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NAŠI PRVŇÁČCI V ZÁŘÍ 2016

Ve čtvrtek 1. září 2016 se všechny děti opět vrátily do školy. Do pěkně vybavené 1. třídy poprvé vstoupilo,
za doprovodu svých rodičů a prarodičů, 18 nových žáčků.
Prvňáčky slavnostně přivítaly ředitelka školy Mgr. Marie Houdková, paní zástupkyně Ludmila Kociánová,
paní starostka Marie Tlapáková a třídní učitelka Mgr. Aneta Dočkalová, které dětem předaly i dárečky. Na
lavicích měly děti připravené nové učebnice, sešity a různé pomůcky potřebné do školy.
Všem dětem přejeme, aby se jim ve škole líbilo, hodně studijních úspěchů a pohodový školní rok 2016/
2017. Rodičům pak radost z jejich prvňáčků a hodně trpělivosti při plnění školních povinností.
Mgr. Aneta Dočkalová

Na fotografii první řada zleva:
Eliška Sobotková, Alexandra Gáborová, David Horváth, Kateřina Pražáková, Tibor Zubko, Eliška Zárubová, Jakub Branda, Martina Pitrová, Eliška Huňáčková, Eliška Plodková.
Druhá řada zleva:
Natálie Michalcová, Daniela Gáborová, Sára Bikárová, Marek Michal, Anna Marie Daňková, Sofie
Černovská, Matěj Krtička, Ondřej Hon.
Třídní učitelka: Mgr. Aneta Dočkalová

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
l smlouvu o právu použití pozemku pro stavbu s ná-

Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané 22. 6. 2016
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
l plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
l celoroční hospodaření a výsledek hospodaření za rok
2015 a dále závěrečný účet městyse za rok 2015 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za
rok 2015 bez výhrad,
l účetní závěrku městyse Chroustovice za účetní období
roku 2015,
l rozpočtová opatření č. 4 – 5/2016,
l závazné ukazatele rozpočtu pro Základní školu T. G.
Masaryka a mateřskou školu Chroustovice, okres Chrudim
ve výši 2 563 070,- Kč,
l dofinancování akce na nový dopravní automobil pro SDH
Chroustovice v rámci dotačního programu MV – GŘ HZS
ČR – 2016 pod názvem „Chroustovice – Dopravní automobil“,
l změnu investičního záměru Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací Pardubického kraje - odkanalizování obce Jenišovice včetně místních částí Martinice a Zalažany přes
Lozice a Radim na stávající ČOV Luže za podmínky převodu investorství části stavby „Odkanalizování obce Jenišovice“, stavebního objektu „SO 2.3 Čerpací stanice odpadních
vod a výtlak odpadních vod“ od předávajícího investora
obce Jenišovice,
l smlouvu o převodu investorství části stavby „Odkanalizování obce Jenišovice“, stavebního objektu „SO 2.3 Čerpací
stanice odpadních vod a výtlak odpadních vod“ od předávajícího investora obce Jenišovice,
l
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městyse
Chroustovice pro SK Chroustovice ve výši 100 000,- Kč na
provozní činnost oddílu kopané v roce 2016, dotace nesmí
být použita na nákup hráčů, a částku ve výši 50 000,- Kč na
2. etapu opravy půdních prostor a schodiště na půdu v objektu kabin hráčů.
ZM bere na vědomí:
l celoroční hospodaření a výsledek hospodaření za rok
2015 a dále závěrečný účet DSO „Rozšíření vodovodu
Chroustovice“ za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 bez výhrad,
l celoroční hospodaření a výsledek hospodaření za rok
2015 a dále závěrečný účet DSO „Svazku obcí Košumberska“ za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2015 bez výhrad,
l hospodaření městyse za měsíce leden – květen 2016.
ZM pověřuje
lstarostku podpisem Rozhodnutí zadavatele o přidělení
veřejné zakázky a smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na realizaci dodávky pod názvem „Chroustovice – Dopravní automobil“.

Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané 21. 9. 2016
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
l plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
l rozpočtová opatření č. 6 – 7/2016,
l aktualizaci Programu obnovy venkova městyse
Chroustovice na rok 2017,
l smlouvu o převodu investorství části stavby „Odkanalizování obce Jenišovice“, stavebního objektu „SO 2.3
Čerpací stanice odpadních vod a výtlak odpadních vod“
od předávajícího investora obce Jenišovice za smluvní
cenu ve výši 11 180,- Kč,

zvem „Chroustovice – místní část Lhota u Chroustovic
– splašková kanalizace“ č. SMLM-473/1064/MS/42/
2016 s vlastníkem nemovitosti Pardubickým krajem,
Komenského náměstí 125, Pardubice, PSČ 532 11, IČ
70892822 zastoupený Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice, PSČ 533 53,
IČ 00085031,
l smlouvu o právu provést stavbu s názvem „Chroustovice – místní část Poděčely - výstavba veřejného osvětlení“ s vlastníkem nemovitosti SEVI INVEST s.r.o., Poděbradská 538/46, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ
28778430,
l smlouvu o právu provést stavbu s názvem „Chroustovice – místní část Poděčely - výstavba veřejného osvětlení“ s vlastníkem nemovitosti Pavel Klement, Poděčely
37, 538 63 Chroustovice,
l smlouvu o právu provést stavbu s názvem „Chroustovice – místní část Poděčely - výstavba veřejného osvětlení“ s vlastníkem nemovitosti Petr Jeníček, Hoděmyšl
27, 262 42 Sedlice.
l ZM bere na vědomí hospodaření městyse za měsíce
leden – srpen 2016.
l ZM revokuje (ruší dřívější rozhodnutí) usnesení ZM
ze dne 22. 6. 2016 bod č. 7d schválení smlouvy o převodu investorství části stavby „Odkanalizování obce Jenišovice“, stavebního objektu „SO 2.3 Čerpací stanice odpadních vod a výtlak odpadních vod“ od předávajícího
investora obce Jenišovice.

