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130. VÝROČÍ SDH CHROUSTOVICE

POZVÁNKA NA KVĚTNOVÉ OSLAVY 2011

V letošním roce oslaví sbor dobrovolných hasičů Chroustovice 130. výročí svého založení.
Sbor byl založen v roce 1881 a za dobu svého
působení prošel mnohými změnami od ručních
stříkaček až po současnou techniku, která se se
svými možnostmi vyrovnává profesionálním
hasičům a jejich vybavení.
Činnost hasičů už není jenom doménou mužů,
ale v současné době v jednotkách působí i ženy
a mnohdy úspěšně reprezentují sbory na různých
akcích.
Nyní má náš SDH celkem 45 členů, z toho 31
mužů a 14 žen.
Oslavy založení sboru proběhnou v sobotu
7. května 2011 v areálu místního zámku současně s květnovými oslavami pořádanými Městysem Chroustovice. Oslavy začnou slavnostním
průvodem obcí od hasičské zbrojnice ve 13 hod
a budou pokračovat v areálu zámku programem.
Karel Koucký

spojené se 130. výročím hasičského sboru

v Chroustovicích,
které se konají v sobotu

7. května 2011 od 13 hodin
v areálu zámku v Chroustovicích
Sraz hasičů ve 12.30 hodin před hasičskou
zbrojnicí v Chroustovicích.
Slavnostní průvod začne ve 13 hodin od
hasičské zbrojnice.
Další program bude pokračovat v areálu zámku
vystoupením kapel, mažoretek a dětí ze základní školy.
K vidění bude historická hasičská technika a ukázky staročeských řemesel s prodejem výrobků.
Pro děti budou připraveny různé atrakce.
Občerstvení zajištěno.

Pořadatelé: SDH Chroustovice, Městys Chroustovice

Foto z archivu Stanislava Štěpána

ÚMRTÍ VÝZNAMNÉHO CHROUSTOVICKÉHO RODÁKA

Dne 16. ledna 2011 po kratší těžké nemoci nás navždy opustil chroustovický rodák Pavel Rejman.
Ke své rodné obci měl vždy pěkný vztah.
Narodil se v rodině
místního pekaře a
vystudoval Průmyslovou školu strojnickou v Chrudimi. Patřil mezi dobré hráče
kopané po celé své
mládí a o kopanou
se zajímal i v době své dospělosti.
Dlouhou dobu pracoval ve Východočeských cihelnách
v Hrochově Týnci a
potom v Chrudimi. Byl dobrým manželem své
ženě Janě a dobrým otcem dvěma synům.
Po volbách v roce 1990 byl zvolen starostou naší
obce. Podařilo se mu využít všech možností, které
v této době byly, k rozvoji obce. Pokračoval v dokončení vodovodu v obci i místních částech a za-

jistil výstavbu čistírny odpadních vod. Za jeho starostování bylo započato s plynofikací i v místních částech. Dále byla provedena oprava chodníků, komunikací a modernizace budovy základní školy.
Velmi významná byla i jeho činnost ve Sdružení historických sídel ČR, kde pracoval ve výboru. Rovněž
byl aktivní v organizaci Obnova vesnice ČR a Regionálním sdružení Košumbersko. I zajišťováním kulturních akcí působil na šíření informací o Chroustovicích.
Svou přátelskou a veselou povahou získal ve svém
životě hodně přátel. Podílel se také na přípravě a realizaci kulturních akcí v zámku, v Sokolovně i jinde.
Důležitou jeho činností již od roku 1990 byla funkce
starosty TJ Sokol v Chroustovicích. Podařilo se mu
z rozvalin znovu obnovit Sokolovnu a zahájit v ní
činnost. Organizaci Sokola zůstal věrný až do své
smrti. V dnešní době má TJ Sokol 50 členů.
Pan Rejman má i velký podíl na zpětném získání
titulu městyse pro Chroustovice.
Účast na smutečním rozloučení s ním byla velká
a mnoha občanům na něj utkví v mysli věčná vzpomínka.
Petr Schejbal

PODĚKOVÁNÍ

Za projevy soustrasti, květinové dary a účast při
rozloučení s paní Marií Johanovou děkuje
rodina

Poděkování všem spoluobčanům za projevy soustrasti, za květinové dary a za upřímná slova útěchy
při úmrtí pana Pavla Rejmana vyjadřuje
rodina

Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva městyse Chroustovice konané dne 2.3.2011

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
§plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
§rozpočtová opatření č. 12 - 16 z prosince 2010,
§hospodaření městyse k 31.12.2010,
§výsledky inventarizace majetku městyse k 31.12.2010,
§rozpočtový výhled na roky 2013 – 2014,
§rozpočet městyse Chroustovice na rok 2011 jako přebytkový. Celkem příjmy 16 348 000,- Kč, celkem výdaje
15 118 000,- Kč, přebytek rozpočtu ve výši 1 230 000,- Kč.
Dále schvaluje závazné ukazatele rozpočtu pro ZŠ T.G.
Masaryka a MŠ Chroustovice ve výši 1 411 000,- Kč,
§dodatek č. 2 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. 2 specifikuje článek V. stávající smlouvy, a to výši finančního příspěvku poskytovateli PS na
rok 2011 v částce 133 000,- Kč,
§smlouvu o bezúplatném převodu p.p.č. 814/2 ostatní
plocha – ostatní komunikace o výměře 979 m2, p.p.č.
814/3 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře
409 m2 a p.p.č. 814/4 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 165 m2, vše v obci Chroustovice a k. ú. Ho-

