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NEPŘEHLÉDNUTELNÉ JUBILEUM V HOLEŠOVICÍCH

Sté výročí od postavení kapličky v barokním
stylu si v současné době připomíná místní část Holešovice, jejíž historická existence se datuje od roku
1318. Při osídlování zaslíbené země našimi předky,
jež „mlékem a strdím měla oplývat“, se našim předkům zalíbilo především v tomto místě, blízko řeky
nazvané Olšinkou, v mírně zvlněné, duby porostlé
krajině, zajišťující alespoň v některých směrech
a místech přirozenou strategickou ochranu před
možným nebezpečím a umožňující skoro ve všech
pohledech spatřit líbeznou krajinu, teď již domovinu
(což mohou ocenit až současníci, osvobození a ušetření od hrůz a strádání, naplňujících doby minulé).
V tomto místě svůj čas prožilo již téměř 35 generací, což samo o sobě potvrzuje, že pro své potomky
vybrali a připravili po dobrém a bezchybném uvažování na prvý pohled nenápadný prostor pro náš spokojený život, za což jsme jim vděčni a za což mají
naši úctu. Jsme si vědomi. že oni naopak tak příznivé podmínky pro život neměli, že to místo pro trvalé

žití své i budoucích potomků za vysilující práce kultivovali, upravovali, chránili a že při tom i trpěli
a i umírali tak, jak to bylo podobné a vlastně běžné
na celém území státu. K tomu docházelo v důsledku
přepadávání podobných komunit lapky a loupeživými rytíři.
Příčinou jejich utrpení a úmrtí byly i hladomory
při opakujících se neúrodách. Děsivou smrt přinášely i nečekané a náhlé morové rány a různé, dosud
nepoznané, zejména infekční nemoci.
Přes všechny ty zmíněné útrapy naši předkové
přežili a svou zem obhájili.
Je namístě připomenout, že prvé zapsané mužské
jméno vlastníka Holešovic bylo optimistické – a to
Štědroň, prvé ženské jméno, nenavozující bohužel
pocit půvabu a krásy bylo Machna (i když to byla
ve skutečnosti jistě lepá dívka) a prvý nalezený údaj
o velikosti obce pochází z roku 1790, kdy zde bylo
zapsáno 42 chalup. Do roku 1839 vzrostl počet
těch chalup na 49.

Z pozdějších, již statistických údajů Rakousko-uherského císařství vyplývá, že k datu 31. ledna
1901 bylo v této vesnici obydleno 50 domů a žilo
zde 268 lidí, z toho 130 mužů a 138 žen.
Ke katastrální obci Staré Holešovice patřila v té
době ještě osada Březovice včetně velkostatku
a zámku. Bylo zde celkem 9 obydlených domů a 93
obyvatel (z toho 47 mužů a 46 žen). Zámek včetně
velkostatku a rozsáhlých polností vlastnil J. J. kníže
Kinský. Dále sem spadala osada Nové Holešovice
s 11 obydlenými domy a 57 obyvateli (z toho 26
mužů a 31 žen) a konečně osada Lipec s 21 obydlenými domy a 103 obyvateli (z toho bylo 56 mužů
a 47 žen).
Přístup do obce Holešovice (až do roku 1925 zvané Staré) je ze silnice č.17 (dříve pojmenované
„Státní“ a ještě dříve, před rokem 1918 „Erární, či
Císařská“), po okresní silnici, vedoucí dál do
Chroustovic, kde je napojena na další okresní komunikace.
Ve druhé polovině devatenáctého století, stál v severní části návsi této obce, v místě dnešní kapličky
mohutný, 3 - 3,5 m vysoký dřevěný kříž jako dávný symbol křesťanských věřících a hned vedle něj
v mřížovém ohrazení nízký pomníček s litinovým
křížkem, postavený roku 1868 nákladem zdejší rodiny Jana a Anny Bezdíčkových z čp.16. Na přelomu 19. a 20. století byl dřevěný kříž již tak zachvácen hnilobou, že bylo rozhodnuto postavit zde kříž
nový a pro ten účel byl po rozhodnutí obecních zastupitelů zakoupen kmen jakési lípy. Holešovičtí
občané však prosadili názor, že vhodnější než nový
dřevěný kříž by byla zděná kaplička, a zorganizovali na její stavbu sbírku milodarů, jejíž výnos
2 500 K předali místnímu obecnímu úřadu v Holešovicích již 10.března 1908. Podmínkou realizace
stavby ovšem bylo, že císařsko-královské okresní
hejtmanství v Chrudimi vydá k této akci povolení.
Od toho okamžiku ovšem uplynulo v Novohradce
mnoho vody, protože císařská byrokracie potřebovala na přežvýkání této občanské iniciativy (obvykle pro vládnoucí režim podezřelé) čas a nejlepší,
dávno osvědčenou metodou pro ten účel byla zásada
„netřeba spěchat“. A tak po čtyřletém čekání došla
Holešovákům trpělivost a obecní výbor požádal 11. 3. 1912 c. k. chrudimské hejtmanství přímo
o vyhlášení místa k postavení kapličky a sám pro
její umístění 4. 4. 1912 vybral a navrhl parcelu
č. 810/1 veřejného statku.
Již 11. 8. 1913 bylo všem zainteresovaným obecním úřadem oznámeno, že stavba kaple byla povolena. V oznámení z okresního hejtmanství v Chrudimi
z 19. 9. bylo sděleno, že kolaudace stavby se jako
obvykle zúčastní stavební komise.
Kolaudace kaple byla svolána na 22. září.
Kaple byla zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. Je
nutno ještě doplnit, že miniaturní zvon, který byl
umístěn ve věžičce kaple, pořídili a dali i zavěsit
manželé František a Anna Michalcovi, majitelé
usedlosti čp. 24. Zvonit chodil pan Stodola z čp. 44,

jinak též obecní strážník, který měl z hejtmanství
povoleno nosit šavli.
Dále byl z obecního úřadu předložen a zveřejněn
zvonební řád kaple, který se nedochoval. Zvonek
ten byl ale ve válce v dubnu roku 1915 zrekvírován
pro válečné účely.
Dlouho po válce sem byl zavěšen zvonek nový,
zakoupený z milodarů místních občanů za 1 500 Kč
od pana Janků z Jesničánek (dnes již patřících
do Pardubic). Po zavěšení zvonku do kapličky byl
zvonek posvěcen farářem z Chroustovic panem
Němcem na sv. Václava dne 28. září 1921. Pak sloužil opět každý den pro připomenutí večerního klekání (a jako vyzvání k ukončení společných dětských
her) a též pro bolestné oznámení zprávy, že někdo ve
vesnici před chvílí vydechl naposled.
Po ukončení výstavby kapličky a jejím vysvěcení
se tento objekt stal místem, kde se začala zastavovat
procesí, konaná pravidelně každý rok 16. května na
den sv. Jana Nepomuckého (a v den holešovické
pouti). Ta byla vypravovaná vždy v doprovodu kapely z Chroustovic k soše „sv. Jana“ postavené
u Císařské silnice z roku 1812, u odbočky do Březovic. Důvodem těchto početných, údajně až více než
tisícihlavých shromáždění, vedených církevními
hodnostáři, bylo při zastaveních v Holešovicích čtení žalmů a biblických příběhů a modliteb pronášených přítomnými účastníky procesí, v Březovicích
pak byla sloužena i mše. Zde cíl procesí končil.
Na závěr tohoto stoletého výročí holešovické kapličky je na místě poděkovat všem členům zdejšího
SDH, kteří se o ni vzorně starají, takže je ve vynikajícím stavu, což je dobrou vizitkou pro celou obec.
Ale domnívám se, že by bylo vhodné postarat se
i v naší generaci o povznesení smyslu této kapličky.
Blíží se totiž stoleté výročí krvavé I. světové války,
ve které na výzvu císaře Františka Josefa I. své životy na evropských frontách položili i někteří občané
této obce.
Bylo by potřebné si konečně jejich oběti připomenout a uctít trvale jejich památku třeba na desce,
umístěné pod oknem na severní straně kapličky.
A neměli bychom se nechat zahanbit našimi předky,
kteří se na potřebné náklady její výstavby složili
a rozhodně měli do kapes hlouběji, než máme my.

