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ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2020 - 2021
V úterý 2. září 2020 začal nový školní rok. I slavnostní přivítání prvňáčků proběhlo bohužel v době zpřísněných
hygienických podmínek a někteří žáci se ho tak nemohli zúčastnit.
Třídní učitelka ve spolupráci nejen s rodiči však přesto připravila vše tak, aby se žákům ve škole hned zalíbilo. V dalších dnech se postupně ke slavnostnímu přivítání dostavili i ostatní spolužáci, takže na přelomu září a října se nám
konečně podařilo vytvořit společnou fotografii celé třídy.

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané 16. 3. 2020
Zastupitelstvo městyse:
l schvaluje plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
lbere na vědomí hospodaření městyse za měsíce leden
– prosinec 2019,
l schvaluje rozpočet městyse Chroustovice na rok 2020
jako vyrovnaný.
Celkem příjmy rozpočtu
28 360 000,- Kč
Celkem výdaje rozpočtu
28 360 000,- Kč
Rozdíl rozpočtu ve výši
0,- Kč
Financování – převod ze základního běžného účtu
2 353 000,- Kč
Financování – splátky dlouhodob. přijatých půjč. prostředků
- 2 353 000,- Kč
Financování celkem ve výši
0,- Kč
Dále schvaluje závazné ukazatele rozpočtu pro Základní
školu T.G. Masaryka a mateřskou školu, Chroustovice,
okres Chrudim ve výši 3 176 000,- Kč,
l souhlasí se vznikem dohod o provedení práce mezi
městysem a členy zastupitelstva městyse v roce 2020,
l revokuje (ruší dřívější rozhodnutí) usnesení ZM ze
dne 18. 12. 2019 bod č.6b souhlas se zřízením zástavního
práva ve prospěch České spořitelny a.s., Olbrachtova
1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 45244782 k budově na
pozemku p.č. 455/90, pozemku p.č. 455/90, v k.ú.
Chroustovice, obec Chroustovice pro klienta pana J. S.,
l uděluje souhlas se zřízením zástavního práva a zákazu zcizení ve prospěch České spořitelny a.s., Olbrachtova 1929/92, 140 00 Praha, IČ 45244782, k budově na
pozemku p.č. 455/90, v k.ú. Chroustovice, obec Chroustovice, za účelem výstavby RD. Tento souhlas uděluje
pro pana J. S. a týká se úvěrové smlouvy č. 0703877159
ze dne 22. 1. 2020 ve výši 1 900 000,- Kč.
Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané 15. 6. 2020
Zastupitelstvo městyse:
l schvaluje plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
l schvaluje celoroční hospodaření a výsledek hos-

podaření za rok 2019 a dále závěrečný účet městyse
za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření městyse za rok 2019 bez výhrad,
l schvaluje účetní závěrku městyse Chroustovice
za účetní období roku 2019,
l bere na vědomí hospodaření městyse za měsíce
leden – květen 2020,
l bere na vědomí rozpočtová opatření č.1-2/2020,
l projednalo žádost č.j. CHR 586/2020 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, střed-

ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na školní rok 2020/2021. 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,
l schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
Městyse Chroustovice pro SK Chroustovice ve výši
80 000,- Kč na provozní činnost oddílu kopané v roce
2020, dotace nesmí být použita na nákup hráčů,
l neschvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
Městyse Chroustovice pro TJ Sokol Chroustovice ve
výši 150 000,- Kč, ale nabízí poskytnutí bezúročné
půjčky na dokončení výstavby sociálního zázemí v areálu
fotbalového hřiště.
Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané 14. 9. 2020
Zastupitelstvo městyse:
l schvaluje plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
l bere na vědomí hospodaření městyse za měsíce leden
– srpen 2020,
l bere na vědomí rozpočtová opatření č. 3-4/2020,
l schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 506/4,
ostatní plocha, v k.ú. Mentour kupujícím V. Š. a T.Š 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. 498/16, o výměře 138 m2, zahrada, v k.ú. Mentour kupujícímu Mgr.
M. D. za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovité věci je nabyvatel,
l schvaluje Smlouvu č. OŽPZ/20/23814 o poskytnutí
účelové investiční dotace z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje na realizaci akce „Chroustovice,
místní část Lhota u Chroustovic – splašková kanalizace
SO 04 – Výtlak do Chroustovic“. Dotace se poskytuje ve
výši 4 000 000,- Kč a její vyúčtování se poskytovateli
předloží nejpozději do 31. 12. 2021,
l bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Chroustovice za rok 2020. Při dílčím přezkoumání hospodaření městyse nebyly zjištěny chyby
a nedostatky,
l schvaluje záměr uzavřít se spolkem TJ Sokol Chroustovice, IČ 60104252 kupní smlouvu za pozemky a stavby
v areálu fotbalového hřiště za smluvní cenu ve výši
3 200 000,- Kč a dále schvaluje investiční záměr do modernizace areálu fotbalového hřiště a všech pozemků
dotčených ve výši do 3 000 000,- Kč,
l
schvaluje prodejní cenu stavebních parcel pro
výstavbu rodinných domů v Chroustovicích ve výši
1 200,- Kč/m2 s DPH a záměr prodeje bude zveřejněn
dne 1. 11. 2020.
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PLÁN AKCÍ DO KONCE ROKU 2020

DOBA KORONAVIROVÁ - ŠITÍ ROUŠEK

Tento rok jsme museli zrušit spoustu naplánovaných akcí
kvůli mimořádným opatřením Covid-19.
Městys plánuje na poslední měsíce tohoto roku níže uvedené akce.
Budou-li se konat, záleží jen na epidemiologické situaci.