lešovice u Chroustovic 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,
§prodej p.p.č. 649/1 ovocný sad, k.ú. Poděčely o výměře
8 023 m2, panu Ladislavu Klementovi, bytem V Peklovcích 811, 566 01 Vysoké Mýto za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
Náklady spojené s prodejem hradí kupující,
§prodej p.p.č. 645/1 trvale travní porost o výměře
5 240 m2 a p.p.č. 645/2 orná půda o výměře 4 696 m2,
k.ú. Poděčely panu Pavlu Klementovi bytem Chroustovice 229, 538 63 Chroustovice za cenu 20,- Kč/m2 stanovenou v souladu se znaleckým posudkem s podmínkou
uzavření věcného břemene za účelem údržby, oprav a rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu.
Náklady spojené s prodejem hradí kupující,
§neinvestiční příspěvek pro SK Chroustovice ve výši
90 000,- Kč na rok 2011.
§Bere na vědomí doplněnou obecně závaznou vyhlášku
městyse Chroustovice č. 3/2010 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství.

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
M�stys Chroustovice - návrh rozpo�tu na rok 2011

Hospoda�ení m�styse za období : leden - prosinec 2010
P�íjmy
Da� z p�íjm� fyz. osob ze závislé �innosti
Da� z p�íjm� fyz. osob ze sam. výd. �innosti
Da� z p�íjm� fyz. osob z kapit. výn.
Da� z p�íjm� právnických osob
Da� z p�íjmu práv.osob za obce
Da� z p�idané hodnoty
Odvod za odn�tí p�dy
Poplatek - likvidace komunálního odpadu
Poplatek ze ps�
Poplatek za uívání ve�ejného prostranství
Poplatek za provoz. VHP
Odvod výt�.z provoz.loterií
Správní poplatky
Da� z nemovitostí
Neinv. p�ijaté transf. z VPS - dotace na volby
Neinv. p�ijaté transf. ze SR  souhr. dot. vztah
Ost. neinv. p�íj. transfery ze SR - ÚP
Neinv. p�ijaté transf. od obcí (na áky)
Neinv. p�ijaté transf. od kraj�
Ostatní neinv.p�ij.transf. od svazku obcí
P�evody z rozpo�tových ú�t� (sociální fond)
Invest.p�ijaté transf. ze SF
�innost v zem�d�lství (pronájem pozemk�)
�innost v lesnictví
Vodní hospodá�ství  pitná voda
�OV a kanalizace
Knihovna
Bytové hospodá�ství  nájmy
Nebytové hospodá�ství  nájmy
Ve�ejné osv�tlení (vratka EE)
Poh�ebnictví - poplatky z hrob�
Místní inenýrské sít�
Komunální sluby (prodej a pronáj. pozemk�)
Sb�r a svoz komunál. odpadu
Sb�r a svoz komunál. odpadu (p�ísp.t�íd.odpad)
Technické sluby
Chrán�né byty
Poární ochrana
�innosti místní správy
P�íjmy z finan�ních operací  úroky
Pojit�ní - p�ijaté náhrady
P�íjmy z finan�ního vypo�ádání (vratka DPH 2009)

P�íjmy

celkem

uprav.rozpo�et
skute�nost
v tis. K�
1 970,00

1 970,03

47,00

47,27

150,00

154,75

2 054,00

2 053,91

578,20

578,20

4 430,00

4 431,83

0,00

0,06

530,00

532,94

27,00

27,37

50,00

51,50

60,00

60,00

18,47

18,47

79,00

79,04

2 000,00

1 998,61

73,07

73,07

583,20

583,20

346,86

346,86

152,20

152,23

119,43

119,44

1 023,00

1 022,90

54,00

54,17

6 570,47

6 570,47

54,00

56,01

69,00

70,40

1 545,00

1 546,00

638,00

641,93

4,00

3,92

80,00

79,64

281,00

294,21

2,00

2,14

0,23

0,54

385,10

385,70

548,00

556,81

13,00

13,35

103,00

103,38

4,00

4,83

357,80

349,53

1,00

1,06

17,00

17,92

20,00

20,40

50,72

50,72

101,00

101,22

25 189,75

25 226,02

Rozpo�tové pln�ní

100,1%
uprav.rozpo�et

Výdaje
�innost v lesnictví
Neinv.transfery fyz.os. (pojízdná prod)

v

skute�nost
tis. K�

30,00

27,61

15,00

15,00

Silnice  výstavba,opravy,údrba

1 776,00

1 773,99

Ost. záleit. pozem. komunikací

2 634,00

2 513,24

Vodní hospodá�ství  pitná voda
�OV a kanalizace

2 105,00

1 982,71

1 652,32

1 544,24

Vodní díla v zem�d�l.krajin� (rybníky)
Základní kola a M (neinv. p�ísp�vky)
Knihovna
Ost. záleitosti kultury
Místní kulturní památky
Místní rozhlas

4,40

4,38

1 493,22

1 493,22

108,00

93,90

9,00

9,00

11,00

9,82

50,00

Zpravodajská �innost

43,30

32,00

24,21

SPOZ - kultura

140,00

98,22

T�lovýchovná �innost - p�ísp�vky

150,00

150,00

Volno�as.aktivity d�tí (V�elka)