-2-

Ing. Zdeněk Skupien

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014

Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané 11. 12. 2013
Zastupitelstvo městyse schvaluje:

plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
l rozpočtová opatření č. 8 – 10/2013,
l pravidla rozpočtového provizoria ve znění, aby do
doby, než bude přijat a schválen rozpočet městyse pro rok
2014, bude městys Chroustovice hospodařit tak, aby výdaje běžného měsíce v roce 2014 činily maximálně 1/12
rozpočtu městyse pro rok 2013. Výdaje na dlouhodobý
majetek mohou být pořízeny v případech pokračování
v započaté akci v roce 2013,
l prodej části pozemkové parcely č. 62/2, ostatní plocha
v k.ú. Chroustovice kupujícím Martinu a Ivě Pidimovým, bytem Chroustovice 241, 538 63 Chroustovice za
cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady spojené
s vyměřením a převodem pozemku hradí kupující,
l prodej části pozemkové parcely č. 62/2, ostatní plocha
v k.ú. Chroustovice kupujícímu Jaroslavu Klejchovi, bytem Chroustovice 234, 538 63 Chroustovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady spojené s vyměřením a převodem pozemku hradí kupující,
l prodej části pozemkové parcely č. 896/1, ostatní plocha v k.ú. Lhota u Chroustovic kupujícím Aleši a Mileně
Paďourovým, bytem Lhota u Chroustovic 4, 538 63
Chroustovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
Náklady spojené s vyměřením a převodem pozemku hradí kupující,
l dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0-15/2011 na zajištění
svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního
odpadu se společností Technické služby Hlinsko, s. r. o,
IČ 25951611. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti
1. 1. 2014 a je uzavřen na dobu určitou do 31. 12. 2014
s výpovědní lhůtou 6 měsíců,
l smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě
budoucí kupní č. 1513000905/2013/158573/143 s budoucím kupujícím VČP Net, s. r. o., Pražská třída 485,
500 04 Hradec Králové, IČ 27495949 na vlastnické právo k plynárenskému zařízení „ROZ STL plynovod a přípojky, Chroustovice-pč.455/49 5 RD“ číslo 8800075202
za dohodnutou cenu ve výši 203 000,- Kč bez DPH,
l pořízení změny č. 1 územního plánu Městyse Chroustovice,
l pro pořízení výše uvedené změny do funkce určeného
zastupitele paní starostku Marii Tlapákovou,
l zástupce pořizovatele změny firmu Ing. Vratislav Šedivý, G-BUSINESS (osvědčení zvláštní odborné způsobilosti č. 800037993),
l zpracovatele změny firmu SAUL s. r. o. Liberec,
l náklady na pořízení změny ÚP bude hradit investor
stavby ŘSD ČR závod Pardubice.
Bere na vědomí:
l hospodaření městyse za měsíce leden – říjen 2013,
l zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse
Chroustovice za rok 2013. Při dílčím přezkoumání hospodaření městyse nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
l

V sobotu 4. ledna 2014, před svátkem Tří králů,
proběhla v Chroustovicích a okolí již po čtrnácté
celostátní Tříkrálová sbírka. Vybralo se celkem
30 896,- Kč.
Moc děkujeme všem koledníkům, vedoucím skupinek a občanům Chroustovic a okolních obcí za štědré dary na pomoc potřebným.
Získané prostředky budou použity na rekonstrukci
odlehčovacích ambulantních služeb pro pacienty
s Alzheimerovou chorobou, na pomůcky pro domácí hospicovou péči, a jako každým rokem věnujeme
10 % na přímou pomoc potřebným lidem v rámci
humanitární pomoci v ČR a zahraničí.
Děkujeme Vám za Vaši důvěru, pomoc a štědrost.
Mgr. Marie Hubálková, ředitelka
Oblastní charita Pardubice

VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2014
Lenka Dvořáčková
Aneta Trojáková
Marie Houdková
Vlasta Voříšková
Lenka Pochobradská
Alena Karlišová
Radka Kasáková
Radka Peterková
Petra Brandová

3 624,00
3 270,00
4 009,00
4 415,00
3 165,00
2 839,00
3 654,00
3 829,00
2 091,00

Chroustovice
Holešovice, Městec
Zalažany,Lhota
Chroustovice
Ostrov
Mentour,Poděčely
Chroustovice
Vinary
Březovice, Holešovice

30 896,00
POPLATKY NA ROK 2014
Základní poplatky pro letošní rok se vybírají

v pokladně Úřadu městyse Chroustovice.
Poplatek za svoz a třídění TKO (tuhý komunální
odpad): 500,- Kč za každou osobu.
Poplatek neplatí osoby vlastnící průkaz ZTP-P.
Poplatek je splatný do 30. 4. 2014.
Poplatek za psa:100,- Kč, za každého dalšího psa
150,- Kč. Poplatek je splatný do 31. 3. 2014.
Osoby uplatňující slevu (studenti, kteří 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 23 79/0800
Variabilní symbol získáte v kanceláři úřadu nebo
na tel. čísle:
469 674 137.
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MĚSTSKÁ POLICIE PARDUBICE

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Městská policie Pardubice pro nás na základě veřejnoprávní smlouvy, schválené zastupiteli městyse, vykonává
od 1. 1. 2014 na našem území úkoly dané jí zákonem
o obecní policii. V dohodnutých časech, ve spolupráci
s obcí Rosice, městy Chrast a Hrochův Týnec jsme rozjeli společný projekt, od kterého si slibujeme zvýšení bezpečnosti v naší lokalitě.
Městská policie je řízena starostkou, případně radou
městyse a bude v rámci plnění úkolů ze smlouvy zajišťovat obecně dodržování veřejného pořádku.
Při plnění svých úkolů bude spolupracovat s Policií ČR.
Navíc nám Městská policie Pardubice bude v rámci plnění úkolů z této smlouvy pro městys též zajišťovat v rámci
prevence kriminality besedy pro žáky ZŠ, MŠ a besedy
pro seniory.
Zásadním důvodem je obecně ochrana veřejného pořádku, bezpečnost občanů a jejich majetku, dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití, odhalování celé
škály přestupků a jiných správních deliktů.

