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KVĚTNOVÉ OSLAVY V CHROUSTOVICÍCH 2013
V sobotu 4. května pořádal Městys Chroustovice ve
spolupráci se Základní školou Chroustovice tradiční
Květnové oslavy.
V letošním roce se poprvé uskutečnily v areálu základní školy. Hlavním tématem byl Rok hudby,
protože letos uplyne 100 let od úmrtí našeho slavného rodáka kapelníka Františka Navrátila. Právě
jemu byla v budově školy věnována výstava, kterou
z dokumentů svého archivu pečlivě připravil pan Jiří
Drbal ve spolupráci s panem Mgr. Petrem Schejbalem, za což jim patří velké poděkování.
Na pódiu nejdříve vystoupil žákovský hudební orchestr BaŠaPa pod vedením pana Machače, poté

předvedli vystoupení žáčci naší mateřské školy
a nakonec se představilo Divadlo Slunečnice z Brna
s hodinovým pásmem muzikálových písní. Velký
dík patří Romaně Cabalkové, která celé odpoledne
provázela slovem.
Pro děti byl připraven zdarma skákací hrad ve tvaru lodi, ve kterém skotačily menší i větší děti. Jistě
si každý pochvaloval připravené občerstvení, včetně
zmrzliny a domácích koláčků. Ke koupi byly šperky, koření, výrobky dráteníka, perníčky atd.
Nakonec ještě jedno poděkování, a to základní škole
a mateřské škole a všem jejich zaměstnancům, kteří
velice aktivně pomáhali s přípravami oslav.

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
SVOZ NEBEZPEČNÉHO
A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané 5. 6. 2013
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
§ plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
§ text kupní smlouvy na prodej pozemkové parcely

č. 455/73, orná půda o výměře 876 m2 v k.ú. Chroustovice
kupující paní Heleně Lacušové, bytem Spojovací 740,
533 01 Sezemice,
§ prodej části pozemkové parcely č. 526, ostatní plocha
v k. ú. Městec, kupující paní Věře Šmahové, Městec 16,
538 63 Chroustovice za cenu stanovenou znaleckým
posudkem. Náklady spojené s vyměřením a převodem
pozemku hradí kupující.
Zastupitelstvo městyse souhlasí

na základě doporučení hodnotící komise, že veřejná zakázka malého rozsahu na projekt „Zateplení objektu požární zbrojnice Chroustovice“ bude přidělena vítěznému
uchazeči firmě První Vysokomýtská stavební společnost
s r. o., Hradecká 364/II, 566 01 Vysoké Mýto, IČ
15029956. Pověřuje starostku podpisem Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky a smlouvy o dílo na
realizaci této akce.
VYUŽITÍ VOZIDLA AVIA
Městys Chroustovice nabízí občanům
možnost objednání
dopravy nákladním
automobilem AVIA
D90, a to telefonicky na tel. čísle
469 674 137 nebo
osobně v kanceláři
městyse.
Lze přistavit fekální nástavbu objem 3,5 m3, kontejner na
komunální odpad objem 9 m3, kontejner vanový s vraty
14 m3, kontejner s vyklápěcím čelem 6 m3 a kontejner
valníkový o objemu 4 m3.
Ceník dopravy AVIA D90
Avia – hák, kontejner a fekál: cena za 1 km 30,-Kč s DPH
- natažení, sejmutí a vysypání: 150,-Kč s DPH
- pronájem kontejneru za každý započatý den: 20,-Kč s DPH
- uskladnění odpadu, při odvozu odpadu nebo suti na
skládku (překladiště) si uskladnění hradí majitel dle tarifu dané skládky
Fekál – odvoz a likvidace odpadních vod z jímek, septiků a žump na ČOV (0 - 3 % sušiny)
- fekál do 3,5 m3: 1.260,-Kč s DPH
- čištění septiku (opakované sání a výtlak): 200,-Kč za
každou započatou hodinu
- uskladnění kalu na ČOV Chroustovice: 60,-Kč za každý m3
- odvoz kalů na jinou ČOV, uskladnění dle ceníku dané
ČOV
- čekání: 50,-Kč za každých započatých 15 minut
- příplatek za sobotu, neděli a svátek: 500,-Kč s DPH

V sobotu 7. září 2013 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
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.
KONTEJNER NA MALÉ SPOTŘEBIČE
Od letošního června jsou občanům k dispozici 2 kontejnery na drobný elektroodpad.
Jsou umístěny v Chroustovicích - hnízdo u restaurace
Grand a v místní části Městec – hnízdo u bývalé Jednoty.
Jedná se o venkovní
uzavřený, uzamykatelný shromažďovací
prostředek oceloplechové konstrukce, určený pro malé spotřebiče zpětně odebrané
dle příslušné smlouvy
o zajištění zpětného
odběru, uzavřené se
společností ELEKTROWIN a.s. Vkládat do něj lze například – žehličky, fény, mixéry, varné
konvice, rádia, a další drobné elektrospotřebiče. Větší
elektrospotřebiče – monitory, TV, PC atd. lze vozit do
základní školy.
Návod k obsluze:
Při vkládání se kapsa vyklopí a do ní se vloží elektrospotřebič. Následně se kapsa vrátí do původní polohy a vložený spotřebič spadne dovnitř kontejneru. Kapsa je konstruována tak, aby působením protizávaží byla v klidu
vždy zavřená.Systém kapsy znemožňuje nežádoucí vybírání obsahu kontejneru.Spotřebiče padají do bagu, který
je v komoře kontejneru zavěšen.
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TRESTNÉ ČINY

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Od letošního července budou zprovozněny nové webové
stránky Městyse Chroustovice. I nadále je najdete na
webové adrese: www.obec-chroustovice.net.
Můžete se však těšit na novou grafickou úpravu a na aktuálně zobrazované informace o dění v obci a jejím blízkém okolí.
Obracíme se proto na občany s prosbou o poskytnutí
současných i archivních fotografiií z Chroustovic a místních částí, o fotografie z různých kulturních a sportovních akcí, které se u nás konaly, abychom je mohli aktuálně na web vkládat. Nebráníme nápadům a připomínkám k tomu, co byste rádi na našich stránkách našli, nebo
co Vám na nich chybí. Můžete nám zasílat různé pozvánky, důležité informace, které by měli vědět i ostatní spoluobčané na email: novotna@obec-chroustovice.net
nebo dostalova@obec-chroustovice.net.
Za spolupráci děkujeme
PODOMNÍ PRODEJCI
Praktiky podomních prodejců energií jsou často za
hranicí zákona.

