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FRANTIŠEK NAVRÁTIL - 100 LET OD ÚMRTÍ

KVĚTNOVÉ OSLAVY 2013

Dne 17. 7. 2013 uplyne 100 let od úmrtí kapelníka
kdysi slavné chroustovické kapely Františka Navrátila (28. 5. 1853 – 17. 7. 1913).
Vzhledem k tomu, že dnes již
chroustovická kapela neexistuje,
pokládáme za nejvhodnější připomínku tohoto chroustovického rodáka otištění fotografie Navrátilovy
kapely z jubilejní výstavy v Praze
roku 1891 a přetištění článku Alberta Pražáka (1880 – 1956) ve
Východočeském kraji 23. 7. 1943,
č. 30, s. 6, kdy chroustovická kapela ještě existovala.

V letošním roce se tradiční květnové oslavy uskuteční
v sobotu 4. května od 13.30 hodin v prostorách základní školy a školní zahrady.
Jelikož letos uplyne 100 let od úmrtí našeho slavného
rodáka kapelníka Františka Navrátila, je hlavním tématem oslav ROK HUDBY.
Zahraje zde žákovský hudební orchestr BaŠaPa, vystoupí děti z místní mateřské školy a v programu divadla
Slunečnice z Brna zazní známé muzikálové písně a melodie.
Doprovodný program: výstava o životě a díle našeho
rodáka Františka Navrátila a o historii hudby v Čechách.
Chybět nebude občerstvení, včetně domácích koláčů,
prodej tradičních vesnických výrobků a zdarma budou
k dispozici dětské atrakce.

P. S.
Článek dr. Alberta Pražáka si přečtěte na straně 10 - 11.

NAVRÁTILOVA CHROUSTOVICKÁ KAPELA V ROCE 1891

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané 3. 12. 2012

Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané 16. 1. 2013

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
§ plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
§ rozpočtová opatření č. 9 – 13/2012,
§ pravidla rozpočtového provizoria ve znění, aby do
doby, než bude přijat a schválen rozpočet městyse pro
rok 2013, městys Chroustovice hospodařil tak, aby výdaje běžného měsíce v roce 2013 činily maximálně 1/12
rozpočtu městyse pro rok 2012. Výdaje na dlouhodobý
majetek mohou být pořízeny v případech pokračování
v započaté akci v roce 2012,
§ obecně závaznou vyhlášku městyse Chroustovice
č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
§ smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2012 ve výši 7 140,- Kč,
§ členství v MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s. a souhlasí s působením MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s. na území obce,
§ přípravu Integrované strategie území MAS Skutečsko,
Košumbersko a Chrastecko, o.s. na svém území,
§ kupní smlouvu na dodavatele komunální techniky pro
projekt OPŽP „Omezení prašnosti z plošných zdrojů v
městysi Chroustovice“ s vítězem výběrového řízení firmou TRUCK servis Čáslav, Pod Nádražím 1205, 286 01
Čáslav, IČ 27069940 a zároveň pověřuje starostku podpisem této smlouvy po obdržení rozhodnutí o přidělení
dotace,
§ dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 31102/2012 na realizaci akce „Dokončení kanalizace Chroustovice, intenzifikace ČOV Chroustovice“ se zhotovitelem firmou AGROSTAV PARDUBICE a.s., B. Němcové 2625, 530 02
Pardubice, IČ 46506063,
§ prodej části pozemkové parcely č. 615/2, orná půda
a části pozemkové parcely č. 615/3, orná půda vše v k.ú.
Lhota u Chroustovic, kupujícím panu Josefu Zachovi
a Vlastimilu Zachovi, oba bytem Lhota u Chroustovic 45, 538 63 Chroustovice, do podílového vlastnictví
každému 1/2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
Náklady spojené s vyměřením a převodem pozemku hradí kupující.
Bere na vědomí
§ hospodaření městyse za měsíce leden – říjen 2012,
§ zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse
Chroustovice za rok 2012. Při dílčím přezkoumání hospodaření městyse nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Revokuje
§ (ruší dřívější rozhodnutí) usnesení ZM ze dne 9. 11.
2011 bod č. 6 schválení prodeje části pozemkové parcely
č. 615/2, orná půda a části pozemkové parcely č. 615/3,
orná půda v k.ú. Lhota u Chroustovic kupujícímu panu
Vlastimilu Zachovi, bytem Lhota u Chroustovic 45,
538 63 Chroustovice, za cenu stanovenou znaleckým
posudkem. Náklady spojené s vyměřením a převodem
pozemku hradí kupující.

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
§ plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
§ stanovy MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.
POPLATKY NA ROK 2013

Oznamujeme,
že v pokladně Úřadu městyse Chroustovice se vybírají
poplatky na rok 2013:
§ 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. 2013.
§ Poplatek za psa 100,- Kč, za každého dalšího psa
150,- Kč.
Poplatek je splatný do 31. 3. 2013
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
Var. symbol získáte v kanceláři úřadu nebo na tel. čísle:
469 674 137.

.

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ

Ø Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
Ø Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Ø Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte zbytky
látek)
Ø Domácí potřeby – nádobí, skleničky – vše
nepoškozené
Ø Vatované přikrývky, polštáře a deky
Ø Obuv – veškerou nepoškozenou
Ø Hračky – nepoškozené a kompletní
Věci, které vzít nemůžeme:
Ø Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,
matrace, koberce – z ekologických důvodů
Ø Nábytek, jízdní kola a dětské kočárky
Ø Znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční 3. a 4. dubna 2013 od 15 - 16.30
hodin v Základní škole Chroustovice.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Sbírku vyhlašuje Občanské sdružení Diakonie Broumov.
Je to nezisková organizace, která poskytuje sociální
služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní
příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org
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KONTEJNER NA TEXTIL

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Městys Chroustovice ve spolupráci s firmou DIMATEX
CS a s podporou Ministerstva životního prostředí ČR
připravuje pro naše občany umístění kontejneru na sběr
použitých oděvů a textilních materiálů (kat.číslo odpadů 200 110 a 200 111). Tento sběr slouží k další separaci
a minimalizaci komunálního odpadu.
Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále
používají jako surovina pro výrobu čisticích hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších. Část
ošacení vhodného k dalšímu nošení se v rámci charitativního využití věnuje charitativním organizacím, kde se
použije jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích. Podporujeme: Farní charitu Beroun,
Český Červený kříž Liberec, Oblastní charitu Červený
Kostelec, Diakonii Broumov, program Sázava 21 a další.
Tímto sběrem a následnou recyklací všichni přispíváme
ke zlepšení životního prostředí v našem městě.
Kontejnery na sběr textilu jsou bílé barvy s označením TEXTIL. Každý kontejner obsahuje návod k použití a popis, co do kontejneru patří a co nikoliv.
Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do těchto speciálních kontejnerů použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek
nebo pytlů. Volný textil se při vyvážení a manipulaci
může znehodnotit.
Do kontejneru patří veškeré nepotřebné ošacení, ložní
prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy, rovněž
párovaná nositelná obuv. Do těchto kontejnerů nepatří
koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné a mokré textilie.
Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude při
zpracování ručně manipulováno.
Kontejner na textil bude umístěn na stanovišti před
Grandem v Chroustovicích.

Rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod
Chroustovice
Na základě výstavby kanalizace Holešovice – Březovice
byla naplněna stávající kapacita čistírny odpadních vod
780 ekvivalentních obyvatel (dále EO).
Rekonstrukcí ČOV došlo k navýšení na 1100 EO.
Toto navýšení umožnilo provést napojení dvou lokalit
v Chroustovicích, a to na Závodí a v části Turovské ulice.
V tomto rozšíření se počítá i s napojením místní části
Městec.
V rámci intenzifikace byly vybudovány jednotlivé objekty, a to: dosazovací nádrž č. 2, sdružený objekt biologického čištění, kompletní úprava hrubého předčištění odpadní vody, chemické hospodářství, nová provozní budova, úpravy na čerpací stanici - ze staré provozní budovy
byla vybudována dmýchárna (kompresorová stanice).
M. Č.

NÁKUP VOZIDLA AVIA

V letošním roce Městys Chroustovice pořídil nákladní
automobil Avia s nosičem kontejnerů, kontejner s fekálovou nástavbou, dále kontejner na komunální odpad (na
hřbitov) a další tři kontejnery pro potřeby technických
služeb.
Nákup byl spolufinancován účelovou investiční dotací
z Ministerstva financí ČR.
Do budoucna se počítá s možností služeb pro občany.

BESEDA PRO DŮCHODCE
Pro občany dříve narozené pořádal Městys Chroustovice
v pátek 30. 11. 2012 každoroční Besedu pro důchodce,
tentokrát nezvykle v novém kulturním sále Základní školy Chroustovice.
O dobrou zábavu se postaral svým vystoupením ochotnický spolek Úhřetická beseda.
Výzdobu sálu a výborné občerstvení připravili zaměstnanci školy a školky, kterým patří velký dík.
Podle reakcí přítomných se program besedy i nové prostory školy všem líbily.
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

evropský
sociální
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
fond v ČR
EVROPSKÁ UNIE
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - PROSINEC 2012

OP Vzdělávání
pro kokurenceschopnost

Ať už člověk dělá cokoliv, produkuje odpady, se kterými je
třeba dále správně nakládat. Ale i pravidelní třídiči jistě
někdy zaváhají, kam příslušný druh odpadu vyhodit.
Nápojové kartony, tzn. krabice od džusů, mléka či vína se
vhazují společně s plasty do žlutého kontejneru. Tam se
také vhazují PET lahve. Kelímky od jogurtů nebo margarinů není nutno pečlivě vymývat. Plast se po dotřídění
a rozdrcení pere, aby se zbavil zbytků potravin a nečistot.
Nicméně rychlé vypláchnutí kelímku určitě neuškodí,
což nakonec ocení zejména zaměstnanci dotřiďovací
linky, kteří musí odpady přebrat ručně.
A jaký odpad z domácností naopak nepatří do žlutých
kontejnerů na plasty? Především se jedná o obaly od
olejů a chemikálií, barev a nebezpečných látek. Stejně
tak do plastů nepatří podlahové krytiny, výrobky z PVC,
molitan a nebo VHS kazety a CD nosiče.
Nevhazujte ani materiály, které nelze dále recyklovat,
především - znečištěný papír, vazby od knih nebo uhlový
papír. Také použité dětské pleny patří zásadně do kontejneru na směsný komunální odpad.
Sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru.
Pokud jsou k dispozici oba, je důležité třídit sklo i podle
barev - barevné do zeleného, čiré do bílého. Do kontejneru na sklo, ať už zeleného nebo bílého, nelze vhazovat
hrnečky a talíře z porcelánu. Sklo a porcelán se společně
recyklovat nedají, jde o dva naprosto odlišné materiály.
Také varné sklo (konvice, mísy, formy na bábovku apod.)
jsou vyrobeny ze speciálního skla, které není možné recyklovat běžným způsobem, proto patří do kontejneru
na směsný komunální odpad.
Do kontejneru na sklo nepatří ani drátované sklo, autosklo nebo třeba zrcadla. Sklo zrcadla obsahuje kovovou
vrstvu, kterou ze skla nelze sundat, stejně tak automobilová skla jsou vyrobena tak, aby se při nárazu neroztříštila, a proto jsou mezi plochami skla zalisované plastové
fólie. Tato skla proto nelze běžnými metodami recyklovat
a měla by se odevzdat v servisu nebo ve sběrném dvoře.
Lahvičky od léčiv, přestože jsou vyrobeny z běžného
skla, mohou obsahovat nebezpečné látky, a tudíž se odevzdávají spolu se starými léky v lékárnách.
O tom, zda dáme odpadu šanci na druhý život, rozhodujeme jen my sami.
Téma odpadového hospodářství je řešeno Regionální
rozvojovou agenturou Pardubického kraje ve spolupráci
se společností EKO-KOM, a.s. v rámci „Partnerského
projektu dalšího vzdělávání občanů Pardubického kraje
v oblasti ekologie a odpadového hospodářství“, který
získal podporu z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Financování projektu je zajištěno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací o projektu naleznete na webových stránkách www.rrapk.cz.
Partnerský projekt dalšího vzdělávání občanů Pardubického
kraje v oblasti ekologie a odpadového hospodářství.

