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PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN PRVŇÁČKŮ
V pondělí 2. září 2019 byl zahájen nový školní rok 2019 - 2020. Slavnostní přivítání prvňáčků proběhlo
za účasti paní starostky a rodičů.

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané 9.9. 2019

SVOZ POUŽITÝCH JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ

Zastupitelstvo městyse
l schvaluje plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
l bere na vědomí hospodaření městyse za měsíce leden

– červenec 2019,
l schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019,
l schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 810/1,
ostatní plocha, v k.ú. Holešovice kupující O.Z. za cenu
stanovenou znaleckým posudkem. Náklady spojené
s převodem pozemku hradí kupující. Poplatníkem daně
z nabytí nemovité věci je nabyvatel,
l schvaluje prodej pozemkové parcely č. 810/30, ostatní
plocha a části pozemkové parcely č. 810/1, ostatní plocha, vše v k.ú. Holešovice kupujícím K.Ž. a J.D. za cenu
stanovenou znaleckým posudkem. Náklady spojené
s převodem pozemku hradí kupující. Poplatníkem daně
z nabytí nemovité věci je nabyvatel,
l schvaluje aktualizaci Programu obnovy venkova
městyse Chroustovice na rok 2020,
l schvaluje Smlouvu č. OKŘ/19/24724 o poskytnutí
programové účelové dotace na požární techniku a věcné
prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019 – II. kolo. Dotace
se poskytuje na pořízení zásahových oděvů do výše 70 %
ze skutečných celkových nákladů, maximálně však
36 000,-Kč,
l neschvaluje žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Městyse Chroustovice pro TJ Sokol Chroustovice
ve výši 150 000,- Kč na dokončení výstavby sociálního
zázemí v areálu fotbalového hřiště v roce 2019,
l pověřuje radu městyse k zahájení jednání s TJ Sokol
Chroustovice o nabídce bezúročné půjčky na dokončení
výstavby sociálního zázemí v areálu fotbalového hřiště.
ČIPOVÁNÍ PSŮ
Dovolte nám, abychom vás informovali o nové zákonné
povinnosti – identifikace psů.
Od 1. 1. 2020 mají chovatelé psů novou povinnost – mít
svého psa načipovaného.
Zkrácená citace zákona: „Očkování psa proti vzteklině je
platné, pouze pokud je pes očipovaný, s výjimkou psa,
který byl označen čitelným tetováním provedeným před
3. červencem 2011“. V zákoně nejsou uvedeny žádné
další výjimky – ohledně věku, zdravotního stavu atd. Pes
má být očipován odborně způsobilou osobou, číslo čipu
– kód má být uveden v očkovacím průkazu psa. Majiteli ani veterináři nevzniká povinnost toto čipované zvíře
někam registrovat, protože neexistuje centrální registr
čipů. Je tedy na každém chovateli, zda si svého psa v nějakém registru zaeviduje či nikoliv. Registrace se provádí většinou on-line přes internet do tzv. chovatelských
registrů. Toto registrování je většinou za poplatek, ale
určitě se dá doporučit. Zapisují se tam informace o majiteli psa a bydlišti, které se využívají nejvíce při zaběhnutí nebo nalezení psa.

Téměř v každé domácnosti se čas od času vyskytne menší či větší množství použitých rostlinných olejů a tuků.
Nejčastěji se jedná o zbytkový olej po smažení a fritování. Nejhorší, co můžeme s tímto odpadem udělat, je
vylít jej do odpadního potrubí kuchyňské výlevky nebo
do WC. Olej potrubí postupně zanáší a ucpává. Mimoto jedlé oleje a tuky výrazně komplikují čištění odpadních vod na čistírně.
Občané městyse Chroustovice budou od roku 2020 mít
možnost třídit i tento odpad. Použité rostlinné oleje a tuky v původních obalech nebo jiných uzavřených PET
lahvích budou moci odkládat do nádoby k tomu určené.
Ta bude umístěna na náměstí v Chroustovicích u prodejny PLUS.
Do nádoby se budou moci vhazovat pouze dobře uzavřené PET lahve, je zakázáno olej do nádoby vylévat.
Pokud v uvedené nádobě bude vylitý olej nebo věci, které tam nepatří, svozová firma tuto nádobu nevyveze!
Děkujeme, že třídíte.
NABÍDKA SPOLUPRÁCE
Sociální komise městyse Chroustovice prosí o pomoc
a shání ochotného člověka ze všech místních částí, který by pomáhal v její činnosti. Tzn. chodil by blahopřát
jubilantům městyse Chroustovice. Gratulovat se chodí
většinou ve dvojici. Sociální komise se schází dle potřeby.
Hlásit se můžete na Úřadě městyse Chroustovice nebo
u předsedkyně sociální komise Mgr. Renaty Dušánkové.
LETNÍ KINO
Městys Chroustovice letos poprvé zajistil promítání letního kina v prostorách fotbalového hřiště. Během léta
byly zdarma ke zhlédnutí tři filmy. Jelikož si myslíme, že
se promítání osvědčilo, rozhodli jsme se pro pokračování
i v příštím roce, tentokrát ve čtyřech termínech.
Městys Chroustovice by rád poděkoval za poskytnutí
prostor fotbalového hřiště a také všem, kteří se na přípravách podíleli, i občanům, kteří přišli a užili si filmový
večer s námi.
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 2020
V příštím roce se uskuteční svoz neskladného a nebezpečného odpadu ve dnech:
sobota 4. dubna 2020
sobota 12. září 2020
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