Od počátku letošního roku přichází období největších
změn v cenách za elektrickou energii a plyn.
Takové množství změn s sebou přináší i riziko neetického prodeje energie prostřednictvím podomního prodeje.

Statistické údaje trestných činů spáchaných v roce 2012
na území našeho městyse (zpráva od OOP Chrast):

Po Chrasti byl v roce 2012 jako druhý nejvyšší nápad
trestné činnosti zaznamenán v Chroustovicích a místních
částech.
I přes vyšší počet zaznamenaných trestných činů než
v jiných částech teritoria OOP Chrast lze specifikovat
jednu problematiku jako dominující, a tou je krádež nafty, zejména z odstavených zemědělských strojů nebo ze
zaparkovaných nákladních vozidel.
Dále zde došlo k opakovanému vloupání do jednoho
z rekreačních domů v místní části Městec, a to celkem ve
čtyřech případech. V tom nejzávažnějším případě zde
majitelka dokonce zlodějku vyrušila a přetahovala se s ní
o lup, který uchránila, avšak utrpěla zranění ruky. Po více
jak půl roce se zlodějku podařilo dopadnout a předat soudu k potrestání.
Pokud se týká další trestné činnosti v této lokalitě, došlo zde k jednotlivým skutkům, jako ke krádeži okapových svodů, kanálových roštů, ke krádeži koncentrátu chemických postřiků, krádeži dřevní hmoty, elektrického zabezpečovacího kabelu ze železničního
svršku a k poškození fasády jednoho z domů. Tyto
skutky se zatím nepodařilo objasnit.
Na straně druhé se podařilo objasnit vloupání do ordinací místních lékařů, vloupání do restaurace, vloupání do jedné z místních firem, krádež vozidla zn. Škoda
Felicia, krádež železného šrotu z nepoužívaného zemědělského objektu, krádež peněz v jednom z domů
a krádež jízdního kola s nákupem.

VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ
„Právě v tomto období a po zvýšené medializaci zdražování energií jsou zákazníci nejvíce citliví a uvažují o změně dodavatele energie. Snadno se tak mohou stát obětí
podomního prodeje, při kterém v konečném důsledku
mohou prodělat“,uvádí Martin Koutný ze snizujeme.cz.
Neznalý odběratel se mnohdy nechá zmást obratnými
výrazy a dobře naučenými argumenty obchodního zástupce, jehož tvrzení se v řadě případů nezakládají na
pravdě. Dominantní dodavatelé, na které se většinou tito
prodejci odkazují, k tomu dodávají:
• „Každý prodejce má několik snadno rozpoznatelných
znaků. Při příchodu se prokazuje průkazkou, ženy mají
oranžový šátek, muži kravatu s logem ČEZ. Na průkazce
je číslo, které se shoduje s číslem na certifikátu, který má
k předložení každý obchodník u sebe“, komentuje tisková mluvčí Barbora Půlpánová ze společnosti ČEZ.
• „Naše společnost pečlivě hlídá a kontroluje kvalitu činnosti přímého prodeje jak u našich partnerů, tak obchodníků, kteří mají smlouvu přímo s naší společností. Každý
obchodní zástupce má identifikační kartu informující
o tom, že zastupuje naši společnost (jeho identifikaci je
možné si také ověřit na naší Zákaznické lince 840 111 333)“ ,
zmiňuje Vladimír Vácha, mluvčí společnosti E. ON.
„Přestože se řada alternativních dodavatelů přihlásila
k etickému kodexu obchodníka, můžeme být svědky toho,
že ne vždy jsou tato pravidla uplatňována“, uvádí Martin
Koutný z portálu snizujeme.cz.
Statistiky oddělení ochrany spotřebitele Českého energetického úřadu uvádějí, že počet stížností zřetelně stoupá. Jen
za první tři čtvrtletí minulého roku bylo evidováno přes
6500 stížností.

Opět upozorňujeme občany na stále častější volné pobíhání psů. Žádáme majitele psů, aby zabránili pobíhání
psů po veřejných prostranstvích tím, že si psy zabezpečí
proti útěku.
Zamyslete se nad tím především vy, kteří pouštíte psy na
ulici „se vyvenčit“, jak by to u nás asi vypadalo, kdyby
své psy pouštěl každý. I takhle jsou ulice znečištěné psími výkaly. Především teď v létě chodí děti častěji ven
a útok psa na dítě má většinou závažné následky. Předejděte nepříjemnostem, hlídejte si své psy a vyhnete se tak
i možné pokutě.

NEPOŘÁDEK U KONTEJNERŮ
Úřad městyse Chroustovice touto cestou žádá všechny
občany o dodržování pořádku a čistoty v okolí kontejnerů
na odvoz skla a plastů.
V poslední době se bohužel často stává, že se v blízkosti
kontejnerů povalují PET lahve, které jejich původní majitel „zapomněl“ sešlápnout a vhodit, nejrůznější krabice,
plastové obaly a další materiál, který není určen k pravidelnému svozu. Tato situace se s různými obměnami
opakuje téměř na všech našich sběrných stanovištích,
hyzdí vzhled obce a jistě netěší občany, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijí.
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V jarních dnech měsíce května jsme opět vítali
nové občánky Chroustovic. K slavnostnímu přivítání v líbivých prostorách zrcadlového sálu místního zámku se dostavilo se svými nejbližšími - rodiči
a příbuznými - celkem 5 holčiček a 3 kluci.
Přivítáni byli:

Tento slavnostní okamžik zpříjemnili nejen svým malým
vrstevníkům pásmem písní a básniček Tomáš Tégl, Eliška Tučková, Kateřina Douděrová, hudebním doprovodem pak Kateřina Téglová a Jana Beránková. Fotodokumentace z této akce bude v nejbližších dnech dostupná
na webových stránkách našeho městyse. Děkujeme ještě
jednou všem přítomným za hezký zážitek.
A. M.
MATEŘSKÉ CENTRUM VČELKA