15,00

15,00

Senio�i, CHRPA, MS

62,47

59,16

Bytové hospodá�ství

88,00

55,27

Nebytové hospodá�ství

75,00

52,55

370,00

329,94

Ve�ejné osv�tlení
Poh�ebnictví
Inenýrské sít�
Územní plánování
Komunální sluby V ý d a j e

40,00

10,76

675,00

661,92

83,00
uprav.rozpo�et

82,80
skute�nost

v tis. K�
180,00

179,46

Sb�r a svoz komunálních odpad�
Protipovod�ová opat�ení

688,00

647,84

27,00

26,40

Technické sluby + ve�ejná zele�

1 756,26

1 599,81

Chrán�né byty

473,80

433,90

Poární ochrana

311,43

259,44

Zastupitelstvo obce

930,00

895,05

Volby do Parlamentu �R

33,20

46,37

Volby do zastupitelsva ÚSC

31,20

Ostatní veobecná VS-s�ítání lidu

33,98

8,67

6,55

2 976,10

2 533,23

20,00

13,61

Pojit�ní majetku
P�evod vlastním fond�m (sociální fond)

105,00

101,59

54,00

54,17

Platby daní a poplatk�
Finan�ní vypo�ádání minul. let

324,00

322,75

�innost místní správy
Výdaje z finan�ních operací

Výdaje

celkem

2,68

2,68

19 539,75

18 207,05

5 650,00

7 018,98

Rozpo�tové pln�ní
Saldo p�íjm� a výdaj�

93,2%

Financování
Zm�na stavu BÚ

1 421,00

51,92

-7 071,00

-7 070,90

Krátkodobé p�j�ky - p�íjem

0,00

0,00

Krátkodobé p�j�ky - splátky

0,00

0,00

-5 650,00

-7 018,98

Dlouhodobé p�j�ky  splátky

Financování

celkem

Z�statek na ú�t� k 31. 12. 2010
Z�statek v pokladn� k 31. 12. 2010

2 986 833,45 K�
0,00 K�

P�íjmy
Da� z p�íjm� fyz. osob ze závislé �innosti
Da� z p�íjm� fyz. osob ze sam. výd. �innosti
Da� z p�íjm� fyz. osob z kapit. výn.
Da� z p�íjm� právnických osob
Da� z p�íjmu právnických osob za obce
Da� z p�idané hodnoty
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze ps�
Poplatek za uívání ve�ejného prostranství
Poplatek za provoz. VHP
Výt�ek z provoz. VHP
Správní poplatky
Da� z nemovitosti
Neinv. dotace ze SR  souhr. dot. vztah
Ostatní neinv.transfery ze SR
Neinv. p�ijaté dotace od obcí (na áky)
Ostatní neinv. dotace od svazk� obcí
P�evody z rozpo�tových ú�t� (sociál.fond)
�innost v zem�d�lství (pronájem pozemk�)
�innost v lesnictví
Vodní hospodá�ství  pitná voda
�OV a kanalizace
�innosti knihovnické
Bytové hospodá�ství  nájmy
Nebytové hospodá�ství  nájmy
Výstavba a údrba místních in.sítí
Komunální sluby - prodej a náj. pozemk�
Sb�r a svoz kom. odpadu (popelnice,pytle)
Sb�r a svoz kom. odpadu (p�ísp. na t�íd�ný odpad)
Pé�e o vzhled obcí
Chrán�né byty (pe�ovatelská sluba)
�innost místní správy (pokuty,nákl.�ízení)
P�íjmy z finan�ních operací  úroky
P�íjmy z finan�ního vypo�ádání
P�íjmy

CELKEM

Výdaje
�innost v lesnictví
Silnice (údrba,opravy)
Ost. záleit. pozem. komunikací (chodníky,prostranství
Vodní hospodá�ství  pitná voda
�OV a kanalizace
Vodní díla v zem�d�l. krajin� (rybníky)
Základní kola a mate�ská kola
Knihovna
Ostatní záleitosti kultury
Místní kulturní památky
Místní rozhlasy
Zpravodajská �innost
Ostatní �innost v kultu�e,SPOZ
T�lovýchovná �innost  p�ísp�vky
Volno�asové aktivity d�tí
Ob�anská sdruení,senio�i,CHRPA
Bytové hospodá�ství
Nebytové hospodá�ství
Ve�ejné osv�tlení
Poh�ebnictví
Územní plánování
Komunální sluby
Sb�r a svoz komunálních odpad�
Protipovod�ová opat�ení
Technické sluby + ve�ejná zele�
Chrán�né byty (pe�ovatelská sluba)
Poární ochrana
Zastupitelstvo obce
�innost místní správy
Výdaje z finan�ních operací
Pojit�ní
P�evod vlastním fond�m
Platby daní a poplatk�
Finan�ní vypo�ádání minulých let
Výdaje
CELKEM
P�ebytek
rozpo�tu 2011
Financování
P�evod ze ZBÚ
Krátkodobé p�j�ky - p�íjem
Krátkodobé p�j�ky - splátky
Dlouhodobé p�j�ky  splátky
Financování = p�ebytek rozpo�tu

návrh rozpo�tu
v tis. K�

1900,00
50,00
150,00
2000,00
323,50
4400,00
560,00
27,00
3,00
60,00
10,70
60,00
1900,00
575,80
10,80
191,40
1023,00
54,00
37,00
50,00
1412,00
600,00
3,00
85,00
204,00
25,00
187,90
10,00
70,00
1,00
300,00
10,00
15,00
38,90
16348,00
návrh rozpo�tu
v tis. K�

24,00
211,00
270,00
1662,00
2032,00
4,40
1611,50
106,00
8,00
5,00
50,00
33,00
156,00
130,00
15,00
67,00
68,00
81,00
250,00
40,00
25,00
107,00
760,00
64,00
1572,00
426,00
274,00
925,00
3630,00
20,00
105,00
54,00
330,00
2,10
15118,00
1230,00

návrh rozpo�tu
v tis. K�

-207,00

0,00
0,00

-1023,00
-1230,00

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ V DOMÁCNOSTECH

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ

Oznamujeme, že Český statistický úřad bude od 19.
února do 15. května 2011 prostřednictvím speciálně
vyškolených tazatelů provádět šetření v domácnostech
v naší obci.
Pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele
a pověřením spolu s občanským průkazem.
Smyslem tohoto šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci celkem
v 30 evropských zemích.
Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.

ØLetního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
ØLůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
ØLátky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte zbytky látek)
ØDomácí potřeby – nádobí, skleničky – vše nepoškozené
ØVatované přikrývky, polštáře a deky
ØObuv – veškerou nepoškozenou
ØHračky – nepoškozené a kompletní
Věci, které vzít nemůžeme:
ØLedničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,
koberce – z ekologických důvodů
ØNábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem
znehodnotí
ØZnečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční 13. a 14. dubna 2011 od 15-17 hodin
v Základní škole Chroustovice.
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
Bližší informace na tel. č. 224 316 800, 224 317 203

POPLATKY NA ROK 2011

se vybírají na Úřadu městyse Chroustovice. Poplatek za
svoz TKO: 480,- Kč za osobu, u rodin (počítají se 2
generace) s více než 4 osobami se vztahuje osvobození
na 5. a každou další osobu.
Poplatek neplatí osoby vlastnící průkaz ZTP/P. Poplatek je splatný do 30. 4. 2011.
Poplatek za psa:100,- Kč, za každého dalšího psa
150,- Kč. Poplatek je splatný do 31. 3. 2011.
Osoby uplatňující slevu (osoby, které jsou během týdne
mimo trvalé bydliště) nebo změnu v předpisu poplatků,
jsou povinny toto doložit potvrzením.
Poplatky je možné zaplatit i bezhotovostně na účet:
114 166 2379/0800
Var. symbol získáte v kanceláři úřadu nebo na tel.čísle:
469 674 137
Svoz neskladného a nebezpečného odpadu
V sobotu 9. dubna 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.
SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU

28.května 2011 v 10 hodin se na hřišti Chroustovicích
uskuteční okrsková soutěž v požárním sportu. Příznivci
hasičů jsou zváni, přijďte podpořit naše týmy. Občerstvení zajištěno.

KNIHOVNA MĚSTYSE CHROUSTOVICE

Náměstí J. Haška 52
Email:
knihovnachroustovice@seznam.cz
Provozní doba:
Úterý 14.30 - 17.30
Středa 14.30 - 17.30
Čtvrtek 9.30 - 11.00 15.00 - 16.30
Knihovna se nachází v budově bývalé fary. Nabízí
možnost využít 2 počítače s přístupem na internet.
V knihovně je široký výběr knih pro děti i dospělé, knihy
jsou 2x ročně doplňovány z výměnného fondu Městské
knihovny Chrudim.
Všichni čtenáři jsou srdečně zváni.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ředitelství Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy Chroustovice oznamuje, že zápis žáků
do mateřské školy na školní rok 2011 - 2012 se bude
konat od 11. dubna do 15. dubna 2011 v době

od 7 do 16 hodin v budově mateřské školy.
Žádáme rodiče, aby k zápisu přinesli rodný list
dítěte a svůj občanský průkaz.

Mgr. Marie Houdková, ředitelka školy

Upozornění
Upozorňujeme, že se stále vyskytují stížnosti na volné
pobíhání psů po veřejných prostranstvích. Majitel, který
nezabrání pobíhání svého psa v těchto místech, se vystavuje nebezpečí pokuty.
Dále upozorňujeme, především starší spoluobčany, že se
v naší obci opět objevili podomní prodejci dek a dalšího zboží, kteří nemají povolení k prodeji.
Doporučujeme neotvírat a nepouštět do domu.
V případě potřeby se můžete obrátit na Policii ČR Chrast,
tel. 469 666 545, nebo na linku 158.

