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REVITALIZACE RYBNÍKA VE LHOTĚ U CHROUSTOVIC

Městys Chroustovice získal dotaci z Ministerstva zemědělství ČR na revitalizaci rybníka v místní části
Lhota u Chroustovic ve výši 2 miliony Kč, z vlastních zdrojů zaplatil cca 780 tisíc Kč.
Celková revitalizace proběhla celá v uplynulém roce.

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané 29. 3. 2017

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
l plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
l rozpočet městyse Chroustovice na rok 2017 jako schodkový.
Celkem příjmy rozpočtu ve výši 26 000 000,- Kč
Financování – převod části přebytku z minulých let na ZBÚ
14 075 000,- Kč
Celkové zdroje rozpočtu ve výši 40 075 000,- Kč
Celkem výdaje rozpočtu ve výši 40 075 000,- Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši 40 075 000,- Kč
Dále schvaluje:
lzávazné ukazatele rozpočtu pro Základní školu T. G. Masaryka a mateřskou školu Chroustovice, okres Chrudim, ve výši
2 083 100,- Kč,
l podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů uzavření smlouvy o přijetí úvěru od
České spořitelny a.s. (IČ 45244782) do výše 10 000 000,- Kč
na financování rozpočtovaných akcí roku 2017 se splatností do
5 let a zajištěného budoucími příjmy obce,
l kupní smlouvu a smlouvu o zřízení práva zpětné koupě
s kupující Monikou Zachovou, nar. 11. 9. 1974, bytem Jiráskova 467, 538 51 Chrast. Městys prodává část pozemkové parcely č. 455/49 v k.ú. Chroustovice, druh pozemku orná půda, která
je dle GP č. 318-71/2014 označena jako p.p.č. 455/86 o výměře
894 m2 za prodejní cenu ve výši 290,- Kč/m2 + DPH,
l dodatek č. 8 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby s Odborným učilištěm Chroustovice, Zámek 1, 538 63
Chroustovice, IČ 60103370 v domě s 16 chráněnými byty
Chroustovice č. p. 254 ze dne 30. 6. 2009. Dodatek č. 8 specifikuje článek V. stávající smlouvy, a to výši finančního příspěvku poskytovateli PS na období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 v částce 133 000,- Kč.

Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva

městyse Chroustovice konané 21. 6. 2017
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
l plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
l celoroční hospodaření a výsledek hospodaření za rok 2016
a dále závěrečný účet městyse za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016 bez výhrad.
l účetní závěrku městyse Chroustovice za úč. období roku 2016.
Bere na vědomí:
lceloroční hospodaření a výsledek hospodaření za rok 2016
a dále závěrečný účet DSO „Rozšíření vodovodu Chroustovice“ za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 bez výhrad,
l celoroční hospodaření a výsledek hospodaření za rok 2016
a dále závěrečný účet DSO „Svazku obcí Košumberska“ za
rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2016 bez výhrad,
l hospodaření městyse za měsíce leden – květen 2017.
Dále schvaluje:
l rozpočtové opatření č. 1/2017,
l záměr prodeje části pozemkové parcely č. 750, zahrada
v k.ú. Lhota u Chroustovic (dle předložené žádosti) kupující
Ivě Jirouškové, Lhota u Chroustovic 49, 538 63 Chroustovice
za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady spojené
s vyměřením a převodem pozemku hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovité věci je nabyvatel,
l záměr prodeje části pozemkové parcely č. 750, zahrada
v k.ú. Lhota u Chroustovic (celá p.p.č. 750 zmenšená o pás
o šíři 3 m podél st.p.č. 99 a p.p.č. 772/111 v zadní části rozšířen
pro vjezd na p.p.č. 772/111) kupujícím Martinu Fikejsovi a Ro-

maně Fikejsové, oba bytem Lhota u Chroustovic 25, 538 63
Chroustovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
Náklady spojené s vyměřením a převodem pozemku hradí
kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovité věci je nabyvatel,
l poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městyse
Chroustovice pro SK Chroustovice ve výši 100 000,- Kč na
provozní činnost oddílu kopané v roce 2017, 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,
l
Strategický plán rozvoje městyse Chroustovice na
období 2017-2020.
l Souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí podpory z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova v roce 2017 – dotační titul č. 6 Podpora obnovy sportovní infrastruktury na projekt „Výstavba víceúčelového sportovního hřiště v obci Chroustovice“.