SEZNÁMENÍ S ČINNOSTÍ A CÍLEM PROJEKTU
EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA OBCÍ MIKROREGIONU KOŠUMBERSKO
Tento projekt probíhá od dubna 2019 pro Svazek obcí
Košumberska. Svazek vznikl již roku 2002 a dobrovolně ho
vytvořily obce Luže, Hrochův Týnec, Chroustovice, Lozice,
Rosice, Jenišovice, Řepníky a Střemošice. V tomto svazku jde
především o plnění úkolů v oblastech ochrany životního prostředí,
kultury, odpadového hospodářství, veřejné dopravy a technické
infrastruktury. V současné době se díky dotačním programům
realizují výstavby veřejného vybavení v obcích, renovace a opravy.
Průběh těchto projektů budete moci sledovat na novém webovém
portálu Svazku obcí Košumberska, který bude v blízké době
spuštěn a blíže představen.
Dalším cílem projektu je provedení pasportizace a generalizace
infrastruktury obcí svazku, která zajistí evidenci majetku, která je
ve vlastnictví obcí včetně optimalizace její správy a údržby.
Pasportizaci v obcích provádějí zaměstnankyně svazku, které se
budou po obcích pohybovat s mapami, metrem a budou si
zaznamenávat a fotografovat např. veřejné osvětlení, dopravní
značení, venkovní mobiliář, kulturní památky aj. Tyto záznamy
budou následně zaevidovány do mapového systému pro
elektronizaci vybavení obcí.
V dalších fázích projektu budou do procesu zapojeni aktivně i obyvatelé jednotlivých obcí a budou nás zajímat
názory na život v obcích a návrhy, které povedou ke zkvalitnění života obyvatel. Tím chceme upevnit pocit
sounáležitosti obyvatel s územím, ve kterém žijí.
Pracovnice regionu: Pešinová Lucie
Ing. Stoupová Nell
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY CHROUSTOVICKÉHO ZÁMKU
Komentované prohlídky areálu zámku a parku
v Chroustovicích slavily veliký úspěch
Během letošních prázdnin měli zájemci příležitost
absolvovat prohlídku zámku v Chroustovicích spojenou
se čtením regionálních pověstí z rukopisu uloženého
v archivu vysokomýtského muzea.
Program připravil zdejší milovník historie a zámecký
průvodce Jiří Drbal a Soňa Krátká z Regionálního
muzea ve Vysokém Mýtě.
V zámku sídlí Odborné učiliště Chroustovice a areál není
běžně pro zájemce přístupný. Prostory překvapí svojí
zachovalou architekturou a řešením francouzské zahrady.
Návštěvníky nadchla možnost prohlédnout si dobové
fotografie a pohlednice a představit si lépe, jak mohl
vypadat zámek před sto lety.
Zmiňovaný projekt veřejnost velmi zaujal. V červenci si
zámek během jediného odpoledne prohlédlo více než sto
osob, v srpnu pak téměř devadesát. Naposledy mohli
zájemci této příležitosti využít v neděli 15. září, kdy byl
areál otevřen v rámci Dnů evropského dědictví. Opět
jsme přivítali téměř 80 zájemců. Veliké potěšení pro
realizátory představovala skutečnost, že prohlídek
využily i desítky místních obyvatel či rodáků, kteří zde
již ale celá desetiletí nebydlí.
Vážíme si pochvalných slov a budeme rádi, pokud se
podobný projekt podaří v budoucnu opět uskutečnit.
Jiří Drbal, Chroustovice
Soňa Krátká, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Za fotografie děkujeme Renatě Tesařové
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ CHROUSTOVICE
Podzimní výlet MO Českého zahrádkářského svazu
v Chroustovicích
Již tradičně pořádá naše organizace ČZS pro své členy
i ostatní občany zájezd. Navštívili jsme zahrádkářské
výstavy v Olomouci, Lysé nad Labem i v Častolovicích,
které se pořádají většinou v podzimních měsících. Je to
proto, že jsou v této době k dispozici výpěstky zahrádkářů. Při této příležitosti vždy navštívíme nějaký zámek,
případně pivovar, zahradnictví a podobně.
V letošním roce jsme zjistili, že se koná dne 5. října výstava v Častolovicích a v Koclířově u Svitav. V Častolovicích, kde je celokrajská výstava, jsme byli již několikrát. Proto jsme se rozhodli navštívit výstavu v Koclířově. Na zájezd jsme vyjeli v 8 hodin a nejdříve jsme
v dopoledních hodinách navštívili zámek v Moravské
Třebové. Jedná se o zámek modernější, trochu novějšího
typu, než jsou zámky námi dříve navštívené.
Zámek se nám velmi líbil. Prohlídku krásného náměstí
ve městě jsme museli vzhledem k počasí vynechat. Před
12. hodinou jsme navštívili restauraci, kde jsme měli
objednán oběd. Vedle restaurace jsme si mohli v prodejně zakoupit sýrové výrobky Loštické mlékárny. Výběr
sýrů byl zde velmi široký. Trochu nás překvapily o mnoho vyšší ceny sýrů, než byly v dřívějším období. Přesto si
každý zakoupil několik syrečků.
Potom jsme navštívili Mladečské jeskyně. Při pěkném
výkladu jsme prošli v podzemí vzdálenost 560 m a obdivovali krásy jeskyně i velmi příjemnou teplotu asi 8
stupňů a velmi příjemný vzduch v podzemí. Vycházeli
jsme příjemně unaveni. Nevadil nám ani stálý déšť, který
nás po celý den provázel.

Při zpáteční cestě jsme navštívili zahrádkářskou výstavu v Koclířově, která se uskutečnila v místní Sokolovně.
Byly zde vystaveny výpěstky zahrádkářů z Koclířova a
z celého okresu Svitavy. Překvapilo nás vystavení množství kvalitních odrůd jablek, veškeré plodové i kořenové zeleniny i krásných květin. Organizace zahrádkářů
v Koclířově má 22 členů. Museli jsme obdivovat množství a kvalitu práce těchto zahrádkářů, kterou měli s přípravou této akce.
Na výstavě jsme byli pěkně přijati a vyměnili si zkušenosti s místními kolegy.
Přes nepříznivé počasí byli účastníci výletu spokojeni a
těší se na další zájezd. Dobrou náladu podpořil i řidič
svými vtipy a dobrou jízdou.
Mgr. Petr Schejbal

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ŘÍJNU 2019
Dne 12. října 2019 jsme v obřadní síni městyse opět přivítali naše
nejmladší občánky.
Dvojčátka z Městce se jmenují Vendelín a Vladimír Škorpíkovi.

Třetím chlapečkem je Adámek Soukal
z Chroustovic.
Blahopřejeme k malému uzlíčku štěstí, který
se narodil z Vaší lásky.

Přejeme hodně štěstí Vám rodičům i Vašim miminkům.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA SE HLÁSÍ!!!

Pojďte děti potají,
skřítkové nás čekají.
Provedou nás celým rokem,
pomaličku, žádným skokem.
Nemusíte se jich bát,
budeme se s nimi smát.
Budeme vše poznávat,
radost lidem rozdávat.
Prázdniny nám zamávaly sluníčkovým fáborkem a opět
nás přivítala naše chroustovická školička.
Kolektiv mateřské školy se pozměnil jen v tom, že nám
odešla naše úžasná asistentka Dana Bačinová. Ještě
jednou jí děkujeme za spolupráci a spoustu legrace,
kterou si s ní nejen děti užily.
Ve školce nadále pracujeme v tomto složení:
Pedagogické pracovnice
Jitka Vacenovská – paní vedoucí učitelka (třída Korálky)
Veronika Trávníčková – paní učitelka (třída Korálky)
Monika Trubáková – paní učitelka (třída Pastelky)
Daniela Štěrbová – paní učitelka (třída Pastelky)
Nepedagogické pracovnice
Petra Baráková – paní školnice
Renáta Koucká – paní kuchařka
Alena Karlišová – paní vedoucí školní kuchyně