NEPOŘÁDEK V OKOLÍ OBCE

Je až k nepochopení, co jsou někteří lidé schopni udělat!!!
V dnešní době kontejnerů na tříděný odpad, směsný odpad, možnosti odevzdat elektrospotřebiče aj. se stále odpad nachází v příkopech i jinde na veřejném prostranství.
Další případy vyhozeného odpadu v místech k tomu neurčených bude řešit Městská policie. Od října je v platnosti konečně nový zákon o přestupcích, byl zřízen
nový registr, a pokud se někdo dopustí přestupků na různých místech naší republiky, budou sčítány.
Je to jediná možnost, jak na osoby, které páchají přestupky opakovaně.
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OBČANKA CHROUSTOVIC
Není to dlouho, co se členové Chrpy rozloučili s chroustovickou rodačkou paní Jiřinou Zitkovou a již jejich řady
opustila další členka paní Libuše Tučková. Zemřela několik dní před svými 90. narozeninami…
Paní Libuše se narodila
Josefu a Aloisii Smejkalovým v roce 1926 na
Moravě v Jamolicích, ale
v Chroustovicích strávila
téměř celý svůj život.
Když jí byly dva roky,
rodina se přestěhovala
z Jamolic u Moravského
Krumlova na jižní Slovensko na Žitný ostrov,
kde si zakoupili zemědělskou půdu. Na vlastním pozemku si postavili obytný dům a hospodářské
budovy. Tam hospodařili až do roku 1938, kdy museli
urychleně po vyhlášení Slovenského štátu své bydliště
opustit a přestěhovat se zpět na Moravu.
Na tuto dobu paní Tučková velmi často vzpomínala, protože se jí tyto události jako dvanáctileté dívce vryly hluboko do paměti:
„V roce 1938 v čase maďarské okupace jsme byli z našeho domu vystěhováni.
V noci, když nám Maďaři rozbili okna, jel tatínek s panem Ryšavým na okresní úřad do Dunajské Stredy, ale
tam je zavřeli. Maminka je jela druhý den hledat, ale
zavřeli ji také. Já a sestra Zdena jsme zůstaly samy
doma.
Odpoledne pro nás přijeli maďarští četníci, nařídili nám,
že musíme všechno zamknout a jít s nimi. Jela s námi
ještě paní Ryšavá s dětmi. Zavezli nás do kanceláře starosty, kde se s námi všichni známí s pláčem loučili. Dále
nás vezli do okresního města a tam jsme se setkali s rodiči.
Vězení bylo plné českých lidí.
Potom nás vedli na nádraží, rozdělili nás na rodiny a
prohlíželi, zda nemáme něco cenného. Maminka měla
štěstí, protože krátce předtím si v Dunajské Stredě v bance vyzvedla 28 000 za čočku a peníze dala do načatého
chleba. Tam je nikdo nehledal.
Potom nás vlakem dopravili na slovensko-maďarskou
hranici. Tady nás zavedli do velké haly, kde bylo asi sto
lidí a tam jsme přečkali noc.
Druhý den nás v prasečácích dovezli do Bratislavy, kde
jsme asi šest dní bydleli v penzionu.
Když vyřídili nějaké papíry, odjeli jsme do Ivančic k příbuzným. Po dvou letech jsme se celá rodina odstěhovali
do Hodětic na Benešovsku, kde rodiče hospodařili na
pronajatých pozemcích.
V roce 1943 byla oblast vystěhována (asi 30 obcí) kvůli
německému vojenskému cvičišti. To byla další vynucená
změna bydliště. Kdo doporučil Chroustovice, nevím.
V Chroustovicích jsme si pronajali na náměstí dům č.13.
Já jsem byla tehdy ještě mladá sedmnáctiletá dívka, ale už
na mě házel očko jeden mládenec „odnaproti“ a nakonec
z toho byla po válce svatba a rod pokračoval jako Tučkovi.“

Rodiče Otto Tučka měli na druhé straně náměstí prodejnu a mladá paní jim začala pomáhat. Narodil se jim syn
Otto a dcera Libuše. Po mateřské dovolené paní Tučková
pracovala až do roku 1968 ve Frutě v Chrasti.
Od té doby pak dlouhá léta vedla samoobsluhu Jednoty
v budově hotelu Grand, kde ji v roce 1990 vystřídaly
mladší ročníky.
Když po listopadové revoluci syn s manželkou otevřeli
Koloniál U Tučků, nějaký čas jim tam ještě pomáhala
a poté si začala užívat zaslouženého důchodu.
V roce 2001 byla paní Tučková mezi prvními členy občanského sdružení Chrpa. Na schůzky se vždy velmi těšila a až do svého onemocnění se jich pravidelně účastnila.
Všichni, kdo ji znali, si ji budou pamatovat jako ráznou,
komunikativní a veselou ženu.
Příspěvek zpracovali členové Chrpy ve spolupráci
s dcerou paní Tučkové

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům a známým za písemné
i osobní projevy soustrasti, za květiny a účast na
smutečním rozloučení s naší maminkou, babičkou
a prababičkou paní Libuší Tučkovou.
Rodina Tučkova

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s naší maminkou paní Miroslavou Dostálovou z Chroustovic.
Dcery Eva a Milena a syn Miroslav
s rodinami

POZVÁNKA NA CESTOPISNÉ PÁSMO

Byli jste loni na podzim či letos na jaře v chroustovickém
zámku na cestopisech F. Krampoty?
Pokud ano, jistě rádi přijdete třeba i se svými dětmi na
další volné pokračování s názvem „TAM A ZPĚT PO
USA“, které náš městys ve spolupráci s autorem
a chroustovickým učilištěm připravil na čtvrtek 10. listopadu od 18 hodin.
Kdo ještě nebyl a váhá, zcela jistě přijďte zpestřit si podzimní všední den autentickými zážitky. Vstup zdarma.
Místo konání - zrcadlový sál našeho zámku…
AM

-3-

ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Zde patří slova díků především zřizovateli – Městysi
Chroustovice, že celou opravu uskutečnil.
Chvála patří řemeslníkům, že něco tak náročného zvládli
v krátké době.
Hned první setkání zaměstnanců MŠ a rodičů se neslo
v tomto duchu „NOVĚ V NOVÉM“. Bylo fajn si poslechnout požadavky všech rodičů a pro nás správnou
výzvou hledat ke všem požadavkům cestu.

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Chroustovice Vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v úterý 15. 11. 2016 od 16 hodin
Čeká tu na Vás:
slavnostní zahájení
J vystoupení dětí
J prohlídka prostor
školky
J malé občerstvení
J

Všichni jste srdečně zváni.
Na Vaši návštěvu se těší kolektiv
zaměstnanců mateřské školy a děti.

I my učitelky jsme ale měly co nabídnout. Ve třídách
přibyla nová centra aktivit, rodiče přivítáme jako pomocníky a dobrovolníky při našich akcích i během dne,
máme ranní úkol, rodiče mají hned v šatně možnost zjistit, kde dítě „pracovalo“. Dnes už mohu napsat, že děti
všechny změny přivítaly a každý den se těší na nové činnosti.

Stalo se již dobrým zvykem, že Vás v každém čísle
Chroustovického zpravodaje, informujeme o dění v mateřské škole.
Také nyní tomu nebude jinak.

Projekt
„KDYŽ JSEM ZDRAVÝ, TAK MĚ ŽIVOT BAVÍ“
(Pojďme si děti povídat aneb hravě – zdravě)

nás bude provázet celým školním rokem.
Jeho součástí jsou integrované bloky:

Školní rok 2016 – 17 nám začal ve čtvrtek 1. září.
Pro nás všechny byl příjemný v tom, že jsme začínali
v NOVÉM.
Během prázdnin probíhala v MŠ oprava veškerého sociálního zařízení dětí i dospělých a šaten dětí.
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VÍM, PROČ MI JE DOBŘE A S KÝM…
VÍM, CO JÍM…
VÍM, JAK PRACUJE MÉ TĚLO…
VÍM, CO SE STANE, KDYŽ…

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KALENDÁŘ AKCÍ
NABÍDKA PRO DĚTI

Září

Plavání 7., 14., 21.
Pasování dětí

Říjen

Plavání 5., 12., 19.
Fotograf 19. 10.

