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PRVNÍ DEN NAŠICH NOVÝCH PRVŇÁČKŮ VE ŠKOLE

Šestnácti dětem a jejich rodičům se v pondělí 3. září změnil jejich dosavadní život.

Všechny děti na jejich první cestě do školy doprovodili jejich rodiče, kteří jim byli oporou
v tento slavnostní den.
Ve třídě na děti čekala paní učitelka Mgr. Lenka Zářecká, paní starostka a paní
ředitelka, které postupně děti v 1. třídě přivítaly.
Přejeme našim novým prvňáčkům, aby se jim práce ve škole dařila a na každý školní den
se těšili.

Mgr. Lenka Zářecká, Mgr. Alena Piňosová

Jména prvňáčků na fotografii:
1. řada dětí, které sedí zleva: Jan Václav Medek, Miroslav Dufek, Filip Šotola, Jan Zeman, Matyáš Yon,
Lukáš Dostál, Jakub Dostál
2. řada dětí, které stojí zleva: Matěj Dvořák, Roman Staněk, Kateřina Douděrová, Aneta Smejkalová,
Aneta Emrová, Simona Tesařová, Denisa Novotná, Sabina Horváthová, Irena Giňová; paní učitelka
Mgr. Lenka Zářecká

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané dne 5.9.2012

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU V ROCE 2013

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
§ plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
§ rozpočtová opatření č. 6 – 8/2012,
§ text kupní smlouvy na prodej pozemkové parcely
č. 455/75, orná půda o výměře 876 m2 v k.ú. Chroustovice
kupujícím panu Michalu Bačkovskému, bytem Chrašice
649, 538 51 Chrast a paní Mgr. Daně Bačkovské, bytem
Turovská 198, 538 63 Chroustovice,
§ kupní smlouvu na realizaci projektu „Nákup vozidla
s víceúčelovým nosičem kontejnerů“ s vítězem výběrového řízení firmou SPS-VKP s.r.o.,Tovární 123, 538 21
Slatiňany, IČ 15053920 a zároveň pověřuje starostku
podpisem této smlouvy,
§ aktualizaci Programu obnovy venkova Městyse
Chroustovice na rok 2013.
Bere na vědomí
§ hospodaření městyse za měsíce leden – červenec 2012.
Projednalo
§ žádost č.j. CHR 937/2012 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 2012/2013. 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.

V sobotu 23. března a 7. září 2013 bude probíhat svoz
neskladného a nebezpečného odpadu se zastávkami:

VÝSLEDKY VOLEB

do Zastupitelstva Pardubického kraje konaných 12. a 13.října
2012 najdete na www.volby.cz.
Zde také můžete sledovat výsledky voleb do 1/3 Senátu
PČR. Druhé kolo těchto voleb se koná 19. a 20. října
2012, tj. po uzávěrce tohoto Zpravodaje.

8.00 – 8.20
Lhota u Chroustovic
8.30 – 9.05
Chroustovice – Závodí
9.10 – 9.35
Chroustovice – u Grandu
9.40 – 9.55
Holešovice
10.00 – 10.10
Březovice
10.20 – 10.35
Městec – u nádrže
10.40 – 10.55
Městec – nádraží
11.10 – 11.20
Poděčely – u hostince
11.25 – 11.35
Poděčely – náves
11.40 – 11.55
Mentour – u váhy
POZOR ZMĚNA:
Bude vynechána zastávka u Sokolovny, zastávky na
Závodí a u Grandu budou prodlouženy.
HŘBITOVNÍ POPLATKY
Městys Chroustovice rozesílá postupně smlouvy na nájem hrobových míst na místním hřbitově na roky 2012 –
2022 těm, komu nájem k 31. 12. 2012 končí. Smlouvu
prosím doplňte, podepište a 1 výtisk vraťte.
Kdo má smlouvu platnou i na rok 2013, tomu nová
smlouva přijde až ke konci platnosti smlouvy stávající.
Nájem prosím uhraďte do konce roku 2012 bezhotovostně, nebo přímo v pokladně Městyse Chroustovice.
V případě dotazů, nebo pokud chcete smlouvu uzavřít pouze na dobu kratší než 10 let či změnit nájemce, kontaktujte
nejlépe osobně Městys Chroustovice, odbor správní.

OPRAVA VĚŽNÍCH HODIN

Upozornění

V období června až září 2012 probíhala odborná oprava věžních hodin na kostele sv. Jakuba v Chroustovicích.
Generální opravu prováděla firma Ivan Kopecký z Daňkovic - opravy starožitných hodin. Věžní hodiny nyní
ukazují správný čas a odbíjejí ho. Dále plánujeme i zapojení osvětlení ciferníku.

Pro nájemníky hrobových míst na hřbitově
v Chroustovicích
Podle zákona č. 256/2001Sb., zákona O pohřebnictví,
v platném znění, upozorňujeme nájemníky hrobových
míst, že v případě:
- úpravy hrobového místa
- uložení do hrobu (týká se i uren)
- zrušení hrobového místa
- ostatních změn prováděných na pronajatém hrobovém
místě
jste povinni se předem dostavit na Úřad městyse
Chroustovice a požádat o povolení.
Pro majitele psů
Opět upozorňujeme majitele psů volně pobíhajících po
veřejných prostranstvích, že pobíháním psů porušují
Obecně závaznou vyhlášku Městyse Chroustovice a toto
bude považováno za přestupek a řešeno u Komise
k projednávání přestupků.
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BLAHOPŘÁNÍ

Z ROSICKÝCH POLÍ NA VAŠE STOLY...

Dne 10. 7. 2012 oslavila v kruhu svých nejbližších a přátel 85 let svého věku paní Libuše Smejkalová, rozená
Motyčková.
Čtenáři Chroustovického zpravodaje ji dobře znají jako
zakladatelku zájmového sdružení Chrpa (Chroustovičtí
patrioti) i jako nadšenou badatelku chroustovické historie.
S Chroustovicemi spojila celý svůj aktivní život stejně
jako její zesnulý manžel Josef Smejkal.
Zájem o bližší poznání chroustovické minulosti a o propagaci Chroustovic ji neopouští.
Přejeme paní Libuši Smejkalové pevné zdraví do dalších
let života.
P. S.

