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PRVNÍ DEN V 1. TŘÍDĚ

Dne 4. 9. 2017 rozšířili řady žáků naší školy noví prvňáčci. Společně se svými rodiči a mladšími sourozenci poprvé
překročili práh školních dveří jako skuteční žáci s aktovkami na zádech.
V jejich tak významný den je ve škole přivítala paní starostka M. Tlapáková, paní ředitelka M. Houdková spolu
s paní zástupkyní L. Kociánovou, paní vychovatelkou V. Bulvovou. V neposlední řadě jsem je přivítala i já, jejich
paní učitelka A. Piňosová.
Celé pondělní ráno se neslo ve svátečním duchu a bylo zakončeno přípitkem všech dětí se všemi hosty. Našim prvňáčkům přeji, aby se jim v naší škole líbilo, aby tu byli spokojeni a zažili zde hodně krásných chvil, na které budou
celý život s láskou vzpomínat.

A toto jsou naši prvňáčci: (od přední řady) Milánek Bárta, Eliška Baráková, Jolanka Rakašová, Ríša Zelenka, Kristýnka Kaya Kavková, Lucinka Oharková, Ruda Paulus, Tomášek Jakubík, Matýsek Gábor, Šimonek Malý, Markétka
Zelená, Valentýnka Koblížková, Adámek Kubíček, Terezka Vachová

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky 2017

městyse Chroustovice konané 20. 9. 2017

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
l plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
l rozpočtová opatření č. 3/2017,
l aktualizaci Programu obnovy venkova městyse
Chroustovice na rok 2018.
l Bere na vědomí hospodaření městyse za měsíce leden
– srpen 2017.
l Projednalo žádost č.j. CHR 973/2017 Základní školy
T. G. Masaryka a mateřské školy Chroustovice, okres
Chrudim o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve
třídě a tuto výjimku schvaluje podle § 23 odst. 3 a 4
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) na školní rok 2017/2018. Městys Chroustovice
povoluje výjimku z nejnižšího počtu žáků v souladu se
školským zákonem a prováděcím právním předpisem za
předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací
činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským
normativem.

Chroustovice
Voličů v seznamu: 1006

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Vážení spoluobčané,
v roce 2018 se uskuteční svoz neskladného a nebezpečného odpadu ve dnech:
24. 3. 2018 a 8. 9. 2018
8.00 – 8.20 Lhota u Chroustovic – u kontejnerů
8.30 – 9.05 Chroustovice – Závodí
9.10 – 9.35 Chroustovice – na parkovišti
před S+Ř CH KOVO
9.40 – 9.55
Holešovice
10.00 – 10.10 Březovice – u tenisových kurtů
10.20 – 10.35 Městec – u nádrže
10.40 – 10.55 Městec – u nádraží Uhersko
11.10 – 11.20 Poděčely – u hostince
11.25 – 11.35 Poděčely – náves
11.40 – 11.55 Mentour – u váhy
Do svozu je možno dávat elektrozařízení, nábytek,
koberce, podlahové krytiny, plastové předměty, keramiku, olejové hadry, lepidla, ředidla a pneumatiky
v omezeném množství (max 4 ks).
Do svozu nepatří zemina, stavební suť, popel, sklo
a rostlinný materiál.
Žádáme občany, aby předměty určené ke svozu
osobně předali na určených zastávkách přímo pracovníkům firmy Technické služby Hlinsko.
Důrazně upozorňujeme, že je nutno předměty určené k odvozu svážet pouze na určená místa, a to
těsně před odvozem.
Jakékoliv hromadění předmětů určených k odvozu
předem není přípustné a bude považováno za přestupek.

�íslo
1
2
3
4
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9
10
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14
15
19
20
21
22
23
24
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27
28
29
30

Volební účast: 60,44%
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BESEDA PRO DŮCHODCE
I letos Městys Chroustovice pořádá večer pro seniory,
a to v pátek 1. 12. 2017 od 17 hodin. Tentokrát vystoupí
skupina, která je velice známá z televizní stanice Šlágr,
s názvem Veselá trojka Pavla Kršky.

Svoz z místních částí do Sokolovny i rozvoz
domů bude opět zajištěn, stejně jako pohoštění.
Akce je určena seniorům našeho městyse, případně chalupářům.
Svozový plán:
16.15 Březovice, Holešovice – na zastávce
16.25 Lhota – u školy
16.30 Poděčely – na zastávce v kopci
16.35 Mentour – u váhy
16.40 Městec – zastávka u rybníka
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem přátelům a známým
za upřímné vyjádření soustrasti nad
úmrtím mé maminky
paní Bohumíry Štěpánové.
Eva Štěpánová, dcera
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ŽIVOTNÍ JUBILEUM CHROUSTOVICKÉ PATRIOTKY
Můj dědeček František Motyčka koupil v roce 1890
v Chroustovicích na náměstí naproti kostelu starý dům.
V r. 1928 ho můj otec nechal přestavět do nynější podoby.
Já jsem se narodila jedné červencové neděle
roku 1927 ve Slepoticích
v domě, z něhož pocházela moje maminka. Tehdy se říkalo, že „nedělňátka“ nemusí v životě
nijak moc pracovat, ale
u mne to tedy neplatilo.
Můj manžel, který pocházel též z Chroustovic,
byl zaměstnán ve Státní
spořitelně v Rychnově
nad Kněžnou. Bydleli
jsme tam v malém bytě s dvěma malými dětmi. Úřednické platy byly tehdy malé, musela jsem tedy jít do práce.
Do prvního zaměstnání jsem nastoupila v továrně na klíče FAB v Rychnově nad Kněžnou. Jako dcera živnostníka (tatínek byl řezníkem) jsem tenkrát neměla nárok na
jiné než dělnické místo, a tak jsem prošla celou halou
(říkali o mně ta mrňavá u toho velikého lisu), nějaký čas
jsem pracovala u bodovačky a skončila jsem po třech letech ve stříkárně. Nikde to nebyla lehká práce.
Pak jsme se přestěhovali zpátky do Chroustovic k rodičům a já jako absolventka Pedagogické školy v Litomyšli jsem nastoupila do základní školy do družiny jako vychovatelka – tady můj původ už nikomu nevadil.
Ve školní družině jsem zůstala šest roků. Chroustovické
děti byly hodné a měly dobré nápady, jak trávit svůj
volný čas.
Potom jsem byla přeložena do Zvláštní učňovské školy
internátní v Chroustovicích (ZUŠI), která začala zvyšovat počet žáků i učebních oborů. Tam jsem pracovala
jako vychovatelka až do důchodu. V té době se tam učili
zámečníci a zahradníci, později přibyli i zedníci.
Všichni učni tenkrát získali výuční list, všichni dostali
hned zaměstnání a podle pozdějších zpráv se také všichni
dobře uplatnili. I tam jsem byla spokojená. Žáci byli
ukáznění, spolupracovníci výborní a ředitel Košťál vedl
školu dobře.
Manžel v té době pracoval v Transportě Chrudim. V naší
obci zastával několik funkcí, kterým se cele věnoval, a já
jsem se snažila mu pomáhat, zejména při historických
výročích, jubilejních výstavách i jiných akcích.
Později jsem dělala osm let kronikářku, pro některé návštěvy i průvodkyni po zámku.
V současnosti jsem už spoustu let v důchodu a velmi
jsem zbohatla – mám 5 vnuků a 6 pravnuků (z nich první
je děvče, ostatní samí kluci).
Jenom zdraví mi nějak nepřálo. V mládí jsem prodělala
tyfus, později dvě těžké operace.
Ale co je to proti potěšení, které člověku způsobí po 50
letech návštěva bývalého žáka z Prahy, jindy od Hradce
Králové, nedávno zase z Karlových Varů… To je tedy lék
pro tělo i duši.