MÍSTNÍ KNIHOVNA CHROUSTOVICE
Vážení občané, milí čtenáři!
V Chroustovickém zpravodaji č. 77 z června 2016 jsem
Vás informovala o čtenářských možnostech místní
knihovny na faře.
Řada občanů již této možnosti využívá a je spokojena
zejména s nabídkou knih z výměnného fondu Chrudim.
Jedná se o nejnovější romány i světové bestsellery.
Dovoluji si Vás také upozornit, že někteří čtenáři z dřívějších let vypůjčené knihy dosud nevrátili.
Prosím tedy všechny: podívejte se do svých knihoven
a pomozte najít zatoulané knížky. Jsou to právě ty
z výměnného fondu Chrudim. Nenalezené knihy budeme
muset zaplatit.
Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.
Hana Téglová, správce knihovny
Knihovna bude otevřena i o prázdninách.
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Název knihy:
Šimrání u srdce
Co ještě napsal život
Já Sindy
Po stopách štěňátka
Stopa v mém srdci
1 000 divů světa
Krtek hádá, jak to je
Bitvy: 5000 let válčení
Když chci stavět dům
Červené oči
Noc oživlých mumií
Strážci dobra
Kam se vytrácí láska
Výborně Elizabeth
Hádanka
Marek, já a Yveta
Potisky
200 nápadů
Pro naše děti a mámy
Cesta zpátky
Kuchyně křížem krážem
Co chci vědět o zvířatech
Všechno o rybaření
Já, Rembrandt
Parta z barevného sídliště

Autor:
Both Sabine
Svobodová Vlasta
Brandejsová Irena
Jost Alain
Lanczová Lenka
Bedurftig, Friedemann
Žáček Jiří
Grant R. 6
Pejchal Jiří
Higgins Clark
Březina Thomas
Burdová Michaela
Lanczová Lenka
Blyton Enid
Blyton Enid
Smetanová Jana
Peny Martin
Sčoty Paul
Fischerová-Kvěchová
Kratochvílová Jana
Hůna Vladimír
James Diane
Purnell Gareth
Veiss David
Svobodová Vlasta

110 LET OD NAROZENÍ
JOSEFA HAŠKA A BOHUSLAVA SUCHÉHO
Před 10 lety vzpomněl PhDr. Pavel Studnička stoletého výročí narození našich akademických malířů.
Dnes se opět k tomuto výročí vracíme.
Josef Hašek se narodil v Chroustovicích 27.11.1907.
Zde se také oženil s Marií Klofandovou, měli dceru Mařičku a prožili tady značnou část života.
V roce 1961 se přestěhovali do Pardubic, kde Josef Hašek zemřel 20. 2. 1967.

Bohuslav Suchý se narodil v Praze 18. 11. 1907.
Brzy osiřel, a proto se k výtvarnému vzdělání dostal
opožděně a složitě. Oženil se s Ludmilou Vobejdovou
a s ní žil od roku 1938 v Chroustovicích. Měli dvě děti Bohuslavu (provdanou Kolkovou) a Svatopluka a žili
zde v rodinném domě až do roku 1960, kdy se odstěhovali do Pardubic. Zde zemřel Bohuslav Suchý 8. 4.
1967.
Oba malíři studovali u profesora Otakara Nejedlého, tehdy velmi známého a významného umělce.
Zatímco podobu obou malířů mají v paměti už jen ti nejstarší, jejich díla zůstávají tady s námi a nestárnou.
Topoly u řeky Olšinky viděli oba umělci stejně, ale každý
z nich je namaloval svým osobitým způsobem, a přece
krásně. Síla umění je u obou malířů trvale zastoupena.
L. S.

Bohuslav Suchý: U malého splávku

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy
rozloučit s panem
Ing. Ivanem Chabadou.
Rovněž děkujeme za ústní
a písemné projevy soustrasti
a za květinové dary.
Rodina Chabadova

Josef Hašek: Topoly

INZERÁT

OPRAVY ODĚVŮ

Za celou naši rodinu děkujeme všem, kteří se
přišli rozloučit s panem
Jaroslavem Němečkem.
Také děkujeme za všechny projevy soustrasti
a květinové dary.
Manželka Hana Němečková a děti s rodinami

Nabízím opravy oděvů a jiných textilních výrobků.
Zkracování kalhot, výměna zipu, oprava trhlin a jiné.
Po domluvě si mohu věci vyzvednout a zpět dovézt.
Kontakt:
Paulusová Zuzana 721 846 980 (7 - 18), 733 366 979
IČO 05407176
Chroustovice Holešovice
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KARNEVAL V MĚSTCI

Jako každý rok, tak i letos uspořádala parta rodičů
v Městci pro děti v sobotu 25. 2. 2017 dětský karneval.

Děti se vyřádily i na tanečním parketu, mnohdy i s rodiči.
A po tanci si všichni s chutí dali dobré občerstvení.

Na děti i dospělé čekala spousta soutěží o drobné ceny
nebo sladkosti. Nesměla chybět tradiční „židličkovaná“,

Jsme rádi, že se dětem karneval líbil, a děkujeme všem,
kteří se zapojili do příprav zábavného odpoledne.
Š.M.
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JIDÁŠ V MĚSTCI
Jako již tradičně i letošní rok chlapci z Městce chodili od Škaredé středy, kdy odletěly zvony do Říma,
po vsi hrkat.

I přesto, že chlapců tento rok bylo málo, se vše vydařilo a jsme rádi, že mladá generace dodržuje zvyky generací předchozích.