...Vám ZD Rosice u Chrasti denně dodává svoje výrobky z pekárenské a masné produkce svých provozoven
zpracovávané tradičním způsobem.
Na pultech svých prodejen nabízí v současné době ZD
Rosice žádané české produkty, z nichž mnohé byly oceněny titulem Mls pardubického kraje: grilovací klobása, oravský bok, jehněčí klobása, lunch-meat, anglická
slanina, rosická klobása, rosické chorízo, houska malá
pletená nebo rosický koláč. Rosický koláč a rosické špekáčky se chlubí oceněním Regionální potravina.
Rádi Vám nabízíme naše oblíbené uzené maso, sekanou, tlačenku, uzeniny, pečivo bílé, tmavé i sladké a další výrobky v síti našich prodejen a na trzích.
Uzenářské výrobky neobsahují přidané chemické látky, sóju, ani separáty, splňují rovněž i požadavky na bezlepkovou dietu. Nevyrábíme z dováženého masa,
všechny suroviny i čerstvé maso na pultech pocházejí
výhradně z našich chovů. Ve své rosické prodejně najdete i další smíšené a mražené zboží.
Podporujte v této době české zemědělství, my Vám za
to nabídneme české produkty s odpovídající kvalitou.
U nás víte, co jíte…
Na Vaši návštěvu se těší personál Vaší rosické prodejny.
PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy
rozloučit s panem Miloslavem Macháčkem,
současně děkujeme za květinové dary a projevy
soustrasti.
Poděkování patří především členům SDH
Chroustovice, jehož byl dlouholetým členem.
Romana s rodinou a Marie

Paní Smejkalová nikdy neopomněla blahopřát každému
členovi Chrpy k jeho kulatým narozeninám.
Všichni, kteří se schůzek Chrpy účastníme, se připojujeme s gratulací k letošnímu významnému jubileu paní Libuše Smejkalové a přejeme si ještě dlouho ji vídat ve
svých řadách zdravou a veselou, plnou optimismu.

Děkujeme tímto všem, kteří se přišli rozloučit
s paní Jarmilou Váňovou a děkujeme za
květinové dary a projevy soustrasti.
Rodina Váňova

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

BESEDA PRO DŮCHODCE

Městys Chroustovice pořádá v pátek
30. listopadu 2012 v odpoledních hodinách
nově v budově ZŠ Chroustovice tradiční

První adventní neděli,
tj. 2. 12. 2012 v 17 hodin
bude slavnostně rozsvícen vánoční strom
na náměstí v Chroustovicích.
Žáci Základní školy T. G. M. připravili k této akci
krátký kulturní program.

BESEDU PRO DŮCHODCE.

Občerstvení, kulturní program, doprava
z místních částí a bezbariérový přístup do
objektu je zajištěn.
Srdečně zveme všechny seniory
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15 LET CHROUSTOVICKÉHO ZPRAVODAJE

VZPOMÍNKA NA P. JOSEFA ŽÍDKA

Letos v prosinci uplyne již 15 let od vydání prvního

Na chroustovickém, dobře udržovaném hřbitově, se
výtisku - tehdy nultého čísla - Chroustovického nachází v blízkosti ústředního kříže hrob s úvodním
nápisem: Vzpomínejte na pastýře své, kteří vám
zpravodaje ve formátu A4.
mluvili slovo Boží.
Na jeho realizaci v roce 1997 měl velký podíl tehdejší starosta Pavel Rejman, Pavel Štěpán jako Je v něm pohřben 22. chroustovický farář a čestný
počítačový grafik a Mgr. Stanislav Štěpán, který děkan P. Josef Žídek (24. 8. 1892 – 18. 6. 1975).
pořizoval k článkům aktuální fotografie, zachycující
veškeré dění v Chroustovicích i místních částech.
Od úmrtí Pavla Štěpána uplynulo 9 let a letos by
oslavil 40. narozeniny. Jeho otec Stanislav Štěpán
zemřel před třemi lety a letos by se dožil 80 let. Pavel Rejman nás opustil v roce 2011 a letos by mu
bylo 65 let. Všichni tři po sobě zanechali v Chroustovicích nezanedbatelnou stopu.

V letošním roce uplynulo 120 let od jeho narození
v selské rodině v Třibřichách u Chrudimi. Na kněze
byl vysvěcen v roce 1916. V duchovní správě působil nejdříve v Dolní Kalné a Studenci.
Od 1. 9. 1937 byl ustanoven jako farář v Chroustovicích, kde prožil v nelehkých dobách 34 let duchovní služby (do 1. 8. 1971). Připomeňme méně
známou okolnost, že jeden z jeho bratrů se stal obětí
německé okupace.
Po komunálních volbách v roce 2006 se správy nad P. Josef Žídek byl fakticky posledním farářem, který
Chroustovickým zpravodajem ujala starostka Marie obýval chroustovickou faru až do své smrti v roce
Tlapáková s vedoucím redaktorem Ing. Davidem 1975. Tento rok je také rokem dokončení velké
Kofránkem a vzhled časopisu dostal dnešní podo- opravy chroustovického kostela, kterou organizoval
Žídkův nástupce P. František Hron (1923 – 1998).
bu. V současné době je redaktorem Oto Tuček.
Nejvěrnější přispěvatelkou historických statí je kro- Letopočet dokončení je uveden na fasádě jižní stramě dalších od počátku vydávání Libuše Smejkalo- ny kostela.
vá a sazbu a grafickou úpravu převzala po svém sy- P. Josef Žídek je ve velmi dobré paměti zvláště věkově starších věřících občanů, kteří jistě dobře rozunovi Mgr. Eva Šěpánová.
Děkujeme i všem dalším občanům, kteří svými pří- mějí jeho vzkazu na pomníku: Modlete se za nás!
PhDr. Pavel Studnička
spěvky zhodnocují tuto naši místní tiskovinu.
Redakční rada
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Foto z archivu Jiřího Drbala

