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OKÉNKO DO HISTORIE CHROUSTOVICKÉHO PANSTVÍ
Před 270 lety - 4. srpna
1742 – se narodil Filip
hrabě Kinský, poslední
český pán na chroustovickém panství.
Od roku1721 patřil zámek a panství Chroustovice španělskému rodu Capece de Rofrano a obec
byla středem velkého
správního území. Z tohoto
rodu pocházela Filipova
matka Marie Terezie de
Rofrano. Jejím manželem
byl Leopold Ferdinand
Kinský. Z tohoto svazku
se narodilo pět dětí: František Ferdinand, Filip, Marie
Terezie (provd. Poniatowská), Marie Anna a Alžběta,
která brzy zemřela.
Mladý kníže Filip, urostlý, sympatický i vzdělaný
muž, byl v 18 letech zasnouben se svou sestřenicí Marií
Augustinou, jedinou dcerou Františka Josefa Kinského,
pána na Rychmburku. Filipova snoubenka však těsně
před svatbou zemřela a on podle jejího odkazu zdědil
panství Rychmburk. Později odkoupil i bratrův podíl na
chroustovickém panství.
Filip, který byl vyučován společně s Josefem II., nastoupil vojenskou službu ve Vídni. Stal se nepřímo původcem tolerančního patentu, který zajišťoval náboženskou svobodu.
V roce 1779 zahájil rokokovou přestavbu chroustovického zámku. Nechal postavit hospodářské budovy
a upravit zámecký park. Postavil faru, kostel v Radhošti,

chudobinec ve Skutči a
zasloužil se skoro o všechny školy na svém panství.
Jako téměř padesátiletý
se Filip oženil s dvacetiletou krasavicí Terezií z Ditrichsteina.
Manželství
však nebylo šťastné a zůstalo bezdětné. Od roku
1782, kdy vystoupil z vojenské služby, se Filip věnoval už jen správě svých
statků a péči o svou sestru
Marii Terezii.
Mladá a velmi půvabná
Marie Terezie poznala zde v Chroustovicích Andreje
Poniatowského, bratra polského krále Augusta, a provdala se za něho. Brzy však ovdověla a se synem přišla
k Filipovi do Chroustovic. Ten chtěl její smutek alespoň
trochu zmírnit, a proto jí nechal postavit letohrádek
v Uhersku, nazvaný Terezienlust.
V roce 1790 koupila kněžna Marie Terezie panství
Doksy a odstěhovala se tam. Pak žila krátce v Praze, kde
roku 1806 zemřela.
Opuštěný a stárnoucí Filip žil pak v Chroustovicích
sám, staral se o panství a propadal melancholii.
V roce 1823 prodal celé panství Thurn – Taxisům za
1 milion zlatých. Zemřel 14. února1827 v Rakousku.
Filip Kinský byl na svou dobu muž velmi pokrokový,
šlechetný a tolerantní. Osud k němu nebyl shovívavým
ani za živa a ani po smrti. Setřel jeho památku a zavál ji
L.S.
prachem zapomnění…

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
Regionální doprava (IREDO) v otázkách a odpovědích
Co je IREDO?
Nově zavedený systém společné regionální dopravy,
který umožňuje cestujícím jízdu na jeden jízdní doklad
v Pardubickém a Královéhradeckém kraji včetně přestupů.
Co to v praxi znamená?
Při přestupu mezi spoji předložíte jízdenku již pouze ke
kontrole. Odpadá tak nutnost platit tzv. nástupní sazbu při každém přestupu. Na všech spojích zapojených
do sytému IREDO je dopravce povinen vydat cestovní
doklad přímo do cílové stanice bez ohledu na přestupy.
Příklad: Cestující z Pardubic chce navštívit Národní
hřebčín Kladruby nad Labem. Již při nástupu v Pardubicích si může koupit jízdenku IREDO až do Kladrub nad
Labem, i přesto, že bude přestupovat v Přelouči. Za tuto
jízdenku zaplatí 32,- Kč. Pokud by použil klasický způsob nákupu dvou jízdenek (v Pardubicích i Přelouči při
přestupu) zaplatil by 40,- Kč. Úspora činí 8,- Kč.
Mohu jednu jízdenku využít pro cestování autobusem
i vlakem?
Ano, v systému IREDO můžete na jednu jízdenku libovolně přestupovat mezi autobusem a vlakem.
Pro jaké kategorie vlaků lze použít jízdenku
IREDO?
Pro všechny osobní, spěšné a rychlíkové vlaky. Při
koupi cestovního dokladu je nutné sdělit, že chcete
jízdenku IREDO. Jízdenku nelze použít pouze ve vlacích
IC, EC, Ex a Pendolino.
Jak ušetřit při cestování po kraji?
Pokud jste pravidelným cestujícím, který využívá veřejnou dopravu pravidelně při cestě do školy či do práce,
vyplatí se Vám zakoupit časovou jízdenku IREDO.
Co je časová jízdenka IREDO?
Časová jízdenka je obdobou tzv. „lítačky“. Na zakoupené trase lze absolvovat neomezený počet jízd. Časovou
jízdenku si můžete koupit sedmidenní, třicetidenní a devadesátidenní. Má podobu papírové jízdenky.
Jak funguje časová jízdenka v praxi?
Student z Holic, který dojíždí každý všední den do školy v Pardubicích, by si musel s využitím jednotlivých
jízdenek koupit v měsíci 40 jízd, což by ho stálo 840 Kč.
Při zakoupení třicetidenní jízdenky zaplatí však pouze
630 Kč. Celkově tedy student měsíčně ušetří 25% nákladů na cestování. Roční úspora v průběhu školního roku
přesáhne dva tisíce korun.
V případě sedmidenní jízdenky by dosáhl úspory minimálně 20% a při použití devadesátidenní jízdenky více
než 30% oproti nákupu jednotlivých jízdenek.
Co když bude student z Holic na cestě přestupovat na
vlak v Moravanech? To je možné jak s jednoduchou,
tak i s časovou jízdenkou.
Je časová jízdenka přenositelná?
Ano, jednu časovou jízdenku může použít na konkrétní
trase kdokoliv. Například paní bydlící v Moravské Třebové, která má zakoupenou devadesátidenní jízdenku na
trase Moravská Třebová – Svitavy, se vrátila odpoledne
z práce. Její manžel může tuto jízdenku využít a jet se
podívat na basketbal do Svitav a zpět. Nezaplatí ani korunu navíc.
Je možné použít časovou jízdenku i o víkendu?
Ano, lze ji využít i o víkendu.
Kde mohu časovou jízdenku IREDO koupit?
Všechny časové jízdenky lze zakoupit v pokladnách