Tento projekt je realizován pod záštitou MŠMT a podporován Svazem měst a obcí České republiky.
Samozřejmě nás čeká spousta práce, akcí a legrace.
Troufneme si říct, že to vše se chystáme s dětmi prožít.
Ze začátku září ukápla novým kamarádům nějaká ta slzička, ale jen co zjistili, že je ve školce prima a zažíváme
tu stále nová a nová dobrodružství, v tu ránu slzičky vystřídaly úsměvy a těšení se na další dny mezi kamarády.
Již nyní máme za sebou Pasování dětí na třídách.
S dětmi od 4 let jezdíme hned od prvního týdne v září na
plavecký výcvik do Vysokého Mýta.
Společně s rodiči jsme si užili ještě krásné podzimní
počasí a Drakiádu s opékáním buřtů na fotbalovém
hřišti.
Těšíme se na divadlo Šeherezáda, které k nám již několik let jezdí s naučnými pohádkami.
Starší děti budou opět jezdit do Šemberova divadla ve
Vysokém Mýtě.
Začátkem měsíce listopad, společně s rodiči a jejich
dětmi, uložíme broučky ke spánku před zimou. Při této
příležitosti uspořádáme ve školce, v obou třídách, tvořivé
dílničky pod názvem Uspávání broučků a na jejich
konci se společně projdeme po městysu v Lampionovém
průvodu. Do průvodu se k nám mohou připojit i děti s
rodiči, které již, nebo ještě, školku nenavštěvují.
Všichni se těšíme na Rozsvícení vánočního stromu,
kde nás čeká vystoupení.
Do školky přijde Mikuláš, Anděl a prý nám to tu okukují i Čertíci. Tak se necháme překvapit.
Myslím si ale, že u nás ve školce se čertům líbit nebude,
protože máme samé šikovné a hodné děti. Společně
s dětmi se budeme moci těšit na Vánoční tvoření s rodiči a Posezení u vánočního stromečku. Možná k nám
dorazí i Ježíšek s nějakými dárečky pod stromeček.
Do konce kalendářního roku toho máme ještě hooodně
před sebou.
No a o tom, na co se ve školce děti mohou těšit po Novém roce, zase příště… J
Fotografie z akcí v MŠ si můžete prohlédnout na webových stránkách školy.
Za kolektiv MŠ Jitka Vacenovská

V letošním školním roce pracujeme podle projektu, který
se jmenuje DOBRODRUŽSTVÍ SKŘÍTKŮ. Celý rok nás
budou provázet skřítci s kouzelnými jmény LÁSKULÍN,
VŠEZNÁLEK a MEDUCÍN.
Společně s dětmi jim budeme pomáhat vrátit se do jejich
vesničky, ze které se ztratili. Cílem tohoto projektu je,
aby v sobě děti nacházely především to hezké, aby z nich
jednou vyrostli dobří a spravedliví lidé, aby mohly být
pyšné samy na sebe pro to, co dokázaly a o co se
pokusily…
Již čtvrtým rokem jsme se zapojili do projektu České
obce Sokolské SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME
SE ZVÍŘÁTKY. Je plný cvičení a protahování tělíček.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHROUSTOVICE
Hrošiáda
V úterý 24. září 2019 se ZŠ zúčastnila podzimního
kola atletické Hrošiády. Družstvo mladších i starších žáků podalo maximální výkony v běhu, hodu
i skoku a opět jsme prožili na hřišti v Hrochově
Týnci krásný sportovní den. Nejúspěšnější jsme byli
v závěrečných štafetách, při kterých jsme vyhráli
téměř všechny rozběhy.

Organizace školního roku 2019/2020
Školní rok 2019-2020 bude probíhat následujícím
způsobem (dle č.j. MŠMT-2939/2018-3 ze dne
19. února 2018)
Začátek školního roku:

pondělí 2. 9. 2019

Konec prvního pololetí: čtvrtek 30. 1. 2020
Konec školního roku:

úterý 30. 6. 2020

Prázdniny
Podzimní prázdniny:
30. 10. 2019

úterý 29. 10. – středa

Vánoční prázdniny:
pátek 3. 1. 2020

pondělí 23. 12. 2019 –

Pololetní prázdniny:

pátek 31. 1. 2020

Jarní prázdniny:
16. 2. 2020

pondělí 10. 2. – neděle

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. 4. 2020

Červený kříž
V rámci projektu Branné hrátky, který prohlubuje
znalosti a dovednosti žáků v mnoha oborech, nás
navštívil ve středu 25. září 2019 Červený kříž.
Žáci ze všech ročníků si zopakovali, jak mohou zachránit lidský život.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. 7.
2020 do pondělí 31. 8. 2020.
Období školního vyučování ve školním roce
2020/2021 začne v úterý 1. 9. 2020.

Exkurze do Terezína
Dne 12. září 2019 žáci osmého a devátého ročníku
vyrazili na exkurzi do Terezína. Vzhledem k velké
vzdálenosti byl odjezd již v 5:09 z Uherska. A světe
div se, nikdo nezaspal! I paní učitelky tam byly
včas.
V Terezíně byly objednané prohlídky Velké a Malé
pevnosti. Nejprve se šlo do Velké pevnosti, kde to
bylo velmi zajímavé a chvílemi i akční.
Pak se všichni přemístili do Malé pevnosti, kde už
to tak zábavné nebylo. Během druhé světové války
se tam děly opravdu strašné věci, což si nikdo z nás
vůbec neumí představit...
Cesta domů probíhala bez problémů a všichni
se v pořádku dostali na Uhersko.
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Branné hrátky v přírodě
Ve čtvrtek 26. září 2019 se v naší škole konaly
Branné hrátky. Skupinky žáků se pohybovaly
v přírodě, kde si na různých stanovištích ověřovaly
své branné znalosti a dovednosti pod dohledem
žáků 9. ročníku.

Návštěva Ležáků
Ve středu 2. října 2019 navštívili žáci 2. až 5. ročníku Památník Ležáky.
Byli rozděleni do dvou skupin, a ačkoli jim počasí
nepřálo, prošli postupně s příjemnou paní průvodkyní celý areál Ležáků.
Byli pochváleni za to, co všechno věděli o tomto
místě z domova i ze školy. Přesto se dozvěděli mnoho nového a zajímavého.
V druhé části programu jim paní průvodkyně připomněla, jak se žilo za starých časů, a to, jak pozorně
poslouchali, si ověřili ve skupinové práci.
Nakonec zhlédli dokumentární film o ležácké
tragédii.
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Memoriál Tomáše Šedého
V pátek 4. října 2019 se tým starších žáků naší školy
zúčastnil 17. ročníku Memoriálu Tomáše Šedého.
Minutou ticha uctilo 10 fotbalových družstev památku
tragicky zesnulého kamaráda a pak už každé družstvo
sehrálo 9 zápasů systémem každý s každým.
Poprvé v historii tohoto turnaje se nám podařilo zvítězit
a z rukou druholigových hráčů MFK Chrudim jsme převzali veliký putovní pohár, který bude celý rok zdobit
naši školu.

Návštěva Prahy
V pondělí 14. 10. 2019 vyjeli žáci 8. a 9. ročníku naší
školy na exkurzi do Prahy.
Žáci byli již ve škole rozděleni do dvojic a měli přiřazenou kulturní památku, ke které si připravili krátké povídání. Učitelé naplánovali trasu, na níž se památky nacházely. Prošli si velkou část královské cesty.
-8-

Sběr baterií
Naše škola je úspěšná ve sběru baterií.