Tento rok se ovšem vrátili k tradiční výrobě Jidáše,
která bývala před lety (viz černobílé fotografie). Jidáš byl ustrojený ve slámě.

Na Bílou sobotu potom vše završili průvodem s Jidášem přes celou ves a jeho následným upálením.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHROUSTOVICE
Noc s Andersenem
Andersenova noc, plná komiksových příběhů ze známých časopisů Čtyřlístek, proběhla na naší základní
škole 20. dubna tohoto roku. Opět jsme se tak zapojili do
celorepublikové akce na podporu čtenářství, kdy většina
malých čtenářů nocuje s knížkami v knihovnách.
Tentokrát přespávali žáci z první až čtvrté třídy se čtyřmi zvířecími kamarády Fifinkou, Bobíkem, Pinďou a
Myšpulínem. Autorem těchto známých komiksů je pan
Jaroslav Němeček.
Do školy, v nápaditém převlečení, dorazily děti vybavené polštářky a spacáky na noční čtení pohádek, na které
v dnešní uspěchané době není doma tolik času. Společně
s dětmi přišli i jejich obětaví rodiče, kteří celé odpoledne
příjemně zpestřili.
Dozvěděli jsme se také něco o vzniku časopisu Čtyřlístek. Úvodní krátké divadelní představení „Jak šel Čtyřlístek na výlet“ v podání vyučujících odstartovalo soutěže a nejrůznější hry, na záchranu Čtyřlístku před zlou
čarodějnicí Kuromárou. Děti nevynechaly žádné stanoviště, soutěžily s balónky, luštily tajné zprávy, ochutnávaly nejrůznější zdravé dobroty od Fifinky, jezdily na
kole se zajícem Pinďou, zacvičily si i se silákem Bobíkem a s kocourem Myšpulínem prováděly vědecké pokusy. U jednotlivých stanovišť také četly a plnily rozličné úkoly.
Po výborné večeři si děti zazpívaly a zhlédly krásnou
pohádku, kterou skvěle zahráli žáci deváté třídy.
Samozřejmě, že nechyběla ani očekávána noční stezka.
Děti při svíčkách potkávaly pohádkové bytosti a v cíli
u čarodějnice Kuromáry získaly sladkou odměnu v podobě
hadů a pavouků. Ráno nás čekala výborná snídaně a děti
obdržely diplomy za své statečné přespání ve škole.
Děkujeme všem pomocníkům za jejich ochotu, výbornou
spolupráci i maminkám za výborné dobrůtky.

Na úvod děti zazpívaly a zatančily píseň „Vozilo se na
jaře“. Pak vstoupila písmenková královna se svými
pohádkovými bytostmi a uložila dětem úkol, aby všem
přítomným dokázaly, že už umí číst. Děti četly pohádku
o Sluníčku. Všichni pak rytíři Dobrého slova slíbili, že
se budou ke knihám chovat opatrně a s úctou, že je budou
opatrovat jako nejvzácnější poklady. Nakonec děti obdržely pasovací listinu, šerpu, květinu, knihu, pastelky,
ořezávátko i voňavou perníkovou záložku se svým jménem na památku.

Celá akce končila slavnostním přípitkem, rozkrojením
dortu a přáním, aby se prvňáčkům knížka stala dobrým
kamarádem.
Ráda bych zároveň poděkovala všem, kteří se na této
akci podíleli za jejich skvělou pomoc a spolupráci.

Pasování na čtenáře
Ve středu 31. května 2017 se na chroustovické základní
škole uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře.
V tento den se sál zaplnil rodiči i prarodiči, kteří se přišli
podívat na své malé školáky. Pozvání na tuto akci přijala
paní starostka Marie Tlapáková, ředitelka školy Marie
Houdková i zástupkyně školy Ludmila Kociánová.