Českých drah. Sedmidenní a třicetidenní lze zakoupit již
ve všech regionálních autobusech.
Mohu ušetřit při cestování po kraji, i když nejezdím
veřejnou dopravou pravidelně?
Ano, zakoupením síťové jednodenní jízdenky, která je
vhodná zejména pro turisty. Za 160 korun lze cestovat v
celém systému IREDO.
Jak ušetřit v systému IREDO, když se chystáte na
výlet s rodinou?
Pokud cestuje více lidí, vyplatí se nákup skupinové síťové jednodenní jízdenky, která platí až pro pět osob,
z toho dva mohou být dospělí. Cena této jízdenky je
260,- Kč.
Příklad: Pětičlenná mladá rodina z Hradce Králové se
rozhodne, že o víkendu navštíví nově vybudovaný ski
areál na Dolní Moravě (Pardubický kraj), který je
vzdálený 86 kilometrů. Zakoupí si skupinovou síťovou
jízdenku za 260 Kč. Na tuto jízdenku se nejenom dostane
na Dolní Moravu, ale i zpět. Případně si může udělat
výlet cestou zpět například do Litomyšle. Ani v tomto
případě nezaplatí nic navíc.
Jak zjistit cenu jízdenky předem?
Tarifní mapy s uvedením cen jsou vyvěšeny na každé
autobusové i vlakové zastávce. Pokud máte přístup na
internet, můžete si spočítat jízdné prostřednictvím
kalkulátoru na webových stránkách www.oredo.cz (Menu
– IREDO – Kalkulátor jízdného).
Slevy pro vybrané skupiny cestujících
Děti do 6 let, kočárky s dítětem
• je možno přepravit až dvě děti do 6 let zdarma s průvodcem starším 10 let (třetí a další dítě s průvodcem –
poloviční jízdné
• zdarma se přepravuje kočárek s dítětem
Děti do 15 let
• mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 50 %
• děti ve věku 10 až 15 let prokazují věk jakýmkoliv oficiálním průkazem s razítkem vydavatele, který obsahuje
jméno, datum narození a fotografii dítěte
Žáci do 15 let
• mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 62,5% (sleva se
v kalendářním roce neposkytuje v období od 1. 7. do 31. 8.)
• nárok se prokazuje platným žákovským průkazem vystaveným v pokladně ČD nebo u autobusového dopravce
Studenti do 26 let
• mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 25 % (sleva se
v kalendářním roce neposkytuje v období od 1. 7. do 31. 8.)
• nárok se prokazuje platným žákovským průkazem vystaveným v pokladně ČD nebo u autobusového dopravce
Osoby ZTP a ZTP/P
• mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 75 % po předložení průkazu (ZTP/P se vztahuje též na přepravu průvodce zdarma
Rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí v ústavech
• mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 50 %, pro cestu
zpět je nutné mít ústavem potvrzené vykonání návštěvy
v průkazu
Držitelé průkazu PTP
• mají nárok na jízdné zdarma v autobusech zařazených
IREDO
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SOCIÁLNÍ REFORMA

OBČANSKÉ PRŮKAZY

Od ledna 2012 nás v oblasti sociálních věcí čeká řada
významných změn.
Na základě schválených zákonů v rámci sociální reformy dochází od 1. 1. 2012 ke sjednocení výplatního místa
sociálních dávek. Všechny dávky, které jste chodili
vyřizovat na Městský úřad Chrudim, bude od 1. ledna 2012 vyplácet Úřad práce ČR, krajské pobočky
Pardubice, kontaktní pracoviště Chrudim, Skuteč,
Třemošnice. Jedná se o dávky pro zdravotně postižené,
dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví předal k 31. 12. 2011
veškerou spisovou dokumentaci týkající se výše uvedených sociálních dávek (vč. žádostí, o kterých nebylo doposud rozhodnuto) Úřadu práce ČR. Ze současného
spektra mnoha dílčích dávek pro zdravotně postižené,
které byly poskytovány samostatně, vzniknou pouze dvě
dávky, a to příspěvek na mobilitu a příspěvek na kompenzační pomůcky. Ostatní dávky budou k 31. 12. 2011
zrušeny.
Průkazy mimořádných výhod TP, ZTP, ZTP/P - zůstávají v platnosti i nadále, a to do uplynutí doby platnosti
vyznačené v těchto průkazech, nejdéle však do 31. prosince 2015.
Nově budou zavedeny tak zvané Karty sociálních systémů. Karta bude sloužit také jako průkaz osoby se zdravotním postižením. S její pomocí budou moci zdravotně
postižení čerpat stejné výhody, jaké mohou čerpat dnes
při předložení průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P v současné
papírové podobě. Karta může sloužit jako karta platební.
Dávky si bude možné vybrat z bankomatu, bude možné
platit v obchodě a bude možné s ní platit i převodem na
účet. Kartu bude vydávat Úřad práce ČR; ve správním
obvodu obce s rozšířenou působností Chrudim se od 1. 1.
2012 obracejte na krajskou pobočka Úřadu práce v Pardubicích – kontaktní pracoviště Chrudim, Skuteč, Třemošnice.
Dále Vás upozorňujeme na možnost výměny „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně nebo
těžce pohybově postiženou O1“ za „Parkovací průkaz
označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně
postiženou“– speciální označení č. O 7 do 31. 12. 2012.
K výměně je nutné přinést fotografii o rozměru 35 x 45
mm. Průkaz musí být při výměně podepsán jeho držitelem. Výměna je bezplatná. Původní označení lze používat do 31.12. 2012. Tuto výměnu provádí ve správním
obvodu obce s rozšířenou působností Městský úřad
Chrudim, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, telefon: 469 657 562, 571.

Dne 1. 1. 2012 nabývá účinnosti novela zákona č. 328/
1999 Sb., o občanských průkazech.
Od výše uvedeného data budou občanské průkazy
(dále jen „e-OP“): a) OP se strojově čitelnými údaji a
s kontaktním elektronickým čipem; b) OP se strojově čitelnými údaji - vydávány pouze na obcích s rozšířenou
působností (dále jen „ORP“), tj. Chrudim.
Končí nabírání žádostí o OP na matričních úřadech
(správní obvod – Chroustovice, Luže, Chrast atd.).
Občané budou moci od výše uvedeného data žádat o vydání e-OP na jakékoliv ORP. Podání žádosti není tedy vázáno na místo trvalého pobytu jako u cestovních dokladů.
V případě podání žádosti o e-OP se bude postupovat procesně stejně jako u cestovních dokladů. Občan bude vyfocen úředníkem v kabince a bude pořízen jeho vlastnoruční
podpis určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování.
Z tohoto důvodu žádáme občany, kterým končí datum platnosti jejich občanského průkazu v první polovině r. 2012,
a především ty, kteří jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko, aby
si žádost o nový OP podali u Úřadu městyse Chroustovice do
30. 11. 2011, kdy ještě není nutná jejich přítomnost na pořízení fotografie přímo úředníkem na úřadě.

PŘEHLED
Od 1. 1. 2012 vyřizuje
a) Úřad práce:
§Příspěvek na péči, §Dávku hmotné nouze, §Příspěvek
na mobilitu, §Příspěvek na kompenzační pomůcky,
§Průkaz ZP, ZTP, ZTP/P, §Přídavek na dítě,
§Rodičovský příspěvek, §Porodné, §Příspěvek na
bydlení.
b) Městský úřad
§ Označení vozidla přepravujícího OZP.
c) Okresní správa sociálního zabezpečení
§Důchod.

Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané dne 9.11.2011
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
§ plnění usnesení z minulého zasedání ZM.
§ rozpočtová opatření č. 13 – 15 /2011.
§text kupní smlouvy na prodej pozemkové parcely
č. 455/69, orná půda o výměře 914 m2 v k.ú. Chroustovice
kupujícím panu Marku Cejpovi, bytem Koželužská 401,
537 01 Chrudim III a slečně Lucii Haškové, bytem
Závodí 173, 538 63 Chroustovice.
§prodej části pozemkové parcely č. 615/2, orná půda
a části pozemkové parcely č. 615/3, orná půda v k.ú.
Lhota u Chroustovic kupujícímu panu Vlastimilu Zachovi, bytem Lhota u Chroustovic 45, 538 63 Chroustovice
za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady spojené s vyměřením a převodem pozemku hradí kupující.
Bere na vědomí
§hospodaření městyse za měsíce leden – září 2011.
Vydává
§územní plán Chroustovice opatřením obecné povahy.
Projednalo
§žádost č.j. CHR 888/2011 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 2011/
2012. 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.
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Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané dne 12.12.2011
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
§ plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
§ rozpočtová opatření č. 16 – 18 /2011,
§pravidla rozpočtového provizoria ve znění, aby do
doby, než bude přijat a schválen rozpočet městyse pro
rok 2012, bude městys Chroustovice hospodařit tak, aby
výdaje běžného měsíce v roce 2012 činily maximálně
1/12 rozpočtu městyse pro rok 2011.Výdaje na dlouhodobý majetek mohou být pořízeny v případech pokračování v započaté akci v roce 2011,
§smlouvu č. 0-15/2011 na zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu se společností
Technické služby Hlinsko, s.r.o, IČ 25951611. Tato smlouva nabývá účinnosti 1. 1. 2012 a je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2013 s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
§cenu vodného 25,- Kč/m3 s DPH a cenu stočného
15,- Kč/m3 s DPH od 1. 1. 2012.
Bere na vědomí
§zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse
Chroustovice za rok 2011. Při dílčím přezkoumání hospodaření městyse nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Nesouhlasí
§s rozhodnutím komise MZe o financování akce
„Dokončení kanalizace Chroustovice, napojení části
Městec, intenzifikace ČOV Chroustovice“ ve výši 45%
dotace ze státního rozpočtu.
Souhlasí
§s podáním Žádosti o změnu evidence akce na MZe
v rámci Programu 129180 na akci „Dokončení kanalizace
Chroustovice, intenzifikace ČOV Chroustovice“.
Revokuje
§(ruší dřívější rozhodnutí) usnesení ZM ze dne 14. 9.
2011 bod č. 10a schválení smlouvy o dílo na realizaci
akce „Dokončení kanalizace Chroustovice, napojení části Městec, intenzifikace ČOV Chroustovice“ s vítězem
výběrového řízení firmou AGROSTAV PARDUBICE
a.s., B. Němcové 2625, 530 02 Pardubice, IČ 46506063
a zároveň pověřuje starostku podpisem dodatku o odstoupení od této smlouvy v důsledku nerealizace této
akce.
Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané dne 7.3.2012
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
§ plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
§ rozšíření osadního výboru Městec o nové členy:
Ivu Šmejdovou, a Pavla Matouška,
§ rozpočtová opatření č. 19 - 22 z prosince 2011,
§ hospodaření městyse k 31. 12. 2011,
§ rozpočet městyse Chroustovice na rok 2012 jako
schodkový.
Celkem příjmy rozpočtu ve výši 18 002 000,- Kč.
Financování – zapojení části zůstatku ZBÚ z předchozích
let 4 708 900,- Kč.
Celkové zdroje rozpočtu ve výši 22 710 900,- Kč.
Celkem výdaje rozpočtu ve výši 21 688 000,- Kč.
Financování – splátka dlouhodobé návratné finanční
výpomoci 1 022 900,- Kč.

Celkové výdaje rozpočtu ve výši 22 710 900,- Kč.
§ Dále schvaluje závazné ukazatele rozpočtu pro Základní
školu T.G. Masaryka a Mateřskou školu Chroustovice,
okres Chrudim ve výši 1 505 000,- Kč,
§ obecně závaznou vyhlášku městyse Chroustovice
č. 1/2012 o zrušení OZV městyse Chroustovice č. 1/2007,
§ dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování pečovatelské
služby s Odborným učilištěm a Praktickou školou
Chroustovice, Zámek 1, 538 63 Chroustovice v domě
s 16 chráněnými byty Chroustovice čp. 254 ze dne 30. 6.
2009. Dodatek č. 3 specifikuje článek V. stávající smlouvy, a to výši finančního příspěvku poskytovateli PS na
rok 2012 v částce 133 000,- Kč,
§ smlouvu o bezúplatném převodu oddělených dílů „e“
o výměře 16 m2 a „f“ o výměře 22 m2 pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr č. 682 v obci a k.ú. Chroustovice mezi převodcem Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125,
Pardubice, PSČ 532 11, IČ 70892822 a nabyvatelem
Městysem Chroustovice, náměstí Josefa Haška 93,
Chroustovice, PSČ 538 63, IČ 00270202,
§ text kupní smlouvy 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,
§ text kupní smlouvy na prodej pozemkové parcely
č. 455/74, orná půda o výměře 876 m2 v k.ú. Chroustovice
kupujícímu panu Milanu Čáslavskému ml., bytem Lhota
u Chroustovic 20, 538 63 Chroustovice,
§ dohodu o partnerství k projektu TECHNOLOGICKÉ
CENTRUM A ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA V ÚZEMÍ
PRO MĚSTO CHRUDIM. Realizátor projektu je Město

Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, PSČ 537 16,
IČ 00270211. Partner projektu je Městys Chroustovice,
náměstí J. Haška 93, Chroustovice, PSČ 538 63, IČ
00270202. Doba udržitelnosti projektu běží do 30. 9. 2016,
§ smlouvu o dílo č. 31102/2012 na realizaci akce „Dokončení kanalizace Chroustovice, intenzifikace ČOV
Chroustovice“ s vítězem výběrového řízení firmou AGROSTAV PARDUBICE a.s., B. Němcové 2625, 530 02
Pardubice, IČ 46506063 a zároveň pověřuje starostku
podpisem této smlouvy,
§ neinvestiční příspěvek pro SK Chroustovice ve výši
90 000,- Kč na rok 2012.
Souhlasí:
§ s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory na
projektovou dokumentaci v rámci programu Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na projekt „Městys
Chroustovice – protipovodňová opatření, dokumentace pro územní řízení“. Dále pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem v poptávkovém řízení na realizaci této akce firmou Envicons s.r.o.,
Pernerova 739, 530 02 Pardubice, IČ 27560015 v případě schválení dotace,
§ s podáním žádosti o dotaci v rámci programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova v aktuální výzvě Ministerstva
pro místní rozvoj na akci „Výstavba dětského hřiště
v městysi Chroustovice“. Dále pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem v poptávkovém řízení na realizaci této akce v případě schválení
dotace,
§ s podáním žádosti o poskytnutí podpory z OPŽP - prioritní osy 3 v aktuální výzvě č. XXXV. Ministerstva životního prostředí na projekt „Zateplení objektu požární zbrojnice Chroustovice“.
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CO UKLÁDÁME DO KONTEJNERŮ NA
TŘÍDĚNÝ ODPAD