U památek vždy proběhlo krátké zastavení a připravený
výklad žáků. Na závěr navštívili Bertramku, kde se nachází vilka pana Karla Gotta. Všichni byli překvapeni
pietou tohoto místa.
Počasí jim opravdu přálo a celá exkurze proběhla bez
jakýchkoliv problémů.

HASIČSKÁ SOUTĚŽ O POHÁR STAROSTKY 2019

Sbor dobrovolných hasičů Chroustovice letos 7. září
opět uspořádal hasičskou soutěž O pohár starostky
městyse.
Zúčastnila se jí družstva z blízkého okolí.
Zde je tabulka vítězů:
Přípravka
1. místo – Vinary
Mladší děti
1. místo – Vinary A
2. místo – Moravany A
3. místo – Vinary B
4. místo – Moravany B

Starší děti
1. místo – Chroustovice
2. místo – Vinary

Muži
1. místo – Moravany
2. místo – Chroustovice
3. místo – Holešovice
4. místo – Mentour
5. místo – Lhota u Chroustovic

Každé družstvo běželo 2 útoky. Muži jako vždy běželi
jeden tradiční a jeden netradiční útok.
Počasí nám sice moc nepřálo, ale i tak jsme si sportovní
den užili. SDH Chroustovice děkuje všem členům za
pomoc s organizací a přípravami. Děkujeme také Městysi
za podporu a věcné ceny.
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TENISOVÝ KLUB BŘEZOVICE
Tenisový klub Březovice ve svém sportovním areálu uspořádal v sobotu 24. 8. 2019 tradiční prázdninový
tenisový turnaj, kterého se zúčastnilo 12 dvojic.
Vítězem se stal Viktor Dostál s Josefem Slavíkem z domácího klubu. Krásné druhé místo obsadila
dvojice Zdeněk Krejbich ml. a Martin Kostka a na třetím místě se umístili Josef Pražák a Josef
Jirsák.
Všichni příznivci místního tenisu si užili krásného slunečného počasí a těší se opět na další ročník turnaje.
Tenisový klub Březovice touto cestou děkuje Městysi Chroustovice za podporu tenisového klubu a za cenu
pro vítěze turnaje.
TK Březovice

ODBORNÉ UČILIŠTĚ 2019-2020

PŘÁNÍ OD ZNÁMÝCH

Vážení přátelé,
rád bych Vás pozval na akce, které připravujeme v tomto
školním roce:

29. listopadu 2019 Adventní trhy - prodejní akce
pro veřejnost za účasti více než 40 stánků externích
prodejců + výrobky našich žáků (9-16 hodin)
13. prosince 2019 Adventní koncert na zámku pěvecký sbor Slavoj Chrudim + raut + ochutnávka
zámeckých vín + prodej adventní vazby.
Začátek akce v 18 hodin. Nutná rezervace vstupenek
na tomto e-mailu: Jaroslav.Balek@seznam.cz
21. února 2020 Zámecký ples školy - akce spojená
se stužkováním vycházejících žáků a bohatou tombolou.

Na vědomí se všem dává
tato veledůležitá zpráva:
Kulaté narozeniny
oslaví v listopadu 2019 král
Miloslav Teplý Holešovický.
Vše nejlepší mu přejí jeho věrní
Komtesa Eva, hraběnka Barbora a kníže Josef

Těšíme se na Vaši účast. JB
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POZVÁNÍ NA PŘEDVÁNOČNÍ AKCE
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SNAHY O LIKVIDACI ČESKÉHO NÁRODA
Myslím, že už bylo v naší probírané minulosti uvedeno
dost důkazů, že se neustále setkáváme od některých sousedních států a národů s pohrdáním, ponižováním, ubíjením naší hrdosti a vlastenectví.
Systematicky se v těchto lživých kampaních zpochybňuje a popírá naše výsostné právo řídit a směrovat svou
zemi tak, jak chceme my doma. Upírají nám znát pravdu
o naší minulosti. Nechceme připustit a trpět podsouvání
výmyslů a lží o osudových událostech českého národa,
a to především do hlav naší nejmladší generace, dosud
bezelstné, naivní a bez životních zkušeností. Jsem přesvědčen o obavách, které prožívali naši rodiče i naši
dávní předkové, že stále museli bránit zachování našeho jazyka a životní soudržnost a stabilitu naší vlasti.
Zapomíná se na epochu a důvod našeho obrozenectví
a připomínání a uctívání našich velikánů, hájících práva
našeho suverénního lidu žít v této zemi jako Češi mluvící
česky a mít svoji kulturu i v daleké budoucnosti.
Z mnoha zde žijících lidí uvádím namátkově jen 10 vlastenců, vědců i umělců. Je to Josef Jungmann (17731847), český představitel českého literárního období.
Svými vědeckými pracemi prokázal, že čeština je schopná vyjádřit i nejsložitější myšlení vědecké i umělecké.
Překládal významná díla světové literatury: z francouzštiny R. Chateaubrianda, z angličtiny J. Miltonův Ztracený ráj, z němčiny Goethova Hermana a Dorotu, z ruštiny
Slovo o pluku Igorově a další.