ZPRÁVY Z MATEŘINKY

MATEŘSKÉ CENTRUM VČELKA

Hned na úvod se chci s Vámi přivítat po měsících plných
sluníčka a odpočinku. I my v mateřské škole jsme se
snažili načerpat novou energii na nový školní rok.
Kolektiv zaměstnanců zůstal ve stejném složení, jen se
změnilo rozdělení do tříd:
I. třída: Jana Čermáková, Veronika Schlosserová
II. třída: Jaroslava Hlaváčková, Ludmila Jelínková
Kuchyň - vedoucí stravování: Alena Karlišová
kuchařka: Renata Koucká
Úklid: Radka Kasáková
Celý rok budeme pracovat s dětmi na projektu:
„Já s písničkou jdu jako ptáček...“.
Klíče nám budou otvírat cesty ke kamarádovi, k přírodě,
do pohádek, ke zvířátkům, k cestování
V rámci projektu jsme si připravili akce pro Vaše děti:
Září
Branná vycházka
Poznávání života ve městě – V. Mýto
Říjen
Návštěva ZŠ
Listopad
Návštěva výrobny ozdob – V. Mýto
Prosinec
Mikulášská nadílka
Zpěv koled v kostele u jesliček
Posezení u stromečku
Leden
Cesta za zvěří
II.zimní olympiáda
Únor
Karneval
Březen
Vynášení Moreny – vítání jara
Návštěva knihovny
Duben
Slet čarodějnic a čarodějů
Květen
Vycházka – Lozice, Jenišovice
Červen
Mezinárodní den dětí
Výlet

oznamuje, že ve středu dne 31. 10. 2012 opět zahájí
svou činnost, čímž zároveň zve všechny maminky i děti
ke společnému setkávání.
Scházet se budeme pravidelně každou středu od 9.30 do
10.15 hodin ve velké tělocvičně místní ZŠ, kde bude
probíhat cvičení pro maminky s dětmi ve věku od 0 do
3 let.
A dále se budeme setkávat každý čtvrtek odpoledne od
17.00 do 18.30 hodin v prostorách malé tělocvičny
místní ZŠ, kde si budeme nejen hrát, ale zároveň se budeme věnovat i tvořivým či výtvarným činnostem. Toto
pozvání nepatří jen dětem do 3 let věku, ale s radostí
uvítáme i jejich starší brášky, sestřičky či kamarády.
Těšíme se, že stejně jako v předchozích letech budou
tyto prostory sloužit k neformálnímu setkávání rodin
s malými dětmi a zároveň zde rodiče najdou příležitost k
aktivnímu trávení času se svými maličkými, k navázání
nových přátelství, k získání zkušeností, nápadů a podnětů pro svoji rodinu a děti si užijí přirozeného vrstevnického prostředí a odnesou si spoustu zajímavých zážitků.
Za MC Mgr. Dana Bačkovská
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Mateřské centrum Včelka bude pořádat v sobotu 8. 12.
2012 tradiční Mikulášskou nadílku.
Bližší informace budou zveřejněny na plakátech před akcí.
Všichni jste srdečně zváni
SOKOL CHROUSTOVICE

Pravidelně každý měsíc je na škole logoped.
Děti ze II. odd. se zúčastní od září 10 lekcí plaveckého
výcviku ve Vysokém Mýtě.
Nezapomněli jsme ani na již oblíbené akce s rodiči.
Na tyto akce zveme i rodiče s dětmi, které ještě mateřskou
školu nenavštěvují. Rádi je ve školce přivítáme.

Vás srdečně zve na
II. relax odpoledne pro ženy,
které se bude konat v listopadu 2012,
Přesné datum zveřejníme na plakátech.
Přijďte si s námi zakmitat s flexi-bary, zatančit
zumbu, protáhnout se při slow toning a zaskákat si
na jumpingu.
Mimo jiné pro Vás chystáme debatu s výživovou
poradkyní, prodej šperků a jiných dárků.
Těšíme se na Vás. Vaše Sokolky.

Divadlo Šeherezáda:
§ O Zrzundovi 10. 10. 2012 v 9 hodin – 40,- Kč
§ Andělská pohádka vánoční 14. 12. 2012 v 9 hodin –
40,- Kč
§ Jak vodníku ploutvičkovi zamrznul rybník 14. 2. 2013
v 10,30 hodin – 40,- Kč
§ Pasáček a kouzelná flétnička 17. 4. 2013 v 9 hod. –
40,- Kč
AKCE S RODIČI

Říjen: Drakiáda – Listopad: Slavnost světýlek –
Prosinec: Čas zvonků vánočních – Březen: Velikonoce
v MŠ – Květen: Majáles – Červen: Ahoj, školko rozloučení s předškoláky
O všech termínech Vás budeme informovat na našich
stránkách: AKCE, AKTUÁLNÍ NABÍDKA

J

TISKAŘSKÝ ŠOTEK

L

Ráda bych touto cestou upozornila na chybu, ke které
došlo v Chroustovickém zpravodaji č. 65 v článku Vítání
občánků městyse Chroustovice 2012. Zde jste chybně
uvedli jméno našeho syna, který se nejmenuje Matoušek
Filip, ale jmenuje se Matoušek Kryštof.
Chyby se stávají, jen jsem Vás na ni chtěla upozornit.
S pozdravem Matoušková Šárka

www.skolka-chroustovice.webnode.cz

Za kolektiv MŠ Jelínková, ved. uč.
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Autor článku a celá redakce se moc omlouvají za
tuto chybu. Kryštofku i maminko, promiňte nám ji.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. M. CHROUSTOVICE
Na začátku letošního školního roku byla založena jako občanské sdružení Komunitní škola Chroustovice. Jejím
cílem je nabídnout Vám možnost vyžití, vzdělávání a relaxace v prostorách školy, a to nejen pro děti, ale i pro dospělé. Komunitní škola šetří Váš čas i peníze, pokud se týká dojíždění do vzdálenějšího města. Chce Vám maximálně
vycházet vstříc. Na tento školní rok pro Vás připravila pestrou nabídku v oblasti sportu, jazyků, hudby i tance.
Dokonce vítá i podnětné návrhy na nové aktivity, neboť na prvním místě je vždy přání zájemců a pak možnosti, tj.
získávání lektorů, především z řad Vás občanů.
Ludmila Kociánová, koordinátor sdružení
Komunitní škola Chroustovice, o.s.

Nabídka aktivit pro školní rok 2012/2013
Sportovně pohybové aktivity

Karate
Určeno:
Předpoklady:
Obsah:
Termín:
Rozsah:
Lektor:
Cena:
Kurz začíná:
Florbal
Určeno:
Termín:
Rozsah:
Lektor:
Cena:
Kurz začíná:
Sportovní hry
Určeno:
Termín:
Rozsah:
Lektor:
Cena:
Kurz začíná:
Zumba
Určeno:

všem žákům od 10 let
dobrý zdravotní stav
výuka karate ve stylu SHOTOKAN
úterý od 15:00 - 16:00 hodin
15 hodin/pololetí
Jaroslav Kocián
800,- Kč/pololetí
2. října 2012
všem žákům
středa od 13,30 - 15 hodin 1x za 14 dní
6 hodin/pololetí
František Kelka
500,- Kč/pololetí
26. září 2012
žákům prvního stupně
úterý od 13:30 - 14:15 hodin
16 hodin/pololetí
Josef Hála
150,- Kč/pololetí
25. září 2012