Již podruhé v loňském kalendářním roce, v čase ryze
vánočním, byli slavnostně přivítáni noví občánci našeho
městyse a místních částí.
Jednalo se o 6 holčiček a 2 kluky.
Přivítáni byli:

Tereza Honová
Chroustovice

Lucie Anna Veliková
Chroustovice

Noemi Mrázková
Chroustovice

Kateřina Vojtová
Městec

Vilém Mareš
Chroustovice

Hana Vavreková
Chroustovice

Šarlota Petiková
Městec

Oliver Koucký
Chroustovice

V současné době již připravujeme první vítání roku
2013. Tyto potěšující skutečnosti potvrzují neklesající
zájem o vývoj dalších generací, tak snad nezbývá než se
těšit na budoucnost chroustovického regionu.
A.M.
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OSLAVY HASIČŮ MĚSTEC

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

Počátek kalendářního roku je pro zájmové
organizace obdobím bilancování své činnosti za
uplynulý rok a plánování úkolů na další období.
Výroční členská schůze Českého zahrádkářského svazu Chroustovice se uskutečnila dne 3. března
v Hasičské zbrojnici. Schůze se zúčastnilo 34 členů
zahrádkářů, předsedkyně ÚS ČZS paní Dvořáková,
pan Káva z Hrochova Týnce, starosta SDH pan Herynek a manželé Pasekovi, kteří si připravili odbornou přednášku.
Po zahájení, přivítání přítomných, vzpomínce na
zesnulé členy byli přivítáni noví členové. Jsou to
Vladimír Piňos, Radka Kasáková, Jiří Hrnčíř a Erik
Král.
Předseda organizace přednesl zprávu o činnosti v r.
2012. Kladně bylo hodnoceno moštování jablek,
provedení sběru papíru, zájezd do Hradce Králové a
Hrádku u Nechanic. Velmi úspěšný byl podíl naší
organizace na Okresní výstavě ČZS v Chrudimi ve
SZŠ. Dále byla vyzvednuta péče o mladé zahrádkáře, jejich účast v okresních i celostátních soutěžích.U příležitosti schůze byli oceněni paní Máslová, Ladislav Teplý a pan Plodek diplomy a knihami
za velmi dobrou práci. Předsedkyně ÚS ČZS Chrudim ve svém vystoupení informovala o dění v organizaci v okrese Chrudim i celostátně. Práci místních
zahrádkářů zhodnotila kladně a vyzvedla práci
s mládeží, která se nám daří.
V další části schůze byli členové seznámeni s plánem činnosti na další období, hospodařením a revizní zprávou.V diskuzi se přítomní vyjádřili k uvedeným otázkám a zprávám.
Ve druhé části schůze proběhla odborná přednáška
manželů Pasekových z Dolů u Luže o pěstování a
zdravotním významu hlívy ústřičné a žampionů.
Vzorky všem chutnaly. Přednášející potom ochotně
zodpověděli dotazy .
Výbor ČZS děkuje SDH za propůjčení místnosti a
Úřadu městyse Chroustovice za příspěvek na
občerstvení.
Za ZO ČZS Mgr. Petr Schejbal

V letošním roce oslaví
Sbor dobrovolných hasičů Městec
110. výročí založení sboru.
Při této příležitosti proběhne soutěž požárních
sborů okrsku Chroustovice.
Konat se bude 8. 6. 2013 na hřišti v Městci.
Od 8 do 9 hodin proběhne prezentace družstev, následovat bude vlastní soupeření v požárním útoku.
Za okrsek Josef Uhlíř
PODĚKOVÁNÍ
Jménem naší rozvětvené rodiny děkuji touto
cestou všem, kteří se přišli naposledy rozloučit
s mým manželem p. Stanislavem Herynkem.
Současně děkuji i za květinové dary a upřímné
projevy ústní i písemné soustrasti.
Alena Herynková

OZNÁMENÍ

Opustil nás náš bývalý dlouholetý občan
Chroustovic pan Svatopluk Suchý, syn akademického malíře Bohuslava Suchého. Zemřel po
krátké nemoci 18. ledna 2013 ve věku nedožitých 80 let.
Přestože nebyl zdejším rodákem, Chroustovice
mu byly domovem a hlubokou vzpomínkou na
dětství, mládí až k dospělosti.
Často zde pobýval u své sestry paní Bohuslavy
Kolkové a sledoval děj, proměny a život
Chroustovic. Ty jsou také posledním místem
jeho odpočinku. Jeho ostatky jsou uloženy na
chroustovickém hřbitově po boku jeho rodičů.
Kdo jste pana Svatopluka Suchého znali, věnujte mu prosím tichou vzpomínku.
M. J.

INZERCE
Prodám levně pískovcový pomník na dvojhrobu, blízko cesty a vstupní brány na hřbitov
v Chroustovicích, číslo SIV 46. Dohoda možná.
Kontakt získáte v kanceláři Úřadu městyse
Chroustovice.
Sportovní a rekondiční masáže
Daniela Lesáková
Chroustovice, Závodí 98
Informace na tel.: 602 865 184
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. M. CHROUSTOVICE

Lyžařský kurz
V neděli 27. ledna 2013 jsme vyrazili z Chroustovic
směr Jedlová v Orlických horách, kde jsme se ubytovali jako již v minulých letech v penzionu rodiny
Vernerových.
Odpoledne jsme za zimního počasí vyzkoušeli sjezdovku, na které jsme potom celý týden zdokonalovali své lyžařské schopnosti. Někteří využili možnosti půjčit si snowboard, který koncem týdne vyměnili za lyže.
Ve středu jsme plánovali velký výlet na běžkách.
Počasí nám nepřálo, a tak jsme udělali pouze malý
okruh kolem chaty. Přestože jsme strávili na běžkách málo času, užil jsme si spoustu smíchu a vtipných pádů. Vrátili jsme se sice unaveni, ale to nám
nebránilo užít si večerní diskotéku.
Ve čtvrtek jsme navštívili divadelní představení
Past na osamělého muže, které ztvárnili ochotníci
z Vamberku.
Poslední večer jsme hráli vědomostní hru, ve které
se nám velmi dařilo. Diskotéku, která následovala,
jsme si také užili.
V sobotu jsme neradi opustili Orlické hory a vrátili
se domů plni veselých zážitků a vzpomínek. Vydařené fotky najdete ve fotogalerii na webových stránkách školy.

Jsem moc ráda, že máme tak šikovné žáky, kteří
předvedli, co vše umí a dokáží. Celé odpoledne si
s úsměvem a nadšením užili všichni, jak nejvíce to
šlo. Děkuji také všem rodičům za nádherné róby a
pohoštění.

Věra Bulvová, vychovatelka

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ
V úterý 15. ledna 2013 se na naší škole uskutečnil
zápis žáků do prvního ročníku. Na předškoláky čekali oblíbení Šmoulové, u nichž musely děti prokázat, zdali jsou již připraveny stát se školáky.
Kromě toho každý z nich plnil také praktické dovednosti, jako např. správné držení a používání příboru,
Lucie Téglová, Adéla Dostálová zavazování tkaniček u bot a zapínání knoflíků.