Dále Jan Evangelista Purkyně (1787-1869) (vlevo) přírodovědec a významný národní buditel a stejně tak
František Palacký (1798-1876) (vpravo), největší český
historik a tvůrce historické koncepce českých dějin.
Nelze zapomenout na miláčka národa Josefa Kajetána
Tyla (1808-1856), českého dramatika, redaktora, kritika,
herce, režiséra, dramaturga. Pracoval na zformování novodobé národní společnosti. Ve frašce Fidlovačka (1834)
zazněla poprvé píseň Kde domov můj, později česká státní hymna.
Do přízně národa patřil Josef Mánes (1820-1871), vynikající český malíř a ilustrátor hlavně českých a slovenských venkovanů. Ilustroval Masarykem jako falzifikát
zavržený Rukopis Královédvorský a Zelenohorský
(1861). Nálezcem (autorem?) těchto podvrhů byl Václav
Hanka, knihovník Národního muzea a přední obrozenecký slavista, jehož vztah k Rusku však splýval s obdivem
k carismu.
Mánesovou prací jsou i zobrazené měsíce na pražském
orloji na věži radnice na Staroměstském náměstí (1866).
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Obdiv národa zahrnoval i Karla Havlíčka Borovského
(1821-1856), významného českého politika, žurnalistu
a satirika, nenáviděného vládnoucí elitou. Paní Božena
Němcová při jeho pohřbu nesla za rakví v rukách mučednickou trnovou korunu.
Čestné místo mezi velikány našeho národa zaujímal
i Bedřich Smetana (1824-1884), účastník revoluce v roce 1848. Byl organizátorem hudebního života v Umělecké besedě a pěveckém sboru Hlaholu, existujícím dodnes. Byl fenomenálním skladatelem a autorem vynikajících oper: Braniboři v Čechách 1866, Prodaná nevěsta
1866, Dalibor 1868, Dvě vdovy 1874, Hubička 1876,
Tajemství 1878, Libuše 1881, Čertova stěna 1882 a řady
dalších úžasných hudebních děl, obsahujících symfonické básně Má vlast 1874, České tance, Českou píseň
a mnohá další díla, která na sebe strhla i zájem světové
veřejnosti.
Obdobně slavný a pro český národ nenahraditelný byl
Antonín Dvořák (1841-1904), vyučený řezník. V roce
1891 se stal profesorem pražské konservatoře, čestným
doktorem University Karlovy v Praze a v Cambridgi
v Anglii, v letech 1892-1895 byl uměleckým ředitelem
a profesorem skladby na konzervatoři v New Yorku. Stal
se vedle B. Smetany zakladatelem české hudby s úžasnou až oslnivě melodickou a nevyčerpatelnou hudební
invencí. Mimo Bedřicha Smetanu je Antonín Dvořák
nejvýznamnější osobností české hudby 19. století. Těžiště jeho díla je nesporně v tvorbě instrumentální, kde devět symfonií, dvě suity, dvě serenády, cykly Slovanských
tanců, Slovanských rapsodií, Legend, řada symfonických
básní na Erbenovy náměty atd. vytvářejí základ českého
koncertního repertoáru vůbec. Jeho operní tvorba zůstala
za skladatelova života, až na malé výjimky, vyhrazena
pouze českému jevišti a je tvořena následujícími díly:
Král a uhlíř 1874, Vanda 1876, Šelma sedlák 1878, Tvrdé
palice 1881, Dimitrij 1882, Jakobín 1889, Čert a Káča
1899, Rusalka 1901 a Armida 1904. Ví se o něm, že miloval parní lokomotivy a toužil se stát strojvůdcem – jeho
Humoreska, oblíbená všude ve světě, to dokazuje.
Neopomenutelným ochráncem českého národa, jeho jazyka a jeho historie byl Mikoláš Aleš (1852-1913), český malíř, kreslíř a ilustrátor. Byl příslušníkem tzv. generace Národního divadla, pro jehož foyer vytvořil cyklus
Má vlast. Ztvárňoval pohnuté Čechy v bojích za svobodu. Vytvářel typy národních hrdinů – Jana Husa, Jana
Žižku z Trocnova, Jiříka z Poděbrad, husity a jiné. Mikoláš Aleš je v plném slova smyslu národním umělcem.

A konečně je tu jeden z našich dalších malířských velikánů Vojtěch Hynais (1854-1925), úžasný český malíř
a kreslíř. Patřil také k umělecké generaci Národního divadla, kde byly jeho dílem výzdoby salonků, ale především čarokrásná opona (viz výše), která dodnes vítá návštěvníky zatajující dech před tak nevídanou a ohromující krásou. Národní divadlo bylo postaveno dokonce
dvakrát, poprvé 11. 6. 1881.

Po zničujícím požáru 12. 8. 1881 bylo postaveno podruhé 18. 11. 1883 z darů všech vrstev českého národa
a z veřejných dotací. To neudělal žádný jiný národ v celém světě. Jen ten náš.
Český národ viděl v grandiózní budově symbol národní
existence a významnou tribunu zápasů o národní svobodu. Bylo mnoho dalších národních velikánů, bojujících za obnovu češtiny místo používané a rozšiřující se
němčiny a za náš samostatný a svobodný český stát.
Odmítáme hanlivé označování lidí za populisty, když
hájí životní zájmy českého národa, odmítáme zde žít
v jakémkoliv konglomerátu s cizáky a přizpůsobovat se
jejich víře, jejich zákonům (právu šaría s brutálními tresty i s trestem smrti), rituálům a jejich způsobům života
(např. mnohoženství). Od doby příchodu našich slovanských věrozvěstů v roce 863 Cyrila a Metoděje jsme
křesťané! Kdybychom ztratili odvahu se proti těmto
snahám a hysterickým útokům 5. kolony (!) ohradit, byla
by to zrada na našich předcích, kteří vlastně i za nás tolik
trpěli a i za nás a za naši svobodu pokládali své životy!
Bylo by to zničení podmínek nejen pro šťastný život
našich potomků, ale pro jejich život vůbec.
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Proto zde připomínám plány nacistického vůdce,
německého kancléře Adolfa Hitlera (1889 – 1945), jmenovaného do této funkce generálem – polním maršálem
a říšským prezidentem Paulem von Hindenburgem (1847
– 1934). Adolf Hitler, zakladatel své zrůdné nacistické
strany NSDAP a vůdce III. říše, zvěstoval své plány
o budoucí nadvládě árijců a genocidě Slovanů, Židů
a Cikánů ve své knize Mein Kampf.
K tomu měla posloužit blesková válka (Blitzkrieg) proti
Sovětskému svazu, plánovaná za autorské spolupráce
generála Pauluse (v roce1940) pod kódem Barbarossa.
Ta měla posloužit Hitlerovu strategickému plánu Drang
nach Osten (česky touha po východu, nebo tah na
východ) a získat tak nový Lebensraum (česky životní
prostor) pro Němce na zničených a dobytých územích
sovětského Ruska.
Češi a Moravané z Protektorátu Böhmen und Mähren
zapadali do tohoto řešení nové Evropy tak, že měli být ze
svých území násilně vysídleni a vystěhováni buďto do
dobytého Ruska, do tundry na Sibiř, nebo do jižní Ameriky, do Ohňové země (Patagonie).
V současné době pro nás přibylo nové nebezpečí, a to, že
již v krátké době (údajně) bude z Evropy vytvořen kalifát s novými státy, novými národy mluvícími jinými jazyky (ne česky).
Je přímo strašidelné, že se nebývale zdokonalila účinnost
Hitlerova plánu Blitzkriegu, kdy je údajně již dnes reálný
čas úplného zničení střední Evropy za 10 minut!
Informaci o uskladnění 20 kusů jaderných zbraní B 61
v Německu na jejich západní hranici v Büschelu jsem
uslyšel asi v dubnu v TV zprávách s tím, že každá z těchto
útočných zbraní je schopna úplně zlikvidovat město
s jedním milionem obyvatel! Podle belgických novin DE
MORGEN z 16. 7. 2019 jsou na západě Evropy, na vojenských záhladnách Klein Brogel v Belgii, Büschel
v Německu, Aviano a Ghedi – Torre v Italii, Volkel v Nizozemsku a Incerlik v Turecku. Jedná se celkem o 150
jaderných bomb včetně bomb B 61. Mezi země, které mohou tyto jaderné zbraně nést, patří Belgie, Německo,
Itálie, Nizozemsko a Turecko.
Proč to vše není našim lidem vysvětleno s ujištěním,
že se nic takového stát nemůže a že je to „Fake news“,
nepravdivá, úmyslně matoucí zpráva, která se vylíhla
v hlavách vysoce postavených psychopatů?! Lidí, kteří
úmyslně rozvracejí soudržnost a sounáležitost našich
obyvatel. Rozhodně se to nedá přehlížet.
Připomenu proto ještě plány generála Pattona, který v letech 1944-1945 navrhoval ukončit nepřátelství s Hitlerem a jeho III. říší a dál pokračovat ve válce proti Rusku
ve spolupráci s Hitlerem na realizaci jeho plánu Drank
nach Osten.
V Rakousku tehdy Patton pátral po Longinově kopí,
kterým byl probodnut bok ukřižovaného Ježíše Krista
Nazaretského na Golgotě. Až na tehdejší zákrok generála
Dwighta Eisenhowera (tehdejšího velitele spojeneckých
vojsk v Evropě) bylo toto kopí vráceno Rakousku.
Nezapomněli jsme tedy na útrapy našich holešovických
předků, na kruté pronásledování husitů a husitské války,
na třicetiletou válku a její následky pro nás, na třistaletou
porobu našeho národa pod knutou Habsburků, na daň
z krve (jinak zvaných odvodů mladých mužů do rakousko-uherské armády a do válek jako „kanonenfutr“) a na
naše padlé v I. světové válce.