Škola v přírodě – 22. 6. - 27. 6. 2017
V pondělí 22. června žáci 3., 4. a 5. třídy přišli do školy
s kufry, zamávali svým rodičům a vyrazili do školy
v přírodě. Cíl byl jasný - penzion Svojanov. Po skoro
dvouhodinové cestě nás autobus dovezl na místo. Tady
jsme museli zdolat první překážky, napnout všechny síly
a k penzionu se dopravit po vlastních, což všichni hravě
zvládli.
Jen co jsme se ubytovali, čekalo žáky rozdělení do čtyř
skupin, jejichž členové celý týden usilovali o získání rytířské hodnosti. To však ani v dávné minulosti nebylo
jednoduché, a tak i naši adepti museli prokázat šikovnost
a dovednost v různých činnostech.
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Nejprve jsme po krátkém průzkumu okolí vyrazili do
lesa, kde si naše skupiny vybudovaly své hrady. Byly to
opravdu mohutné a nápadité stavby, a tak všichni společně udělali první úspěšný krok k tomu, aby byli přijati do
řádu rytířů. Potom už následovaly další úkoly, jako například navrhnout a nakreslit erb a vytvořit zbroj, vymyslet
skupinový rytířský popěvek nebo zatančit středověký
tanec. Velkou inspirací nám byla návštěva hradu Svojanov. Tam na nás dýchla atmosféra dávné historie hradu. V budově zbrojnošů jsme se stali odborníky na středověké zbraně a brnění. Prohlídka sklepení se středověkými mučícími nástroji byla taky zajímavá. Někteří
z nás nedokázali odolat a hned si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to bylo nechat se mučit. Naštěstí všichni vyvázli ve zdraví, a tak jsme si ještě prošli přilehlé zahrady. Při
prohlídce jsme se také seznámili s pověstmi, které se
váží k minulosti hradu. To byla příležitost pro naše skupiny, které se po návratu pustily do ztvárnění dávných
příběhů. A tak na nás večer dýchly dávné boje se Švédy,
nebo příběh zazděné paní a plačícího dítěte. Kromě
poznávání jsme se každý den poctivě věnovali tréninku
rychlosti, síly a obratnosti v různých sportech.
Vše bylo zdárně splněno a už tu byl čas, aby si naši noví
rytíři sbalili zavazadla, naposledy se s chutí najedli
v jídelně a vydali se na cestu do svých domovů.
Škola v přírodě slovy dětí za 4. třídy
V pondělí jsme odjeli do školy a vyrazili jsme do Svojanova. Cesta byla dlouhá, ale také jsme si prohlédli krásné
okolí města Poličky. Dorazili jsme na místo a čekali jsme
na vedoucí dvou chalup, aby nás ubytovala. Ubytovali
jsme se a paní učitelky si nás svolaly do nádherné jídelny,
kde nám okamžitě oznámily, že jdeme na hřiště pod chalupami. Druhý den jsme kreslili návrhy erbů, jelikož naše
celoškolní hra byla na téma středověk. Poté jsme šli na
poštu koupit známky a podívat se na rybník. Ve středu
jsme se podívali na hrad Svojanov. Tam jsme šli na prohlídku, abychom se dozvěděli něco o středověku. Ukázali nám nádvoří, mučírnu a dům zbrojnošů a řekli nám pár
pověstí, které se týkají hradu.
Šárka Malá
Ze začátku, když jsme přijížděli, to byla hrozná cesta,
protože jsme museli tlačit věci do kopce. Pak nás rozdělili do pokojů. Tam jsme si vybalovali věci. Potom nás
rozdělili do týmů. Dostali jsme tyto úkoly:
1. postavit hrad v lese,
2. postavit hrad z kamenů a pak ho vybarvit,
3. udělat divadlo.
Byli jsme na hradu Svojanov. Nejvíc se nám líbila mučírna.

4. Otázky na hrad.
5. Nacvičit tanec. Taky jsme cvičili tanec „Pukrlé“. Na
diskotéce jsme tančili ploužáka.
6. Udělat erb a pak ho nakreslit na tričko.
Jára Havlíček
Školní výlet do ZOO v Jihlavě
Ve čtvrtek 16. června 2017 odjely třídy 1., 3. a 4. na výlet
za zvířátky do zoologické zahrady v Jihlavě, na který se
děti už velmi těšily.
Ráno nás autobus odvezl přímo k ZOO, kde nás radostně
vítaly legrační surikaty. Počasí nám přálo, a tak jsme si
v klidu prošli celou zoologickou zahradu. Od 13. hodiny
se nás ujal místní průvodce, který nám poutavě vyprávěl
o všech zvířatech. V příjemném prostředí místní restaurace se všichni naobědvali a nakoupili si různé dárky
a suvenýry na památku. Kolem 15. hodiny byl přistavený
autobus, který nás odvezl zpět do školy.
Pro všechny to byl příjemně a užitečně strávený čas. Dozvěděli jsme se spoustu nového o zvířatech z dalekých
krajin.

Výlet 6. třídy do pravěku
Ve čtvrtek 25. května 2017 se žáci šestého ročníku vydali v rámci školního výletu na výpravu do pravěku.
V Archeoparku ve Všestarech jsme absolvovali dva výukové programy. První z nich se věnoval odívání v pravěku.
Děti si tak mohly vyzkoušet oblečení Keltů nebo Římanů, v závěru programu si vyrobily vlastní šperk z mušle. Druhá část byla o pravěké stravě. Zde si žáci vyzkoušeli práci na poli s replikami tehdejších nástrojů,
rozeznávali podle čichu bylinky, každý se podílel na
mletí obilí na zrnotěrce nebo žernovu. A po úspěšném
rozlouskání ořechů si nakonec uvařili a ochutnali pravěkou kaši.
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Exkurze do hvězdárny
Ve čtvrtek 25. května 2017 se sešli žáci šesté a sedmé
třídy na nádraží v Uhersku, aby se vydali na exkurzi do
Hvězdárny a planetária v Hradci Králové.
Dopoledne žáci strávili na Velkém náměstí v Hradci,
kde pro ně byly připraveny soutěže, které měly prověřit
jejich znalosti z dějepisu, českého jazyka, zeměpisu
a matematiky.
Kolem poledne se žáci přesunuli k planetáriu. Program
byl pro ně připraven v digitálním planetáriu, které
vzniklo v těsné blízkosti hvězdárny.
Ještě před samotným programem si žáci mohli prohlédnout obě patra budovy.
V jednotlivých částech expozic byly předvedeny nejdůležitější fyzikální jevy a jejich projevy v přírodních procesech.