Listopad

Plavání 2., 9., 16.
Návštěva předškoláků v 1. tídě

Prosinec

Legenda o hvězdě - pohádka 2. 12.
Mikulášská nadílka
Zpěv koled v kostele u jesliček
Posezení u stromečku
Vánoční rozjímání v ZŠ
Vystoupení v Domě s peč. službou

Leden

V. zimní olympiáda
Cesta za zvěří

Únor

Karneval

Březen

Vynášení Moreny - vítání jara
Návštěva knihovny

Duben

Slet čarodějnic a čarodějů
Den Země - Vysoké Mýto

Červen

MDD
Výlet
Spaní ve školce

Divadlo Šeherezáda:
§ Doktorská pohádka 17. 10.
§ O tučňákovi 18. 1.
§ Jak zvířátka přechytračila lišku 21. 3.
Šemberovo divadlo - Vysoké Mýto
§ Velikonoční pohádka 6. 4.
§ O Šípkové Růžence 19. 5.
AKCE S RODIČI

Září:
Říjen:
Listopad:
Prosinec:
Leden:

Informativní schůzka „Nově v novém“
Drakiáda
Uspávání broučků
Čas zvonků vánočních
Konzultační hodiny

Muzikohrátky a bubnování ve školní družině
Dne 14. září 2016 jsme si na družinovém hřišti vyzkoušeli společné bubnování. Pod vedením Bety a Pavla Jasanských se děti učily správný rytmus, dirigování, spolupráci při hudebním projevu a další aktivity. Dozvěděly se
také o původu nástrojů a napodobovaly na bubny pohyb
různých zvířat. Na závěr si vyzkoušely společnou melodii a relaxaci.
Bubnování přispívá k propojení a vyladění mozkových
hemisfér, k rozvoji koordinace, pomáhá při problémech
s psaním, čtením a řečí, uvolňuje emoce, napětí, agresi
a stres. Myslím, že si to všichni moc užili a pořádně se
uvolnili. Moc se nám to všem líbilo.
Věra Bulvová, vychovatelka školní družiny

Hrošiáda
V úterý 27. září 2016 se žáci naší školy zúčastnili podzimního kola tradiční atletické Hrošiády. Stejně jako
v minulosti podali na sportovištích v Hrochově Týnci za
krásného počasí skvělé sportovní výkony.
Mladší i starší děvčata a chlapci obsadili shodně v těžké konkurenci 7. místa. Důležité ale bylo, že všichni žáci
bojovali jako jeden tým, podali maximální výkony, vzájemně si fandili a otestovali svoji fyzickou kondici.

Duben: Velikonoční tvoření
Květen: Majáles
Červen: Pasování na školáky
Můžete sami posoudit, že nabídka je opravdu bohatá.
My všichni se na všechny akce moc těšíme a přejeme
si, ať se nám vydaří a jsme všichni spokojeni.
Za kolektiv MŠ Ludmila Jelínková
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LHOTECKÁ POUŤ 2016

V sobotu 9. července 2016 se ve Lhotě u Chroustovic uskutečnil další ročník lhotecké pouti.
Dopoledne proběhlo historicky první setkání rodáků pod
názvem „Rodáci na zkoušku“. Díky řadě ochotných spoluobčanů, dobrovolníků a rodáků byl připraven bohatý dopolední program pro 164 návštěvníků. Akce byla oficiálně
zahájena slavnostním projevem starostky městyse Chroustovice paní Marií Tlapákovou. V prostorách staré školy
byla připravena krásná výstava historických materiálů a fotografií umístěných na šesti panelech. Fotografie byly zapůjčeny z rodinných alb mnoha občanů a rodáků, za což jim
patří velký dík. K dispozici byly k nahlédnutí kopie pamětní knihy obce Lhoty z let 1880-1932, 1933-1995 a kopie
hokejové kroniky z let 1940-1945. Po prohlídce výstavy si
hosté poseděli a zavzpomínali u připraveného občerstvení
a při poslechu živé hudby kapely Zimní růže a někteří si
osvěžili vzpomínky procházkou po vsi. V rámci celé akce
byla uskutečněna sbírka na zasazení pamětní lípy „U Křížku“, která bude uskutečněna v nejbližším vegetačním období.
Od 14 hodin byl pro děti připraven tradiční tematický dětský den na téma „Cesta kolem světa“, kterého se zúčastnilo
téměř 120 malých cestovatelů. Děti si tak mohly za dvě
hodiny projít takřka celý svět (Německo, Rusko, Grónsko,
Egypt, Mexiko, Hawaii, Japonsko či Saúdskou Arábii). Po
splnění všech disciplín dostaly sladkou odměnu.
Po dětském dnu předvedl své umění tým s koníkem Valdou,
který si připravil další veselé představení.
Od tématu dětského dne se odvíjela i soutěž na rybníku, kde
změřily své síly děti, ale i dospělí při náročném běhu na
běžkách, jízdou na voru pro banán doprostřed rybníka, chůzí na chůdách a doběhnutí do cíle. V podvečer byla soutěž vyhodnocena a předány lákavé ceny.

Večer proběhla taneční zábava s hudebním doprovodem
DJ Peška.
Velké díky patří městysu Chroustovice, všem sponzorům
a hlavně těm, kteří se na organizaci celého dne podíleli.
VÝLOV RYBNÍKA
Ve středu 14. září 2016 se ve Lhotě uskutečnil z důvodu
plánované rekonstrukce výlov místního rybníka.
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SVATBY A OSLAVY NA ZÁMKU V CHROUSTOVICÍCH

Odborné učiliště Chroustovice již třetím rokem nabízí
v rámci doplňkové činnosti pořádání společenských akcí,
oslav a svatebních obřadů a hostin. S výraznou účastí
našich učebních oborů nabízíme zákazníkům přípravu
obřadů, hostin, rautů, ale také výrobů zákusků a dortů.
Samozřejmostí je i slavnostní příležitostná vazba.

Velice žádaný je zrcadlový sál, kde lze připravit tabuli až
pro 94 hostů, ale také prostory francouzské zahrady
s letničkovými ornamenty, kde většinou probíhají
svatební obřady pod taktovkou městyse Chroustovice
nebo farářů evangelické církve.

Kromě společenského večera pořádaného firmou
Profipress v rámci zemědělské akce Naše pole Nabočany,
kdy zámek hostil 250 lidí, jsme připravili v letošním roce
zázemí pro pět svateb a jednu oslavu.

Nevěsty a ženichové tak přivedli v letošním roce do
našeho areálu 320 svatebčanů. Zájem neopadá ani pro
příští rok. Již nyní se svádí boj o sedmičkový termín 7.7.
2017 a my věříme, že datum není to jediné, co láká
veřejnost do zámku v Chroustovicích.
Ing. Jaroslav Bálek, ředitel učiliště
-7-

MLADÍ HASIČI
Léto skončilo, ale Mladí hasiči Chroustovice jedou dál.
Ale začněme od začátku, vlastně od konce. S koncem
školního roku jsme se rozloučili tradičním opékáním
„čehokoliv“. Po vyřádění u her se děti uložily ke spaní ve
stanu a ráno pokousané od mravenců se vydaly k domovu užít si prázdniny.

Poslední prázdninový víkend jsme se vrhli na první požární útoky v Bělé. A letní dny nám přinesly nejen dvě
druhá místa, ale i vykoupání velitele v kádi. Což už bylo
opravdu potřeba!
O týden později nás čekaly závody ve Zderazi. Pozitivně
nás překvapilo zázemí a organizace, to se také odrazilo
na dalším stříbrném poháru týmu mladších A. Nemůžeme opomenout velký úspěch ve finálních rozstřelech. Jak
tým starších, tak i mladších A ukázaly nemožné. Sice se
umístili v rozstřelech druzí, ale vyřadili elitní týmy. Ukázali, že umí pracovat jako tým i pod velkým tlakem, a šlo
o nezapomenutelnou podívanou.