Nezapomněli jsme na podlou zradu našich „přátel“
Anglie a Francie, když nás v Mnichově 29. 9. 1938 pan
Neville Chamberlain (1869 – 1940) a pan Édouard
Daladier (1884 – 1970), oba předsedové vlád, předali na
zlatém tácu nacistickému vrahu, kancléři Adolfu Hitlerovi (1889-1945) a vražednému fašistovi, diktátoru Benitu
Mussolinimu (1883-1945) za cenu rozbití našeho státu
a 360 000 bestiálně zavražděných Čechoslováků a dalšího rozkrádání našich majetků a pokračujícího ponižování. Např. za označování naší, dříve Masarykovy Československé republiky, postkomunistickým státem bez
toho, že by se o Německu mluvilo v témže čase jako
o postnacistickém státě a jeho kolonizaci Čech, což pro
nás znamenalo statisíce zavražděných Čechů, Moravanů,
Slezanů a Slováků.
Toto pokrytectví se projevovalo a projevuje vlastně
u všech postkoloniálních států západní Evropy, které si
bezohledně a bezprávně rozšiřovaly svá teritoria, aby
měly více zlata, více surovinových zdrojů, více laciných
pracovních sil (pokud se tamní pokoření obyvatelé nestali přímo otroky), více vojenských základen a neostýchaly
se pro svou potřebu a ochranu dobytých území používat
brutální síly i vyvražďování.
Konkrétně se jednalo a jedná o Německo, Anglii, Belgii,
Itálii, Španělsko, Portugalsko. U Itálie a Španělska šlo
dále o to, že tyto koloniální státy byly navíc fašistickými
státy. Je nutno uvést, že kolonizace afrických i jiných
zemí neměla nic společného s humanismem a dodržováním lidských práv. Bylo to vždy jen vykořisťování
a zabíjení lidí.
Příkladem může být Belgie, která na berlínské konferenci o rozdělení Afriky evropským mocnostem v letech
1884-1885 získala Kongo. To bylo přiznáno nejprve
belgickému králi Leopoldovi II. jako jeho osobní majetek. Po odhalení zrůdných a neuvěřitelných zvěrstev
způsobených Leopoldem II. bylo Kongo přeměněno
v belgickou kolonii, kde král Leopold II. osobní vlastnictví Konga ztratil, ale zůstalo mu na svědomí a bohužel
bez trestu víc jak 1 milion zavražděných domorodých
obyvatel.
Myslí si snad někdo, že na to máme s lehkým srdcem
zapomenout a vůbec se tím v současné době existujícího
nebezpečí islamizace Evropy a tím i naší vlasti nezabývat
a účinně se nebránit a nechránit?
Nedávno se vedoucí představitelé Evropské unie (EU)
a Jean-Claude Juncker (* 9.12.1954), jako bývalý předseda evropské komise, rozhodli žalovat u Evropského
soudu naši republiku za odmítnutí a nerespektování
jejího (dnes již neplatného) rozhodnutí, určujícího nám
povinné příjímání jimi stanovených počtů (kvót) imigrantů.
Tyto lidi jsme měli automaticky vpustit na naše území,
udělit jim trvale naše občanství se zabezpečením všech
zákonných povinností státu vůči nim (aby byli ihned řádně ubytováni, aby měli zajištěnou bezplatnou zdravotní
péči, aby měli bez práce pravidelný měsíční příjem –
podstatně vyšší, než jsou důchody našich současných
penzistů a průměrné mzdy pracujících, aby měli zaručenou svobodu při svých rituálech, jež jsou součástí jejich
islámské víry (práva šaría), aby měli všechna politická
práva, aby jim nebylo bráněno ve spolčování a při zakládání jejich politických stran atd. atd.)