SVOZ NESKLADNÉHO A NEBEZPEČNÉHO
ODPADU

SKLO – BÍLÝ KONTEJNER
Ukládá se:
J láhve z bílého skla od nápojů bez kovových či plastových uzávěrů, J velké skleněné střepy, J tabulkové
sklo
SKLO – ZELENÝ KONTEJNER
Ukládá se:
J láhve z barevného skla
Nikdy nedáváme:
L zrcadla, L drátěné sklo, L keramika, L žárovky,
L zářivky, L výbojky, L televizní obrazovky, L automobilová skla
PLAST – ŽLUTÝ KONTEJNER
Ukládá se:
J plastové obaly, J igelitové sáčky a tašky, J PET
láhve – sešlápnuté i s víčky, J kelímky od jogurtů a jiných potravin – čistě vymyté, J plastové obaly od šamponů, J mýdel, J čisticích a pracích prostředků,
J nápojové kartony od džusů, J mléka, J vína apod.–
sešlápnuté
Nikdy nedáváme:
L gumu, L pneumatiky, L molitan, L kabely,
L podlahové krytiny, L lina PVC, L textil
Žádáme občany, aby odpad větších rozměrů, jako např.
rozbité plastové židle ap. nedávali ke kontejnerům, ale do
svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu, který
se koná 31. 3. 2012 a 15. 9. 2012.
Papír sbírá ZŠ Chroustovice a také Český zahrádkářský
svaz – MO Chroustovice.
Dále prosíme občany, aby láhve sešlápli a vhodili
přímo do určeného kontejneru a nenechávali okolo
kontejneru stát pytle či tašky plné lahví.
V roce 2011 se kupovaly 2 kontejnery, v letošním roce
opět 2 kontejnery na plasty, takže v současné době je
kontejnerů dostatek. Pokud budou všichni láhve
sešlapovat a vhazovat do kontejnerů, zmizí nepořádek na
našich ulicích a hlavně u „hnízda“ s kontejnery.
Děkujeme.

Svozy nebezpečného a velkoobjemového odpadu v roce 2012 se budou konat v tyto dny:
v sobotu 31. března 2012
v sobotu 15. září 2012
V sobotu 31.března 2012 se uskuteční svoz neskladného
a nebezpečného odpadu se zastávkami:
8.00 – 8.20
Lhota u Chroustovic
8.30 – 8.45
Chroustovice –Závodí
8.50 – 9.15
Chroustovice – u Sokolovny
9.20 – 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
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 přivést těsně před odvozem, jakékoliv hromadění
předmětů předem na svozových místech není přípustné
a bude považováno za přestupek.

KVĚTNOVÉ OSLAVY
V sobotu 5. května 2012 se uskuteční tradiční květnové oslavy, tentokrát na téma SPORT.
S programem na toto téma vystoupí v areálu zámku
žáci a děti z místní základní i mateřské školy. Své umění ukáží i žáci ZUŠ Luže.
Dětem bude opět zdarma k dispozici trampolína a nafukovací velká skluzavka.
Další program bude probíhat v areálu SK Chroustovice
fotbalovým zápasem o zajímavou cenu.
Podvečerní program vyplní skupina Šmehydlo, která
bude hrát k tanci i poslechu.
Všichni jste zváni, občerstvení bude zajištěno v zámku
i na hřišti.
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ZLATÁ SVATBA
Dne 3. 2. 2012 oslavili
manželé Josef a Zdeňka Netušilovi
své výročí Zlaté svatby.
Blahopřejeme a přejeme do dalších společných let
hodně štěstí a zdraví.
Rodina

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vzpomínka na advent, Vánoce
Vánoce už jsou za námi. Neopakovatelnou atmosféru
v čase adventním vykouzlilo 27. listopadu náměstí
v Chroustovicích, kde proběhlo slavnostní rozsvícení
vánočního stromečku. 20. prosince se jako každý rok
uskutečnilo na naší škole tradiční Vánoční rozjímání.
Kdo tam byl, měl možnost zhlédnout vystoupení žáků základní a umělecké školy, zakoupit výrobky, občerstvit se v
kavárničce a připomenout si vánoční zvyky a tradice.
Mgr. Michaela Pavlíková
Hroší hry
Ve dnech 6. a 7. prosince se naši žáci, Filip Tyc, Vojtěch Pospíšil a Matěj Provazník, s paní učitelkou Kapla-

Beseda s fotbalisty a s bývalým plavcem
V rámci projektu „Napříč
světem sportu“ k nám přijeli
na besedu fotbalisté z prvoligového mužstva FC Hradec
Králové – Pavel Dvořák,
Jakub Chleboun a bývalý
významný plavec – Jiří
Jedlička. Besed se účastnili
žáci celého druhého stupně i
zájemci z prvního stupně. Žáci
se mohli zeptat na cokoliv.
Když byly všechny dotazy
z o d p o v ě z e n y, n á s l e d o v a l a
krátká autogramiáda a žáci
měli možnost se s fotbalisty i s panem Jedličkou vyfotit.

Mgr. Miroslava Kaplanová

Princové jsou na draka – Slepotice

V úterý 17. ledna 2012 jsme navštívili divadelní představení ve Slepoticích. Místní ochotníci nastudovali pohádku Princové jsou na draka. Představení zhlédli žáci
1. – 5. třídy. Byla to krásná pohádka. Všichni to zahráli
nádherně. Bylo to totiž takové jiné než v televizi. Většinu
hry jsme se smáli. Měli krásné rekvizity. Opravdu to nemělo chybu.
Barbora Kovářová ze 4. třídy
Zápis

novou zúčastnili Hroších her pořádaných DDŠ Chrudim.
Letos se her účastnilo dvanáct týmů. V každé disciplíně
soutěžili nejen chlapci ale i paní učitelka, což je podmínka celých her. První disciplína – hry ve vodě – se ukázala
jako nejsilnější. Celkově jsme obsadili nádherné druhé
místo! Ve středu dopoledne jsme hráli bowling, který se
nám tak úplně nepovedl dle našich představ, ale přesto
jsme dokázali shodit přes 300 kuželek. Odpoledne se
naše zápolení chýlilo ke konci na zimním stadionu. Některé soutěže nám vyšly lépe a jiné trochu hůř, ale nakonec jsme vybojovali krásné třetí místo! A hlavně jsme se
nezranili! Ve 14 hodin proběhlo před zimním stadionem
slavnostní vyhlášení a k překvapení nás všech jsme obsadili fantastické druhé místo!!! Ještě jednou děkujeme

Tradiční zápis do první třídy školního roku 2012/2013
se konal 31. ledna 2012 od 13:30 do 17:00 hodin. Tento
rok proběhl zápis na téma „Čtyři roční období“. Celým

žákům za velmi úspěšnou reprezentaci naší
školy.