V sobotu 29. března 2014 se uskuteční svoz neskladného
a nebezpečného odpadu se zastávkami:
8.00 – 8.20
Lhota u Chroustovic
8.30 – 9.05
Chroustovice – Závodí
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

KVĚTNOVÉ OSLAVY 2014
Tradiční květnové oslavy se uskuteční
v sobotu 3. května 2014 od 13 hodin v prostorách
chroustovického zámku.
Hlavní téma oslav bude OD MLÁDÍ DO STÁŘÍ.
Vystoupí děti z místní mateřské školy a základní školy, dramatický kroužek ZUŠ Luže.

POZOR!!!
Je vynecháno svozové místo u Sokolovny v Chroustovicích!
Do svozu je možné přivést 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 pracovníkům Technických služeb Hlinsko.
Důrazně upozorňujeme, že je nutno předměty určené ke
svozu přivézt těsně před odvozem, jakékoliv hromadění předmětů předem na svozových místech není přípustné a bude považováno za přestupek.
SBĚR STARÉHO PAPÍRU
ZŠ TGM a MŠ Chroustovice pořádá sběr starého
papíru v úterý 15. dubna 2014. Pevně svázané
papíry můžete přivézt ke škole nebo nechat
v Chroustovicích před domem.
Občané místních částí městyse mohou nechat sběr
na zastávce autobusu.
Děkujeme za podporu

Významnými hosty budou David Macháček, herec
Slováckého divadla Uherské Hradiště, a známá herečka a moderátorka Michaela Dolinová.
Chybět nebude bohaté občerstvení a zdarma budou
k dispozici dětské atrakce.
Zváni jste všichni - mladí i staří.

ROZŠÍŘENÍ VOZOVÉHO PARKU

Na konci loňského roku byl z vlastních zdrojů pořízen pro potřeby technických služeb Městyse
Chroustovice a vodohospodářského odboru nový
osobní automobil Peugeot Partner.

Na začátku letošního roku byl z dotace Ministerstva životního prostředí pořízen pro potřeby technických služeb Městyse Chroustovice nový nákladní automobil Multicar.
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NEJSTARŠÍ OBČAN MĚSTYSE CHROUSTOVICE
Sedmého listopadu loňského roku jsem z pozice předsedy sociální komise společně se starostkou Marií Tlapákovou měl možnost osobně navštívit paní Bohumíru
Štěpánovou, která v tento den slavila významné jubileum - úctyhodných a v jejím případě krásných 95 let.
Kromě gratulace doplněné dárkovým balíčkem a kyticí
jsme oslavenkyni předali pamětní list, který dokládá,
že je naším nejstarším občanem.

Paní Bohumíra je vitální a optimisticky založená paní,
mj. maminka Evy Štěpánové (editorky našeho zpravodaje), a tak jsme s napětím očekávali, zdali v příjemném
a pohostinném prostředí domova své dcery prozradí nějaké střípky ze svého života nebo snad receptu na dlouhověkost…
Paní Bohumíra Štěpánová se nedala dlouho pobízet a živě nám vylíčila svou dlouhou životní cestu:
Narodila se 7. 11. 1918 ve Vídni, kam odešli z Nové
Paky za prací její rodiče se dvěma staršími dcerami. Chodila do české i německé školy a oba jazyky velmi dobře
zvládla. Po ukončení základní školy studovala ve Vídni
na české obchodní škole. Ta zorganizovala pro absolventy posledního ročníku výměnný prázdninový pobyt, a tak
se Bohumíra jako sedmnáctiletá dostala do Prahy. Se
spolužáky se rozloučila slovy: „Až budete odjíždět, nečekejte na mě. Já už se do Rakouska nevrátím“.
Léto strávila u své tety na Křivoklátě a v Roztokách nastoupila do svého prvního zaměstnání.
Poté se osamostatnila a střídala různá povolání.
Odstěhovala se do Vamberka a posléze našla kancelářskou práci v textilní továrně v Doudlebách nad Orlicí.
Jelikož ji velice zajímal kontakt s lidmi, chodila po pracovní době a o víkendu prodávat do podnikové textilní
prodejny.
Protože se v té době vrátila z Vídně její maminka, požádala ředitele továrny o větší byt, aby mohly žít spolu.
Kupodivu jí vyhověl.
Po nějakém čase zatoužila po změně, našla si místo
v Jablonném nad Orlicí a nakonec zakotvila v Kyšperku
(nynějším Letohradě) jako česko-německá korespondentka. Svou matku si vzala k sobě.
Brzy nato se v roce 1941 provdala za svého kolegu od
kancelářského stolu Miroslava Štěpána.

Narodily se jim dvě dcery a v roce 1945 se přestěhovali
na 35 let do Žamberka, kde se narodila třetí dcera a syn.
Krátce nato jí zemřela matka.
Toto období pro ni bylo velmi těžké, neboť se čtyřmi
dětmi (často nemocnými) obtížně hledala práci a její zaměstnavatelé jí dělali veliké potíže. Postupně ji odsunuli
na pozici uklízečky, ale ani tehdy paní Štěpánová neztratila optimismus a časem se jí podařilo vrátit se ke své
profesi korespondentky a fakturantky.
Po odchodu do důchodu se manželé odstěhovali na 20 let
do Ústí nad Orlicí do penzionu pro důchodce. Ani tam
nezahálela a starala se o vnoučata od nejmladší dcery
a syna.
V roce 2000 manžel zemřel a paní Štěpánová se po deseti letech, která strávila v penzionu sama, přistěhovala ke
své nejstarší dceři do Chroustovic.
Od svých dětí se dočkala osmi vnoučat a deseti pravnoučat. S vnučkou a pravnoučkem, kteří žijí trvale ve Španělsku, udržuje kontakt přes internet.

Na závěr paní Bohumíra dodala:
„Všechno podstatné už mám za sebou. Co jsem kdy dělala, dělala jsem ráda, neztrácela jsem dobrou náladu.
A teď už se jen vyhřívám na sluníčku, luštím křížovky,
zabývám se pletením a sleduji české seriály. Dokonce mě
občas pobaví i politika.“
Při odchodu od matky a dcery Štěpánových, pln dojmů,
příjemně naladěn, jsem přemýšlel, zdali existuje zmiňovaný recept na dlouhověkost. Pravděpodobně jednoznačný nikoli - za sebe si myslím, že v něm nemá chybět životní filozofie a aktivní přístup.
A. M.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - PROSINEC 2013

Téměř přesně po půl roce jsme mohli být svědky dalšího
originálního (tedy neopakovatelného) slavnostního uvítání 8 nových chroustovických občánků. V čase blížících se vánoc měly opět převahu dívky (6). Je pravda,
že letícího čápa vídáme opravdu vzácně…
Janička se ptá maminky: „Proč mají sousedi samé kluky a já
nemám bratříčka?“
„Protože holčičky nosí vrána a chlapečky čáp!“
„A maminko, nešlo by si někdy ty ptáky vyměnit?“

Přivítáni byli:

Zleva: Jaroslava Horská, Jitka Hrubešová, Libuše Mrázková

Spolu s účinkujícími dětmi ze základní i mateřské školy zpestřily nejen našim malým hrdinům nově tuto slavnostní chvíli i členky místního spolku CHRPA (Chroustovičtí patrioti) svými moudrými, vtipnými i veršovanými vstupy.
Doufám, že jsme tímto podpořili vznik nové kulturní
tradice, tedy nezbývá než se těšit na další pokračování…
A. M.
SDĚLENÍ RODIČŮM NOVĚ NAROZENÝCH DĚTÍ