Ples ve školní družině
Ve středu 27. února 2013 se školní družina zaplnila žáky v krásných společenských šatech u příležitosti tradičního plesu princů a princezen. Nažehlené
košile, pečlivě uvázané kravaty a nádherné šaty ozdobily celé odpoledne.
Ples byl zahájen tanečním vystoupením Elišky
Máslové a Kačky Pospíšilové. Tímto jim chci moc
poděkovat, že ve svém volném čase udělaly radost
nejen mně, ale i dětem. V průběhu odpoledne zatančily děti jak standartní tak i latinsko-americké tance.
Při volné zábavě to děti roztančily na „plné pecky“
s balónky i bez nich.
Zlatý hřeb odpoledne patřil tombole a vyhlášení
krále a královny plesu. Na krále byl pasován Honzík
Zeman a královnou byla Anetka Smejkalová.

Většina předškoláků zvládla zadané úkoly velmi
dobře a už se po prázdninách těší do školy. K zápisu
přišlo s rodiči 23 dětí.
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Mgr. Josef Hála

Recitační soutěž
KOMUNITNÍ ŠKOLA CHROUSTOVICE,O.S.
Dne 25. února 2013 se v naší škole uskutečnila recitační soutěž, které se zúčastnilo 38 žáků naší školy
v následujících kategoriích:
evropský
1. kategorie - žáci 1. třídy
sociální
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
fond v ČR
EVROPSKÁ UNIE
2. kategorie - žáci 2. třídy
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
3. kategorie - žáci 3. třídy
4. kategorie - žáci 4. a 5. třídy
Na začátku září 2012 vznikla v Pardubickém kraji další
V jednotlivých kategoriích se žáci umístili takto:
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

1. kategorie
1. místo: Matyáš Yon
2. místo: Lukáš Dostál
3. místo: Jakub Dostál
2. kategorie
1. místo: Dlouhý Jan
2. místo: Jiří Barák, Adéla Piňosová
3. místo: Eliška Málková, Ondra Hanzl
3. kategorie
1. místo: Jan Šedivý
2. místo: Tereza Chabadová
3. místo: Ladislav Krulich
4. kategorie
1. místo: Linda Téglová
2. místo: David Dostál
3. místo: Bianka Silbrníková
Všem dětem děkujeme za účast na recitační soutěži, gratulujeme jim k jejich výkonům a oceňujeme
jejich snahu udělat něco navíc.

OP Vzdělávání
pro kokurenceschopnost

Komunitní škola Chroustovice, o. s., a proto přesídlila
putovní výstava do této partnerské komunitní školy, kde
se 19. prosince 2012 uskutečnil další festival „SOUSEDÉ,
POJĎME DO ŠKOLY!“ konaný v rámci projektu OPVK
č. CZ.1.07/3.1.00/37.0093 „Pojďme se učit v naší
komunitní škole“.
Festivalový program byl obdobný jako v Rosicích.
Putovní výstava seznamovala účastníky s historií a náplní práce Národní sítě venkovských komunitních škol se
sídlem v Borech a s cíli všech partnerských komunitních
škol podílejících se na projektu.
Návštěvníci měli možnost seznámit se se vzděláváním na
venkově a s jednotlivými vzdělávacími moduly, kterých
se mohou během celého projektu zúčastnit. Aktivně se
zapojovali v jednotlivých dílnách, které byly ukázkami
kurzů probíhajících v komunitní škole. I přes krátkou
dobu své působnosti jich komunitní škola zorganizovala
poměrně dost.
U mladší generace měla úspěch hlavně papírová dílna,
o práci na interaktivní tabuli se zajímala především starší
generace. Výroba domácího sýra stejně tak jako v Rosicích přitahovala všechny věkové kategorie. Při využití
indukčních vařičů si mohly sýr vyrobit i ty nejmenší děti
společně s rodiči. Tak jako v Rosicích si návštěvníci festivalu vyrobili vánoční andělíčky z kukuřičného šustí.
Komunitní škola Chroustovice měla tu čest přivítat na
festivalu předsedu Národní sítě venkovských komunitních škol se sídlem v Borech pana Františka Eliáše
a paní Miroslavu Eliášovou, která zastupovala partnerskou Komunitní školu Bory. Organizátorka jim návštěvu zpestřila tím, že je zapojila aktivně do skeče „Jak
včelařit?“ Oblečeni do kostýmu včel zaimprovizovali
s dalšími aktéry, jak efektivně včelařit. Určitě to byla
dobrá průprava na jejich festival.
Festival podpořila svou účastí i paní starostka městyse
Chroustovice Marie Tlapáková.
Školáci nacvičili pod vedením pedagogů hudební pohádku O Plaváčkovi, kterou nejen potěšili, ale zároveň ukázali, že divadlo na venkov patří.
I v Chroustovicích zajišťovala příjemný odpočinek s malým občerstvením improvizovaná kavárnička.
Ráda bych touto cestou poděkovala paní ředitelce ZŠ
Chroustovice Marii Houdkové za pronájem školy
a vstřícnost, všem pedagogům a zaměstnancům školy za
přípravu velmi příjemného, vánočně naladěného prostředí, interaktivních dílen a pohoštění do kavárničky.
Za Komunitní školu Chroustovice, o. s.
Ludmila Kociánová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
KRITÉRIUM

ČLÁNKY Z NAŠÍ MATEŘINKY

§ Paní Zima na sebe nechala dlouho čekat, opravdová
se objevila až v polovině měsíce ledna. Do té doby se
střídalo Čtvero ročních období. V mateřské škole to dětem nevadilo. Sledovaly změny počasí i přírody, hrály si
s novými hračkami, kreslily, malovaly, hrály pohybové
hry a zpívaly písničky.
Když konečně paní Zima přišla, mohli jsme 24.1. 2013
zahájit v naší MŠ zimní olympijské hry. Na děti čekaly 4
disciplíny: hod koulí, sjezd (na bobech, lopatě, sáních),
závod psích spřežení, slalom. Děti s velkým nasazením
splnily všechny úkoly a za odměnu na ně čekaly perníkové medaile a sladká odměna.
Velké poděkování patří Prš a OU v Chroustovicích (hlavně paní učitelce Vavřinové) za pomoc s pečením a zdobením olympijských medailí.
I když paní Zima dorazila později, i tak jsme si užili vysněného kouzla zimní přírody a zimních radovánek.
§Pomalu se našim předškolákům přiblížil jeden z největších mezníků života. Brzy budou nastupovat do opravdové školy. Tomu předcházela velká zkouška - zápis do ZŠ.
Tohoto aktu se zúčastnilo 22 předškoláků, z toho 18 dětí
se již těší do 1. třídy. Učitelky se snažily co nejvíce na něj
děti připravit. Při této příležitosti využily možnost navštívit s předškoláky zdejší 1. třídu ZŠ. Děti se seznámily
s novým prostředím, prohlédly si budovu a interiér třídy,
zapojily se i do výuky.
§14. 2. 2013 nás navštívilo divadélko Šeherezáda s pohádkou „Jak vodníku Ploutvičkovi zamrznul rybník“.
§28. 2. 2013 jsme si užili mnoho karnevalového veselí.
S dětmi jsme se přestrojili do masek, společně si zazpívali, zatancovali, zacvičili, zasoutěžili.
Za kolektiv MŠ Veronika Schlosserová
Dovolte mi, abych se přidala s informacemi k článku
paní učitelky. Zápis do první třídy ZŠ máme za sebou
a čeká nás zápis do mateřské školy. Chci využít možnosti Vás už dnes informovat, protože se obracíte s dotazy ohledně zápisu.
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Chroustovice pro školní rok
2013/14 se bude konat:

- 22. a 23. 5. 2013 od 13.00 do 15.30 hodin
- 24. 5. 2013 od 10.00 do 14.00 hodin

CO K ZÁPISU POTŘEBUJETE:

1. Vyplněnou žádost o přijetí do MŠ (k vyzvednutí
v MŠ)
2. Potvrzení od lékaře – na evidenční list dítěte (k vyzvednutí v MŠ)
3. Přihlášku ke stravování (k vyzvednutí v MŠ)
Všechny formuláře si můžete vyzvednout v MŠ již od
1. 5. 2013 v době od 6.15 – 16.00 hodin, abyste k zápisu
měli vše vyplněné a potvrzené.
V den zápisu přijdete s dítětem, občanským průkazem
a rodným listem dítěte do MŠ, kde dostanete pořadové
číslo. Po ukončení zápisu probíhá správní řízení – rozhodnutí ředitele školy. Podle Vám přiloženého čísla poznáte, zda dítě bylo přijato.
Ředitelka stanoví následující kritéria, podle kterých
bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy
počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí
překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí
pro mateřskou školu.

BODY

§ VĚK DÍTĚTE
- dosažení věku 6 let od 1. 9. do 31. 8. kalendářního
roku
5 bodů
- dítě dovršilo k 1. 9. 2012 5 let
4 body
4 roky
3 body
3 roky
1 bod
§ TRVALÝ POBYT V CHROUSTOVICÍCH A SPÁDOVÝCH
OBCÍCH
5 bodů
§ INDIVIDUÁLNÍ SITUACE
- MŠ navštěvuje sourozenec
1 bod
- opakované podání žádosti
2 body
§ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST - včetně absolvování stanovených očkování, doloženo potvrzením lékaře 3 body
§ DÉLKA DOCHÁZKY DO MŠ
- celoroční/celodenní docházka
5 bodů
- 4 hodiny denně (důsledek pobírání rodičovského příspěvku)
1 bod
- 5 dnů v měsíci (důsledek pobírání rodič. příspěvku)
0 bodů
§ NÁSTUP DÍTĚTE DO MŠ
- k 1. 9. 2013
4 body
- během roku
0 bodů
Výsledky správního řízení budou zveřejněny na:

- www.skolka-chroustovice.webnode.cz

- www.obec-chroustovice.net

- vyvěšeny v budově MŠ a v budově ZŠ
Po uplynutí odvolací lhůty bude následovat informativní
schůzka pro rodiče nových dětí, na níž Vám sdělím veškeré informace, které Vás budou zajímat - co dítě potřebuje v MŠ, adaptační režim - možnost pobytu rodiče
s dítětem v MŠ před 1. zářím 2013 apod.
Jelínková, ved. uč. MŠ
TJ SOKOL CHROUSTOVICE
TJ Sokol uspořádal loni několik podařených akcí.
15. března 2012 byla znovu otevřena zrekonstruovaná hospůdka na fotbalovém hřišti.
1. června 2012 se konal za podpory sponzorů memoriál Pavla
Rejmana ve stolním tenise. Všem sponzorům a pingpongovým zápasníkům děkujeme.
O víkendu 19. až 21. října 2012 si vyrazilo několik odvážných
na cvičební víkend do Pustých Žibřidovic. Pod vedením
zkušených cvičitelek si holky vyzkoušely klasický aerobic,
aquaaerobic, powerjogu, zumbu, orientální tance a další evropské novinky. Nutno připomenout, že i počasí se velice vydařilo
a celý areál bývalého Lateru byl příjemným odpočinkem pro
všechny zúčastněné.
Ani muži nezůstali pozadu. 17. listopadu 2012 se uskutečnil
2. ročník Sokolského mariáše, na který dorazilo více než 40
milovníků mariáše. Vítězové si odnesli hodnotné ceny.
Další sokolskou akcí bylo 2. relax odpoledne, na které dorazila spousta domácích a přespolních sportovních nadšenců, tedy
žen a dívek. Program cvičebních bloků trval něco přes 4 hodiny. Začaly jsme novinkou pod vedením Jiřiny Váňové, která
nám představila nové cvičební nářadí flexibary. Potom následovala hodina zumby a slowtunningu pod vedením Jany Uhlířové. V průběhu jednotlivých bloků se mohl každý zdarma
poradit s výživovou poradkyní o svých stravovacích problémech a celé odpoledne jsme zakončily jumpingem, kterým nás
provedla Jířa Váňová. Všem zúčastněným děkujeme za návštěvu, především našim cvičitelkám.
TD
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VZPOMÍNKA NA ALEŠE NĚMEČKA

ZE VZPOMÍNEK FARÁŘE OLIVY (2.část)

Dne 8. dubna 2013 by se dožil 90 let pan Aleš
Němeček (8. 4. 1923 – 27. 9. 2001), který v Chroustovicích působil jako učitel a kulturní pracovník
v letech 1951 - 1975, než se trvale odstěhoval do
rodné Luže.

