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TURISTÉ OBJEVUJÍ CHROUSTOVICE

VELKÝ ÚSPĚCH ZAHRÁDKÁŘŮ

Od roku 2009, kdy byl chroustovický zámek zpřístupněn veřejnosti, navštěvují jej turisté z celé naší republiky a také ze zahraničí. Častými návštěvníky jsou hosté
z Polska, ale byla zde i návštěva ze Spojených států amerických i z Ruska. Ojedinělé nejsou ani návraty bývalých
rodáků, kteří dnes žijí v zahraničí a rádi se vracejí na
místa svého mládí.
V průběhu návštěvy se jim dostane informace o současném odborném učilišti, které v zámku sídlí a zároveň
o něj i pečuje.
V historii zámku i našeho městyse jsou také připomenuti
naši slavní rodáci.
Na začátku prohlídky jsou hosté provedeni chodbami
zámku, v jedné z učeben jim je promítnut krátký film,
který zde natočila regionální televize pod názvem Rozhlédni se po kraji. Prohlídka pokračuje ukázkou bývalé
knihovny a zrcadlového sálu, který je návštěvníky velmi
oceněn a v němž se rádi fotografují.

Výstava v Častolovicích znamenala tentokrát velký
úspěch chroustovických zahrádkářů.
Ve dnech 3. - 5. října 2014 se v Častolovicích konala
16. oblastní zahrádkářská výstava pod názvem Zahrada
východních Čech. Součástí výstavy byla soutěž o nejlepší naaranžovanou misku ovoce. Naše organizace vystavovala 2 exponáty, na jejichž přípravě se podíleli dospělí
a také mladí členové

Překvapením pro nás bylo, že zahrádkáři z Chroustovic obsadili 1. místo s miskou č. 17.

Návštěva ze Strakonic

Z terasy na jižní straně zámku se otevírá překrásné panorama zámecké zahrady, založené a udržované ve francouzském stylu.
Následuje krátká procházka zámeckým parkem a arboretem.
Turisté se také často zajímají o překrásně opravený bývalý statek, kde nyní působí místní prosperující firma.
V upomínku obdrží návštěvníci informační leták s historií Chroustovic a zapíší se do pamětní knihy. Jiří Drbal

Zájezd z Českého Těšína

Druhý exponát skončil na čtvrtém místě. Poděkování
patří především paní Bohumile Máslové, která navrhla
naše vystavované misky ovoce velice dobře.
Pořadatelům se podařilo ukázat mnoho
zajímavých zahrádkářských výpěstků
a novinek. Tyto pravidelné výstavy
ukazují nejen to, co se dá na zahrádkách vypěstovat, ale dávají i návody,
jak dosáhnout co nejlepších výsledků,
radí novým pěstitelům a učí je milovat
přírodu kolem nás.
Kromě toho zde nabízejí také potřeby
a pomůcky pro zefektivnění práce zahrádkářů.
Předseda ZO ČZS Chroustovice Jiří Drbal

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané dne 15.12. 2014

PRACOVNÍ DOBA A ÚŘEDNÍ DNY ÚŘADU
MĚSTYSE CHROUSTOVICE

Zastupitelstvo městyse schvaluje

Úřední dny:
Pondělí a středa: 7.00 – 11.30 a 12.00 – 16.30
Pracovní doba:
Úterý, čtvrtek: 7.00 – 11.00 a 11.30 – 15.00
Pátek: 7.00 – 11.00 a 11.30 – 14.30

V pracovní době je budova úřadu otevřena veřejnosti, ať se jedná o dny úřední či neúřední.
Úřední dny jsou stanoveny především z důvodu
zajištění přítomnosti pracovníků na úřadě.
V ostatní dny mohou pracovníci úřadu vykonávat
i jiné povinnosti mimo budovu úřadu a občané nemají jistotu, že pracovníka, pokud si nedohodnou
individuální schůzku na neúřední den, zastihnou.
Výpis usnesení z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva městyse Chroustovice dne 5.11.2014
Zastupitelstvo městyse určuje a schvaluje
• ověřovatele zápisu Ing. Annu Kašparovou a Jiřího Drbala
• zapisovatele Radku Novotnou
• členy návrhové a volební komise ve složení:
Ing. Miroslav Tégl, Michaela Vodičková a Bc. Roman
Mrázek
• program ustavujícího zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele.
2. Schválení programu.
3. Volba starosty, místostarosty a dalších členů rady.
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru.
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích.
6. Diskuse.
• dlouhodobé uvolnění člena zastupitelstva pro výkon
funkce starosty městyse v souladu s § 84 odst. 2 písm. k)
zákona o obcích,
• stanovuje dle zákona o obcích 5 členů rady městyse
v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích.
Zastupitelstvo městyse volí
• starostku Marii Tlapákovou,
• místostarostu Karla Kouckého,
• další členy rady Bc. Marka Tesaře, Ing. Miroslava Tégla
Zastupitelstvo městyse zřizuje a volí
• finanční výbor,
• předsedu finančního výboru Ing. Miroslava Tégla,
• členy finančního výboru Michaelu Vodičkovou, Petru
Dostálovou,
• kontrolní výbor,
• předsedu kontrolního výboru Oto Tučka,
• členy kontrolního výboru Ing. Annu Kašparovou,
Josefa Chytila.
Zastupitelstvo městyse schvaluje
• dle zákona o obcích měsíční odměny neuvolněných
členů zastupitelstva. Odměna bude poskytována ode dne
přijetí tohoto usnesení.