Nikol Dašková
Chroustovice

Anna Vomočilová
Chroustovice

Na tomto místě bychom chtěli požádat rodiče, kterým se
od 20. 10. 2013 narodilo, nebo v průběhu roku 2014
narodí miminko a budou mít zájem o účast na uspořádání slavnostního obřadu „Vítání občánků“, aby donesli
na matriku Úřadu městyse Chroustovice rodný list dítěte.
Děkuji za spolupráci a těším se na setkání s Vámi.
A. M.
MATEŘSKÉ CENTRUM VČELKA

Daniela Zárubová
Mentour

Zlatica Siváková
Chroustovice

Alice Bačinová
Chroustovice

Gabriela Strelcová
Městec

Michal Dušek
Městec

Jonáš Mareš
Chroustovice

uspořádalo v podzimních měsících a v čase začínajícího
adventu kromě běžného hraní a cvičení i 3 další akce.
První z nich bylo oblíbené Malování na trička, druhou
Předvánoční tvoření pro maminky a nakonec se konala
Mikulášská besídka. Při malování triček vznikly krásně
barevné a osobité výtvory, které našim dětem při nošení
určitě budou slušet. Stejně tak na Předvánočním tvoření
pro maminky, ze kterého se stává příjemná tradice,
vzniklo z obyčejných vlněných klubíček mnoho krásných
a neobvyklých adventních věnců, které následně zdobily
dveře našich domovů během celého adventu. Příjemně
strávené chvíle nám tak připomínaly až do Tří králů.
Mikulášská besídka se z důvodu rekonstrukce
Sokolovny konala netradičně v tělocvičně místní ZŠ.
Jelikož se jednalo o karnevalovou besídku, přišlo mezi
nás několik malých čertů, andělů, Karkulek, víl,
Spidermanů, ale nechyběli třeba ani král, indián,
princezna nebo čarodějnice. Společně pak všichni
soutěžili, hráli si a tancovali, a když pak přišel Mikuláš
a anděl s opravdovými čerty, všichni beze strachu
zarecitovali básničku nebo zazpívali. Proto je neminula
ani zasloužená odměna v podobě adventního kalendáře
a mikulášského balíčku. Aby těch překvapení nebylo
málo, zahráli jsme si i jednu hru dohromady s rodiči
a nakonec jsme se společně naučili dělat zvířátka
z balónků. Každé z dětí si to své odneslo na památku
domů. Ačkoliv účast nebyla tak hojná jako jindy, tak kdo
mezi nás přišel, určitě nelitoval.
Přesto, že začátek nového roku poznamenala fungování
našeho MC spousta nemocí, budeme v našich aktivitách
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nadále pokračovat. Stále se budeme setkávat každé
pondělní odpoledne od 17 hodin ke společnému hraní
a tvoření s dětmi a ve čtvrtek od 9.30 hodin na cvičení
maminek s dětmi. Již zmiňované akce pro maminky bez
dětí se rovněž stávají další přirozenou součástí naší
nabídky. Maminky vítají možnost relaxace během
rukodělné práce, kdy si mohou chviličku odpočinout od
svých ratolestí i každodenních starostí a povinností.
Když pak vidíte radost, kterou maminkám přináší
vlastnoručně vyrobené dekorace či dárky pro sebe nebo
své blízké, máme motivaci v těchto aktivitách pokračovat.

Proto se, milé maminky, těšte na nadcházející jarní
měsíce, plánujeme pro vás další tvoření. O přesném
termínu konání budeme informovat opět prostřednictvím
místního rozhlasu či plakátů na vývěskách a budeme
rádi, pokud přijdete. Případné dotazy ohledně veškerých
aktivit či provozní doby všem rádi zodpovíme na tel:
732 747 398.
Přejeme všem hezké dny a těšíme se na setkávání
s vámi.
Za MC Mgr. Dana Bačkovská

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola Chroustovice pracuje podle vlastního
školního vzdělávacího programu, který respektuje přirozené potřeby dětí a rozvíjí je po stránce – emocionální,
pohybové, poznávací i estetické. Vytváříme pro děti podnětné prostředí, probouzíme v nich zálibu v poznání,
rozvíjíme spolupráci a vzájemnou pomoc, vedeme je
k samostatnosti v jídle a oblékání, k vytváření vlastního
názoru i respektování názoru druhých.
Děti pracují v centrech aktivit, kde je pro ně připravena různorodá nabídka činností. Procházíme s krtečkem Pohádkový
rok v přírodě, který je tematicky rozpracován do čtyř bloků:
Pohádky ze zahrádky, z lesa, z trávy a z vodní hladiny.
V září nastoupily do MŠ dvě nové učitelky a také spousta nových dětí, které si postupně zvykaly na nové prostředí, režim MŠ i nové kamarády. Na konci září za námi
poprvé do školky přijelo Divadlo Šeherezáda s pohádkou O ježečkovi Bodlináčkovi. Oblíbenou podzimní akcí
je Drakiáda, která se uskutečnila 3. října 2013 na volném prostranství u budovy ZŠ. Nový prostor se osvědčil,
draci létali vysoko a u závěrečného ohýnku s buřty vládla
mezi rodiči i dětmi všeobecná spokojenost.
Podzimní měsíce jsme v programovém bloku Pohádky
ze zahrádky věnovali poznávání nového prostředí MŠ
a seznamování se s rozmanitostí přírody. V rámci center
aktivit si děti vyzkoušely řadu zajímavých činností, her
a pokusů. Pozorováním změn podzimní přírody během
každodenních vycházek jsme u dětí budovali vztah k pří-

rodnímu prostředí, k jeho ochraně. Vzhledem k příznivému počasí jsme do začátku listopadu trávili hodně času
ještě hraním na školní zahradě. Díky počasí se vydařila
také Podzimní slavnost. V dílnách vytvářely děti s dopomocí rodičů drobné podzimní dekorace, samy pak prošly
stezkou odvahy kolem budovy MŠ a nakonec jsme se
všichni vydali na podvečerní procházku obcí s lampiony.
V listopadu začaly děti ze staršího oddělení navštěvovat
každý týden plavecký kurz ve Vysokém Mýtě.
Začátek prosince byl spojen s chystáním se na vánoční čas
a s čertovskou návštěvou. Před Mikulášem, andílkem a čerty ukáplo i pár dětských slziček, ale většina dětí statečně
odříkala společnou básničku. Starší děti také zazpívaly
a všechny pak dostaly sladkou odměnu. Během prosince
děti zvládly hodně básniček, písniček a koled, které rodičům předvedly na Vánoční besídce v ZŠ. Potom nás ve
školce čekala vánoční nadílka nových her a hraček pod stromečkem, společné hodování u cukroví a vánoční prázdniny.
Nový rok 2014 jsme v MŠ přivítali pokračováním v dalším tematickém bloku - Pohádky z lesa, který nám rozšiřuje znalosti o zvířátkách a zimním čase. Předškoláci se
chystali na zápis do ZŠ a také v polovině ledna zdárně
ukončili plavecký výcvik. Všichni jsme netrpělivě vyhlíželi sněhovou nadílku spojenou se zimními radovánkami,
ale počasí nám zatím nepřeje, a proto jsme místo na sněhu
uspořádali naši zimní olympiádu 28. ledna v tělocvičně.
Za kolektiv MŠ Martina Špásová, učitelka
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zápis do 1. třídy