pondělí 15 - 16 hod. nebo 17-18 hod.
(dle dohody s kurzisty)
Rozsah:
15 hodin/pololetí
Lektor:
Kristýna Stříteská
Cena:
500,- Kč/pololetí
Kurz začíná: 1. října 2012
Zdravotní tělocvik pro ženy a muže
Termín:
úterý 18:00 - 19:00 hodin
Rozsah:
15 hodin/pololetí
Lektor:
Jana Vlachová
Cena:
450,- Kč/pololetí
Kurz začíná: 2. října 2012
Taichi
Termín:
úterý 19:00 - 20:00 hodin
Rozsah:
15 hodin/pololetí
Lektor:
Jana Vlachová
Cena:
450,- Kč/pololetí
Kurz začíná: 2. října 2012
Trampolíny děti 1. stupeň
Určeno:
dětem1.stupně
Termín:
pátek 13:30 - 14:30 hodin
Rozsah:
14 hod .(1x týdně/1 hodina)
Lektor:
Jiřina Váňová
Cena:
500,-/pololetí

Kurz začíná: 5. října 2012
Počet je omezen na 15 kurzistů, každý má svou trampolínu.
Trampolíny děti 2. stupeň
Určeno:
dětem 2. stupně
Termín:
pátek 14:30 - 15:30 hodin
Rozsah:
14 hod. (1x týdně/1 hodina)
Lektor:
Jiřina Váňová
Cena:
500,-/pololetí
Kurz začíná: 5. října 2012
Počet je omezen na 15 kurzistů, každý má svou trampolínu.
Sborový zpěv

Určeno
Termín:
Rozsah:
Lektor:
Cena:

dětem ze školky a dětem 1. stupně
dohodou podle zájmu a možností dětí
28 hodin/pololetí
Jana Víšková
750,-Kč/pol.

Jazykové kurzy

Anglický jazyk s rodilou mluvčí - děti
Termín:
úterý 16:15 - 17:00 hod.
Určeno:
pro žáky 3. - 9. ročníku
Cena:
1000,- Kč/školní rok
Lektor:
Jane Zanoni
Kurz začíná: 25. září 2012
Anglický jazyk s rodilou mluvčí - dospělí
Termín:
úterý 17:00 - 18:00 hod.
Určeno:
dospělé a starší děti
Cena:
1500,- Kč/školní rok
Lektor:
Jane Zanoni
Kurz začíná: 25. září 2012
Italský jazyk s rodilou mluvčí - začátečníci
Termín:
dle domluvy s kurzisty a lektorkou
Určeno:
pro žáky i dospělé
Cena:
od 1000,- Kč do 1500,- Kč/školní rok
podle počtu zájemců
Lektor:
Lada Aldini
Kurz začíná: v říjnu 2012
Výtvarné kurzy

Keramika mladší děti a začátečníci
Termín:
říjen - leden, únor - květen
čtvrtek od 14:00 - 15:00 hodin
Rozsah:
14 hodin/pololetí
Lektor:
Ludmila Kociánová
Cena:
750,- Kč/pololetí
Kurz začíná: 4. října 2012
Keramika pro starší děti
Termín: říjen - leden, únor - květen
čtvrtek od 15:00 - 16:30 hodin
Rozsah:
28 hodin/pololetí (1x týdně/2 hod.)
Lektor:
Ludmila Kociánová
Cena:
1000 Kč/pololetí
Kurz začíná: 4. října 2012
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Keramika pro dospělé
Určeno:
dospělým a pokročilým dětem
Termín:
říjen - leden, únor - květen
čtvrtek od 17:00 - 18:30 hodin
Rozsah:
28 hod./pololetí (1x týdně/2 hod.)
Lektor:
Ludmila Kociánová
Cena:
1300,- Kč/pololetí
Kurz začíná: 4. října 2012

SBÍRÁME VÍČKA PRO MICHALKU

Na základě nápa-

NABÍDKA AKTIVIT PRO MATEŘSKOU ŠKOLKU:

Výuka angličtiny
Termín:
každé pondělí v době od 8 – 9 hodin
Cena:
750,-Kč na rok
Flétnička
Termín:
každé úterý v době 9:30 – 10:15 hodin
Cena:
750,- Kč na rok
Trampolíny /jumping/
Termín:
středa (čtvrtek) dopoledne
(podle zájmu upřesníme)
Cena:
350,- Kč za 10 lekcí
PRO RODIČE A DĚTI (POUZE PŘEDŠKOLÁCI)

Školička
Termín:
1x za měsíc v době 15:15 – 16:00 hodin
Cena:
200,- Kč za 10 lekcí
Zájem o kroužky v MŠ hlaste učitelkám na třídě.
VÍKENDOVÉ AKTIVITY

Výroba zvonečků z pedigu
20. 10. 2012 od 9:00 - 12:00 hodin
Cena kurzu 250,-Kč
Výroba šperků z FIMOHMOTY
20. 10. 2012 od 13:00 – 16:00 hodin
Cena kurzu 200,-Kč
Filcování suchou jehlou – postavičky
17. 11. 2012 od 9:00 – 12:00 hodin
Cena kurzu 200,-Kč
Drátování – plánujeme na jaro
KONTAKTY:

Informace podává a dotazy Vám zodpoví koordinátorka
sdružení Ludmila Kociánová 604 256 602
KNIHOVNA MĚSTYSE CHROUSTOVICE

Otevírací doba:
14.30 – 17.30
14.30 – 17.30
9.30 – 11 a 15 – 16.30

úterý
středa
čtvrtek
E-mail: knihovnachroustovice@seznam.cz
Velký výběr knih pro děti a dospělé:
Knihy historické, pro ženy, detektivky, thrillery,
dobrodružná literatura.
Časopisy: Živá historie, 100+1, Kauzy.
Všichni čtenáři jsou srdečně vítáni.
Dále knihovna nabízí internet pro veřejnost.

