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KVĚTNOVÉ OSLAVY MĚSTYSE CHROUSTOVICE 2011
I letos Městys Chroustovice ve spolupráci s SDH
Chroustovice pořádal tradiční květnové oslavy, které
byly tentokrát spojené s oslavami 130.výročí vzniku
hasičského sboru v Chroustovicích.
Ve 13 hodin začaly oslavy nástupem hasičů před hasičskou zbrojnicí a průvodem obcí. Do kroku hrála Sebranecká kapela a jako doprovod vystoupily mažoretky. Po
příchodu průvodu na nádvoří zámku proběhl slavnostní
nástup všech přítomných jednotek hasičů. Po ocenění
a rozdání čestných uznání byl zavelen rozchod a program
pokračoval vystoupením malých hasičů, kteří všem předvedli, jak umí útok tří až čtyřletí hasiči.
Další program vyplnila Sebranecká kapela, mažoretky,
divadlo EMILION a vystoupení dětí z mateřské školky,
které mělo také hasičskou tématiku. Hasiči z Týniska
převedli, jak těžké bylo ovládání staré ruční hasicí stříkačky, která se používala v dobách dávno minulých. Pro
porovnání bylo možné si prohlédnout moderní hasicí
auto, s nímž přijeli hasiči z Poličky.
V budově zámku byla pro návštěvníky připravena část
sbírky z hasičského muzea v Jenišovicích a ke zhlédnutí

byly připraveny panely, které vytvořili žáci Základní
školy v Chroustovicích. Každá z místních částí městyse
Chroustovice měla svůj panel, na kterém se zájemci
mohli dozvědět řadu informací z historie i ze současnosti. Dětem se podařilo získat spoustu informací i fotografií
z minulosti jejich bydliště.
Především návštěvníky mužského pohlaví zaujaly vystavené plochodrážní motocykly. Asi největší potlesk
všech diváků sklidil profesionální práskač bičem, který
kromě umění ovládat bič ukázal i práci s lasem. Nejen
nejmenší návštěvníky oslav zaujalo šermířské vystoupení, jež mohli zhlédnout ke konci odpoledne. Celý program uzavírala country kapela, krásně hrála k poslechu
až do 18 hodin.
Po celou dobu byl zdarma k dispozici malý skákací
hrad a trampolína, které byly neustále plné veselých dětí.
Od poledne až do večerních hodin zajišťovalo občerstvení Odborné učiliště a Praktická škola Chroustovice.
Celé odpoledne bylo velice příjemné, počasí se vydařilo a všichni se těšíme na příští květnové oslavy.
Karel Koucký

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
Anketa Pardubického kraje ke stavu silnic

Pardubický kraj ve spolupráci se Správou a údržbou silnic
Pardubického kraje realizuje projekt tzv. komunikačních
schránek, jejichž prostřednictvím může veřejnost vyjadřovat
své názory a připomínky k aktuální situaci v oblasti dopravní
obslužnosti a stavu silnic. Jedná se o snahu co největšího
zapojení veřejnosti do problematiky financování a údržby
silnic a o získávání informací a zkušeností občanů, kteří
dennodenně silnice využívají.
V zájmu co nejširšího zapojení byly obce požádány o vyčlenění vhodného prostoru pro umístění této komunikační schránky s logem Pardubického kraje včetně anketních lístků, ve
kterých mohou občané obce vyjádřit svůj názor, námět či připomínku.
Formuláře anketních lístků a komunikační schránka jsou
v naší obci k dispozici na pokladně Úřadu městyse.
Kraj zvažuje půjčku
Vzhledem k součastnému velmi špatnému stavu krajských
silnic a nedostatečnému financování ze státního rozpočtu samospráva zvažuje i vlastní řešení, kterým by mohla být půjčka.
Výhodná by mohla být kombinace úvěru z Evropské investiční
banky (EIB) a vydání obligací. Předpoklad Pardubického kraje
je půjčit si miliardu, kterou by tvořila půlmiliardová půjčka od
EIB a půlmiliardové obligace s tím, že by tyto peníze byly
spláceny z rozpočtu odboru dopravy Pardubického kraje (splácení vychází na zhruba 60 až 70 milionů ročně, což není při
rozpočtu odboru dopravy, který se pohybuje kolem jedné a půl
miliardy, zásadní problém). V době krize, kdy stavební práce
jsou za poloviční ceny, je investování výhodné.
Vyjádří se i veřejnost
K poměrně významným otázkám investic do krajské silniční
sítě se ale nebudou vyjadřovat jen politici a odborníci. Krajská
samospráva chce, aby se k tomuto tématu vyjádřila i veřejnost,
a proto připravila anketní akci. V obcích Pardubického kraje
jsou umístěny schránky s anketními lístky, prostřednictvím
kterých mohou občané vyjádřit svůj názor. Schránky s anketními lístky jsou umístěny v obcích Pardubického kraje, lidé je ve
většině případů mohou nalézt na obecních úřadech. Ve větších
městech a obcích jsou kromě úřadů schránky i na dalších frekventovaných místech. Čas na vyplnění jednoduchého anketního lístku mají občané jeden nebo dva měsíce, poté bude celá
akce vyhodnocena a názor veřejnosti se objeví v materiálu
připravovaném odborem dopravy pro jednání samosprávy.