Je děsivé pomyšlení, že EU nás chce potrestat za to, že se
považujeme za suverénní stát, který má vůči ostatním
cizím občanům absolutní a nikým nezpochybnitelný
a nedotknutelný nárok uplatnit svá výsostná práva nejen
při rozhodování, koho do své země přijmeme, komu udělíme státní občanství a sami rozhodneme o dalších souvisejících podmínkách jejich eventuálního pobytu u nás.
K tomu ještě dodávám, že nikdy v minulosti jsme neměli ve světě žádnou kolonii, nikoho jsme kvůli tomu
nezabíjeli ani neokrádali. Nikomu proto nic nedlužíme,
jako třeba bývalé koloniální státy západní Evropy. Vlastně na nás chtějí, abychom za jejich zločiny v minulosti
platili v současnosti my!
Na posledním jednání zastupitelů obce Starých Holešovic, zapsaném již za existence toho podivného zemského (státního) útvaru, „uplácaného“ Adolfem Hitlerem
a pojmenovaného „Protektorát Čechy a Morava“, je zajímavé, že jediná, v obci dochovaná velice stručná poznámka o existenci III. říše pochází z 11. května 1939
a pouze ona naznačuje změnu státoprávní situace
u nás a teoreticky i blížící se válku.
Proto je třeba připomenout, co se vlastně okupací
našeho roztrhaného zbytečku pozůstalého z Československé republiky 15. března 1939 mimo jiné stalo (kromě
toho, že jsme doma byli trpěni jako druhořadí občané III.
říše, že o našem životě a o životech našich blízkých rozhodovali naši úhlavní nepřátelé, tj. němečtí nacisté, že
existoval tajný plán na „konečné řešení problému, co
s Čechy“, realizovatelný hned po konci „vítězné“ Hitlerovy války, že neexistovala žádná svoboda a demokracie,
žádná lidská práva, žádná spravedlnost, žádná naděje).
Pro úplnost dodávám, že jediným státem, který nám po
mnichovské zradě našich spojenců 29. září 1938
okamžitě nabídl pomoc, byl SSSR.
Důsledkem zrady našich „přátel“ na západě, tj. Francie
a Anglie, a vytvořením Protektorátu Čechy a Morava
vznikly následující skutečnosti:
1. Mnichovský diktát nacistického Německa a požadavky
reakčních vládnoucích kruhů Polska a Maďarska oloupily ČSR o třetinu území, o téměř 5 mil. obyvatel, o 40 %
průmyslu a o značnou část palivové a surovinové základny. Dne 14. března 1939 byl vyhlášen samostatný Slovenský stát. 15. března 1939 následovala okupace
českých zemí vojáky fašistického Německa a zřízení
Protektorátu Čechy a Morava. Zakarpatská ukrajina
byla zabrána horthyovským Maďarskem.
2. Od počátku byly v zemědělství stanoveny výměry
ploch povinných osevů, povinné dodávky živočišné
a rostlinné produkce za pevné výkupní ceny. Platilo, že
český sedlák musel odevzdávat vyšší dodávky než sedlák
německý. Jednotliví výrobci si směli ponechávat pouze
povolené množství těchto výrobků, na což dohlížely
zvláštní kontrolní orgány. Ponechání si nějaké produkce
(z porážky prasat, z prodeje obilí ap.) znamenalo přísné
tresty. Z hlediska dlouhodobých cílů se Němci postupně
hodlali zmocnit české půdy a kolonizovat okupovaný
prostor, aby se stal trvalou součástí německého území.
Germanizace prostoru a lidí se začala rozbíhat již roku
1941. Její počáteční strategií bylo rozšíření německých
jazykových ostrovů kolem Jihlavy, Brna, Olomouce,
Ostravy a ostatních měst. Násilně byli vystěhováni obyvatelé např. na Neveklovsku, Milovicku nebo Drahanské
vysočině. Celkem si tak okupanti přisvojili do roku 1945
přes půl milionu hektarů zemědělské půdy.
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3. Na počátku okupace byl oficiálně vyhlášen kurs marky a koruny 1:10, ačkoliv skutečný poměr byl 1:6-7.
Ihned po okupaci příslušníci německé armády skupovali
ve velkém české zboží. Pod přímý vliv se dostaly banky
a pojišťovny, přičemž během okupace docházelo k jejich
drancování.
4. Protektorát byl nucen platit tzv. válečnou daň, která
v roce 1940 činila 3 mld K a v roce 1944 již 12 mld K.
Německo finančními machinacemi připravilo český
stát během okupace o 42 tun ryzího měnového zlata.
Myslím, že je nutné zde připomenout, že vzhledem
k tehdejší politické situaci v Evropě jsme si v londýnské
bance Bank of England uložili 55 tun ryzího zlata.
5. V prvé polovině roku 1939 byli pracující na práci
v Německu získáváni nábory. Postupem času byly zřízeny Úřady práce, byly zavedeny pracovní knížky a došlo k nucenému odvodu českých občanů na práci v Říši,
přičemž podmínky se neustále zhoršovaly. Celkem bylo
v Německu totálně nasazeno 650 000 Čechů.
6. V Praze došlo 28. 10. 1939 k masovým demonstracím
proti německé okupaci. Během rozhánění protestujících
byli zabiti Jan Opletal (student) a Václav Sedláček
(dělník). Následně 17. listopadu 1939 v reakci na studentské demonstrace nařídil Hitler uzavření českých
vysokých škol. Vedoucí představitelé vysokoškoláků
byli zatčeni a popraveni.
7. Československá armáda byla rozpuštěna.Vzniklo
vládní vojsko v počtu zhruba 7 000 mužů, vyzbrojených
jen lehkými zbraněmi. Tato brigáda vládního vojska přesto nikdy nezasáhla na straně Wehrmachtu.
8. Že nás nečeká nic dobrého, to dali nacisté českému
národu jasně najevo již na podzim roku 1939. Nálada
společnosti byla chmurná a další válečné události tuto
situaci jen zhoršovaly. Rychlá porážka Polska a zvlášť
neúspěchy spojeneckých vojsk v západní Evropě (Němci
např. obešli strategickou Maginotovu linii) přinutily
Francii kapitulovat. Přijímaly se nepopulární kroky,
jako přídělový systém, nucené dvojjazyčné nápisy,
konfiskace zvonů, přejmenování ulic, preferování všeho německého, omezování společenského a kulturního
života. Pokračovala plíživá germanizace.
9. V roce 1941 vyhlásil zastupující říšský protektor generál SS Reinhard Heydrich stanné právo a rozpoutal
vlnu represí.
10. 27. května 1942 proběhl v Praze pod nemocnicí Bulovkou úspěšný atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, jednoho z nejvýše postavených nacistů.
Téhož dne bylo opět vyhlášeno stanné právo a popravy
se rozjely s ještě větší brutalitou. 10. 6. 1942 byla vypálena vesnice Lidice, muži byli zastřeleni, ženy s dětmi
poslány do koncentračních táborů, u dětí rasově vhodných na převýchovu do německých rodin. Na kobyliské
střelnici, dnešní Praze 8, byl popraven bývalý předseda
vlády a hrdina domácího odboje generál Alois Eliáš.
24. června 1942 došlo k vypálení osady Ležáky na Chrudimsku. Všichni dospělí byli popraveni tentýž den na
pardubickém zámečku, děti odešly do koncentračního
tábora. Přežily jen dvě děti.
11. V roce 1944 došlo k růstu partyzánských skupin, které byly podporovány a zásobovány Sovětským svazem.
Dne 20. července 1944 byl spáchán neúspěšný atentát
na Adolfa Hitlera, po němž přišla v rámci totální mobili-

zace zásadní omezení postihující prakticky všechny oblasti života.
Ve srovnání s rokem 1939 klesly příděly potravin o polovinu, 29. srpna 1944 byla zveřejněna Opatření k totálnímu nasazení v protektorátu, kterým byla zakázána
veškerá činnost, nesouvisející s válečným úsilím, byla
zrušena většina časopisů, železnice směla přepravovat
jen pracující (ne lidi na výlety apod.), byla omezena
kultura a sport.
12. Státní správa a samosprávy přecházely během okupace do německých rukou. Ve větších městech, kde byli
zastupitelé a starostové Češi, byli na jejich místa dosazováni Němci.
13. Nejen Češi, ale i lidé ostatních národů, které se staly
oběťmi německého nacismu, začali klást rovnítko mezi
slova Němec=nacista= fašista=nepřítel.
14. Karl Herman Frank vydal tajné memorandum
o konečném řešení české otázky, což se ale neutajilo,
protože bezprostředně po tom pražská služebna SD (Sicherheitsdienst) konstatovala, že se mezi Čechy šíří pověsti o přesídlení českého národa do Ruska nebo do nějaké kolonie (podle Bati do Patagonie) a že po vítězné
válce nastane úplná germanizace české kotliny.
15. Je třeba ještě připomenout, že za okupace Čech
a Moravy a ze samotného Slovenska zahynulo asi
343 000 až 365 000 československých občanů, z toho
Židů asi 265 000 až 270 000. Do toho nejsou zahrnuti
lidé, kteří zemřeli po II. světové válce na následky týrání,
perzekucí, věznění v koncentračních táborech a vězeních, totálního nasazení atd.
16. Provozované radiové přístroje musely být zbaveny
cívkové soustavy k příjmu krátkovlnného vysílání
a karta o provedení tohoto zásahu do aparátu přijímače
a trestu, pokud by radio bylo přesto k příjmu krátkovlnného vysílání používáno, musela být upevněna k radiu
na viditelném místě.
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Ing. Zdeněk Skupien. Pokračování příště