Dne 15. ledna 2014 se v naší škole uskutečnil zápis do
1. třídy pro školní rok 2014/2015. Zapsáno bylo 19 dětí,
našich budoucích prvňáčků.
Děti si během zápisu vyzkoušely zábavnou formou své
znalosti a dovednosti, které by každý správný prvňáček
měl mít. Děti si prošly trasu všemi oblíbené společenské
hry Člověče, nezlob se, jejímž cílem je umístit všechny
figurky do domečku.
Budoucí prvňáčci postupně navštívili čtyři stanoviště,
na kterých jim po úspěšném splnění úkolu byla umístěna
jedna figurka do domečku. Ten, kdo měl domeček zaplněný, měl zápis úspěšně za sebou. Na závěr děti dostaly
spoustu drobných dárečků, které si spolu se vzpomínkou
na svůj první velký den ve škole odnesly domů.
Našim budoucím prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo, a budeme se na ně moc těšit, až v září 2014
zasednou do lavic naší školy.

Sportovní úspěchy žáků ZŠ Chroustovice

Žáci Základní školy Chroustovice se od letních prázdnin
úspěšně zúčastňovali různých sportovních akcí v celém
okrese. Nejčastěji se jednalo o fotbalové venkovní či
halové turnaje v minikopané, kdy v říjnu a listopadu
obsadili dvakrát 2. místo a jednou místo čtvrté.
Úspěšně žáci reprezentovali školu i 3. 10. 2013 v atletických disciplínách v Hrochově Týnci při tradiční Hrošiádě.
To, že na škole studují i výborní florbalisté, prokázal
tým v listopadu ve Skutči, když z tamní sportovní haly
přivezl diplomy za celkové vynikající 2. místo.

Sportovní rok 2013 byl pak završen vítězstvím na Hroších hrách, které probíhaly ve dnech 5. a 6. 12. 2013 na
sportovištích v Chrudimi a skládaly se postupně z bruslařských dovedností, plaveckých disciplín a turnaje
v bowlingu. Na další sportovní akce se žáci chystají
i v tomto roce a již podali přihlášku například na květnový Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů (více
o této celorepublikové akci najdete na www.ovov.cz).
BESEDA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Pardubická filharmonie

Na konci listopadu 2013 uspořádal Městys Chroustovice
spolu se Základní školou T. G. M. Chroustovice tradiční
předvánoční besedu. Kulturní sál základní školy zaplněný dychtivými seniory přivítal herečku známou svými
hereckými rolemi i vynikajícími výkony v dabingu –
Valérii Zawadskou.
Její poutavé vyprávění z hereckých štací doplňovala svými písněmi zrakově postižená Monika Mašková. Její
zpěv byl překrásný a velice dojemný. Obě ženy byly odměněny hlasitým potleskem a kyticemi.
Po ukončeném programu byli všichni přítomní obslouženi bohatým občerstvením.
Všem, kteří se podíleli na uskutečnění tohoto setkání,
patří veliké díky.

V pondělí 10. března 2014 navštíví žáci 1. i 2. stupně ZŠ
hudební pořad Pardubické filharmonie: pro 1. stupeň s názvem Karneval zvířat, pro 2. stupeň Hudba mého mobilu.
Pořad se uskuteční v Kulturním klubu ve Skutči. Cílem
těchto představení je probudit v dětech nenásilnou formou vztah k vážné hudbě.
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CHROUSTOVICKÉ PAMÁTNÍKY TĚŽKÝCH DOB

Od roku 1934 je neodmyslitelnou součástí
chroustovického náměstí památník padlým v první světové válce.
Byl postaven péčí občanů Chroustovic přibližně na
místě původního chroustovického kostela, kolem
něhož byl hřbitov. Památník má tvar čtyřbokého
zúženého jehlanu, je ze žuly a stojí na mohutném
podstavci. Pozadí mu tvoří vzrostlý akát.
Na horním okraji jehlanu jsou vyznačena dvě zlověstná data 1914 - 1918. Na přední straně (severní)
jsou napsána tato jména chroustovických občanů:
Jan Martínek, Ant. Kučírek, Jar. Cibulka, Eman.
Červák, Boh. Klapka, Čen. Kysela, Rud. Lidický,
Jar. Marek. Pod tímto seznamem je český lev se
slovenským štítem na prsou.
Na pravé straně (západní) jsou uvedena tato jména: Václav Martínek, Fr. Jelínek, Fr. Kaiser, V. Soudek, Ota Socha, Jos. Uhlíř, Jos. Chytil, Jos. Kubík.
Pod tímto seznamem je zobrazena moravská orlice.
Na východní straně vlevo jsou zvěčněna jména:
Fr. Mikan, Ant. Mlíka, Jan Novák, Jar. Novotný,
Fr. Petrák, Fr. Petříček, Jar. Petříček, Fr. Bednář.
Na jižní straně památníku je uvedeno datum jeho
zřízení a dole pod deskou je naznačen znak Podkarpatské Rusi.
Celkem 24 občanů z Chroustovic a blízkého okolí
našlo místo věčného odpočinku na různých bojištích
hrůzné světové války, dodatečně pro pořádek označované jako první.
Z této války, která přinesla nezměrné utrpení
a strádání pro vojáky na frontách a lidi v zázemí,
vzešlo – souhrou příznivých okolností – obnovení
naší státní samostatnosti. To vyvolalo velkou společenskou eufórii, a proto za první republiky vznikaly téměř ve všech větších obcích památníky obětem
války (zřejmě částečně dík státním subvencím).
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Památníky mají různou výtvarnou úroveň. Doporučujeme čtenářům, aby si při cestách po naší
vlasti i cizině podobných památníků všímali a porovnávali. Zjistí totiž, že památník v naší obcí je
jednoduchý, neokázalý, důstojný, vkusný, stále esteticky působivý a patří k těm podařenějším. Některé vynikají nadneseností, okázalostí, kýčovitostí
a v kombinaci s neupraveností a sešlostí příliš
vznosné dojmy nevyvolávají. Památník v naší obci
působí stále impozantně, protože je navíc pečováno
o jeho okolí. Zvláště poslední úprava mu velmi prospěla. Již 80 let je mementem těžkých dob.
Svůj inspirační podíl na vzhledu měl učitel a ředitel
místní měšťanské školy Josef Starý (1888 – 1971),
který zastával funkce v obecním zastupitelstvu a jistý čas byl i kronikářem obce. Osobně se zasloužil i o jiný drobný památník, kterým je vylepšen
parčík vlevo od kostela východním směrem.
Jde o prostý osázený kámen s vytesaným datem
1694. Pochází z kamenné zídky, uzavírající vyvýšené „panské“ pole nalevo při výjezdu na Luži. Datum zřejmě označuje rok ukončení vylepšovacích
prací v době, kdy bylo našim předkům nejhůře, a to
v době tzv. temna, jak je tradičně a poněkud nepřesně nazýváno období zvýšeného sociálního útisku za
vlády císaře Leopolda I. (1657 – 1705). Byla to
doba roboty a nevolnictví a také zoufalého odporu
v tzv. selských rebeliích. Tento „robotní kámen“ je
320 let starý a je také němým dokladem těžkých
časů v naší obci.
Úsilí o zachování historické paměti a péče o dokumenty minulosti jsou přirozeným projevem kulturních národů, vědomých si své identity. Je proto potěšitelné, že se městys Chroustovice svým úsilím
o dobrý vzhled v tomto smyslu řadí k těm obcím
lepším.
Pavel Studnička

FOCKE - WULF U CHROUSTOVIC
Na Úřad městyse Chroustovice byl doručen příspěvek se žádostí o uveřejnění v Chroustovickém zpravodaji.
Jde o informace o havarovaném letounu nacistické Luftwaffe
v létě roku 1944 v katastru obce Holešovice.