Kraj sjednotil poskytování pohotovosti
Pardubice (16. 3. 2011) – Rozsah poskytované péče
Lékařské služby první pomoci (LSPP) v Pardubickém
kraji se od 1. května sjednotí. Lékaři ve Svitavách, Chrudimi, Ústí nad Orlicí a Litomyšli budou sloužit na pohotovosti jen o víkendu. Pouze v Pardubicích, kde není
rozdíl mezi počtem pacientů ve všední a sváteční den,
zůstane ordinační doba zachována v původním rozsahu,
tedy po celý týden. Změny vycházejí z dlouhodobé statistiky návštěvnosti a nijak nesnižují zajištění lékařské
péče. Pacienti s akutními problémy budou ošetřeni v nemocnici, ve všední dny by měli využívat služeb svého
praktického lékaře a v případě ohrožení života volat záchrannou službu.
„Zajištění Lékařské služby první pomoci pro dospělé
představuje pro Pardubický kraj nemalou finanční zátěž.
Proto jsme zpracovali přehledy, jak jsou jednotlivá pracoviště v kraji využívána,“ vysvětlila radní Tauberová,
proč kraj sjednotil provozní dobu . „Docílíme tím větší
efektivitu provozu LSPP. Z informací získaných od vedení
nemocnic ve Svitavách a Chrudimi jasně vyplynulo, že
výrazně převažuje počet ošetřených pacientů od pátku do
neděle, kdy LSPP navštíví přibližně tři čtvrtiny z celkového počtu ošetřených pacientů.“ Údaje o návštěvnosti
potvrzují, že víkendové uspořádání LSPP v Litomyšlské

nemocnici a Orlickoústecké nemocnici, kde není zajišťován provoz ve všední dny, se osvědčil.
Ordina�ní doby LSPP pro dosp�lé
pátek

sobota+ned�le+svátky

umíst�ní

poznámka

Pardubická krajská
nemocnice, a.s.

14.00 - 22.00

10.00 - 22.00

Erno Ko�ála 1014, Pardubice

slouí se i ve vední dny,
slubu zaji�uje Pardubická
léka�ská pohotovost s.r.o.

Svitavská
nemocnice, a.s.
Chrudimská
nemocnice, a.s.
Litomylská
nemocnice, a.s.
Orlickoústecká
nemocnice, a.s.

18.00 - 21.00

9.00 - 17.00

16.00 - 20.00

8.00 - 17.00
13.00 - 18.00

17.00 - 21.00

9.00 - 18. 00

LSPP sídlí v budov� polikliniky
naproti nemocnici. Adresa:
Kollárova 2070/22, Svitavy
v areálu nemocnice, v budov�
�editelství
v areálu nemocnice, v budov�
�editelství
v areálu nemocnice, v p�ízemí
neurologického pavilónu

v pátek se neslouí

CESTOVNÍ DOKLADY - aktuální informace
Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s biometrickými
údaji
- vydává se ve lhůtě 30 dnů občanům ve věku do 15 let s dobou
platnosti 5 let;
- občanům starším 15 let s dobou platnosti 10 let.
Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez biometrických údajů
- vydává se ve lhůtě 15 dnů s dobou platnosti 6 měsíců.
V současné době lze do cestovních pasů rodičů zapsat děti
mladší 10 let.
ALE nařízení EP a Rady (ES) č. 444/2009 stanoví, že zápisy
dětí v cestovních dokladech rodičů jsou platné do 26. 6. 2012,
tzn. že po tomto termínu bude moci dítě (občan mladší 10 let)
cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem.
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,
- zákonný zástupce občana mladšího 15 let (popř. pěstoun,
osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy.
Kam se obrátit:
Žádost o vydání nového cestovního pasu pro občany s trvalým
pobytem v Chroustovicích se podává u MěÚ v Chrudimi.
Co musíme předložit k žádosti:
Doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu:
občanský průkaz, popř. rodný list, oddací list, doklad o státním
občanství-předkládají osoby, ještě nevlastnící občanský průkaz.
O vydání osvědčení o státním občanství se žádá u pověřeného
obecního úřadu, v jehož správním obvodu je občan přihlášen
k trvalému pobytu.
K vydání osvědčení je třeba třeba doložit:
- rodný list dítěte
- oddací list a rodný list rodiče
- občanský průkaz rodiče
- doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným
zástupcem za občana mladšího 15 let, např. rodný list dítěte 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,
- 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.
Převzetí cestovního pasu:
Vyžaduje se osobní převzetí občanem, jemuž se cestovní doklad vydává, nebo zákonným zástupcem anebo osobou, která
podala žádost místo zákonného zástupce (např. pěstounem).
Převzetí pasu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno.
Správní poplatek za vydávání 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.

Nepořádek u kontejnerů
Většina z nás si již zvykla, že třídíme odpad. Na všechny druhy tříděného odpadu máme k dispozici kontejnery
ve všech místních částech i ve všech ulicích Chroustovic.
Letos se dokonce kontejnery ještě dokupovaly, aby jich
byl dostatek. Ale i když jsou prázdné, mnozí lidé si nedají tu práci, aby odpad do kontejnerů vhodili. Tašky plné
PET lahví se válejí mezi kontejnery, rozbité velké plastové hračky také, o kanistrech apod. ani nemluvě. Když
potom zafouká vítr, lahve se kutálejí po celé ulici.
Žádáme všechny občany, aby odpad vhazovali DO
kontejnerů a nikoli vedle nich. Mějme všichni zájem na
tom, aby byla naše obec čistší a krásnější.
NEPLATIČI PITNÉ VODY
Hospodářský odbor informuje občany o nekázni některých spoluobčanů, kteří odebírají služby ohledně dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod. Neplatiči
budou muset počítat se sankcemi vyplývajícími z uzavřených smluv i přesto, že někteří odběratelé tyto smlouvy do dnešního dne řádně neodevzdali.
Pro informaci uvádíme sumář neuhrazených faktur
podle obcí k 31. 5. 2011:
Lhota
Holeovice
M�stec

2 358,00
23 324,00
62 053,00

Pod��ely
Mentour
Chroustovice

638,00
4 070,00
132 849,30

Dlužná částka celkem: 225 292,30 Kč

Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané dne 18.5.2011

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
§plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
bere na vědomí hospodaření městyse za měsíce leden –
březen 2011,
§rozpočtová opatření č. 1 – 5 /2011,
§text kupní smlouvy na prodej pozemkové parcely
č. 455/80, orná půda o výměře 884 m2 v k.ú. Chroustovice kupujícím panu Vlastimilu Andrlemu, bytem Jenišovice – Martinice 4, 538 64 Jenišovice a paní Evě Honzákové, bytem Jenišovice 16, 538 64 Jenišovice,
§prodej pozemkové parcely č. 683/1, ostatní plocha
o výměře 429 m2 v k.ú. Chroustovice kupujícímu panu
Michalu Zemanovi, bytem Chroustovice 252, 538 63
Chroustovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující,
§smlouvu č. OŽPZ/11/40999 o poskytnutí neinvestiční
dotace v rámci Programu obnovy venkova z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Oprava
střechy budovy úřadu městyse“. Dotace se poskytuje ve
výši 50 % ze skutečných nákladů, maximálně ve výši
100 000,- Kč.
Bere na vědomí informaci o průběhu realizace a financování projektu „Územní plán Chroustovice“. Tento
projekt je podpořen Evropskou unií, Evropským fondem
pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního
programu.
Pověřuje starostku podpisem smlouvy s vítězem výběrového řízení na realizaci akce „Stavební úpravy části
náměstí Josefa Haška Za Poštou - Chroustovice“ v případě schválení dotace.