du a dobré myšlenky dětí ze 2. třídy,
především Janičky
Peškové, jsme se
v naší škole rozhodli pomáhat malé
Michalce Láníkové.
Michalka je malá
holčička, která se
narodila v lednu 2007
jako zdravé dítě.
Do roku a půl jejího života vše probíhalo bez problémů, jenom Michalka nechtěla moc
chodit.
Chodila pouze kolem nábytku nebo za jednu ruku. Ve
dvou letech byla Michalčiným rodičům po vyšetření na
magnetické rezonanci mozku sdělena zdrcující zpráva –
Michalka má nemoc, kterou nelze léčit nikde na světě, a
se kterou se nedá dlouho žít - metachromatická leukodystrofie (genetická nemoc, navíc v horším stádiu).
Ve dvou letech života Michalka začínala pěkně mluvit
a spojovat slova, chodila za jednu ruku a jedla téměř
sama. Ale každý pobyt v nemocnici jí ubíral na síle, ztrácela se před očima. Během dvou měsíců ztratila všechno,
co se do dvou let naučila. Dnes malá Michalka nedokáže
udržet hlavu, ruce neumí používat, nesedí, neotočí se,
nevydá ani hlásku, jen brečí. Má sondu do bříška, kterou
dostává jídlo a pití. Michalka je zcela závislá na své mamince, která jí dává všechen svůj čas a sílu, musí ji stále
nosit, kontrolovat a opatrovat.
Víčka, která se nám podaří pro Michalku nasbírat, pošleme jejím rodičům, kteří je následně prodají zpracovatelské firmě a za peníze, které získají, koupí pro Michalku
speciální zdravotní pomůcky, které potřebuje pro ulehčení svého tak těžkého života.
Pokud se o malé Michalce chcete více dozvědět, můžete
se podívat na její internetové stránky www. michalka-lanikova.cz.
Chceme touto cestou poprosit všechny naše žáky a jejich
rodiče, aby nám pomohli pro Michalku nasbírat co nejvíce víček od plastových lahví, protože každá (i malá) pomoc se počítá a může malé Michalce pomoci. Každý
z nás určitě někdy vypije nějaký nápoj právě z plastové
lahve a stačí pouze odšroubovat víčko a neodhodit ho
spolu s lahví do kontejneru. Touto cestou Vám všem,
kteří se do této naší pomoci pro Michalku zapojíte, chci
poděkovat a jsem moc pyšná na své druháčky, kteří přišli
na to, že rozhodně musíme Michalce pomoci. Jsou to
skvělé děti, které mají srdce na pravém místě a nejsou
lhostejní k těžkému osudu druhých. Věřím, že takových
dětí je v naší škole většina a pro Michalku společně nasbíráme opravdu hodně víček.
Alena Piňosová
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O POHÁR STAROSTKY MĚSTYSE

V sobotu 8. září 2012 se konal IV. ročník soutěže
v požárním útoku O pohár starostky městyse
Chroustovice.
Účastníci:
4 družstva mladších žáků (Chroustovice, Lozice, Tuněchody a Vinary);
3 družstva žen (Chroustovice, Tuněchody a Vinary);
7 družstev mužů (Chroustovice, Mentour, Holešovice, Synčany, Lhota, Rosice a Vinary).
Počasí tentokrát stálo na straně pořadatelů a účast
velkého počtu závodících dětí přilákala i hodně
dospělých. Občerstvení ve formě pečeného selete,
párků v rohlíku a tradičních koláčků jen přispělo
ke spokojenosti všech přítomných.

Touto cestou chce Městys Chroustovice a SDH
Chroustovice poděkovat všem, kteří pomáhali
s organizací tohoto závodu, a paní ředitelce Mgr.
Marii Houdkové za poskytnuté prostory a pomoc
při přípravě i při závodu samotném.
Těšíme se na příští září na další ročník soutěže.
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

Děti z Chroustovic sice nevyhrály, ale vzhledem
k tomu, že se jednalo o jejich první závod, podaly
úžasný výkon, za který by se nemuseli stydět ani
dospěláci.
V kategorii žen se našim dařilo a o 0,37 sekundy
dokázaly porazit družstvo Vinar a slavilo se.
U mužů to taková radost nebyla, celkově skončili
na 6 místě.

Zájezd zahrádkářů do Hradce Králové a zámku
Hrádek u Nechanic
V neděli 23. září se uskutečnil zájezd místních zahrádkářů do Hradce Králové a zámku v Hrádku u Nechanic.
Zájezdu se zúčastnili členové ČZS, ostatní zájemci i několik dětí.
Z naší obce jsme odjeli v 8 hodin přes Městec, kde nastoupilo několik účastníků.
První zastávkou našeho zájezdu bylo Obří akvárium
v Hradci Králové.
Zde jsme si prohlédli sladkovodní ryby, které pocházejí
z území Jižní a Severní Ameriky. Překvapilo nás ohromné množství ryb a velikost tohoto akvária i zkreslení,
které způsobuje velké množství vody. Toto akvárium doporučujeme navštívit i dalším.
Před akváriem na nás čekal Ing. Otto Macl, ředitel Zahrádkářského muzea v Hradci Králové a předseda ÚS
ČSZ v Hradci Králové. S jeho doprovodem jsme odjeli
do Zahrádkářského muzea v Hradci Králové, které je
jediným zařízením svého druhu v ČR, dokumentujícím
historii našeho ovocnářství, zahradnictví, vinařství a zahrádkářství. Seznámili jsme se s historií této oblasti
i s osobami, které se na těchto úspěších podílely.
Po návštěvě muzea jsme poobědvali v restauraci Adalbertinum.
Dále jsme odjeli do zámku v Hrádku u Nechanic. Nejdříve jsme si prohlédli zámecký park a potom jsme navštívili zámek. Prohlídka se uskutečnila vždy pro jednu
polovinu návštěvníků a velmi se nám líbila.
Také nás překvapilo množství golfových hřišť v okolí
celého zámku.
Kolem 17. hodiny jsme se navrátili domů. Účastníci zájezdu byli spokojeni.
Za ZO ČZS Chroustovice Mgr. Petr Schejbal
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PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM

VÍKENDOVÉ AKTIVITY

Vážení spoluobčané,
v září proběhla na naší škole humanitární sbírka, a tak
mi dovolte, abych Vám co nejsrdečněji poděkovala. Zejména chci vyzdvihnout obětavou pomoc občanů, kteří
významnou měrou podpořili tuto akci a pomohli tak zajistit dostatek humanitárního materiálu pro lidi v tíživých
životních situacích.
Stalo se již tradicí, že škola organizuje každoročně sběr
papíru. Na podzim jsme sběr uskutečnili 4. 10. 2012.
Ten, kdo pamatoval na letáčky a hlášení, připravil sběr
před dům, v obcích pak do čekárny. Žáci spolu s učiteli a
za pomoci technických služeb prošli celou obcí a od přebytečného a nepotřebného papíru ji vyčistili. Poděkování
patří všem, kteří si dali tu práci a papír nám shromáždili
a roztříděný připravili. Veliké díky patří také těm, kteří
papír přivezli přímo do školy v průběhu léta. Výtěžek ze
sběru nám poslouží na vybavení Školního klubu.
Těšíme se, že naše vzájemná spolupráce bude pokračovat
i nadále.
Kolektiv školy
VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ

VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ
spojené s

FESTIVALEM KOMUNITNÍCH ŠKOL
Přijďte si k nám pro dobrou
předvánoční náladu!
Kdy? 19. prosince 2012 od 14 do 18 hod.
Kam? Do budovy základní školy
Zvyky, tradice, koledy, různá vystoupení,
drobné dárečky, příjemné posezení,
zdobení ozdůbek Vám přiblíží děti,
učitelé a zaměstnanci ZŠ v Chroustovicích

INZERCE
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, staré bankovky, tuzexové bony, losy,
staré akcie, jízdenky ČSD, celé sbírky - větší
množství - pozůstalost po sběrateli.
Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info:
tiskarna@komurka.cz nebo tel.: 724 22 92 92

Sportovní a rekondiční masáže
Daniela Lesáková
Chroustovice, Závodí 98
Informace na tel. : 602 865 18
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Již v sobotu 6. října
2012 jsme měli možnost si dopoledne uplést zvonek z pedigu.
Téhož dne odpoledne
jsme si vyrobili svícen a korálky z FIMOHMOTY.
Oba kurzy se vydařily a přinesly velkou
radost zúčastněným
ženám i dětem.

ZE VZPOMÍNEK FARÁŘE OLIVY
V příštím roce uplyne 70 let od úmrtí významného chroustovického faráře P. Václava Olivy. Kromě jiného
psal i chroustovickou kroniku a přispíval do Východočeských novin vydávaných v Pardubicích. Několik
výtisků těchto novin našel pan Jindřich Jozefy při likvidaci starého papíru na půdě bývalé mlékárny a
nabídl je k uveřejnění v Chroustovickém zpravodaji.

Páter Václav Oliva se narodil 23. 3. 1870 v Třeboníně
na Čáslavsku. Obecnou školu navštěvoval ve svém
rodišti. Gymnázium absolvoval v tehdejším
Německém Brodě a v Novém Bydžově. Maturitu
složil v roce 1889. V Hradci Králové vystudoval
bohosloví a v roce 1893 byl vysvěcen na kněze.
Působil jako kaplan mj. v Krouně, Skutči a
v Chroustovicích. Po zrušení fary v Radhošti (roku
1920) žil v Hrochově Týnci, psal knihy, překlady
z angličtiny, španělštiny a němčiny a přispíval do
anglických, španělských a amerických novin.
Jeho dílo je velice rozsáhlé. Věnoval se především
historickým pracím, např. Inkvizice církevní, České
duchovní řády na rozmacuh husitské bouře,
Tovaryšstvo Ježíšovo, Stručné dějiny církevní, Ze
života a snah Mistra Jana Husa aj. Psal také povídky,
básně i statě o okultismu, např. O tajných vědách na
dvoře císaře Rudolfa II.
Našeho okresu se týkají práce Z minulosti Chlumku u
Luže a života v Chroustovicích.
Byl vyznamenán americkou Kolumbovou kolejí
čestným názvem Licenciát tajných věd.
Zemřel 17. 10. 1943 v Hrochově Týnci.
Z mých vzpomínek na pobyt řezenské knížecí rodiny
Thurn-Taxiské v Chroustovicích:
Začínal krásný říjnový den. Poněvadž svátek Všech
svatých a památka Dušiček kvapem se blížily, z rána toho
dne „dušičková“ mlha sice zakrývala obzor, ale první
paprsky slunce, probleskující nad Ostrovem, kam jsem
se ubíral do školy, věštily, že brzy bude jinak. Nebyl jsem
ovšem tehdy právě v nejlepší, jak nečesky říkáme, náladě, ale krásy podzimu zapuzovaly chmury z mé duše, ať
jsem chtěl nebo nechtěl.
Přešed v Chroustovicích panskou zahradu, po malé
chvíli spatřil jsem, že po okresní silnici živě a kvapně jde
mi vstříc od Odraného Městce jakýsi pán s cestovní, elegantní taškou v levé ruce. Napadlo mě: „To jistě je cestující, který v Chroustovicích si vyhledá zákazníky.“ A po té
úvaze jsem klidně přihlížel k vycházejícímu slunci. Při
setkání domnělý cestující se mi velmi uctivě vyhnul
a ještě uctivěji hlubokým smeknutím mne pozdravil.
I povídám si: „Je to cestující, a až se vrátím ze školy,
bude mě hledět „pumpnout“ o nějakou zlatku, kterou
nemám.“ Poděkoval jsem mu tedy na pozdrav jen ledabyle a šel jsem svou cestou dále. Než, v zajetí jakési
předtuchy, po nějaké chvilce jsem se ohlédl, a když jsem
spatřil, že cestující zamířil k Chroustovicím diagonálou
přes panskou zahradu, povídám si do třetice: „Ale, chlapíku, ty do Chroustovic nejdeš po prvé.“
Pak jsem zamířil pěšinou k Ostrovu a v duchu přemítal
o látce, kterou toho dne chtěl jsem, abych učeně mluvil,
metodicko-didakticky baviti své posluchače na ostrovské
„univerzitě“ ve třech třídách. Tím jsem na milého cestu-