Tříkrálová sbírka 8. ledna 2011

Mateřské centrum VČELKA

Jako každý rok, i letos se v kasičkách shromáždil rekordní počet korunek. Obrovské poděkování patří všem občanům, kteří do 30 kolednických kasiček štědře nadělili
100 015 Kč! Děkujeme také za milé přivítání ve Vašich
domovech. Svědčila o tom radost, se kterou se skupinky
koledníčků po koledování vracely!
Celá částka byla poslána na tříkrálové konto Charity
Česká republika a bude čerpána na účely OCH Pardubice, na dovybavení mateřských center v Luži a Holicích,
nákup nového auta pro sociální služby a přímá pomoc
potřebným lidem, postiženým živelnou katastrofou.
Připomínám, že všichni můžeme využívat služeb charity, např. domácí hospicové péče, sociální služby, zapůjčení zdravotních pomůcek či přístrojů pro nemocné,
jež běžně nemáme doma k dispozici.
Jménem všech organizátorů děkuji všem, kdo jste
podpořili tuto smysluplnou charitativní akci. Děkuji
všem koledníčkům a vedoucím skupin, kteří se rozhodli
vydat do Vašich domovů. Je úžasné, že je stále mnoho
lidí, kteří mají otevřené srdce a dokáží pomáhat.
Za FCH Luže Lenka Zárubová

v novém roce 2011 vesele pokračuje ve své činnosti. Každé
pondělí od 17 hodin se v prostorách malé tělocvičny místní ZŠ
schází někdy početnější, někdy méně početná skupinka maminek i dětí ke společným tvořivým činnostem. Udělali jsme si
např. krásné sněhuláčky,
vyrobili hrkačky, namalovali obrázky prstovými barvami a k tomu všemu si
vždy najdeme čas a prostor
na to, abychom si pohráli se
všemi hračkami, které jsou
zde pro nás připravené a jejichž kouzlo tkví právě
v tom, že jsou jiné, než
máme doma.
Každou středu od 9.30
hodin ve velké tělocvičně
místní ZŠ probíhá rovněž
pravidelné cvičení pro maminky s dětmi ve věku od 0
do 3 let. Nejdříve se hezkou
písničkou přivítáme, zacvičíme si na nejrůznější říkanky a potom už objevujeme kouzlo prostoru a pomůcek velké tělocvičny. Už jste se někdy zkoušeli houpat na kruzích, skákat na
trampolíně nebo se lézt na žebřiny? Neumíte si představit, jak
rychle nám ta hodina vždycky uteče. Než stihneme všechno
náležitě vyzkoušet, už musíme jít uklízet. Ještě že po úklidu
následuje pohádka, to je pak to loučení mnohem příjemnější.
Protože nás potěšilo nadcházející jaro a s ním pomalu přicházející sluníčko, těšíme se i na nějaké venkovní aktivity,
které na sebe nenechají dlouho čekat.
Za MC Mgr. Dana Bačkovská

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ A CVIČENÍ TAI-CHI
Každý čtvrtek v tělocvičně základní školy můžete navštívit cvičení a protáhnout si tělo.
Vždy od 18 do 19 hodin zdravotní cvičení
od 19 do 20 hodin cvičení tai-chi
Poplatek se platí, ať navštívíte jedno z nich či obě, vždy
pouze za 30,-Kč.
INZERCE

Prodám dřevěná okna 110 x 130 cm, 6 kusů, u všech izolační dvojsklo, používaná pouze 6 let, barva zlatý dub,
cena 1 500,-Kč za kus, sleva možná, dále balkonové dveře ve stejném provedení za 1 200,- Kč.
Novotná Radka, Turovská 146, Chroustovice,tel. 737 578 271
PRODEJ MORAVSKÉHO STÁČENÉHO VÍNA
Jiří Daněk
Závodí 159, Chroustovice Tel: 739 818764
Otevřeno: 09:00-20:00 hod. na zvonek
NABÍZÍME PĚT DRUHŮ STÁČENÉHO VÍNA
Bílé: Muškát Moravský, Pálava
Červené: Modrý portugal, Svatovavřinecké,
Cabernet Moravia
www.vinotekachroustovice.webnode.cz

Přenecháme pronájem hrobového místa na
hřbitově v Chroustovicích včetně příslušenství.
Příslušenství přenecháme zdarma. Nájem je uhrazen do r. 2011 včetně. Tel. 728 477 024
DVOPE – HORNÍ ŘEDICE 302
OKNA A DVEŘE
PLASTOVÁ – DŘEVĚNÁ – HLINÍKOVÁ
ŽALUZIE, PARAPETY, SÍTĚ PROTI HMYZU
Dodávka – montáž – zednické práce – likvidace
Zaměření a cenová nabídka ZDARMA
VÝRAZNÉ JARNÍ SLEVY
Kontaktujte nás na tel. 739 838 410,
e-mail: dvope@email.cz, www.dvope.cz
Jsme tu pro Vás denně od 7 do 20 hodin.
Bližší informace: Náměstí J. Haška 41, Chroustovice

Výroční schůze Českého zahrádkářského svazu

Schůze se uskutečnila dne 20. února 2011 v hasičské
zbrojnici. Zúčastnilo se jí 28 členů. Přítomen byl místopředseda Územní rady ČZS v Chrudimi přítel Michal.
Konstatoval, že zahrádkáři celostátně stárnou, ale v naší
organizaci s potěšením vidí i mladší členy.
Předsedou organizace byla zhodnocena celoroční
pestrá činnost. Vzhledem k malé úrodě jablek byly tržby
z moštování nižší než v jiných letech. Vyhodnoceni
a odměněni byli mladí zahrádkáři, kteří se podíleli na
výstavě v Častolovicích.
Závěrem si přítomní vyslechli přednášku Ing. arch.
Papáčka ze Střední zemědělské školy v Litomyšli o zahrádkách a některé informace o pěstování rostlin u nás
i v sousedních státech.
Mgr. Petr Schejbal