V březnu 2020 vešla v platnost povinnost zakrývat si na
veřejnosti ústa a nos před nebezpečím nakažení Covidem-19, a tedy nosit roušky. Ty ovšem nebyly takřka
k sehnání, neboť byly okamžitě vykoupeny. Místní dobrovolnice začaly tedy šít roušky samy.
21.11.2020 Sportovní�ples�Sokolovna�Chroustovice
Podařilo se nám zajistit plátno a další pomůcky nutné
27.11.2020 Beseda�pro�d�chodce���Sokolovna�Chroustovice k šití. Děvčata si přinesla do prostor mateřské školky své
šicí stroje, další pomocnice zase šily ze svých domovů.
29.11.2020 Rozsvícení�váno�ního�stromu
Povedlo se ušít kolem 1000 kusů plátěných roušek.
11.12.2020 Váno�ní�koncert�v�zámku
Ušité roušky se rozvážely občanům nad 65 let přímo
18.12.2020 Váno�ní�koncert�v�kostele
domů a zbylé se rozdávaly potřebným před úřadem
25.12.2020 t�pánská�zábava
městyse.
LETNÍ KINO
Za tuto pomoc patří velký dík a uznání:
Toto léto jsme promítali na místním fotbalovém hřišti Petře Barákové, Daně Bačinové, Andree Emrové, Zdecelkem čtyřikrát, a to filmy Příliš osobní známost, V Síti, ně Zdražilové, Milušce Haškové, Marii Houdkové,
Blance Štrbkové a její rodině, Vendulce Valíkové, Zu3Bobule, Jumanji – Další level.
zaně Paulusové a rodině Matouškových.
Počasí nám moc nepřálo a kvůli dešti jsme byli nuceni
promítání 2x přesunout na náhradní termín. Děkujeme DĚKUJEME!!!
všem divákům, kteří si přišli užít filmový zážitek pod širým
nebem s námi, a všem, kteří se na přípravách podíleli.
Plán je takový, že s firmou Kino na kolečkách chceme
i nadále spolupracovat, a proto se můžete těšit na filmové
večery i v příštím roce.
SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ

pořádá sbírku použitého ošacení
12. listopadu 2020 od 15 - 18 hodin v ZŠ Chroustovice
VÝSLEDKY VOLEB 2020

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Základní škola Chroustovice pořádá
SBĚR STARÉHO PAPÍRU
ve čtvrtek 5. listopadu 2020.
Pevně svázané papíry prosíme přivézt ke škole.
Děkujeme za podporu

Ve dnech 2. a 3. října 2020 proběhly volby do zastupitelstev krajů. Tabulka zachycuje výsledky pro Pardubický
kraj v Chroustovicích.
Ve 2 okrscích bylo zapsáno 999 voličů, volební účast
dosáhla 34,13 %.
Kandidátní listina
�íslo

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 2021
V roce 2021 se uskuteční svoz neskladného
a nebezpečného odpadu ve dnech:
sobota 27. března 2021
sobota 11. září 2021
8.00 – 8.15 Lhota u Chroustovic
8.20 – 9.45 Chroustovice u fy S+Ř CH KOVO
9.50 – 10.05 Holešovice
10.10 – 10.20 Březovice
10.25 – 11.05 Městec – u nádrže
11.15 – 11.25 Poděčely – u hostince
11.30 – 11.40 Poděčely – náves
11.45 – 11.55 Mentour – u váhy
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název

Platné hlasy
celkem

v%

5

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍ�AT

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

26

7,64

8

Trikolóra a Strana soukr. �R

10

2,94

11

ODS a TOP 09

52

15,29

13

Strana zelených

2

0,58

15

VÝCHODO�EI

5

1,47

16

Svoboda a p�. demokracie (SPD)

30

8,82

17

Koalice pro Pardubický kraj

27

7,94

19

�eská pirátská strana

23

6,76

22

Moravané

0

0

30

3PK-Pro prosperující Pard. kr.

41

12,05

34

Zdraví Sport Prosperita

2

0,58

36

DSSS - STOP KRIMIGRANT�M!

0

0

50

ANO 2011

86

25,29

63

Komunistická str.�ech a Moravy

19

5,58

67

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

0

0

82

ROZUMNÍ - Petr Hannig

0

0

83

Mladí pro Pardubický kraj

15

4,41

2

0,58

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ČERVNU 2020
20. června 2020 se v obřadní síni městyse Chroustovice konalo další vítání občánků.
Tentokrát ve složení dvou holčiček a pěti chlapečků. Vítání proběhlo jako vždy za doprovodu dětí z mateřské školky a jejich paní učitelky.
Dětičkám přejeme krásný a spokojený život, plný zdraví, štěstí, lásky a něhy.

Sofie Dvořáková

Matěj Hendrych

Laura Šlechtová

Šimon Zbudla

Zdeněk Hašek

Jaroslav Blábolil

Tobiáš Čáslavský
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ŘÍJNU 2020
V současné epidemiologicky nepříznivé situaci není možné uspořádat tradiční vítání občánků městyse Chroustovice,
a tak se předsedkyně paní Renata Dušánková ve čtvrtek 8. října za občánky rozjela do jejich domovů, aby mohla
novorozeňátkům předat symbolické dárečky k jejich narození.
Doufáme, že nám to situace brzy dovolí a budeme moci přivítat osobně i tyto malé ratolesti.
I jim přejeme krásný a spokojený život naplněný zdravím, láskou a štěstím.