Anežka Krajčovičová
Mentour

Ema Brandová
Chroustovice

Ondřej Havlíček
Chroustovice

Daniel Hrůša
Městec

Zdeněk Kysela
Chroustovice

Michaela Odehnalová
Chroustovice

Markéta Vondráčková
Chroustovice

Elen Chadimová
Lhota

Mateřské centrum aktivně fungovalo po celý letošní
školní rok. Každé pondělí vždy od 9.30 do 10.15 hodin
ve velké tělocvičně místní ZŠ probíhalo pod vedením
paní učitelky Mgr. Anety Trojákové pravidelné cvičení
maminek s dětmi do 3 let. Přivítání začínalo písničkou
s flétničkou, nechyběly pohybové říkanky, aktivity na
nářadí či opičí dráhy. Oblíbené mezi našimi malými cvičenci bylo i závěrečné udělování razítek za účast. Orazítkované průkazky plné jedniček zůstanou bezpochyby
milou památkou dětských deníčků.
Ke společnému hraní a různým rukodělným aktivitám
jsme se scházeli každou středu odpoledne od 17.00 do
18.30 hodin v prostorách malé tělocvičny místní základní školy. V tento čas si sem spolu s námi chodili hrát
i starší sourozenci či naši kamarádi, a o to větší to vždycky byla zábava. Rádi modelujeme, malujeme nejrůznějšími barvami a vyráběli jsme tu např. loutky chobotnic,
lezoucí berušky, mrkající sovičky a spoustu dalšího. Protože nápadů máme pořád dost, těšíme se, že po prázdninách budeme zase pokračovat.
Za všechny maminky a děti přeji všem čtenářům krásné
a slunečné léto a na podzim se zase těšíme na další setkání.

Za MC Mgr. Dana Bačkovská
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ÚPRAVA PROSTORU BÝVALÉHO DĚTSKÉHO
HŘIŠTĚ V CHROUSTOVICÍCH
A JEHO REGENERACE

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V Chroustovickém zpravodaji č. 65 je na straně 4 uveřejněna informace o budování dětského hřiště na školní zahradě ZŠ v Chroustovicích.
Fotografie zachycuje současný stav, kdy je hřiště již hotovo a přístupno veřejnosti.

Během letošního jara došlo k zahradnickým úpravám
bývalého dětského hřiště na náměstí v Chroustovicích.
Projekt byl vypracován zahradnickou firmou Denivková
zahrada s.r.o. z Mravína. Byly odborně odstraněny starší
stromy ve špatném zdravotním stavu, provedeny terénní
úpravy travnaté plochy s výsevem nového trávníku, které
byly v neutěšeném stavu, výsadba nové zeleně a položena žulová dlažba u pomníku padlých z 1. světové války.
V popředí parku byly vysazeny jedle, jedna z nich by do
budoucna měla plnit funkci vánočního stromu. V parku
ještě přibudou nové lavičky.
Další zahradnické úpravy jsou prováděny také u budovy
16 chráněných bytů.
P. D.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V MĚSTCI

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
Nově obnovený kroužek mladých hasičů v naší obci má
za sebou první rok své aktivní činnosti. Vedení tohoto
kroužku se ujaly tři členky našeho sboru paní Petra Baráková, Radka Novotná a Radka Kasáková. V současné
době má kroužek 22 členů.
Zúčastnili jsme se podzimního i jarního kola hry Plamen
a nevedli jsme si nejhůř. Kromě závodů pořádaných Odbornou radou mládeže OSH Chrudim jezdíme ukázat své
umění i na závody požárního útoku v okolních obcích.
Tradičně ukončujeme školní rok opékáním párků a spaním ve stanu.
Schůzky se konají každé pondělí od 16 - 17 hodin.
Kroužek mohou navštěvovat děti od 6 do 15 let. Je pro ně
připraveno mnoho soutěží, zábavy i kulturních a sportovních akcí. Děti si osvojí základy zdravovědy, topografie,
naučí se znát hasební prostředky a základní hasičskou
techniku. Kdo má chuť si zasoutěžit a něco se při tom
naučit, je vítán. Od září začínáme další kolo hry Plamen.
Čeká nás opět branný závod a potom 3 druhy štafet
a útok.

V kalendářním roce 2013 došlo k vybudování nového
dětského hřiště v Městci ve sportovním areálu TJ Městec. Jeho otevření je plánováno na 13. 7. 2013 v rámci
Memoriálu Josefa Hrubeše.
Touto cestou děkujeme Radě a Zastupitelstvu Městyse
Chroustovice za finanční a materiálně technickou záštitu a dále pak všem občanům Městce, kteří se podíleli na
vybudování tohoto dětského hřiště.
Za osadní výbor a občany Městce Mgr. Josef Dvořák
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R. N.

ZPRÁVY Z MATEŘINKY

KOMUNITNÍ ŠKOLA

HURÁ PRÁZDNINY – slyším na ulicích čím dál víc.
Opravdu máme za sebou školní rok 2012 – 2013 a můžeme si říct, co se nám podařilo a co bychom mohli ještě
zlepšit.
Začnu s tím, co se nám opravdu podařilo:
• Mít naplněný plný stav tříd.
• Vytvořit dětem nabídku témat, která je zaujala, ale
i rozšířila jejich dovednosti, jak pohybové, tak rozumové
i řečové. Hlavní přínos ale vidíme v začlenění se do kolektivu a spolupráci s vrstevníky.
• Zakoupili jsme didaktický materiál.
• Na školní zahradě jsme nechali vybudovat dřevěný
systém a vyměnit staré pískoviště za nové se všemi formičkami, lopatkami a kyblíčky.
• Obohatili jsme nabídku společenských a manipulačních her, náčiní na pohybové aktivity.
• Podařilo se nám získat finance z grantu.
• Vytvořili jsme nabídku aktivit v rámci KŠ.
• Zrealizovat všechny akce z nabídky školy.
• Nabídnout adaptační režim pro nové děti před nástupem do MŠ.
• Dary od Vás rodičů, za které moc děkujeme.

