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Z HISTORIE I SOUČASNOSTI MÍSTNÍ ČÁSTI MĚSTEC

Městec se nachází na křižovatce silnic vedoucích z Vysokého Mýta na Chrudim a z Chroustovic na Uhersko.
Leží v rovinaté krajině mezi obcemi Uhersko, Ostrov,
Chroustovice a Turov.
Jméno je pravděpodobně odvozeno z polohy obce na
jiném místě než tvrz Ostrov, k níž asi původně patřila.
První zmínka o Městci je z roku 1308, kdy zde došlo
k vojenskému střetu mezi českými zemany a vojskem
německého císaře Albrechta. V té době patřil Městec pod
tvrz Ostrov nebo tvrz Chroustovice. Tehdy bylo v Městci
14 stavení.
Roku 1421 tudy táhla vojska Jana Žižky od Hradce
Králové k Rychmburku a na Moravu. Cestou zpustošila
Městec i Chroustovice, které tehdy náležely Přibíkovi,
jenž byl stoupencem litomyšlského katolického biskupa
Jana Železného. Městec tenkrát získal na dlouhou dobu
přízvisko Odraný.
Roku 1493 koupila Městec s okolními obcemi Královská komora v Praze, odtud se pak všechny dostaly k panství košumberskému.
Roku 1626 stávala v Městci krčma (viz fotografii; nynější čp. 1). Jako první nájemce se uvádí Josef Straka.
V roce 1740 ji nechal chroustovický hrabě Filip Kinský
přestavět a dále se uvádí jako panská krčma.
Roku 1823 bylo chroustovické panství s přilehlými
obcemi prodáno Karlu Alexandrovi z Thurn Taxisu, jehož rod zde sídlil do roku 1919. Poté bylo panství včetně
zámku předáno státu.
Roku 1850 se Městec stal samostatnou obcí v rámci
okresu Vysoké Mýto. Od roku 1988 je Městec součástí
Chroustovic, které patří do okresu Chrudim.

V roce 1884 byla na návsi v Městci vysvěcena kaplička
zasvěcená Navštívení Panny Marie. Postavena byla ze
sbírky 266 zlatých a příspěvku obce 583 zlatých.
V roce 1910 byla v místě před železniční tratí postavena cementárna p. Antonína Haška, přestala však pracovat
už v roce 1919.
Blízko u trati stojí hospoda Na Žabce, kterou vlastnila
od roku 1790 až do roku 1870 rodina správce uherského
panství Jana Hájka. Hájkovi měli až do roku 1909 v nájmu i panský statek Chroustovice.
V této hospodě také vyrostla vnučka paní Hájkové
Hana Šklíbová, novinářka a spisovatelka. Ta se v době
německé okupace zúčastnila odbojové činnosti. Po únoru
1948 odešla do exilu a pracovala v Mnichově, Paříži,
Oslu, Římě. Nejdelší část exilu prožila v Mnichově, v redakci kulturního vysílání (1951 – 1973). Její román Na
Žabce znají mnozí pamětníci z širokého okolí.
Dnešní Městec je krásně upravené místo se spoustou
zeleně a květin. Květiny jsou i kolem restaurace Roubenka, kam si místní občané mohou po práci zajít na pivo
nebo za zábavou.
Pro sportovce je tu fotbalové hřiště, které je rovněž
vzorně upravované.
O loňských Vánocích si obyvatelé Městce postavili
Betlém z přírodního materiálu a letos posledního dubna
tu spálili všechny čarodějnice z celého okresu. Ale místo
popela ze spáleniště tu zůstala krásná čistá místní část
městyse Chroustovice, celá zelená a rozkvetlá. Jako zahrádka.
Podle kronikářských záznamů připravil J. D.

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
Cestovní doklady

Jak a kam se obrátit
Návštěvou a podáním žádosti u Městského úřadu v Chrudimi.
Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými
údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se podává:

• v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky
s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním
konzulárním úředníkem
Žádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných
údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se podává:
• na Městském úřadu v Chrudimi, žádost lze podat
u těchto úřadů mimo místo trvalého pobytu občana nebo
u kteréhokoliv matričního úřadu
• v zahraničí u zastupitelského úřadu České
• Co musíte předložit
K žádosti o vydání cestovního pasu obou typů je třeba
předložit:
• doklady prokazující údaje zapisované do cestovního
pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo,
apod.), například občanský průkaz (u občanů, kteří nemají občanský průkaz, jiné doklady, např. rodný list nebo
oddací list), doklad o státní občanství (doklad o státním
občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního
pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České
republiky)
• doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, například:
rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě
mladší 15 let zapsáno
• doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do
výchovy, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu
• doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu
• odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud
občan již je držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí
Poplatky a termíny
Správní poplatky za vydání cestovních dokladů:
• vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat 600 Kč
- občanům mladším 15 let 100 Kč
• vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů
1500 Kč
- občanům mladším 15 let 1 000 Kč
Lhůty pro vyřízení
Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem
dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě 30 dnů.
Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče
dat s biometrickými údaji se vydává žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů
Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče
dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě do 15 dnů

• na Městském úřadu v Chrudimi, žádost nelze podat
u úřadů mimo místo trvalého pobytu občana nebo u matričního úřadu

Bližší informace obdržíte u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - Chrudim.