Vojtěch Kašpar

Amálie Šrůtová

Ema Andrlová

Patricie Dostálová
Lucie Langner

Dominik Cejp

Natálie Honzková
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
I u nás ve školce se na chvíli od března zastavil čas z důvodu pandemie, což nás
všechny velmi mrzelo. Bohužel jsme museli zrušit všechny naplánované akce. Když
se situace trochu uklidnila,
mohli jsme zase zavítat do
školky za kamarády a alespoň si užít poslední měsíc
školního roku společně.
Oslavili jsme Den dětí a zároveň se rozloučili s paní
učitelkou Danielou Štěrbovou, která odešla na mateřskou dovolenou užívat si
krásných chvil. Místo ní přišla nová posila k Pastelkám.
Pro naše předškoláky bylo naplánováno rozloučení
s mateřskou školou, ale ani to nemohlo být stejné jako
každý rok. Naši předškoláci však o rozloučení úplně nepřišli. Paní učitelky uspořádaly zahradní slavnost v rámci dopoledního programu. Té se zúčastnili také paní starostka, paní ředitelka a pan zástupce. Našim bývalým
předškolákům jsme popřáli mnoho úspěchů na jejich
další cestě životem.
Poslední část školního roku sice neproběhla, jak jsme
zvyklí, ale i tak to byl pro nás všechny rok plný
dobrodružství a zážitků, nových dovedností a kamarádů
a hlavně zábavy.

Prázdniny nám utekly jako voda a jsme znovu zpět.
V tomto školním roce budeme s dětmi pracovat podle
projektu Když jsem zdravý, tak mě život baví. Budeme u dětí rozvíjet návyky správného chování a zdravého
životního stylu.
Pedagogické pracovnice:
Jitka Vacenovská – paní vedoucí učitelka (třída
Korálky)
Veronika Trávníčková – paní učitelka (třída Korálky)
Monika Trubáková – paní učitelka (třída Pastelky)
Ing. et Bc. Petra Vojtová – paní učitelka (třída
Pastelky)
Nepedagogické pracovnice:
Alena Karlišová – paní vedoucí školní kuchyně
Renáta Koucká – paní kuchařka
Petra Baráková – paní školnice
Ze začátku září ukápla novým kamarádům nějaká ta
slzička, ale jen co zjistili, že je ve školce prima a zažíváme
tu stále nová a veselá dobrodružství, v tu ránu slzičky
vystřídaly úsměvy a těšení se na další dny mezi kamarády.
Již nyní máme za sebou Pasování dětí na třídách a před
sebou ještě spoustu dalších akcí.

I když každý ví, jaké akce školka pořádá, pro nové rodiče
si je připomeneme:
• AKCE S RODIČI
K ukončení loňského školního roku bychom rády poděkovaly za to, že nás sponzorovaly a podporovaly - paní
starostka M. Tlapáková a Městys Chroustovice, paní ředitelka Mgr. M. Houdková i zámecká květinka. Děkujeme ,,jablíčkovému dědečkovi“ a některým rodičům. Také
velké díky patří určitě právě paní učitelce Daniele Štěrbové za skvělou práci, která byla odváděna poctivě, kvalitně a hlavně srdcem.

Drakiáda
Uspávání broučků

Vánoční dílničky
Velikonoční dílničky

• 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

Toto je jen malý výčet akcí, které společně s dětmi a jejich rodiči prožíváme. Bohužel v dnešní době nelze předvídat, jak se situace bude vyvíjet, proto nemůžeme zajistit uskutečnění plánovaných akcí. Předem děkujeme
všem za společnou spolupráci a věříme, že si celý letošní
rok užijeme stejně jako ty předešlé. Těšíme se na úsměvy
dětí i na to, co se nového v naší krásné školičce naučíme.
Za kolektiv MŠ Monika Trubáková
Veronika Trávníčková
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KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY AREÁLU ZÁMKU
I v roce 2020 se podařilo pokračovat ve spolupráci mezi
průvodcem Jiřím Drbalem, Regionálním muzeem ve
Vysokém Mýtě a ředitelem Odborného učiliště Ing.
Bc. Jaroslavem Bálkem a zrealizovat návštěvnicky vyhledávané komentované prohlídky areálu zámku a parku
v Chroustovicích.
Pro sběratele turistických vizitek jsme připravili zbrusu
novou vizitku s fotografií areálu zámku a parku.
Další novinkou letošní sezóny bylo vydařené razítko
s kresbou zámku.
Na první prohlídku si kvůli koronavirové pandemii museli návštěvníci počkat až do neděle 7. června 2020.
V rámci celoevropské akce Víkend otevřených zahrad
se do areálu přijelo podívat mnoho nadšenců a vůbec
nevadilo, že nebylo možné si prohlédnout interiéry.
V parku průvodce vyprávěl o historii zámku, jeho majitelích i městečku Chroustovice, zazněly zde regionální
pověsti a zajímavým bonusem byl výklad ředitele učiliště spojený s prohlídkou hospodářského zázemí se skleníky, zahradou a chovem hospodářských zvířat.
Následující dvě prohlídky byly připraveny na odpoledne
26. července a 16. srpna 2020. Pro návštěvníky jsme si
pro letošní sezonu připravili několik novinek.