Ve Zderazi také proběhla Liga 60m. Mezi staršími dívkami se krásně umístily naše dvě dívky Michaela Brandová na 7. a Tereza Baráková na 8. místě. Děvčata od
sebe dělily pouhé 0,2 vteřiny. V mladších chlapcích se
dobře umístili Ondra Hanzl na 7. místě, Jirka Barák na
9. místě a Lukáš Piňos byl 10. Ve starších chlapcích
družstvo reprezentoval Dan Kasák 7. místem. Po několika stříbrných medailích jsme se také dočkali zlatých, a
kde jinde než na domácím poli, kde nám přistály ve sbírce rovnou dva zlaté poháry. Nejen pro děti to byl velký
den, ale i pro nás vedoucí. Děti nám ukázaly, že naděje i
čas, který do nich vkládáme, mají smysl.
Po Chroustovicích jsme si na chvíli oddychli od útoků na
Lize 60m v Lukavicích. Tam se nám velmi uspokojivě
umístili za mladší Kuba Hanzl a Katka Douděrová, za
starší Michaela Brandová.

Také jsme ochutnali
jedny veliké závody
ve Slatiňanech. Závody byly opravdu
ohledně soupeřů nabité, ale naše družstvo
mladších A nás velmi
potěšilo
krásným
8.místem z 28 startujících a starší umístěním do 10. místa.
Poslední závody v letošním roce proběhly
8. října v sousedním
Hrochově Týnci. Počasí nám nepřálo, ale
děti po zahřátí čajem
nám ukázaly, že zvládnou závodit i v sychravém počasí. Naši
mladší A si dovezli domů poslední letošní medaile, tentokrát stříbrné. A tím dáme pro letošní rok s vodou pokoj.
Děti se teď budou připravovat na závod v požární všestrannosti. Což - řekněme si popravdě - není zrovna legrace. Ruku na srdce… Kdo z nás umí uvázat víc než
tkaničky u bot? Natož čtyři nelehké uzle. Kdo uběhne
2 kilometry? A topografické značky? Víte vůbec, co to
je? Klobouk dolů děti, že to vše umíte alespoň vy, a co
neumíte, to vás naučíme.
A pokud se to někdo chce naučit, rádi ho přijmeme mezi
sebe. Rozhodli jsme se pro velký zájem navýšit kapacitu
a rádi přijmeme děti ve věku 6 - 12 let. Informace u Josefa Hanzla na tel. čísle 722 611 862 nebo 605 132 147.
A také rádi uvítáme nové vedoucí či výpomoc. Je to činnost dobrovolná, ale velmi obohacující.
S koncem roku nás opustí dlouholetý člen Dan Kasák,
který dospěl do věku, kdy už je na nás moc starý J. Přejeme mu touto cestou hodně úspěchu jak ve sportu, tak
i v soukromém životě. Děkujeme!

Také budeme vděčni za jakoukoliv výpomoc či podporu.
Děkujeme Městysi Chroustovice za podporu při provozu kroužku a konání výcviku s vodou, a tím i plnění
našich cílů…
Informace o aktuálním dění, fotky ze závodů můžete
sledovat na facebookových stránkách našich mladých
hasičů.
Za mladé hasiče Josef Hanzl
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Pěkný double, který vykouzlil úsměv přihlížejícím
maminkám, tatínkům a taktéž nám vedoucím,
a veliká radost.
Děti, děkujeme Vám.
Následovaly pokusy žen a mužů.
První pokusy byly tradičně netradiční.

O POHÁR STAROSTKY MĚSTYSE

V sobotu 10. září se sjelo několik jednotek z okolí
k nám na tradiční soutěž v požárním útoku O pohár
starostky městyse.
Pro tři členy z každého týmu čekal nelehký úkol.
Počasí nám přálo a nebylo na co čekat. Hned po Přepravit se ze startovní čáry k platu na chůdách
nástupu proběhl pokus přípravky z Vinar. Nejmenším a na lyžích.
hasičům z celého pole se dařilo a sklidili potlesk od Nejlépe se vedlo ženám z Vinar, druhé místo
vybojovaly ženy z Chroustovic a třetí příčka zbyla
všech přítomných.
na děvčata ze Stradouně.
I muži z Vinar nenašli přemožitele a odnesli si
nejcennější pohár - asi dobrý oddíl J, druzí skončili
muži ze Stradouně a třetí z Ostrova. Našim se
nedařilo tak, jak by si představovali, obsadili
8. příčku.

Následovala kategorie mladších a starších žáků.
Mezi mladšími měly dvojnásobné zastoupení jak
naše děti, tak i soupeři z Vinar a Lozic.
Nejlepší čas, pohár pro vítěze a medaile si z rukou
starostky Marie Tlapákové převzaly děti z našeho
A týmu, na druhém místě skončily Vinary A a bronz
patří dětem Vinary B. Tým Chroustovice B skončil
na 5. místě.
Startovní pole starších bylo složené z našich, kolegů
z Vinar, Lozic a Řestok.
Na třetím místě skončily děti z Řestok, druhé byly
Vinary a pohár za první místo zůstal, stejně jako
u mladších, našim dětem.
-9

Děkujeme vedení Městyse Chroustovice za podporu,
paní ředitelce za azyl na školní zahradě a v prostorách
školy a zároveň bych chtěl poděkovat místním
hasičům a hasičkám jak za přípravu před samotnou
soutěží, tak v době konání soutěže.
Za SDH Chroustovice Hanzl Josef

TJ SOKOL CHROUSTOVICE

ŽOKEJ Z CHROUSTOVIC

V srpnu 2016 jsme opět začali jezdit na kolech, zprvu
lokální trasy a potom cyklovýlety za krásami přírody do
Letohradu, na Polanku, Kunětickou horu a cyklovýlety
po okolí Chocně. Naše aktivity nebyly pouze sportovního
rázu, ale vyrazili jsme i za kulturou a zúčastnili jsme se
i noční prohlídky Slatiňanského zámku.
Akce Sokola do konce letošního roku:
Dne 7. - 9. 10. 2016 nás čeká další cvičební wellness
víkend v Bystřici pod Pernštejnem a potom hned 14. 16. 10. 2016 wellness Mladé Buky.
V listopadu pojedeme na cvičební maraton LitexLitomyšl a nakonec pro trochu rozptýlení a pobavení
navštívíme vinný sklípek v Mikulovicích, kam se již
tradičně všichni účastníci moc těší.
Kdo má zájem a chce se trochu hýbat, přijďte na jógu
s protahováním od 12. 10. 2016 vždy ve středu od
18.30 v Mama klubu. Cvičí Bára Fialová.
Kontaktní osoba Jolana Rejmanová, telefonní kontakt 605 405 594.
Pilates máme zpravidla dvakrát týdně s Mirkou Kouckou,
po telefonické domluvě. Telefonní spojení na paní
Kouckou 776 891 197.
Vzdělavatel Milena Teplá