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem
dat s biometrickými údaji se vydává
• ve lhůtě 30 dnů
• občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let,
občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let; dobu
jeho platnosti nelze prodloužit
Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče
dat s biometrickými údaji se vydává
• žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě
než 30 dnů, v těchto případech se cestovní pas vydává
s dobou platnosti na 6 měsíců
• cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče
dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě do 15 dnů
• dobu platnosti tohoto cestovního pasu nelze prodloužit
Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo
zrušeno
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 444/2009 a podle zákona č. 197/2010 Sb., skončilo
dnem 1. července 2011 zapisování dětí do cestovních
dokladů rodičů. Provedené zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů jsou platné pouze do 26. června 2012, po
tomto datu budou moci děti cestovat jen s vlastním cestovním dokladem. Toto opatření se týká i zápisu dětí
provedených do občanských průkazů rodičů. Skončením
platnosti zápisu dětí v cestovních dokladech rodičů však
nekončí platnost cestovních dokladů rodičů.
Kdo a za jakých podmínek
O vydání cestovního pasu může požádat:
• občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18
let, musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného
zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit
u orgánu, u něhož se podává žádost.
• zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může podat pěstoun, osoba, které byl
občan mladší 15 let svěřen do výchovy
• zákonný zástupce za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena
• jedná-li se o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji
zplnomocněný zástupce některé z výše uvedených osob,
podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji
zplnomocněným zástupcem je vyloučeno
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Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva městyse Chroustovice konané dne 6.6.2012
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
§ plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
§ celoroční hospodaření a výsledek hospodaření za
rok 2011 a dále závěrečný účet městyse za rok 2011
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse za rok 2011 bez výhrad,
§ prodej části pozemkové parcely č. 696/1, ostatní
plocha v k. ú. Poděčely kupujícímu panu Jánu Ruzsinszkému, Poděčely 25, 538 63 Chroustovice za
cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady
spojené s vyměřením a převodem pozemku hradí
kupující,
§ prodej části pozemkové parcely č. 690/5, ostatní
plocha v k. ú. Chroustovice kupujícímu firmě
ALESSIZ a.s., U Gymnázia 1, 140 00 Praha 4, IČ
27604934 za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady spojené s vyměřením a převodem
pozemku hradí kupující,
§ text kupní smlouvy na nákup pozemkové parcely
č. 455/75, orná půda o výměře 876 m2 v k.ú. Chroustovice od prodávajících Viktora a Terezy Dostálových, bytem náměstí J. Haška 13, 538 63 Chroustovice do vlastnictví městyse Chroustovice za dohodnutou cenu ve výši 161 374,- Kč,
§ text kupní smlouvy na nákup nemovitostí v k.ú.
Chroustovice
- pozemková parcela st. č. 170, zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 932 m2
- pozemk. parcela č. 77/1, zahrada o výměře 305 m2
- pozemk. parcela č.77/6, zahrada o výměře 622 m2
- budova Chroustovice čp. 142, rodinný dům na parcele st. č. 170 od prodávající MUDr. Vladimíry Kofránkové, bytem náměstí Josefa Haška 142, 538 63
Chroustovice do vlastnictví městyse Chroustovice
za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši
2 792 400,- Kč,

§ rozpočtová opatření č. 1 – 5 /2012,
§ smlouvu o dílo č. 30/2012 na realizaci akce „Výstavba dětského hřiště v městysi Chroustovice“ s vítězem výběrového řízení firmou TR Antoš s.r.o., Na
Perchtě 1631, 511 01 Turnov, IČ 48152587 a zároveň pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Bere na vědomí
§ celoroční hospodaření a výsledek hospodaření za
rok 2011 a dále závěrečný účet DSO „Rozšíření vodovodu Chroustovice“ za rok 2011 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011
bez výhrad,
§ celoroční hospodaření a výsledek hospodaření za
rok 201 a dále závěrečný účet DSO „Svazku obcí
Košumberska“ za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 bez výhrad,
§ hospodaření městyse za měsíce leden – duben 2012.
Revokuje
§ (ruší dřívější rozhodnutí) usnesení ZM ze dne
7. 3. 2012 bod č. 9 o kupní smlouvě na prodej pozemkové parcely č. 455/73, orná půda o výměře 876 m2
v k.ú. Chroustovice kupující paní Romaně Wagmannové, bytem U Vodojemu 625, 538 51 Chrast.
Pověřuje starostku podpisem smlouvy s vítězem
výběrového řízení na dodavatele komunální techniky pro snížení prašnosti v rámci projektu „Omezení
prašnosti z plošných zdrojů v městysi Chroustovice“
v případě schválení dotace.
Souhlasí
§ s podáním žádosti o přidělení dotace z Ministerstva financí ČR na projekt „Nákup vozidla s víceúčelovým nosičem kontejnerů“. Dále pověřuje starostku podpisem smlouvy s vítězem výběrového řízení na dodavatele techniky v rámci tohoto projektu
v případě schválení dotace.