Část mobiliáře byla po zrušení zámecké kaple přesunuta do nedalekého kostela sv. Jakuba Většího a pro návštěvníky se podařilo vyjednat otevření tohoto svatostánku vždy mezi dvěma prohlídkami během nedělí. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout další z nádherných
architektonických lákadel města, dozvěděli se informace
o historii kostela a jeho mobiliáři. V Chroustovicích
působil na přelomu 17. a 18. století jako farář Jan Josef
Božan, autor slavného kancionálu Slavíček rájský. I tato
osobnost byla v rámci prohlídky vzpomenuta, a to přednesem vybrané pasáže z kancionálu. Na tomto místě se
sluší velice poděkovat za vstřícnost panu faráři P. Jaromíru Bartošovi i paní Mgr. Věře Filipiové.
Dalším z lákadel bylo zcela mimořádné vystavení ornátu (svrchní část roucha používaného knězem při bohoslužbě), který pochází z vybavení zámecké kaple. Po
zrušení kaple se stal předmět součástí sbírek Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, kde je uložen dodnes.

Spolu s ním je ve sbírce této instituce uloženo několik
dalších předmětů, jejichž původní lokace pochází právě
z Chroustovic. Během prohlídek v roce 2019 byl tímto
způsobem prezentován drobný pláštík na kalich, do budoucna počítáme s představením dalších předmětů,
u nichž lze prokázat vztah k lokalitě Chroustovic. Dnes
bohužel nemůžeme s určitostí říci, proč předměty
z Chroustovic dnes najdeme ve fondu vysokomýtského
muzea, nicméně se jeví jako velmi pravděpodobné, že se
tak stalo vzhledem ke skutečnosti, že Chroustovice náležely zprvu pod hejtmanství a později pod politický okres
Vysoké Mýto.

První zářijovou sobotu se na zámek přijelo podívat několik posádek historických automobilů a v rámci akce
Sodomkovo Vysoké Mýto zde proběhlo fotografování
strojů. Na tuto návštěvu netrpělivě čekalo mnoho místních i okolních nadšenců. A tak v době, kdy osádky vozů
obdivovaly zámek a park, si zájemci naopak vyslechli
technické informace a další zajímavosti týkající se aut.
I přes počáteční komplikace, které koronapandemie všeobecně způsobila, se sezóna 2020 z pohledu zájmu o prohlídku chroustovického areálu velmi vydařila - přivítali
jsme více než 350 návštěvníků. Doufáme, že se nám
podaří stejně dobře pokračovat i v nadcházejícím roce.
S dostatečným předstihem vždy avizujeme nové termíny
prohlídek nejen přes plakátky, regionální tisk nebo webové stránky či FB institucí, ale také díky vstřícnosti
Českého rozhlasu Pardubice na rozhlasových vlnách.
Soňa Krátká, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Jiří Drbal, průvodce
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VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE MO ČZS

Dne 1. března 2020 se uskutečnila výroční členská
schůze místní organizace Českého zahrádkářského
svazu v Chroustovicích. Schůze se uskutečnila
v hasičské zbrojnici. Naši organizaci tvoří 40 členů,
přítomno bylo 33 zahrádkářů.
Významným hostem byl radní Pardubického kraje
ing. Václav Kroutil.
Dále schůzi navštívila předsedkyně Územního
sdružení ČZS okresu Chrudim paní Anna Habalová
a pracovnice CHKÚ ŽH ing. Koberová, která
přednesla přednášku o rostlinstvu, živočišstvu a
ochraně přírody v této oblasti. Dále nás seznámila
s nejstaršími stromy v ČR. Přednáška se všem
líbila.
Na schůzi byla předsedou podána zpráva o činnosti
zahrádkářů v minulém roce a byl navržen plán
činnosti na rok 2020.
-8-

Podána byla také zpráva o hospodaření. Kladně byl
hodnocen zájezd.
Bude třeba opravit drtící stroj na ovoce a čerpadlo
na vodu ze studny, ve spolupráci s Městysem
Chroustovice opravit okapy u moštárny.
Ing. Kroutil poukázal na nutnost péče o půdu, její
kvalitu a význam humusu i vody pro kvalitu půdy.
Byli jsme seznámeni s postupem kraje v zajišťování
vody pro obyvatele a zemědělství. Předsedkyně ÚS
zhodnotila práci naší organizace kladně. Ať již
činnost, tak i počet členů.
Dále členové projednali a podepsali Petici pro
přijetí „Zahrádkářského zákona“ v Parlamentu
ČR. Petice byla odeslána.
V závěru bylo podáno občerstvení a uskutečnila se
volná zábava.
Mgr. Petr Schejbal

VZPOMÍNKY

„Odešel jsi, jak si to osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
ale zůstáváš dál.
Roky plynou jak tiché řeky proud,
jen bolest nedá zapomenout.“
Dne 15. června 2020 tomu bylo 10 let, kdy nás
navždy opustil pan Otakar Schubert
z Chroustovic.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka
Ludmila, dcery a syn s rodinami, sourozenci
a ostatní příbuzní.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkuji.
L. Schubertová

Vzpomínáme
na Vladimíra Ročka, který by
se dožil 25. října 2020 70 let.
Manželka Růžena,
syn Vladimír s manželkou
Martou,
dcera Pavlína s manželem
Davidem
a vnoučata Martička, Vladimír
a Theodor.
Kdo jste ho znali, prosíme o tichou vzpomínku.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme
všem přátelům, známým
a spolkům
za písemné i osobní projevy
soustrasti,
za květinové dary a za účast
na smutečním rozloučení
dne 5. září 2020
s naším milovaným manželem a tatínkem

Miloslavem Teplým.

