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DALŠÍ PODROBNOSTI O PRŮBĚHU PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY
V KATASTRU OBCE STARÉ HOLEŠOVICE

Padlí, nezvěstní a trvale zmrzačení občané katastrální obce Staré Holešovice, sloužící v roce 1915 v rakousko-uherské armádě:
16. října 1915 požádal c. k. okr. soud ve Vysokém Mýtě
obecní úřad o vyhotovení úmrtního zápisu pro Jana
Dvořáka, svobodného syna březovického mlynáře
z čp. 7, padlého na ruském bojišti dne 21. června tohoto roku (1915) ve věku 20 let (pod. č. 768 a č. 772), kde
byl i pochován.
C. k. okresní soud ve Vysokém Mýtě požádal 22. února
1916 obecní úřad o vystavení úmrtního listu pro vojína
Josefa Filipiho, syna Františka Filipiho ze Starých Holešovic čp. 32, který padl na italské frontě (na dobizdovské pláni alpského pohoří u Gorice) 26. července 1915 ve
věku 25 let. Pochován byl tamtéž (pod. č. 107).
Václav Peterka, svobodný syn rolníka ze Starých Holešovic č.p. 10 padl 13. srpna 1915 na italském bojišti
v Korutanech ve věku 23 let. Pochován je tamtéž.
6. srpna 1915 požádalo c. k. okr. hejtmanství v Chrudimi
obec. úřad o doručení propouštěcího listu z vojska Jindřichu Mudruňkovi. V odpovědi obec uvedla, že jí není
známo, kde se dotyčný nalézá, protože do obce se dosud
nevrátil. Podle sdělení č. 103/13 c.k. okresního soudu
v Chrudimi z 27. srpna t. r. Jindřich Mudruňka po cestě
na následky zranění zemřel. Zůstali po něm dva synové, Karel a Antonín.
C. k. okresní soud v Chrudimi požádal 3. března 1916
obecní úřad o vypsání úmrtního listu pro Bohumila
Dvořáka, syna březovického mlynáře z čp. 7, padlého
na italském bojišti „Zmrzlý vrch“ dne 19. srpna 1915 ve
věku 27 let. Pochován je tamtéž. Byl to druhý syn mlynáře Jana Dvořáka.
Podle sdělení c. k. okr. hejtmanství v Chrudimi byl Josef
Vondráček na frontě od 13. září 1915 nezvěstný. Podle
informace byl 11. 10. 1916 zajat.
V žádosti o dovolenou pro vojína Linharta z Lipce,
kterou podala jeho žena 18. listopadu, nemohlo být vyhověno, protože dotyčný byl od 24. září nezvěstný.
12. ledna – c. k. okr. hejtmanství v Chrudimi nařizuje
obecnímu úřadu doručit Václavu Kyselovi invalidní
podporu ve výši 51,10 K/rok.
22. dubna byl pro zranění na frontě do domácího ošetření
odeslán František Janoušek. Následně, 25. června ho
obecní úřad označil za válečného invalidu, propuštěného z vojska. 22. srpna obecní úřad oznámil, že František
Janoušek byl propuštěn z armády pro zranění, která způsobila jeho invaliditu. Ta mu umožnila pracovat v občanském povolání podle citovaného výměru jen z 20 %.

9. září 1915 obecní úřad oznámil bernímu úřadu v Chrudimi, že zákopník František Janoušek byl propuštěn z armády co invalida a ptal se, zda bude i nadále rodině vyplácen vyživovací příspěvek. 8. prosince 1915 c. k. okr.
hejtmanství v Chrudimi žádá obecní úřad o předání propouštěcího listu z armády Františku Janouškovi a odejmout mu a sem vrátit pas se spisem.
Bohumil Chmelík byl 2. června ze zeměbrany propuštěn
(asi pro zranění s vážnými trvalými následky) s přidělenou vysloužileckou penzí (nazývanou později – 31.
srpna - invalidní dekret) ve výši 96 K, což reprezentovalo
8 K měsíčně (na frontu narukoval 9. května 1915!).

Archivní fotografie nalezená bez jediné poznámky,
o které vojáky se jedná.

Opatření císařství a vysokého kléru k zajištění
minimálních potřeb rodin po padlých a trvale
zmrzačených příslušnících rakousko-uherské armády
v I. světové válce v roce 1915:
C. k. místodržitelství v Praze dalo provolání k veřejnosti k dávání milodarů na bojovníky, kteří v poli válečném přišli o zrak.
l C. k. okr. hejtmanství v Chrudimi vydalo provolání
arcibiskupa o dávání milodarů vojínům, zmrzačeným
ve válce, aby údy jejich mohly být nahrazeny protézami.
l C. k. okresní výbor v Chrudimi uspořádal populární
přednášku o náhradách amputovaných noh protézami, aby se mohli takto postižení vojáci v životě dál uplatnit.
l C. k. okr. výbor v Chrudimi žádal obecní úřad o sdělení, které rodiny přišly ve válce o živitele a zároveň požaduje zaslat příspěvek do fondu rodin po padlých vojácích.
Darem obce v této věci bylo 100 K z obecní pokladny.
l

Pokračování na straně 14

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané 14. 12. 2015
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí
• hospodaření městyse za měsíce leden – listopad 2015.
ZM schvaluje:
• plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
• rozpočtová opatření č. 11 – 13/2015,
• pravidla rozpočtového provizoria ve znění, že do doby,
než bude přijat a schválen rozpočet městyse pro rok
2016, bude městys Chroustovice hospodařit tak, aby výdaje běžného měsíce v roce 2016 činily maximálně 1/12
rozpočtu městyse pro rok 2015.Výdaje na dlouhodobý
majetek mohou být pořízeny v případech pokračování
v započaté akci v roce 2015,
• dodatek č. 3 ke smlouvě č. 0-15/2011 na zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu
se společností Technické služby Hlinsko, s.r.o, IČ
25951611. Tento dodatek smlouvy vstupuje v platnost
a účinnost od 1.1. 2016,
• obecně závaznou vyhlášku městyse Chroustovice č. 2/
2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů,
• prodej části pozemkové parcely č. 526/5, ostatní plocha
v k.ú. Městec kupující Barboře Synkové, Hanzlova 129,
534 01 Holice za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
Náklady spojené s vyměřením a převodem pozemku hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovité věci je
nabyvatel,
• kupní smlouvu s kupujícím Ředitelství silnic a dálnic
ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/46 140 00 Praha 4, IČ 65993390 o prodeji pozemků parcelní č. st. 142, p.č. 407/2, p.č. 408, p.č. 573/44,
p.č. 573/50, p.č. 573/52, p.č. 573/56, p.č. 573/58, p.č.
573/59 vše v k.ú. Městec ve vlastnictví Městyse Chroustovice. Předmět smlouvy se prodává pro zajištění veřejně
prospěšné stavby „Rychlostní silnice R 35 Časy – Ostrov“ za kupní cenu ve výši 905 591,-Kč,
• darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene s Římskokatolickou farností Chroustovice, se sídlem
Podborská 57, 538 62 Hrochův Týnec, IČ 64783243 jako
dárcem a oprávněným z věcného břemene. Římskokatolická farnost Chroustovice daruje městysi st. parcelu
č. 108 v k.ú. Holešovice se stavbou - kaplí sv. Jana Nepomuckého s inventářem a současně městys zřizuje na
dobu neurčitou věcné břemeno spočívající v konání bohoslužeb v této kapli za jednorázovou úplatu ve výši
100,- Kč,
• dodatek č. 2 smlouvy o půjčce pro MAS Skutečsko,
Košumbersko a Chrastecko, o.s. na projekt „MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s. - aktivní místní
partnerství pro rozvoj regionu“. Tento dodatek prodlužuje termín splatnosti půjčky do 31.12.2016,
• poskytnutí finančního daru z rozpočtu Městyse Chroustovice pro Základní organizaci Českého zahrádkářského
svazu Chroustovice ve výši 40 000,- Kč na dodávku
a montáž vodovodní přípojky a napojení domovní kanalizace pro nemovitost Chroustovice,