Svoz neskladného a nebezpečného odpadu
V sobotu 17. září 2011 se uskuteční svoz neskladného
a nebezpečného odpadu se zastávkami:

8.00 - 8.20
Lhota - u kontejnerů
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 - náves
10.00 - 10.10
Březovice - u tenisových kurtů
10.20 - 10.35
Městec - u nádrže
10.40 - 10.55
Uhersko - u nádraží Uhersko
11.10 - 11.20
Poděčely - u hostince
11.25 - 11.35
Poděčely - náves
11.40 - 11.55
Mentour - u váhy
Svážet je možno elektrozařízení, nábytek, koberce, podlahové krytiny, plastové předměty, keramiku, hadry od oleje
a mazadel, lepidla, ředidla a pneumatiky v omezeném množství (max. 4 ks).
Do svozu nepatří: stavební suť, zemina, popel, sklo a rostlinný materiál.
Žádáme občany, aby předměty určené ke svozu osobně
předali na určených zastávkách přímo pracovníkům firmy
Technické služby Hlinsko.
Důrazně upozorňujeme, že je nutno předměty určené k odvozu svážet pouze na určená místa, a to těsně před odvozem.
Jakékoliv hromadění předmětů určených k odvozu předem
není přípustné a bude považováno za přestupek.
Při minulých svozech se podařilo díky kázni občanů zajistit
celou akci bez jakýchkoliv problémů. Za pochopení a aktivní
účast děkuje Rada městyse Chroustovice všem občanům a
doufá, že i tento svoz společnými silami zvládneme a naše
obec bude čistá a upravená.

Upozornění
Rada městyse Chroustovice upozorňuje občany z důvodu množících se černých skládek na pozemcích městyse, že od 1. 8. 2011 přistupuje k výběru poplatku za
užívání veřejného prostranství na základě platné vyhlášky číslo 3/2010 s účinností od 1. 1. 2011, a to čl.2
předmět poplatku a poplatník dle odstavce 1 a 2.
V případě neoprávněného užívání veřejného prostranství má městys povinnost řešit tuto situaci následujícími
způsoby:
1) postupovat podle obecně závazné vyhlášky Městyse
Chroustovice č. 3/2010 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství vyměřením poplatku platebním
výměrem s možností zvýšení až na trojnásobek,
2) oznámit porušení výše uvedené vyhlášky současně
přestupkové komisi, neboť neoprávněný uživatel se tak
dopouští i přestupku ve smyslu zákona o přestupcích
č. 200/1990 Sb. , a to buď dle ust. § 46, odst. 2 (přestupky
proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku
v územní samosprávě s možností pokuty až do 30.000,- Kč)
nebo dle ust. § 47, odst. 1, písm. d, g,h (přestupky proti
veřejnému pořádku s možností pokuty až do 50.000,- Kč),
3) podáním žaloby k civilnímu soudu na vyklizení pozemku městyse, odstranění stavby, uvedení do původního stavu, to vše s nákladovými důsledky pro žalovaného
(žalovaný platí náklady řízení).
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou paní Marii Štursové
z Holešovic za záchranu života našeho tatínka
při jeho nehodě v dubnu tohoto roku.
Jiřina Žáková s rodinou

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ze života naší školy
Opět se s Vámi chceme podělit alespoň o některé
zážitky z bohatého života naší školy:
• ve spolupráci s Diakonií Broumov se v dubnu
uskutečnila sbírka šatstva, obuvi a nepotřebných věcí,
• základní škola pořádala v měsíci květnu sběr papíru,
kterého žáci za pomoci místních obyvatel sebrali 3,4 t,
• 11. 5. jsme se zúčastnili Květinového dne na pomoc
léčbě rakoviny. Vybráno a zasláno bylo 4 124 Kč.
Za pomoc při těchto akcích děkujeme všem občanům,
kteří přispěli na jejich zdárný průběh.
• Zpráva o projektu Chroustovice a okolí
Během dubna, května a června 2011 probíhal na ZŠ
Chroustovice projekt „Chroustovice a okolí.“
Žáci první a druhé třídy se vypravili na vycházku po
obci. Seznámili se s historickými budovami a pomníkem
padlých v 1. světové válce. Zastavili se před Úřadem
městyse Chroustovice a před poštou a připomněli si, co si
zde občané mohou zařídit. Žáci sledovali také dopravní
značky a projíždějící vozidla. Ve škole potom následovala beseda s paní Pihýrovou a s bývalou učitelkou paní
Mrázkovou o tom, jak se žilo na vesnici dříve. Nakonec
vyplňovaly děti pracovní listy a kreslily obrázky, které
jsou vystaveny v naší škole.
Žáci třetí až deváté třídy byli rozděleni do skupin podle
obcí. Pod vedením učitelů a paní Karlišové shromažďovali materiál o historii a současnosti Chroustovic a okolí.
Mohli využít informací z příslušné literatury, kronik,
novin, internetu, ale i rozhovoru s nejstaršími občany
obcí. Pátrali po starých fotografiích a dokumentech. Každá skupina potom vše uspořádala na panel. Tyto panely
byly vystaveny dne 8. 5. 2011 v areálu místního zámku
u příležitosti Májových oslav, kde si je mohli návštěvníci
prohlédnout. Nyní jsou panely vystaveny v základní škole. V hodinách prvouky, vlastivědy a dějepisu je žáci využívali k vyhledávání odpovědí na zadané otázky.
Myslím si, že projekt splnil svůj účel. Je dobré, když
mladí lidé znají své předky, minulost své obce a svého
okolí, aby si vzali ponaučení a dobře obstáli v současném
životě.
Za zapůjčení krojů děkujeme paní L. Kociánové a paní
H. Téglové. Za pomoc při vyhledávání informací děkujeme také rodičům a prarodičům žáků ZŠ, panu J. Drbalovi, paní L. Smejkalové, paní M. Langové, paní R. Novotné a ostatním pracovníkům úřadu naší obce.
Mgr. Vlasta Voříšková
• RECYKLOHRANÍ
Dále pokračujeme v projektu Recyklohraní. Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT
České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků
v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní
zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Za sběr tohoto odpadu škola získává body, které může směnit za odměny sloužící výuce.
Více informací naleznete na www.recyklohrani.cz.
V tomto školním roce probíhala soutěž mezi jednotlivými ročníky ve sběru vysloužilých baterií a elektrospotřebičů. Soutěž měla velký úspěch. Nejlepších výsledků
dosáhly tyto ročníky: 1., 3. a 6. ročník. Žákům byl odměnou výlet 8. června na Potštejn, kde se dále zábavnou
formou vzdělávali v oblasti třídění odpadu. Počasí nám
v Potštejně bylo příjemně nakloněno, ačkoliv celou cestu
pršelo a oprávněně jsme se báli, že zmokneme.
Prosím i Vás, občany Chroustovic a blízkého okolí,