Manželka, syn a dcera s rodinami

OKÉNKO DO HISTORIE
Jak se dostal „Městecký háj“ do vlastnictví
obce Chroustovice

V době lesní pozemkové reformy v roce 1924 se
obec Chroustovice dostala do nesmírně obtížné finanční situace.
Výstavba školy, která stála 1 400 000,- Kč v předválečných korunách (v dnešních cca 5 mil. Kč) byla
převážně postavena na dluh. Splátky dluhů a dlouhodobé soudní spory s obcí Lipec o příspěvek na
výstavbu tak vyčerpaly obecní pokladnu, že nezbylo
na nejdůležitější.
Příjem z lesa o výměře 64 ha, v tehdejší době poměrně vzrostlého, byl částečnou záchranou špatných
financí. Zdůvodňujíc to těžkou finanční situací začala se obec starat o přidělení lesa do svého vlastnictví. Za radu obce starosta pan Starý a pokladník pan
Smejkal několikrát navštívili Pozemkový úřad
v Praze. Vyhlídky byly špatné. O příděl lesa se
ucházela také obec Městec, v jejíž blízkosti les leží.
Zástupci obce vedené tehdejším starostou Metelkou
využili známosti s ministrem Udržalem, pozdějším
ministerský předsedou. Několikrát byli též na
ústředních úřadech a docílili slibu, že před přidělením bude s nimi počítáno. Vrátili jsme se z Prahy
jen s částečnou nadějí.
O podrobnostech jednání v radě v Městci informoval starostu Starého pan Sedmik, veliký to rival
tehdejšího starosty Metelky. Ten také informoval
o výroku ministra Udržala: „ Při nejhorším dostanete les na půl“.
Příděl malolesů obcím měla na Pozemkovém úřadě
na starosti JUDr., na jejíž jméno se nepamatuji.
Spravedlivá paní uznávala oprávněnost žádosti obce
Chroustovice, v jejímž katastru les leží, a měla
porozumění pro velkou věc, jíž výstavba školy byla
a o niž se obec snažila.
Ve spisech však byla poznámka: „Přidělit až po dohodě s min. předsedou Udržalem“. Paní, která musela tuto poznámku respektovat, nám dala jednu
radu a opravdu nám pomohla tím, že rozhodnutí
„vzhledem k dvěma žadatelům“ odložila. V té době
se již proslýchalo o změně ve vládě – pan Udržal
nebude ministrem.
Pokusili jsme se ještě dosáhnout změny rozhodnutí
přímo u pana Udržala. Jeho odpověď byla přímá:
„Nechá se uvažovat o společném vlastnictví s obcí
Městec. Jim jsem dal slovo. Jinak, kdybyste přišli
dřív, uznal jsem vaše závažné důvody.“
Na štěstí pro obec Chroustovice změna ve vládě přišla poměrně brzy a paní dostála svému slovu a přidělila les obci Chroustovice s odůvodněním jejího
enormního zadlužení při plnění kulturního poslání
obce.
Příjem z lesa pomohl splácet úroky a splátky dluhů
až do dne oddlužení obcí, které zejména v letech
třicátých bylo veliké.
Oldřich Smejkal
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O POHÁR STAROSTKY MĚSTYSE CHROUSTOVICE
V sobotu 5. 9. 2020 se konaly tradiční hasičské závody
O pohár starostky městyse.
Za pěkného počasí soutěžilo 10 družstev dětí a 4 družstva dospělých.
Jako první začaly závodit děti.
V kategorii mladších dětí závodily Vinary, Řestoky
a Lozice se dvěma družstvy. Vítězem se stal tým Lozice
B, druhé místo obsadil tým z Vinar, na třetím místě
skončily Řestoky a na posledním místě Lozice A.
V kategorii starších dětí závodila tři družstva z Vinar,
jedno družstvo z Řestok a dvě družstva z Lozic. První
místo vybojoval tým z Vinar C, na druhém místě skončil tým z Vinar A. Na třetím místě skončily Řestoky,
čtvrté místo obsadily Vinary B, páté místo si odvezly
Lozice B a na posledním místě skončil tým Lozice A.
Všem týmům se dařilo a děti předvedly své nejlepší výkony.
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Po ukončení závodu dětí začaly závody dospělých.
Soutěžila pouze družstva mužů: Holešovice, Lhota,
Chroustovice a Mentour. Po prvních pokusech vedl
tým z Holešovic. Ale v druhém pokusu se rozpoutal
boj o první místo mezi Holešovicemi a Chroustovicemi. Nakonec zvítězilo družstvo z Chroustovic
o 43 setin sekundy nad Holešovicemi. Na třetím
místě skončil tým z Mentoura, a na posledním místě skončil tým ze Lhoty. Celé závody se i díky pěknému počasí vydařily.