Vážení čtenáři, ráda bych se s Vámi podělila o radost
z úspěchů svého syna Václava Janáčka. Mnozí se mě na
něho ptají, a aby to nevypadalo jako chlubení, předkládám
Vám článek z Galopp reportéru, který vyšel u příležitosti
závodního dne Evropského poháru žokejů v září 2016.
Zúčastnilo se ho 16 předních žokejů z celé Evropy. Venda
v konečném pořadí získal 2. místo, když mu o 2 body
uniklo místo první.
„V 31 letech je Václav Janáček druhým nejúspěšnějším žokejem českých historických tabulek, přehoupl se již přes 800 vítězství. Začínal přitom úplně od píky. Když ve svých 17 letech
cestoval po českých a slovenských závodištích jako vodič a ošetřovatel vítězky Českého derby Ohne Sorge, znalo ho jen pár
zasvěcených. Talentovaný učeň však brzy začal vyhrávat jeden
dostih za druhým. Už tenkrát ho provázela obrovská vůle, ctižádost a ochota pracovat na sobě i za cenu nejvyššího nasazení.
V roce 2006 vyhrál své první České derby s hřebcem Laureatem, o dva roky později zvítězil ještě s Tullamorem.
První šampiónský titul získal už jako žák. Po vyučení 5x ovládl
šampionát profesionálních jezdců v Česku a 1x na Slovensku.
Ještě za působení ve stáji Filipa Neuberga v Pavlině Dvoře
u Mimoně překonal letitý rekord Vlastimila Smolíka v počtu vítězství za jednu sezónu a brzy poté se vydal do světa.
V posledních 6 letech působí ve Španělsku, kde byl 4x nejlepším jezdcem roku, ale často cestuje i do Francie, Švýcarska,
Polska, Maďarska a dalších zemí. Zatím největší mezinárodní
úspěch se mu podařil na milánském San Siru, kde po mistrovském finiši porazil třídové soupeře z Německa. Letos přidal vítězství v prestižní Velké ceně Madridu na výborném Madrileňovi a ve Slovenském derby v sedle Timekeepera.“

Vím, že mnozí máte také úspěšné děti. Jsou z nich dobré
mámy, dobří tátové, úspěšní podnikatelé, výborní zaměstnanci. Tak se nezlobte na mámu, která se raduje
z úspěchů svého syna.
Vendula Janáčková
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PODĚKOVÁNÍ SPORTOVNÍMU KLUBU

STARÉ PAMÁTKY Z HISTORIE CHROUSTOVIC

Chtěli bychom tímto poděkovat SK Chroustovice a zejména panu Josefu Chytilovi, správci hřiště, za možnost
pouštění našich psů na volno na zdejším fotbalovém hřišti.

V letošním roce navštívili Chroustovice potomci
z rodu Haugwitzů, kteří zde nedaleko měli tvrz
s poplužním dvorem.
Před několika lety zde náhodně objevili náhrobní
desku svých potomků, která dříve zakrývala kryptu
ještě v původním kostele. Ten stával na pozemku,
kde je dnes fara, a zčásti na pozemku starého hřbitova.

Jedná se o chrty z Irska, kteří byli organizací Chrti
v nouzi zachráněni před utracením - svým původním
majitelům dosloužili (většinou ve věku 3 - 4 let) a nejsou
jim už potřební.

Deska je v současnosti připevněna ke zdi na levém boku
chroustovické fary.

Při zabudování byla vystavena i deska z rodu Přibíků, kteří vlastnili chroustovické panství od r. 1397.

Deska Haugwitzů

Deska Přibíků

Obě pískovcové desky by si zasloužily, aby byly
zrestaurovány a zabezpečeny proti povětrnostním
Tyto psy nelze vzhledem k jejich silnému loveckému
pudu a minulosti běžně pouštět na volno, a proto si mož- vlivům.
nosti pustit je zde velmi vážíme.
Je to přání potomků rodu Haugwitzů, aby se tato
Luděk Tomcsányi a Ali velmi stará památka zachovala pro další generace.
Michaela Kousková a Aoife, Girly, Holly
Text a fotoarchiv: Jiří Drbal
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POZVÁNÍ NA ADVENTNÍ AKCE

NÁVŠTĚVA V CHROUSTOVICKÉ FIRMĚ

Letos v létě navštívil místní firmu KOVO Chroustovice senátor Mgr. Radko Martínek (na fotografii
vlevo).
Prohlédl si nové výrobní prostory truhlářské firmy
a výrobky, které se zde vyrábějí, např. termosolární
úly, okna, dveře, schodiště atd. a pilařské výrobky.

Městys Chroustovice

Všechny potřebné informace budou zveřejněny na plakátech

První adventní neděli,
tj. 27. listopadu 2016
v 17 hodin
rozsvícení vánočního
stromu
na náměstí
v Chroustovicích
V lucerničkách
si můžete odnést
adventní světýlko.

V pátek 2. prosince 2016
v 16 hodin
Beseda pro důchodce
vystoupí

Krátce si promluvil se zaměstnanci této firmy a popřál jim mnoho úspěchů v práci. Do pamětní knihy
napsal:
„Díky za krásnou prohlídku. Je vidět, že
v Chroustovicích jsou chytří a šikovní lidé. Mám
z návštěvy velmi dobrý dojem.“

Jan Přeučil

V pátek 16. 12. 2016

JD

VÁNOČNÍ KONCERT

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

v kostele sv. Jakuba
vystoupí
Bohuš Matuš

Svozy velkoobjemového odpadu v roce 2017
budou v sobotu 8. 4. 2017 a 16. 9. 2017
8.00 – 8.20
8.30 – 9.05
9.10 – 9.35
9.40 – 9.55
10.00 – 10.10
10.20 – 10.35
10.40 – 10.55
11.10 – 11.20
11.25 – 11.35
11.40 – 11.55

Lhota u Chroustovic
Chroustovice- Závodí
Chroustovice – u Grandu
Holešovice
Březovice
Městec – u nádrže
Městec – nádraží
Poděčely – u hostince
Poděčely – náves
Mentour – u váhy

Chroustovický zámek
Adventní trhy
v pátek
25. listopadu 2016

Koncert
v pátek
9. prosince 2016
Zveme veřejnost
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VÁLEČNÉ UDÁLOSTI ROKU 1916
K útrapám válečných let patřily i neustálé soupisy,
prohlídky a vojenské rekvizice. Již ve druhé polovině
roku 1914 byl v obci proveden soupis zásob obilí, mouky
a brambor. Bylo ponecháno jen nutné množství pro
výživu obyvatel na setí, sázení a ke krmení dobytka.
K rekvizičním prohlídkám chodily i celé roty i uherských
(maďarských) vojáků, kteří prohledávali obytná stavení
venkovanů od sklepa po půdu, chlévy, kůlny, krechty,
slídili po tajných úkrytech. I v roce 1916 musely být pro
válečné účely odevzdány předměty z mědi, niklu, olova,
cínu a mosazi. Zásobovací situace se stále zhoršovala.
Ceny potravin a průmyslového zboží stouply do této
doby až pětkrát, ale na černém trhu byly ještě mnohem
vyšší. Např. úředně stanovená cena za 100 kg pšenice
byla 55 K, ale na černém trhu se platilo 600 – 800 K.
Postupem doby se na potravinové lístky zboží vůbec nedostalo. Papírové peníze ztratily úplně cenu. Nejlepším
platidlem bylo máslo a mouka. Špatnou zásobovací situaci již druhý rok zhoršovaly i nepříznivé klimatické podmínky pro zemědělskou produkci – vysoké teploty
a sucha od jara až do letních měsíců. V této době byl
schválen říšský zákon, kterým bylo umožněno povolávat
do armády i muže od 55 do 60 let.
Konečně se lidé dočkali jistého zadostiučinění, té jediné
spravedlnosti na této zemi, když v Schönbrunnu u Vídně
zemřel 21. listopadu ve věku 86 let císař František Josef, který byl od roku 1848 císařem rakouské monarchie.
František Josef (*18.8.1830) se sám označoval za „posledního monarchu staré školy“. Během své šedesátiosmileté
vlády byl zarputilým protivníkem všech demokratizačních
tendencí a úsilí o nezávislost národů v rámci mnohonárodnostního rakouského státu. Jen s nevůlí se smířil
s uherským vyrovnáním (1867). Záruku síly viděl
František Josef pro Rakousko ve své neomezené, naprosto
bezohledné autoritě, která ho dovedla až k vyvolání této
války. Svou smrtí se bohužel vyhnul označení a obžalobě
národů jako válečný zločinec. Jeho nástupcem se stal
jeho prasynovec Karel I. (+1922), který měl za manželku
Zitu z rodu Bourbon-Parma (1892 - 1989). V záznamu
jejího TV projevu, který jsem viděl přibližně v roce
2004, vyjadřovala tato bývalá cisařovna k Čechům jen
nenávist.
Z hejtmanství, či z jiných správních orgánů státu se ve
Starých Holešovicích žádná informace o smrti císaře
Františka Josefa, ani o jeho nástupci nedochovala, což je
víc než zajímavé.