Z mých vzpomínek na pobyt řezenské knížecí rodiny
Thurn—Taxiské v Chroustovicích:
Dne 26. května roku 1748 se knížecí rod thurntaxiský
trvale usídlil v Bavorském Řezně. Z té příčiny r. 1898
připadla 1501etá památka tohoto usídlení, jež v Řezně
přímo velkolepě byla oslavena ve dnech od 5. až do 9.
května téhož roku a vyvrcholila v historickém průvodě
dne 8. května. Tehdy panující kníže Albert se rozhodl,
že se svou chotí Markétou navštíví všecky zámky taxiského dominia. Počátek rozhodnutí tohoto byl učiněn již
na podzim roku 1897 v poznaňském Krotočíně, jenž až
do roku 1697 náležel slavnému polskému rodu Rozdražewských z Rozdražewa. Taxisové obdrželi jej dne
6. května 1819 na odškodněnou od Pruska za odstoupené
mu poštovní úřady v celém Poznaňsku. Tehdy, a to dne
6. července 1820 děd knížete Alberta, Karel Alexandr,
poprvé navštívil Krotočín. Od toho času však, s výjimkou roku 1824, nikdo z knížecí taxiské rodiny tam více
nezavítal. Chtěl sice roku 1885 kníže Maxmilián, bratr
Albertův, na delší pobyt do Krotočína zajeti, ale jeho
neštěstí v tyrolských Alpách a z toho dostavivší se dne 2.
června 1885 smrt v Řezně pokazily tento úmysl. To bylo
tedy důvodem, že kníže Albert na oslavu 1501etého jubilea usazení se taxiského rodu v Řezně nejprve s celým
dvorem navštívil Krotočín a pak teprve v roce následujícím objížděl s celým dvorem ostatní své zámky, pobyv
všude nejméně 14 dní. Tehdy také zavítal i do Chroustovic, a to, jako všude jinde, oficiálně.
Knížecí zájezd do Chroustovic roku 1898 byl však
spojen s mnohou obtíží. V českém sněmu pražském
a v říšském sněmu ve Vídni panovalo totiž tenkráte národnostní nedorozumění. A proto dvakráte knížecí zájezd
do zámku chroustovického musel býti odložen. Uskutečnil se až po třetí, ale pro krátkost času s vyloučením zájezdu na hrad rychmburský apod.
Knížecí rodina, když den před tím celý dvůr taxiský
zavítal do zámku, přijela do Chroustovic odpoledne, a to
kočárem. Pravím rodina, poněvadž mimo panujícího
knížete Alberta přijeli i jeho vzácná choť Markéta Klementina, rozená arcivévodkyně rakouská, a majorátní
pán, František Josef, chlapec sotva pětiletý. Knížecí
manželé měli svého prvorozence na sedadle proti sobě.
Velké zástupy lidu s obecními zastupitelstvy, úřednictvem a patronátním kněžstvem očekávaly milé návštěvníky na prostranství před zámkem. Když kočár zastavil,
následovaly uvítací řeči.
Nejprve mluvil zástupce duchovenstva lužský vikář
Jan Vlach česky a pak totéž opakoval německy. Stál
jsem vedle něj a napjatě pozoroval každý tah v obličeji
jak knížete pána, tak paní kněžny i mladého pána. Paní
kněžna i s knížetem pozorně a vážně naslouchali a mladý
pán výrazným okem, jímž vynikali všichni Taxisové, ač
byl ještě dítětem, hleděl klidně na své rodiče tak asi, jak
hledívá dětská nevinnost na ty, kdož při jejich radostech
i bolestech, hrách a vážných okamžicích bývají jí nejbližšími. Potom vítali knížecí manžele i ostatní reprezentanti veřejného života.
Pokračování příště

Zůstává v živé paměti mnoha občanů Chroustovic
a okolí jako učitel matematiky, deskriptivní geometrie a kreslení na chroustovické škole, kde se podílel na základním vzdělávání velkého množství školáků společně se svou manželkou paní Marií Němečkovou (1925).
Byl dobře známý i širší veřejnosti jako nadaný výtvarník a divadelní nadšenec, který spolupracoval
s místními i lužskými divadelními ochotníky.
Bydlel se svou rodinou (manželkou a třemi dětmi
Májou, Hanou a Alešem) a rodiči své manželky Jaroslavem (1901 - 1979) a Marií (1903 - 1993) Janžurovými ve stavení číslo popisné 29 v těsné blízkosti
chroustovické Sokolovny.
Pan Aleš Němeček zůstává ve vděčné paměti zvláště
těch, kteří měli a mají blízko ke kultuře. Svou profesí, životním úsilím, schopnostmi a zálibami pokračoval v příkladné tradici činorodé a kulturní práce
venkovské inteligence. Čest jeho památce!
P. S.
Foto z archivu Aleše Němečka ml.

-9-

FRANTIŠEK NAVRÁTIL - 100 LET

Letos uplyne 160 let od narození a 100 let od
úmrtí chroustovického rodáka
kapelníka Františka Navrátila

k zásadnímu obratu. S velkým nadšením rozvíjel
svůj hudební talent. Poznal hudbu na vyšší úrovni
a ta se mu stala vzorem a cílem.
František Navrátil se oženil s Marií Kuželovou,
dcerou šafáře. Narodily se jim tři děti. Syn František
- pozdější profesor učitelského ústavu, syn Josef
a dcera Anna, provdaná Cibulková.
Spořádané rodinné zázemí bylo určitě předpokladem
časově náročné kapelnické činnosti. Z dostupných
materiálů vyplývá, že František Navrátil svou kapelu doslova vychoval. Dbal o růst odborné úrovně,
vyučoval mnoho žáků ve svém rodinném domku,
který byl jakousi malou hudební školou.
Základní kádr jeho kapely tvořilo asi 30 hudebníků.
Chroustovická kapela brzy přesáhla svou úrovní rámec chroustovického regionu a byla zvána k různým
slavnostním příležitostem do vzdálenějších míst,
a to k slavnostem významu oblastního i národního
(výstavy, cvičení hasičů, sokolské slety, oslavy jubilejí i plesů). Kapela hrála na jubilejní výstavě v Praze i v tehdejším hlavním městě Vídni. Byla vyhodnocena jako druhá nejlepší kapela Čech.
F. Navrátil byl zakládajícím členem hasičského
sboru, byl i členem okrášlovacího spolku. Pokoušel
se rovněž o vlastní kompozici, byla ale zřejmě okrajového rázu. Výsledky jeho životního snažení jsou
však pozoruhodné. Jako chudý řemeslnický tovaryš
František Navrátil se narodil v Chroustovicích se dal na zkušenou do světa. Usilovnou prací na
v chalupnické rodině dne 28. 5. 1853.
sobě samém, obětavostí a organizovanou hudební
Po školní docházce se vyučil tkalcovskému řemeslu, výchovou dosáhl skvělých úspěchů.
poté odešel, jak bylo tehdy zvykem, zdokonalovat František Navrátil zemřel 17. 7. 1913 v šedesáti
se jako řemeslník do Vídně.
letech.
Toto město bylo místem, kde se zdokonalil nejen Patří mezi naše nejvýznamnější rodáky. Proslavil
v řemesle, ale i v hudbě. V hudebním prostředí naši obec v Čechách a také v cizině.
Vídně došlo zřejmě v životě mladého Navrátila
Připravil Jiří Drbal
ALBERT PRAŽÁK: NAVRÁTILOVA KAPELA