BĚH NA 60 METRŮ S PŘEKÁŽKAMI

V neděli 6. 9. 2020 se konaly první závody v běhu
na 60 metrů s překážkami, které jsou zařazeny do
ligy okresu Chrudim. Závody se uskutečnily na žádost Okresní odborné rady mládeže, které se líbí
nově zrekonstruovaný areál u školy, včetně tartanové dráhy.
Závodů se zúčastnilo 139 jednotlivců z celého
okresu Chrudim i z dalekého okolí. Vzácným hostem byla první náměstkyně starosty OSH Chrudim
paní Hana Stará. Chroustovice reprezentovali Jakub Hanzl a Lukáš Piňos. Bohužel se závody neobešly bez zranění několika závodníků, ale i navzdory zranění se všem v areálu moc líbilo, jelikož si děti
našly zábavu na skákací bublině a na workoutovém
hřišti. Menším dětem se líbilo dětské hřiště, kde si
také vyhrály. Děti nám samy řekly, že se sem chtějí
za rok znovu vrátit na závody, což všechny pořadatele potěšilo.
Tímto bychom chtěli poděkovat Základní škole
Chroustovice, která se postarala o občerstvení po
oba dny a také Městysi Chroustovice za pomoc při
organizaci závodů a zakoupení cen.
SDH Chroustovice nabírá nové členy do kroužku
mladých hasičů od věku 6 let. Pokud by měl někdo
z dospělých zájem pomoci s vedením kroužku,
může se přihlásit také.
Informace u vedoucího mladých hasičů na kontaktním čísle: 733 159 940.
Vedoucí mladých hasičů
Martin Branda
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TOUR DE MENTOUR

TENISOVÝ TURNAJ V BŘEZOVICÍCH
Tenisový klub Březovice ve svém sportovním
areálu uspořádal v sobotu 28. 8. 2020 tradiční
prázdninový tenisový turnaj, kterého se zúčastnilo
12 dvojic.

Rok 2020
Letos, jako každý rok, jsme jeli cyklistický výlet po
našem okolí.
Toto byl již 20. ročník a zároveň i 1. ročník
memoriálu Jiřího Češky k uctění jeho památky
jako jednoho ze zakladatelů těchto cyklistických
setkání.
EK & JŠ Vítězem se stal Miloš Pilař a František Meduna,
krásné druhé místo obsadila dvojice Stanislav
Čermák a Jiří Šulc a na třetím místě se umístili
Miloš Komárek a Jan Vajmar.

Rok 2019

I přes špatnou předpověď počasí se tenistům déšť
vyhnul a všichni příznivci místního klubu si užili
pěkné odpoledne a těší se na další ročník turnaje.
TK Březovice touto cestou děkuje Městysi Chroustovice za podporu tenisového klubu a za cenu pro
vítěze turnaje.
TK Březovice

Rok 2010
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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA SK CHROUSTOVICE

Jsme tým, který má 16 členů ročníků 2011-2015.
Scházíme se každé úterý a čtvrtek na fotbalovém
hřišti v Chroustovicích a víc jak hodinku trénujeme…
Tréninky vede trenér Jarda Šrůt a trenérka Kristýna
Maixnerová. Jsou mezi námi už obrnění fotbalisté,
ale také fotbalisté, kteří právě začínají a učí se pravidlům a hře. Nejlepším střelcem našeho týmu je
Dušan Vaněk, který má na svém kontě už 27 gólů.
Občas jsou to nervy… Minimálně pro naše rodiče. To
byste měli vidět, jak ty naše góly i ,,nególy“ prožívají.
V tomto roce nás ještě pár zápasů čeká, tak doufáme, že se nám povede ještě líp než doteď. No a když
nám to moc nepůjde, tak příští rok máme šance to
dohnat.
Chceš se k nám přidat? Přijď si s námi
zatrénovat...
Kontakty na trenéry a další informace o klubu
najdete na www.skchroustovice.cz
Okresní přebor mladší přípravky, skupina B
Odehrané zápasy podzimní části fotbalové sezony
Chroustovice – Vítanov
8:7
Chroustovice – Prosetín/Holetín
5:6
Chroustovice – Krouna
13:10
Chroustovice – Chrast
4:6
Chroustovice – Proseč
5:3
Chroustovice – Kameničky/Svratouch 8:3
Chroustovice – Luže
8:13
Chroustovice – Skuteč/Bítovany
9:5
Chroustovice – Prosetín/Holetín
4:9
Chroustovice – Vítanov
7:5
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MOŽNOST REKVALIFIKACE

V rámci projektu
Regionální podpora zaměstnanosti v oblasti Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko
nabízíme zdarma rekvalifikaci pro osoby splňující podmínky vstupu do projektu.
Kontakt: Teritoriální pakt zaměstnanosti Pardubického kraje, z. ú.
Jaroslav Brokl, asistent projektového manažera
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VÝSLEDKY TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V ČR ZA R. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA
Češi stále na špičce v třídění odpadů v EU. Každý
z nás vytřídil v roce 2019 do barevných popelnic
přes 51 kilogramů odpadu.

Za evropské premianty v třídění odpadu jsou Češi
označováni právem. Meziročně dosáhli dalšího
zlepšení v množství vytříděného odpadu, a to již
poněkolikáté v řadě. V roce 2019 vytřídil každý
z nás v průměru 51,3 kilogramu papíru, plastů, skla
a nápojových kartonů, což je meziroční nárůst o více
než 2 kilogramy odpadů vytříděných do barevných
kontejnerů.
S tříděním odpadů má zkušenost většina obyvatel
České republiky, pravidelně pak své odpady třídí
téměř 3⁄4 národa, přesně 73 % obyvatel.
Loni jsme vytřídili nejvíc papíru, téměř 22 kilogramů, dále pak 15,1 kilogramu plastů, bezmála 14
kilogramů skla a necelé půl kilo nápojových kartonů. A stále více třídíme i kovy, těch vytřídil každý
obyvatel v průměru 13,9 kilogramu.
Prostřednictvím sběrných systémů obcí se tak shromáždilo přes 693 tisíc tun vytříděných odpadů, což
je o 4 % více než v roce 2018.