abyste našim žákům pomohli k co největšímu počtu
bodů, a pokud máte doma vysloužilý mobilní telefon
nebo jiný elektrospotřebič či vybité baterie, přineste nám
je do školy nebo je pošlete po našich žácích.
Dále bych Vám ráda oznámila, že ve škole probíhá sběr
starého papíru. Ačkoliv odvoz papíru je dvakrát za rok,
nosit jej můžete průběžně, ať Vám doma nezabírá místo.
Předem děkujeme za Vaši ochotu pomoci nám.
Mgr. Miroslava Kaplanová
• POTŠTEJN
Celý rok sbírali žáci vybité baterie, elektroodpad a mobily. Tři nejlepší třídy (1., 3. a 6.) vyhrály výlet na Potštejn.
Ve středu ráno jsme se všichni sešli před školou, kde na
nás čekal autobus, který nás odvezl na Potštejn. Zde jsme
se rozdělili do sedmi skupin, abychom plnili zadané úkoly týkající se recyklohraní. Po prohlídce hradu, která se ne
všem líbila, a po občerstvení jsme se vydali lesem do krásného údolí indiánské vesnice s názvem Vochtánka. Tam
na nás opět čekaly recyklo úkoly. Výlet se nám moc líbil.
Žáci 6. třídy
• TŘEŤÁCI A ČTVRŤÁCI NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI
V CHRUDIMI

19. května jsme jeli linkovým autobusem na dopravní
hřiště v Chrudimi. Rozdělili nás do tří skupin – na
dopravní značky, na překážkovou dráhu a na praktickou
jízdu malou Chrudimí (zkusili jsme si jízdu po kruhovém
objezdu, jízdu přes koleje a podle semaforů).
Žáci 3. třídy
• VÝLET 1. AŽ 4. TŘÍDY
První zastávka byla na krásném zámku Karlova Koruna
v Chlumci nad Cidlinou. Zde nás zámkem provedly pohádkové bytosti. Podle výzdoby místností jsme hádali
názvy různých pohádek. Velkou radost jsme měli z krásných fotografií, kde kluci byli oblečeni za mušketýry
a holky za princezny. Holky se fotily na křesílku a kluci
na koňském sedle. Po prohlídce nás čekal skákací hrad
a procházka zámeckou zahradou se zastávkou na zmrzku.
Dále jsme pokračovali do Kladrub nad Labem do našeho největšího státního hřebčína. S paní průvodkyní jsme
procházeli stáje a mohli jsme si pohladit hříbátka. Bylo
to tam moc krásné.
Žáci 3. třídy
• VÝLET 8. TŘÍDY
25. a 26. května 2011 se 8. třída zúčastnila výletu do
Brna. Sešli jsme se na nádraží v Uhersku a s úsměvem na
tváři vyrazili na cestu vlakem. Ubytovali jsme se ve
Skautském domě. První den jsme navštívili hrad Špilberk, kapucínský klášter s kryptou a muzeum Anthropos.
Na náměstí Svobody jsme měli asi hodinu rozchod. Na
ubytovnu jsme přišli unaveni a zároveň unešení památkami Brna. Druhý den jsme šli do Technického muzea,
kde jsme se vyřádili v technické herně a zkoušeli hrát na
různé historické hudební nástroje. Prohlédli jsme si také
vystavené exponáty. Po obědě jsme vyrazili s těžkými
batohy na rozhlednu v Domě pánů z Lipé, odkud jsme
viděli historické centrum Brna. Počasí nám přálo. Domů
jsme se vrátili navečer.
Lenka Klemová
• VÝLET 6. TŘÍDY
Dne 2. června jsme vlakem odjeli na školní výlet. Přijeli jsme do Chocně, kde jsme si poblbli na super dětském
hřišti. V Chocni jsme dostali také rozchod a mohli se
podívat po krásném náměstí. V zámečku jsme navštívili
Orlické muzeum. Poté jsme se vydali přírodní stezkou
Peliny podle toku Tiché Orlice. V řece jsme se samozřejmě museli smočit a ti největší otužilci se ponořili celí.
Vykoupali jsme se a šli dál. Cestou jsme se zastavili na
EKO farmě v Oucmanicích, což je ekocentrum Paleta.