jícího zapomněl a nevzpomněl jsem si na něj po celé
odpoledne, poněvadž mimo práci kancelářskou studoval
jsem církevní právo k nastávající zkoušce, jíž jsem se
z jara příštího roku chtěl podrobiti.
Při večeři, jako obyčejně, bavili jsme se se šéfem dosti
živě o všem možném, poněvadž tento pán vyznal se zejména v přírodních vědách jako kterýkoliv profesor na
vysokých školách. A když jsme byli v nejlepším, přišel
zámecký vrátný a ohlašoval: „Prosím, aby některý z
pánů zítra o půl desáté měl v zámku mši svátou.“ „Dobře, dobře, pane Keckštejne,“ odvětil šéf, „půjde tam velebný Pán. Mně už nohy nechtějí sloužit.“ A zámecký
vrátný po těch slovech rychle odešel. Po jeho odchodu
zahleděl jsem se s velkým otazníkem na šéfa a ten pološeptem, aby domácí ničeho nezaslechli, mi sděloval: „Je
tady kníže pán, ale na zapřenou. Nikdo o tom nesmí ničeho věděti. To tajemství je jenom pro vrátného Keckštejna
a pro nás dva. Ergo na pozoru horkon odontén, tj. česky:
„ Tedy pozor na ohradu zubů.“ Šéf totiž také rád citoval
řecké a římské klasiky.
I vzpomněl jsem si na svého cestujícího z ranních chvil
a jaksi zaražen, vylíčil jsem šéfovi své setkání s tímto
pánem s dodatkem, že byl oblečen havelokem z anglické
pruhované látky a s nižším tvrdým kloboukem. Šéf se na
mě obrátil a položertem a polodoopravdy výrazně odvětil: „To jistě byl kníže pán. On sem jezdí v této době na
zapřenou skoro každý rok. Bývá tady obyčejně tři dny.
Přijíždí do Uherska třetí třídou a do zámku přijde pěšky
pouze s menší příruční taškou, ve které si vozívá svou
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osobní pečeť, kdyby zde musel něco velmi důležitého vyřídit.“ „No, bon kafé (dobrá káva, to bylo šéfovo důvěrné přísloví), to si to pořádně zbryndali (šéf totiž dle starého způsobu známým rád onikal). To už nedostanou
žádnou pěknou faru.“
Veselo mi ovšem při takovéto zprávě nebylo. Ale, pohodiv hlavou, jako bych chtěl říci: „Jakáž pomoc, co tam,
to tam, pro to hlavu nelam,“ tážu se: „Jemnostínku
(šéf byl totiž jemnostpánem) a co tady dělá kníže pán po
tři dny?“ „Co dělá,“ odpověděl šéf, „jeden den časně
ráno jde na bažanty a několik jich položí, druhý den zajede si anebo jde pěšky na Chlumek u Luže na pouť k
Rodičce Boží, již velice ctí a třetí den si zajde buď na
Rychmburk, kde jsou knížecí úřady, anebo do některého
blízkého města, jako do Chrudimě, Vysokého Mýta, do
Litomyšle, do Králového Hradce, či docela pěšky navštíví některé památné místo, rozvaliny hradů, jako např. na
Kunětické Hoře, na Lichnici, památné kostely ap.“ „To
bych také,“ odpovídám,“ já chtěl, kdybych měl... Ale
místo všech žertů, ráčejí mi (šéfovi jsme všickni doma
dle starého obyčeje onikali), jemnostínku, raději říci,
abych si to ještě po druhé nezbryndal, jak to mám v zámecké kapli provésti?“
„No jak, bon kafé,“ praví šéf, „mše svatá bude každého dne o půl desáté. Proto ve čtvrt na deset musejí býti
v zámku v plně parádě. Tam se ustrojejí a vrátný rozsvítí
všecky na oltáři svíčky. Půjdou bez ministranta, protože
ten by to vybreptal. Až se ustrojejí, budou státi s kalichem
obrácen ke dveřím, jimiž kníže pán přijde. Přesně s úderem půl desáté kníže pán sám vkročí do dveří. Pokloněj
se mu a beze slova půjdou k oltáři. Při celé mši svaté
kníže pán klečí v poslední lavici. Po mši sv. pomodlejí se
předepsané modlitby, a to první den česky, druhý den
německy a třetí den latinsky. Je to rozkaz knížete pána.
Nejprve česky, že je v Čechách a váží si českého národa,
potom německy, že sám je rodem Němec a po třetí latinsky, že je římským katolíkem. Po modlitbách obrátějí se od
oltáře ke knížeti pánu a poklonějí se mu. Kníže pán se jim
také pokloní a tiše, jak přišel, zase tak tiše z kaple odejde.“
Druhého dne všechno jsem provedl, jak šéf mne informoval. Pět minut před desátou přistrojen v mešním rouchu, s kalichem v ruce a obrácen ke dveřím jsem čekal.
Srdce mi bušilo, krev prudčeji proudila, tváře jevily
známky rozčílení. V tom rázem půl desáté kníže pán přišel. Musil jsem býti k smrti bledým, protože patronátní
pán po mé úkloně se maličko pousmál, jako by říci chtěl:
„Jen žádný strach, vždyť už včera jsme se viděli...“ a měl
pravdu, neboť onen domnělý cestující, jejž jsem na cestě
do Ostrova potkal, nebyl nikdo jiný než sám kníže pán,
Albert Maria Lamoral z Thurnu a Taxisu. Když pak po
mši svaté vrátil jsem se domů, starý pán, jak jsme někdy
doma svému šéfovi také říkali, výrazně na mne pohleděl
a vida, že schválně činím zkormoucený obličej, pohrozil
mi pravým ukazováčkem, dodav: „Oni, šprýmaři, zúmyslně dělají ztrápeného a zatím pod kůží se smějou, jak
dobře dopadli. Je to pravda, nebo ne?“ „Je, “ odpověděl
jsem, „kníže pán když mě viděl, jako kajícního hříšníka
za můj poklesek ze včerejšího dne, se na mě pousmál a tím
obdržev odpuštění, nabyl jsem zase veselejší mysle...“
Ale toho dne ještě jednou bylo mi štěstěnou dopřáno
spatřiti Jeho Jasnost. Na večer vyšel jsem si procházkou,
jak jsem často činíval přes Holešovice po silnici k soše
sv. Jana Nepomuckého nad Březovicemi. Zabrán myš-