Děkuji všem, kteří si na mé narozeniny vzpomněli. Přeji
Vám jen to dobré, hlavně ovšem zdraví, ZDRAVÍ. A ještě všechno, co patří ke spokojenému životu. Zkrátka –
mějte se všichni moc príma.
L. S.
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CHRPA BLAHOPŘEJE LIBUŠI SMEJKALOVÉ
K 90. NAROZENINÁM

Už je to celých patnáct let,
co chroustovická CHRPA spatřila tento svět…
Jak to vlastně bylo?
To bylo tak…
Stalo se to náhle a nebyla to hrůza,
že Libušku a pár nadšenců políbila múza.
Co takhle sejít se a zavzpomínat
a historii Chroustovic si připomínat?
Tak tedy Libuška hned s elánem
vymyslela nad ránem
program a celé provedení
a pak ráda ujala se i vedení.
Už je to dlouhých devadesát let,
co také ona přišla na tenhle svět.
A od té doby nezahálí ani chvíli:
píše, plete, čte - život je jí stále milý.
Také krásné články do zpravodaje...
Na našich schůzkách s nápady si hraje,
díky ní se spoustu věcí dovídáme
a dodá nových sil, když umdléváme.
Takže - od nás veliké díky!
Ať sluníčko Ti stále svítí,
ať zdraví Ti stále slouží,
ať elán se Ti neztrácí to vše přejí s velkou láskou
Tvoji vděční CHRPÁCI !!!

95. NAROZENINY PANÍ JIŘINY LEBEDOVÉ

TĚŠÍTE SE NA ZIMU?

Jiřina Lebedová se narodila 31. 3. 1922 v Jaroslavi
jako třetí dcera místního lesního Josefa Patery. Narození do rodiny lesního jí umožnilo prožít šťastné
dětství, protože les byl od malička její velkou láskou. Měla ho za domem, a tak si ho mohla užívat.

„Čeká nás nejchladnější zima za posledních 100 let“,
předpovídají klimatologové…
Posledních pár let jsou zimy jednoduše hrozné: mokré,
deštivé, vlhké … A na Silvestra místo sněžení je všude
bahno.
Nyní, když lidé ani nepomysleli na nákup teplého kabátu, zjistí, co je to mráz. Letos všichni klimatologové jednomyslně prohlásili, že nadcházející zima bude nejchladnější za posledních 100 let.
Ne, nedojde k tomu kvůli globálnímu oteplování, důvodem je, že naše planeta vstupuje do nového klimatického
cyklu, což je již delší dobu známý fakt. Co tedy můžete
očekávat?
Předpověď počasí na zimu 2017 - 2018
V nejbližších letech se dočkáme tvrdé zimy, o níž často
mluvili naši dědečkové a babičky. Mrazy budou skutečné
a už v listopadu se začne citelně ochlazovat.
Indikátor na teploměru klesne pod nulu a na začátku prosince se již očekává stabilních -5 stupňů.
Vědci také tvrdí, že v této zimě je předpovídána snížená
sluneční aktivita. Naposledy to bylo v 50. letech minulého století!
Tendence ochlazování je již průběžně zaznamenávána.
Minulý týden v Irsku poklesla teplota pod nulu, což je
v září poměrně nečekané a neobvyklé.
Déšť, sníh, silný vítr, nízké teploty. Mějte doma teplé
oblečení, a pokud je to možné, zateplete si příbytek.
„Zima bude dlouhá”, říká klimatolog James Madden.
Vyzval všechny Evropany, aby si v tomto roce užívali
poslední teplé dny. Protože v říjnu se u nás podzim dlouho nezdrží.
Hlavním důvodem této chladné zimy je náhlý nárůst teploty v Tichém oceánu. Prudce vzrostl o 1 stupeň, což
vedlo k vytvoření ledových arktických mas vzduchu po
celé Evropě. Takže chladný severní vítr v příštích několika měsících potěší téměř celou Evropu a dokonce i Asii.
Proto nás sněhové závěje potrápí celou zimu až do března. V lednu a únoru bude běžná teplota v našich zeměpisných šířkách -25 ° C. Je však škoda, že se zvýší i účty za
topení...
Léto tohoto roku nebylo příliš slunečné a teplé, takže
předpovědi vědců jsou velmi pravděpodobné. Předem se
postarejte o vytápění a zakupte si teplé oblečení za dostupné ceny.
Připravte se na chladnou zimu předem, bude opravdu
velmi chladná!
Článek je převzat z internetu, autor nebyl uveden