Vážení přátelé a příznivci komunitní školy,
před námi jsou opět prázdniny a čas dovolených. Pro
komunitní školu to však neplatí. Právě prázdniny jsou
dobou, kdy se připravuje nabídka volnočasových aktivit
pro děti i dospělé na nový školní rok.
Určitě plánujeme pokračovat v aktivitách, které Vás
oslovily již v letošním roce (keramika, florbal, sportovní
hry, cvičení na trampolínách, hra na flétnu v MŠ, anglický jazyk v MŠ, anglický jazyk s rodilou mluvčí pro žáky
ZŠ a dospělé...), ale chceme Vám nabídnout i aktivity
nové. Získali jsme rodilou mluvčí na kurz jazyk italský
- pro začátečníky, žáky i dospělé. Chceme Vám opět nabídnout kurzy karate pro začátečníky i pokročilé. Připravujeme počítačové kurzy pro úplné začátečníky. Plánujeme zajímavou přednášku o Izraeli a pro víkendové rozptýlení připravujeme nové víkendové aktivity.
Nabízíme Vám možnost vyžití, vzdělávání a relaxace
v prostorách školy. Šetříme Váš čas i peníze, pokud se
týká dojíždění do vzdálenějšího města. Chceme Vám
maximálně vycházet vstříc. Další kroky jsou jen na Vás.
Zajímají nás Vaše názory a přivítáme nové nápady a aktivity.
Přeji Vám všem krásné prázdniny a dovolenou a těším se
na setkání při aktivitách komunitní školy.
Ludmila Kociánová

A teď, v čem cítíme, že se musíme „zlepšit“:
• Rozšířit nabídku aktivit v rámci KŠ.
• Obohatit centra aktivit na třídách o materiál, který děti
bude inspirovat, nutit přemýšlet a spolupracovat s ostatními.
• Spolupráci s rodinou – v naší nabídce jsou tvořivé
dílničky, ale zájem ze strany rodičů je malý. Zpětnou
vazbu pomocí dotazníků - zapojí se nám málo rodičů
a my tak nezjistíme, co od nás očekávájí.
• Renovovat zařízení tříd, obměnit výzdobu na chodbách.
• Vytvořit společné www.stránky se ZŠ T. G. Masaryka
Chroustovice.
Naši práci nám v letošním roce ztížil odchod paní učitelky na MD a velká absence druhé paní učitelky. Přesto se
nám podařilo situaci zvládnout a doufáme, že od září
2013 bude vše nachystané na školní rok 2013 – 2014.
Na závěr Vám i Vašim dětem přeji příjemné prožití letních měsíců a načerpání pozitivní energie.
Za kolektiv MŠ Ludmila Jelínková

Upomínka na karnevalové veselí

Naši žáci po zkoušce z anglické konverzace

Nejlepší - zleva: E. Máslová, N. Bulvová, K. Piňosová, A. Váňová
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POUŤ VE LHOTĚ U CHROUSTOVIC

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
ČZS Chroustovice zorganizoval 26. dubna úklid naučné
stezky. Práce se zúčastnili zejména mladí zahrádkáři se
svými rodiči. Skupina 11 dětí a dospělých měla za úkol
vyčistit okolí naučné stezky u chroustovického zámku od
odpadků a suché trávy. Odměnou jim pak byla prohlídka
části areálu učiliště, úseku farmářského a zahradnického.
Při práci se děti seznámily s poločasem rozpadu některých odpadů a při prohlídce i s historií místního zámku.

Sbor dobrovolných hasičů
Lhota u Chroustovic
Vás srdečně zve dne 13. 7. 2013

na tradiční

ve vojenském stylu
Program:
• od 8:00 turnaj v malé kopané pro pozvané týmy
• od 14:00 tematický dětský vojenský den
• v 15:30 ukázka výcviku vojenských dobrovolníků
• od 16:00 lhotecká lávka
• po celou dobu hudba DJ Jarda
Občerstvení:
• alko i nealko
• klobásy, kýta
• zmrzlina, ledová tříšť
Pro děti:
• trampolína
• plavba na raftu
• jízda na koni
• sladké odměny
V průběhu tematického dětského dne bude ke zhlédnutí nové vozidlo HZS Skuteč a historické vozidlo
HZS Topol.

21. června pak připravili členové ČZS Chroustovice pro
děti zábavné odpoledne. Děti, rozdělené na dvě družstva, plnily jednotlivé disciplíny zaměřené na znalost
rostlin, stromů, keřů, ale i na zdokonalování zručnosti
a dovedností. Ve finále nebylo ani tolik důležité, které
družstvo nasbíralo víc bodů a vyhrálo, ale spíše to, že
jsme se mohli sejít, pobavit se a strávit tak příjemně nedělní odpoledne.
J. D.
II. ročník Memoriálu Josefa Hrubeše
POZVÁNKA

Zveme všechny „soudruhy a soudružky“
městyse Chroustovice na
II. ročník Memoriálu Josefa Hrubeše,
který se uskuteční dne 13. 7. 2013
v místním sportovním areálu TJ Městec.
Celá akce je koncipována v duchu návratu do
socialismu. Přijďte spolu s námi zavzpomínat na
časy minulé.
Součástí akce bude spartakiáda žen, kopaná žen,
literární pásmo pionýrů, losování „matesa“, zápas starých gard, dětský den a mnoho dalších doprovodných akcí.
Za TJ Městec předseda oddílu Ing. Josef Novák
INZERCE

Kadeřnictví

Andrea Střílková

Závodí 97, Chroustovice

Vás zve k návštěvě…

Nabízí tyto špičkové služby:
Ø Stříhání + foukaná 100 – 180 Kč
Ø Barvení + stříhání + foukaná 300 – 350 Kč
Ø Melírování + stříhání + foukaná 300 – 350 Kč
Ø Trvalá + stříhání + foukaná 300 – 350 Kč
Ø Společenské a svatební účesy 150 – 300 Kč
Ø Pánské stříhání 70 Kč, dětské 50 Kč
Ø Poradenství
Ø Prodej dárkových poukazů
Provozní doba dle objednání
Těším se na Vaši návštěvu!
Tel.: 737 986 683
Andrea Střílková