Události roku 1916 tak, jak dopadaly na občany
katastrální obce Staré Holešovice podle záznamů starostenské knihy protokolů a dalśích nalezených dokumentů obce
Odchody domobranců do války podle nařízení c. k.
hejtmanství:
Od února do října narukovaly ročníky 1869 až 1867,
1896 až 1893, 1889 až 1885, 1871 až 1866,1892 až 1890,
1884 až 1880.

Padlí a zajatí občané katastrální obce Staré Holešovice,
sloužící v roce 1916 v rakousko-uherské armádě:
C. k. okresní soud v Chrudimi požádal v dubnu obecní
úřad o vystavení úmrtního listu pro Bonifáce Kapuciana, ženatého rolníka v Nových Holešovicích čp. 6, který
padl v březnu 1916 na ruské frontě ve věku 29 let jako
dragoun rakousko-uherské armády, pochován je tamtéž.
Vincenc Křížek, svobodný rolník z Lipce čp. 14, padl
v červenci 1916 na ruském bojišti ve Volyňském lese u
vsi Gruzatynu ve věku 21 let. Pochován je tamtéž. Při
projednávání pozůstalosti po Vincenci Křížkovi u c. k.
okresního soudu v Chrudimi vyšlo najevo, že dědic
pozůstalosti, bratr Vincence Josef Křížek, vojín rakouskouherské armády, upadl do zajetí nepřítele na ruské frontě.
C. k. okresní soud v Chrudimi požádal v prosinci 1916
obecní úřad, aby vyplnil úmrtní list pro Josefa Pravdu,
ženatého rolníka z Lipce čp. 12, který podlehl svému
zranění na ruském bojišti u Kryvojatky v srpnu 1916 ve
věku 41 let, v tam zřízeném špitále. Pochován je tamtéž.
C. k. okresní soud v Chrudimi požádal v lednu 1917
obecní úřad o sdělení řádného původního bydliště Josefa Vavrouška ze Starých Holešovic čp. 48A, který
padl v říjnu na frontě ve věku 30 let.
Na dotaz z okresního soudu v Chrudimi, zda dítky Antonína Kopeckého jsou u svého otce, odpověděl obecní
úřad, že otec (který žil před válkou se svou ženou Annou
ve Starých Holešovicích v čp. 29) byl zajat na ruské
frontě a děti jsou u své nevlastní matky.
Zásobování obyvatelstva určovaly svými naŕízeními
a opatřeními zejména c. k. hejtmanství a dále i c. k.
zemské místodržitelství v Praze. Jejich rozhodnutí
v roce 1916 jsou dále uvedena:
V lednu - oznámeno snížení spotřební dávky u obilí ze
400 gr. na 300 gr. pro zemědělce.
V únoru - sděleno, že budou platit nové spotřební lístky.
V březnu - ohlášeno zavedení cukerních lístků.
V dubnu - oznámeno, že v 52. týdnu bylo vydáno na
moučné lístky v množství 61,10 kg obci jen 39,2 kg
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mouky a v 53. týdnu vydáno 21 lístků po 200 gr. a 21
lístků po 300 gr. denní spotřeby.
V červnu - upozorněn obecní úřad, aby chov koz byl
náležitě rozšířen z důvodu, že hovězí dobytek se hojně
vybíjí, a tudíž aby zde byla náhrada za kravské mléko.
Dále uvedeny směrné ceny pro maso hovězí 5,80 – 6,- K/kg,
maso telecí 3,80 - 4,00 K/kg.
V červenci – městská rada v Chrudimi dává na vědomí,
že cena vejce je 22 hal.
Dále, že vykopané brambory smějí být prodány pouze
ústředně v Praze a ta potřebné brambory pro okres přidělí. Prozatímní cena brambor je 30 K/q.
Je stanovena nejvyšší cena potravin: mléko 1 litr
30 hal, máslo 1 kg 8 K, tvaroh 1 kus 20 hal, kuřata 1 pár
5 K, husa 1 kus 10 K, směrné ceny dobytka III. jakost pro býky, krávy a jalovice 350 K/kus.
Vyživovací komise v Chrudimi oznamuje srážení státních vyživovacích podpor haličským válečným uprchlíkům (jedná se o jednu rodinu).
Cena brambor pro rolníky je určena na 27 K/q.
C. k. okr. hejtman v Chrudimi oznamuje, jak si mají
správně počínat osoby pověřené nákupem dobytka, a že
jeho majitelé, když by se zdráhali dobytek prodat, musí
pak hradit útraty vyvlastňovací.
V srpnu - nařízením místodržitelství v Praze byly 2 dny
v týdnu stanoveny bezmasými, a to středa a pátek.
C. k. okresní hejtmanství v Chrudimi:
l požádalo obecní úřad o sestavení seznamu hospodářů,
kteří nemají potřebná osiva k podzimnímu setí,
l organizovalo sběr kopřiv,
l oznámilo obecním úřadům, aby míchání mouky dle
nařízení místodržitelství bylo živnostníkům oznámeno
a k plnění přikázáno.
V září - obecní úřad předložil na c. k. okr. hejtmanství
místo výkazu o vydávání chleba a mouky zprávu, že
v obci žádná mouka není, a tedy ani základní potraviny.
V 74. týdnu vydalo 24 lístků po 300 gr. a 70 lístků po
200 gr. mouky a celkem 148,40 kg mouky.
Směrné ceny za nevykrmené husy jsou: I. jak. 12 K,
II. jak. 11 K a III. jak. 10 K.
Ceny brambor v drobném za 1 kg do 20. září 19 hal, od
21. 9. do 28. 2. 16 hal.
Upozornění na připravované zavedení lístků na tuky, tukové výrobky a stolní oleje.
Oznámení maximálních cen za zelí. I. jakost zelí 18 K,
II. jakost 17 K.
V říjnu - výčepy piva jsou ve všední dny povoleny od 18
do 21 hod. večer, v neděli a ve svátek od 17 do 23 hod.
večer.
V 77. týdnu vydáno 28 lístků po 300 gr. a 67 lístků po
200 gr. a 142,80 kg mouky.
Zemské místodržitelství nařídilo, že pekaři musí při pečení chleba používat místo mouky 40 % náhradních látek.
Nařízeno jednotné vedení knihy na cukr, tuk, kávu
a chlebové lístky.
V 78. týdnu bylo vydáno 22,4 kg pšeničné mouky, 22,4 kg
chlebové mouky a 51,1 kg ječné mouky.