• cenu vodného 22,84 Kč/m3 bez DPH a cenu stočného
14,18 Kč/m3 bez DPH od 1. 1. 2016.
ZM revokuje (ruší dřívější rozhodnutí) usnesení ZM ze
dne 24. 6. 2015 bod č. 7 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 m2 se 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.
ZM rozhodlo o koupi pozemkové parcely č. 471/13
v k.ú. Chroustovice, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace o výměře 497 m2 prostřednictvím elektronické dražby vyhlášené Exekutorským úřadem Klatovy
se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy – JUDr.
Dalimil Mika, LL. M., soudní exekutor. ZM pověřuje
starostku Marii Tlapákovou, místostarostu Karla Kouckého a člena rady Ing. Miroslava Tégla zúčastnit se elektronické dražby a dražit předmětnou nemovitost a starostku Marii Tlapákovou opravňuje činit podání v dražbě
předmětné nemovitosti. ZM souhlasí s úhradou jistoty ve
výši 5 000,- Kč.
Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané 25. 1. 2016
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí
• hospodaření městyse za měsíce leden – prosinec 2015.
• ZM souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí podpory
z OPŽP - prioritní osy 1 Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní v poslední výzvě Ministerstva životního prostředí na projekt „Realizace protipovodňových
opatření Městyse Chroustovice“.
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
• plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
• rozpočtová opatření č. 14 – 15/2015,
• uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Hrochův
Týnec na výkon úkolů vyplývajících ze zákona o obecní
policii na území městyse Chroustovice Městskou policií
Hrochův Týnec na dobu určitou do 31.12.2025,
• zprávu o uplatňování ÚP Chroustovice 2015 včetně
pokynů pro zpracování návrhu změny č. 2 ÚP Chroustovice v souladu s § 47 odst. 5 a § 55 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon,
• nákup části pozemkové parcely č.st. 21, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 139 m2 v k.ú. Chroustovice od
prodávajících Martina Dostála, Městec 84, 538 63
Chroustovice a Petry Dostálové, Chroustovice 265,
538 63 Chroustovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 37 220,- Kč. Náklady spojené s vyměřením a převodem pozemku hradí kupující. Poplatníkem
daně z nabytí nemovité věci je nabyvatel,
• smlouvu o zřízení věcného břemene mezi „stranou
oprávněnou“ Městys Chroustovice, IČ 00270202 a „stranou povinnou“ paní Eliška Čečetková, Městec 64, 538
63 Chroustovice a pan Karel Vávra, Palackého 509, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto a „investorem
stavby“ Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková
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organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ
145 05, IČ 65993390 na stavbu „SO 317-přeložka vodovodu DN 150 v OK nap. sil. I/17, povoleného v rámci
stavby: rychlostní silnice „R 35 Časy – Ostrov“,
• smlouvu o zřízení věcného břemene mezi „stranou
oprávněnou“ Městys Chroustovice, IČ 00270202 a „stranou povinnou“ pan Zdeněk Socha, Městec 75, 538 63
Chroustovice a paní Libuše Tomanová, Městec 23,
538 63 Chroustovice a „investorem stavby“ Ředitelství
silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05, IČ
65993390 na stavbu „SO 316-přeložka vodovodu DN
150 v km 29,450, povoleného v rámci stavby: rychlostní
silnice „R 35 Časy – Ostrov“,
• smlouvu o zřízení věcného břemene mezi „stranou
oprávněnou“ Městys Chroustovice, IČ 00270202 a „stranou povinnou“ paní Ing. Barbora Hrabalová, Sýkorova
231, Zdiměřice, 252 42 Jesenice a paní Kateřina Steinerová, U Děkanky 1652/20, Nusle, 140 00 Praha 4 a „investorem stavby“ Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní
příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56,
Praha 4, PSČ 145 05, IČ 65993390 na stavbu „SO 316
- přeložka vodovodu DN 150 v km 29,450, povoleného
v rámci stavby: rychlostní silnice „R 35 Časy – Ostrov“,
• smlouvu o zřízení věcného břemene mezi „stranou
oprávněnou“ Městys Chroustovice, IČ 00270202 a „stranou povinnou“ pan Martin Dostál, Městec 84, 538 63
Chroustovice a pan Ing. Martin Molnár, Ráby 23, 533 52
Ráby a „investorem stavby“ Ředitelství silnic a dálnic
ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05, IČ 65993390 na stavbu
„SO 316-přeložka vodovodu DN 150 v km 29,450, povoleného v rámci stavby: rychlostní silnice „R 35 Časy
– Ostrov“,
• smlouvu o zřízení věcného břemene mezi „stranou
oprávněnou“ Městys Chroustovice, IČ 00270202 a „stranou povinnou“ paní Ing. Ivana Myšková, Feřtekova 556/3,
Bohnice, 181 00 Praha 8, pan Ing. Petr Novák, Famfulíkova 1143/13, Kobylisy, 182 00 Praha 8 a paní Jana Nováková, Evropská 1691/35, Dejvice 160 00 Praha 6
a „investorem stavby“ Ředitelství silnic a dálnic ČR,
státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci
546/56, Praha 4, PSČ 145 05, IČ 65993390 na stavbu
„SO 318-přeložka vodovodu DN 100 v km 31,240, povoleného v rámci stavby: rychlostní silnice „R 35 Časy
– Ostrov“,
• smlouvu o zřízení věcného břemene mezi „stranou
oprávněnou“ Městys Chroustovice, IČ 00270202 a „stranou povinnou“ Pardubický kraj, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice a „investorem
stavby“ Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková
organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ
145 05 IČ 65993390 na stavbu „SO 316-přeložka vodovodu DN 150 v km 29,450 a SO 421-přeložka vedení
veřejného osvětlení a místního rozhlasu podél př. sil.
III/32271 SO 124 povolených v rámci stavby: rychlostní
silnice „R 35 Časy – Ostrov“.
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 2016
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se
bude v roce 2016 konat:
¬
v sobotu 2. dubna 2016
¬
v sobotu 17. září 2016

POPLATKY NA ROK 2016
Oznamujeme, že základní poplatky pro letošní rok se
vybírají v pokladně Úřadu městyse Chroustovice.
Poplatek za svoz a třídění TKO (tuhý komunální
odpad): 500,- Kč za osobu.
Poplatek neplatí osoby vlastnící průkaz ZTP-P.
Poplatek je splatný do 30. 4. 2016.
Poplatek za psa: 100,- Kč, za každého dalšího psa 150,Kč. Poplatek je splatný do 31. 3. 2016.
Osoby uplatňující slevu (studenti, kteří jsou během
týdne mimo trvalé bydliště) nebo změnu v předpisu
poplatků, jsou povinny toto doložit potvrzením.
Poplatky je možné zaplatit i bezhotovostně na účet:
114 166 23 79/0800
Variabilní symbol získáte v kanceláři úřadu nebo na tel.
čísle: 469 674 137.
ZMĚNA CENY VODNÉHO A STOČNÉHO
Od 1. 1. 2016 činí
cena vodného 27,- Kč/m 3
cena stočného 17,- Kč/m 3
SBĚR STARÉHO PAPÍRU
ZŠ TGM a MŠ Chroustovice pořádá sběr starého
papíru ve čtvrtek 28. dubna 2016. Pevně svázané
papíry můžete přivézt ke škole nebo nechat
v Chroustovicích před domem.
Občané místních částí městyse mohou nechat sběr
na zastávce autobusu.
Děkujeme za podporu
SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ

sociální družstvo
Více na www.diakoniebroumov.org,www.facebook.com/broumovdiakonie