Na farmě se nám líbilo, protože jsme krmili osla, ovečky,
kozičky, pohladili si prasátko, králíčky a roztomilá morčátka. Konečně jsme došli do Brandýsa nad Orlicí, kde
jsme se zastavili u pomníku J. A. Komenského a měli
kratší rozchod. Nasedli jsme na vlak a odjeli směr Uhersko. Všichni jsme se vrátili v pořádku a spokojeni s vydařeným výletem.
Žáci 6. třídy
• VZKAZ DEVÁŤÁKŮ
Nejsme první ani poslední, kdo opouští 9. třídu. Pro
mnohé z nás to bylo náročné období, ale přesto máme
spoustu krásných zážitků, na které budeme rádi vzpomínat. Do školy jsme poprvé vkročili v září roku 2002. Teď
se naše cesty rozcházejí a my přecházíme do další fáze
našeho života.
Víme, že jsme v našich životech už stihli udělat spoustu
kopanců, a proto máme radu pro sebe i pro vás:
„Chovejte se tak, jak chcete, aby se druzí chovali
k vám.“
S pozdravem 9. třída
Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola
v Chroustovicích nabídla během školního roku 2010 –
2011 velké množství kroužků a zajímavých aktivit.
V nastávajícím školním roce přicházíme s dalšími novinkami, jako například: kurz anglické konverzace
s rodilou mluvčí, karate pro žáky a víkendové akce
pro děti i dospělé.
Víkendové aktivity:
1. Výroba mýdla a odlévaných svíček k Vánocům –
přibližný termín listopad 2011. Cena 200,- Kč.
2. Velikonoční hrátky s pedigem. Termín 3. 3. 2012 od
9 – 12 hodin. Cena 300,- Kč.
3. Plstění a filcování jehlou. Termín 14. 1. 2012 od
9 – 12 hodin. Cena 200,- Kč.
Informace o jednotlivých aktivitách najdete od září
2011 na webových stránkách naší školy, na jednotlivé
kurzy se můžete přihlásit e-mailem: zschroustovice@centrum.cz nebo telefonicky: 724 508 301.
PUTOVÁNÍ ZA SNĚHURKOU

Jako každoročně i letos se konal v Chroustovicích Dětský den. Tentokrát připadl na 4. června. Na jeho konání
se podíleli rodiče našich dětí, zaměstnanci místní ZŠ
a dobrovolní hasiči z Chroustovic. Pro děti bylo připraveno velké překvapení. Po přivítaní paní ředitelkou se
jim představila pohádková Sněhurka se svými sedmi trpaslíky. Společně pozvali děti na pohádkovou cestu nádvořím místního zámku, kde měli trpaslíci pro děti přichystané zábavné soutěže. Po splnění úkolů dostaly děti
barevné žetony, které u Sněhurky vyměnily za chutné
perníkové medaile. Ale ani na školní zahradě se nezahálelo. Pro děti tu byla připravená trampolína a obří skluzavka, bohatá tombola, doplňkové soutěže a samozřejmě
občerstvení. Završení Dětského dne patřilo hasičům, kteří v horkém odpoledni nastříkali dětem hasicí pěnu na
plochu zahrady. Radost dětí byla obrovská. Velké poděkování patří místním hasičům za pomoc při organizaci,
zaměstnancům ZŠ a maminkám, které pro děti připravily
krásné pohádkové odpoledne. Nezbývá než doufat, že
příští Dětské dny budou stejně vydařené jako ten letošní.
Michaela Tučková

CVIČENÍ
Přes prázdniny se Zumba v Chroustovicích
konat nebude, další hodiny v rytmu tance a aerobiku budou pokračovat od září. Informace o programu cvičení s Janou najdete na internetových
stránkách www.janauhlirova.webnode.cz.
O cvičení s Nikolou se více dozvíte na stránkách
www.zumba-pro-vsechny.cz.
Těšíme se na Vás.
Od poloviny září 2011 bude pokračovat cvičení s Janou
Vlachovou: každou středu od 18 hodin zdravotní cvičení
a od 19 hodin cvičení thai-chi.
SOUTĚŽE HASIČŮ
Dne 28. 5. 2011 proběhla na tréninkovém hřišti v Chroustovicích okrsková soutěž hasičů v požárním sportu.
Přes nepříznivé počasí byla účast soutěžících družstev
velmi hojná. Celkově se zúčastnilo 20 družstev. Z toho:
17 družstev mužů, 2 družstva žen, 1 družstvo dětí
Domácím týmům se nedařilo tak, jak bychom si přáli,
s výjimkou kategorie žen, kde nás opět ženy „zachránily“. Nakonec se mužům rozbila „mašina“ a dílo bylo
dokonáno a naděje pryč.
Touto cestou chci poděkovat všem členům SDH Chroustovice za pomoc při přípravách a průběhu soutěže, která
i za deštivého počasí proběhla úspěšně a bez zranění.
Výsledky
Kategorie ženy:
1. místo
Chroustovice
čas 28,22
2. místo
Vinary
čas 33,45
Kategorie muži A:
1. místo
Vinary A
čas 29,63
2. místo
Ostrov A
čas 36,16
3. místo
Vinary B
čas 38,16
Kategorie muži B:
1. místo
Lhota B
čas 33,56
2. místo
Mentour A
čas 39,99
3. místo
Štěnec B
čas 43,35
Velitel SDH Chroustovice Karel Koucký
V sobotu 10. září 2011 v 10.30 hodin proběhne III. ročník soutěže O pohár starostky Městyse Chroustovice
v požárním sportu. Zveme všechny příznivce hasičů,
přijďte povzbudit naše týmy.
Karel Koucký
POČET OBYVATEL CHROUSTOVIC

V následující tabulce jsou uvedeny změny počtu
obyvatel Městyse Chroustovice za roky 2009 a 2010:
Rok
2009
2010

narození
10
9

úmrtí
14
15

p�ist�hování
65
33

odst�hování
58
26

K 31. 12. 2010 měl Městys Chroustovice 1269 trvale
hlášených obyvatel.
INZERCE

Přenecháme pronájem hrobového místa na
hřbitově v Chroustovicích včetně příslušenství.
Příslušenství přenecháme zdarma. Nájem je uhrazen do r. 2011 včetně. Tel. 728 477 024

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřské centrum VČELKA

Tak jako každý rok i letos děti z MŠ tráví většinu času
v přírodě. Děti ze třídy Veverek byly ve čtvrtek 26. května 2011 na celodenní branné vycházce.
Trasa vedla z Chroustovic přes Zalažany do Jenišovic.
Zde jsme navštívili hasičské muzeum, pohráli si na
dětském hřišti a poobědvali u ohýnku.