„Docházková vzdálenost k barevným kontejnerům
je pro mnoho lidí v otázce třídění odpadů rozhodující. Nyní to k nim máme ze svých domovů v průměru
jen 91 metrů, což je zhruba 133 kroků,“ říká ředitel
oddělení komunikace EKO-KOM Lukáš Grolmus.
Zároveň ale dodává, že dle nejnovějších statistik
stále ještě 24 % obyvatel udává, že má kontejnery
dál než 130 metrů, a jsou tedy lokality, kde je co
zlepšovat.

PŘÍSPĚVEK ZASTUPITELE MĚSTYSE
Snaha o odkoupení sportovního areálu pokračuje. Jak
jsem již informoval občany městyse Chroustovice v předešlém čísle Chroustovického zpravodaje, vedení městyse Chroustovice učinilo nabídku TJ Sokol na odkup areálu včetně budov v majetku TJ za částku 1,5 milionu
korun s příslibem dalších investic do objektu Sokolovny
a činnosti sokolů. Tato nabídka byla vedením místní organizace TJ Sokol odmítnuta. Toto rozhodnutí bylo ze
strany městyse respektováno, avšak záměr odkoupit
a zvelebit areál platí i nadále.
Po dohodě s vedením TJ Sokol byl zadán podnět k provedení znaleckého odhadu. Znalecký odhad provedl pan
Vladimír Pilař, zde musím zmínit, že je hlavně zásluhou
Oty Tučka, člena TJ Sokol, že vše proběhlo tak rychle
a odhad je již k dispozici. Oto Tuček také celý znalecký
odhad, jako velký příznivec snahy k nalezení dohody,
zafinancoval.
Celý areál včetně veškeré zeleně, vyjma budov kabin,
tribuny a budovy sloužící jako sklad, byl odhadnut na
částku 6.518.317,- Kč. S výsledkem odhadu bylo seznámeno vedení městyse. Na veřejném zasedání místního
zastupitelstva s tím byli seznámeni všichni jeho členové
a věc byla opětovně projednávána. Členové zastupitelstva připomínkovali a dotazovali se, jak chce vedení
městyse nadále pokračovat. Po delší diskuzi byl zastupiteli schválen nový návrh s navýšenými částkami, který
v tuto chvíli prochází právní konzultací, avšak vedení TJ
Sokol již s tímto návrhem bylo seznámeno.
Městys Chroustovice navrhuje za odprodej areálu včetně
budov částku 3.200.000,- Kč určenou na provoz organizace a rekonstrukci sokolovny a zároveň se zavazuje vedení městyse Chroustovice k investičnímu záměru ve
výši 3.000.000,- Kč do areálu fotbalového hřiště a dalších investic do objektu sokolovny v průběhu několika
dalších let. O konkrétních záměrech jsem psal již v minulém čísle zpravodaje. Podotýkám, že přesné znění
bude více specifikováno, avšak navrhované částky jsou
již schváleny.
Věřím, že tato navýšená částka již bude pro vedení TJ
Sokol zajímavá a povede se zasednout k jednomu stolu
a tam celou věc upřesnit a dokončit k oboustranné spokojenosti.
Osobně toto číslo respektuji a věřím, že při požadované
konečné ceně odprodeje bude vedením TJ Sokol zohledněno to, že velkou zásluhu na tom, že cena areálu se nachází v takovémto „finančním poměru“, kdy areál je ve
velmi pěkném stavu, mají hlavně dva lidé, a to správce
areálu a předseda klubu SK pan Josef Chytil, který celý
areál udržuje a zvelebuje, a druhou osobou je pan Oto
Tuček, který svojí velkou chutí to celé někam posunout
dokázal rozhýbat stojaté vody ve vedení TJ Sokol. Hlavně jeho osobním a finančním přičiněním mohl být instalován hromosvod, který byl poslední podmínkou kolaudace na nové budově sociálního zařízení, a byl to právě
on, kdo celé to martyrium s úřady ohledně stavby zahájil,
zařídil a dotáhl do stavu, kdy již proběhla kolaudace objektu, a tím zcela jistě navýšil hodnotu tohoto objektu
a zvedl kupní cenu celého areálu. Tím míním, že bez jeho
velké houževnatosti a absence ve vedení TJ Sokol by toto
nikdy vůbec nevzniklo.
Pokračování na str. 16
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SPORTOVNÍ ORGANIZACE V CHROUSTOVICÍCH
Pokračování ze str. 15
V tuto chvíli by bylo dobré zmínit se a poděkovat panu
Miroslavu Čadovi, který pro TJ Sokol svou osobní iniciativou pomohl zařídit dotaci ve výši 170.000,- Kč
z Pardubického kraje, což spolu s dotací od Městyse
Chroustovice zásadně napomohlo realizaci této stavby
a tím zkvalitnění zázemí pro návštěvníky areálu.
Velkou investicí, která také zcela jistě navýšila cenu odhadu byla instalace automatického zavlažování v hrací
ploše hřiště, kterou financoval sportovní klub za pomoci
dotací od Pardubického kraje a dalších drobných dárců.
Věřím, že tato nabídka se u TJ Sokol shledá s kladným
ohlasem a bude vše zdárně dokončeno.
Závěrem mi dovolte zmínit jednu osobní iniciativu
a zkušenost s nechutí něco někam posunout. Jsem rád, že
pan Michal Bačkovský provozuje místní hostinec a sál
v Sokolovně v Chroustovicích, který je důležitou součástí kulturního života v našem městysi. Vím, že jarní doba
„covidová“ tomuto oboru podnikání moc nepřála, a tak
jsem s ním jednoho červnového dne dal řeč na téma podpory jeho podnikání. Musím říci, že Michal o žádnou
podporu sám nežádal a celé to bylo tak trochu z mé hlavy.
Na dvoře sokolovny se v letních slunných dnech dá také
příjemně posedět, leč bohužel není na čem, přesněji je na
čem, ale to zcela neodpovídá potřebám a snahám o zkvalitnění prostoru místním zájemcům o posezení. Michalovi
jsem nabídl, že se pokusím od vedení městyse vyžádat nějaké finanční prostředky formou daru na nákup pivních setů.
Na zasedání Rady městyse Chroustovice se povedlo odsouhlasit finanční dar ve výši 20 000,- Kč na provozní činnost
TJ Sokol a na pořízení 2 ks pivních setů pro areál místní sokolovny. Vybrané posezení by stálo cca 6 000,- Kč, ostatní
peníze mohla organizace použít na svou provozní činnost.
S celou věcí byl seznámen i starosta TJ pan Petr Rejman.
Darovací smlouva byla radou městyse schválena 1. 7. 2020
a připravena k podpisu ze strany TJ Sokol. Věc bych
mohl tedy takto ukončit a říci si „hurá“. Michal zvelebí
dvorek, instaluje nové posezení a vytvoří další příjemné
zákoutí v blízkosti centra městyse, Sokolu zbyde ještě
aspoň něco na jiné aktuální investice. Bohužel máme 3.
10. 2020 a smlouva je nepodepsána, peníze stále na účtu
městyse…Proč..? Proč nemá vedení TJ Sokol zájem podpořit podnikatelskou činnost svého nájemce v jejich sokolovně? Doufám jen, že to Michalovi nevezme chuť k další činnosti v sokolovně, protože jeho aktivity a víkendová zpestření našich jídelníčků je něco, o co bychom neměli přijít.
Michal Bačina, zastupitel Městyse Chroustovice