Vyučila se švadlenou v Horním Jelení, ale toto zaměstnání prakticky nevykonávala. Vdala se za rotného vládního vojska Františka Morávka a v roce
1942 se jim narodil syn František.
Dva roky nato však manžel odjel do zahraničí, kde
pár dní před koncem války padl u Dunkerque jako
příslušník 1. československé samostatné obrněné
brigády. A protože padl na západní frontě, je to pro
ni i pro jejího syna později velké mínus za socialismu.
V roce 1947 odchází její otec do důchodu a musí
uvolnit služební budovu. Stěhuje se proto se synem
do podnájmu do Chroustovic – Závodí k velmi vlídné paní Haškové.
V následujícím roce se znovu vdává za holiče a trafikanta Jana Nováka a postupně se jim narodí dcery
Jiřina a Marie. V padesátých letech, kdy je manželovi odebrána jedna živnost a rodině nejsou vydány
potravinové lístky ani šatenky, začne sezónně pracovat v lesích a později v místní pekárně, aby pomohla
zabezpečit životní úroveň rodiny.
Když manžel v roce 1965 umírá, začíná pracovat
jako průvodčí autobusů ČSAD v Chrudimi, kde zůstává až do důchodu.
Později se ještě jednou vdává za Vlastimila Lebedu
a s ním prožívá relativně nejdelší období svého života. I jeho však přežívá.
Celkově lze říci, že neprožila příliš lehký život, osud
jí nebyl moc příznivě nakloněn, ale dožívá se alespoň v relativně dobrém zdraví 95 let.
Dočkala se tak 7 vnoučat a 12 pravnoučat. O její
stáří v současnosti pečují střídavě po týdnech její
dvě dcery.
Syn František
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
VYPLOUVÁME
Po letních prázdninách jsme se opět
vrátili do školky, kde nás jako každý
rok čeká něco nového…
Vítáme všechny nové maminky s jejich dětmi a do kolektivu vítáme i novou paní učitelku
Petru Pavelkovou.
Proč vyplouváme a kam?
Letos jsme se rozhodli procestovat celý svět, naučit děti
něčemu novému a společně zažít plno dobrodružství.
Rozhodli jsme se vyplout na moře.
Abychom dětem rozvíjeli jejich fantazii, školka i třídy
jsou vyzdobeny do námořnického či pirátského stylu.
Hledáme lahve s dopisem, sbíráme zlaté drahokamy
a plujeme společně z jednoho ostrova na druhý.
Cesta nebude vždy jednoduchá, ale společně ji zvládneme a doplujeme až k cíli - na Ostrov Pokladů.
POSÁDKA LODĚ
• Loď Korálků - paní učitelka Jitka Vacenovská
(vedoucí kapitán), paní uč. Monika Trubáková
• Loď Pastelek - paní učitelka Petra Pavelková, paní
učitelka Daniela Štěrbová
• Školnice - paní Petra Baráková
• Vedoucí stravování - paní Alena Karlišová
• Kuchařka - paní Renata Koucká

I když každý ví, jaké akce školka pořá-

dá, pro nové rodiče si je připomeneme:
•

AKCE S RODIČI

Drakiáda
Uspávání broučků
Vánoční dílničky
Velikonoční dílničky
Pasování předškoláků
•

AKCE PRO DĚTI

Pasování
Mikulášská nadílka
Zpívání koled u jesliček
Vánoční posezení u stromečku
Zimní olympiáda
Cesta za zvěří
Vynášení morény
Karneval
Měsíc bezpečnosti - záchranné složky
Rej čarodějnic
Den dětí
Společný výlet
Spaní v MŠ - předškoláci
VŠEM MOŘEPLAVCŮM V NAŠÍ
ŠKOLCE
PŘEJEME
ŠŤASTNOU
PLAVBU.
AHÓÓÓJ!
Za celý kolektiv Daniela Štěrbová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHROUSTOVICE
Babí léto nás v „matičce Praze“ nezklamalo
V pondělí 2. října se 8. a 9. třída vypravila na exkurzi do Prahy.
Žáci si prošli historické centrum Prahy - Staré Město, Karlův most, Malou Stranu, Hradčany, Václavské náměstí - a seznámili se s významnými historickými památkami.

Exkurze Terezín
Ve čtvrtek 12. října se sešli žáci osmé a deváté třídy
na nádraží v Uhersku, aby se vydali na exkurzi do
Terezína.
Terezín zná každý asi jako místo s temnou minulostí
z období druhé světové války. Jeho historie se však
začala psát už o více než 200 let dříve, kdy účelem
tohoto místa nebylo sloužit jako vězení, ale jako
obranný štít proti výpadům Pruského království.
Pevnost Terezín byla postavena mezi lety 1780 –
1790, kdy české země patřily k Habsburské monarchii. Pojmenována pak byla po císařovně Marii
Terezii.
I když šlo o jednu z nejmodernějších a nejdokonalejších pevností své doby, nikdy nedostala příležitost prokázat své kvality v boji.
Již v průběhu 19. století začala pevnost postupně
plnit poněkud jinou úlohu, než pro jakou byla původně určena.
Během první světové války představovala Malá
pevnost jedno z nejtěžších vězení, o čemž mimo
jiné svědčí to, že právě zde byli uvězněni strůjci
atentátu na následníka trůnu Františka Ferdinanda
d´ Este.
Fotbalový turnaj
V pátek 6. října 2017 se 8 žáků z 6. - 8. ročníku naší Bohužel ve druhé světové válce na toto navázaly
ZŠ zúčastnilo již 15. ročníku Memoriálu Tomáše ještě temnější osudy.
Šedého v Chrudimi. Mezi 12 účastníky vybojovali Židovské ghetto ve Velké pevnosti a věznice gestana umělé trávě stadionu AFK za větrného počasí pa v Malé pevnosti zapsaly Terezín do celosvětokrásné 4. místo a bronzový stupínek jim utekl jen vých dějin černým písmem.
o kousek.
Žáci tak měli jedinečnou příležitost být přímo na
Všichni účastníci tak skvělým sportovním výkonem místě, kde se psaly novodobé dějiny.
uctili památku nadějného mladého fotbalisty, který
tragicky zahynul ve věku 16 let.
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SBĚR STARÉHO PAPÍRU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHROUSTOVICE

ZŠ TGM a MŠ Chroustovice
pořádá sběr starého papíru
ve čtvrtek 9. listopadu 2017
Pevně svázané papíry můžete přivézt ke škole nebo
nechat ve vašich obcích na zastávce autobusu
a v Chroustovicích před domem.
Děkujeme za podporu

Hrošiáda 2017

ADVENTNÍ AKCE
Vážení občané a přátelé Základní školy Chroustovice

•
•
•
•
•

Srdečně Vás zveme na
ADVENTNÍ SETKÁVÁNÍ,
které se bude konat v prostorách naší školy
ve čtvrtek 7. prosince 2017 od 14 hodin.
Všichni jste srdečně zváni.
Program:
vystoupení žáků (od 14.30 a od 16.30)
vánoční dílničky
prodejní stánky
výstava keramických domků
kavárnička k příjemnému posezení
Těšíme se na Vás
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Z naší školy se Hrošiády tento rok zúčastnilo 16 dětí.
Starší kategorie žáků se umístila na 4. místě a mladší
kategorie na 7. místě.
Na Hrošiádě jsme si užili krásný sportovní den.
Všem žákům děkujeme, že podpořili naši školu.
Zároveň jsme si dali cíl na jaro, dosáhnout na 3. místo.
Držte nám, prosím, palce! J
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Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na
náměstí v Chroustovicích bude tradičně probíhat
první adventní neděli 3. 12. 2017 od 17 hodin.
Vystoupí žáci mateřské školy a nižších ročníků
základní školy.
Přijďte nasát vánoční atmosféru a zazpívat si.
VÁNOČNÍ KONCERT

I letos Městys Chroustovice pořádá vánoční
koncert. Bude se konat 8. 12. 2017 od 18 hodin v místní Sokolovně, protože farář Římskokatolické
farnosti nepovolil koncert
pořádat v kostele sv. Jakuba
v Chroustovicích.
Po úspěšném
loňském vystoupení přijede opět zazpívat zpěvák Bohuš Matuš.
Vstupné bude tradičně dobrovolné.

VODNÍ KÁMEN

LÉČEBNÁ TERAPIE

Vodní kámen bude minulostí –
pomůže Vám nanotechnologie

Terapie pijavicí lékařskou
Seriózní léčebná metoda osvědčená několik
tisíc let.
Použití: křečové žíly, žilní nedostatečnost,
hypertenze, vysoký cholesterol, neurologické
poruchy, kožní potíže, gynekologické potíže
a celá řada jiných zdravotních obtíží.
Objednávky na telefonu: 777 129 539
Těší se na Vás Ivana Tyllerová, terapeut
s dvacetiletou zkušeností.
Terapie nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Potýkáte se doma s vodním kamenem?
Víte, že vám vodní kámen prodražuje chod
domácnosti až o tisíce korun ročně?
Tvrdá voda způsobuje problémy v celém
domě a zhoršuje i hygienu domácnosti!
Fyzikální úpravna vody tento problém vyřeší na dalších 50 let !
30centimetrový váleček se postará o to, aby
se vám volně netvořil vodní kámen, upraví
tvrdou kohoutkovou a studniční vodu, vyčistí tepny vašeho domu – vodovodní potrubí i topná tělesa spotřebičů a zároveň udrží
tyto rozvody a spotřebiče trvale čisté bez
úsad po dobu desítek let.
Do vody nevstupuje žádná chemie a důležité minerální látky (hořčík, vápník a další)
zůstávají ve vaší vodě zachovány.

Kontakt: Ivana Tyllerová
Chroustovice 229
MT 777 129 539
www.alttyll.estranky.cz

POZVÁNÍ DO ZÁMKU

Montáž tělesa úpravny vody je jednoduchá
a zvládne ji každý instalatér za pár desítek
minut.
Mimořádná sousedská sleva pro obyvatele
Chroustovic.
Informujte se nezávazně na níže uvedeném
telefonním čísle.
Kontakt: JUDr.Vladimír Tyller
obchodní zástupce
Chroustovice 229
MT 731 199 392

Potrubí před úpravou vody

Vážení přátelé,
v sobotu 4. listopadu 2017 čeká v zámku
v Chroustovicích zajímavá akce pro
vyznavače moravských moků, a to první
ročník Zámeckých vinných schodů.
Kromě dobrého vína, jídla a muziky doplňujeme služby také o dopravu a ubytování.

Po úpravě za 4 - 8 měsíců

V pátek 24. listopadu 2017 od 9 - 16 hodin
pořádáme jako každoročně Adventní trhy.
Spolu s hlavními organizátory obou akcí se
těšíme na Vaši účast.
J. B.
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

POVĚST O STUDÁNCE U STŘÍBRNÍKU

Zájezd naší organizace ČZS v Chroustovicích
do Olomouce
Před 60 lety se začala psát novodobá historie Českého zahrádkářského svazu. Oslavy tohoto významného jubilea vyvrcholily ve dnech 5. - 8. října 2017
na olomouckém výstavišti Flora.
Přípravě výstavy se věnoval ústřední výbor zahrádkářů i ministerstvo zemědělství.
Naše organizace zajistila u příležitosti této výstavy
autobusový zájezd do Olomouce. Přistavený autobus plně obsadili účastníci jak z řad členů organizace, tak i nečlenů.
Na výstavě jsme se seznámili se všemi výpěstky
zahrádkářů i ostatních pěstitelů ze všech oblastí činnosti. Byly zde vystaveny i staré odrůdy jablek,
které jsou dnes v módě. Jablka, stromky, květiny
i veškerý sadbový materiál si bylo možno zakoupit
a použít doma k pěstování.
V dopoledních hodinách proběhla klidná prohlídka
všech exponátů. Odpoledne však výstavu navštívilo
velké množství lidí a bylo již přeplněno. Polovinu
cesty do Olomouce jsme jeli v dešti, ale na výstavě
nepršelo a přivítalo nás pěkné počasí. Byl zde i bohatý kulturní program.
Ke koupi byly i některé zajímavé potraviny a ovoce,
které nejsou běžně na trhu, jako jsou sušené
meruňky, ořechy a další.