Zaslán výkaz o prodeji 30 kg. mouky pšeničné, 100,2 kg
mouky smíšené, 24 chlebových lístků po 300 gr a 57
chlebových lístků po 200 gr.
Oznámeny směrné ceny cukru v drobném prodeji: hranolový cukr 1,11 K, kostkový 1,16 K.
V 81. týdnu vydáno 109,20 kg mouky smíšené.
Stanoveny maximální ceny ovoce: Jablka I. jakost 1 kg/
40 hal, II. jakost 1 kg/30 hal a III. jakost 1 kg/20 hal.
Hrušky I. jakost 1 kg/50 hal a II. jakost 10 kg/35 hal.
V listopadu - v 83. týdnu vydáno 105,7 kg smíšené mouky.
Nařízeno vypracovat seznam lidí, kteří žádné brambory
nemají. Příděl pro tyto lidi z obce bude od komisionáře
2 kg brambor na hlavu a týden.
V prosinci - Obec Staré Holešovice odkoupila od komisionáře G. Schmiedla z Chrasti 190 kg brambor, určených k sadbě.
Upozornění, že při přídělech brambor lidem, musí být 1/4
přídělu nahrazena tuřínem (což je krmivo pro ovce a krávy).
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
1916 jsou dále uvedena:
V lednu - 400 q pšenice, 100 q ječmene, 50 q žita a 20 q
ovsa (jednalo se o bezpodmínečné dodávky, bez ohledu
na jarní osevy. Ty měly být kryty dodávkami z válečného
obilního ústavu).
V únoru - 30 q sena, 80 q brambor, 200 q slámy.
Vdubnu - 185 q slámy, 30 q sena a 25 q brambor.
V červnu - 8,5 q brambor.
V srpnu - 50 q pšenice.
V říjnu - Reakce c. k. okr. hejtmanství na zprávy z obcí,
že brambory pro nařízené dodávky nejsou, se upozorňuje
na místodržitelské nařízení, že brambory dodány být
musí, jinak přijde eskorta vojska, která pytle brambor
zrekvíruje a po celou dobu jejich setrvání v obci se o vojsko musí tamní občané postarat.
Dodáno - 129,4 q brambor a za 10 dní 258,8 q brambor
(druhá dodávka). Místodržitelství trvá na splnění celé
dodávky, bez ohledu na to, že rolníci údajně brambory
nemají. V případě nutnosti, bude pro splnění předepsané
dodávky obcí nasazeno vojsko.
Dodáno - 100 q sena, 250 q slámy a 5 kusů jatečného
dobytka.
V listopadu - 70 q brambor.
Vypracovat seznam zemědělců, kteří k sadbě své potřebné
brambory nemají.
Dodáno 200 q brambor (dle příkazu c.k. místodržitelství),
4 kusy jatečného dobytka, 50 q pšenice, 35 q žita, 100 q
ječmene a 20 q ovsa (za případně váznoucí dodávky budou rolníci trestáni).
Za celý rok obec odvedla na základě rekvizic: 500 q pšenice,
85 q žita, 200 q ječmene, 40 q ovsa, 160 q sena, 635 q slámy,
771,7 q brambor a 9 kusů jatečného dobytka.

Odvody peněz, nařízených občanům obce k úhradám formou daní, různých poplatků a jejich úprav
správními a soudními orgány císařství, sloužících
v roce 1916 ke krytí části válečných výdajů:
V lednu – soustavné působení na lidi v obci, aby zrušili své
žádosti o snížení daní a uvolnili tak požadované finanční
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částky pro vedení války (lidé tomuto tlaku ustoupili).
V březnu - schválení obecní přirážky k přímým daním ve
výši 26 % a okresní přirážky k týmž daním ve výši 70 %.
V dubnu příprava dárků pro naše vojáky na válečném
poli (finanční částky).
Vyhlášení IV. válečné půjčky (bylo ji třeba v obci podporovat a co nejvíce peněz na ni upisovat).
V květnu - občané, mající uloženy ušetřené peníze jsou
žádáni, aby je upsali na IV. válečnou půjčku.

Správa školy v Chroustovicích poslala přes zdejší obec
výsledek své sbírky ve výši 15,20 K jako milodary pro
Červený kříž.
Okr. záložna a okr. výbor v Chrudimi souhlasí s vypůjčením
300 K na IV. válečnou půjčku.
V srpnu - c. k. okr. výbor uvědomuje obecní představenstvo,
že je zvýšen honorář pro obvodní lékaře z 200 na 500 K.
K uctění císařových narozenin bylo zasláno 25 K do okr.
fondu ku podpoře vdov a sirotků po padlých vojínech.
V říjnu - Ústřední jednota zamýšlí vybírati k účelům
válečné péče příspěvky od rolníků za 1 q odevzdaného
obilí 10 hal a za kažých 10 kg nad 1 q 2 hal.
Berní referát v Chrudimi požádal o informaci, jaké
přirážky bude obec v tomto roce platit. V odpovědi stálo,
že to bude 26 % přirážky k přímým daním, školné 11 %
a místní 14 %.
V listopadu - Podle pokynu z c. k. okr. hejtman. v Chrudimi zaslati do na hejtmanství místo svíček na dušičky
peněžní milodary na úpravu hrobů za vojíny padlé
v poli.
Nová vyhláška berního úřadu k císařskému nařízení, kterou se zvyšuje pozemková daň o 80 %.
Nařízeno uskutečnit v obci sbírku na financování hrobů
padlých vojínů – vybráno a odevzdáno 26,20 K.
Nařízena finanční sbírka pro vojíny ve válečném poli
s vánoční nadílkou do 1. prosince.
Další události a komplikace pro občany obce ve válečném r. 1916:
V lednu - obecní úřad vyvěsil na 14 dnů rozpočet obce
a chudé pokladny na rok 1916.
C. k. hejtmanství v Chrudimi:
l upozorňuje obecní úřad, že v současné době se podávají na 1 osobu 2 žádosti o osvobození od vojenské služby, což se nadále zakazuje.
l oznamuje, že 12. února bude provedena rekvizice kovového náčiní z mědi a mosazi.
V únoru – c. k. okresní školní rada vydala trestní výměry
za neposílání dětí do školy pro Josefa Kučeru 6 hodin
vězení a pro Jana Dvořáka 24 hodin vězení.