SMLOUVY NA NÁJEM HŘBITOVNÍCH MÍST

PŘÍPRAVA JÍZDNÍHO ŘÁDU PRO ROK 2013

Stávající smlouvy na nájem hrobových míst na místním
hřbitově platí ve většině případů do konce roku 2012.
Na podzim tohoto roku bude městys posílat všem těmto nájemcům nové smlouvy k podpisu a předpis poplatku
na nájem pro roky následující.
Rada městyse odsouhlasila nové sazby poplatků za
nájem hřbitovního místa:
nájem 5,- Kč/m2/rok, služby s nájmem spojené (odvoz
odpadu, sekání trávy, administrace, shrnování sněhu,
postřiky, voda atd.) ve výši 20,- Kč/m2/rok, celkem tedy
25,- Kč/m2/rok.

Městys Chroustovice obdržel informaci o návrhu, přípravě, sestavě a projednání nového železničního jízdního
řádu pro rok 2013.
Návrh bude zveřejněn na webu Krajského úřadu pro
Pardubický kraj www.pardubickykraj.cz i webu organizátora www.oredo.cz, a to ode dne 18. 6. 2012.
Své připomínky uplatněte do 19. 7. 2012 písemně nebo
elektronicky na Úřad městyse, aby mohly být včas předány organizátorům.
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AKTUÁLNÍ DĚNÍ V OBCI

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V CHROUSTOVICÍCH

þ Dne 6. 6. 2012 byl zastupitelstvem městyse schválen
nákup nemovitosti čp.142 – objekt zdravotního
střediska v Chroustovicích za účelem zajištění lékařské
praxe v obci.
þ V současné době probíhají stavební práce na realizaci akce Dokončení kanalizace Chroustovice, intenzifikace ČOV Chroustovice. Na kanalizaci budou připojeny dosud nenapojené části ulice Turovská a část Závodí
(okolo zahrádkářské kolonie).
Z důvodu zastaralé technologie a plánovaného rozšíření
kanalizační stokové sítě bude navýšena kapacita ČOV.
Realizaci akce provádí Agrostav Pardubice a.s. Stavební
práce budou ukončeny do konce letošního roku.
þ Stavební práce také probíhají u domu s 16 chráněnými byty, kde bude pro jeho obyvatele vybudován zahradní altán.
þ Na zahradě ZŠ Choustovice je ve výstavbě nové
dětské hřiště.
þ V místní části Městec se konají přípravné práce pro
vybudování dětského hřiště a zázemí pro fotbalisty.
þ Přes léto bude provedena odborná oprava věžních
hodin na kostele sv. Jakuba v Chroustovicích. Hodinový
stroj se vrátí zpět na svoje místo v září 2012.
þ Klubovna SK Chroustovice je pro Vás otevřena od
úterý do neděle vždy od 18 hodin.
þ Zajímavost:
Podle ČSÚ měl náš městys k 1.1.2012 celkem 1 260
obyvatel, z toho 603 mužů a 657 žen.
Průměrný věk obyvatel je u nás 40,8 let, z toho mužů
40 let a žen 41,6 let.

Na konec letošního června je naplánováno otevření
nového dětského hřiště na školní zahradě ZŠ v Chroustovicích.
V současné době se dětské hřiště nachází v centru
obce, ale na zcela nedůstojném místě, kterým je prostor
bývalého hřbitova mezi kostelem a budovou fary. Proto
byla městysem vybrána jiná vhodná a hlavně bezpečná
lokalita - obecní pozemek v oploceném areálu školní zahrady ZŠ. Dětské hřiště bude volně přístupné veřejnosti
a mělo by sloužit potřebám žáků ZŠ, dětí MŠ i mateřskému centru Včelka. Herní prvky byly vybrány společně
zástupci obce, školy a rodičů tak, aby je mohli využívat
malé děti i náctiletí.
Podle přání dětí a maminek budou na dětském hřišti
tyto herní prvky - jedna multifunkční sestava s klouzačkou a herními aktivitami, lanová pyramida, dvouhoupačka, houpačka hnízdečko, 2 pružinová houpadla, dvojhrazdí, pískoviště s plachtou, chůdy - divoké kořeny,
2 branky, vše bude doplněno mobiliářem - lavičkami
a odpadkovými koši.
Dodavatelem je česká firma TR Antoš s.r.o., herní prvky jsou vyrobeny z kvalitního akátového dřeva. Díky
použitým materiálům a výrobní technologii jsou téměř
bezúdržbové a vyznačují se vysokou odolností proti povětrnostním podmínkám, opotřebení, hnilobě, korozi
a vandalismu.
Pevně věříme, že nové hřiště udělá našim dětem radost
a zvýší jejich zájem trávit svůj volný čas aktivně venku.

ŠMOULÍ DEN

SVOZ NESKLADNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V ZÁŘÍ 2012

Členové SRPDŠ při ZŠ a maminky z MC Včelka
uspořádali 23. 6. 2012 pro děti v areálu ZŠ Šmoulí den.
Připravili dvě dílničky a 6 stanovišť, na nichž děti plnily
zadané úkoly. U farmáře dojily krávu, u kuchaře pletly
vánočku, u kutila nafukovali gumovou duši, malíř jim
zadal malování kamínků, silák je nechal nosit těžký medicinbal a u koumáka skládali puzzle. V jedné dílničce
navlékaly korálky z popcornu a ve druhé je čekal veliký
bublifuk. Po splnění úkolů rozdávala Šmoulinka dětem
šmoulí dortíky. Ve volné chvíli pak děti mohly využít
skákací hrad a trampolínu.
Za finanční příspěvek úřadu městyse a za vydatnou
pomoc hasičů, zaměstnanců školy i dobrovolníků z řad
maminek a tatínků patří veliký dík.