Příspěvek, který vznikl ve spolupráci Mgr. Jana Vladaře s Ing.
Zdeňkem Skupienem, obsahuje příhodu o neúspěšném letu
bitevníku FW 190, ukončeném nad státní silnicí (dnes č.17),
mezi Hájkem a Hájem, v němž mimo textu je i fotografie zmíněného letounu.

Díky přítomnosti školy bitevních letců Schlachtgeschwader 151 v Pardubicích byl Focke-Wulf Fw 190 asi
nejběžnějším letadlem na českém válečném nebi
Během 2. světové války dne 7. srpna 1944 muselo na kraji
Chroustovického katastru nouzově přistát německé bojové
letadlo. Na drobnou, ale dramatickou událost vzpomíná pan
Zdeněk Skupien:
„Bylo mně teprve 13 let, žně byly tehdy v plném proudu a my,
tedy celá naše rodina, jsme sklízeli obilí na poli „U háje“, kde
nás sluníčko nemilosrdně připalovalo. Bylo krátce po poledni,
když se nad našimi hlavami od východu k západu nečekaně
a celkem již velmi nízko (asi 20 m) a tiše přehnal letoun Luftwaffe. Trvalo to jen chvilku a dosedl na pole v prostoru mezi
Hájkem a Hájem, v blízkosti hranic holešovického a chroustovického katastru, nedaleko dnes již neexistujícího remízku,
poblíž studánky, v níž pramení potok Kolajka asi tak 400 m od
císařské silnice.
Dalo mně dost přesvědčovacího úsilí, aby mě rodičtě k tomu
letadlu pustili. Když jsem tam doběhl, pilot už v letounu ani
v jeho blízkosti nikde nebyl, kabina byla uzavřená, podvozek
zůstal nevysunut. Trup letadla byl ve spodní části zašpiněn
hlínou a listy kovové, třílisté vrtule byly zohýbány směrem
k zádi.

Jednalo se o stíhače Focke-Wulf FW 190 s hvězdicovým

motorem BMW 801. Když jsme jeli následující den kolem

tohoto místa pokračovat na žních, po letounu už nebylo ani
památky. Zůstalo po něm jen poničené pole, kde přistál.“
Jako jediný dokument zmiňuje tuto událost krátká zpráva
v denním souhrnu německé Pořádkové policie v Praze, která
uvádí nouzové přistání letadla „III-BG-161“. Zřejmě zkomolený údaj je označením jednotky III.Gruppe Schlachtgeschwader
151 (krátce III./SG 151). Tato školní jednotka působila v roce
1944 na letišti v Pardubicích. Prováděla výcvik a přeškolování
letců na bitevní stroje Focke-Wulf Fw 190 a její přítomnost
v Pardubicích byla příčinou celé řady dramatických a často
i tragických leteckých nehod v okolí.
Doplňme, že Focke-Wulf Fw 190 byl běžný bojový letoun německé Luftwaffe používaný hlavně v stíhací variantě. Verze
Fw 190F nebo G ale byly určeny k útokům bombami a sloužily u bitevních eskader, výcvik jejich pilotů se odehrával právě
v Pardubicích.
Najde se ještě další očitý svědek této příhody nebo podobných
událostí v okolí?
Zdeněk Skupien, Jan Vladař

HISTORICKÝ SNÍMEK DOBROVOLNÝCH CHROUSTOVICKÝCH HASIČŮ Z ROKU 1928
Vnitřní zařízení dnešní hasičské zbrojnice zdobí historické snímky dobrovolných hasičů z různých dob.
Připomeňme, že sbor byl založen v Chroustovicích
roku 1881.
Jedním z historických snímků, nikoliv nejstarším, ale
zřejmě nejstarším identifikovatelným snímkem, je historická fotografie, zvěčňující historický okamžik velkého
technického vylepšení sboru, kterým nepochybně bylo
pořízení první motorové stříkačky v roce 1928. Motorová stříkačka DS 12, která vystřídala ruční stříkačku, byla
zakoupena od firmy Holeček Praha. Na svou dobu byla
velmi výkonná a stála 35 tisíc korun, což byl tehdy velký

obnos. Byla pořízena na dluh a splácena z finančních
prostředků sboru. Ručitelem půjčky byl učitel měšťanské školy Josef Starý, tehdy ve funkci obecního staršího
v zastupitelstvu.Tento okamžik je bezpochyby srovnatelný s okamžikem pořízení dnešního moderního speciálního vozidla pro hasičské zásahy při různých živelních
pohromách, kterým sbor dobrovolných hasičů disponuje.
Snímek byl pořízen 15. 7. 1928 neznámým fotografem
před tehdejší hasičskou zbrojnicí naproti Sokolovně (dnes
sídlo firmy Instal – M. Zeman, nám. Josefa Haška 246).
Smysl zveřejnění snímku ve zpravodaji je několikerý.
Jednak je to dokument úsilí o technický pokrok v naší
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Hasičský sbor Chroustovice 1928

obci, snahy být na výši doby, jednak jde o výraz uznání
a vděčnosti hasičům všech generací za jejich obětavou
práci a úsilí. Ve tvářích tehdejších dobrovolných chroustovických hasičů poznají mnozí čtenáři podobu jejich
potomků první, druhé a třetí generace. Čest jejich památce!
V popisu je u každé osoby uvedeno jméno a příjmení,
dále základní životní data, povolání a bydliště v době
vzniku fotografie s pomístním upřesněním a jména dětí
v chronologickém pořadí, v jakém přicházely na svět,
event. další údaje.
1. Jan Svatoš (1901 - 1980), rolník v č. p. 134 na záhumení, děti Milan a Marie.
2. Václav Hrubeš (1903 - 1961), rolník v č. p. 59 na nábřeží, děti Ladislav a Jaroslava.
3. Adolf Trnka (1900 - 1976), rolník v č. p. 76 na závodí, dcery Marie a Drahomíra.
4. František Procházka (1886 - 1961), cestář a rolník
v č. p. 64 na závodí, děti Jiří a Marie.
5. Jan Pešek (1902 - 1990), rolník v č. p. 131 na závodí,
děti Věra, Zdeněk, Dana, Ladislav.
6. Josef Valášek (1885 - 1976), mistr klempířský,
č. p. 178 na Turovské ulici, dcery Albína, Ludmila,
Růžena.
7. Josef Smejkal (1899 - 1962), rolník č. p. 132 na
závodí, dcery Jarmila, Zdeňka.
8. Václav Vondráček (1908 - 1981), rolník, usedlost
č. p. 36 nalevo při výjezdu na Holešovice, děti Věra,
Zdeňka, Jiřina, Vendula, Václav, Jaroslava.