O POHÁR STAROSTKY MĚSTYSE
V sobotu 14. 9. 2013 se uskuteční opět v areálu Základní
školy Chroustovice tradiční hasičská soutěž v požárním útoku
O pohár starostky Městyse Chroustovice.
Prezentace bude od 9 do 10 hodin, soutěž od 10 hodin, zúčastní se jí družstva mužů, žen i dětí.
Bohaté občerstvení bude opět zajištěno, snad nám bude nakloněno i počasí. Všichni jste zváni, přijďte podpořit soutěžící.
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ZA MVDr. JANEM URBANEM

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se
přišli rozloučit s naším synem Martinem.
Děkujeme za ústní i písemné vyjádření soustrasti,
za slova útěchy a účasti s naším bolem, za květiny
pro Martina.
Jaroslav a Miloslava Bečičkovi s rodinou

V sobotu 6. 4. 2013 byl
za velké účasti občanů
z Chroustovic a okolí
křesťanským způsobem
z kostela sv. Jakuba na
místní hřbitov pohřben
pan MVDr. Jan Urban
(nar. 1. 1. 1949 v Bobrůvce u Žďáru nad Sázavou). 2. 4. 2013 podlehl
v Chroustovicích ve věku
64 let těžké nemoci.
Pohřební obřady koncelebrovali čtyři kněží s Chroustovicemi spjatí (Josef
Hubálek, Stanislav Hájek, Jaromír Bartoš a René
Mandys).
Zemřelý Jan Urban byl druhorozeným ze čtyř dětí
rodiny lesního dělníka v Bobrůvce. Zde také navštěvoval základní školu. V letech 1965 - 1969
vystudoval Střední zemědělskou technickou školu
v Kroměříži, poté absolvoval v letech 1969 – 1975
Vysokou školu veterinární v Brně.
V naší obci založil v roce 1979 rodinu a pracoval
jako veterinář v OVS Chrudim s působností pro
zemědělská družstva v Chroustovicích a Rosicích
u Chrasti. Od roku 1993 provozoval soukromou
veterinární praxi na Závodí v čp. 70 .
Po roce 1989 byl po mnoho let (až do své smrti)
členem Obecního zastupitelstva, několik let byl i
členem Rady zastupitelstva a krátce také místostarostou. Do těchto zastupitelských funkcí byl volen
jako nestraník za ČSSD.
Od 90. let minulého století působil v místním
kostele při bohoslužbách jako varhaník, třebaže
byl hudebním samoukem. Má osobní zásluhu na
generální opravě místních historických varhan
v roce 2002. Podpořil ji významným osobním
finančním darem...
MVDr. Jan Urban byl po 34 let, která prožil jako
chroustovický občan, znám jako tichý, skromný
a pracovitý člověk, který vynikal věrností své víře,
rodině, povolání a obci. Zvláštní shodou okolností
byla poslední kniha, kterou jako velký čtenář četl,
ale již nedočetl, kniha o číhošťském faráři Josefu
Toufarovi „Jako bychom dnes zemřít měli.“
Naší obci bude v oborech své působnosti dr. Jan
Urban velmi chybět. Čest jeho památce !
P. S.

Jménem naší rozvětvené rodiny děkuji všem,
kteří se přišli naposledy rozloučit s mou manželkou
Naděždou Herynkovou.
Současně děkuji za květinové dary a projevy
soustrasti.
Jaroslav Herynek

POVODNĚ 2013
Když se počátkem června rozlévaly velké řeky po celých Čechách, zdálo se, že Pardubický kraj bude ušetřen.
Avšak neuběhly ani tři týdny a v našem kraji se po vydatných deštích rozvodnila Chrudimka i Novohradka.
25. 6. byl místním rozhlasem v Chroustovicích vyhlášen III. povodňový stupeň. V Luži v té době dosáhla řeka
výšky 254 cm.
Na ochranu majetku byly k dispozici pytle s pískem.
Občané se připravovali na nejhorší. V noci na 26. 6. začala voda konečně klesat a kromě zaplavených zahrádek
se naštěstí voda z řeky do žádného domu nedostala.
Zato spodní voda nebývale stoupla a zatopila sklepy
a garáže i občanům, kteří mají k Novohradce daleko.
Výrazně v těchto chvílích pomáhali členové SDH
Chroustovice, kterým občané velice děkují.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou za hojnou účast všem účastníkům posledního rozloučení s mým manželem
dr. Janem Urbanem dne 6.4.2013.
Děkuji rovněž za všechny projevy soustrasti,
květinové dary, pomoc při zařizování pohřbu i za
tichou vzpomínku.
Eva Urbanová s dcerami Lenkou a Terezou
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70 LET OD SMRTI VÁCLAVA OLIVY, AUTORA MONOGRAFIE O CHROUSTOVICÍCH
Za bílou zdí svaté Anny,
mizí všechny boly - rány.
Tato slova najdeme na pomníku římskokatolického kněze a historika Václava Olivy (23. 3. 1870 v Třeboníně
u Čáslavi – 17. 10. 1943
v Hrochově Týnci) v blízkosti hřbitovní kaple sv.
Anny na hřbitově v Hrochově Týnci.
Václav Oliva, pocházející
z početné selské rodiny, vystudoval Gymnázium v Německém Brodě a Novém
Bydžově,
bohoslovectví
pak v Hradci Králové, na
kněze byl vysvěcen v roce
1893. Jako kaplan působil na několika místech, a to
v Krouně u Hlinska, ve Svratce, v Rané, v Luži a také
v Chroustovicích (zde v letech 1908 – 1911).
Nakonec byl jmenován farářem v Radhošti u Vysokého
Mýta, kde však prožil osudný konflikt v roce 1920 v souvislosti se vznikem Československé církve husitské.
Svůj život dožíval v Hrochově Týnci. Byl katolickým
knězem velmi horlivým a současně také velmi pilným
autorem historických studií, zaměřených především na
náboženské a regionální dějiny.