Za tento den jsme se toho hodně dozvěděli a moc si to
užili.

Poté následoval v promítacím sálu živě moderovaný pořad o Sluneční soustavě s důrazem na Zemi jako planetu.
Žáci si tak zblízka prohlédli noční oblohu - ukázky významných hvězd a souhvězdí, ekliptiky, pohybu Slunce
po ekliptice vlivem obíhání Země okolo Slunce, zdánlivý
pohyb Slunce od východu k západu, Sluneční soustavu
a okolní planety.
Exkurze do Brna
Dne 23. května 2017 jeli žáci 8. a 9. třídy na exkurzi do
Brna. Nejdříve jsme se prošli okolo pověstného hradu
Špilberk a potom jsme jeli šalinou do pisáreckého muzea Anthropos.
Tam jsme se dozvěděli od paní průvodkyně, jak žili pravěcí lidé, a mohli jsme si prohlédnout mamuta v životní
velikosti.

Výlet 9. třídy
Deváťáci si svůj závěrečný výlet naplánovali na 30.5.1.6. 2017 do Žďáru nad Sázavou. Ubytováni byli v autokempinku Pilák na Pilské nádrži.
Navštívili místní zámek patřící dodnes potomkům rodu
Kinských. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavostí týkajících se přímo založení a pojmenování města, o jeho strategické poloze mezi Moravou a Čechami, o presbytariánech (mužský řád, který postavil a spravoval místní
panství) i o významném architektovi Janu Santinim.
Prohlédli si poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je na seznamu památek UNESCO. Prošli se po místní naučné stezce, vedoucí právě kolem Zelené hory. Obešli v okolí nejbližší sochy Michala Olšiaka
– hamroně, mamlase, koně, mamuta a pomezní kámen
(Čechy - Morava).
Volné chvíle trávili na místním sportovišti, ve vodě a nebo vařením vybraných pochoutek, jako jsou gulášky, palačinky či steaky. Počasí jim přálo a svůj poslední společný výlet si opravdu užili.

Pak jsme se vrátili do středu města na největší náměstí
v Brně s čilým prodejním ruchem, na Zelný trh, kde
jsme mohli vidět divadlo Husa na provázku, Biskupský
dvůr a Moravské muzeum.
Zastavili jsme se také v průjezdu Staré radnice pod
symbolem města - Brněnským drakem.
Prohlédli jsme si architektonicky zajímavé domy na náměstí Svobody a odpoledne jsme navštívili hrobku kapucínů s originálními mumiemi členů a dobrodinců
kláštera a s ostatky vůdce pandurů – barona Trencka.
Po zajímavé prohlídce jsme se šli podívat do kostela Nalezení sv. Kříže.
-8-

ARKTIDA

Ve středu 21. června 2017 jsem s pomocí úžasných
rodičů a kolegů zorganizovala pro děti poslední
družinovou akci tohoto školního roku s pracovním
názvem ARKTIDA.
Pro děti byly připraveny originální soutěže a sladké odměny. Ze školáčků byli najednou roztomilí tučňáci
a lední medvědi.
Tento den v „Arktidě“ byl velice příjemný a milý. Jen
místo sněhu pořádně svítilo sluníčko.
Nakonec se dětem zahrála krátká tematická pohádka
a bezvadné slečny z 9. třídy zatančily tučňáčí tanec.

Rodiče mohou být na své ratolesti právem hrdí.

A mohlo se opékat. Radostný úsměv, rozzářené oči dětí,
spokojení rodiče, to je to, o co jsem se snažila.
Družinová akce plná pohody splnila svůj cíl. Usmívejme
se a buďme na sebe hodní.
S úsměvem Věra Bulvová, vychovatelka ŠD

Komunitní škola Chroustovice, z. s.
Komunitní škola ukončila svou letošní činnost 20. června
vystoupením dětí anglické konverzace, kterou vedla
paní učitelka Petra Drobná.

Zkouška probíhala formou vystoupení žáků v anglickém
jazyce za hojného počtu rodičů. Zhlédli jsme anglickou
pohádku O řepě, několik básniček, písničky a hry.
-9

Celá akce byla zakončená předáním certifikátů, přípitkem a malým občerstvením.
Školní chodba
V našem životě jsou chvíle, kdy zažíváme pocity obrovského štěstí a zadostiučinění. Takové pocity máme možnost zažít v okamžiku, kdy vejdeme do chodby v suterénu naší krásné školy.
V tu chvíli na nás dýchne z jedné stěny hrdost na to, že
jsme Češi a máme v naší tak maličké zemi tolik úspěšných sportovců.