ZPRÁVY Z SK CHROUSTOVICE
Do nového soutěžního ročníku 2019/2020 vstoupila mužstva
SK Chroustovice v těchto soutěžích:
Družstvo dospělých „A“ - okresní přebor OKR Chrudim
Družstvo dospělých „B“ - 4.třída OKR Chrudim
Družstvo mladší přípravka – okresní přebor OKR Chrudim skupina „B“
Jak všichni, kdo se v oblasti sportu pohybují, vědí, je rok od
roku stále horší situace s poskládáním družstev sportovců.
Z tohoto důvodu bohužel některá mužstva ve fotbalových soutěžích končí a kluby tím zanikají. Toto byl jeden z hlavních
důvodů, proč došlo po mnoha letech diskuzí, oboustranných
odmítání, ke sloučení TJ Městec a SK Chroustovice.
TJ Městec jako klub stále žije, jen jeho hráči hrají spolu s našimi pod hlavičkou SK Chroustovice „B“, a to jak na hřišti
v Chroustovicích, tak hlavně na místním hřišti v Městci. Věřím, že tato spolupráce bude i do budoucna pokračovat a podaří se zvýšit počty aktivních fotbalistů sportovního klubu a zároveň zachovat konání fotbalových utkání v Městci. I toto však
nebude zcela určitě do budoucna stačit, pokud se nám nepovede k fotbalu přivést další nové hráče nebo hráče, kteří v minulosti prošli mládežnickými týmy SK a nyní z různých důvodů
fotbal nehrají...Fotbalový hráč začíná být ohroženým druhem J.

Pokud by někdo chtěl přihlásit svého kluka či holku na fotbal, stačí zavolat panu Vondráčkovi na telefonní číslo
720 735 074. Rádi přivítáme nové posily. Ostatní mládež hrající dříve fotbal za SK momentálně působí na hostování v Moravanech, kde nám devět dětí působí v mladších žácích hrajících krajskou soutěž, tři děti působí ve starších žácích a dva
hráči máme v dorostenecké kategorii hrající na špici krajské
soutěže.

Muži „A“ - pod vedením trenérské dvojice pan Tomáš
Baťa a Honza Mráz si vedou v podzimní části sezóny dobře

a předposledním utkáním podzimu zatím drží pěkné páté místo se ziskem 18 bodů.
Muži „B“ - pod vedením pana Jardy Lukase v podzimní části sezóny možná očekávali větší bodové zisky, ale to není vše.
Důležitější v této třídě je hlavně stále hrát, bavit se fotbalem,
dát šanci mladým ukázat se a najít motivaci probojovat se třeba
do „A“ a zkusit si okresní přebor. V podzimní části zatím vybojovalo mužstvo devět bodů a patří mu osmá příčka.
Během sezóny dochází k častým přesunům hráčů mezi „A“
a „B“ týmem a za vedení SK musím poděkovat hráčům za
vzájemná doplňování obou mužstev. Trenéři a hráči obou mužstev trénují společně, táhnou za jeden provaz a to je pro budoucnost fotbalu v Chroustovicích a Městci velmi důležité. Pro
budoucnost je ale také velmi důležité udržet mládežnické
kategorie a dále vychovávat nové hráče.
Mládeži v Chroustovicích věnuje nejvíce svého volného času
pan Jiří Vondráček, který vede mužstvo mladší přípravky,
kde se při tréninku dvakrát týdně věnuje dětem ve věku od čtyř
do osmi let. V této kategorii se fotbalu učí osm až dvanáct hráčů. Dětičky odehrály během podzimu několik turnajů, které
jim určitě pomohly ke zlepšení se ve fotbalu a týmové hře.
O bodový zisk v této kategorii až tak úplně nejde.

Okresní�p�ebor�mui
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Klub
Rvá�ov
Hroch�v�Týnec
Mi�etice�A
Ko�í
Chroustovice�A
D�enice�A
Holetín
Ronov�A
Chrast
Kameni�ky
He�man�v�M�stec�B
Krouna
K�ianovice
Svídnice

Z V
12 10
12 10
12 8
12 6
12 5
12 5
12 4
12 4
12 3
12 4
12 3
12 2
12 2
12 2

R
2
2
2
4
3
1
3
2
4
1
2
3
2
1

P
0
0
2
2
4
6
5
6
5
7
7
7
8
9

S
�64:15
�52:13
�40:26
�31:19
�29:19
�38:49
�21:25
�20:33
�26:29
�18:22
�19:40
�18:36
�25:44
�21:52

B
32
32
26
22
18
16
15
14
13
13
11
9
8
7

SK Chroustovice není jen fotbal, proto je nutné zmínit i naše
členky, které se pod vedením paní Bečičkové již několik let
scházejí každé pondělí při společném cvičení místní tělocvičně
ZŠ, a to ve velmi pěkném počtu třinácti až sedmnácti žen.
Děkujeme a přejeme hodně dalších hodin při společném
cvičení.
V průběhu zimní přestávky bude dokončena rekonstrukce
půdních prostor v kabinách SK a pevně věříme, že se začátkem
jarních soutěží mladších přípravek bude mít tato kategorie již
k dispozici svou vlastní kabinu, čímž - doufáme - pomůžeme
k většímu zápalu a chuti hrát fotbal v Chroustovicích.
Závěrem bych Vás rád informoval, že SK Chroustovice již
tradičně uspořádá dne 14. 3. 2020 sportovní ples v sále místní
sokolovny, kde nám k poslechu a tanci zahraje kapela Skelet
z Ústí nad Orlicí. Opět pro Vás bude připravena hezká tombola, nějaké to sportovní klání a možná i překvapení. Tímto
Vás, ač trochu předčasně, zveme.
Za SK Chroustovice
Michal Bačina – místopředseda klubu

4.�t�ída�mui
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Klub
Mí�ov
Prachovice
Stolany�B
Jeniovice
D�enice�B
Vraclav
Trhová�Kamenice
Chroustovice�B
Ct�tín
Bojanov

Z V
10 8
10 5
10 5
10 5
10 5
10 5
10 4
10 2
10 2
10 1

R
1
3
2
2
0
0
1
3
1
3

P
1
2
3
3
5
5
5
5
7
6

S
�28:2
�27:16
�31:19
�30:27
�25:23
�22:32
�18:15
�16:33
�10:33
�18:25

B
25
18
17
17
15
15
13
9
7
6
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