Mgr. Miroslava Kaplanová
zápisem každého budoucího prvňáčka doprovázely kouzelné víly, představující Jaro, Léto, Podzim a Zimu.
Děti plnily různé úkoly, kterými ukázaly svou připravenost do školy. Za svou práci si každý vysloužil spoustu
dárečků a také doufáme, že si děti odnesly i krásné zážitky.
Všem budoucím prvňáčkům přejeme, aby se jim ve
škole líbilo. Moc se na ně těšíme, až v září dosednou do
našich školních lavic.
Učitelé 1. stupně
Ozdravný pobyt s lyžováním
V tomto školním roce se ozdravný pobyt s lyžováním
konal ve dnech 29. 1. – 4. 2. 2012 na již tradičním místě
– Penzion Verner v Jedlové v Orlických horách. Dvakrát
jsme sice museli jít na běžky, ale docela se to dalo. Na
sjezdovce jsme strávili 4 dny a všichni jsme se den ode
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dne zlepšovali, škoda že ten týden tak rychle utekl, v tuto
chvíli bychom jistě byli „profíci“… Ve čtvrtek se naše
umění naplno projevilo ve slalomu. Vzhledem k tomu, že
jsme byli fakt dobří, každý z nás dostal „fidorkovou“
medaili. J
Ačkoliv se to nezdálo, tak celý týden jsme měli nádherné počasí. Chvílemi jsme samozřejmě vnímali i mráz, ale
po celou dobu kurzu se na nás shora dívalo sluníčko a
krásně nás hřálo. V pátek v podvečer jsme dokonce dostali odměnu v podobě dvou dortů. Věděli jsme, že dobré
chování musí být po zásluze odměněno. J Prožili jsme
moc hezký týden na čerstvém horském vzduchu a hlavně
jsme všichni přežili! Už se moc těšíme na příští rok, určitě pojedeme znovu.
Žáci 7., 8. a 9. ročníku
Zimní olympiáda MŠ a první stupeň ZŠ
Děti šly 29. února do školy, v tašce nenesly úkoly. Zimní olympiáda se pořádala a všechna děcka jásala. Na

kopcích sice neležel sníh, ale naše děti neopouštěl smích.
Lyžovaly, koulovaly, stavěly sněhuláka a to je strašlivácky láká. Hokej hrály super a křičely skvěle, že něco takového se v naší škole děje.
Učitelé 1. stupně
Ples princů a princezen
Byla jedna rozpustilá královna, která moc ráda tanco-

vala. Jednou se jí zdál překrásný sen, že ve družině se
plesalo jen. Proto dala vědět dvořanům, že 29. 2. opustí
svůj trůn. Byl uspořádán velkolepý královský ples, kde
byl objeven nový královský pár, který bude vladařit dál.
Králem byl korunován Janek Dlouhý a jeho královna
Nikoleta Pešková, vladařili spolu dlouhá léta.
Královna Beruška
Soutěž ve šplhu na tyči
Ve čtvrtek 8. března se uskutečnila v naší tělocvičně
soutěž žáků 1. a 2. stupně ve šplhu na tyči. Žáci byli roz-

děleni do čtyř kategorií. Každý šplhal celkem dvakrát
a počítal se jeho lepší čas. Celkem se soutěže zúčastnilo
40 žáků. Všichni se snažili, a proto každý dostal diplom.
Vítězům byly navíc přichystány pěkné odměny. Všem
děkujeme za účast.
Mgr. Michaela Pavlíková

Další akce, které nás čekají:

Karneval – 23. března 2012
Divadlo pro 1. – 3. třídu – 26. března 2012 VČD
Pardubice, divadelní hra „Ježibaby a ženichové“
Recitační soutěž – 28. března 2012
Noc s Andersenem – 28. března 2012
Miss čarodějnice – duben
Pasování na čtenáře – duben, 1. třída
Dopravní hřiště – duben, 4. třída
Humanitární sbírka – 11. a 12. dubna 2012
Týden ke Dni Země – duben
Sběr papíru - 3. května 2012
Májové oslavy – 5. května 2012
Škola v přírodě - Dolní Dvůr v Krkonoších 11. - 15. 6.
Den dětí – rozloučení se škol. rokem 23. června 2012
Podrobnější informace naleznete na našich webových
stránkách (www.obec-chroustovice.net/skolatgm), které
se postupně aktualizují.
Mgr. M. Pavlíková a Mgr. Z. Zdražilová

-7-

NAUČME SE UČIT
evropský
sociální
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
fond v ČR
EVROPSKÁ UNIE
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

V

neděli 26. února 2012 se v hasičské zbrojnici
uskutečnila výroční schůze ČZS Chroustovice.

OP Vzdělávání
pro kokurenceschopnost

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro

konkurenceschopnost se odbornému učilišti podařilo získat 3 611 339,11 Kč. Oblastí podpory jsou
Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavním cílem
projektu je aplikace interaktivního způsobu výuky
a zvyšování potřebné odborné i pedagogické kvalifikace učitelů.
Projekt je inovační možností zavedení nových technologií ve výuce a jeho spojení s využitím moderních metod ve vzdělávání při zapojení žáků do výuky. Potřebnost projektu vychází i z provedeného
dotazníkového šetření, které proběhlo mezi učiteli
i žáky.
Projekt probíhá v období listopad 2010 až květen
Schůze se zúčastnilo 26 členů a 4 hosté. Přítomna byla
2012, bude do něho zapojeno 24 učitelů, kteří spo- předsedkyně Územního sdružení ČZS okresu Chrudim
lečně vytvoří 480 interaktivních příprav pro vyučo- paní Dvořáková a člen výboru tohoto sdružení ing. Káva
vání, které budou veřejně prezentovány na www.nau z Hrochova Týnce.
cmeseucit.chroustovice.cz.
Do organizace bylo přijato 5 nových členů. Zprávu
Ing. Jaroslav Bálek, ředitel OU a PrŠ

evropský
sociální
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
fond v ČR
EVROPSKÁ UNIE
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

o činnosti podal předseda p. Jiří Drbal, seznámil s celoroční činností organizace. Týká se péče o přírodu, pěstování rostlin a v neposlední řadě moštování jablek, které
slouží všem občanům. Také byl proveden sběr papíru.
Zvlášť je nutno hodnotit práci s mládeží, kterou provádějí jen tři organizace v okrese.
Vystoupivší předsedkyně pí Dvořáková zhodnotila naši
organizaci velmi kladně, hlavně práci s mládeží, kterou
zajišťuje pí Máslová. Předsedovi Drbalovi předala Bronzový odznak ČZS. V diskusi vystoupil i p. Káva s informacemi o pěstování zeleniny.