Rozšíření sociálních služeb občanům Chroustovic
a spádových obcí

V minulých týdnech proběhly ve většině spádových
obcí našeho městyse besedy s názornou prezentací, organizované příslušnými osadními výbory a poskytovatelem pečovatelské služby OU a PrŠ Chroustovice. Tato
setkání měla za cíl nabídnout zájemcům z řad občanů
služby, které mohou v případě potřeby jednorázově i
pravidelně využívat.
Jedná se především o pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu (podávání jídla a pití, oblékání, přesun na lůžko apod.), pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (mytí těla
na lůžku i mimo něj, základní péče o vlasy, nehty apod.),
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
(včetně donášky), pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklidy, nákupy, praní, žehlení, údržba domácích
spotřebičů apod.), zprostředkování kontaktu se spole-

Mlýn Chroustovice

Objekt čp. 88 v Chroustovicích jsme koupili v r. 2008,
protože nás zaujalo jeho umístění a poloha v obci, voda
v náhonu a Chroustovice jako takové.
Původní záměr rekonstruovat objekt vzal za své po
statickém posudku objektu, a tak bylo rozhodnuto o přestavbě. Přestavba zahrnuje zakonzervování zasypaného
suterénu objektu včetně všeho, co je v něm uchováno.
Objekt bude znovu realizován v původních rozměrech,
tvaru a dle barevnosti, kterou stanoví památkáři. V objektu budou 4 byty, každý o ploše cca 90 m2, jejich společenské a technické zázemí, byt správce a prostory pro
zázemí sportovců Tenisového klubu Chroustovice o.s.
V domě bude i zvedací plošina pro imobilní. S rozprodejem bytů se neuvažuje, budou nájemní.
V loňském roce bylo provedeno zpevnění základů
mikropilotami do hloubky cca 8 m a základovými pasy.
Uzavření celé zbývající části původního objektu bylo
provedeno železobetonovou deskou.
Letos plánujeme minimálně provést hrubou stavbu
včetně střechy a následně postupně realizovat objekt
zvnitřku. Vzhledem k postupu stavby bychom chtěli požádat všechny starousedlíky v obci o shovívavost a trpělivost, i když se samozřejmě i my budeme snažit o rychlý
spád realizace.
Ing. Marvanová, ALESSIZ a.s., Praha
čenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřady, vyplňování formulářů apod.) a fakultativní činnosti (doprava uživatele, podávání léků, pronájem jídlonosičů, drobná ošetření apod.). Vážným zájemcům bude doručen letáček s konkrétními informacemi, podrobnou nabídkou
jednotlivých služeb a ceníkem.
V obcích, kde chybí možnost nakupování a zdravotní
či sociální situace některým občanům neumožňuje si nákupy zajistit jiným způsobem, byla navíc Městysem
Chroustovice nabídnuta spoludotovaná služba dopravy
do Chroustovic za účelem nákupu. Obsahem této služby
je dopravení občana do Chroustovic a zpět po dobu nutnou k nákupu za jednotnou cenu 20 Kč. Aby tato služba
mohla být vhodně uskutečňována, je třeba s určitým
předstihem kontaktovat pečovatelskou službu a dohodnout s ní přesný termín nákupu.
Občané, kteří o této možnosti nevěděli nebo kteří o ní
do budoucna uvažují, mohou podrobnější informace rovněž získat (stejně jako zájemci o výše uvedené pečovatelské služby) na tel. čísle pečovatelky: 733 735 715
nebo na internetových stránkách OU a PrŠ Chroustovice
(www.chroustovice.cz).
Mgr. Mrázek Aleš

Výbuch muničního vlaku v Brčekolech

„V dubnu na trati lokální dráhy od Rosic až do Hrochova
Týnce bylo Němci nahromaděno vagon vedle vagonu
s obsahem různého materiálu, mezi jiným s obsahem
benzínu, olejů, ale také i třaskavin různého druhu.
18. dubna 1945 kolem 10. hodiny večerní, když obyvatelstvo obce pohříženo bylo v první spánek, byla naše
obec vyděšena výbuchem těchto třaskavin v místech naší
zastávky Brčekoly. Před zastávkou velká rozložitá hruška zmizela beze stopy. Výbuch trval několik vteřin, následky jeho však byly hrozné. Vybuchlo a rozmeteno
bylo 6 vagónů, z části asi do země pohlcených, z větší
části roztrhaných a rozmetených po okolních pozemcích
v okruhu až 2 km (viz foto). Kusy kolejnic zaryty do
země, těžké kusy železa ležely až na silnici k Březovicům. Směr rozmetání byl od místa výbuchu k Chroustovicům.
Nejvíce utrpěly budovy v Brčekolech, tašková krytina ze
střech smetena, vazby domů rozmetány neb silně poškozeny. Dveře, vrata v domech ven zvyrážena, okna úplně
vytlučena, podlahy pokryty tříští skla a tříšť skla zasekána do nábytku a stěn. Touto tříští poranění jsou i lidé ve
spánku ležící a i několika kusům dobytka zvyráženy jsou oči.
Všechno obyvatelstvo zděšeně vybíhalo a s lítostí prohlíželo své poškozené a zničené majetky. Účinek výbuchu
projevil se i v obcích okolních, ne však již v takové míře
jako v obci naší.
Na místě výbuchu u zastávky zůstala jáma 15 m široká,
as 40 m dlouhá a 10 m hluboká. Následný den a ve dny
potom přicházely davy lidu zhlédnouti místo neštěstí.
Opravy budov, oken byly ztíženy nedostatkem potřebného materiálu, střechy pro nedostatek tašek zůstaly dlouho
obnaženy. Sláma a píce trvajícími dešti rozmokla a mnoho se jí zkazilo. Na kvap sháněno dříví na opravy. Zasklívání oken pro nedostatek skla zdrželo se až na samou
zimu, okenní otvory zabedniti bylo prkny. Škody jsou
ohromné a náhrady se obci nedostalo ze žádné strany.
Nemělo k tomu výbuchu již dojíti, ať to udělal kdokoliv.
Založení výbuchu přisvojovali si partyzáni, zjištěno to
však nebylo.“
I v Chroustovicích vzpomínají na tuto událost starší
občané. Tlaková vlna po výbuchu zde rozbila mnoho
oken a vyvracela i vrata u domů.
Zdroj: kronika obce Brčekoly
Zpracoval Jiří Drbal