Potom jsme pokračovali do Lozic na kozí farmu. Děti se
zapojily a pomáhaly při krmení i dojení koz.
V pátek 3. června 2011 byl pro děti připraven výlet mezi
vojáky do Pardubic.

Zde si prohlédly vojenskou techniku, zhlédly leteckou
show, zásah vojenských zdravotníků a policie.
Z Pardubic výlet pokračoval mezi koně do Slatiňan a na
Kočičí hrádek.

pokračuje ve své činnosti až do konce školního roku.
Každé pondělí i středu se maminky s dětmi scházejí ke
společným aktivitám, ať už jde o tvořivé činnosti (tentokrát jsme vyráběly např. ptáčky z balónků, žabky nebo
zvířátka z roliček od toaletního papíru), nebo o cvičení
v prostorách velké tělocvičny.
S maminkami jsme se těšily, že s příchodem sluníčka
budeme moci s našimi dětmi více pobývat venku. Bohužel, to se nám příliš nedařilo, protože radost z venkovních aktivit nám všem kazí stav obecního dětského hřiště,
které s tichým souhlasem všech mlčky přihlížejících
slouží v současné době k úplně jiným účelům, než ke
kterým byl tento prostor původně určen. Polámané lavičky, utrhané a rozbité houpačky, všude spousta odpadků,
nedopalků, lahví a bohužel také střepů. To opravdu není
místo, kde bychom chtěly s radostí trávit svůj čas. Kdyby
se našemu zastupitelstvu podařilo najít řešení, jak zmíněný prostor zrenovovat, případně označit zákazem vstupu
osobám starším 15 let s výjimkou rodičovského dozoru,
a občas samozřejmě dohlédnout na dodržování tohoto
zákazu, byly bychom velmi rády a velmi by nám to zpříjemnilo život v naší obci.
Dalším neduhem, který nás, maminky, velmi trápí, je
spousta volně pobíhajících psů, kteří svými výkaly znečišťují nejen všechny chodníky a cesty, kudy každodenně
se svými dětmi chodíváme, ale hlavně ti psi, kteří ohrožují nás, ale především naše malé. Jedna z našich maminek zažila po velikonocích velmi bolestnou zkušenost,
kdy ji pokousal volně pobíhající místní vlčák, když se
postavila před svého tříletého synka, na kterého měl tento pes původně namířeno. Proto žádáme všechny spoluobčany, aby před tímto problémem nezavírali oči a pomohli nám tuto situaci řešit, třeba jen tím, že si zkontrolují, jestli náhodou v jejich plotě není někde díra, případně zda mají přehled o pohybu svých psích miláčků, nebo
jen upozorní souseda, že právě jeho pes běhá volně po vsi.
Aby náš příspěvek nekončil příliš pesimisticky, přinášíme Vám i pár informací z akce Malování triček, která
se konala 20. června 2011. K našemu překvapení se akce
zúčastnilo 16 maminek a celkem 28 dětí. Ty všechny si
za pomoci barev na textil a dřevěných razítek s velikým
nadšením vytvořily krásně barevná a veselá trička, která
jim budou milou vzpomínkou na naše společné rozloučení s činností mateřského centra v tomto školním roce.
Všem přejeme krásné dva měsíce prázdnin a v září se
těšíme opět na shledanou.
Za MC Mgr. Dana Bačkovská
INZERCE
ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE nabízí
Jiří Barák, Turovská 218, Chroustovice, tel. 737 745 342
Majitel nemovitosti v Chroustovicích pronajme prostory
k podnikání nebo k bydlení. K doptání na tel. č. 608 865 049.

PEDIKÚRA - MANIKÚRA - MODELÁŽ NEHTŮ
Závěr jako každý rok patřil zmrzlině v Hrochově Týnci.
Školní rok zakončíme slavnostním rozloučením se školáky 28. 6. 2011 a nocí ve stanu na zahradě MŠ.
Učitelky MŠ

Od 1. 7. 2011 bude sl. Žaneta Pidimová otevírat v budově
pošty provozovnu, v níž bude nabízet kromě manikúry, modeláře nehtů, pedikúry i p-shine, parafín, spa manikúru, spa
pedikúru, modeláž gelových nehtů na nohou, masáž obličeje lávovými kameny, trvalou na řasy, barvení řas a obočí,
denní i večerní líčení, depilace obličeje i celého těla, medovou a čokoládovou masáž.
Kontakt: 773 143 822