Rodný domek Františka Navrátila

Kreslil Aleš Němeček, 1993

Dne 17. června t. r. (rozuměj 1943, pozn. r.) tomu
bylo třicet let, co v Chroustovicích zemřel tamní
kapelník, učitel hudby a skladatel František Navrátil. Na jubilejní výstavě r. 1891 a na národopisné
výstavě v r. 1895 vyhrával se svou kapelou na výstavišti a noviny řadily chroustovickou kapelu vedle
Kmochovy kolínské. Pamatuji se, kterak jsem se
z toho jako hoch radoval, viděl jsem tak jméno své
rodné obce po prvé v novinách jako nějakou znamenitost, a to zásluhou Navrátilovou.
Navrátilova kapela byla pro nás hochy opravdu událostí. Když hrála v svatojakubském kostele nějakou
slavnou mši, pronikala opravdu srdce, zdálo se, jako
by ožili všichni chrámoví andělé se svými nástroji
a přiblížili svá nebesa naší zemi. Když kráčela v čele bohatých pohřbů někde od Ostrova, Boru, Turova,
Holešovic, Pošívalky a jak se přifařené naše obce
jmenovaly, bylo radostno naslouchat jejím zvukům
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v boží přírodě, vždy hrála něco jiného a nového –
byl to závod se zpívajícím ptactvem a šuměním
stromů i travin. Zvlášť slavnostně zněla při veřejných průvodech a slavnostech, o Božím těle,
o vzkříšení, o spolkových slavnostech na náměstí
nebo v zámeckém parku, to bylo městečko vždycky
vzhůru a přeplněno cizinci.
Navrátilova kapela přitahovala zrovna magneticky.
U bohatších sedláků vyhrávala i o jmeninách, zejména u statkáře Hájka. Při takových příležitostech
držívali jsme my kluci partesy, často i stojmo v tajícím ledu, sám jsem to jednou odstonal zápalem plic.
Ale mělo to zvláštní kouzlo pozorovat Navrátilovy
muzikanty zblízka, sledovat taktovku a povely kapelníkovy, aspoň „takto“ s nimi spolupracovat.
Náležet k Navrátilově kapele bylo vyznamenání,
byl to průkaz skutečného umění. Navrátil vybíral
svůj soubor přísně, protože to, co provozoval, bylo
skutečné umění, jímž bylo možno se pochlubit. Býval zván při slavných příležitostech do sousedních
měst široko daleko, někdy až na Moravu a do Prahy,
na biskupský dvůr do Chrasti, na knížecí do Slatiňan
aj., řezenský kníže Thurn – Taxis si ho nemohl dosti
vynachválit při chroustovických, rychumburských
a litomyšlských návštěvách, pověst byla opravdu
slavná. Kdykoliv se ozvalo v rozhovoru slovo
Chroustovice (např. když jsem mluvil s Jindřichem
Mošnou, biskupem Brynychem, knížetem Auerspergem, s Vrchlickým, s Antonínem Dvořákem), vždy
padlo i slovo Navrátil, tak utkvěl i těmto osobnostem chroustovický kapelník v mysli.
Není divu, že byl Navrátil Chroustovičanům drahý,
že na něj byli i pyšní. Oblažoval je uměním a povznášel mysl i srdce vzhůru. Šel za ním mladý i starý, zvláště hrál – li v taneční síni a kouzlem své hry
omamoval srdce i smysly jako cikán z básně Vrchlického „Cikánovy housle“.
Navrátil chodil si pansky, projevoval se již na první
pohled jako osobnost, byl si vědom svého významu
a věděl, že musí se doporučovat i vnějším projevem,
jen tak jedná sobě a svému tělesu i vnější vážnost.
Tak vedl si i jako učitel hudby. Učil mne několik let
houslím, s vážností opravdu profesorskou, až na to,
že dovedl klepnout prudce přes prsty za každý falešný tón a docela zavyuškovat. Doma poznali hned
podle stop na ruce či na uších, zda kdo uměl či neuměl.
Navrátil měl svou učební metodu, učivo psal na
prázdný notový papír zpaměti, byla to vždy starost,
aby žák vyhověl a mohl si domů donést další úkol.
Vidím ho podnes, jak se rozmýšlel, zda jsem opravdu zdolal daný úkol, jak rozvážně sedal s brkovým
perem v ruce k notovému sešitu, jak si pohvizdoval
a připsal nakonec skoro kaligraficky další cvičení.
Jako houslista jsem sice nijak nevynikal, ale přece
jsem získal za umění na housle hýzrlovské stipendium při lužském chrámu P. Marie na Chlumku, jako
královéhradecký student stal jsem se docela sbormistrem žákovského sboru na hradeckém gymnáziu,
ba učil jsem jako chudý student v Praze i hudbě (na-

vrátilovskou metodou bez náručních a náušních
demonstrací). Za všechny tyto možnosti vděčil jsem
i já chroustovickému kapelníkovi.
František Navrátil pronikal i jako úpravce hudebních textů pro svou kapelu i jako skladatel příležitostných skladeb. Nevím, zda jsou dochovány v rukopisech, ale často jsem slyšel chválit některou hru
a pochvalovatel dodával, že je to tím cennější, protože je to kapelníkův originál. Myslím, že jen osobní
skromnost a neznalost nakladatelů nevynesla i tu
Navrátilovo jméno na širší veřejnost.
Františka Navrátila poznal jsem i v jeho rodině. Měl
ctižádost upraviti dětem cestu co nejlépe a nejšíře do
světa. Jeho dva synové skutečně pronikli jako profesoři, Josef do Polska, František do Moravy. Oba
dva by se mohli rozmluviti o otci zevrubněji, mohli
by tak učiniti i bezprostřední svědkové jeho činnosti, např. dr. Zemánek, farář Oliva, řídící Balous aj.
Kapelníkův syn profesor František Navrátil (překladatel, hudební pedagog a spisovatel) připravil
Paměti na svého otce a na chroustovickou kapelu.
Četl jsem je a bylo opravdu radostno pobýti v tomto
muzikantském prostředí, mezi typickými chroustovickými figurkami, v tomto drobnosvětě, řízeném
mistrem svého oboru. Měla by je obec vydat, jako
by měla označit Navrátilův obytný domek deskou,
nadepsanou s vděčnou uznalostí: „František Navrátil zasloužil se o Chroustovice a proslavoval
svým uměním po několik desetiletí tuto starožitnou
obec.“
Albert Pražák
(Fotografii kapely a text poskytl ze svého archivu Jiří Drbal)
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Mapku zhotovil Josef Smejkal, 1993

Rozlosování SK Chroustovice
JARO 2013

FOTBAL V CHROUSTOVICÍCH

ROZLOSOVÁNÍ JARO 2013 SK CHROUSTOVICE
14

Sobota

23.3.