OP Vzdělávání
pro kokurenceschopnost

Projekt EU peníze školám je financován v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Jeho cílem je zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách, přičemž se
podporují především oblasti českého školství, které
jsou dlouhodobě hodnoceny jako problémové. Na
základě žádosti naše škola získala možnost uskutečnit některé záměry, o které už dlouho usilovala. Příkladem jsou interaktivní tabule, přebudování kreslírny a knihovny, dovybavení kabinetu přírodopisu
a fyziky. V druhé etapě pak přijde na řadu moderní
jazyková učebna, která nám v současné době chybí.
Tyto záměry nejsou však zadarmo, abychom všechno toto mohli realizovat, musíme vypracovat mnoho
materíálů, učebních textů a zúčastnit se mnoho hodin vzdělávání.
Mgr. M. Houdková, ředitelka ZŠ

V druhé části schůze byla provedena přednáška manželů Vinterových ze zahradnictví v Mravíně o úpravách
okolí rodinných domků a veřejných prostranství.
Přednáška měla vysokou odbornou úroveň. Ve dnech
13.- 15. července budou organizovat výstavu DENIVEK
v zahradnictví v Mravíně.
Poděkování patří SDH Chroustovice za zapůjčení místnosti a Úřadu městyse Chroustovice za příspěvek na pohoštění.
Mgr. Petr Schejbal
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DOZVUKY VÁNOC

P

O Vánocích na Štědrý den navštívili místní kostel
sv. Jakuba naši občané i lidé z okolních vesnic. Jako
každé Vánoce zde byl vystaven chroustovický betlém. Děti si připomněly význam a tradici Vánoc. Zazněly zde vánoční písně v podání naší chroustovické
rodačky Romany Cabalkové, kterou na varhany doprovázel dr. Jan Urban. Za krásnou vánoční atmosféru
patří poděkování všem.
Jiří Drbal

omalu se budeme chystat na Velikonoce, ale rádi
bychom se ještě vrátili o několik měsíců nazpátek.
Blížily se Vánoce a jako každoročně pro nás, důchodce,
uspořádal úřad městyse v místní Sokolovně předvánoční
posezení. Byl to příjemně strávený večer s cimbálovou
muzikou Drahan. Některé písničky jsme si zazpívali
společně s účinkujícími. Pochutnali jsme si na dobré
večeři a rovněž vínečko z Moravy bylo vynikající. Čas
v milé společnosti a dobré náladě velmi rychle uběhl
a zanechal v nás spoustu pěkných zážitků. Těšíme se na
další příjemné setkání.
Děkujeme Úřadu městyse Chroustovice a přejeme
všem zaměstnancům pevné zdraví a pohodu v práci
i v rodinném životě.
LM a JK

Tříkrálová sbírka 7. ledna 2012

J

iž podvanácté po celé České republice proběhla už
tradiční Tříkrálová sbírka. Nejinak tomu bylo i u nás v
Luži, Zdislavi, Košumberku, Bělé, Hroubovicích, Dolích, Rabouni, Voleticích, Domanicích, Srbcích, Štěnci,
Mravíně, Jenišovicích, Martinicích, Lozicích, Radimi,
Zalažanech, Chroustovicích, Lhotě u Chroustovic, Men-

touře, Podečelích, Holešovicích, Březovicích, Městci,
Ostrově a Vinarech. Do těchto míst letos vyrazilo 30 skupinek koledníků za doprovodu vedoucích skupinek. Tentokrát se jim podařilo díky Vaší štědrosti a milému přijetí
vykoledovat 92 747 Kč. Tato celá částka byla poslána na
tříkrálové konto Charity Česká republika a bude čerpána
na účely Oblastní charity Pardubice na dovybavení
a provoz mateřských center Dar v Luži a Holoubek v Holicích, na dovybavení středisek sanace rodin, na pobytové i ambulantní středisko odlehčovacích služeb, na nákup
auta pro terénní sociální služby a pro přímou pomoc potřebným lidem, postiženým živelnou katastrofou, na poradenství a deset procent je určeno na humanitární pomoc do zahraničí.
Děkuji všem, více jak 120 dobrovolníkům, kteří se do
této akce zapojili! Zvláštní dík patří pí uč. R. Peterkové
a T. Tesařovi za koordinaci skupinek, paní vych. V. Zavřelové za pomoc s oslovením žáků 1. stupně ZŠ Luže,
starostům za podporu propagace této akce, paní M.
Kroulíkové za pomoc se zapečeťováním a rozpečeťováním pokladniček, paní M. Hubálkové a A. Karlišové za
zajištění občerstvení. Dík patří i otci J. Hubálkovi za duchovní podporu. Vážím si nezištné pomoci všech vedoucích skupinek a koledníků, kteří se nebáli zazvonit u Vašich dveří a požádat Vás o příspěvek do Tříkrálové sbírky.
Děkuji Vám dárcům, kteří v dnešní době plné obav
z budoucnosti dokážete dát těm, kteří naši pomoc potřebují právě teď.
Lenka Psotová
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O JEDNOM DOCELA MALÉM VÝROČÍ

C

o je to stovka? Někdy málo (peněz, cigaret), někdy
hodně (kilometrů, roků). Ale některé věci se měřit nedají.
Ve čtvrtek 2. 2. 2012 se sešli Chroustovičtí patrioti –
CHRPA – na své 100. schůzce. Je to málo, nebo hodně?
Když jsme před 10 lety začínali, byli jsme mladší,
zdravější, méně unavení. Ale čas letí čím dál rychleji
a my jsme starší, unavenější, ale pořád stejně posedlí tou
zaujatostí pro svou rodnou obec.
Samozřejmě také během této doby došlo ke změnám
v řadách našich členů. Někteří nenávratně odešli, jiní
zase doplnili naše řady a svými nápady obohatili naši
činnost.
Scházíme se pravidelně každý první čtvrtek v měsíci
a každá schůzka má své ústřední téma. Mluvíme o historii Chroustovic, o našich významných rodácích, nezapomínáme na důležitá výročí a svátky. Připomínáme si, jak
tyto události prožívali naši předchůdci, a mnozí doplní
vyprávění svými zážitky.
Prostřednictvím promítání také cestujeme i do cizích
zemí. Nyní jsme byli například v Nepálu, jehož nádhernou přírodu nám svými fotografiemi a zajímavým vyprávěním přiblížil pan Mandys.

Jindy si zase přečteme veselou povídku, dojde i na vtipy. Nezapomínáme ani na kulatá výročí našich členů,
jimž naše básnířka při této příležitosti složí veršované
blahopřání.