9. František Kolek (1901 - 1985), truhlář, č. p. 174 na
závodí na hrázi, synové František, Miloslav.
10. Jan Šnajdr (1907 - 1967), kolář, č. p. 1 zámek, děti
Věra, Stanislav.
11. František Konrád (1894 - 1974), mistr krejčovský
v č. p. 16 na náměstí, děti Vladimír, Jiřina, František.
12. František Kalous (1885 - 1967), rolník v č. p. 160
na závodí, děti Marie, Božena, František, Oldřich.
13. Jaroslav Dušánek (1889 - 1945), zedník, č. p. 89 na
Turovské ulici, funkcionář sboru, synové Jaroslav,Vladislav, František, Oldřich.
14. Josef Starý (1888 - 1971), učitel, majitel usedlosti
č. p. 31 napravo při výjezdu na Holešovice, později krátce i starosta obce a v letech 1938 - 1948 ředitel místní
měšťanské školy, syn Josef.
15. Vincenc Smejkal (1880 - 1954), cestář a rolník
v č. p. 90 na závodí, ruský legionář, děti Oldřich,
Božena.
16. Josef Machek (1891 - 1967), zedník, č. p. 170 na
závodí na hrázi, synové Karel, Jaroslav.
Reprodukci fotografie z archivu dobrovolných hasičů
umožnil dlouholetý člen a obětavý představitel dobrovolných hasičů v Chroustovicích Jaroslav Herynek (1950),
popis snímku napsal a potřebná data zjistil Pavel Studnička (1946).
Autor popisu děkuje všem dotazovaým potomkům za
poskytnuté údaje.
P. S.
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ČINNOST TJ SOKOL CHROUSTOVICE
REKONSTRUKCE SOKOLOVNY:

V srpnu 2013 započala rekonstrukce celé Sokolovny.
Byla vyměněna všechna okna a dveře, dále zateplen
obvodový plášť a obnovena fasáda. Dále byl opraven
sokl a zrekonstruováno vchodové vnější schodiště.
Celá rekonstrukce byla dokončena v listopadu 2013.
Úklid po rekonstrukci proběhl v termínech 4. a 11. ledna
2014, a to za hojné účasti sokolek i sokolů.
DALŠÍ ČINNOST SOKOLSKÝCH ČLENŮ:

O víkendu 18. - 20. října 2013 se zúčastnilo 10 sokolek
sportovního pobytu v bývalém středisku Lateru v Pustých Žibřidovicích. Cvičení bylo velice rozmanité, zacvičili jsme si i v plaveckém bazénu. Akci pořádaly sokolky
z Nasavrk.
16. listopadu 2013 se konalo již tradiční 3. Relax
odpoledne v tělocvičně ZŠ Chroustovice. Akce se
zúčastnilo 25 žen, a to nejen domácích. Vyzkoušely jsme
si břišní tance, jógu, flexibary, jumping a zumbu. Kdo
chtěl, mohl si zdarma popovídat s výživovou poradkyní.
Relax odpoledne se zdařilo, a proto hodláme akci
zopakovat.
CVIČENÍ V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU:

Středy Zumba se Simonou Kusou od 18 hodin
Čtvrtky Rehabilitační cvičení s J. Vlachovou od 18 hod.
Pátky Aerobic s Jolanou Rejmanovou od 18 hodin
Soboty Pilates s Mirkou Mikanovou od 1630 hodin

Pilates je posilovací a protahovací cvičení na zformování postavy a zlepšení držení těla. Je vhodné pro všechny
věkové kategorie.
Cvičí se a bude se cvičit do konce dubna 2014 v tělocvičně ZŠ Chroustovice (po dobu topné sezóny).
Od května 2014 budou všechna cvičení probíhat v naší
zrekonstruované Sokolovně.
Na všechna cvičení jste všichni srdečně zváni.
P. Baráková, T. Douděrová
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INZERCE
DO SBÍRKY KOUPÍM

NABÍDKA SLUŽEB PRO OBČANY CHROUSTOVIC
A MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

Sběratel dobře zaplatí za věci ze starých hospod,
hostinců a obchodů.

Zájem mám o staré pivní a sodovkové láhve s nápisy na skle, keramické a papírové pivní tácky,
staré reklamní cedule (smaltové, papírové), staré
půllitry, skleničky ze silného skla, sudy, výčepní
a stáčecí zařízení, kompresory, staré písemné dokumenty (objednávky, faktury, účty), židle, stoly,
staré fotografie, pohledy, váhy, formy na pečení,
žehličky a pro výstavbu výstavních prostor stará
kovová tabulková okna.
Pokud mi můžete něco nabídnout, zavolejte nebo
napište.
Tel. 734 391 282, 604 549 112
E-mail: lachim.baca@seznam.cz
Rád přijedu a dobře zaplatím. Děkuji!
Michal Bačina

Nabízíme kompletní výstavby a rekonstrukce
rodinných domů, bytů, chat a vše, co k tomu patří.
Dále pokládky vnitřních i venkovních dlažeb
(zámkové, kostky…)
Roman Mlynář tel. 777 076 823
Luboš Vaško
tel. 608 828 266
Pro více informací volejte nebo pište na email:
romanmlynar@centrum.cz

POZVÁNKA NA TRADIČNÍ LHOTECKOU POUŤ
Oznamujeme, že v sobotu 12. července 2014 se bude
konat již 15. ročník tradiční lhotecké pouti.
Odpoledne bude patřit dětem, pro které bude připraven
tematický dětský den. Občerstvení pro děti i dospělé
bude zajištěno. Přesný program této akce bude včas zveřejněn.
Všichni jste srdečně zváni

FOTOATELIÉR PODĚČELY

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli
24. října 2013 rozloučit s mým manželem panem
Ladislavem Novákem.
Děkujeme za ústní i písemné projevy soustrasti, za
slova útěchy a květinové dary.
Marta Nováková s dětmi

Děkujeme upřímně za květinové
dary, projevy soustrasti a za účast
na rozloučení
s paní Marií Šrajerovou
z Chroustovic
Dcera Jaroslava
a vnuk Stanislav s rodinou
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SPOLEČNOST ELEKTROWIN, a. s. INFORMUJE