V sobotu 15. září 2012 se uskuteční svoz neskladného
a nebezpečného odpadu se zastávkami:
8.00 – 8.20
8.30 – 8.45
8.50 – 9.15
9.20 – 9.35
9.40 – 9.55
10.00 – 10.10
10.20 – 10.35
10.40 – 10.55
11.10 – 11.20
11.25 – 11.35
11.40 – 11.55

Lhota u Chroustovic
Chroustovice – Závodí
Chroustovice – u Sokolovny
Chroustovice – u Grandu
Holešovice
Březovice
Městec – u nádrže
Městec – nádraží
Poděčely – u hostince
Poděčely – náves
Mentour – u váhy

Do svozu je možné přivézt elektrozařízení, nábytek, koberce, podlahové krytiny, plastové předměty, keramiku,
olejové hadry, lepidla, ředidla. Pneumatiky pouze
v množství max. 4 ks.
Do svozu nepatří zemina, stavební suť, popel, sklo
a rostlinný materiál.
Žádáme občany, aby předměty určené ke svozu předali
osobně přímo pracovníkům Technických služeb Hlinsko.
Důrazně upozorňujeme, že je nutno předměty určené ke
svozu přivézt těsně před odvozem, jakékoliv hromadění
předmětů předem na svozových místech není přípustné
a bude považováno za přestupek.
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Vzpomínka na chroustovického rodáka
Profesora docenta inženýra Milana Mládka, CSc.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ MĚSTYSE CHROUSTOVICE 2012

V sobotu 28. dubna byli v historickém prostředí
chroustovického zámku slavnostně přivítáni noví
občánci našeho městyse. Zrcadlový sál zaplnili rodiče a příbuzní malých človíčků. Slavnostní okamžik
jich letos prožilo celkem osm - pět chlapců a tři holčičky. Po slavnostním zahájení radním Mgr. Alešem
Mrázkem se slavnostní řeči ujala „zastupující“ maminka paní Petra Baráková (Mgr. Dana Bačkovská
seděla v tuto chvíli na opačné straně jako maminka
druhorozené dcerky Anetky).
Společně s kulturními vstupy dětí z naší mateřské
a základní školy zajistili všichni tu správnou atmosféru významné události, jež vyvrcholila zápisem
rodičů do Pamětní knihy, symbolickým pohoupáním
děťátka v kolébce, předáním Pamětního listu, květiny i praktického dárku včetně společného závěrečného přípitku a fotografováním.
Přivítáni byli:
Bačkovská Aneta (Chroustovice), Kóra Tomáš
(Městec), Matoušek Filip (Městec), Matucha Vojtěch (Lhota), Pitrová Lucie (Chroustovice),Popelková Daniela (Chroustovice), Sedler Filip (Chroustovice), Vaněk Dušan (Chroustovice)
Na závěr bych rád poděkoval všem zúčastněným účinkujícím i rodičům a příbuzným, kteří se i tentokrát dostavili v hojném počtu. Jim i nám ostatním,
občanům Chroustovicka doporučení do budoucna:
MILUJME SE A MNOŽME SE!

Profesor Milan Mládek se narodil o velikonočních
svátcích 28. března 1932 v Chroustovicích. Narodil se ve
stejný den jako učitel národů Jan Ámos Komenský
a stejně jako on se celý život věnoval pedagogickému
povolání.
Jeho otec Jan Mládek měl v Chroustovicích malý obchod (dnešní čp. 41), ve kterém prodával i opravoval
boty, jeho maminka Emilie pracovala v domácnosti, pečovala o děti - Milana a jeho sestru Olgu. Otec zahynul
v průběhu války. Maminka se po čase znovu provdala
a rodina se přestěhovala do Bratislavy.
V 15 letech se po vzoru nevlastního otce Jana Červeného přihlásil do učebního oboru v n. p. Baťa ve Zlíně.
Vyučil se koželuhem, dostudoval při práci střední školu
a v roce 1952 se vrátil do Bratislavy. Tam vystudoval
chemickou fakultu Slovenské vysoké školy technické.
Po dostudování zůstal na škole pracovat jako odborný
asistent.
Jeho pracovní úsilí a píle ho v roce 1960 přivedly zpět
do Zlína. Nejprve zde vybudoval detašované pracoviště
Slovenské školy technické, které později přešlo jako
Technologická fakulta pod Vysoké učení technické v Brně. Podílel se vlastně na založení a vzniku vysokého
školství ve Zlíně. Na Technologické fakultě - nynější
Baťově univerzitě - pracoval po celý život.
V roce 1971 byl jmenován děkanem a tuto funkci zastával až do roku 1983.
Za svoji činnost dostal řadu významných ocenění doma
i v zahraničí. Na škole pracoval až do svých 76 let.
Po celý život se rád vracel do rodných Chroustovic
a vždy se moc těšil na setkání se svými spolužáky.
Letošní sjezd v červnu měl být zvlášť významný.
Vždyť už to jsou osmdesátníci!
Bohužel se tohoto setkání již nedožil. Zemřel 29. května 2012 náhle a nečekaně u psacího stolu, kde psal svoje
paměti. Byl to vzácný člověk.
Libuše Mládková, manželka