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
Ø Veškeré 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 – nepoškozená 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 11. května 2016 od 15 - 17 hodin
v Základní škole Chroustovice.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016

VZPOMÍNKA NA DLOUHOLETOU PŘÍTELKYNI
Členové zájmového sdružení Chrpa k sobě chovají přátelské
vztahy. Většina z nich prožila dětství v Chroustovicích, mnozí
vrstevníci spolu chodili do školy. Tím více je pak zasáhne odchod některého z nich. Na svou dlouholetou kamarádku vzpomíná paní Smejkalová:

V sobotu 9. ledna 2016 po svátku Tří králů, proběhla
v Chroustovicích, Vinarech, Ostrově, Stradouni a okolí celostátní Tříkrálová sbírka. Vybralo se celkem 38 796 Kč.
Získané prostředky budou použity na podporu charitní domácí
hospicové péče, odlehčovacích služeb pro seniory a sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.
Tato sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí u nás, a proto
velké díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům.
Děkujeme Vám za Vaši důvěru, pomoc a štědrost.

Jednoho sychravého listopadového
dne roku 2015 nás opustila ve věku
89 let paní Jiřina Zitková, vlídná,
usměvavá, sympatická, pracovitá –
zkrátka čupr ženská.
Narodila se v roce 1926 v rodinném
domě Konrádových, stojícím na
dolním konci náměstí blízko pošty
v Chroustovicích.
Měla ještě dva bratry, všestranně nadaného Vláďu, ten se později odstěhoval
do Olomouce, a Fanouše, který však zemřel velmi mladý.
Jiřina chodila v Chroustovicích do obecné i měšťanské
školy, potom jezdila do Pardubic do školy rodinného typu
(říkalo se jí Vesna). Tam absolvovala kuchařský obor.
Po válce se provdala za Vlastimila Zitka a přestěhovala
se z dolního konce náměstí na horní konec k manželovi.
Z krejčovství do mlýna.
Vychovala dvě dcery, Lenku a Hanu, a nastoupila jako
kuchařka do učňovské internátní školy ve zdejším zámku. Brzy se stala vedoucí kuchařkou a zůstala jí až do
odchodu do důchodu. Jak ta dokázala vařit! To nebyla
žádná obyčejná závodní jídelna. Tam měli učni zaručenou výbornou stravu po celé tři roky učení.
Kromě toho dovedla snad všechny domácí práce. Šila,
starala se o domácnost, zahradu, domácí zvířectvo, včely,
sledovala kulturu i dění v obci. Uměla podat pomocnou
ruku všude tam, kde jí bylo třeba.
Zasloužený důchod jí pokazila těžká nemoc. Ale dokázala
s ní bojovat a ještě mnoho let v domově důchodců ve
Skutči se snažila o jakoukoliv činnost – ruční práce,
pečení cukroví, cvičení.
Pokud byla v Chroustovicích, často jsem k ní chodila.
Bylo tam útulné prostředí, dobrá káva, potřebná rada či
recept – zkrátka měla jsem ji ráda. Potom jsme si už jen
psaly. A teď mi moc chybí.
Myslím, že si Jiřinku zavolali v zimě do nebe, protože
nikdo jiný by jim neupekl tak výborné vánoční cukroví
a jablečný štrúdl.
Tak ať se tam má dobře…
Líba Smejkalová
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům a známým za projevy soustrasti, květiny a za účast na smutečním rozloučení
s naší maminkou paní Jiřinou Zitkovou.
Dcery Lenka Boštíková a Hana Proroková s rodinami

VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2016
Dočkalová
Peterková
Trunec
Čermáková
Fuksová
Kasáková
Voříšková
Zelená
Karlišová
Vaníčková
Dvořáčková

4
3
1
3
2
3
5
2
2
3
4

714,00
756,00
804,00
698,00
538,00
885,00
068,00
280,00
524,00
752,00
777,00

SMUTNÉ VÝROČÍ
Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut

Dne 23. prosince 2015
jsme si připomněli první smutné
výročí úmrtí pana Milana Jůzy.
Vzpomínají maminka a bratři s rodinami
Vysoké Mýto, prosinec 2015
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DIAMANTOVÁ SVATBA

OSLAVA DEVADESÁTIN
Dne 21. 1. 2016 oslavila
naše maminka, paní Marie Knapová, své krásné
90. narozeniny. Oslavila
je v plné síle a vitalitě
společně se svou rodinou,
která se za dobu jejího
života postupně rozrůstala. V současné době je již
prababičkou deseti pravnoučat.
Na mamince všichni obdivujeme, s jakou lehkostí se dokázala vyrovnat se všemi nástrahami, které jí život nachystal. Naše společnost prošla za dobu jejího života
mnohými změnami, ať už jde o válku, několik převratů
a nakonec i dobu moderní se všemi technickými vymoženostmi, se kterými si dokázala poradit s naprostou samozřejmostí a lehkostí. Neuvěřitelná je její paměť, kdy
denně vyluští několik křížovek a podobných hlavolamů,
které jsou její celoživotní vášní. Nejde nevzpomenout na
našeho tatínka Jaroslava, který nás opustil před půldruhým rokem a s maminkou strávil v harmonickém manželství nezapomenutelných 63 let. Oba původem z jižní
Moravy se do Chroustovic přestěhovali, aby pracovali
v učňovské škole, která je neodmyslitelnou součástí naší
obce.
S láskou vychovali mě a mého bratra a následně 5 vnoučat, která babičku považují za svoji druhou mámu. Zároveň děkuji všem, kteří se s maminkou zastaví „na kus řeči“ ve všední dny, kdy ji lze potkat na pravidelných ranních vycházkách spojených s běžným nákupem.
Za celou milující rodinu přeji mamince do dalších let
hlavně hodně zdraví, životního elánu a chuti do života.
Jaroslava Kellerová, dcera s rodinou

Dne 7. dubna 2016 oslaví
diamantovou svatbu
manželé Božena a Jaroslav ŠTĚRBOVI

Šedesát manželských let, jak výjimečná věc!
Říká se, že diamanty jsou věčné,
ať věčně trvá i Vaše láska!
Blahopřejeme Vám k diamantové svatbě!
Dcera Milena a syn Víťa s rodinami

BESEDA PRO DŮCHODCE
V pátek 27. listopadu 2015 pořádal Městys Chroustovice
opět Besedu pro důchodce. Ve velkém sále Sokolovny
vystoupila na přání cimbálová kapela Majerán. Pro
naše seniory bylo opět připraveno občerstvení v podobě
koláčků a gulášku, stejně jako ochutnávka vín. Zastavení
v předadventní době se návštěvníkům líbilo, mohli si
zazpívat či zatančit.
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍCH STROMŮ

První adventní neděli 29. listopadu 2015 pořádal
Městys Chroustovice tradiční rozsvícení vánočního
stromu na náměstí v Chroustovicích.
Se zajímavým programem vystoupili opět žáci
místní základní školy. Počasí tentokrát akci moc

nepřálo, ale přesto odcházeli všichni přítomní příjemně adventně naladěni.
Poděkování patří všem vystupujícím dětem i učitelkám ZŠ. Odměnou za vystoupení jim kromě sladkostí byly i nové světelné efekty na našem stromě.