V našem regionu započala výstavba dálnice D35, která
povede kolem železniční stanice Uhersko.

Nedaleko od železniční tratě u bývalé Trstenické
stezky mezi katastrem obcí obcí Městec, Ostrov
a Uhersko je malý lesík a za ním památná studánka
dobré křišťálové vody zvaná ,,Stříbrník´´.
Pověst vypráví, že Jan Žižka, jenž měl hlavní ležení
v Čáslavi a vedl boj s panovníky různých zemí, se
vypravil se svým vojskem na Moravu.
Bylo to roku 1421. Jel po nám známé Trstenické
stezce a utábořil se k odpočinku se svým lidem
v tomto lesíku. Sám jedl stříbrnými příbory, když
byl náhle vyrušen nepřítelem. Rychle ukryl stříbrné
příbory v lesíku a spěchal se svým vojskem na Moravu. Při zpáteční cestě téhož roku se utábořil na
témž místě. Když s vojáky pojedl skromného jídla,
podal stříbrný pohárek jednomu vojákovi, aby mu
přinesl ze studánky vodu. Tomu však pohárek vyklouzl z ruky a zmizel beze stopy na dně této studánky. Marně jej všichni vojáci hledali a nenašli, i když
vodu vybrali až na dno. Nešťastný voják byl velitelem pokárán za neopatrnost. Vojsko se vrátilo bez
pohárku do svého čáslavského sídla. Po Žižkově
odchodu našli lidé u lesíka zahrabané stříbrné příbory, ale pohárek nenašli.

Po 15. hodině jsme odjeli na Svatou horu u Olomouce, kde jsme navštívili klášter s muzeem a potěšili jsme pěknou vyhlídkou do Olomouckého kraje.
Ve večerních hodinách jsme se navrátili domů
všichni spokojeni i částečně unaveni.
Je třeba poděkovat vedení Úřadu městyse Chroustovice za finanční příspěvek na tento zájezd.
V současné době tvoří studánku malá zděná stavba.
Mgr.Petr Schejbal
Z archívu vybral Jiří Drbal
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REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ

Od začátku letošních prázdnin procházela část náměstí
Josefa Haška v Chroustovicích rozsáhlou rekonstrukcí.
Před školou a vedle zámku vznikly nové autobusové
zastávky a z důvodu bezpečnosti byl přes celé náměstí
až k zámku vybudován chodník.
Nově vzniklé parkoviště je určeno především pro pacienty lékařů a zákazníků prodejny i restaurace. Z tohoto
důvodu je ve všední dny od 7 do 15 hodin omezeno stání
na tomto parkovišti na jednu hodinu a je třeba používat
parkovací hodiny. Ty si můžete zdarma vyzvednout
v čekárně lékařů, v obchodě Plus, restauraci Grand nebo
na úřadě.
Rekonstrukce stála celkově 7,5 milionu Kč, městys získal a použil dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 2,14 milionu Kč.
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NĚKOLIK HISTORICKÝCH SNÍMKŮ PRO SROVNÁNÍ

Grand po rekonstrukci v roce 2002

Náměstí počátkem 20. století

Náměstí kolem roku 1930
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ODBORNÉ UČILIŠTĚ CHROUSTOVICE

Odborné učiliště Chroustovice se zapojilo do projektu
TECHNOhrátky. Projektu na podporu technického a odborného vzdělávání se v září 2017 zúčastnilo 121 žáků
z deseti základních škol Pardubického kraje.

Mezi žáky zavítali také zástupci jejích strategických
partnerů z řad zaměstnavatelů – TOM service Moravany,
S & Ř Kovo Chroustovice a Zemědělské družstvo
Rosice u Chrasti, kteří jim v rámci svých prezentací doporučili volbu některého z technických či odborných oborů.
Organizátoři a vedení školy připravili šest speciálních
pracovišť, na kterých se žáci 8. a 9. tříd postupně seznamovali s profesemi z oblasti gastronomie, služeb,
stavebnictví, strojírenství, zahradnictví či zpracování
dřeva. Na každém z nich také plnili připravený soutěžní
úkol bodovaný učiteli odborného výcviku.
„Školáci rozeznávali například hmatem, čichem i chutí
různé bylinky a dozvěděli se, jak se provádí tetování.
U truhlářů si vyzkoušeli frézování dřevěných výrobků
a učili se spojovat dřevo. V zahradě si do misky každý
zasadil svou rostlinku, u zedníků se procvičili ve skládání
zámkové dlažby. A v autodílně si ti nejšikovnější ověřili,
jaké úsilí vyžaduje výměna kola u osobního automobilu,“
popsal část atraktivních aktivit Vladimír Zemánek, manažer projektu TECHNOhrátky.