Usmívá se na nás krásná biatlonistka Gábina Koukalová, v hokejové bráně se soustředí na svůj sportovní výkon Dominik Hašek a nechybí ani zastoupení nejoblíbenějšího sportu - fotbalu. Na druhé straně se můžeme
přenést do pouště a pralesa s nejrůznějšími zvířaty.

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Píší to i noviny,
už jsou tady prázdniny.
Děti sedí u vody
nebo baští jahody

Určitě se už všichni těšíme na léto, ale ještě než přijde, pojďme si společně zavzpomínat na to, co jsme
s dětmi ve školce prožili.
Celý rok jsme pracovali v centrech aktivit, jejichž
nabídka byla opravdu rozmanitá, a děti si každý den
mohly vybrat jinou činnost.
Jaro ve školce

Tyto krásné pocity můžeme zažívat nejen my, ale i všichni žáci naší školy díky úžasnému nápadu naší paní zástupkyně Ludmily Kociánové, která žákům při hodině
výtvarné výchovy vnukla myšlenku, proč si nezvelebit
stěny chodby do šatny obrázky vlastní tvorby. Žákům
se tak skvělý nápad zalíbil a pustili se s vervou do titěrné
a zdlouhavé práce, která zabrala téměř celé druhé pololetí. Při hodinách výtvarné výchovy a světu práce se pomaličku, ale jistě stěny začaly zaplňovat. Než se žáci 8.
a 9. třídy dopracovali ke konečné podobě naší krásné
chodby sice trvalo hodně dlouho, ale výsledek jejich práce skutečně stojí za to.
Při této práci se žáci měli možnost naučit pečlivosti
a hlavně trpělivosti, která se jim do života bude určitě
velmi hodit.

Protože jaro na sebe letos nechalo dlouho čekat, my jsme
toho využili a užili si spoustu legrace na sněhu. Nakonec
se nám ho přece jen podařilo přivolat tím, že jsme si vyrobili Moranu a nechali ji za doprovodu písniček a básniček odplavat po řece.
A jaro bylo tu! Všude kolem nás se začala probouzet
příroda a my se při našich procházkách nemohli vynadívat na první jarní kytičky, poslouchali jsme prozpěvování
ptáčků a netrpělivě vyhlíželi vlaštovičky, které se vracely
z teplých krajin.
Do školky za námi přijelo divadlo s krásnou pohádkou
Jak zvířátka přechytračila lišku.
Předškoláci navštívili první třídu v naší základní škole
a zkusili si to, co na ně samotné už zakrátko také čeká.
Před Velikonocemi jsme si školku vyzdobili vlastnoručně vyrobenými kraslicemi, kuřátky, zajíčky apod. To vše
vyvrcholilo velikonočními dílničkami s rodiči.

Všem, kteří se na výzdobě naší teď už krásné chodby
podíleli, velmi děkujeme. Děkujeme především naší nápadité paní zástupkyni a také žákům 8. a 9. ročníku,
kteří se nesmazatelně zapsali do stěn naší školy.
Všichni jsme za jejich práci velmi vděčni a velmi si jí
vážíme. Díky jejich krásným obrázkům na stěnách budeme mít na ně trvalou vzpomínku. Jsme velmi pyšní na to,
že máme v naší škole tak šikovné žáky.
Soutěž ve sběru baterií
Naše škola je zapojena již mnoho let do celorepublikového projektu RECYKLOHRANÍ. V rámci tohoto projektu
v letošním školním roce 2016/2017 naše škola vyhlásila
soutěž ve sběru baterií mezi třídami. Soutěžily všechny
třídy od první až do deváté. Nasbírané baterie se vážily
vždy po třech měsících a navážené množství se přepočítávalo na žáka. Poslední závěrečné vážení proběhlo v pátek 2. 6. 2017. Celý školní rok mezi favority patřili druháci, šesťáci a deváťáci. Boj to byl napínavý až do poslední minuty vážení, kdy bylo rozhodnuto. Na třetím
místě skončila 6. třída s 10,84 kg na žáka, na druhém
2. třída s 15,64 kg na žáka a první místo vybojovala
9. třída s 17,80 kg na žáka.
MOC GRATULUJEME a doufáme, že příští rok budeme
pokračovat se stejným nadšením jako letos.

V týdnu bezpečnosti nás ve školce navštívila zdravotní
sestřička, která dětem ukázala zásady první pomoci.
Navštívili jsme také hasičskou zbrojnici a středňáci
a předškoláci dokonce Policejní stanici ve Vysokém
Mýtě. Tam si mohli vyzkoušet policejní helmu, naučili
se brát otisky prstů a každý si mohl sednout do skutečného policejního auta
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Zaskotačili jsme si na Čarodějnickém reji a Dni dětí ve
znamení námořníků a pirátů.