• plnění usnesení z minulého zasedání ZM.
Zastupitelstvo městyse zřizuje
• osadní výbory:
Holešovice, Březovice
∗ předseda:
Mrázek Roman
∗ členové:
Blábolil Jaroslav, Hrníčko Bohumil,
Keller Vladislav, Pražák Josef
Lhota u Chroustovic
∗ předseda:
Bc. Tesař Marek
∗ členové:
Ing. Jozefy Miroslav, Matucha Stanislav
ml., Zach Vlastimil, Mgr. Zdražilová Zdeňka
Městec
∗ předseda:
Ing. Kašparová Anna
∗ členové:
Mgr. Dvořák Josef, Mašek Jiří, Matoušek
Pavel, Toman Jaroslav, Vojta Martin, Vojta Vít
Poděčely
∗ předseda:
Uhlíř Jan
∗ členové:
Frýzek Miroslav, Schneider Lubomír,
Sotona Josef, Vačkář Petr
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí
• hospodaření městyse za měsíce leden – říjen 2014.
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
• rozpočtová opatření č. 12 – 14 /2014,
• pravidla rozpočtového provizoria ve znění, že do doby,
než bude přijat a schválen rozpočet městyse pro rok
2015, bude městys Chroustovice hospodařit tak, aby výdaje běžného měsíce v roce 2015 činily maximálně 1/12
rozpočtu městyse pro rok 2014.Výdaje na dlouhodobý
majetek mohou být pořízeny v případech pokračování
v započaté akci v roce 2014,
• rozpočtový výhled na roky 2017 – 2018,
• prodej části pozemkové parcely č. 527/4, ostatní plocha
v k.ú. Městec kupujícímu RNDr. Zdeňku Šafránkovi,
bytem Schwarzovo náměstí 1084, 530 03 Pardubice za
cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady spojené
s vyměřením a převodem pozemku hradí kupující.
Poplatníkem daně z nabytí nemovité věci je nabyvatel,
• dodatek č. 2 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 je uzavřen na dobu
určitou, a to do 31.12. 2016 s výpovědní lhůtou 6 měsíců,
• dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy se statutárním městem Pardubice na výkon úkolů vyplývajících ze zákona
o obecní policii na území městyse Chroustovice Městskou policií Pardubice v rozsahu tří směn v kalendářním
měsíci. Tento dodatek smlouvy je uzavřen na dobu určitou, a to do 31. 12. 2015,
• upravené zadání změny č. 1 územního plánu Městyse
Chroustovice,
• dodatek č. 1 smlouvy o půjčce pro MAS Skutečsko,
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Košumbersko a Chrastecko, o.s. na projekt „MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s. - aktivní místní
partnerství pro rozvoj regionu“. Tento dodatek prodlužuje termín splatnosti půjčky do 31. 12. 2015,
• mimořádný neinvestiční příspěvek pro TJ SOKOL
Chroustovice ve výši 30 000,- Kč na úpravu prostoru pod
jevištěm v Sokolovně Chroustovice 27 v roce 2014.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí
• zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse

Chroustovice za rok 2014. Při dílčím přezkoumání
hospodaření městyse nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané dne 26.1. 2015
Zastupitelstvo městyse schvaluje
• plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
• uzavření veřejnoprávní smlouvy se statutárním městem
Pardubice na výkon úkolů vyplývajících ze zákona
o obecní policii na území městyse Chroustovice Městskou policií Pardubice v rozsahu tří směn v kalendářním
měsíci na dobu určitou do 31. 12. 2015,
• text smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 1021C14/49 na pozemek, označený jako
p.p.č. 772/207 v obci Chroustovice, k.ú. Lhota u Chroustovic se stranou budoucí povinnou z věcného břemene
(služebnosti), tj. Česká republika – Státní pozemkový
úřad, IČ 01312774,
• text smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 1022C14/49 na pozemek, označený jako
p.p.č. 772/207 v obci Chroustovice, k.ú. Lhota u Chroustovic se stranou budoucí povinnou z věcného břemene
(služebnosti), tj. Česká republika – Státní pozemkový
úřad, IČ 01312774,
• paní starostku Marii Tlapákovou do funkce určeného
zastupitele při pořizování změn územního plánu Městyse
Chroustovice.
Zastupitelstvo městyse zřizuje
• osadní výbor Mentour
∗ předseda:
Karlišová Alena
∗ členové:
Janeček Miloš, Málek Vlastimil, Pražák
Roman, Záruba David
Zastupitelstvo městyse ruší
• dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy T. G.
Masaryka a mateřské školy, Chroustovice, okres Chrudim, ze dne 27. 11. 2009 schválené Zastupitelstvem
městyse Chroustovice (bod 9e) dne 30. 11. 2009.
REKONSTRUKČNÍ PRÁCE
O loňských prázdninách proběhla rekonstrukce střešní
krytiny na obecní budově čp. 96 – na poště v Chroustovicích. Na základě rozhodnutí památkového úřadu v Chrudimi byla použita pálená střešní taška Tondach Stodo 12
s povrchovou měděnou engobou. Celková rekonstrukce
byla hrazena z finančních zdrojů Městyse Chroustovice.
V letošním roce bychom rádi pokračovali s výměnou
oken a zateplením fasády.

PŘECHOD PRO CHODCE V MĚSTCI

Na základě žádosti osadního výboru Městec byla
svolána schůzka s Policií ČR, zástupci Krajského
úřadu a Ředitelství silnic a dálnic ohledně vybudování přechodu pro chodce na silnici 1. třídy č.17
v Městci.
Zápis z jednání:
Dne 3. 2. 2015 na schůzce zástupců Městyse
Chroustovice, ŘSD ČR – správa Pardubice, Policie
ČR KŘP Pk, odboru služby dopravní policie a Krajského úřadu Pk – ODSH se projednávala problematika bezpečnosti silničního provozu na silnici
1. třídy v obci Městec.
• Požadované zřízení přechodu pro chodce v tomto úseku je z hlediska bezpečnosti silničního provozu nevhodné a neodpovídá platným ČSN. Bylo navrženo následující řešení:
• Z obou směrů bude před příjezdem do obce doplněno vodorovné dopravní značení ve smyslu
umístění nejvyšší dovolené rychlosti (50 km/h)
a opticko - psychologické brzdy v akustickém provedení.
Předpokládaný termín do května 2015.
• Obec prověří možnost umístění ukazatele rychlosti na příjezdu do obce.
• Dalším bodem bylo projednání možnosti osazení
informativními cedulemi Zákaz podomního prodeje
na vjezdech do obce. Podle platných předpisů se
nejedná o dopravní značky, ale o reklamní zařízení
umístěné v silničním ochranném pásmu silnice
1. třídy a dle platné legislativy jako takové ho nelze
povolit.
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
V sobotu 28. března 2015 a 19. září 2015 se opět
uskuteční svoz neskladného a nebezpečného odpadu se
zastávkami:
8.00 – 8.20
Lhota u Chroustovic
8.30 – 9.05
Chroustovice – Závodí
9.10 – 9.35
Chroustovice – u Grandu
9.40 – 9.55
Holešovice
10.00 – 10.10
Březovice
10.20 – 10.35
Městec – u nádrže
10.40 – 10.55
Městec – nádraží
11.10 – 11.20
Poděčely – u hostince
11.25 – 11.35
Poděčely – náves
11.40 – 11.55
Mentour – u váhy
Do svozu je možné přivézt elektrozařízení, nábytek,
koberce, podlahové krytiny, plastové předměty, keramiku, olejové hadry, lepidla, ředidla. Pneumatiky pouze
v množství max. 4 ks.
Do svozu nepatří zemina, stavební suť, popel, sklo
a rostlinný materiál.
Žádáme občany, aby předměty určené ke svozu předali
osobně přímo pracovníkům Technických služeb Hlinsko.
Důrazně upozorňujeme, že je nutno předměty určené ke
svozu přivézt těsně před odvozem, jakékoliv hromadění předmětů předem na svozových místech není přípustné a bude považováno za přestupek.
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SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ

VZPOMÍNKA NA NAŠE OBČANY
Dne 11. března 2015 uplyne 10 let od
doby, kdy nás navždy opustil manžel
a tatínek Vladimír Šolín.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Hana a dcery
Hana a Zuzka s rodinami

sociální družstvo
Více na www.diakoniebroumov.org,www.facebook.com/broumovdiakonie

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
Ø Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Ø Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
Ø Látky (minim. 1 m2, prosíme, nedávejte zbytky látek)
Ø Domácí potřeby – nádobí (bílé i černé, skleničky (zabalené v krabici)
Ø Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Ø Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Ø Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Ø Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Ø Peří, péřové přikrývky a polštáře
Ø Menší elektrospotřebiče - mohou být i nefunkční

Děkujeme touto cestou naší kolegyni
Evě Štefcové
za dobře odvedenou práci,
za úsměvy, kterými nikdy nešetřila,
a za odvahu, s jakou bojovala s nemocí.
Kolegové z Úřadu městyse Chroustovice

Věci, které vzít nemůžeme:
Ø Ledničky, televize, počítače, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
Ø Nábytek
Ø Znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční 16. dubna 2015 od 15 - 17 hodin
v Základní škole Chroustovice
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
Tel.: 491 524 342, 724 060 712, 739 999 112

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy
rozloučit s paní Evou Štefcovou.
Děkujeme také za projevy soustrasti a za
květinové dary.

Manžel Pavel a děti Simona a Pavel

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita
České republiky. Úspěch celé
sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí
ve všech koutech republiky, často
i na obcích o několika desítkách
obyvatel.
Tato sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí u nás, a proto velké
díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům.
V tomto roce se uskutečnila již počtrnácté.
Celková hodnota vykoledovaných příspěvků činila
34 944,- Kč.
VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2015
Dočkalová
Peterková
Trunec
Pochobradský
Fuksová
Kasáková
Voříšková
Brandová
Karlišová
Houdková

3
3
1
3
1
3
4
2
3
4

788,00
786,00
596,00
618,00
865,00
719,00
252,00
491,00
041,00
067,00

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit
s panem Milanem Jůzou, a též za květinové dary i písemné a ústní projevy soustrasti.
Maminka Alena Jůzová
a bratr Jaroslav s rodinou

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ROSICE U CHRASTI

děkuje svým věrným zákazníkům a odběratelům za

přízeň projevenou v uplynulém roce.
Čerstvé produkty z jatek a pekárny můžete i nadále
nakupovat v našich provozovnách Synčany, Rosice, Moravany, Bítovany, Dašice, Chrast, Hrochův Týnec, Staré
Hradiště, Chroustouvice, Proseč, Jídelna Karlovina Pardubice.
Stravování je možné v jídelně Rosice i pro zaměstnance
jiných firem.
Obliba čerstvého mléka z našeho automatu v Rosicích
stále stoupá.
Dodáváme zboží po celém Pardubickém kraji ke spokojenosti naší i odběratelů.
V novém roce 2015 přejeme všem hodně zdraví, osobní spokojenosti a pracovních úspěchů!
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ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY ZŠ

POZVÁNKA NA KVĚTNOVÉ OSLAVY 2015

Ve čtvrtek 15. ledna 2015 se na naší škole uskutečnil
zápis žáků do prvního ročníku.
Na předškoláky tentokrát čekaly oblíbené cirkusové postavičky, u kterých musely děti prokázat, zda jsou připraveny stát se školáky.
Kromě toho každý z nich plnil také praktické dovednosti, jako např. správné držení a používání příboru, zavazování tkaniček u bot, zapínání knoflíků, znalosti geometrických tvarů, barev a čísel.

Letošní květnové oslavy
se budou konat
v sobotu 23. května 2015 od 13 hodin
opět v areálu základní školy.
Součástí oslav bude vystoupení mateřské školy,
zahraje kapela Sabrage,
vystoupí šermíři Moradis,
základní škola uspořádá výstavu na téma Jan Hus.
Jako vzácný host vystoupí
KAMILA NÝVLTOVÁ.

Chybět nebude skákací hrad pro děti, občerstvení
včetně koláčků a párku v rohlíku a zmrzliny.
Teď už jen krásné počasí…

Většina předškoláků zvládla zadané úkoly velmi dobře
a už se těšíme, až se s nimi po prázdninách sejdeme.
K zápisu přišlo s rodiči 16 dětí.
Mgr. L. Zářecká a Mgr. A. Dočkalová
SBĚR STARÉHO PAPÍRU

KDO JE KAMILA NÝVLTOVÁ

ZŠ TGM a MŠ Chroustovice pořádá sběr starého
papíru ve čtvrtek 14. května 2015. 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

POPLATKY NA ROK 2015
Oznamujeme, že základní poplatky pro letošní rok se
vybírají v pokladně Úřadu městyse Chroustovice.
Poplatek za svoz a třídění TKO (tuhý komunální
odpad): 500,- Kč za osobu.
Poplatek neplatí osoby vlastnící průkaz ZTP-P.
Poplatek je splatný do 30. 4. 2015.
Poplatek za psa: 100,- Kč, za každého dalšího psa 150,Kč. Poplatek je splatný do 31. 3. 2015.
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.