A.M.
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Profesor Milan Mládek (uprostřed) u příležitosti ocenění
za celoživotní práci pro fakultu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Přednáška o Africe

V pondělí 21. 5. 2012 proběhla na naší škole přednáška
pana Mgr. Františka Krampoty o dětech a chudobě v africké zemi Zimbabwe. Pan Krampota je ředitelem organizace ACET, která se zabývá a zprostředkovává adopci
na dálku. Žáci naší školy
měli možnost porovnat svůj
život a podmínky, za jakých
navštěvují naši školu, s životem dětí a podmínkami,
které panují v Africe. Snad
si všichni dobře uvědomili
tak zásadní rozdíl mezi životem u nás a životem v chudé Africe. Na základě této
přednášky se naše škola
rozhodla adoptovat africkou dívenku jménem Nomalanga. Naše škola zaplatí 4 850,- Kč, v nichž je
zahrnuto roční školné, školní uniforma, nutné pojištění,
školní pomůcky a jedno teplé jídlo denně právě pro Nomalangu.
Ing. Radka Peterková

Když si uvědomíme, že například osobní automobil
vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů
a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje
2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla.

Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak
k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík!!!

Mgr. Miroslava Kaplanová
Pasování na čtenáře 16. 5. 2012

16. květen byl pro letošní prvňáčky dnem, kdy bylo 12
z nich slavnostně pasováno na čtenáře a přijato do RYTÍŘSKÉHO ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO.
Všichni jsme se sešli na místním zámku, v nádherném
prostředí zrcadlového sálu, který slavnostní atmosféru

Díky Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu
prostředí řadu surovin

Program Recyklohraní nejenže vzdělává a motivuje
naše žáky v oblasti ekologie, ale přináší také možnost
přímo přispět ochraně životního prostředí. Žáci i škola
samotná v rámci projektu odevzdávají k recyklaci vysloužilé elektrospotřebiče.
Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie,
ropy, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci
ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného
odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci
vytříděných elektrozařízení. Letos poprvé jsme získali
certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí
a počítačových monitorů, ale také o významu sběru
drobných spotřebičů.
Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní
úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby
ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 km,
nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný
odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že naše škola a žáci v loňském
roce vytřídili 15 televizí, 6 monitorů a 322 kg drob-

jen podpořil. Prvňáčci všem přítomným museli dokázat,
že už umí číst, a před samotným pasováním každý z nich

ných spotřebičů. Tím jsme uspořili 10,99 MWh
elektřiny, 616,38 litrů ropy, 46,27 m3 a 0,35 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,30 tun CO2 a produkci nebezpečných odpadů o 9,29 tun.
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složil slib, ve kterém slíbil, jak se bude ke knížkám
chovat.
Slavnostního pasování a přijetí do rytířského řádu se
ujal Rytíř dobrého slova, který byl jedním z hostů. Dalšími hosty naší malé slavnosti byla paní starostka a paní
ředitelka.
Každý nový rytíř řádu čtenářského si odnesl z krásného
odpoledne snad pěkný zážitek, šerpu, pasovací listinu,
knížku, perníkový meč nebo vějíř a růži.
Moc ráda bych tímto poděkovala panu Máslovi – rytíři dobrého slova, který se ochotně ujal pasování letošních
prvňáčků a i díky jemu bylo toto krásné odpoledne alespoň pro mě úžasné a nezapomenutelné.
Mgr. Alena Piňosová
Hrošiáda

Dne 10. května 2012 se konalo tradiční jarní kolo atletické soutěže Hrošiáda. Vzhledem k náročnému progra-

gorii mladších i starších umístili na krásném sedmém
místě! Všem našim závodníkům děkuji za reprezentaci
naší školy i v tak náročných podmínkách!
Mgr. Miroslava Kaplanová
NAUČME SE UČIT
evropský
sociální
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
fond v ČR
EVROPSKÁ UNIE
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

OP Vzdělávání
pro kokurenceschopnost

Na konci května 2012 proběhla na OU a PrŠ Chroustovice závěrečná konference projektu Naučme se učit financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Škole se podařilo získat 3 611 339,11 Kč.

mu, který jsme absolvovali před Květnovými oslavami,
jsme neměli možnost trénovat. Přesto se naši žáci v kate-

Většina tříd byla vybavena interaktivní technikou,
24 učitelů získalo v rámci školení znalosti a dovednosti
potřebné pro tvorbu interaktivních hodin a následně také
zpracovalo 480 výukových hodin.
Materiály jsou uloženy na veřejném webu naucmeseucit.chroustovice.cz a jsou základním kamenem moderního pojetí výuky, na které bude tvorbou dalších digitálně
zpracovaných hodin navázáno v příštím školnim roce
projektem Řemesla v šablonách. I tento projekt je financován z OPVK-EU peníze středním školám.
Ing. Jaroslav Bálek, ředitel OU a PrŠ
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VEVERKY NA CESTÁCH

NAŠE ŠKOLKA

V úterý 15. 5. 2012 se děti z druhého oddělení (Veverek) vydaly na delší pěší túru. Cesta vedla z MŠ přes
pole a louky do Zalažan, kde jsme se nasvačili, odpočinuli a nabrali síly k dalšímu putování. Pokračovali jsme
stezkou podél řeky až do Jenišovic. Cestou jsme pozorovali okolní přírodu, luční květiny, stromy, ptáky, brouky…