SK CHROUSTOVICE
Sportovní klub Chroustovice je organizačně sdružen
v ČSTV. Jeho členská základna sportuje ve dvou oddílech. Oddíl kopané a oddíl rekreačního sportu. Celkem
má 195 členů.
V oddíle kopané je registrováno celkem 145 členů,
z toho 29 žáků, 18 dorostenců, 55 aktivních fotbalistů
a 43 ostatních členů. V soutěžích jsou zapojena 4 družstva. Dvě družstva žáků a dvě družstva dospělých.
Žáky vedou jako trenéři Jaroslav Koreček ml. a Petr
Rejman, u mužstva dospělých pracují Jan Uhlíř, Miloš
Hejduk a Mirek Čada. Všechna družstva hrají soutěže na
úrovni okresu. V poslední době se oddíl potýká s nedostatkem lidí ochotných pomoci trenérům žáků s dozorem
při trénincích i utkáních. Chtěli bychom touto cestou
požádat rodiče a prarodiče o pomoc při řešení tohoto
problému.
SK Chroustovice není jen fotbal.
Již téměř 20 let v rámci SK existuje oddíl rekreačního
sportu, dříve ZRTV, jehož členky chodí každé pondělí
do tělocvičny ZŠ cvičit. Jde o zdravotní tělesnou výchovu, cvičení na posilování i uvolňování svalů, cviky na
uvolňování páteře a kloubů.
Zakládajícími členkami byly ženy zvyklé pravidelně
cvičit, nacvičovat spartakiádní skladby, přátelit se.
Postupně se přidávaly i ty, které měly potíže s páteří,
s bolestmi zad, s omezeným pohybem kloubů.
Cvičit chodí ženy středního a staršího věku i mladší,
a to nejen z Chroustovic, ale i ze Lhoty a Holešovic, na
doporučení fyzioterapeutky paní Mirky Sochorové i z Jenišovic, Městce a dokonce až z Dolní Rovně.
V současné době má oddíl 50 členek, i když ne všechny členky chodí pravidelně cvičit. Znají ale cviky, které
jim pomohou při bolestech zad, a mohou si je zacvičit
doma.
Pokud by měl někdo z žen zájem o cvičení, může přijít
každé pondělí v 19 hodin do tělocvičny s dekou nebo
karimatkou a se cvičkami. Bude vítán.
Za oddíl rekreačního sportu a oddílu kopané
Miloslava a Jaroslav Bečičkovi
ZUMBA V CHROUSTOVICÍCH
Přijďte se protáhnout a báječně se odreagovat v rytmu
tance a aerobiku. Každou sobotu od 15 do 16 a od 16 do
17 hodin probíhá v tělocvičně ZŠ Chroustovice cvičení
Zumby, které vedou zkušené lektorky Jana Uhlířová
a Nikola Havlíková.
Informace o 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.
Michaela Tučková

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
V sobotu 16. 4. 2011 od 8 hodin uspořádá oddíl
kopané SK Chroustovice v rámci jarního úklidu
sběr železného šrotu. Prosíme občany, aby se
starým železem, které chtějí odevzdat, vyčkali
příjezdu sběrného traktoru. Obsluha si sběr naloží
sama ze dvora, z uzavřeného prostoru.

FOTBAL V CHROUSTOVICÍCH
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5.6.2011
12.6.2011
19.6.2011

Domácí

�as
15:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

H.Bradlo
Chroustovice
Svídnice
Chroustovice
Rvá�ov
Chroustovice
Krouna
Chroustovice
Tun�chody
Hr.Týnec
Chroustovice
Chrast
Chroustovice

Chroustovice
Mi�etice
Chroustovice
Lue
Chroustovice
Prose�
Chroustovice
Nasavrky
Chroustovice
Chroustovice
Stolany "B"
Chroustovice
H.M�stec

Domácí

�as
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

IV.t�ída�dosp�lých�Chroustovice"B"�
Kolo
Datum� �as
Domácí

Hosté

4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo

Chroustovice
Vítanov
Chroustovice
Chroustovice
Svratouch
Rvá�ov
Chroustovice
Svídnice
Hr.Týnec
Chroustovice