Je pěkné, že se společně takto všichni scházíme
a každoročně si v předvánočním shonu najdeme
chvíli času na svoje známé a sousedy.
Chtěla bych také poděkovat všem, kteří se podílejí
na přípravě tohoto adventního setkání.
Š.M.

První adventní neděli 29. 11. 2015 jsme tradičně
rozsvítili i v Městci náš vánoční strom. K tomu nám
všem zazpívaly koledy a zarecitovaly básně děti
z Městce za doprovodu paní Hany Faltysové a pana
Jiřího Šmahy.
Sešla se velká část obyvatel Městce a také lidí ze
sousedních vesnic. Společně si všichni poseděli
a popovídali u svařáčku nebo jiných nápojů, ochutnali cukroví, které pro tuto příležitost napekly ženy
z Městce, a děti si vyrobily vánoční výzdobu
a samozřejmě také napsaly dopis Ježíškovi.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - ŘÍJEN 2015
Téměř symbolicky 10. 10.
v 10 hodin bylo slavnostním
aktem přivítáno v prostorách
chroustovického zámku devět nových tváří.

Sofie Vomočilová
Chroustovice

Petr Bělohlávek
Chroustovice

Gábina Havlíčková
Chroustovice

Jak již tomu statisticky bývá,
opět v přesile byly holčičky
(pět), chlapci zachraňovali
společenskou nevyváženost
v počtu čtyř.

Matěj Sedler
Chroustovice

Leontýna Sofie Daňková
Chroustovice

Viktorie Frýzková
Chroustovice

Martin Fikejz
Lhota u Chroustovic

Rodiče obdrželi kromě věcného dárku a pamětního listu
i DVD nosič s vlastním průběhem akce včetně hudebních, pěveckých a veršovaných výkonů všech účinkujících – dětí z MŠ a ZŠ Chroustovice pod vedením paní
učitelky Hany Faltysové, členek sdružení CHRPA – Libuše Mrázkové, Jitky Hrubešové, Marie Mohrmannové
a hudební produkce Z. Gorošové (klavír, housle).

Štěpán Branda
Chroustovice

Adéla Kouřilová
Chroustovice

Všem aktérům vydařeného vítání ještě jednou děkujeme,
budeme se těšit na další, neméně plodnou spolupráci.
V současné době již připravujeme první vítání roku
2016. Tyto potěšující skutečnosti potvrzují neklesající
zájem o vývoj dalších generací…
Mgr. Mrázek Aleš (sociální komise)
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ZPRÁVY ZE ŠKOLIČKY

J V naší mateřské škole se stále něco děje, akce
střídá akci, a proto si ani neuvědomujeme, jak čas
rychle utíká, že už máme půl školního roku za sebou.
J Velice rády přiznáváme, že rozdělení dětí do tříd
se nám opravdu osvědčilo, v obou třídách jsou zastoupeny všechny předškolní věkové kategorie.
Nově příchozí malé děti mnohem lépe snášely adaptační období, kdy se musely odloučit od rodičů, přizpůsobovat se novému prostředí i řádu školy a starší
kamarádi se s ochotou vžili do rolí ochránců a pomocníků.
J 13. října k nám přijelo divadlo Šeherezáda s pohádkou O princezně Brebentilce a hned další den
proběhlo Vánoční fotografování dětí.
J 3. listopadu jsme se akcí Uspávání broučků
definitivně rozloučili s teplými dny. V tzv. dílničce
si děti s rodiči vyrobili podzimníčka a papírové
broučky, které jsme na školní zahradě uložili za zpěvu ukolébavky do Domečku k zimnímu spánku.
Silným zážitkem pro děti byl následný průvod
J Hned v září jsme „skočili“ rovnýma nohama do ztemnělými Chroustovicemi s rozsvícenými lampivody. Středňáci a předškoláci absolvovali 10 lekcí ony, lucerničkami a hudebním doprovodem z rozplaveckého kurzu ve Vysokém Mýtě, všichni se rádi hlasu Úřadu městyse Chroustovice.
J 27. listopadu si mohli středňáci a předškoláci
pochlubili svým mokrým vysvědčením.
J Od října se naplno rozjely zájmové kroužky, prohlédnout bohatý sortiment výrobků na předvárodiče měli na výběr z mnoha možností a podle do- nočních trzích na nádvoří zámku.
cházky, spokojenosti dětí i ohlasu ze strany rodičů J Nejkrásnější a nezapomenutelné zážitky však
můžeme konstatovat, že činnost kroužků je úspěšná přinesl dětem advent. Podle adventního kalendáře
jsme každý den plnili nějaký úkol od andílků a zpřía podnětná.
jemňovali si čekání na Štědrý den.

J 6. října jsme uspořádali tradiční Drakiádu. Ačkoliv jsme si přáli vydatnější povětří a některým
drakům se nahoru moc nechtělo, i tak se podzimní
odpoledne vydařilo, déšť nás nepřekvapil, draci byli
nádherní, děti si zasoutěžily a bylo vidět, že si vše
skutečně užívají a to byl záměr této akce.
J 10. října několik holčiček z naší MŠ zazpívalo
a zarecitovalo v zrcadlovém sále chroustovického
zámku na akci Vítání občánků.
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J 4. prosince některé děti s obavami očekávaly
příchod Mikuláše, ten se opravdu u nás zastavil
s asistencí několika čertů a andílka. Pár slziček se
sice objevilo, ale za písničky a básničky všechny
děti dostaly balíček s dobrotami, a dokonce čertům
podali ruku se slibem, že zlobení je minulost.
Musíme poděkovat za mikulášské balíčky pro
všechny děti Žanetě Šrutové.

J
7. prosince v předvánoční dílničce nazvané
Zvonkování si děti spolu s rodiči vyrobily keramický zvoneček a papírový košíček. Příjemné odpoledne jsme zpečetili pásmem zimních a vánočních písní
a básní. Na závěr jsme si navzájem popřáli zdraví
a krásné vánoční svátky.

J 16. prosince jsme si všichni zazpívali v kostele
u naaranžovaného Betléma.
J 17. prosince předvedly vybrané děti v ZŠ své
vystoupení na Vánočním rozjímání a následující
den jsme všichni navštívili ZŠ a zhlédli představení
žáků školy.
J Po svátcích přišly děti do školky nadšené a doslova nabité dojmy z Vánoc. Ježíšek nezklamal
a přinesl vše, co si děti přály.
Jediné, co dětem kazilo radost, byl fakt, že nemohly
vyzkoušet nové boby a saně, prosinec byl na sníh
skoupý. Proto, když začátkem ledna začalo trochu
sněžit, okamžitě je děti přivezly ukázat.
Druhá dekáda ledna byla na sníh ještě bohatší, využili jsme toho a uspořádali dětem 20. ledna Zimní
olympiádu.

J 8. ledna se všichni předškoláci vydali na náJ 14. prosince se děti konečně dočkaly školkové- vštěvu do základní školy, aby se seznámili se svým
ho Ježíška. Dárků přinesl tolik, že se pod stromeček budoucím prostředím a výukou.
téměř nevešly. Z domácího cukroví od maminek
Za kolektiv mateřské školy Hana Faltysová
jsme uspořádali hostinu a připili si pečeným čajem
od dětí z I. oddělení.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V CHROUSTOVICÍCH

Tradiční příměstský tábor pro žáky od 7 let
pořádaný
Komunitní školou Chroustovice startuje
od 1. července do 8. července 2016.
Letošní tábor bude probíhat v prostorách školy.

J 15. prosince zazpívaly a zarecitovaly vybrané
děti obyvatelům v Domě s pečovatelskou službou.