Kamila Nývltová je mladá česká zpěvačka s jedinečným
hlasovým projevem, sólistka Hudebního divadla Karlín,
divadla Broadway
a divadla Hybernia
v Praze.
Narodila se 28. června 1989 v Trutnově
a vyrůstala v hudební rodině ve Rtyni
v Podkrkonoší, zpívá tedy již od dětství.
Ze 7 000 účastníků
se probojovala do finále televizní pěvecké soutěže X FACTOR, kde se stala
vítězkou v kategorii
do 25 let. Celkově se
umístila v TOP 5.
Zahrála si hlavní role v muzikálech Kleopatra, Drakula,
Angelika a v pohádkové hudební komedii Sněhurka
a sedm závodníků.
Ztvárnila i vedlejší role v muzikálu Quasimodo, Kat
Mydlář a Mata Hari.
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OHLASY VÁNOC 2014
BESEDA PRO DŮCHODCE

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

V pátek 28. listopadu 2014 pořádal Městys Chroustovice
ve spolupráci s Generali pojišťovnou tradiční Besedu pro
důchodce. V opravených prostorách chroustovické Sokolovny vystoupila herečka a malířka Iva Hüttnerová.
Její povídání o natáčení seriálů i spousta zajímavostí z jejího soukromého života pobavily všechny přítomné. Poté
měli účastníci možnost zakoupit si kalendář paní Hüttnerové, nebo si nechat podepsat fotku nebo obrázek. Zájem
byl tak velký, že se na všechny ani nedostalo.

První adventní neděli 30. listopadu 2014 pořádal Městys
Chroustovice a Základní škola Chroustovice již tradiční
Rozsvícení vánočního stromu. Na prostranství pod stromem vystoupili žáci 1. stupně s nádherným programem
o staročeských vánocích. Připomněli nám dávné vánoční tradice a zvyky. Překvapením a odměnou jim byl rozsvícený strom s novými svítícími řetězy.

Jako další účinkující vystoupila paní Hana Faltysová,
která krásně hrála na klávesy a zpívala známé písně.
Na akci nechybělo občerstvení v podobě teplé večeře,
ani oblíbené čerstvé koláčky.

Teplé občerstvení přišlo všem vhod a ještě dlouho po
skončení programu lidé neodcházeli, ale povídali si
a užívali si adventní atmosféru.
Chceme touto cestou poděkovat všem účinkujícím i těm,
kteří program vymysleli a s dětmi pracně nacvičili.
R. N,

VÁNOČNÍ KONCERT
O těchto Vánocích se opět povedlo uspořádat vánoční
koncert. Konal se 13. prosince 2014 v místním kostele
a vystoupili na něm Zuzana a Lucie Kožinovy a David
Macháček. Sestry Kožinovy přednesly básně a zahrály
na varhany a na housle. David Macháček z Ostrova ukázal svůj pěvecký um.
Vstupné na koncert bylo dobrovolné a bylo věnováno na
opravu kostela.
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V MĚSTCI

Poslední listopadovou, ale první adventní neděli jsme Svoje hezké výrobky z včelího vosku zde nabízel
pan Novák.
již tradičně v Městci rozsvítili náš vánoční strom.

Při tomto adventním setkání se sešli lidé z Městce V mrazivém počasí se mohli malí i velcí zahřát tepi okolí. Společně jsme rozsvítili vánoční strom, lými nápoji u stánku s občerstvením.
u kterého nám zazpívaly a zarecitovaly děti za hudebního doprovodu paní Dostálové.

Dále pak všichni měli možnost posedět, popovídat si
a ochutnat vánoční cukroví.

Děti společně psaly dopisy Ježíškovi a vyráběly vánoční přání.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na přípravě tohoto příjemného vánočního setkání podíleli.
Věříme, že pro všechny občany byly Vánoce šťastné
a veselé, a přejeme všem hodně pohody v novém
roce 2015.
Š. M.
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Ačkoli uběhlo teprve 5 měsíců od posledního vydání

Chroustovického zpravodaje, máme opět plno zážitků a informací, o které se s Vámi chceme podělit,
a jsme rádi, že můžeme využívat právě tuto formu
a nastínit Vám život u nás v mateřské škole.
Rádi bychom začali akcemi, které již máme úspěšně
za sebou:

• Prosinec jsme si s dětmi užili jak jinak, než v duchu vánočním. 5. prosince nás navštívili Mikuláš,
čert a nesměl chybět andílek. Někomu čert pohrozil,
ale Mikuláš s andílkem rozdávali jen a jen pochvaly.
• Hned z kraje školního roku jsme uskutečnili (do- Nakonec ve školce zůstal celý dětský kolektiv i s pavolím si říct) již tradiční drakiádu, kterou jsme si ními učitelkami.
všichni velmi užili. Jelikož je podzimní počasí nevy- • Po dobu adventu jsme nejen my připravovali děti
zpytatelné, byla připravena stanoviště s úkoly, které na vánoční atmosféru. Starší „ veverky“ zavítaly do
si mohly projít nejen děti, ale i rodiče.
Vysokého Mýta na divadelní představení Vánoční
Štěstí nám přálo a počasí bylo vhodné na pouštění hvězda. Zvyky, tradice a obyčeje očekávané na
draků i závěrečnou společnou večeři u ohně. Velká 24. prosince ve školce jistě nechyběly.
účast rodičů a úsměvy na tváři při odchodu rodin nás • Abychom na svátky klidu a míru připravili i rodihřály u srdce.
če, uspořádali jsme akci zvanou Čas zvonků vánočních. Nesměly chybět dílničky, v kterých si rodiče
se svými dětmi vlastnoručně vyrobili zvonky a přáníčka. Na závěr byla přichystaná malá besídka, při
které jsme si společně zazpívali známé koledy.

• Z listopadových tradičních akcí se rodiče zapojili
do akce zvané Uspávání broučků neboli tradičnější
Slavnosti světýlek. Pro rodiče a děti byly přichystané tzv. dílničky, kde si společně vyrobili papírovou
dýni nebo z keramické hlíny talířek pod svíčku. Závěrem byl slavnostní průvod, kde nebylo jediné děťátko bez světýlka. Do průvodu se přidaly i maminky, jejichž děti ještě nenavštěvují mateřskou školu,
ale i děti, které již navštěvují školu základní.
Také bychom ještě jednou chtěli poděkovat obecnímu úřadu za reprodukci dětských písní v místním
rozhlasu, což nám velmi zpříjemnilo večerní atmosféru.
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• Velkým překvapením se pro děti stal den, kdy ani
na školku Ježíšek nezapomněl. Plno nových hraček,
míčů, lopatiček, bagrů na písek a mnoho dalšího
mohou děti využívat po celý rok.
• Ačkoli nás stále „Paní Zima“ nenavštívila, nemohli jsme si s dětmi užít zimu, jak se sluší a patří.
I přesto, že naše silnice a louky nepřikryla bílá sněhová peřina, uspořádali jsme Zimní olympijské hry

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - ŘÍJEN 2014
Symbolicky, v době březnového vítání nových občánků
Chroustovic a spádových obcí, se vracíme k tomu poslednímu, jež proběhlo v měsíci říjnu. Tehdy jsme mezi
sebe vítali 7 nových človíčků.
Fotografie z této líbivé akce byly se souhlasem rodičů
uveřejněny na internetových stránkách našeho městyse.
Rodiče prvně obdrželi kromě věcných darů a pamětního
listu i DVD nosič s průběhem akce včetně hudebních,
pěveckých a veršovaných výkonů všech účinkujících –
dětí z MŠ a ZŠ Chroustovice, členů spolku CHRPA
a L. Horského, který pořad doprovázel hrou na klavír.
Přivítáni byli:

v tělocvičně, v místní budově základní školy. Pro
děti byly přichystané disciplíny, např. slalom na lyžích, sjezd na pytli, chůze po ledových krách a další… Během olympiády jsme si zpívali olympijskou
hymnu a na závěr dostal každý medaili a sladkou
odměnu.