Staré elektro odevzdejte k recyklaci,
je to zadarmo!
Zdaleka ne všechno, co domácnosti už nepotřebují,
musí skončit v popelnici a pak na skládce nebo ve
spalovně. Stále větší důraz se dnes klade na maximální využití všech materiálů, které lze znovu použít. Stručně se tento přístup dá vyjádřit heslem „nejlepší odpad je ten, který nevznikne“.
Proto doma odpad třídíme. Je to sice o něco pracnější, než všechno smetí vysypat na jednu hromadu,
přijde nás to ale mnohem levněji. Platíme totiž jen
za likvidaci směsného komunálního odpadu. O obaly nebo třeba staré elektro se na konci životního
cyklu postarají jejich výrobci.
Vysloužilé elektrospotřebiče v současnosti celosvětově tvoří asi pět procent hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy zhruba tolik jako plastové obaly.
Množství elektroodpadu roste
Všichni Evropané vyprodukují ročně na osm milionů tun elektroodpadu, jeho množství přitom rok od
roku roste. Proto vznikl celý systém sběru, evidence
a dopravy starých spotřebičů ke zpracovatelům, který končí recyklací a návratem drtivé většiny použitých materiálů do výroby.
Výrobci a dovozci se v České republice přiklonili

k osvědčenému modelu vytvořenému a prověřenému nejprve ve skandinávských zemích. Založili
takzvané kolektivní systémy, neziskové společnosti,
které zajišťují plnění jejich zákonných povinností.
Míst zpětného odběru stále přibývá
Díky tomu máme všichni možnost zcela zdarma
odevzdat jakýkoli vysloužilý elektrospotřebič na
nejbližším místě zpětného odběru. Jen největší
z českých kolektivních systémů, ELEKTROWIN,
jich za osm let své existence vytvořil na 12 000.
Další stále přibývají. Jde o to, aby to nikdo neměl se
svou starou lednicí, pračkou nebo třeba elektrickou
zahradní sekačkou na nejbližší sběrné místo příliš
daleko.
Abychom mohli nabízené možnosti využít, musíme
splnit vlastně jen jednu – zato důležitou – podmínku. Odevzdávaný spotřebič nesmí být zbaven žádné
důležité části. Pokud se totiž pustí do demontáže
někdo jiný než odborník na zpracování disponující
vysoce specializovanou technologií, dochází k úniku škodlivých látek, které mohou velmi vážně poškodit životní prostředí.
Typickou ukázkou jsou freony ze starých lednic,
které zvětšují ozonovou díru. Kvůli tomu se také
taková lednice bez kompresoru bere jako odpad –
a za jeho zpracování bychom už museli platit.
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Projekty ELEKTROWINu pomáhají vysbírat víc
spotřebičů
Největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci
starého elektra, ELEKTROWIN, už za osm let své
činnosti vysbíral a předal k ekologickému zpracování
přes devět milionů kusů vysloužilých spotřebičů.
Nepodařilo by se to bez aktivní spolupráce všech občanů ani bez nejrůznějších projektů, které informují o
možnostech zpětného odběru, upozorňují na význam
recyklace a podporují domácnosti, které se chtějí chovat
ekologicky.
Začátek u dětí a mládeže
ELEKTROWIN začíná už u dětí a mládeže. Do nového
ročníku vstoupil v září 2013 projekt Recyklohraní aneb
Ukliďme si svět. Dnešní děti začnou jednou rozhodovat,
jak se bude v českých domácnostech i ve firmách zacházet s odpadem a kolik se ho vyprodukuje. Tento projekt
si klade za cíl umožnit jim, aby se v budoucnu rozhodovaly správně.
Přímo na sběrných dvorech měst a obcí se děti učí třídit
odpad v rámci projektu Zaskočte si pro radu, jak se
zbavit odpadu. Mohou s sebou přinést i drobné vysloužilé spotřebiče, aby si vyzkoušely, kam je správně
odložit.
Hasiči pomáhají sousedům i sobě
Jeden z nejúspěšnějších projektů ELEKTROWINu nese
název Recyklujte s hasiči. Zapojilo se do něj už přes 800
sborů dobrovolných hasičů z celé ČR. Pomáhají svým
sousedům dopravit staré spotřebiče k recyklaci i tam, kde
je na nejbližší sběrné místo stále ještě daleko. A to včetně velkých a těžkých kusů, které kvůli obtížné manipulaci dosud ležely někde v garáži nebo kůlně, ve sklepě
či na půdě.

Kde spotřebiče odevzdáte zdarma a ještě s odměnou
ELEKTROWIN dělá všechno pro to, abychom všichni měli odevzdání spotřebičů k recyklaci pokud možno pohodlné. Proto vytvořil hustou sběrnou síť z více
než 12 000 míst zpětného odběru, kterou neustále
zkvalitňuje.
Kromě sběrných dvorů měst a obcí nebo kontejnerů
v ulicích, u prodejců a na dalších místech, ji doplňují
také možnosti odevzdávat spotřebiče při vytipovaných
akcích. Obvykle to bývá navíc spojeno také s odměnou.
Tradičně úspěšné jsou například akce pořádané společně
s největšími zoologickými zahradami pod společným
názvem S vysloužilci do ZOO. Návštěvníci zoologických zahrad v určeném termínu mohou za přinesený
spotřebič získat slevu na vstupném.
Premiéru měl v roce 2013 projekt Vlak do stanice Recyklace. Premiérový recyklační vlak jezdil na trase Otrokovice - Zlín - Vizovice ve čtyřech pravidelných spojích
denně. Cestující, kteří tohoto vlaku využili, v něm mohli
do sběrných košů odložit nepotřebný spotřebič, příležitost k tomu měli také přímo ve vybraných stanicích. Za
odevzdané elektro navíc každý získal slosovatelný kupon
s možností vyhrát nový spotřebič.
Jedinečnou možnost umístit své letité domácí pomocníky
přímo do sbírek Národního technického muzea dostali
loni účastníci zářijového Recyklačního víkendu.
Z přinesených spotřebičů, které fungovaly také jako poukázka na slevu ze vstupného, si odborníci z muzea vybrali ty nejzajímavější, které budou postupně vystaveny.
Aktuální informace o akcích a termíny jejich konání naleznete na www.elektrowin.cz.
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FOTBAL V CHROUSTOVICÍCH

ROZLOSOVÁNÍ JARO 2014 SK CHROUSTOVICE

Tabulky futsalových sout�í
Kone�ná tabulka Okresního p�eboru 2013/2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TJ Jiskra He�man�v M�stec "B"
OK Interier Pardubice
Sklepy Chrudim
United Chrudim
Instal Zeman Chroustovice
SK Rozhovice
SK Noviny Tepelná �erpadla Pce
FC Santos Chrudim
FC Vini�ky Krucemburk

16 10 2
16 10 0
16 9 2
16 7 3
16 7 2
16 6 1
16 5 2
16 5 2
16 5 2

4
6
5
6
7
9
9
9
9

74:52
66:53
63:49
73:62
42:46
46:65
65:57
50:68
41:68

32
30
29
24
23
19
17
17
17

3
6
6
7
9
7
11
11
12
12

70:52
55:30
50:40
69:53
50:45
64:46
49:63
43:62
56:92
44:67

41
34
34
31
25
25
21
19
18
16

Kone�ná tabulka II. t�ída Chrudim 2013/2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SK Zvone�ek Stojice "B"
Futsal Klub Rabtejnská Lhota
TJ Dynamo Rosice
Aladin Chrudim
SK GJR Chrudim
FK G12 Chrudim "C"
FC Stera Pardubice
Instal Zeman Chroustovice "B"
FK Slati�any "B"
Futsal Club K�ianovice

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

13
11
11
10
8
7
7
6
6
5

2
1
1
1
1
4
0
1
0
1

Prodej permanentek - jaro 2014
Cena permanentky je 120 Kč (7 domácích zápasů). Jejich
prodej má na starosti pan Josef Chytil.
Zakoupením permanentky na jaro 2014 získáte jedinečnou
slevu 10% na klubovou šálu SK Chroustovice.
Klubovou šálu je možno zakoupit v občerstvení na hřišti
nebo u pana Chytila za částku 200 Kč.
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: 550 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