VZPOMÍNKA PRO PAMĚTNÍKY A JEJICH DĚTI
Jak se v Chroustovicích hrálo loutkové divadlo
Válečná léta 1939 – 1945 pamatují už jen ti nejstarší chroustovičtí občané. Byla to bída, nejistota, strašný strach. Ale nám –
pamětníkům – bylo tehdy mezi 15 a 20 lety a moc jsme si
přáli alespoň malý kousek pohody a klidu.
V té době zde působili dva výborní faráři. Pan Josef Žídek,
katolický farář, dával při svých nedělních kázáních v kostele
všem lidem naději a víru v lepší budoucnost a svobodu.
Pan Václav Žďárský, farář církve československé, se staral
hlavně o mládež. Byly to středeční večery, kdy jsme se scházeli u něho v pokoji. Bývalo nás kolem dvaceti. Zpívali jsme,
recitovali, četli, ale hlavně poslouchali „proslovy“ pana faráře,
který nás vedl k vlastenectví a posiloval naši naději na lepší
časy v míru a svobodě.
Z jeho iniciativy bylo založeno loutkové divadlo. Jeviště, kulisy a loutky byly postaveny ze starého divadla, uloženého ve
školní tělocvičně. Hrávalo se ve třídě, v níž byla dřív chlapecká pracovna a která se tehdy nepoužívala.
Loutky byly vysoké asi 50 cm s dřevěnými, krásně vyřezanými a omalovanými hlavičkami, ručkami a nožkami – ostatní
tělíčko byl oblečený špalík. Čerti byli ale vyřezaní celí a rovněž drak, to byla malá umělecká díla.
Hrávalo se o krásných princeznách, statečných junácích, ale i o
příhodách v Kocourkově. Pan farář byl výborným režisérem.
Kašpárka hrál vždycky Fanouš Štos ze mlýna, neboť uměl krásně
mluvit falzetem. Jeho kamarádku Kalupinku mluvila Lída Stará
(Valentová), která měla přirozený pěkný vysoký hlas. My ostatní
jsme se v rolích střídali, někteří četli, jiní pohybovali loutkami.
Představení bývala vždy v neděli odpoledne a zájem dětí i rodičů byl veliký. Koncem týdne se vylepilo v obci pár plakátů,
které vkusně a vtipně maloval pan Bohuslav Suchý. Ten se
také postaral o namalování nových kulis. Takže divadélko pak
vlastnilo několik velkých pláten (horizontů) namalovaných
akademickým malířem. A to všechno zadarmo! Nakonec vzniklo z jeho štětce i tablo všech účinkujících.
Krátké přestávky vyplňoval Petr Bukovský (pozd. lékař) improvizací na klavír. Brzy k němu přibyly housle, kytara i saxofon. Nesourodé nástroje, ale souhra byla dokonalá.
Poslední představení se konalo začátkem července 1942. Byla
to pohádka Čert a Káča; na jejím provedení jsme si nechali
zvlášť záležet, protože potom následovala řada zákazů.
Takže nám zbyly už jen besídky u pana faráře, výlety pěšky
nebo na kolech a vzpomínky. Ale to tablo má každý z nás uloženo jako rodinnou památku. A já jsem moc ráda, že se mohu
dnes k té vzpomínce vrátit – vždyť už od té doby uplynulo
dlouhých sedmdesát let.
Libuše Smejkalová

Jak se bavila mládež a jak vzniklo její tablo
Psal se rok 1942, 1943, 1944. Chroustovická mládež, kamarádi, se chtěli bavit i přesto, že v této chmurné válečné době panoval zákaz všech zábav.
Proto se scházeli jednou týdně u československého faráře Václava Žďárského, a to vždy večer po osmé hodině. Po dvě hodinky si recitovali básničky, střídali se ve čtení knih a zpívali
při živé hudbě. Tomuto setkávání říkali BESÍDKA. Vznikl tam
i nápad na loutkové divadlo. Představení se hrálo vždy v neděli odpoledne v přízemí základní školy a chodily se na něj dívat
děti i se svými rodiči. Před představením hrála živá hudba. Na
piáno hrál Petr Bukovský, na housle nebo na kytaru Vladimír
Konrád. Občas přišel zahrát na pilu Bohuslav Suchý. Loutky
vodili a mužské role mluvili Josef Rada, Ota Tuček, František
Štos a další. Děvčata mluvila za ženské postavičky.
Divadlo bylo docela velké, tak 2x2 metry, a loutky v šitých
kostýmech byly vysoké půl metru. Ve hrách se střídal Škrhola,
Kalupinka, Kašpárek, čert, princezna, dřevorubec, drak, babka, král a loupežník. Obvykle po představení zůstala mládež
ve škole a za doprovodu živé hudby tančila.
Kamarády napadlo udělat tablo. Své fotografie dali akad. malíři Bohuslavu Suchému, který k nim dokreslil těla a nějakou
vtipnou činnost. Abychom na nikoho nezapomněli a aby si je
připomněli i pamětníci nebo jejich děti, na tablo se podíváme.
Z okna maringotky se dívá „ředitel“ Václav Žďárský a vedle
něho „cas-sýr“ František Hromádko. Na střeše maringotky
sedí „šašek“ František Štos, který se učil ve mlýně. Čert vedle
něho je Bohuslav Svatoš. Ze dveří maringotky vychází Marie
Mikulová (Peťurová) a pod ní na schůdcích cosi šije Líba
Smejkalová (Motyčková). Že by další kostýmy na loutky?
Krokodýl překousl nohu Ottu Tučkovi a o maringotku je se
šátkem u krku opřený Vladimír Zdražil. Pamětníci možná znají více jeho bratra Aloise, který dožil v Chroustovicích. Na
zemi leží s loktem u piána Petr Bukovský, syn bývalé lékařky
Machové. V neckách leží Vlastimil Zitko a ruce mu myje Jiřina
Zitková (Konrádová). Její bratr Vladimír Konrád vedle nich dojí
kozu. Šňůru s prádlem drží Ludmila Valentová (Stará) a napravo
dole drží kladivo Josef Čejka. Nad ním stojí na žebříku Josef
Burdych. Nakonec nám zbývá Pepík Rada, který drží koně,
a jim nese seno Zdeněk Vosmík, který se učil u Konrádů krejčím.
Když bylo léto nebo pěkné počasí, celá parta chodila pohromadě na procházky do přírody. Okolí Chroustovic je krásné.
K blížňovickému mlýnu nebo
ke splavu u Hrochova Týnce
to pro ně nebylo daleko. Rádi
chodili i k rybníku do Žilovic
nebo do Bažantnice. I na tyto
procházky s sebou hoši brali
kytaru a všichni si společně
zazpívali. V zimě chodili sáňkovat na „Štursovu zahradu“
na Lhotu, protože to tam jezdilo lépe a rychleji než v Bažantnici. Kdo měl brusle, vzal
to po zamrzlé řece od Ovčáckého splavu až na Lhotu.
V sále Sokolovny bylo kino
a na černobílé filmy se všichni těšili. I to byla další zábava
v té nelehké době. Bohužel ze
všeho zbyly jen hezké vzpomínky a to tablo.