• Nově byl přichystán Týden důvěry, kdy jsme po
rodičích žádali, aby do schránky anonymně napsali
své připomínky, dotazy, negativní, ale i pozitivní
ohlasy, jak na nás - personál školky, tak i na vše
ostatní, co je zajímá či trápí. Na každý dotaz následovala odpověď formou psaného textu, vyvěšeného
na nástěnce v mateřské škole.
V plánu je mnoho a mnoho dalšího a my pevně doufáme a věříme, že se opět přidá plno rodičů, s kterými se nám podaří uskutečnit další povedené akce
jako doposud. Svými úsměvy na tvářích nám ukazujete, že jste s naší prací spokojeni, a proto doufáme,
že nezklameme Vaši důvěru a Vaše šťastné tváře nás
budou doprovázet i nadále.

Kryštof Komárek
Chroustovice

Jakub Krejčík
Chroustovice

Anežka Tůmová
Lhota u Chroustovic

Barbora Kórová
Městec

Šimon Andrle
Chroustovice

Ondřej Heczko
Chroustovice

Patrik Lukács
Městec

Připravil Aleš Mrázek,
předseda soc. komise

Za celý kolektiv MŠ Daniela Štěrbová

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Letos proběhne zápis dětí do mateřské školy ve dnech
19. a 20. května 2015 v době od 10 do 15.30 hodin.
Zákonný zástupce si vyzvedne v mateřské škole tiskopisy: žádost o přijetí, přihlášku ke stravování
a evidenční list.
V uvedené dny přijde s občanským průkazem,
rodným listem dítěte a vyplněnými formuláři do
mateřské školy.
Tiskopisy budou k dispozici od 27. dubna 2015.
L. Jelínková, vedoucí uč. MŠ
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KOMUNITNÍ ŠKOLA CHROUSTOVICE

V sobotu 28. února se sešlo v základní škole sedm
nadšenců, kteří si chtěli vyzkoušet kresbu portrétu.
Z počátku byla na některých vidět nervozita a netrpělivost, ale vše se v dobré obrátilo. Po dobu kurzu
vládla skvělá atmosféra a odhodlanost dokončit započaté dílo.
Jak se vše povedlo, můžete posoudit sami.

POZVÁNKA NA SOBOTNÍ DOPOLEDNE

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V CHROUSTOVICÍCH

Komunitní škola Chroustovice a Rosice
pro Vás připravují sobotní dopoledne na téma

Tradiční příměstský tábor pro žáky od 7 let
pořádaný Komunitní školou Chroustovice startuje
od 1. července do 10. července 2015.
Letošní tábor bude probíhat v prostorách školy.
Komunitní škola zajišťuje:
Oběd, pitný režim. Program bude tradičně tematicky
zaměřen dle věkového složení přihlášených žáků.
Samozřejmostí je pobyt venku,
výtvarné činnosti,
sportovní hry,
výlety do okolí.

PEČENÍ CHLEBA
A VÝROBA DOMÁCÍHO SÝRA
na statku v LOZICÍCH
Akce se bude konat 25. dubna 2015 od 9 hodin
cca do 16 hodin.
p
Chléb si sami zaděláte a upečete ve venkovní
peci na dřevo
p
V době kynutí a pečení chleba si vyzkoušíte, jak
se dojí kozy a jak z mléka vyrobit domácí riccotu
p
Domů si odnesete bochník voňavého chleba
a spoustu nových informací.
p Cena kurzu je 400,- Kč
Přihlásit se můžete u koordinátorů komunitních
škol nebo na emailové adrese: lidakoci@seznam. cz
p

Cena pobytu:

770,- Kč pro žáky ZŠ
910,- Kč pro ostatní

Doba pobytu po – pá: od 7 do 15 hodin
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČZS
Výroční členská schůze Českého zahrádkářského svazu
v Chroustovicích se uskutečnila dne 1. března 2015
v hasičské zbrojnici.

Ozdravný pobyt v Orlických horách

V sobotu 7. února odcestovala většina žáků sedmého
ročníku naší ZŠ, doplněná o čtveřici osmáků, na týdenní ozdravný pobyt s lyžováním do Jedlové u Deštného
v Orlických horách. Počasí jim přálo, a tak většinu času
mohli účastníci věnovat lyžování a snowboardování.
Penzion Verner jim vytvořil skvělé podmínky i pro další
kolektivní herní aktivity, takže mládež pod dohledem
dvou učitelů této školy prožila předprázdninový týden
plný sportu, zimní turistiky, slunce i větru, her a společenské výchovy
Všichni účastníci byli při návratu rádi, že nikoho během
pobytu nesklátila chřipka a vyhýbaly se jim i jakékoli
úrazy. Týden na horách tak přinesl žákům nové lyžařské
dovednosti a možná i nezapomenutelné zážitky.
Přednáška o Zimbabwe

V pondělí 23. 2. 2015 se žáci 2. stupně zúčastnili cestopisné přednášky, kterou pro ně uspořádal v naší škole
okresní metodik prevence Mgr. František Krampota. Šesťáci, sedmáci, osmáci a deváťáci se během dvou hodin
dozvěděli o Zimbabwe mnoho zajímavého od člověka,
který tuto africkou zemi osobně navštívil, a mohli tak
porovnat svoje životní podmínky s životem svých vrstevníků v Africe.
Naši žáci se svými rodiči i zaměstnanci ZŠ Chroustovice
sponzorují jedné africké dívence školní výuku a na této
přednášce jsme si všichni uvědomili, jak moc si někde
na zeměkouli děti váží toho, že umí číst psát a počítat.
Mgr. Luděk Pinta