všech sedmnáct učebních oborů. Ty jsou koncipovány
tak, že vytvářejí vzájemně se podporující živý organismus. Zedníci opravují budovy, opraváři mechanizaci,
truhláři vyrábějí zařízení pro internát, gastro obory zajišťují provoz jídelny a zásobování školního bufetu, prodavači prodej v něm, zahradníci se starají o park a produkci
zeleniny, která nám zpestřuje jídelníček, aranžérky a dekoratérky svými výrobky zdobí naše prostory.
O které obory projevují žáci největší zájem?
V letošním roce nám nejvíce žáků nastoupilo do oboru
aranžérka, těsně následovali kuchaři a cukráři. Pozadu
nezůstávají ani technická řemesla – zámečník, opravář,
autoopravář. Prvním rokem jsme začali nabízet také
obor řezník. K tomuto kroku nás vedlo přímo bombardování okolních jatek zemědělských družstev a jejich
hlad po této profesi. Máme čtyři přihlášky, což není mnoho, a proto je nutné, aby nám také firmy přivedly svoje
budoucí zaměstnance, neboť nábor na burzách škol je
pouze jednou z možností, jak zaplnit díry na trhu práce.
Jaké je uplatnění absolventů vaší školy?
Kromě oboru pekař, který je dvouletý, jsou ostatní obory
tříleté. Výstupem všech je výuční list, který všem žákům
umožňuje nastoupit do firem a zajišťovat jednotlivá řemesla, nebo založit vlastní podnikání. Těší nás i výsledky
průzkumu, který každoročně provádíme šest měsíců po
závěrečných zkouškách. Vyplývá z něj, že 80 % absolventů je zaměstnaných – z toho 60 % v oboru. Dalších
deset procent pak u nás studuje druhý obor, což je také
dobrý způsob, jak se stát zajímavým pro trh práce.
Proč by si žáci základních škol měli vybrat právě OU
Chroustovice?
Nabízíme velký výběr oborů, zajímavé prostředí i moderně vybavené učebny. Důležitým aspektem jsou také
upravené vzdělávací programy, minimalizující teoretickou výuku, jež jsou vhodné pro šikovné žáky, kteří mají
jakékoliv výukové problémy v základních školách. Řemeslo má zlaté dno a naši učitelé ho pomohou najít
každému, kdo jenom trochu chce.
2. ROČNÍK OBORU CUKRÁŘ

Pro doprovázející výchovné poradce a učitele ZŠ připravil ředitel Jaroslav Bálek formou projekce podrobné
představení učiliště.
V rozhovoru poskytl odpovědi na několik otázek:
Jak byste co nejvýstižněji charakterizoval vaši školu?
Naše učební obory jsou určené žákům všech typů základních škol včetně těch, kteří vycházejí ze 7. a 8. tříd. Výuka je zaměřena především na odborný výcvik. Neučíme
cizí jazyky, ale ani fyziku a chemii. Tento čas však věnujeme ve školních vzdělávacích programech získávání
dalších kvalifikací. Žáci tak zdarma získávají řidičská
oprávnění skupiny B či T, svářečské a lešenářské průkazy
i oprávnění pro práci s motorovou pilou nebo křovinořezem.
Spektrum oborů je velice pestré – jak se daří
zabezpečit tak různorodou výuku?
Naše škola má téměř sedmdesátiletou tradici. Postupným
budováním se podařilo zajistit dílenské prostory pro

„Baví mě péct, dělat dorty, vyrábět na ně ozdoby,“ říká
Kateřina Vavřenová. „V rodině cukrářskou tradici nemáme, ale já už o tom snila od školky. Z mé bývalé školy
jezdilo hodně dětí do Chroustovic. Já tu sice nikdy předtím nebyla, ale všichni si to pochvalovali, a to rozhodlo.
Už od pohledu je to zde pěkné. Se svými dorty reprezentuji školu na soutěžích a dostanu se i do zahraničí.“
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STŘEDNÍ ŠKOLU MI VYBRALY VČELY

Pro 17letého žáka 2. roč. oboru prodavač Jiřího Prachaře
jsou tou největší zálibou od dětství včely. Ty také rozhodly o tom, že se zapsal právě na OU Chroustovice.

Jak se vaše působení na škole snáší s včelařením?
Je to náročné, ale čas si umím najít, abych se staral o své
včely a stáčel med. Ten prodávám hlavně známým a rodině, ono ho mezi nimi zmizí zrovna dost.
Zmínil jste soutěže, jaké za sebou máte úspěchy?
Nejprve jsem v mladší kategorii skončil čtvrtý, což mě
nakoplo, abych byl za rok lepší. To se povedlo a já rovnou vyhrál v kraji, postoupil na celostátní soutěž a skončil osmý, další rok nato druhý a jel jsem na světové finále
do Banské Bystrice. Tak jsem se postupně po krůčcích
vždy o kousek zlepšoval, až jsem to loni dotáhl k prvnímu místu na mistrovství světa v Praze.
2. ROČNÍK OBORU CHOVATEL ZVÍŘAT

K vašemu rozhodování, kam zamíříte na střední školu, se váže pěkný příběh…
Jsou za tím – jak jinak – včely. V Chroustovicích jsou
školní úly, o které se po vyučování starám. Vyprávěl mi
o tom už můj učitel na základní škole. Byl jsem se tu
optat a pak už nebylo co řešit.
Školní včelstvo je rarita. Zapojuje se do práce víc spolužáků?
Mou výhodou je, že mám zkušenost, takže mohu se včelami pracovat sám. Ale jinak si to s panem mistrem
Buchtelem, který má úly na starosti, chodí vyzkoušet
více žáků – pomáhají mu krmit včely a starat se o ně.
Vyrábějí med a svíčky, které prodávají na školních vánočních trzích.
Jak jste se ke včelaření vlastně původně dostal?
Ve vedlejším domě bydlel nejstarší včelař v Kunvaldu
a neměl děti. Začal tedy vodit ke včelám mě, už od pěti
let. Jak jsem tam s ním byl prvně, štípla mě včela do oka.
Byl jsem týden celý oteklý, vypadal jsem, jako bych utekl z nějakého ústavu, ale pak to splasklo a mě to zajímalo
dál. Nenechal jsem se nepříjemným zážitkem odradit
a od jedenácti let mám vlastní včely. To jsem se staral
o tři úly, stáčel svůj první med a hned ho začal prodávat.
Takže vás na obor prodavač přitáhly i vlastní zkušenosti s prodejem?
Je to tak. V rodině prodej nemáme, ale já prodával něco
pořád, už odmala. V dětství mě bavilo sbírat a sušit bylinky, které jsem potom prodával. Později jsem pokračoval s drůbeží a vajíčky a skončil jsem u prodeje vlastnoručně vyráběného medu.
Hodí se vám dlouholeté zkušenosti z praxe teď na
střední škole?
Lépe se zvládají obtížné situace. Složité jsou paradoxně
přestávky, kdy jako prodavači máme největší frmol, protože provozujeme školní obchod. Musíme si práci zorganizovat, aby se všechno stíhalo, a dávat pozor na zboží
– být pozorní, aby třeba někdo něco nesebral.
To vypadá jako skvělá průprava na zaměstnání.
Kolik zákazníků o přestávce obsloužíte?
O přestávce se obchodem klidně provalí sto lidí i víc.
Kapacita školy je asi tři sta žáků, a tak třetina se tu zastaví. Je to různé podle toho, co je za den. Nejrušnější bývají pondělky, ve čtvrtek si naopak oddychneme, protože už
spousta spolužáků nemá peníze. Praktické je, že si sami
děláme objednávky – naučíme se odhadnout, kolik potřebujeme baget, chlebů, hamburgerů.