Komunitní škola zajišťuje:
Oběd, pitný režim.
Program bude tradičně tematicky zaměřen
dle věkového složení přihlášených žáků.
Samozřejmostí je pobyt venku,
výtvarné činnosti,
sportovní hry,
výlety do okolí.
Cena pobytu: 440,- Kč pro žáky ZŠ
520,- Kč pro ostatní
Doba pobytu po – pá: od 7 do 15 hodin
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POZVÁNKY NA NEJBLIŽŠÍ AKCE
KVĚTNOVÉ OSLAVY 2016

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30. 4. 2016

Letošní květnové oslavy
se budou konat
v sobotu 7. května 2016 odpoledne
opět v areálu základní školy
na téma MUZIKÁLY.
Vystoupí děti ze Základní školy T. G. M
Chroustovice
a členové divadla Slunečnice z Brna
Hlavní host bude překvapení.
Připraveno bude bohaté občerstvení včetně
čerstvých koláčků a nové atrakce pro děti zdarma.

SOUTĚŽ SDH CHROUSTOVICE

V sobotu 18. června 2016 se uskuteční
u příležitosti oslav
135. výročí založení SDH Chroustovice
Okrsková soutěž v požárním útoku
na hřišti Základní školy T. G. M.
v Chroustovicích.
Prezentace proběhne od 8 do 8.30 hodin.
Zahájení soutěže v 9 hodin.

TOMÁŠKOVA A NOVÁKOVA HUDEBNÍ SKUTEČ
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potěší Krásná Helena J. Offenbacha v provedení Severočeského divadla Ústí nad Labem. V polovině března
bude uvedena Slezským divadlem v Opavě opera L. Janáčka Její pastorkyňa. Jedinečným zážitkem bude taneční muzikál Edith – vrabčák z předměstí s vynikající
Radkou Fišarovou v podání Divadla J. K. Tyla v Plzni.
Nepopiratelnou přitažlivost mají i koncerty komorní.
Alfred Strejček a Štěpán Rak představí v prostředí skutečského kostela svůj koncertní program, tentokrát věnovaný Mistru Janu Husovi.
V Městském muzeu Skuteč proběhne Večer poezie
a prózy s harfou v podání Valérie Zawadské a Lydie
Härtelové.
V kostele v Chrasti zazní Mše C dur L. v. Beethovena.
Festivalové publikum se může těšit na Felixe Slováčka
a Felixe Slováčka jr., kteří vystoupí v Kulturním klubu
Skuteč s orchestrem Komorní filharmonie Pardubice.
Originální aranže písní klasických i populárních v podání Gentlemen Singers nechají vyniknout výborné akustice poutního kostela Na Chlumku v Luži.
Do prostoru Zimního stadionu ve Skutči jsou připraveny
dva velké hudební projekty. Prvním je Vivaldianno:
Město zrcadel s Jaroslavem Svěceným a Michalem
Dvořákem a druhým Pink Floyd Classic dirigenta Miloše Machka a Filharmonie Hradec Králové s řadou
skvělých umělců.
Třináctý ročník uzavře v Kuturním klubu Skuteč koncert nejkrásnějších operetních duet a árií v provedení
hradecké filharmonie a sólistů Jany a Václava Siberových.
V rámci festivalu proběhne také v Kulturním klubu Skuteč soutěžní přehlídka dětských a mládežnických pěveckých sborů O cenu Vítězslava Nováka.
Informace na webových stránkách festivalu:
www.festival-hudebni.skutec.cz

SLUŽBY A PÉČE
V SENIOR REZIDENCI CHRUDIM
V roce 1926 byla v Chrudimi v Čáslavské ulici dokončena
budova Státní výzkumné stanice zemědělské.
V roce 1942 byla budova přestavěna na nemocnici a jako
zdravotnické zařízení sloužila později jako léčebna
dlouhodobě nemocných.

Od roku 2007, kdy LDN Kopeček opustila, byl objekt
prázdný a chátral.
Budova však prošla rozsáhlou rekonstrukcí, opětovně na
sociální zařízení, tentokrát pro osoby postižené různou
formou stařecké demence.

Senior rezidence Chrudim je nyní klasickým domovem
pro seniory a nabízí 24 hodinovou péči seniorům s větším
nárokem na pečovatelské a ošetřovatelské potřeby, jako
jsou např. pacienti trpící Alzheimerovou chorobou.
Péče
• Péči o klienty zajišťuje kvalifikovaný personál, rozsah
a průběh poskytování služby vždy vychází z individuálních potřeb, schopností a možností každého klienta. Ve
všech prostorách domova je k dispozici signalizační zařízení pro přivolání pomoci – SOS péče.
Memory Garden - terapeutická zahrada
• V areálu Senior rezidence Chrudim je zahrada pro
možnost posezení a setkávání s rodinou a blízkými, příjemné místo pro relaxaci a přímý kontakt s přírodou
v bezprostřední blízkosti.
Základní rehabilitační péče

• Klientům je nabízeno cvičení odpovídající věku a zdravotnímu stavu, nácvik chůze, nácvik používání kompenzačních pomůcek, nácvik běžných denních činností, bazální stimulace a polohování.
• V suterénu Domova se nachází vybavené senior fitness
určené klientům i široké veřejnosti pod dohledem trenéra.
Kuchyně
• Kuchyně nabízí klientům řadu diet (diabetickou, šetřící, žlučníkovou apod.) a možnost úpravy formy jednotlivých jídel (mleté maso). Dietní stravování určí smluvní
lékař Domova, a to na základě aktuálního zdravotního
stavu klienta.
Doprovodné služby
Klientům jsou zprostředkovány:
• kadeřnické a pedikérské služby, wellness, kosmetické
služby apod.,
• lékařská péče (praktický lékař, internista, psychiatr,
neurolog apod.),
• úschova drobných cenných věcí,
• pomoc při zajišťování dalších sociálních služeb jinými
organizacemi,
• četné kulturní akce přístupné rodinám a blízkým,
• společenské centrum s knihovnou, čítárnou, TV,
• vzdělávací aktivity - přednášky a tematické semináře
• ekumenická setkávání.
Podrobný seznam všech služeb včetně jejich
cen sdělíme zájemcům o službu při osobním jednání spojeném s prohlídkou domova. Schůzku je možné si sjednat
na telefonním čísle: 725 504 421, 725 957 185, 466 799 806.
info@srchrudim.cz, srchrudim.cz
Adresa: Čáslavská 525, 537 01 Chrudim
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ZDRAVOTNICKÉ POMŮCKY

Sháníte vozík či polohovací postel?