Uplynul opět jeden rok a nastalo období bilancování práce v mnoha zájmových organizacích v celé naší společnosti. Zájmová činnost ve všech obcích je odrazem společenského dění a života našich občanů mimo jejich
pracovní činnost. Vznik většiny těchto organizací se datuje už do období národního obrození.
V některých obcích se v dnešní době udržely již jen hasičské sbory. V našem městysi máme štěstí, že se udržely
a rozvíjejí se jak tělovýchovné, tak i některé zájmové
organizace mající vztah k přírodě. Úroveň těchto organizací je poměrně dobrá a mají důležité místo v životě lidí.
Výroční schůze ČZS se zúčastnilo 40 členů naší organizace a 4 hosté. Přítomen byl také radní Krajského úřadu Pardubického kraje pro zemědělství a ochranu přírody Ing. Václav Kroutil a Ing. Koberová z Agentury
ochrany přírody Pk.
Ve zprávě o činnosti za rok 2014 přednesl předseda Jiří
Drbal informace o dění v organizaci. Zmínil se o množství zmoštovaných jablek, sebraném papíru a plastech,
zájezdech, práci s mládeží, péči o úpravu moštovny
a údržbě celé zahrádkářské osady. Ve floristické soutěži
v Častolovicích jsme získali 1. místo a pěkný pohár.
Krajským radním byla naše organizace hodnocena kladně hlavně za práci s mládeží, sběr papíru a plastů a široké
zapojení i mladších členů do činnosti. Dobře bylo hodnoceno i aktivní hospodaření organizace s finančními prostředky.
Za dobrou práci byli oceněni diplomem a knihou paní
Herynková a pan Málek. Předseda organizace Jiří Drbal
obdržel Stříbrný odznak ČZS za dlouholetou práci
v zahrádkářské organizaci.
Ve druhé části schůze následovala přednáška ing. Koberové o vodních tocích našeho okresu, živočiších žijících kolem nich a ochraně kvality vod a přírody.
V závěru bylo podáno občerstvení a proběhla diskuze
k další práci organizace, včetně návrhu na další zájezd.
Mgr. Petr Schejbal

- 11 -

STAVITELSKÉ POZORUHODNOSTI V CHROUSTOVICÍCH A OKOLÍ
Mezi prvořadé stavitelské pozoruhodnosti a pamětihodnosti v Chroustovicích a okolí patří areál zámku s parkem a chroustovický kostel sv. Jakuba s trochu atypickou lokalizací (kněžiště většiny kostelů je nasměrováno
východním směrem, v Chroustovicích jižním směrem).
Barokní krásku v rokokových krajkách (jak byl zámek ze
17. -18. století v jednom článku nazván) a neodmyslitelnou siluetu v chroustovickém panoramatu (kostel z roku
1744) ponecháme v tomto článku stranou a přiblížíme si
menší stavitelské pozoruhodnosti, kolem kterých chodíme, nebo o nich ani nevíme. Ty jsou většinou řazeny do
tak zvaného lidového stavitelství.

Kamenné můstky v zámku

Malé místní klenuté můstky dokazují místní lidovou
stavební techniku, podřízenou dosažitelnosti materiálu.
Jsou totiž z opuky, které zde byl dostatek. Klenuté můstky přes náhony jsou příkladem odvážného stavebního
řešení, dnes obtížně napodobitelného. Právem patří k stavitelským cennostem a dodnes tvoří jisté romantické
ozvláštnění naší krajiny. Vždyť takový bílý můstek tvořící vstup ke komunikaci dnes neexistující, nebo málo přístupné, je němým dokumentem vzdálených dob a místem
k romantickým meditacím.
Klasicistní brána

Na rozhraní mezi lidovým stavitelstvím a stavitelstvím
uměleckým (stylovým) je honosná brána bývalého
panského dvora, dnes přeměněného na průmyslový
podnik a v této souvislosti příkladně opraveného se zachováním historických prvků. Typicky klasicistní brána
z roku 1811 není dnes užívána a k provozu slouží vedlejší vchod upravený pro dopravní prostředky dnešní doby.
Na průčelní straně je především reliéfně vyvedený erb
rodu Kinských, kterým tehdy chroustovické panství
patřilo a za kterých, zdá se, bylo postaveno nejvíce cenných staveb. Stalo se tak především za Filipa Kinského
(1742 – 1827), jemuž patřilo také rychmburské panství.
V erbu původem starého českého rodu Kinských jsou na
této bráně v červeném poli tři stříbrné vlčí zuby, rostoucí z levé strany štítu. V klenotu nad erbovním štítem, který nesou tzv. štítonoši, je hraběcí korunka.
Stejný znak je vyvedený také na průčelní straně dvora ve
směru z Chroustovic. Znak Kinských v rozvinutější podobě najdeme samozřejmě také na průčelní straně zámku
a na průčelí fary. Zde však jako součást dvojznaku, naznačující alianci rodu Kinských a italského rodu Capece
de Rofrano.
Cenným dokladem technické dovednosti jsou v Chroustovicích kamenné obloukovité malé mosty přes náhony
meandrující Novohradky. Tři takové můstky jsou přímo
v zámeckém areálu přes náhon vedoucí k bývalému mlýnu. Každý návštěvník zámku musí nutně přes jeden
z těchto můstků přejít.Tyto tři mostky byly nedávno
opravovány, třebaže nikoliv technikou 18. století. Čtvrtým můstkem s klenutým obloukem je tzv. bílý můstek
před bývalou lipovou alejí. Pátý a téměř neznámý můstek tohoto typu najdeme přes slepé rameno Novohradky
na Pošívalce.
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Bílý můstek

Můstek na Pošívalce

Skutečným projevem lidového stavitelství na Chroustovicku byly kamenné sýpky (špejchary) s klenutým přízemím a patrem. Říká se jim kamenice. Příliš se jich
nezachovalo, protože byly upravovány na jiné účely,
např. v Městci čp. 24. Takové kamenice najdeme i v Mentouře, v čisté podobě jako součást usedlosti čp. 20.
Více se dovíme o lidovém stavitelství na Chrudimsku
v knížkách nadšeného znalce a zakladatele skanzenu Veselý kopec Luďka Štěpána (1932) ze Zaječic, z nichž
jsme částečně čerpali. Máme na mysli zvláště knihu Klíč
od domova (1991) a Chalupy, zemědělské a technické
stavby lidu na Chrudimsku (1987).