Závěr našich schůzek ozvláštní Mgr. Eva Štěpánová,
která převzala pomyslné žezlo po svém manželovi a promítá nám obrázky z jejich bohatého archivu. Tak vidíme
nádherné paláce, chrámy, přírodu, květiny, ale i zajímavě
upravená či exotická jídla. Přibližujeme si tak místa, kam
se bohužel už sami nikdy nepodíváme.
Jsme rádi, že úřad městyse naši činnost podporuje,
dává nám k dispozici zasedací místnost a poskytne
i menší občerstvení.
Znovu připomínáme, že dveře našeho občanského
sdružení jsou všem do široka otevřené a rádi mezi námi
přivítáme další zájemce.
Chroustovičtí patrioti
SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ

Ø Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
Ø Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Ø Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte zbytky
látek)
Ø Domácí potřeby – nádobí, skleničky – vše
nepoškozené
Ø Vatované přikrývky, polštáře a deky
Ø Obuv – veškerou nepoškozenou
Ø Hračky – nepoškozené a kompletní
Věci, které vzít nemůžeme:
Ø Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,
matrace, koberce – z ekologických důvodů
Ø Nábytek, jízdní kola a dětské kočárky
Ø Znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční 11. a 12. dubna 2012 od 15-17
hodin v Základní škole Chroustovice - vchod od
parkoviště.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany
z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

INZERCE
V sobotu 17. 3. 2012 v 19 hodin se nově otevírá

Oznamujeme spuštění
webových stránek www.prirodnicesta.eu našeho kamenného obchodu, kde budeme
aktuálně informovat o novinkách, akcích a aktualizovat
fotogalerii. Zároveň prosíme
o rozeslání této informace všem známým lidičkám
a dalším spřízněným dušičkám, pro které byl náš obchůdek s láskou vybudován.
Přijďte nás navštívit a prohlédnout si vše osobně. Rádi
Vás přivítáme a obsloužíme.
Majitelé obchodu Přírodní cesta
Jaroslava a Štěpán Bašusovi

Občerstvení „Na Hřišti“ Chroustovice

Nabízíme: točené pivo Staropramen 10˚,11˚, Bráník,
speciality z udírny, studenou kuchyni

V pondělí 30. 4. 2012 pořádáme čarodějnice
Vystoupí country skupina Klondike
Všichni jste srdečně zváni
Všem svým zákazníkům děkuji za důvěru a v roce
2012 přeji všem hodně zdraví.
Od února nabízím v oboru nehtová modeláž nové
metody v nail artu a one stroke nail artu.
Kosmetické studio LA GRANDE Ž
Žaneta Pidimová, Chroustovice

nám. Plk. Koukala 52, 538 54 Luže

www.prirodnicesta.eu

Tel.: 420 607 143 569
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VELIKONOČNÍ TRADICE

TJ SOKOL CHROUSTOVICE

K velikonočním svátkům nepostradatelně patří hrkání.

Zpráva o činnosti za rok 2011
Vážení občané,
na letošní rok připadá 150. výročí České obce sokolské a
16. 6. 2012 bude v Pardubicích všesokolský slet a župní oslavy.
Krátce z historie:
Dne 16. 2. 1862 byla založena Tělocvičná jednota pražská,
jejímiž zakladateli byli Dr. Miroslav Tyrš, Jindřich Fügner,
JUDr. Julius Grégr, T. Černý, Jan Malypetr a další. R. 1863 J.
Fügner kupuje pozemek na stavbu tělocvičny a ještě týž rok je
položen základní kámen. První všesokolský slet se pořádal r.
1882 a 1884 vzniká první župa Tyršova v Kolíně. V období
válek byla činnost zakázána, aby byla poté obnovena.
7.1.1990 – po čtyřiceti letech komunistické totality a po jejím pádu povstal Sokol v roce 1990 znovu k životu.
Rád bych vás seznámil s činností Tělocvičné jednoty Sokol
Chroustovice.
Minulý rok byl ve znamení poměrně velkých investic. Nejvyšší částka byla použita na odizolování budovy Sokolovny,
výměnu okapů (téměř havarijní stav), vymalování výčepu,
výměnu podlahové krytiny.
Zakoupili jsme zařízení na provoz kiosku na hřišti. Jsme si
vědomi, že Sokolovna se svým sálem je v okolí jediným kulturním stánkem, kde se dají pořádat různé akce. Proto je naší
snahou vylepšovat prostory sálu i prostor pod jevištěm.
V sobotu 10. 3. 2012 se konala Valná hromada TJ Sokol,
které se zúčastnila delegátka župy Světlana Hoffmanová a naši
činnost pochválila.
V roce 2011 se uskutečnilo několik akcí –1. Sokolský turnaj v mariáši, který lze považovat za zdařilou akci a rádi
bychom v ní pokračovali. Zúčastnilo se 65 hráčů.
Byl zorganizován cvičební víkend, při němž se do Chroustovic sjela spousta žen z celého pardubického kraje. Akce byla
spojena s prodejem bižuterie a pro velký úspěch ji chceme
v měsíci květnu zopakovat, čímž již teď všechny zveme.
Sokolky se zúčastnily tradičních víkendových cvičebních
soustředění v Poděbradech, v letošním roce rovněž naváží na
tuto tradici.
V plánu máme vyslat dvě ženy, které předcvičují, k přezkoušení, aby získaly průkazy cvičitelek.
Další zamýšlenou akcí je turnaj v ping-pongu, který jsme
pořádali v minulosti, měl velký úspěch a rádi bychom tradici
obnovili.
V rámci úspor finančních prostředků se v loňském roce nekonal zájezd, ale sešli jsme se v místní Sokolovně, kde se
uskutečnilo přátelské posezení s hudbou. Všem přítomným
se akce velmi líbila.
V letošním roce chceme opravit schody vedoucí do Sokolovny a chceme oslovit sponzory k získání finančních prostředků na novou fasádu, aby stávající nedělala ostudu nyní
krásně upravenému prostranství za poštou.
Petr Rejman
starosta TJ Sokol Chroustovice

Jedná se vyloženě o chlapecký zvyk každoročně ožívající zejména v době velikonočního „Svatého týdne“. Tato
tradice má hluboké křesťanské kořeny.
Velikonoce jsou svátek pohyblivý a určují se podle
cyklického úplňku měsíce. Slaví se vždy první neděli po
cyklickém jarním úplňku, který pak může nastat v období od 21. března až do 25. dubna. Nastane-li úplněk až
26. dubna, Velikonoční neděle se přesouvá na 19. duben.
Pro stanovení data
úplňku je rozhodující
poledník procházející
městem Jeruzalém.
V době velikonočních svátků od Zeleného čtvrtku večer, přes
celý Velký pátek až do
poledne o Bílé sobotě
nesmí v kostele vyzvánět zvony. Říká se, že
zvony odletěly do
Říma. Proto se v čase,
kdy mají zvony vyzvánět, zavedla tradice
hrkání. Hrká se ráno,
Foto: Stanislav Štěpán 2001
odpoledne a navečer.
Na Bílou sobotu chodí jeden z hrkáčů přestrojený za
Jidáše, doprovázený ostatními hrkáči. Tuto tradici už
udržovali i naši místní rodáci, kteří jsou zachyceni na
historických fotografiích.
JiříDrbal

KONEČNÁ TABULKA OP FUTSALU 2011/12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Forza Hlinsko
FK G12 Chrudim "B"
FC MIBA Slati�any
Komtur security Chrudim
FK He�man�v M�stec
Instal Zeman Chroust.
FC Santos Chrudim
SK Rozhovice
Veteráni Chrudim
FK Kleopatra Chrudim

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

FOTBAL V CHROUSTOVICÍCH

VÝROČÍ SK CHROUSTOVICE

10. Sobota 21.dubna

10 00

D

Holetín - Chroustovice

12. Sobota 21.dubna

10 00

M

Chroustovice - Ronov n. Doubr.