V příslušné historické literatuře (je řazen do dějepisectví
regionálního a popularizujícího) o něm najdeme tuto
hodnotící větu: „Na základě pramenů, ale s dogmatickým odsudkem podal svratecký duchovní V. Oliva řadu
jinak důležitých zpráv o náboženském hnutí blouznivců
na Rychmbursku v první polovině 19. století.“
Třebaže jeho studie jsou dnes pozapomenuté a velmi
obtížně dostupné, zůstává pro chroustovické občany
i občany z blízkých obcí se smyslem pro historii a tradici
prvním autorem monografie o našem městysi. Čtenáři
našeho zpravodaje se také v několika minulých číslech
mohli seznámit s některými jeho přetištěnými články
vzpomínkového rázu. Z jeho mnoha studií by zaujaly
dnešní ctitele historie i některé jiné Olivovy práce, např.
Dějiny Chlumku u Luže ve světle pravdy (1904), O králi
– alkoholu (1906), O selském povstání na Litomyšlsku
1680 (1924), O záboru kostela a fary v Radhošti u Vysokého Mýta dne 21. 11. 1920 (1940). Zvláště pak je musí
oslovit historická studie pod názvem Chroustovice
(Stručné a soustavné dějiny místní ) z roku 1913.
I po sto letech zní uším obyvatel Chroustovicka, trvalým
i přechodným, starším i mladším, docela příjemně úvodní souvětí z této práce:
„Ve vlnité rovině východních Čech mezi Chrudimí a Vysokým Mýtem tulí se příjemná osada, městys Chroustovice, která s okolím, bývalým to panstvím chroustovickým,
tvoří skupinu naší vlasti ne sice přírodně krásnou a divokou, ale přece milou a utěšenou.“
Pavel Studnička

LHOTA U CHROUSTOVIC MÁ TAKÉ SVOU VÝZNAMNOU OSOBNOST
Prof. PhDr. Karel Čupr se narodil 27. 12. 1883 a své
dětství a časné mládí prožil ve Lhotě u Chroustovic.
Na gymnázium dojížděl do Vysokého Mýta. Vysokou
školu absolvoval v Praze. Byl nejen výborným studentem, ale také oblíbeným a populárním společníkem.
Po dokončení studia působil jako profesor v Praze, potom na České vysoké škole technické v Brně, kde se
stal v letech 1933 - 1935 rektorem.
Jeho zásluhy spočívají hlavně v pracích z oboru matematiky a deskriptivy a v obraně vysokého učení v nejtíživějších dobách.
Ve 30. letech 20. století se jako rektor české techniky
v Brně zasazoval o zachování její celistvosti, když měla
být v rámci úsporných opatření vlády značně redukována, např. zrušením odboru architektury.
Vydal knihy Geometrie ke zkouškám (1941), Algebra ke
zkouškám (1942) a Aritmetické hry (1942).
Byl dopisujícím členem Královské učené společnosti
nauk a čestným členem Jednoty českých matematiků
a fyziků.
Napsal životopis matematika Václava Šimerky (faráře
v Jenišovicích) a statistickou studii Ubývání venkovského obyvatelstva. Psal také o hudbě a divadle.
Tento výjimečný pedagog a matematik zemřel 22. září
1956.
L. S.
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ZE VZPOMÍNEK FARÁŘE OLIVY (3.část)
Z mých vzpomínek na
pobyt řezenské knížecí rodiny Thurn — Taxiské
v Chroustovicích:
Po uvítání následovalo
v zámku představení jednotlivých mužů, korporací,
stavů a podobně. Kněžstvo
zase šlo nejdříve. Vytvořilo
dvě řady. Kníže pán jimi
prošel, ukláněje se na obě
strany a promluvil jen něco
málo s nejstaršími duchovními. Paní kněžna však zato
zastavila se u každého kněze a položila mu několik
otázek, jako například, jak se mu líbí na taxiském patronátě, má-li dostatečné příjmy, jak dlouho bude asi čekati
ještě na lepší beneficium, má-li zbožný lid atd.
Přitom došlo i k veselejší scéně. Stál jsem totiž
u mladičkého kaplana, na kterém bylo pozorovati, čím
blíže paní kněžna k němu přicházela, stále větší trému.
Paní kněžna jakožto arcivévodkyně rakouská, jejíž
nejvyšší člen, císař rakouský byl také králem českým
a uherským, titulovala se výrazem: „Kaiserliche und
Königliche Hoheit“, tj, „Císařská a královská Výsost“
anebo jen krátce Císařská Výsost. A to se stalo onomu
velebníčkovi osudným. Při oslovení paní kněžny užil
totiž místo Kaiserliche Hoheit, zaměniv z trémy písmeno

h v z, slov „Kaiserliche Hochzeit“, tj. císařská svatbo.
Ale paní kněžna zpozorovavši to, mimo maličký úsměv,
jenž podobal se nejmenšímu, ale příjemnému vánku,
nedala ničím jiným na sobě toto překvapení znáti. Zato
onomu velebníčkovi po celý život až do smrti kolegové
neříkali mezi sebou jinak než Páter Hochzeit.
Knížecí rodina přivezla si k pobytu v Chroustovicích
i svého řezenského zámeckého kaplana, který v zámku
každodenně sloužil pro ni mši svatou. Farní duchovenstvo
bylo tedy na ten čas této povinnosti v Chroustovicích
zbaveno.
Knížecí tento kaplan slul Bauerle, to je česky Sedláček.
Byl rodem Bavorák a mluvil jen německy a latinsky.
Když pak tento kaplan přišel do fary, jak mezi kněžími