C. k. okr. hejtmanství v Chrudimi uděluje podkovářskou
koncesi Bohumíru Machovi z Březovic.
V březnu však obecní úřad upozorňuje berní úřad
v Chrudimi, že p. Mach živnost neprovozuje, protože je
na frontě.
Z c. k. hejtmanství se oznamuje, že ustavilo okresní žňovou komisi pro dohled nad žňovými komisemi v obcích.
C. k. okr. hejtmanství v Chrudimi ve svém nařízení určilo předvést všechny psy velké rasy před komisi do Pardubic, a sice 24. března v 9 hodin ráno. Hospodáři měli
cvičit psy v tahu.
Do březovického velkostatku bylo na práce přemístěno
20 válečných zajatců srbské národnosti.
V dubnu - c. k. zemské místodržitelství v Praze rozhodlo, aby osoby zbylé v obci, ať muži, či ženy (bez zaměstnání) byli z rozhodnutí obce, aneb žňové komise povinni
pracovat dle potřeby na polích.
Od 1. května do 30. září byl v zemi zaveden letní čas
(uvedeno jako zajímavost).
Přísně trestat polní pych, jako zvlášť nebezpečný přečin.
V červnu - byl zrealizován další transport válečných
uprchlíků z Haliče i s dobytkem. Z původně avizovaných
20 osob (bez zvířat) dorazilo ve skutečnosti 39 lidí. Ubytováni byli v březovickém velkostatku, ale o jejich stravování se musela postarat obec (finanční příspěvky
z hejtmanství byly na tuto zátěž minimální).
Proběhla již druhá rekvizice kovových předmětů z mosazi, tombaku, niklu a cínu.
Berní úřad v Chrudimi předal k podepsání protokol
o přestavbě domu Josefa Budinského – týká se doplňku
katastru.
Okr. soud v Holicích žádá obecní úřad o vypracování
seznamu chudých dětí.
Další rekvizice měděného nádobí a jiného náčiní, vlastněného občany obce s úkolem odvézt ho 2. září v 8 hod.
ráno na železnici do Hrochova Týnce.
V srpnu - Okresní soud ve Vysokém Mýtě požádal
obecní úřad, aby vyvěsil jeho rozsudek, vynesený nad
Aloisem Kyselou z Nových Holešovic pro překročení
cen za husy na trhu, a sice 3 dny vězení a 40 K pokuty.
Oběžník o svolání soudu za polní pych na 27. srpna ve 14
hodin nad Odvárkou, Havlíčkem a Jandečkou za trhání
jablek v aleji.
V září - Z c. k. okr. hejtmanství přišlo nařízení sestavit
seznam dělníků v obci, kteří by mohli být použiti na válečné práce.
Z hejtmanství se oznamuje, že někteří hospodáři si opatřili železné, pozinkované kotle, které jsou však dobytku
škodlivé, a měli by si proto koupit kotle smaltované.
V říjnu - podle nařízení c. k. okr. hejtmanství v Chrudimi musí být u nutně zabitých zvířat sepsán protokol od
ohledače za přítomnosti buď zvěrolékaře, aneb obvodního lékaře a protokol je pak třeba zaslat na hejtmanství.
Nařízena rekvizice konopných provazů s termínem jejich
odevzdání 6. listopadu.
V prosinci - c. k. okresní hejtmanství v Chrudimi nařídilo obecnímu úřadu vyvěsit vyhlášku o soupisu koní a povozů a do 1. ledna podat zprávu.
Ing. Zdeněk Skupien
(Pozn. red.: Dobové fotografie staženy z internetu)
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Tabulka - Okresní p�ebor dosp�lých
Z

V

R

P

S

B

1.

Prosetín

Klub

10

6

3

1

22:06

21

2.

Svratouch

10

6

3

1

22:12

21

3.

Svídnice

10

6

1

3

23:18

19

4.

Rvá�ov

10

5

3

2

24:19

18

5.

K�ianovice

10

4

4

2

25:16

16

6.

Slati�any B

10

5

1

4

15:18

16

7.

Ko�í

10

5

1

4

16:20

16

8.

Skute� A

10

5

0

5

23:19

15

9.

Chroustovice

10

4

2

4

21:18

14

10.

Ronov A

10

3

4

3

23:20

13

11.

Holetín

10

4

1

5

21:26

13

12.

Kameni�ky

10

3

3

4

18:12

12

13.

Vítanov

10

2

3

5

13:23

9

14.

Zaje�ice

10

3

0

7

14:32

9

15.

Mi�etice A
He�man�v
M�stec B

10

1

5

4

14:18

8

10

0

2

8

6:24

2

16.

Tabulka - IV.t�ída dosp�lých
Klub

Z

V

R

P

1.

Stolany B

8

6

1

1

2.

Ct�tín

8

6

3.

Na�eice B

9

6

4.

Nasavrky B

9

5.

Vraclav

9

6.

Skute� B

7.

Bojanov

8.

Ronov B

9

2

4

9.

Jeniovice

8

3

0

10.

Mí�ov
Trhová
Kamenice
M�stec

9

2

3

10

2

8

2

11.
12.

S

B
19

0

�33:20
2
�28:7

0

3

22:13

18

5

0

4

18:23

15

4

1

4

12:26

13

9

3

3

3

�25:16

12

8

3

2

3

14:16

11

3

19:23

10

5

15:17

9

4

12:21

9

2

6

10:23

8

0

6

18:21

6

18

VÝLETY FOTBALOVÉ PŘÍPRAVKY

Konec loňské podzimní sezony ukončila fotbalová přípravka
výletem na Sněžku. Cesta začala v Peci pod Sněžkou
a pokračovala Obřím dolem. Po náročném výstupu jsme si
odpočinuli pod vrcholem. Po krátkém občerstvení jsme
pokračovali kamenitou cestou až na vrchol Sněžky. Když jsme
vyšplhali k cíli, měli všichni radost, jelikož bylo krásné
slunečné počasí, udělali jsme pár fotek a relaxovali jsme na
nejvyšším místě České republiky. Když už jsme se nabažili
krásné atmosféry, sjeli jsme lanovkou dolů na Růžovou horu,

Do sezóny 2016/2017 nastupují pod hlavičkou SK Chroustovice pouze tři družstva.
Dvě mužstva mládeže a jedno mužstvo dospělých, které po
třech sezónách strávených v 1. B třídě zahájilo nový ročník
již jako jeden ze šestnácti účastníků chrudimského okresního
přeboru. V mužstvu došlo k několika změnám, povedlo se
dotáhnout přestupy Demetera, Štecha, Tomáška, takže v tuto
chvíli jsou všichni hráči naši a nemusíme platit za hostování
hráčů z jiných družstev.
Vstup do sezóny pod vedením nového trenéra Petra Tučka,
naší gólmanské opory let minulých, které zranění neumožnilo „zatím“ pokračovat v brance, se vyvíjí dobře a vzhledem
k dobré účasti na trénincích a nasazení v zápasech věříme,
že se i nadále budeme pohybovat v horní polovině tabulky
a dělat fotbalem radost jak sobě, tak i našim fanouškům.
Z důvodu malého počtu hráčů bylo zrušeno mužstvo B a ze
stejného důvodu muselo skončit i družstvo dorostenců. Z části dorostenců, kteří měli chuť zapojit se do přípravy dospělých,
se stávají platní hráči, jiní odešli na hostování do okolních
mužstev v Městci či Jenišovicích. Trochu nás mrzí, že někteří
mladší hráči zatím nenašli chuť pokračovat mezi dospělými,
i když jsme o ně stáli,
a byli bychom rádi, kdyby si našli cestu zpět na
hřiště. Chceme i nadále
do družstva zapojovat
nové hráče, a to hlavně
odchovance SK. Nutno
připomenout, že naši dorostenci ještě ve spojení
s dorostenci SK Moravany pod vedením trenérů Korečka a Hynka skončilivsezóně2015/2016jakovítězovékrajskéhopřeborudorostu.
Naše mládež v družstvech mladší a starší přípravky pod vedením trenérů Ivo Tégla a Jiřího Vondráčka se s velkou chutí
a pílí pustila do
další soutěže a my
bychom jim rádi
popřáli hodně vítězství a trenérům
poděkovali za čas
a chuť, kterou těmto capartům obětují na úkor svého
volného času a tím
velmi napomáhají
budoucnosti fotbalu
v Chroustovicích.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří nám pomáhají ať
už finančně či jinak zabezpečit chod klubu a dále rozvíjet a rekonstruovat sportovní areál v Chroustovicích.
M.B.
ze které jsme už po svých sešli na chaty Růžohorky. Tam jsme
si dali výborný pozdní oběd a šli dál lesní cestou do Pece pod
Sněžkou. V Peci si někteří zajezdili na místní bobové dráze
a poté jsme se vrátili domů do Chroustovic.
I letos chystá chroustovická přípravka výlet s výstupem na
krásný český kopec, a to na liberecký Ještěd. Odjezd je v neděli
30. října 2016 v 8 hodin.
Budeme se těšit na zážitky z tohoto výletu.
Ivo Tégl, Jiří Vondráček, trenéři přípravky
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