15 00

MUI

Chroustovice - Vítanov

15

Sobota

30.3.

15 00

MUI

Prachovice - Chroustovice

16

Sobota

6.4.

16 30

MUI

Chroustovice - Hr.Týnec

12
11

Sobota
Ned�le

6.4.
7.4.

10 00
10 30

ST
M

Ronov - Chroustovice
Chroustovice - D�enice

17

Sobota

13.4.

16 30

MUI

Rvá�ov - Chroustovice

13

Sobota

13.4.

10 30

S

Chroustovice - Rvá�ov

12
11

Ned�le
Ned�le

14.4.
14.4.

10 00
9 00

M
MP�

Kameni�ky - Chroustovice
Chrast - Chroustovice -Krouna

18

Sobota

20.4.

17 00

MUI

Chroustovice - Stolany

14

Sobota

20.4.

10 30

S

Bítovany - Chroustovice

h�.Skute�

13
12

Ned�le
Sobota

21.4.
20.4.

10 30
9 00

M
MP�

Chroustovice - Svratouch
Chroustovice - Nasavrky - Lue

h�.Hr.Týnec

19

Ned�le

28.4.

17 00

MUI

Ronov.n.D - Chroustovice

15

Ned�le

28.4.

9 00

S

Hr.Týnec - Chroustovice

14
13

Ned�le
Ned�le

28.4.
28.4.

10 00
10 00

M
MP�

Vítanov - Chroustovice
Prosetín - Lue - Chroustovice
Chroustovice - Prose�

h�. Holetín

20

Sobota

4.5.

17 00

MUI

16

Sobota

4.5.

10 30

S

Chroustovice - Ct�tín

15
14

Ned�le
Sobota

5.5.
4.5.

10 00
9 00

M
MP�

Horní Bradlo - Chroustovice
Na�eice - Chroustovice

21

Sobota

11.5.

17 00

MUI

Holetín - Chroustovice

17

Sobota

11.5.

10 30

S

Svídnice - Chroustovice

h�.Moravany

16
15

Sobota
Ned�le

11.5.
12.5.

10 30
9 00

M
MP�

Chroustovice - Zaje�ice
Chroustovice - Prose� -Krouna

h�.Chroust.

22

Ned�le

19.5.

17 00

MUI

Chroustovice - Svídnice

18

Sobota

18.5.

10 30

S

Chroustovice - Prose�

h�.Moravany

VOLNO
D�enice - Chroustovice - Zaje�ice

h�.Zaje�ice

Tun�chody - Chroustovice

17
16

Ned�le

19.5.

9 00

M
MP�

23

Ned�le

26.5.

17 00

MUI

19

Ned�le

26.5.

10 00

S

Rosice - Chroustovice

18
17

Sobota
Sobota

25.5.
25.5.

10 00
10 00

M
MP�

D�enice - Chroustovice
Zaje�ice - Prosetín - Chroustovice

24

Sobota

1.6.

17 00

MUI

Chroustovice - Rozhovice

20

Sobota

1.6.

10 30

S

Chroustovice - Vítanov

19
18

Ned�le

2.6.

10 30

M
MP�

Chroustovice - Kameni�ky
VOLNO

25

Sobota

8.6.

17 00

MUI

Chroustovice - Nasavrky

21

S

VOLNO

20
19

Ned�le

9.6.

10 00

M
MP�

Svratouch - Chroustovice
VOLNO

26

Ned�le

16.6.

17 00

MUI

Svratouch - Chroustovice

22
21
20

Sobota
Sobota

15.6.
15.6.

10 30
9 00

S

VOLNO

M
MP�

Chroustovice -Vítanov
Chroustovice - Zaje�ice

Jarní příprava 2013
Zdravíme všechny naše příznivce v novém roce 2013.
Kondiční tréninky pro muže jsou každé úterý od 18 hodin v posilovně v zámku a každý pátek od 18 hodin na hřišti. Omluvenky přijímá trenér Jan Uhlíř a nebo kustod Martin Balous.
Starší žáci se připravují na jarní soutěž společně s moravanskými žáky každé úterý a pátek od 17 hodin ve sportovní hale obce
Moravany pod vedením Jardy Korečka a přípravka se schází
k tréninkům každé úterý od 17 hodin pod vedením trenérů
Jardy Havlíčka a Ivo Tégla.
Zimní turnaje
I v letošním roce se účastníme zimních turnajů. Je to určitě
dobrá příprava s kvalitními soupeři pro jarní kolo soutěže.
Muži sehráli turnaj na umělé trávě v Chrudimi:
Skuteč - Chroustovice 3:5 (2:2) branky: Filip Uhlíř, Aleš
Žídek, Marcel Dostál 3x
Chroustovice - Stolany 5:1 (3:0) branky: Marcel Dostál 4x,
Josef Dvořák P. K.
Svratouch - Chroustovice 1:5 (1:1) branky: Marcel Dostál
4x, Daněk Tomáš
Krouna - Chroustovice 7:2 (3:1) branky: Marcel Dostál 2x
Starší žáci se zúčastnili několika turnajů s atraktivními týmy,
jako je Slavia Praha, Hradec Králové atd. a z těchto zápasů
získali cenné zkušenosti.
Přípravka sehrála turnaje v Chrasti a v Moravanech, kde naši
malí fotbalisti bojovali o každý balón se zkušenými mužstvy
z okolních obcí a měst.
SK Chroustovice

h�.Moravany

Druhý zleva: R. Hynek, M. Provazník, V. Pospíšil, R. Shejbal, K. Rejman, 2.řada: M. Horák, D. Blažek, René Gábor, vpředu: K. Shejbal

h�.Hr.Týnec

Zleva: Tereza Chabadová, Jiří Barák, Filip Šotola, Honza Dlouhý,
Jaroslav Havlíček, Matyáš Tuček, Tomáš Tégl, Jakub Dostál
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