INZERCE

Pečujete doma o někoho blízkého, kdo už se o sebe nemůže starat sám? Zmáhá Vás pomáhat mu se
vstáváním z postele či oblékáním a umýváním?
Anebo je pro Vás samotné z důvodu nemoci či
rekonvalescence náročné například vyjít do schodů? Právě Vám mohou život ulehčit takové pomůcky jako chodítka, nástavce na toaletu, polohovací lůžka, sprchovací židle, elektrické zvedáky,
či tříkolky pro dospělé.
Vypůjčit si je můžete na libovolně dlouhou dobu
od organizace Život bez bariér, která v Nové
Pace již 11 let provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek. V současné době jich nabízí kolem 150 kusů.
Jak vše probíhá? Můžete se kdykoliv v pracovní
době a po telefonické domluvě také mimo ni zastavit v našem středisku Centrum bez bariér
v Nové Pace, kde jsou pomůcky vystaveny. Vezměte si s sebou občanský průkaz. Na základě Vaší
situace Vám budou předvedeny vhodné pomůcky,
které si můžete také vyzkoušet. V případě zájmu
s Vámi sepíšeme jednoduchou smlouvu o pronájmu. Pokud budete potřebovat, pomůcku Vám
dovezeme domů, nainstalujeme a vysvětlíme, jak
ji správně používat. Také Vám poradíme, na co
máte nárok a co můžete od pojišťoven a lékařů
požadovat, abyste případně získali pomůcku
vlastní. Obrátit se na nás můžete také s jakýmkoliv dotazem, který se týká domácí
péče či sociálních služeb. Činnost naší
půjčovny dotují obce i různé nadace,
proto jsou ceny pronájmu pomůcek
velice příznivé. Ceník spolu se všemi
informacemi najdete na našich webových stránkách www.zbb.cz - případně Vám rádi vše sdělíme na telefonním čísle 720 994 024. Neutrácejte
hned peníze za zakoupení vlastní pomůcky, přijďte se nejdříve poradit.
Marie Vokurková, Život bez bariér,
z.ú., www.zbb.cz

PŮJČKY od 5 000 Kč do 50 000 Kč
Vyřízení do 24 hodin
Obchodní zástupce
LUBOMÍR SCHNEIDER

Tel : 776 80 36 47
www.helpfinancial.cz
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SPOLEČNOST ELEKTROWIN, a. s. INFORMUJE

Projekt ELEKTROWINu „Jsem zpět“ se úspěšně rozběhl
Stále větší obrátky nabírá projekt Jsem zpět, který připravil a uvedl do provozu kolektivní systém pro sběr
a recyklaci starých spotřebičů ELEKTROWIN.
Jeho pilotní fáze začala na sklonku roku 2014.
Jde o spotřebiče, jichž se lidé chtějí zbavit, protože je už nepotřebují. Ať už z důvodu jejich náhrady za
nejmodernější typy nebo se například po stěhování již nehodí, i když jsou stále funkční a mohly by potřebným sloužit i dále.

Na tuto možnost pamatuje i zákon o odpadech, kde se hovoří
o opětovném použití. To ale
dlouho zůstávalo jen teorií, zejména z důvodu nákladů na
technické přezkoušení nezávadnosti daného elektrozařízení
tak, aby výrobek odpovídal při
předání novému majiteli všem
legislativním požadavkům. Do
praxe ji začal zavádět právě
ELEKTROWIN.
Projekt dostal jméno Jsem zpět
a podrobnosti o něm můžete
získat na jeho internetových
stránkách www.jsemzpet.cz.
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„Nově jsme na webové stránky

www.jsemzpet.cz umístili formulář, přes který si lidé mohou
prověřit, zda jejich spotřebič
vyhovuje kritériím pro zapojení
do projektu. Pokud zjistí, že vyhovuje, mohou jej přímo nabídnout k opětovnému použití a my
si pro něj přijedeme rovnou
k nim domů“, popisuje nynější
etapu vedoucí zákaznického
oddělení ELEKTROWIN a.s.
Jan Marxt.
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Prvním krokem bylo vytvoření sítě míst zpětného odběru, do kterých je možné speciálně odevzdávat i spotřebiče, o kterých si jejich majitel myslí, že je možné je ještě dále používat. Pomohli ji vytvořit autorizovaní servisní gestoři, kteří jsou viditelně označeni jako místa zpětného odběru a přípravy elektrozařízení
k opětovnému použití. Ti na základě stanovených kritérií vybírají vhodné spotřebiče, které ještě mohou
posloužit svému původnímu účelu, provedou na nich případné drobné opravy a garantují, že budou dále
bezpečně fungovat.
Patronátu nad projektem se ujal spisovatel Michal Viewegh, jenž návrat do života zažil na vlastní kůži.

Svou zkušenost s návratem zpět do života Michal Viewegh komentuje: „I já jsem byl vlastně ‚opraven‘
a díky tomu jsem zpět, proto projekt smysluplného navracení spotřebičů těm, kteří je potřebují, podporuji.“
Před časem mu praskla aorta, což přežije jen jeden z deseti lidí.
ELEKTROWIN nabízí tyto darované spotřebiče k bezplatnému užívání neziskovým organizacím, které se
věnují obecně prospěšné činnosti. První, kdo tuto nabídku využil, byl Fond ohrožených dětí.
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6. října 1915 bylo doručeno poučení pro starosty obcí
„Zaopatření vdov a sirotků po padlých vojenských
osobách“. Jednalo se o roční penze bez 50 % přídavku
po mužstvu. Rodina po padlém pěšáku dostala 72 K, po
svobodníku 96 K, po desátníku 120 K, po četaři 144 K,
po šikovateli 180 K atd. Celková penze vdovy s 50 %
přídavkem a s příspěvky na vychování nesměla převyšovat 540 K ročně.
l C. k. okresní hejtmanství v Chrudimi usiluje
o zprostředkování práce pro válečné invalidy. Proto
žádá obecní úřad o sdělení, kolik jich v obci je a zda jsou
nemajetní.
l C. k. okr. výbor v Chrudimi upozorňuje obecní úřad,
že je nutno hlásit rodiny, jejichž živitel padl ve válce,
aby z okresního fondu jim byla dána v případě nouze
podpora.
Zásobování obyvatelstva určovaly svými nařízeními
a opatřeními zejména c. k. hejtmanství a dále i c. k.
zemské místodržitelství v Praze. Jejich rozhodnutí
v roce 1915 jsou dále uvedena:
l Byl zakázán prodej mladého a březího jatečného
dobytka.
l Zakázány porážky vysokobřezího dobytka a prasnic,
jakož i omezeny porážky selat a mladého dobytka.
l Vydána vyhláška, jakou mají mít housky váhu, tvar
a cenu.
l Oznámeno obecnímu úřadu zvýšení ceny cukru od
června o 4,5 hal. na 1 K.
l Sděleno obecnímu
úřadu, že ministerstvo orby
zvědělo, že se s chlebem nešetří a že se spotřebuje ještě
1 kg chleba k jiným jídlům moučným na den, což se
nesmí díti.
l Nařízeno obecnímu úřadu vyvěsit vyhlášku, týkající se
hlavně prodeje housek, chleba a vedení knih o mouce
a chlebu.
l Za účelem hlubší informovanosti k provedené
všeobecné úpravě spotřeby obilí a mlýnských výrobků
zaslán v té věci přehledný výkaz a současně žádost
obecnímu úřadu o podložené vyjádření, zda obec do žní
za této situace vydrží.
Sdělení, zaslané z obce na hejtmanství, podalo ujištění,
že i se zdejšími minimálními zásobami do té doby
(tzn. do žní), vydrží!
l Z obec. úřadu byla podána informace s oznámením, že
nemůže potvrdit zprávu o osetí pozemků do 15. dubna,
protože tyto pozemky osety nejsou.
l Obec zdejší k přípisu o úpravě všeobecné spotřeby
obilí a mlýnských výrobků oznámila, že koupila cestou
rekvizice 17 q obilí, žita a ječmene. Toto obilí nechá semlíti a mouku v obchodu p. Peterky k prodeji vystaví těm
lidem, kteří ničeho nemají.
l Oznámeno obecnímu úřadu, že se podle návrhu okr.
výboru utvořila pro okres zdejší zásobovací komise a že
pro jeden její díl je v okresu ustaven jistý pracovník, který se v obci před zahájením své revizní činnosti prokáže
legitimací.
l Vydáno prohlášení, kterým se zakázal prodej masa ve
středu a v pátek.
l