Každá třída si nacvičila taneční vystoupení na Májové
oslavy.
Na školní výlet jsme se vydali všichni ze třídy a navštívili jsme Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, kde

jsme společně s Kašpárkem hledali ztracenou princeznu.
Dobře to dopadlo a princeznu jsme pomohli zachránit.
Na konci června jsme se za účasti vedení městyse, vedení
základní školy, rodičů, babiček, dědečků, kamarádů a jiných příbuzných slavnostně rozloučili s našimi předškoláky krátkým vystoupením.
A protože se nám po prázdninách už do školky nevrátí, tak
si ji ještě pořádně užili tím, že v ní jednu noc přespali.
S hrdostí se vám můžeme pochlubit, že jsme zdárně
ukončili celoroční projekt Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky, ve kterém jsme s dětmi rozvíjeli jejich
pohybovou zdatnost.
To vše je jen zlomek toho, co jsme v naší školce zažili.
No a co říct na závěr:
Přejeme vám všem krásné prázdniny plné odpočinku
a rozzářených očí Vašich dětí. Užívejte si je, protože jsou
přece to nejcennější, co máme.
Už teď se všichni těšíme na nový školní rok, na nové
i stávající kamarády a na to, co nového v naší krásné
školičce zažijeme.
Za kolektiv MŠ Jitka Vacenovská

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - JARO 2017

Stela Paulusová
Holešovice

Denisa Šilhánková
Lhota u Chroustovic

David Plodek
Chroustovice

S příchodem jara, konkrétně 18. března se stal chroustovický region bohatší o nové ratolesti - po delší, nezvyklé odmlce jsme mohli mezi sebe přivítat naše nové občánky.
Sedm nových človíčků si - jak je již tradicí - dalo dostaveníčko v zrcadlovém sále chroustovického zámku a nezapomnělo s sebou přivést své nejbližší.
Díky všem přítomným za vytvoření odpovídající atmosféry pro jejich občanský start.
Fotografie z této líbivé akce a krátký
Přivítáno bylo 5 chlapečků a 2 holčičky:
videosestřih byly se souhlasem rodičů
uveřejněny na internetových stránkách
našeho městyse.
Aleš Mrázek, předseda soc. komise

Šimon Tégl
Chroustovice

Ondřej Horník
Městec
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Dominik Majerčín
Chroustovice

Lukáš Stehlík
Chroustovice

DEN ZEMĚ 2017
Jak proběhl Den Země v režii ubytovaných žáků Odborného učiliště Chroustovice:

Den Země připadá na 22. dubna, ale vzhledem k počasí
a nedočkavě bující přírodě a zeleni, zejména té travní,
jsme jej uspořádali už před Velikonocemi, a to 10. 4.
2017. Počasí jsme měli přímo exkluzivní, nálada byla
dobrá a úklid nám šel od ruky. Oproti předešlým rokům
nebylo nepořádku tolik, přesto jsme nasbírali 18 pytlů.

Ve třech partách jsme se prošli po obou březích Novohradky od Lhoty k zámku; od Bílého mostku kolem zámecké zdi, ke splavu a přes náměstí; a od Chroustovic na
Holešovice a do holešovického hájku, který si někteří
pletou s bezednou popelnicí. Pár snímků z této akce je
důkazem.

Vážíme si pomoci všech zúčastněných žáků při úklidu
přírody zanesené odpadky a moc děkujeme za jejich
ochotu aspoň zčásti napravit bezohledné počínání některých občanů.
Tomanová, vychovatelka odborného učiliště
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KVĚTNOVÉ OSLAVY 2017
Letošní oslavy se konaly 13. května opět v areálu základní školy. Po vystoupení dětí z mateřské školy se
představil Valda team ze Lhoty se svým úžasným koněm, následovalo pásmo kapely Sabrage. Po nich představila svoji práci Městská policie Chvaletice, následovala soutěž týmů uspořádaná základní školou.
V doprovodném programu měli dospělí i děti možnost
zastřílet si s vojáky či v budově školy navštívit projekt,
který připravili žáci ZŠ
Zejména mladším dětem se líbil zvířátkový kolotoč
a skákací hrad, starším pak řetízák.

Počasí letos opět vyšlo, k chuti přišla i zmrzlina, ledová
tříšť a cukrová vata.
Chceme tímto poděkovat všem, kteří se na uspořádání oslav podíleli. Samozřejmě zaměstnancům základní
a mateřské školy, ale i všem, co se starali o doprovodný
program.
Hlavním hostem, který jistě všechny potěšil, byl zpěvák,
moderátor, komik a imitátor Vladimír Hron.
Svým krásným zpěvem a vtipným vystupováním zaujal
všechny věkové kategorie. Rozdával úsměvy, podpisy
a s každým zájemcem se rád nechal vyfotit.
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DĚTSKÝ DEN LHOTA 2016 - CESTA KOLEM SVĚTA

