce a též přislíbil účast na
dalších sportovních akcích. Závěrem děkuji nejen všem
účastníkům, ale i sponzorům, kteří na tento memoriál
přispěli.
Petr Rejman, starosta TJ Sokol Chroustovice
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MLADÍ HASIČI

OTEVŘENÝ DOPIS

Školní rok se pomalu blíží se svému konci a tím i letošní
rok kroužku mladých hasičů. Hasičina není jen o tom
zastříkat si z proudnice, hasičina obnáší i jiné dovednosti
a umy.
Hned začátkem školního roku se o tom přesvědčili noví
členové, když se museli učit topografické značky, uzly,
základy zdravovědy. Taky si zastříleli ze vzduchovky,
neboť získané zkušenosti museli prodat v závodě požární
všestrannosti.

Vážení představitelé TJ Sokola Chroustovice,
jsme velice rádi, že jsme byli jako hosté dne 28. 2. 2015
pozváni na valnou hromadu Sokola Chroustovice a mohli tak osobně vnímat přínos této místní organizace pro společenské dění, které je na dobré úrovni.
Důvodem k našemu pozvání byla příležitost v diskusi projednat řešení, které umožní zlepšení podmínek pro využívání sportovního areálu - fotbalového hřiště v Chroustovicích.
Tento areál je zčásti v majetku TJ Sokola a zčásti v majetku
Sportovního klubu.
Jako členové zastupitelstva jsme za Městys Chroustovice
nabídli řešení spočívající v převodu tohoto majetku do
vlastnictví městyse včetně následné správy. Z pohledu
městyse pak byl představen rámec realizace dílčích staveb,
které by tento areál posunuly na úroveň dnes již běžnou
i v menších obcích a s menší sportovní tradicí. Z těchto
staveb byly představeny: výstavba sociálního zařízení, taneční parket, bikrosová dráha, dětské hřiště a další realizace umožňující volnočasové aktivity.
V návaznosti na výše uvedené jednání proběhla dne 21. 3.
2015 valná hromada fotbalového Sportovního klubu.
Členskou základnou bylo odsouhlaseno bezúplatné převedení nemovitostí do vlastnictví Městyse Chroustovice.
S politováním musíme konstatovat, že ze strany Sokola
Chroustovice nebyl učiněn tento nezbytný krok, potřebný
pro modernizaci celého areálu, která by byla přínosem pro
všechny občany a návštěvníky městyse. Tímto jsou případné investice městyse do tohoto majetku, který městys nevlastní, značně omezeny. Proč se tak nestalo, je otázka, na
kterou byste myslím nám všem měli odpovědět Vy, kteří
jste ve vedoucích funkcích místního TJ Sokola.
Tímto otevřeným dopisem chceme občany seznámit s vývojem situace ohledně sportovního areálu v Chroustovicích
a zároveň vyzvat představitele Sokola k učinění racionálního rozhodnutí. I nás se dotýká historie Sokola v Chroustovicích a dovolujeme si tvrdit, že důvodem vzniku tohoto prostoru bylo setkávání všech občanů a návštěvníků při společenských akcích, které by se měly uskutečňovat pro všechny věkové generace v příjemném a kulturním prostředí.
Pevně věříme, že je možné v našem městysi uskutečnit postupnou modernizaci v rozsahu, na který budeme v budoucích letech všichni hrdi. Areál prosím vnímejme jako veřejný prostor s výjimečnou hodnotou, o který je třeba pečovat.
Cílem městyse je vybudovat důstojný sportovní areál se
širokým využitím pro všechny občany. Chceme proto
věřit, že mu to bude umožněno.
Oto Tuček, Ing. Miroslav Tégl

I na zkoušky odbornosti bylo zapotřebí zapojit mozkové
závity a soutěž Požární ochrana očima dětí byla pro
děti už jen oddychovka, kde děti malovaly obrázky s hasičskou tematikou.
Jarní kolo soutěže Plamen nám ukázalo, jak si stojíme
v porovnání s ostatními družstvy z celého okresu. Očekávání nebylo nijak veliké, do víkendových závodů jsme
nastupovali z 19. pozice, ale disciplínu po disciplíně
jsme přeskakovali soupeře a konečné 12. místo z 27
družstev musíme brát jako velký úspěch.
Kromě několika závodů v požárním útoku jsme se zúčastnili i Ligy 60 m s překážkami pro jednotlivce,
kde se Míša Brandová ve své kategorii umístila na
2. příčce celkového pořadí. Pochvala samozřejmě putovala i ostatním dětem, protože během roku ukrajovaly
cenné sekundy ze svých výkonů.
Abychom toho učení a mučení neměli tolik, udělali jsme
si výlet do Vysokého Mýta, kde jsme strávili příjemné
odpoledne v bazénu.
Kroužek zakončíme již tradičním spaním ve stanu a na
necelé dva měsíce se rozloučíme, nabereme síly, aby se
nám v tom novém roce dařilo přinejmenším tak, jak tomu
bylo v tom letošním.
Nový ročník mladých hasičů začne 31. srpna a od září
rádi přivítáme nové, zvídavé děti do našeho kroužku.
Za vedoucí mladých hasičů Josef Hanzl
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POZVÁNKA NA HŘIŠTĚ