Jiřina Zitková

FOTBAL V CHROUSTOVICÍCH
Okresní p�ebor
Tým
1. Lue
2. Nasavrky
3. Krouna
4. Stolany "B"
5. Mi�etice
6. Chrast
7. Chroustovice
8. Hr.Týnec
9. Prose�
10. Tun�chody
11. Rvá�ov
12. H.Bradlo
13. H.M�stec "B"
14. Svídnice

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

V
22
17
15
12
12
12
12
9
10
9
8
6
6
3

R
1
3
4
7
6
4
2
7
3
6
2
6
1
6

P
3
6
7
7
8
10
12
10
13
11
16
14
19
17

Okresní p�ebor starí áci
Tým
Záp
1. Chroustovice
19
2. Vítanov
19
3. Svratouch
19
4. Svídnice
19
5. Hr.Týnec
19
19
6. Rvá�ov

V
16
13
12
7
2
0

R
1
1
1
5
3
3

P Skóre Body
2 123:20 49
5
68:54
40
6
74:27
37
7
39:38
26
14 15:92
9
16 10:98
3

Okresní p�ebor starí p�ípravky
Tým
Záp V
1. Prosetín
38 32
2. Vítanov
38 30
38 25
3. Zaje�ice
40 22
4. Slati�any
5. Chrast
38 18
40 15
6. Kameni�ky
38 8
7. Na�eice
40 6
8. Mi�etice
9. Chroustovice
38 4

R
3
1
4
5
4
4
1
3
3

P
3
7
9
13
16
21
29
31
31

IV. t�ída dosp�lých M�stec
Tým
Záp
1. Svratouch
15
16
2. M�stec
15
3. Ct�tín
15
4. Kameni�ky"B"
5. l.Chvalovice
15
6. Vítanov"B"
15
15
7. Tun�chody"B"
15
8. Ko�í
9. Nasavrky "B"
15

R
2
1
4
2
5
4
2
3
5

P
0
5
5
7
5
6
9
9
8

Skóre
48:12
33:26
27:30
24:23
25:26
21:23
20:38
14:24
15:25

Body
41
31
22
20
20
19
14
12
11

IV. t�ída dosp�lých Chroustovice "B"
Tým
Záp V R P
1. Junior
12 6 4 2
2. Chroustovice"B" 12 5 4 3
3. Bojanov
12 5 3 4
4. Luže"B"
12 5 2 5
5. Bítovany"B"
12 5 2 5
6. Krouna"B"
12 3 4 5
7. Orel Hlinsko
12 3 1 8

Skóre
29:19
23:20
25:21
27:26
21:22
23:30
23:33

Body
22
19
18
17
17
13
10

V
13
10
6
6
5
5
4
3
2

Skóre
91:30
83:35
66:41
45:33
51:33
46:57
43:53
49:51
47:56
50:56
43:66
27:54
30:70
34:70

FLORBALOVÁ LIGA AMATÉRŮ

Body
67
54
49
43
42
40
38
34
33
33
26
24
19
15

Skóre Body
298: 68 99
207: 75 91
171: 84 79
184:126 71
166:137 58
132:166 49
103:268 25
93:232 21
67:265 15

FLORBALOVÁ LIGA AMATÉR�
Tabulka ligy po sezon� 2010-2011
Tým
Záp V R
1. Tornados
30 25 5
2. Spojené síly
30 21 4
3. 3. Hradecký Fosy 30 17 9
30 16 7
4. �ernilov
5. Patapuf
30 17 4
6. Myáci
30 15 9
7. Vikingové
30 15 4
8. Laviny
30 13 4
9. AHF Náchod
30 12 4
10. Zbrojovka
30 11 3
11. Kamikadze
30 9 6
12. Joker Team
30 9 6
30 8 4
13. P�edm��ice
30 6 6
14. �ervená Voda
15. Chroustovice
30 5 1
16. FBC Valhalla
30 2 2

P
0
5
4
7
9
6
11
13
14
16
15
15
18
18
24
26

Skóre Body
100:25 80
96:36
67
74:34
60
89:53
55
76:56
55
87:66
54
73:53
49
46:55
43
63:60
40
44:65
36
62:76
33
69:80
33
53:77
28
33:74
24
51:121 16
39:122
8

CO JE ZUMBA
Zumba je nový dynamický fitness
program, který v sobě spojuje prvky
aerobního cvičení a latinsko-amerických tanců. Využívá základní kroky
salsy, reggaetonu, merengue a cumbie
(v pokročilejších hodinách se zapojí další prvky, např. břišních tanců či tanga).
Zumba je založena na principu přerušovaného kardio tréninku, kde se střídá
svižná část s pomalou a v této kombinaci
dochází ke spalování tuků a efektivnímu formování celého těla.
Nemusíte se ale bát, že byste během lekce nestíhali! Aby se
vám v Zumbě dařilo, nemusíte umět tancovat. Na hodinách se
začíná nejprve s velmi jednoduchými sestavami, které se postupně doplňují o nové prvky, a zvládnout je tak může opravdu
každý. Na lekci Zumby nepotřebujete mít žádné taneční či fitness zkušenosti, je navržena pro každého bez rozdílu věku,
váhy či kondice.
Zumba je zábava! Při hodině propotíte veškeré oblečení,
spálíte až 500 kalorií a přitom budete zářit úsměvem od ucha
k uchu. Při hodině si totiž ani neuvědomíte, že cvičíte, nemusíte přemýšlet nad žádnými složitými kroky a budete se cítit jako
na party. Zumba je úžasná pro mysl, tělo i duši. Po cvičení se
nebudete moci dočkat další lekce!
PÁR SLOV O TAI-CHI
Kdo cvičí Tai-Chi pravidelně a pod správným vedením, ví,
jak úžasná je cesta sebepoznání a jak malicherné jsou problémy všedních dní západního světa.
Tai-Chi Chuan, někdy také nazýváno zkráceně Tai-Chi, je
několik set let staré bojové umění, které kombinuje přesné
pohyby těla s hlubokým dýcháním a využíváním energie jin
a jang. Za zdánlivou měkkostí skrývá nečekanou tvrdost. Učí
se ho cvičit jak začátečníci, tak i různě pokročilí. Tai-Chi
Chuan zlepšuje jak fyzickou, tak psychickou kondici, pomáhá
měnit člověka mentálně, naučí ho ovládat dech a pracovat
s vnitřní energií.
Pokračování příště
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