lenkami denního života, ani jsem nezpozoroval, že náhle
socha sv. Jana kmitla se mi před zrakem i s mužem, jenž
velmi pozorně si ji prohlížel a pak radostně obzíral okolní
krajinu. Poznav, že je to kníže pán, byl jsem na rozpacích,
co bych měl činiti. Vrátiti se nebylo možno. Proto jsem
Jeho Jasnost uctivě pozdravil a kníže pán poděkovav,
přistoupil ke mně s otázkou: „Nemohl byste mi, velebný
pane, vysvětliti, proč tato starobylá a opravdu pozoruhodná socha sem a právě sem byla postavena? Kdykoli
bývám v Chroustovicích, rád se u ní zastavuji. Je to nejznámější Čech na celém světě, s kterým setkávám se nejen zde, ale velmi často v Bavořích a po celé Říši ba i v
cizích zemích.“
Rozumí se samo sebou, že předložené otázce jsem milerád a ochotně vyhověl. Ukázal jsem na Březovice, že
tyto bývaly v XVII. a XVIII. století samostatným zbožím, kde Haugvicové na tvrzi mívali ještě před rokem
1729 či před svatořečením sv. Jana Nepomuckého vlastní
kapli, zasvěcenou úctě tohoto nejpřednějšího českého
ochránce, při kterýchžto slovech kníže pán pokynul hlavou na znamení opravdového souhlasu, a po svatořečení
jeho že z velké úcty k tomuto svatému patronovi dali
postaviti u veřejné silnice ještě jeho sochu. Když jsem
domluvil, kníže pán dodal: „Je to tedy socha velmi památná. Děkuji vám a zítra ráno na shledanou.“ Pak poklonivše se sobě navzájem, jsme se rozešli.
Takové bylo mé první setkání s knížetem Albertem
z Thurnů a Taxisů, ač již před tím jsem viděl, že tento
šlechtic rád na zapřenou do Čech dojíždí. Rok před tím,
když jsem působil v Luži, kteréhos říjnového odpoledne
udýchán přiběhl do fary kostelník Šisler z Chlumku
a hlásil: „Je tady kníže pán. Je v kostele.“ To zapůsobilo
na lužského děkana Jana Vlacha, všeobecně pro jeho živou povahu a úsečnou řeč zvaného Vláškem, že vydal
svým dvěma kaplanům rozkaz: „Musíte jít knížete pána
uvítati.“ Já však jsem panu děkanovi klidně odpověděl:
„Nepůjdu. Návštěva knížete pána není oficielně hlášena.
Proto ani naše uvítání by mu bylo nemilé.“ A tak šel pan
děkan sám. Když pak týž doběhl až ke schodům, vedoucím k hlavnímu vchodu do kostela na Chlumku, sestupoval kníže pán již po nich dolů. Kníže pán vyslechnuv toto
uvítání, odpověděl: „Děkuji vám pane děkane, ale nemáte vědět, že jsem tady“ a sednuv do kočáru ihned odjížděl
do Chroustovic. Než panu děkanovi Vlachovi se to přece
vyplatilo. Když potom totiž slavil sekundici (50 let kněžství), kníže pán s gratulací zaslal mu nádherný kalich
s překrásným bílým mešním rouchem...
(Pokračování příště)
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FOTBAL V CHROUSTOVICÍCH
TABULKA - Okresní přebor dospělých
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Tun�chody A
Prose�
Chroustovice
Prachovice
Stolany
Nasavrky A
Svratouch
Rvá�ov
Rozhovice
Hroch�v Týnec
Vítanov A
Svídnice
Holetín
Ronov

Záp
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

+
8
7
7
7
6
6
5
4
4
3
3
3
2
1

0
2
0
0
0
1
1
0
2
0
1
0
0
1
0

0
3
3
3
3
3
5
4
6
6
7
7
7
9

Skóre Body
26
25:7
21
35:13
21
38:18
21
34:23
19
32:18
19
25:20
23:26
15
21:14
14
20:20
12
12:37
10
15:26
9
13:24
9
20:41
7
9:35
3

+
9
7
7
5
4
3
4
4
3
3
3
3
2
1

0
0
3
2
2
2
4
0
0
2
2
2
1
2
2

1
0
1
3
4
3
6
6
5
5
5
6
6
7

Skóre Body
27
40:15
24
27:14
19:12
23
19:17
17
17:21
14
10:16
13
12
25:25
14:24
12
18:14
11
11
24:22
11:23
11
16:24
10
15:22
8
18:24
5

TABULKA - 3. třída dospělých
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Junior Skute�
Rosice
Zaje�ice
He�man�v M�stec B
Horní Bradlo
Chrast
K�ianovice
Bo�ice
Ct�tín
Slati�any B
M�stec
Orel
Trhová Kamenice
Mí�ov

Záp
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

SEZONA 2012 / 2013 - PODZIM

Trénovat jsme začali už 3. července a pod vedením nového trenéra Honzy Uhlíře se schází většina z kádru 3x
týdně.
Tým pro letošní sezónu bude složen z vlastních odchovanců, vrací se Marcel Dostál, Lukáš Komárek, Pavel
Derka a Josef Dvořák.
Na hostování máme Michala Lebedu a Lukáše Úskobu
z Vysokého Mýta, Davida Krňávka z Pardubic a brankáře Vojtu Záleského z Moravan. Dále se nám podařilo
vyjednat hostování Filipa Uhlíře z FK a.s. Pardubice
a Libora Hansla z mužstva FC Stavospol Litětiny, který
už v Chroustovicích hrál v období postupu do 1. B třídy
v roce 1995.
Na hostování odešli: Mikan Radek do Vysokého Mýta,
Dostál Miroslav Rosice u Chrasti, Pitra Bedřich a Jaroslav Šrůt do Městce. Cílem pro letošní sezónu je hrát
špici okresního přeboru a snažit se o postup do 1.B třídy.
Kádr na to máme.
Děkujeme také sponzorům za podporu a věříme, že náš
fotbal se bude fanouškům líbit.
Memoriál Josefa Hrubeše - Městec

V sobotu 21. 7. 2012 jsme se zúčastnili turnaje v Městci
a po výsledcích 5:1 s B týmem Moravan a finálovou
výhrou s Juniorem Skuteč 3:1 jsme tento 1. ročník
vyhráli. Gratulujeme!!!
Sešla se také stará garda a společně s fotbalisty Městce
prohrála s SK Moravany 2:0.

TABULKA - Okresní přebor starších žáků
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tým
Chroustovice
Hroch�v Týnec
Vítanov
Bítovany
Ct�tín
Prose�
Svídnice
Ronov
Rvá�ov
Rosice

Záp
9
7
6
6
6
6
6
7
7
6

+
8
5
4
3
3
2
2
2
1
1

0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0

0
2
2
2
2
4
4
5
5
5

Skóre Body
25
63:3
15
26:9
12
40:14
10
23:7
14:17
10
17:14
6
13:27
6
6
11:74
11:28
4
4:29
3

TABULKA - Okresní přebor mladších žáků
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tým
Zaje�ice
Vítanov
Kameni�ky
D�enice
Svratouch
Horní Bradlo
Chroustovice

Záp
6
7
7
7
7
7
7

+
6
5
3
3
2
2
1

0
0
1
1
0
1
0
1

0
1
3
4
4
5
5

Skóre Body
18
26:13
16
29:9
21:23
10
9
28:27
18:19
7
6
26:23
18:52
4

Další přípravné zápasy:
15. 7. 2012
Bořice - Chroustovice
3:2
Branky: Marcel Dostál
28. 7. 2012
Holice B - Chroustovice
4:4
Branky: Marcel Dostál, J.Dvořák,
Lukáš Dostál 2x
5. 8. 2012
Dolní Roveň - Chroustovice
2:5
Branky: Marcel Dostál 2x, Dvořák
Josef, Lukáš Dostál 2x
Výbor oddílu kopané SK Chroustovice
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