Okresní p�ebor starí p�ípravky
�as
Domácí
Kolo
Datum
11. kolo 16.4.2011 10:00 Prosetín
11:00 Chroustovice
12. kolo 23.4.2011 10:00 Slati�any
11:00 Chroustovice
13. kolo
1.5.2011 9:00 Chroustovice
11:00 Chrast
14. kolo
9:00 Slati�any
7.5.2011
10:00 Chroustovice
15. kolo 15.5.2011 9:00 Mi�etice
10:00 Chroustovice
16. kolo 22.5.2011 10:00 Kameni�ky
11:00 Chroustovice
17. kolo 29.5.2011 10:00 Na�eice
11:00 Chroustovice
18. kolo
4.6.2011 9:00 Na�eice
10:00 Chroustovice
19. kolo 12.6.2011 9:00 Chroustovice
11:00 Kameni�ky
20. kolo 18.6.2011 10:00 Na�eice
11:00 Chroustovice

Hosté
Chroustovice
Slati�any
Chroustovice
Zaje�ice
Zaje�ice
Chroustovice
Chroustovice
Kameni�ky
Chroustovice
Chrast
Chroustovice
Prosetín
Chroustovice
Chrast
Chroustovice
Mi�etice
Mi�etice
Chroustovice
Chroustovice
Vítanov

18 13 2 3
18 12 3 3
18 10 5 3
18 8 3 7
18 8 3 7
18 7 4 7
18 6 4 8
18 5 6 7
18 2 3 13
18 1 3 14

72:27:00
63:44:00
72:49:00
67:60
46:45:00
64:67
58:57:00
59:69
37:76
33:77

17:00
17:00
14:30
17:00

Hosté

Chroustovice"B"
Bítovany"B"
Chroustovice"B"
Krouna"B"
Junior
Chroustovice"B"
volno
Orel Hlinsko
Chroustovice"B"
Luže"B"
Chroustovice"B"

Orel Hlinsko
Chroustovice"B"
Luže"B"
Chroustovice"B"
Chroustovice"B"
Bojanov

Domácí
M�stec
M�stec
Tun�chody"B"
M�stec
volno
Svratouch
M�stec
Kameni�ky"B"
M�stec
l.Chvalovice
Ko�í
M�stec
Ct�tín
volno

Hosté
l.Chvalovice
Ko�í
M�stec
Ct�tín

Chroustovice"B"
Bítovany"B"
Chroustovice"B"
Krouna"B"

M�stec
Vítanov"B"
M�stec
Nasavrky�"B"
M�stec
M�stec
Tun�chody"B"
M�stec

FLORBALOVÁ LIGA AMATÉRŮ

Florbalová liga amatér�

FUTSAL - OKRESNÍ PŘEBOR 2010/2011
Okresní�p�ebor�2010/2011
Kone�ná tabulka
1. DTJ Juventus Hlinsko
2. FK G12 Chrudim "B"
3. Veteráni Chrudim
4. FC Santos Chrudim
5. Instal Zeman Chroustovice
6. FK He�man�v M�stec
7. SK Rozhovice
8. FK Kleopatra Chrudim
9. FK Mí�ov
10. FC Pumpa Mi�etice

16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

IV.t�ída�dosp�lých�M�stec
Kolo
Datum� �as
5.�kolo 27.3.2011 13:00
6.�kolo
4.3.2011 13:00
7.�kolo
9.4.2011 16:30
8.�kolo 17.4.2011 13:00
9.�kolo 24.4.2011
10.�kolo 1.5.2011 17:00
11.�kolo 8.5.2011 13:00
12.�kolo 14.5.2011 17:00
13.�kolo 22.5.2011 13:00
14.�kolo 28.5.2011 17:00
15.�kolo 5.6.2011 17:00
16.�kolo 12.6.2011 13:00
17.�kolo 19.6.2011 17:00
18.�kolo 26.6.2011

Hosté

Rvá�ov
Chroustovice
Svídnice
Hr.Týnec
Chroustovice
Chroustovice
Vítanov
Chroustovice
Chroustovice
Svratouch

10.4.2011
16.4.2011
24.4.2011
30.4.2011
8.5.2011
15.5.2011
22.5.2011
29.5.2011
5.6.2011
12.6.2011
19.6.2011

41
39
35
27
27
25
22
21
9
6

3. ro�ník 2010/2011
Pr�b�ná tabulka ligy po 8. kole
Zápasy V R
1. Tornados
23 19 4
2. Spojené síly
27 18 4
3. �ernilov
27 15 7
4. Hradecký Fosy
23 14 9
5. Patapuf
27 16 3
6. Vikingové
23 11 4
7. Myáci
23 9 8
8. AHF Náchod
23 10 4
9. Joker Jarom��
27 9 5
10. Laviny
23 8 4
11. Kamikadze
23 7 6
12. Zbrojovka
23 7 3
13. P�edm��ice
23 6 4
23 2 4
14. �ervená Voda
15. Chroustovice
23 3 1
16. FBC Valhalla
23 2 2

P
0
5
5
0
8
8
6
9
13
11
10
13
13
17
19
19

Skóre
Body
77:16:00
61
83:33:00
58
80:40:00
52
62:24:00
51
66:46:00
51
52:42:00
37
62:54:00
35
49:44:00
34
65:70:00
32
33:44:00
28
46:57:00
27
30:44:00
24
40:58:00
22
38:65:00
10
34:94:00
10
28:94:00
8
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