V září 2011 jsme začínali se změnou vedoucí učitelky
paní Jelínkové. Během školního roku jsme se snažili
dětem i rodičům nabídnout různé akce.
Pomalu se nám blíží konec školního roku a my budeme
bilancovat, co vše jsme připravili:
Akce s rodiči

® putování za dráčkem ® slavnost světýlek
® zvonkování ® velikonoční tvoření
Akce obou tříd

} 4x divadlo Srdíčko } mikulášská nadílka
} zpěv koled v kostele u jesliček } posezení u stromečku
} zimní olympiáda } karneval } vynášení Moreny
} návštěva knihovny }vystoupení - Majáles
} návštěvy divadla Vysoké Mýto
Akce I. oddělení

Další zastávka byla na dětském hřišti v Jenišovicích.
Zde se děti vydováděly na různých průlezkách, skluzavkách, kolotoči, houpačkách atd. Po radostném dovádění nastal čas oběda. Po občerstvení a krátkém odpočinku jsme se vydali do Lozic. Cestou nás doprovázel zpěv
ptáků, hlas kukačky, šumění řeky a vůně polních květin.

Při příchodu na kozí farmu nás její obyvatelé vřele přivítali. Po krátkém seznámení nás čekalo pozorování, krmení, dojení koz a ochutnávka kozího mléka. Kromě koz
si děti také prohlédly a nakrmily koně.

Ã
Ã

diskotéka čarodějnic a čarodějů Ã stopovaná
malování na trička společně s učni OU Chroustovice

AKCE II. oddělení

plavecký výcvik ¢ návštěva 1. třídy ZŠ
návštěva výrobny vánočních ozdob
¢ vystoupení v domě s pečovatelskou službou
¢ vycházka do Jenišovic a Lozic
¢ S koncem roku přichází i rozloučení s našimi absolventy - pasování na školáky.
Každé rozloučení přináší nový začátek. U nás v mateřině to nemůže být nic jiného, než příchod nových dětí.
Uvědomujeme si, že každý začátek je těžký, proto chceme novým dětem a jejich rodičům nabídnout adaptaci
v mateřské škole.
A než se rozejdeme na řádnou dovolenou, připravujeme
pro Vás a Vaše děti další nabídku akcí a činností na
školní rok 2012/2013.
Přejeme Vám příjemné prožití doby letních měsíců
a v září na shledanou.
Za kolektiv MŠ Jelínková
¢
¢

PASOVÁNÍ NA PRVŇÁČKY
V úterý 19. 6. 2012 proběhlo v prostorách zrcadlového
sálu chroustovického zámku pasování předškoláků na
žáky 1. třídy. Prvňáčků nastupuje od letošního září 14,
z toho 5 dívek a 9 chlapců.
Děti si připravily krásné vystoupení, módní přehlídku
s aktovkami a pak byly slavnostně pasovány na žáky
1. třídy, převzaly šerpy a upomínkové předměty na
školku. Poděkování patří paním učitelkám za pěkně
připravený program.

Nazpátek jsme jeli autobusem, ve kterém jsme si vyprávěli zážitky a zpívali. Byl to nádherně prožitý jarní
den.
Další zážitky, které nás ještě čekají: cesta za pokladem,
rozloučení s předškoláky a noc ve stanu.
Svobodová, Hlaváčková
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SDH LHOTA U CHROUSTOVIC

POUŤ VE LHOTĚ U CHROUSTOVIC

Dobrovolní hasiči ze Lhoty letos opravili hasičskou
budovu u rybníka, natáhli novou fasádu a opravili střešní
plášť s okapy. Proběhla také renovace vrat a vnitřních
prostor budovy.

SDH HOLEŠOVICE
Zdařilá akce Sboru dobrovolných hasičů z Holešovic.
V sobotu 26. 5. 2012 se za krásného počasí uskutečnila
v Holešovicích u Chroustovic soutěž v hasičských disciplínách. V požárnickém útoku soutěžilo dvanáct družstev
a nejkratšího času v této disciplíně dosáhli hasiči z Vinar. Za své vítězství získali nádherný pohár.
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NÁVŠTĚVA Z RUSKÉ FEDERACE

JAK SE V CHROUSTOVICÍCH PŘIPRAVOVALI
NA LETECKOU VÁLKU
(Z časopisu Naše republika 1930-31)

Chroustovice je maličké městečko mezi Chrudimí
a Vysokým Mýtem, tedy v kraji, kde se počátkem srpna
letošního roku konaly letecké manévry (cvičení).

30. dubna 2012 navštívil Chroustovice ruský obchodní rada v České republice Alexander Turov. V zastoupení Ruské federace vzdal poctu u hrobu sovětských vojáků, kteří zemřeli v Chroustovicích na konci druhé světové války. Poděkoval nám za dobré udržování hrobu
padlých vojáků.