K stavitelským pozoruhodnostem patří v Chroustovicích
dochovaný rozcestník na křižovatce za školou. Takováto
značení u cest představovala nejstarší dopravní značky.
Silniční rozcestníky se nejvíce začaly používat v 19. století. Poměrně vzácně se dochovaly na Košumberku, Nových Hradech a jeden také v Chroustovicích. Je to
170 cm vysoký sloupek o kruhovém průměru s čtyřbokou hlavou, na které jsou vyznačeny směry nejbližších
měst s kilometrovou vzdáleností. V případě chroustovického jsou popsané, tj. do kamene vyryté, dva směry. Ten
jeden hlásá: Do Uherska nádraží 4.1 km; ten druhý upozorňuje: Do Luže 8.7 km >, do H. Týnce < 6.7 km.
Staveb, které dnes zahrnujeme do oblasti lidového stavitelství, se v Chroustovicích příliš nedochovalo. Obec
vzniklá přímo u panského sídla má přece jenom trochu
jiný ráz než jiné obce. Lidové stavby byly také v průběhu
let přestavovány a adaptovány na jiné účely. Zděné štíty
s osobitou architektonickou výzdobou v Chroustovicích
byly v podstatě dva, dnes však neexistují. Především
byla pozoruhodná stará podoba chroustovického
mlýna čp. 88, která vzala za své ještě před tím, co byl
mlýn přeměněn na průmyslový podnik. Součástí mlýna
býval také obloukovitý kamenný mostek přes náhon.
Dnes vznikla na místě mlýna stavba úplně jiného účelu.
V sousedství mlýna existovala nemovitost čp. 87 z roku
1820, na kterou se již pamatují jen starší pamětníci (delší
dobu zde bydlela rodina Šuryčkova). Bylo to stavení
s netypickou modelací štítu a střechy a s architektonickými články ve zděném štítě.

Za stavitelské pozoruhodnosti se nepokládají jenom stavby
starobylé, ale i ty docela nedávného data vzniku. Aniž bychom chtěli ubírat architektonickou hodnotu jakékoliv stavbě postavené v 20. a 21. století v Chroustovicích, a je potěšitelné, že jich je velké množství, dovolujeme si tvrdit, že
nejcennější se jeví vila čp. 103 (původní majitelka MUDr.
Machová). Byla postavena ve funkcionalistickém stylu,
dnes obzvláště ceněném. V tomto stylu je ojedinělá nejen

Vila čp. 103

v naší obci, ale i v okolí. Samozřejmě, že jistě mohly vzniknout debaty, zda se do vesnického prostředí hodí. Takové
debaty vznikají u všech nových moderních staveb a končí
v okamžiku, kdy se v daném prostředí začnou rodit lidé,
kteří to už pokládají za samozřejmost. Touto vilou začala
v Chroustovicích doba, kdy zde byli dokonce dva stálí praktičtí lékaři. Vila čp. 142 (původní majitel MUDr. Zemánek)
ladí svým vzhledem k okolí jistě lépe, ale v ulici A. Pražáka
vedoucí ke hřbitovu, se snášejí obě stavby docela dobře.

Kamenice v Mentouře

P. S.

Vila čp. 142
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ROK 2014 BYL PRO NAŠI SOKOLSKOU ORGANIZACI ČINORODÝ

Naše Sokolky si umí i hrát. Uspořádaly dvouhodinovou čertovskou zumbu, kde se změnily v čertice,
a Sokolovna se jimi jen hemžila. Všechny sestry se
těší, až se otevře jaro, aby si po dlouhé zimě protáhly těla na svých kolech. Mají naplánované cyklistické trasy směr Letohrad, Nové Hrady, zámek Kuks,
ale i několikadenní výlet s ubytováním v okolí Sečské přehrady. Během léta mají ještě v plánu výlet
lodí po Vltavě.

Nejenže se opravovala a malovala Sokolovna, ale
ani naše Sokolky v tomto roce nezahálely. Ke konci
roku děvčata navštívila 8. ročník Litex aerobic
show. Na tomto maratonu se sešlo tentokrát nejvíce
cvičenek z Chroustovic, ale i z okolí.

Ženy se nejenom baví, ale dokáží vzít i za pořádnou
práci a té v roce 2014 nebylo opravdu málo. Společnými silami s bratry Sokoly se pustili do několika
etap úklidu naší Sokolovny, která je po celkové výmalbě. Všichni ozbrojeni kýbly, hadry a košťaty se
pustili do vycídění všech prostor, včetně opravené
liščí nory.
Když shrneme rok 2014, tak byl téměř pro všechny
jak cvičením, tak prací naplněn až po okraj.
Tento cvičební víkend nespočíval pro Sokolky pouze ve formování těla v potu tváře, ale i v jejich
zkrášlení. Měly možnost vylepšit si obličej, účes,
změřit tělesný tuk, prostě celkový relax během cvičení, ale i vyhrát v bohaté tombole. Domů odjížděly
unavené a plné dojmů. Během aerobic show nabraly
tolik příjemných zážitků, že se hodlají zúčastnit
i 9. ročníku.
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Naďa Zaťková

OTEVŘENÍ OBČERSTVENÍ NA HŘIŠTI

BRIGÁDA NA HŘIŠTI
14. března 2015 od 9 hodin se uskuteční brigáda
na fotbalovém hřišti.
Brigáda je pro všechny věkové kategorie od
přípravek až po družstva mužů.
Bude se hrabat a odvážet listí, upravovat zeleň
v areálu hřiště, uklízet tribuna a prostředí kabin
a jiné potřebné práce.
Kdo má možnost, tak drobné zahradnické nářadí
(hrábě, pilky, lopaty, káry, křovinořezy atd.) si
vezměte s sebou.
Vítáni budou i rodiče dětí. V kabinách proběhlo
malování, tak i práce pro šikovné maminky by se
našla. Občerstvení bude zajištěno.
Předpokládaný konec brigády ve 12 hodin. Předem všem děkujeme za hojnou účast.
Vedení a trenéři SK Chroustovice

VALNÁ HROMADA SPORTOVNÍHO KLUBU

V sobotu 21. března 2015 od 18 hodin se
v restauraci Grand uskuteční valná hromada
Sportovního klubu Chroustovice.