PŘÍSPĚVEK ORGANIZACE TJ SOKOL
V Chroustovicích dne 5. 10. 2020
Organizace Sokol reaguje na základě informací předložených panem Michalem Bačinou na Valné hromadě
Sokola dne 29. 2. 2020, na následně zveřejněný článek
v Chroustovickém zpravodaji č. 88 z března 2020 a oficiální žádost Zastupitelstva městyse Chroustovice ze dne
22. 4. 2020 na odkup areálu hřiště na Závodí.
Městys Chroustovice učinil nabídku na odkup areálu
hřiště ve výši 1 500 000,- Kč. Na základě výše zmíněných skutečností bylo výborem TJ Sokol odsouhlaseno
provedení znaleckého posudku k zjištění reálné ceny
majetku. Znalecký posudek byl proveden dne 28. 5. 2020
znalcem panem Vladimírem Pilařem. Cena majetku je
dle posudku vyčíslena na částku 6.518.317,- Kč.
Dle těchto nových skutečností, nelze nabídku městyse
Chroustovice akceptovat. Velice si vážíme nabídky zastupitelů městyse Chroustovice, ale jak již bylo zmíněno
v příspěvku pana Bačiny ve zpravodaji č. 88, organizace
Sokol je malou organizací s minimálními finančními
možnostmi, není proto možné s péčí řádného hospodáře
přijít o částku 5.018.317,- Kč (rozdíl mezi znaleckým
posudkem a cenovou nabídkou městyse), v potaz není
brána tržní cena majetku při odprodeji do soukromého
vlastnictví.
Organizace Sokol obdržela od městyse Chroustovice finanční dotaci ve výši 200.000,- Kč na dokončení výstavby sociálního zařízení na hřišti, které slouží pro místní
občany, přičemž cena výstavby činí 885.169,- Kč. Zbylou část organizace Sokol uhradila z vlastních zdrojů.
Zastupitelé městyse Chroustovice neustále deklarují
podporu malým organizacím, mezi které Sokol spadá,
aby se pozvedával kulturní a společenský život obce.
Obec nepravidelně přispívá na činnost Sokola částkou
v rozmezí 10 - 20 tis. Kč/rok.
Pro rok 2020 byla dotace ve výši 20 000,- Kč podmíněna
nákupem pivních setů, o které ale žádáno nebylo. Organizace by příspěvek využila efektivněji. Vážíme si jakékoli finanční i jiné podpory městyse, záleží nám na rozvoji a prosperitě sportovního, kulturního a společenského
života v obci, ale máme právo a chtěli bychom se sami
rozhodovat o využití možných finančních prostředků.
Organizace Sokol a její členové vědí, jak lze finanční
prostředky zúročit pro blaho všech obyvatel obce.
TJ Sokol Chroustovice

Dne 16. 10. 2020 oslavil své velké životní jubileum, a to 70. narozeniny pan Miroslav Čada, dlouholetý
člen SK Chroustovice, funkcionář, trenér a velký fanda fotbalu.
Za vedení SK Chroustovice mu do dalšího života přejeme hodně zdraví, štěstí a spoustu dalších radostných
okamžiku ať už s rodinou či kamarády.
Za SK Chroustovice Michal Bačina
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