POZVÁNKA NA LHOTECKOU POUŤ 2017
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FOTBAL CHROUSTOVICE
Posledním domácím utkáním s mužstvem Skutče (1:3) nám
skončila fotbalová sezóna 2016/2017. Se ziskem 40 bodů,
z toho 22 doma, 18 venku, jsme obsadili 11. místo. Pro mužstvo dospělých to byla po letech v 1.B třídě opět premiéra
v okresním přeboru. Po nepříliš povedené podzimní části, kdy
jsme se spíše rozkoukávali a neodehráli moc dobrých utkání,
se mužstvu povedlo kvalitně doplnit a jaro už jsme odehráli
s daleko větší jistotou a bodovým ziskem. Do jarních bojů
mužstvo posílil Josef Dvořák, který na pozici stopera napomohl zvýšené neprostupnosti naší obrany. Z hostování se vrátil
Lukáš Komárek a kraj zálohy doplnil David Kopa, který je
u nás na hostování TJ Lipoltice. Velmi výrazně nám napomohl
nejzkušenější člen kádru, a to brankář Jan Bejblík, který některými svými zákroky často přiváděl soupeře (občas i domácí)
k zoufalství a výrazně se podepsal za větší bodové úspěchy
v jarní části sezóny.
Tabulka���Okresní�p�ebor�dosp�lých
Klub
Z V R P S
B P P�
1. Prosetín
30 20 7 3 73:21 67 0 0
2. Skute��A
30 21 1 8 84:37 64 0 0
3. Svratouch
30 17 5 8 66:40 56 0 0
30 15 7 8 65:55 52 0 0
4. Rvá�ov
5. Slati�any�B
30 14 3 13 71:52 45 0 0
6. Ronov�A
30 12 8 10 72:66 44 0 0
7. Kameni�ky
30 12 7 11 57:41 43 0 0
8. Ko�í
30 13 4 13 59:67 43 0 0
9. Svídnice
30 13 3 14 71:81 42 0 0
30 10 11 9 63:52 41 0 0
10. Mi�etice�A
11. Chroustovice
30 12 4 14 58:56 40 0 0
30 10 8 12 63:65 38 0 0
12. K�ianovice
13. Holetín
30 10 5 15 49:71 35 0 0
14. He�man�v�M�stec�B 30 10 4 16 42:60 34 0 0
15. Vítanov
30 4 6 20 36:82 18 0 0
30 3 5 22 21:10 14 0 0
16. Zaje�ice

Nejlepším střelcem se stal Marcel Dostál s 13 góly, na záda mu
dýchal Pavel Derka s 12 trefami. Jsme rádi, že se do mužstva
daří zabudovávat naše mladé odchovance, ať už A. Bečičku, T.
Daňka, či V. Pospíšila a že účast na utkání byla vždy v dostatečném počtu.
Od příští sezóny se opět vrací spolupráce týmu dorostenců
Chroustovic a Moravan, takže se můžeme těšit na pár domácích zápasů krajského přeboru dorostu.
Závěrem bych rád poděkoval všem hráčům, trenérům a členům
SK Chroustovice za dobrou práci a reprezentaci našeho klubu,
všem divákům a sponzorům za přízeň a finanční příspěvky a
především Městysu Chroustovice za velkou a trvalou podporu
klubu, bez které bychom nemohli takto fungovat. V sezoně
2017/2018 na viděnou.
Za SK Chroustovice Michal Bačina
Tabulka���IV.t�ída�dosp�lých
Klub
Z
1.
Ct�tín
22
2.
Na�eice�B
22
3.
Stolany�B
22
4.
Skute��B
22
5.
Vraclav
22
22
6.
Nasavrky�B
7.
Mí�ov
22
8.
Jeniovice
22
22
9.
M�stec
10. Bojanov
22
22
11. Trhová�Kamenice
12. Ronov�B
22

V R P
S
B
16
2
4 70:25 50
13
2
7 66:37 41
13
2
7 71:48 41
10
4
8 58:41 34
8
7
7 29:50 31
10
1 11 59:63 31
8
6
8 37:47 30
8
3 11 51:49 27
8
3 11 40:50 27
6
6 10 34:54 24
6
3 13 26:53 21
3
7 12 37:61 16

P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P�
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mladší přípravka

SK Chroustovice muži

Zleva dole Lukáš Komárek, Petr Pešek,, Tomáš Málek
(brankář), Honza Beránek, Štěpán Dvořák, Petr Zelený, Maty
Petrák, stojící zprava Jakub Branda, Pepa Dvořák, Milan Bárta.
Trenéři Jiří Vondráček, Ivo Tégl
Starší přípravka

Brankář Rolínek, zleva Dostál M., Bečička A., Rejman J.,
Komárek L., Koreček J., Matucha T.
Stojící zprava Mazánek A., Derka P., Andrle V., Kopa D.,
Dvořák J. Trenér Tuček P., vedoucí mužstva Bačina M.
Na fotce nejsou, ale také bojovali: Daněk T., Štech T., Demeter O.,
Doubravský P., Pospíšil V.

Ležící Tadeáš Vondráček, Kuba Dostál. Zleva v pokleku
Tadeáš Tůma, Kuba Tesař, Jarda Havlíček. Stojící zleva Tomáš
Tégl, Dan Dlouhý, Matěj Dvořák, Martin Doubravský, Eliška
Tučková. Trenér Jiří Vondráček
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