Komisionář válečného ústavu v Chrasti nabízel obci
odkoupit rýži a kukuřičnou mouku. 1 kg rýže za
1,29 K a 1 kg kukuřičné mouky za 0,52 K.
l Okres. centrála práce v Chrudimi žádala obec. úřad
o sdělení, zda zemědělské dělnictvo neopouští práci následkem nařízení o stravování, kteréž by tím naznačovalo, že je nedostatečné.
l Zasláno provolání a vyhláška, že se budou v obci
9. června od 14 do 17 hodin odpoledne sbírat (tj. zabavovat) životní potřeby (potraviny).
l Výnos ministerstva vnitra připustil, že na podané žádosti obce přes hejtmanství by jistá část dělnictva měla
dostávat více na živobytí buď chleba, nebo mouky – tyto
osoby oznámit.
l Rozhodnuto, vzhledem k přetrvávajícímu nedostatku
mouky ve zdejší obci, že obecní úřad může odkoupit
mouku od těch, kteří nějaké zásoby (mouku) mají, a dodati ji těm, kteří ji nemají. Výsledky této akce obratem
oznámit hejtmanství do Chrudimi.
l Nařízeno vyvěsit vyhlášku, v níž se zapovídá sběr klasů na poli a zároveň aby hospodáři neplatili lidem práci
ve žních dáváním snopů obilí.
l Vyhlášeny ve zdejším okrese maximální ceny na máslo, tvaroh a vejce.
l Oznámeno obecnímu úřadu, že dle místodržitelského
nařízení se od 11. července zvyšují životní spotřební dávky pro osoby těžce pracující po dobu žní na 500 gr.
l Starosta obce Dvakačovice, coby člen aprovizační komise, určil pro zdejší obec, čítající 453 lidí, následující
množství obilí na živobytí za rok: pšenice 258,07 q, žita
344,09 q a ječmene 172,04 q, což dohromady představuje 774, 20 q obilí.
l Obecní úřad žádal komisionáře G. Schmiedla v Chrasti o přenechání 300 kg pšeničné mouky a 300 kg žitné.
l Zaslány obecnímu úřadu chlebové lístky a současně
nařízeno starostovi obce, aby se o dalším postupu informoval na úřadě v Chrudimi. Platnost těchto prvních potravinových lístků zde započala dnem 22. srpna.
l Informace, že ve věci zavedení chlebových lístků bude
se odbývati 26. srpna v zasedací místnosti okresního zastupitelstva porada, k níž se měl z každé obce dostavit
starosta a 2 členové chlebové komise.
l Obecní úřad sdělil aprovizační komisi do obce Dvakačovice, že letošní úroda je proti loňské o 40 % menší,
a žádá, aby bylo sem posláno 20 q otrub.
l Obecní úřad zaslal na c.k. hejtmanství do Chrudimi
žádost, aby z moci úřední nařídil okresní aprovizační
komisi pro zdejší obec dodat 10 q mouky, neboť je v obci o mouku citelná nouze.
l Oznámeno obecnímu úřadu, že mlecí výkazy nabyly
platnosti 1. září a je třeba obcí je hned opatřit a dle nařízení místodržitelství se řídit.
l Nařízeno obecnímu úřadu zpracovat soupis obilí, potřebného pro osev těm hospodářům, kteří sami svého
nemají.
l Nařízeno, aby v obchodech a hostincích byly ceny
zboží na ceníku vyznačeny, aby je kupující mohli volně
číst.
l Vyživovací komise okresu požádala obecní úřad vyvěsit vyhlášku, aby ti, kteří berou vyživovací příspěvek, při
l

POKRAČOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU Z TITULNÍ STRANY
O UDÁLOSTECH ROKU 1915
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pracích zemědělských vypomáhali. Když by se zdráhali
do těchto prací zapojit, bude jim vyživovací příspěvek
odňat.
l Dán podnět ke stanovení maximálních cen za jatečný
dobytek, aby bylo možno přemrštěné ceny oznamovat
soudu.

Fotografie poslaná z Ruska 17. 6. 1917 na adresu: Paní Marie
Klapková, Chroustovice u Vysokého Mýta, Austria Bohemia
s textem: Srdečný pozdrav zasílá Eman. Doručena byla s pěti
razítky přes Vídeň dne 1. 12. 1917 na poštu do Chroustovic.

Požádán obecní úřad o podání informace o zásobení
brambory. Budiž proto proveden soupis, zda ve zdejší
obci je skutečně dostatek brambor ke spotřebě.
l Obecní úřad žádal p. Šůru, člena aprovizační komise
(bydlícího ve Dvakačově), o dodání 10 q chlebové
mouky.
l Oznámeno obecnímu úřadu, že aby bylo zajištěno zásobování obyvatelstva brambory, bylo v Praze zřízeno
konsorcium, které brambory skoupí a pak těm obcím,
kde budou mít nedostatek brambor, je postoupí.
l Oznámeno obecnímu úřadu, že mnozí občané si doma
praží ječmen a žito na kávu, což se tímto zakazuje.
Překročení tohoto zákazu musí být hejtmanství
oznámeno.
l Oznámena změna nařízení při prodeji chleba a pečiva,
totiž, že se zmenšuje chléb, aby odpovídal chlebence (!).
l Oznámeno obecnímu úřadu, že mlecí výkazy se musí
vystavovat i na obilí ječmen ke šrotování i na kroupy,
krupici a krupky.
l Nařízeno obecnímu úřadu provést soupis dobytka a zároveň kolik sena má pro ně ten který hospodář, dále dle
toho soupisu vést evidenci a každý měsíc podat zprávu
o změně.
l Nařízeno obecnímu úřadu provést soupis brambor
a zároveň oznámit, že přebytečné budou rekvírovány do
28. prosince.
l Uloženo obecnímu úřadu za účelem stanovení spotřební míry sdělit, kolik se vydává chlebových lístků a v jaké
váze a kolik je těch osob, které se samy stravují.
Odpověď: celkem je 49 osob na chléb, lístků 342 po 320
gr., 65 po 300 gr. a 49 po 200 gr.
l Vydána vyhláška o zavedení maximálních cen petroleje.
Rekvizice potravinových produktů (obilí), suché píce,
slámy a jatečného dobytka, nařizované, vymáhané a zabírané c. k. hejtmanstvím (někdy i c. k. zemským místodržitelstvím v Praze).
Jejich rozhodnutí v roce 1915 jsou dále uvedena:
l