Ruské delegaci byly poskytnuty staré písemné záznamy a fotografické materiály o přítomnosti sovětských
vojáků, kteří byli v roce 1945 utábořeni v naší obci. Na
závěr se obchodní rada zapsal do pamětní knihy.
Napsal Jiří Drbal
INZERCE

Když naši občané o chystaných cvičeních od okresního
úřadu zvěděli, sešli se hned zástupci místního odboru
Červeného kříže, hasičů, samaritánského odboru, sportovců a jiných spolků a utvořili „výbor protiletadlové
obrany“.
Ten se měl starat o to, aby naše městečko bylo dobře
připraveno na obranu proti nepřátelským letcům, a aby
pomohlo našim, kdyby museli u nás nouzově přistáti.
Výbor protiletadlové obrany se dlouho „nerozmýšlel, co
dělat, aby to dobře dopadlo. Šlo to jako na vojně.
V obecním domě byla zřízena strážnice, motorová stříkačka stála po celé dny a noci před hasičským domem, na
věži u hodin měl hlídku Honzík Snajdrů, v poštovním
úřadě byla zavedena nepřetržitá služba a Jeník Svatošů
měl připravenou trubku a čekal, až mu předseda výboru,
pan Konrád, který pro obranu města zapůjčil své auto,
zatelefonuje, že se nepřítel blíží. Tu by byl Jeník začal
troubit na poplach a probudil by spící městečko, aby se
každý mohl chránit proti útoku nepřátelských letadel.
Elektrotechnik byl stále pohotově, aby ihned vypnul celou elektrickou síť. „Ani jedno světlo u nás nesmí dáti
nepřátelským letcům znamení, že jsou nad obydleným
sídlem,“ řekl pan předseda. A nepřátelská letadla na naše
městečko útoku nepodnikla! Byli jsme však dobře připraveni a dokázali jsme, že kdyby byla opravdová válka,
nedali bychom se jen tak od nepřítele zaskočiti a zničiti.
"Mladý dopisovatel"
Připravil Jiří Drbal
PODĚKOVÁNÍ

Prodám dřevěná okna 6 let stará:
1 ks 110x130 s izolačním dvojsklem za 800,- Kč
2 ks 60x120 se žaluziemi a sítí po 400,- Kč
Dále prodám nábytek do dětského pokoje,
pastelové barvy, kvalitní, vyroben na zakázku.
Skříň vysoká 176x63x41; skříň nízká 85x100x60
Věšák vysoký 170 ve tvaru pastelky.
Cena za komplet 1.900,-Kč.
Novotný, Chroustovice
Tel. 737 578 271 ; 731 419 645

Jménem naší rozvětvené rodiny děkujeme
všem, kteří nás přišli v našem hlubokém zármutku podpořit a rozloučit se
při pohřbu paní Jaroslavy Jozefy.
Současně děkujeme za květinové
dary a upřímné projevy ústní i písemné soustrasti.
Rodiny Jozefy
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O POHÁR STAROSTKY MĚSTYSE

FOTBALOVÝ TURNAJ

TJ Městec Vás srdečně zve na
I. ročník Memoriálu Josefa Hrubeše
- jednodenní fotbalový turnaj v sobotu 21. července 2012 od 9.30 hodin
Časový harmonogram:

Sbor dobrovolných hasičů Chroustovice

Vás zve na
IV. ročník požárního útoku
O pohár starostky Městyse Chroustovice,
který se koná
v sobotu 8. září 2012 v 10.30 hodin
na hřišti v Chroustovicích
PROGRAM:
10:00 – prezentace družstev
10:30 – zahájení soutěže
Občerstvení zajištěno

09.30 – 11:05
11:25 – 12:55
13:30 – 14:00

1. zápas, semifinálový zápas
2. zápas, semifinálový zápas
zápas ženy

Od 14:00 – dětský den
14:15 – 15:45
zápas starých gard (Chroustovice
– Moravany)
15:45 – 16:10
střelba na bránu
16:10 – 17:40
zápas o 3. místo
18:00 – 19:20
zápas o 1. místo
19:30 – slavnostní vyhlášení
20:00 – zábava

MLADÍ HASIČI CHROUSTOVICE

Do kroužku mladých hasičů v Chroustovicích téměř pravidelně dochází 22 dětí ve věku od 5 do 15
let. Letošní školní rok byl především přípravný, zúčastnili jsme se pouze závodů v Holešovicích.
V novém školním roce nás čeká hodně práce, začínáme branným závodem všestrannosti, na jaře
příštího roku budou děti skládat zkoušky a pak
budeme závodit častěji.
S tímto školním rokem jsme se rozloučili v sobotu
16. 6. 2012. Sešli jsme se v 17 hodin a vydali jsme
se pěšky do Lhoty. Tam jsme se povozili na hasičském záchranném člunu, občerstvili jsme se a vyrazili zpět. V hasičárně jsme opékali párky, hráli jsme
hry a potom přenocovali ve vojenském stanu, který nám zapůjčili a postavili hasiči z Holešovic, za
což jim patří veliký dík.

Doprovodný program:

14:00 – 15:30
Vystavení poháru pro vítěze
hokejové Tipsport extraligy

KLUBOVNA SK CHROUSTOVICE

Klubovna SK Chroustovice
je pro Vás otevřena:
Út - Ne od 18.00 hodin

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
V pondělí 30. dubna 2012 proběhla úspěšně na hřišti SK
Chroustovice zábavná tradiční akce pálení čarodějnic.