je obyčej, se představiti, pozval jej šéf ze slušnosti na
večeři. Kaplan milerád přišel, a to proto, že mohl si
v Chroustovicích alespoň s někým pohovořiti. Přirozeně
za večeře hovořili jsme s ním jednak o církevních
bavorských poměrech a jednak o poměrech při knížecím
taxiském dvoře, abychom si své světové vědomosti
trochu obohatili. Tak např. tázali jsme se kaplana
Bauerleho, jak kníže pán obsazuje fary.
„Kníže pán“, odpovídal nám řezenský velebníček, „má
v Bavořích 14, ve Virtenberku 66, v Prusku 16, v Čechách
25 a v Chorvatsku 15, čili dohromady 136 far a mezi nimi
jsou v Prusku i některé fary protestantské, jako např.
v Krotočíně a jinde. Je to tedy malá diecéze pro sebe.
Proto kníže pán sám neobsazuje, ale jenom obsazovací
dekrety podepisuje. Obsazování samo vykonává zvláštní
církevní rada, skládající se z předsedy a čtyř votantů
(hlasujících radů). Zámecký kaplan funguje v této radě
jen jako církevně právní poradce, aby při obsazování
nestalo se něco, čemu by církevní právo ať katolické, ať
protestantské odporovalo. O žádostech rozhodují jen
čtyři radové, kteří jsou laiky. Předseda zasahuje pouze
při rovnosti hlasů. Ovšem hlasování se musí díti jen dle
jistých pravidel, stanovených knížetem, z nichž hlavní je,
že pokud možno, má se vždy vyhověti návrhu konsistoře
a jenom v případech mimořádných a zvlášť odůvodněných
návrhu ředitele panství jako patronátního komisaře,
přimlouvá-li se tento za kněze, který od konsistoře je na
druhém místě. Dle toho tedy ten, kdo je ze žadatelů na
třetím místě, nebývá nikdy prezentován, leč by biskup,
jako to dělává královéhradecký Eduard Brynych, nedbaje
někdy návrhu konsistoře, osobně se obrátil na knížete
pána. Pak mu bývá vždy vyhověno“.
Jindy jsme se velebníčka Bauerleho tázali na bohatství
knížete pána a hlavně, co knížecí statky vynášejí. Odpověděl: „Kníže pán je veliký boháč. Má celkem 123.765,2944
ha půdy. Ovšem v tom jsou i zastavěné plochy a lesy. Lesy
o sobě činí 91.239,3805 ha. Správou všech knížecích
statků je pověřena dominijní komora v Řezně. Jí podléhá
10 centrálních ředitelství, a to ve Sv. Emmeramu, Worthu
nad Dunajem, Sulzheimu, Obermarchthalu, na zámku
Taxisu, v Krotočíně, Litomyšli, Rychmburce, Chotěšově
a Banii, u nichž působí přes 300 úředníků mimo lesní
a služební personál.
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Statky samy pro osobu knížete pána vynáší sotva půl
procenta a všecky ostatní příjmy jdou k uhrazení služebních platů úřednictva, dvora a lesního i služebního personálu. Ovšem v poslední době, poněvadž dříví v ceně
stouplo, stouply také vlastní knížecí příjmy asi na jedno
procento. Peněz, jež plynou do rukou knížete pána, užívá
tento k udílení nejrozmanitějších darů k účelům státním,
církevním, charitativním, spolkovým apod. Proto, ač příjmy z knížecích statků jsou opravdu veliké, neušetří se
vlastně ničeho. Vše zase jde zpět mezi lid...“
Jindy opětně, když jsme se zámeckého kaplana
dotazovali na jeho vztahy ke knížecí rodině, týž podal
nám následující informaci:
„Každodenně, dlí-li knížecí rodina v Řezně, obyčejně
o půl desáté čítám pro ni tichou mši svatou. Jsem také
jejím zpovědníkem. Paní kněžna zpovídá se každého týdne a kníže pán velmi často, jednou, dvakrát anebo i třikrát v měsíci. Jinak bydlím sám pro sebe a stravuji se,
ovšem z knížecí kuchyně, také sám pro sebe. Zato k oficielním hostinám anebo v době hlavních svátků bývám
zván tak, jako každý jiný host. S knížecí rodinou vyjíždím
ze Řezna jenom tenkráte, vyjíždí-li s ní celý knížecí dvůr,
jako např. letos sem, do Chroustovic. O faru mohu žádati jako každý jiný patronátní kněz, ale nemám při tom
nejmenší přednosti. Rozhoduje o mně církevní rada...“
Tyto a jiné podobné informace byly pro mne a mého
šéfa velmi zajímavými zprávami. Poznávali jsme alespoň z nich nejen ušlechtilost panující knížecí rodiny, ale
i katolicky pevné a zbožné přesvědčení zcela dle taxisko
rodového hesla: Perpetua fide, tj. česky „Věčnou (nezlomnou) vírou“.
Druhého dne po příjezdu knížecích manželů do
Chroustovic r. 1898 na druhou hodinu odpolední byl
ohlášen jich příchod do farního chrámu Páně.
Z té příčiny bylo vše v kostele upraveno a připraveno.
Před svatostánkem planulo 12 svící a bylo umístěno delší
klekátko, potažené červeným plyšem. Rázem druhé
hodiny přišli knížecí manželé postranním zámeckým
vchodem, vedoucím na chroustovické náměstí. Paní
kněžna byla oblečena v prostou, ale přitom nádhernou
bílou robu a knížecí pán byl oděn tmavohnědým
elegantně jednoduchým šatem. V levici nesl paní kněžně
modlitební knížky. U otevřených dveří očekávalo je
místní duchovenstvo, děkan s kaplanem. Pan děkan
velmi jemnou a krásnou řečí, a to českou a německou,