30. prosince 1914 uloženo starostovi zrekvírovat v obci
dalších 10 q ovsa a připravit ho k dodávce do konce
ledna 1915.
Další informace se týkají již roku 1915:
l V lednu požádán obecní úřad o novou zemskou dodávku ovsa, která není totožná s předcházející rekvizicí.
Odpověď: V obci žádný oves nemáme!
V únoru přikázáno obecnímu úřadu dodat 10. března do
zemské sběrny J. Jiráska v Chrudimi rekvírovaných dalších 10 q ovsa.
V dubnu
l Nařízeno obecnímu úřadu dodat ze zdejší obce 27 q
brambor na nádraží v Hrochově Týnci.
l Požádán obecní úřad o sestavení výkazu o stavu volného ječmene do 3 dnů. Nato sděleno, že březovický velkostatek má 15 q, Kučera z Lipce 2 q a starosta Lohnický
70 kg.
l Nařízeno obecnímu úřadu sestavit do 5 dnů soupis
ovsa. Odpovědí bylo, že k dispozici je 5 q volného ovsa.
l Rekvírováno obilí v naší obci: Fr. Linhart 100 kg
(směs žita a ječmene), Františka Velinská 100 kg ječmene a 70 kg žita, Josef Kučera 150 kg žita, Josef Teplý
100 kg žita a 50 kg ječmene, Fr. Šmaha 50 kg ječmene,
Josef Jirout 50 kg ječmene, Jan Novák 70 kg žita - celkem 740 kg. Dále Jan Řezníček 25 kg žita, František
Klofanda 50 kg žita a 50 kg ječmene, Josef Linhart 70 kg
žita a 50 kg ječmene, Josef Pravda 50 kg žita - celkem
295 kg.
Rekapitulace: žita bylo 735 kg, ječmene 300 kg, dohromady 1 035 kg.
V květnu
l Nařízeno obecnímu úřadu dodat ze zásob zdejší obce
min. 30 q ovsa, a to do 25. t. m.
l Zasláno provolání a vyhláška, že se budou v obci
9. června od 14 do 17 hodin odpoledne sbírat (zabavovat) životní potřeby – potraviny.
V srpnu připomenut výnos c. k. místodržitelství, v němž
se praví, že nebyl odevzdán všechen loňský oves, a proto
musí obecní úřad sdělit, kolik ovsa v obci je.
V září nařízeno obecnímu úřadu, aby hospodáři do konce září obilí vymlátili a válečnému obilnímu úřadu ho
prodali. Ti hospodáři, kteří tak neučiní, buďtež do konce
září oznámeni.
V říjnu upozorněn obecní úřad, že dne 11. října přijde
kupovat do obce obilí komisionář. Je třeba na to upozornit občany a starosta obce musí být ten den doma.
l Podáno vyrozumění pro starostu obce, že jest obcím
nařízeno místodržitelstvím v Praze systematické dodávání obilí. Z obce zdejší se tak musí do konce října dodat
100 q žita, 100 q pšenice a 10 q ječmene. V odpovědi
obec konstatovala, že v té době byly již na určená místa
dodány: pšenice 100 q, žito 70 q a ječmen 10 q.
V listopadu upozorněn starosta obce, že v požadované
rekvizici dodávky obilí ze zdejší obce z 21. října došlo
k chybnému zápisu a že pohledávka ječmene má být místo 10 q ve skutečnosti 60 q.
l Připomenuto obecnímu úřadu, že obilí, jež bylo obci
nařízeno dodat do 20. listopadu, ať jest dodáno, na ty pak
hospodáře, kteří by tak neučinili, budiž podáno oznámení.
Dokončení zápisu roku 1915 příště. Ing. Z. Skupien
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ROZLOSOVÁNÍ SK CHROUSTOVICE JARO 2016
ROZPIS UTKÁNÍ MLADŠÍ PŘÍPAVKA
DEN
NE
NE
SO
SO
NE
NE
NE
NE
NE

DAT. ČAS
TURNAJ
24.4.
9.00
CHROUST.-Rváčov-Tuněchody
1.5.
VOLNO
7.5.
9.00 VÍTANOV-Chroustovice-Nasavrky
14.5. 10.00
HOR.BRADLO-Rváčov-Chroust.
22.5.
9.00
PROSEČ-Chroustovice-Chrast
29.5.
9.00
CHROUSTOVICE-Luže-Miřetice
5.6.
VOLNO
12.6.
9.00
STOLANY-Chroustovice-Prosetín
19.6. 10.00
RONOV-Načešice-Chroustovice

ROZPIS UTKÁNÍ STARŠÍ PŘÍPRAVKA
DEN
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE

DAT. ČAS
TURNAJ
24.4. 11.00 CHROUSTOVICE – Zaječice
1.5.
9.00 CHROUST.-Stolany-Hlinsko B
7.5.
9.00 VÍTAN.-Chroust.- Nasavrky/Ctětín.
4.5. 10.00 Nasavrky/Ctětín-Chroustovice
22.5.
9.00
PROSEČ-Chroustovice-Chrast
29.5.
V O L N O_____________________
5.6.
9.00
Chroustovice-Proseč-Načešice
12.6.
9.00
STOL.- Chroust.-Prosetín/Holetín
19.6. 10.00
RONOV- Načešice-Chroustovice

ROZPIS UTKÁNÍ MUŽŮ A + B
DEN
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
NE
SO
NE
SO
SO

DATUM

ČAS

26.3.
26.3.
3.4.
2.4.
9.4.
9.4.
16.4.
17.4.
23.4.
24.4.
30.4.
30.4.

15.00
15.00
16.30
16.30
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

UTKÁNÍ
CHR. A - Roh. Bělá
Míčov - CHR. B
Sruby - CHR. A
CHR. B - Jenišovice
CHR. A - Máteřov
Bojanov – CHR. B
Cerekvice - CHR. A
CHR. B - Načešice B
CHR. A - Hlinsko B
Ronov B - CHR. B
CHR. A - Stolany A
Tuněchody B - CHR. B

NE
SO
SO
SO
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE

8.5.
7.5.
14.5.
14.5.
21.5.
22.5.
28.5.
29.5.
4.6.
5.6.
11.6.
12.6.
18.6.
19.6.

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
16.00
17.00
17.00

Hor. Ředice – CHR. A
CHR. B – Nasavrky B
CHR. A - Dobříkov
Krouna B – CHR. B
Sezemice – CHR. A
CHR. B – Žl. Chvalovice
CHR. A – Řečany
Stolany B – CHR. B
Choltice - CHR. A
CHR. B – Kameničky B
CHR. A - Proseč
Městec - CHR. B
Nasavrky A – CHR. A
CHR. B - Bítovany

ČINNOST SK CHROUSTOVICE
Dne 26. 7. 2015 odehráli na místním hřišti přátelské utkání
Internacionálové České Republiky proti místnímu družstvu
dospělých.
Sportovní klub tímto děkuje všem, kteří se podíleli na
uspořádání této akce a všem dalším partnerům, kteří podporují
místní Sportovní klub v průběhu celého roku.
I díky jejich přispění se podařilo provést firmou Viktorstav část
rekonstrukce fotbalové tribuny, která byla poprvé otevřena
právě v den zápasu Fotbalových internacionálů. Díky účelové
dotaci obce došlo k instalaci střešních oken, zábradlí ke
schodišti vedoucího do půdních prostor budovy kabin
a započetí rekonstrukce půdního prostoru, kde by měly v budoucnu vzniknout další kabiny a skladové prostory.
V průběhu roku bylo zorganizováno několik brigád, při
kterých se za pomoci naší mládeže podařilo očistit a natřít zábradlí kolem hrací plochy, ořezat větve zasahující do hřiště a
uklidit nevábný kout v areálu směrem na Žilovice. Za pomoci
vypůjčeného obecního žebříku se povedla přes menší komplikace úspěšně vyčistit střecha kabin a žlaby, od náletových

dřevin vyčistit prostor mezi kabinami a místním Shervudem,
tj. zarostlým víceúčelovým hřištěm, které bychom v průběhu
roku 2016 rádi zcela vyčistili a našli pro ně nové smysluplné
využití. Myslím, že hodně místních chlapců na svých freestylových kolech by uvítalo prostor, kde se pěkně vyřádit, ale je to
o práci a chuti náš všech s tímto prostorem pracovat. A vzhledem k malé účasti na konaných brigádách to vidím ještě na
hodně práce.
Počátkem roku 2016 jsme uspořádali Sportovní ples, na kterém nám zahrála skupina Strejci. Ples se dle názorů
zúčastněných líbil a my doufáme, že to nebyl na dlouhé roky
zase ojedinělý ples pořádaný SK. Poděkování patří všem, kteří
svou prací a darovanými hmotnými dary přispěli ke klidnému
průběhu plesu a velmi bohaté tombole.
Koncem měsíce března nám opět začínají mistrovské soutěže
a nám nezbývá než si přát více bodových zisků, lepší umístění
našich družstev a dobrou účast na akcích pořádaných sportovním klubem.
Za SK děkuje Michal Bačina
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