„Ke zvířatům mě vedli babička
s dědou, měli jsme kozy a prasata“, prohlašuje Věra Netopilová.
„V Chroustovicích mě zaujalo,
že tu jsou koně, ovce, prasata
a další zvířata. Mám ráda tvrdou
práci a jsou tu zemědělské stroje
– to prostě miluju. Už mám kurz
na křovinořez a teď si dělám ve
škole řidičák na traktor. Jsou tu bezva kamarádi, v rámci
oboru se staráme o svěřená zvířata a máme skvělou partu.
Je to tak trochu jako bychom měli svůj vlastní statek.“

2. ROČNÍK OBORU AUTOOPRAVÁŘ

„Odmala mě bavila auta a doma se věnuji RC modelům“,
svěřuje se Daniel Galbavý. Táta byl autoklempíř a lakýrník, o autech a motorkách mě hodně naučil i strejda.
Díky nim jsem si tu práci mohl vyzkoušet ještě před nástupem do školy a věděl jsem, do čeho jdu.“
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Použitý materiál poskytl pro Chroustovický zpravodaj
Ing. Bc. Jaroslav Bálek, ředitel učiliště

TJ SOKOL CHROUSTOVICE

Dne 23. 9. 2017 se v prostorách chroustovické sokolovny
slavilo 105. výročí založení místní tělovýchovné jednoty Sokol.
Shromáždění slavnostně zahájil starosta chroustovického
Sokola, bratr Petr Rejman.
Tuto významnou akci navštívil primář Dětského a novorozeneckého oddělení nemocnice v Chrudimi a zároveň
poslanec Parlamentu České republiky MUDr. David
Kasal a bratr ze Sokolské župy Miroslav Lebduška,
který je starostou České obce sokolské ve Slatiňanech.
Oba hosté srdečně popřáli nám i naší organizaci mnoho
úspěchů do budoucna.
Na úvod promluvili o historii Sokola pan Jiří Drbal
s bratrem Petrem Schejbalem.

Na závěr vystoupily se svou sestavou s prvky jógy ženy
našeho Sokola.

Současně s celým programem probíhaly hry a soutěže pro
děti a pro každého bylo připraveno občerstvení. Po ukončení programu následovala volná zábava s hudbou.
Všem pořadatelům, sponzorům a v neposlední řadě návštěvníkům, kteří tuto událost přišli podpořit, patří nemalé díky.
Doufáme, že i další akce se potkají se stejným zájmem a
úspěchem jako toto výročí. Všem moc děkujeme za účast.
Sokol Chroustovice

Návštěvníci, kteří zavítali na tuto událost, mohli zhlédnout na vystavených panelech historii v porovnání se
současným stavem naší sokolovny či aktivitu Sokola.
Program pokračoval ukázkou malých sokolů, kteří předvedli gymnastické vystoupení.
Následně proběhla ukázka bojového umění vojáků výsadkového praporu z Chrudimi.
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l Od 13. října 2017 bude pokračovat cvičení s dětmi
od 3 let v tělocvičně základní školy.
l I nadále každý týden cvičíme aquaerobik, pilates,
nebo jógu, nově od srpna letošního roku se zúčastňujeme kruhových tréninků, které sklízejí velký úspěch.
Při případném zájmu kontaktujte paní Rejmanovou, mobil: 605405594 nebo paní Kouckou, mobil: 776891197

TENISOVÝ KLUB BŘEZOVICE

Tenisový klub Březovice uspořádal v sobotu 9. září
2017 tradiční tenisový turnaj. Zúčastnilo se dvanáct
dvojic.
Zvítězila dvojice z domácího klubu.
Děkujeme Městysi Chroustovice a paní starostce
Marii Tlapákové za cenu pro vítěze a za podporu
našemu klubu.
Přítomní hráči i jejich příznivci strávili za pěkného
počasí hezký sportovní den.
TK Březovice

SOUTĚŽ O POHÁR STAROSTKY MĚSTYSE CHROUSTOVICE
Jako každý rok, tak i letos se konala soutěž O pohár starostky městyse Chroustovice v požárním útoku.
Letošní ročník probíhal 9. září opět na školním hřišti a
zúčastnili se ho děti i dospělí. Z dětí to byla družstva
Chroustovic, Vinar, Řestok a Lozic, z dospělých Chroustovice, Lhota, Mentour, Stradouň, Holešovice, Škrovád,
Štěnec-Mravín a Vinary.
Naše děti předvedly výborné pokusy, mladší skončily na
1. a 2. místě, starší obsadily také 2. místo. Z mužů bylo
nejlepší družstvo Stradouně, naši hasiči se fenomenálním
druhým pokusem posunuli ze 7. místa na 3. místo.
Počasí nám přálo a všichni už se těšíme na další ročník
soutěže. Poděkování patří paní starostce a také zaměstnancům školy, kteří pomáhali se zajištěním i s občerstvením.
SDH Chroustovice
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FOTBAL CHROUSTOVICE