12. Ned�le 22.dubna

9 00

P�

Lue-Chroustovice-H.Týnec

První zmínky o fotbale v Chroustovicích pocházejí z roku
1929. Tehdy mladí sportovci, kteří se zajímali o míčové hry,
vystoupili ze Sokola a založili sportovní klub, kde začali hrát
fotbal. K oficiálnímu ustavení Sportovního klubu v Chroustovicích došlo na základě dopisu Zemského úřadu v Praze s datem 24. 8. 1932, jako kladná odpověď na žádost chroustovických fotbalistů o povolení sportovní činnosti. Letos slavíme
80 let od založení.
Spolek SK Chroustovice se v roce 1939 rozpustil a svoji
činnost obnovil až po válce v roce 1946. Po sjednocení tělovýchovy se změnil název na TJ Sokol Chroustovice. K vrácení
původního názvu SK Chroustovice došlo 28. 12. 1999.
V novodobé historii oddílu kopané hráli dospělí přerušovaně
22 sezon v 1.B třídě, dorostenci 8 sezon v 1.A třídě a starší
a mladší žáci jednu sezonu v krajské první třídě. V ostatních
sezonách a v současné době družstvo dospělých, dorostenci,
mladší žáci a mladší a starší přípravka hrají v okresních soutěžích. Původní oddílové barvy byly červená a bílá. V r.1966
došlo ke změně na červenou, bílou a černou.
V letošním roce byly spuštěny nové webové stránky SK Chroustovice www.skchroustovice.cz, na kterých budete informováni o
dění a aktivitách klubu.

MUI

Chroustovice - Tun�chody

TURNAJ PŘÍPRAVEK V CHRASTI

ROZLOSOVÁNÍ JARO 2012 SK CHROUSTOVICE

kompletní - muži,dorost,žáci, přípravka

Kolo

Den

Datum

Za�átek

Tým

Soupe�i

14. Ned�le 25.b�ezna 15 00 MUI

Chroustovice - Holetín

15. Sobota 31.b�ezna 16 30 MUI

Vítanov - Chroustovice

16. Sobota

7.dubna

16 30 MUI

Chroustovice - Rozhovice

17. Sobota 14.dubna

16 30 MUI

Chroustovice - Mí�etice A

11. Sobota 14.dubna

10 00

M

Chroustovice - D�enice

11. Ned�le 15.dubna

9 00

P�

Chr.-Vítanov-Na�eice

18. Ned�le 22.dubna

17 00 MUI

19. Sobota 28.dubna 17 00

Nasavrky - Chroustovice

11. Sobota 28.dubna

10 00

D

Bojanov - Chroustovice

13. Ned�le 29.dubna

10 00

M

Chroustovice - Vítanov

13. Ned�le 29.dubna

10 00

P�

Chrast-Lue-Chroustovice

20. Ned�le

6.kv�tna

17 00 MUI

12. Sobota

5.kv�tna

10 00

D

14. Sobota 5.kv�tna

10 00

M

Slati�any B - Chroustovice

14. Ned�le 6.kv�tna

9 00

P�

Prose�-Chroustovice-Zaje�ice

9 00

P�

Chroustovice-Zaje�ice-Prosetín

Úterý

8.kv�tna

Chrast - Chroustovice
Chroustovice - Tun�chody

21. Ned�le 13.kv�tna 16 00

MUI

Chroustovice - Prose�

13. Sobota 12.kv�tna 10 00

D

Rosice - Chroustovice

Sobota 12.kv�tna
15. Ned�le 13.kv�tna

9 00

M

VOLNO

P�

Chroustovice-H.Týnec-Na�eice

22. Sobota 19.kv�tna 17 00 MUI

Rvá�ov - Chroustovice

14. Sobota 19.kv�tna 10 15

Chroustovice - Skute�

D

23. Sobota 26.kv�tna 17 00 MUI

Chroustovice - Hr.Týnec

15. Sobota 26.kv�tna 14 30

D

Svídnice - Chroustovice

15. Ned�le 27.kv�tna 10 00

M

Chroustovice - Kameni�ky

17. Ned�le 27.kv�tna 10 00

P�

Prose�-Chrast-Chroustovice

24. Sobota 2.�ervna

17 00 MUI

16. Sobota 2.�ervna

10 15

D

Chroustovice - D�enice

10 00

M

Horní Bradlo - Chroustovice

18. Ned�le 3.�ervna

9 00

P�

Chrast-Chroustovice-Kameni�ky

25. Sobota

17 00 MUI

9.�ervna

D

Chroustovice - Horní bradlo
Vítanov - Chroustovice

17. Sobota 9.�ervna

10 00

M

Chroustovice - Holetín

19. Ned�le 10.�ervna

9 00

P�

Chroustovice-H.Týnec-Zaje�ice

26. Sobota 16.�ervna 17 00 MUI

Stolany - Chroustovice

18. Sobota 16.�ervna 10 15

D

18. Ned�le 17.�ervna 10 00

M

Svídnice - Chroustovice

20. Ned�le 17.�ervna

P�

Prose�-Chroustovice-H.Týnec

9 00

Turnaje se zúčastnili: Barák Jiří, Baráková Terezka, Chabadová Terezka, Šotola Filip, Téglová Kristýna, Tuček Matyáš,
Havlíček Jaroslav ml., Tégl Tomáš, Vondráček Tadeáš.
Starší přípravka měla turnaj 28. 1. 2012 a skončila na 3. místě.

Krouna - Chroustovice

16. Ned�le 3.�ervna

17. Ned�le 10.�ervna 10 00

Dne 21. 2. 2012 jsme se zúčastnili halového turnaje mladších
přípravek v Chrasti. Skončili jsme na 6. místě.

Chroustovice - Ronov n. Doubr.

Turnaje se zúčastnili: Baráková Ter., Emr Daniel, Gábor René,
Téglová Kristýna, Téglová Linda, Terer Libor, Smeták Martin.
Rádi bychom poděkovali všem hráčům za účast a rodičům
za pomoc s organizací a dopravou.
Trenéři Ivo Tégl, Jaroslav Havlíček

Chroustovický zpravodaj vydává Městys Chroustovice, IČO: 002 70 202, nám. Josefa Haška 93, 538 63 Chroustovice, tel.: 469 674 137,
e-mail: obec.chroustovice@iol.cz. Náklad: 500 ks zdarma.
Tisk HRG s.r.o. Sazba a grafická úprava: Eva Štěpánová, tel.: 469 674 147, Chroustovice 200.
Připomínky, návrhy a příjem článků a inzerce poštou nebo na e-mail: stepanova.e@centrum.cz či oto.tucek@seznam.cz