oba uvítal. Domluviv, s úklonou poodstoupil a knížecí
manželé kráčeli tiše a zbožně k hlavnímu oltáři, kdež
poklekli na připravené klekátko. Knížecí pán modlil se
zpaměti, kdežto paní kněžna, přijavší od knížete pána
podanou jí modlitební knížku, modlila se z ní. Kněží
klečeli za nimi u mřížek, oddělujících kněžiště od
chrámové lodi. Všude panovalo opravdu kostelní ticho.
Po vykonaných modlitbách knížecí manželé povstali
z klekátka a ubírali se zpět k hlavním dveřím. Přitom se
zastavovali, pilně si prohlédli knížecí oratoř, kazatelnu
a jednotlivé oltáře, rozmlouvajíce pološeptem o jejich
umělecké ceně. Pan děkan přitom podával jim potřebné
informace. Když došli k hlavním dveřím, přistoupiv kníže pán k panu děkanovi, otázal se jej přímo: „Co byste si,
pane děkane, na památku naší návštěvy pro svůj kostel
přál?“ Pan děkan trochu zmaten, neboť podobné otázky
nečekal, odpověděl: „Za rok bude zde biřmování a potřebuji opravit celý vnitřek kostela.“ A kníže pán, již mu
nedav domluviti, prohlásil: „Pane děkane, dejte všecko
v kostele opraviti dle své vůle a svého dobrozdání, aby pan
biskup, až přijede, byl úplně spokojen. Já to zaplatím.“
Zatím však přišla řada i na mě. Co totiž kníže pán
vyjednával s panem děkanem opravu kostela, otázala se
paní kněžna mě německy ovšem: „Odkud jste, velebný
pane, rodák?“ a uslyševši, že od Čáslavě, s úsměvem
připojila: „Tedy dobrý Čech. A mluvíte německy?“
Odpověděl jsem: „Ne ovšem jako mluví náš pan děkan,
ale trochu mluvím. Studoval jsem jazyk německý na
gymnáziu a v semináři měli jsme jako bohoslovci některé
přednášky i zkoušky německé. Rozumím tedy všemu
i mluvenému i psanému, ale mám-li sám mluviti, musím
nejprve česky myslet a myšlenku svou do němčiny si pak
překládati.“ „Věřím tomu,“ svolovala paní kněžna, „já
bývala s otcem často mezi Slováky a jednu komornou
mám z Čech ze Sloupnice u Litomyšle. Proto také trochu
česky rozumím. Ba docela mám české modlitby, které
jsem si vzala s sebou na cestu do Čech. Čechy mám velice
ráda. Je to krásná země a lid její je dobrý“, dodavši
česky: „S Pánem Bohem.“ Za ta hřejivá slova políbil
jsem paní kněžně na rozloučenou zase její pravici...
Na vysvětlenou tohoto jednání a slov paní kněžny
musím připomenouti, že Markéta Klementina jako dcera
rakouského arcivévody Josefa, který měl statky na
Slovensku, dlívala tam dosti často.
Historické fotografie z archivu J. Drbala
Dokončení příště
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FOTBAL V CHROUSTOVICÍCH
TABULKA - Okresní p�ebor dosp�lých
Rk. Tým
Záp + 0 1.
Nasavrky A
26 18 2 6
2.
Chroustovice
26 17 2 7
26 17 2 7
3.
Prose�
26 14 6 6
4.
Tun�chody A
5.
Rozhovice
26 13 4 9
26 13 3 10
6.
Stolany
7.
Prachovice
26 12 0 14
26 11 2 13
8.
Rvá�ov
9.
Svídnice
26 10 3 13
10. Ronov
26 10 0 16
26 8 4 14
11. Vítanov A
12. Svratouch
26 9 1 16
13. Holetín
26 9 1 16
26 5 2 19
14. Hroch�v Týnec

Skóre Body
92:48
56
93:53
53
98:41
53
63:32
48
53:34
43
83:59
42
64:84
36
59:72
35
41:60
33
42:62
30
43:60
28
50:83
28
48:61
28
24:104 17

TABULKA - Okresní p�ebor starích ák�
Rk. Tým
Záp + 0 - Skóre Body
1.
Chroustovice
18 16 2 0 124:6
50
18 13 1 4
90:13
40
2.
Bítovany
18 12 1 5
72:26
37
3.
Hroch�v Týnec
18 10 2 6
62:26
32
4.
Prose�
18 9 2 7
81:60
29
5.
Vítanov
18 6 5 7
50:50
23
6.
Ct�tín
7.
Rosice
18 5 2 11 30:72
17
8.
Ronov
18 5 0 13 37:126 15
18 4 1 13 38:82
13
9.
Rvá�ov
10. Svídnice
18 2 0 16 18:141
6

Naši starší žáci získali v sezóně 2012/2013 titul
vítěz okresního přeboru

Nahoře zleva: trenér Josef Hynek z Moravan, Kuba Rejman,
Ríša Hynek, Michal (hráč z Moravan), Matěj Provazník, Vojta
Pospíšil, Jarda Koreček
Dole zleva:brankář Michal Krejčík, Kuba (hráč z Moravan),
Tomáš Beránek, Vejce (hráč z Moravan), René Gábor, Dominik
Hudek, Dan Šotola, Roman Šmejda

Mužstvo dospělých postoupilo
z OP do I. B třídy skupiny A

TABULKA - 3. t�ída dosp�lých
Rk. Tým
Záp + 0 - Skóre Body
26 20 3 3 91:48
63
1.
Junior Skute�
2.
Chrast
26 16 5 5 73:33
53
3.
Rosice
26 15 5 6 64:51
50
26 15 2 9 59:47
47
4.
Zaje�ice
26 13 4 9 49:42
43
5.
He�man�v M�stec B
26 13 3 10 65:49
42
6.
K�ianovice
26 11 6 9 71:53
39
7.
Slati�any B
8.
Trhová Kamenice
26 8 6 12 50:56
30
26 9 3 14 36:67
30
9.
M�stec
10. Orel
26 8 4 14 53:69
28
11. Horní Bradlo
26 7 6 13 53:74
27
26 7 5 14 47:56
26
12. Ct�tín
26 7 3 16 38:63
24
13. Bo�ice
26 4 3 19 40:81
15
14. Mí�ov

TABULKA - Okresní p�ebor mladích ák�
Rk. Tým
Záp + 0 - Skóre Body
18 15 1 2 104:32 46
1.
Zaje�ice
18 14 2 2
93:22
44
2.
Vítanov
18 11 0 7 101:56 33
3.
D�enice
4.
Svratouch
18 8 2 8
52:43
26
18 6 2 10 44:69
20
5.
Kameni�ky
6.
Horní Bradlo
18 3 0 15 34:87
9
7.
Chroustovice
18 1 1 16 31:156
4
TABULKA - Okresní p�ebor futsal
Rk. Tým
Záp +
1.
FK G12 Chrudim
18 14
2.
SK Rozhovice
18 11
3.
Sklepy Chrudim
18 10
4.
Mongolia Herálec 18 9
5.
United Chrudim
18 9
6.
He�man�v M�stec 18 9
7.
Instal Zeman
18 6
8.
FC Santos
18 6
9.
Miba-Sport
18 5
10. Komtur Chrudim
18 4

0
1
2
1
1
1
1
3
1
2
1

3
5
7
8
8
8
9
11
11
13

Skóre
77:40
75:52
75:60
65:67
53:61
70:58
52:67
48:64
42:67
52:73

Body
43
35
31
28
28
28
21
19
17
13

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