Obdobným způsobem oživili tuto tradici také učni v areálu Odborného učiliště a Praktické školy Chroustovice.
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FOTBAL V CHROUSTOVICÍCH

FUTSAL - OKRESNÍ PŘEBOR 2011/2012

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

Tým
Mi�etice�A
Krouná�A
Nasavrky�A
Rozhovice
Stolany�B
Tun�chody�A
Holetín
Prose�
Rvá�ov
Vítanov�A
Hroch�v�Týnec
Chroustovice
Horní�Bradlo
Chrast

Záp
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

+ 0
15 5
14 7
13 6
13 6
12 6
13 1
11 6
11 5
10 4
8 10
10 2
9 3
7 3
3 2

�
6
5
7
7
8
12
9
10
12
8
14
14
16
21

Konečná tabulka Futsal OP 2011-2012
Skóre
62:42
59:39
49:43
56:39
52:28
43:37
55:46
60:45
35:41
41:42
36:42
38:64
33:62
29:78

Body
50
49
45
45
42
40
39
38
34
34
32
30
24
11

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

Tým
Záp + 0 � Skóre Body
Svratouch
26 16 2 8 76:47
50
Svídnice
26 13 6 7 56:33
45
26 14 2 10 55:41
44
Slati�any�B
Bo�ice
26 11 11 4 42:22
44
K�ianovice
26 13 5 8 47:38
44
He�man�v�M�ste 26 11 5 10 53:34
38
Zaje�ice
26 10 7 9 40:34
37
Orel
26 9 9 8 47:42
36
Rosice
26 11 3 12 57:47
36
26 10 5 11 53:51
35
M�stec
Trhová�Kamenice 26 10 5 11 47:50
35
Mí�ov
26 9 7 10 49:54
34
D�enice
26 9 2 15 36:56
29
Prosetín�B
26 1 1 24 20:129
4

TABULKA - Okresní přebor staršího dorostu
Rk.� Tým
1. Junior�Skute�
2. D�enice
3. Tun�chody
4. Svídnice
5. Holetín
6. Ronov
7. Rosice
8. Bojanov
9. Vítanov
10. Chroustovice

Záp
18
18
18
18
18
18
18
17
17
18

+
14
12
11
11
11
8
6
4
4
1

0
4
2
2
1
1
0
2
1
1
0

�
0
4
5
6
6
10
10
12
12
17

Skóre Body
93:15
46
87:32
38
59:30
35
50:40
34
66:49
34
56:58
24
39:77
20
24:63
13
25:58
13
29:106
3

Rk.�

Tým

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

Forza Hlinsko
FK G12 Chrudim "B"
FC MIBA-Sport Saller Slati�any
Komtur security Chrudim
FK He�man�v M�stec
Instal Zeman Chroustovice
FC Santos Chrudim
SK Rozhovice
Veteráni Chrudim
FK Kleopatra Chrudim

Záp + 0 � Skóre Body
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

11
11
10
10
10
9
5
5
5
4

3
1
2
2
1
2
2
2
1
4

4
6
6
6
7
7
11
11
12
10

65:40
64:45
58:48
66:64
56:52
56:42
62:73
61:70
48:82
51:71

36
34
32
32
31
29
17
17
16
16

Florbalová liga po sezoně 2011-2012
Kone�ná�tabulka
1.�Tornados
2.�Spojené�síly
3.�Laviny
4.�Patapuf
5.�Vikingové
6.��ernilov
7.�Myáci
8.�FBC�Sokol
9.�Kamikadze
10.�Chroustovice
11.�Hradecký�Fosy
12.�Joker�Team
13.�FBC�Mechov
14.�AHF�Náchod
15.�FBC�Demons
16.�Valhalla

Zápasy
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V
20
20
19
19
15
13
13
12
11
12
9
10
9
5
4
2

R
4
2
4
3
5
9
7
9
8
5
13
5
4
8
5
3

P
6
8
7
8
10
8
10
9
11
13
8
15
17
17
21
25

Skóre Body
83:37
64
68:49
62
86:38
61
78:46
60
80:47
50
47:34
48
68:63
46
63:37
45
59:56
41
74:94
41
58:53
40
54:74
35
43:74
31
38:78
23
40:79
17
30:107
9

TÝM AFLC CHROUSTOVICE 2012
Tým AFLC Chroustovice v roce 2012 reprezentovali:
V brance: Pavel ZAZA Králíček, v poli: Jan Ždímal, Vladimír
HUGO Tégl, Petr Hotovec, Miroslav Havlíček, Lukáš Besperát, Jakub KÁĎA Kadavý, Ladislav ŤUHÍK Slavík, David
BALI Balous, Michal Bečička a kapitán AFLC Chroustovice
Jaroslav Havlíček

TABULKA - Okresní přebor mladších žáků
Rk.� Tým
1. Kameni�ky
2. Chroustovice
3. Holetín
4. Vítanov
5. D�enice
6. Horní�Bradlo
7. Slati�any�B
8. Svídnice
9. Ronov

Záp +
16 12
15 9
15 8
15 8
15 8
14 7
14 4
15 3
15 2

0 �
Skóre
0 4 77:18
1 5 64:36
3 4 59:36
2 5 45:35
1 6 40:37
2 5 40:42
1 9 25:59
2 10 38:73
0 13 29:81

Body
36
28
27
26
25
23
13
11
6
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