Těšíme se na Vaši návštěvu na nově otevřeném hřišti pod
novým vedením. Pro začátek jsme vymysleli novinku,
kterou jistě oceníte, a to je zařazení míchaných nápojů
a pizzy mezi nabízený sortiment.
Přijďte k nám už 13. března 2015 v 18 hodin na dobré
pití a něco dobrého sníst.
L. R., J. Ž.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC

TABULKY FUTSALOVÝCH SOUTĚŽÍ

Kone�ná�tabulka�Okresního�p�eboru�2014/2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

�FK�Nebelvír�Chrudim
�United�Chrudim
�FC�Kleopatra�Chrudim
�Tepelná��erpadla�Pardubice
�FK�He�man�v�M�stec�"B"
�Sklepy�Chrudim
�FK�Juniors�Ko�í
�FC�Santos�Chrudim
�Instal�Zeman�Chroustovice

16
16
16
16
16
16
16
16
16

11
11
9
8
7
7
6
5
4

1
1
0
1
1
0
1
1
2

4
4
7
7
8
9
9
10
10

67:33
68:49
58:58
67:59
49:59
49:54
39:46
38:58
37:56

34
34
27
25
22
21
19
16
14

18
11
10
10
8
9
5
4
3
2

0
3
3
0
3
0
2
3
4
2

0
4
5
8
7
9
11
11
11
14

88:38
78:38
47:36
52:41
64:57
45:51
43:69
38:55
45:64
40:91

54
36
33
30
27
27
17
15
13
8

Kone�ná�tabulka�II.�t�ída�Chrudim�2014/2015

A opět se můžete těšit na tradiční pálení čarodějnic na
chroustovickém hřišti, které letos proběhne ve čtvrtek
30. dubna 2015.
Připraveny budou míchané nápoje, chuťovky z grilu
a pro lepší zábavu se můžete těšit na živou hudbu.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

�Aladin�Chrudim
�SK�Sokol�Prosetín
�TJ�Dynamo�Rosice
�Futsal�Klub�Rabtejnská�Lhota�"B"
�Instal�Zeman�Chroustovice�"B"
�FC�Stera�Pardubice
�FK�G12�Chrudim�"C"
�SK�GJR�Chrudim
�FK�Real�Trpiov
�Futsal�Club�K�ianovice

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

FOTBAL V CHROUSTOVICÍCH
Rozlosování
SK Chroustovice
JARO
2015
ROZLOSOVÁNÍ SK CHROUSTOVICE
JARO 2015
14

Sobota

21.03.

15 00

B

Na�eice B - Chroustovice B

15

Sobota

28.03.

15

Ned�le

29.03.

15 00

A

Starý Máte�ov - Chroustovice A

15 00

B

Chroustovice B - Mí�ov

16

Sobota

04.04.

16

Sobota

04.04.

16 30

A

Chroustovice A - Sruby

16 30

B

11

Ned�le

Krouna B - Chroustovice B

05.04.

10 00

D

Vítanov - Chroustovice/Moravany

17
17
12

Sobota

11.04.

16 30

A

Dob�íkov - Chroustovice A

Ned�le
Ned�le

12.04.
12.04.

16 30
10 30

B
D

Chroustovice B - M�stec
Chroustovice/Moravany - Nasavrky/Ct�tín

10

Ned�le

12.04.

10 00

MP+STP

18

Sobota

18.04.

17 00

A

Chroustovice A - Prose�

18

Sobota

18.04.

17 00

B

Bojanov - Chroustovice B

13

Sobota

18.04.

10 00

D

11

Ned�le

19.04.

10 00

MP+STP

Prosetín, Na�eice, CH/Hr.T

Ronov, T�emonice - Chroustovice/Moravany
Na�eice, Lue,CH, Hr.T.

19

Ned�le

26.04.

17 00

A

Sezemice - Chroustovice A

19

Sobota

25.04.

17 00

B

Chroustovice B - lebské Chvalovice

14

Sobota

25.04.

10 30

D

12

Sobota

25.04.

9 00

MP+STP

20

Sobota

02.05.

17 00

A

20

Sobota

02.05.

17 00

B

15

Ned�le

03.05.

10 00

D

13

Ned�le

03.05.

9 00

MP+STP

21

Sobota

09.05.

17 00

A

Chroustovice A - Zámrsk

21

Ned�le

10.05.

17 00

B

Chroustovice B - Lue

16

Sobota

09.05.

10 30

D

14

MP+STP

h�.Prosetín

h�.Ronov
h�.He�m.M.

Chroustovice/Moravany -Rosice, Hroch�v Týnec
CH/Hr.T., Vítanov, Mí�etice

h�.Hr.Týnec

Chroustovice A - Rohovládova B�lá
n
Kameni�ky, Hlinsko - Chroustovice/Moravany

h�.Kameni�ky

Na�eice, CH/Hr.T.,Krouna

h�.H.M�stec

Chroustovice/Moravany - Zaje�ice
VOLNO

22

Sobota

16.05.

17 00

A

Libiany - Chroustovice A

22

Ned�le

17.05.

17 00

B

Nasavrky - Chroustovice B

17

Ned�le

17.05.

14 30

D

D�enice - Chroustovice/Moravany

15

Ned�le

17.05.

9 00

MP+STP

23

Sobota

23.05.

17 00

A

Chroustovice A - Prosetín

23

Ned�le

24.05.

17 00

B

Chroustovice B - Vítanov

18

Ned�le

24.05.

10 30

D

Chroustovice/Moravany - Vítanov

16

Sobota

23.05.

9 00

MP

24

Ned�le

31.05.

17 00

A

24

Sobota

30.05.

17 00

B

Kameni�ky - Chroustovice B

19

Sobota

30.05.

10 30

D

Nasavrky/Ct�tín - Chroustovice/Moravany

17

Sobota

30.05.

10 00

MP+STP

Orel - CH/Hr.T, Nasavrky

25

Sobota

06.06.

17 00

A

Chroustovice A - Mn�tice

25

Ned�le

07.06.

17 00

B

Chroustovice B - Ronov nad Doubravou

20

Ned�le

07.06.

10 30

D

18

Ned�le

07.06.

10 00

MP+STP

26

Sobota

13.06.

17 00

A

Chroustovice A - Nasavrky A

26

Sobota

13.06.

17 00

B

Jeníovice - Chroustovice B

21

Sobota

13.06.

14 30

D

Rosice/Hr.Týnec - Chroustovice/Moravany

14

Sobota

20.06

17 00

A

Chrast - H.T./CH - Horní Bradlo

CH/Hr.T - Ronov, Prose�,

h�.Chroustovice

�e�any nad Labem - Chroustovice A
h�.Nasavrky

Chroustovice/Moravany - Ronov/T�emonice
Ronov, Rvá�ov, CH/Hr.Tr

h�.Hr.Týnec

Chroustovice A - Rosice nad Labem
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