FOTBAL V CHROUSTOVICÍCH
Tabulka�1.B�t�ída�skupina�A���mui
Po�adí ��Tým
1.
��FC�Libiany
2.
��SK�Zámrsk
3.
��SK��e�any�n.Labem
4.
��Sokol�Rohovládova�B�lá
5.
��FK�Prose�
6.
��FC�Nasavrky
7.
��SK�Starý�Máte�ov
8.
��Sokol�Dob�íkov
9.
��Sokol�Sruby
10.
��Spartak�Sezemice
11.
��SK�Chroustovice
12.
��SK�Sokol�Prosetín
13.
��TJ�Sokol�Rosice�nad�Labem
14.
��Sokol�Mn�tice
Tabulka�4.�t�ída���mui
Po�adí ��Tým
1.
��TJ�Lue�B
2.
��FK�Kameni�ky�B
3.
��Tatran�Mí�ov
4.
��FC�Nasavrky�B
5.
��Mezilesí�Na�eice�B
6.
��1.�FC�Bojanov
7.
��SK�Chroustovice�B
8.
��SK�Ronov�n.Doubravou�B
9.
��SK�Tun�chody�B
10.
��Sokol�lebské�Chvalovice
11.
��Sokol�Krouna�B
12.
��Sokol�Jeniovice
13.
��M�stec
14.
��SK�Vítanov�B

Z
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

V VP PP P Skóre
21 1 0 2 97:25
15 2 2 5 54:35
11 6 0 7 59:44
12 2 4 6 61:38
11 2 2 9 73:51
10 1 6 7 48:41
9 2 5 8 63:51
8 3 4 9 51:49
9 2 2 11 45:44
9 1 2 12 42:60
8 2 2 12 47:67
6 4 2 12 42:45
4 4 2 14 37:68
2 1 0 21 32:133

Z
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

V
18
17
16
16
12
11
10
10
10
9
8
6
5
2

R
3
3
1
0
6
2
4
3
3
5
6
6
4
4

P
4
5
8
9
7
12
11
12
12
11
11
13
16
19

Skóre
77:32
80:38
98:54
71:66
77:48
47:58
46:55
61:47
58:59
42:48
43:63
27:55
30:67
21:88

POZVÁNKA NA LHOTECKOU POUŤ

B
57
54
49
48
42
35
34
33
33
32
30
24
19
10

B
65
51
45
44
39
38
36
34
33
31
30
28
22
8

+/�
18
18
10
12
3
�1
�5
�3
�3
�7
�9
�12
�20
�26

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

Z
18
17
17
17
17
17
17

V
11
9
8
7
6
5
1

R
3
4
6
5
3
3
2

P
4
4
3
5
8
9
14

Skóre
61:29
38:23
42:27
41:34
31:23
35:41
16:87

B +/�
36 6
31 7
30 9
26 2
21 �9
18 �6
5 �22

Výsledky mladší přípravky JARO 2015
7.6.2015 turnaj v Ronově
Chroustovice : Rváčov/Hlinsko 7:4
(2x Vondráček, 2x Doubravský, 2x Tesař, 1x Havlíček)
Chroustovice : Ronov 6:1
(3x Vondráček, 2x Havlíček, 1x Tesař)
30.5.2015 turnaj v Zaječicích
Chroustovice : Nasavrky 10:4
(3x Tesař, 5x Vondráček, 2x Havlíček)
Chroustovice : Orel 15:2
(3x Vondráček, 1x Beránek, 2x Tesař, 3xHavlíček, 6x Jakub Dostál)
25.5.2015 turnaj v Chroustovicích
Chroustovice : Ronov 8:3
(5x Vondráček, 1x Beránek, 1x Tégl, 1x Havlíček)
Chroustovice : Proseč 11:1
(3x Havlíček, 1x Tesař, 4x Vondráček, 2x Tégl, 1x Dvořák Pepa)
17.5. turnaj v Chrasti
Chroustovice : Chrast 8:3
(2x Vondráček, 2x Tégl, 2x Doubravský, 1x Havlíček, 1x Tesař)
Chroustovice : Horní Bradlo 2:2 (2x Vondráček)
3.5.2015 turnaj v Načešicích
Chroustovice : Načešice 6:3
(2x Vondráček, 1x Doubravský, 1x Havlíček, 1x Tégl, 1x Beránek)
Chroustovice : Krouna 4:11 (2x Vondráček, 2x Tégl)
25.4.2015 turnaj v Hrochově Týnci
Chroustovice : Vítanov 19:4
(7xVondráček, 2x Havlíček, 7x Tégl, 3x Dostál Jakub)
Chroustovice : Miřetice 18:3
(5x Vondráček, 3x Doubravský, 2x Tégl, 6x Havlíček, 1x Tesař,
1x Dostál Jakub)
19.4.2015 turnaj v Načešicích
Chroustovice : Luže 8:5
(5xHavlíček, 1xVondráček, 1xTesař, 1xDlouhý)
Chroustovice : Načešice 9:0
(2xHavlíček, 3xTégl, 2xVondráček, , 1xTesař, 1xDoubravský)
Sestava: Vondráček, Tégl, Havlíček, Doubravský, Beránek, Tesař, Dlouhý
Dan, Dostál J., Dvořák Pepa, Dvořák Štěpán, Tůma, Zeman Filip
Radost fotbalistů mladší přípravky z vyhraného zápasu:

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. Uzávěrka příštího čísla 30. 9. 2015
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