Info ze zeleného pažitu
12. 8. 2017 jsme zahájili soutěžní ročník 2017 - 2018
v okresním přeboru mužů na hřišti v Ronově nad Doubravou. Po kvalitním výkonu a s trochou smůly jsme si
odvezli jeden bod za remízu 2:2.
Zbytek podzimní části se odehrával jako na houpačce.
Po velmi nezodpovědném výkonu v Kameničkách (4:0
a dva vyloučení) jsme si doma vyšlápli na favorita
soutěže ze Skutče (1:0), což byly spolu se zápasem
s Kočím pro nás zápasy podzimu na domácí půdě.
Celkem jsme po podzimní části soutěže obsadili pěkné
6. místo se ziskem 24 bodů za 7 výher, 3 remízy a 3 porážky.
Střelcem podzimu se stal Tomáš Daněk se šesti zásahy
v soupeřově síti, velkými oporami se opět stali zkušení
Dvořák Josef a Bejblík Jan.
Naši dorostenci opět po boku se svými vrstevníky z TJ
Moravany nastupovali v krajské soutěži dorostu skupiny A
a po podzimu obsadili krásné druhé místo se ziskem 33
bodů za 11 vítězství a pouhé dvě porážky a ztrátou
3 bodů na vedoucí Kameničky. Nejlepší střelec z chroustovických dorostenců se stal Dostál David se 6 góly.
Tady bych rád poděkoval oběma trenérům dorostu z Moravan, a to Petru Horákovi a Jardovi Matěnovi, že věnují
našim klukům čas a zkušenosti a tím jim umožňují vůbec
fotbal v této věkové kategorii hrát. Bohužel je smutné, že
se nám nepodařilo sehnat nikoho z „Chroustovických“,
Okresní p�ebor mu�
Klub
1. Skute� A
2. Rvá�ov
3. Kameni�ky
4. Slati�any B
5. Svratouch
6. Chroustovice
7. Mi�etice A
8. Ronov A
9. Ko�í
10. K�ianovice
11. Holetín
12. He�man�v M�stec B
13. Rosice
14. Svídnice

Z
13
13
12
13
13
13
13
12
12
13
13
13
12
13

Okresní sout� IV. t�ída mu�
Klub
Z
1. Lue B
12
2. Ronov B
12
3. Na�eice B
12
4. Jeniovice
12
5. Skute� B
11
6. Mí�ov
12
7. Mi�etice B
11
8. Trhová Kamenice
12
9. Krouna B
12
10. Vraclav
12
11. Bojanov
12
12. Nasavrky B
12
12
13. M�stec

V
10
9
8
8
8
7
6
5
4
4
3
2
2
1

V
11
9
8
8
5
6
5
4
3
3
3
3
1

R
2
0
2
1
1
3
2
2
3
2
3
3
0
0

R
0
2
2
1
4
0
1
0
1
1
1
1
2

P
1
4
2
4
4
3
5
5
5
7
7
8
10
12

P
1
1
2
3
2
6
5
8
8
8
8
8
9

S
54:11
41:14
31:17
41:26
25:15
20:16
34:25
27:23
26:22
26:30
21:36
27:39
13:44
11:79

S
54:09
45:18
38:13
37:15
17:13
27:30
24:22
14:44
24:33
19:36
13:33
15:37
12:36

B
32
27
26
25
25
24
20
17
15
14
12
9
6
3

B
33
29
26
25
19
18
16
12
10
10
10
10
5

kdo by je doplnil a byl tak zástupcem našeho oddílu
u tohoto mládežnického družstva. Pokud by snad měl
někdo zájem pomoct s výchovou mladých fotbalistů
v Chroustovicích, může se nám ozvat, popřípadě se za
námi stavit na hřišti. Nutně potřebujeme ještě jednoho
trenéra k přípravkám a k již zmiňovanému dorostu.
I v tomto roce pokračují práce na rekonstrukci půdního
prostoru nad kabinami.

Momentálně máme kompletně hotové rozvody el. energie a sádrokartonové podhledy. V nejbližší době bychom
ještě provedli některé zednické práce a vyměnili okno ve
štítové stěně směrem k Bažatnici. V příštím roce bychom
vše rádi dokončili a od nového ročníku soutěže již užívali
i tyto upravené prostory.
Jelikož se blíží konec roku a také čas bilancování, rád
bych touto cestou poděkoval všem, kteří se aktivně
zapojují do chodu SK, oběma trenérům mládežnických
kategorii, kteří tomu dávají opravdu hodně, panu správci
za vždy parádně připravený areál, hráčům za předvedené
výkony, všem fanouškům, kteří nám fandí, všem sponzorům za jejich finanční a jinou pomoc a zejména zástupcům Městyse Chroustovice za velmi silnou podporu.
Vám všem a všem ostatním občanům Chroustovic a okolí bych rád popřál poklidný konec roku, hezké svátky
a do nového roku hodně sil.
A možná v lednu na III. Sportovním plese SK Chroustovice na viděnou...
Za SK Chroustovice Michal Bačina
1. t�ída dorostu - skupina A
Klub
1. Kameni�ky
2. Moravany
3. Opatovice nad Labem
4. Lázn� Bohdane�
5. He�man�v M�stec
6. PARAMO Pardubice
7. Staré Hradit�
8. Zaje�ice
9. D�enice
10. Slati�any B
11. Mi�etice
12. Nasavrky
13. Mikulovice
14. Vítanov

Z
13
13
13
11
12
11
13
13
14
13
12
13
12
11

V
12
11
9
8
8
7
7
6
6
5
4
1
1
1

R
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0

P
1
2
4
3
4
5
6
7
6
7
8
12
11
10

S
58:11
33:10
49:22
40:15
38:14
32:12
44:29
25:17
29:28
20:29
27:39
22:76
7:51
8:79

B
36
33
27
24
24
21
20
19
19
16
12
5
4
2
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