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KVĚTNOVÉ OSLAVY V CHROUSTOVICÍCH 2016

Městys Chroustovice ve spolupráci se Základní a mateřskou školou Chroustovice pořádal v sobotu 7. května 2016 tradiční Květnové oslavy.
Téma MUZIKÁLY bylo velice lákavé a vystoupení si
užily nejenom všechny děti z mateřské a základní školy, ale i učitelský sbor se svým vystoupením, které
všechny překvapilo a nadchlo. Předvedená pásma byla
velice pěkná, účinkujícím dalo velikou práci vše nacvičit
a předvést. Celým odpolednem provázel návštěvníky
vtipným slovem Mgr. Pinta.

Hodně očekávané bylo vystoupení nám známého Divadla Slunečnice a zpěvačky Hanky Křížkové.
Divadlo Slunečnice z Brna zde bylo již po několikáté
a jako vždy i tentokrát s velikým úspěchem.
Hlavní host Hana Křížková uchvátila všechny svým
„velikým srdcem“, příjemným povídáním a krásným
zpěvem. Na konci svého vystoupení losovala tombolu,
ve které byly různé ceny od Městyse Chroustovice
a hlavního sponzora Pojišťovny Generali a.s.

Celé odpoledne mohly děti využít zvláštní trampolínu, trenažér
dopravních nehod, dětské hřiště a pochutnat si na zmrzlině, cukrové vatě a drobných sladkostech. Pro dospělé byly kromě jiného napečeny čerstvé domácí koláčky a uvařen výborný guláš.

Jelikož nám letos počasí přálo, prožili jsme příjemné odpoledne, zavzpomínali si a možná i zabroukali nějakou známou písničku spolu s vystupujícími.

Touto cestou chce městys poděkovat všem zaměstnancům i dětem Základní školy T. G. M. a mateřské školy Chroustovice a panu Janu Krtičkovi z Generali pojišťovny a.s.

Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané 30. 3. 2016

Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané 20. 4. 2016

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
l plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
l rozpočet městyse Chroustovice na rok 2016 jako schodkový.
Celkem příjmy rozpočtu ve výši 25 000 000,- Kč
Financování – převod části přebytku z minulých let na ZBÚ
6 264 000,- Kč
Celkové zdroje rozpočtu ve výši 31 264 000,- Kč
Celkem výdaje rozpočtu ve výši 31 264 000,- Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši 31 264 000,- Kč
Dále schvaluje závazné ukazatele rozpočtu pro Základní školu
T. G. Masaryka a mateřskou školu Chroustovice, okres Chrudim
ve výši 2 939 940,- Kč,
l rozpočtové opatření č. 1/2016,
l dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby s Odborným učilištěm Chroustovice, Zámek 1, 538 63
Chroustovice, IČ 60103370 v domě s 16 chráněnými byty
Chroustovice č. p. 254 ze dne 30. 6. 2009.
Dodatek č. 7 specifikuje článek V. stávající smlouvy, a to výši
finančního příspěvku poskytovateli PS na období 1. 1. 2016 –
31. 12. 2016 v částce 133 000,- Kč,
l pověřuje starostku podpisem Rozhodnutí zadavatele o Přidělení veřejné zakázky a smlouvy o dílo s vítězem výběrového
řízení na realizaci akce „Zdravotnické centrum Chroustovice – stavební úpravy objektu č. p. 142 v Chroustovicích“.

Zastupitelstvo městyse
l schvaluje plnění usnesení z minulého zasedání ZM.
l souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí podpory z Ministerstva zemědělství v rámci programu 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“
na akci „Lhota u Chroustovic – Revitalizace rybníka“,
l zplnomocňuje starostku městyse Marii Tlapákovou jednat
ve věci poskytnutí podpory z Ministerstva zemědělství
v rámci programu 129 293 „Podpora opatření na rybnících
a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“ na akci „Lhota
u Chroustovic – Revitalizace rybníka“,
l pověřuje starostku podpisem Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky a smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení
na realizaci akce „Lhota u Chroustovic – Revitalizace rybníka“,
l bere na vědomí hospodaření městyse za měsíce leden –
březen 2016,
l schvaluje rozpočtová opatření č. 2 - 3/2016,
l souhlasí s tím, že pan David Balous nar. 19. 9.1986 a slečna
Renata Dušánková nar. 30.10.1989 mohou uzavřít zástavní
smlouvu k p.p.č. 455/89 v k.ú. Chroustovice ve prospěch Komerční banky a.s.
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MÍSTNÍ KNIHOVNA CHROUSTOVICE

ČZS CHROUSTOVICE

Přijďte si půjčit knihu pro letní prázdninové dny
Místní knihovna v Chroustovicích na faře Vám nabízí:
C Detektivní příběhy
C Historické a společenské romány
C Knihy s válečnou tematikou
C Vědecko-fantastickou literaturu
C Klasickou literaturu
C Poezii
C Knihy o sportovcích
C Pro děti pohádky, příběhy malých kamarádů, knížky
o zvířatech aj.

Mezi dobře pracující společenské a zájmové organizace
patří stále Místní organizace Českého zahrádkářského
svazu.
Výroční členská schůze se uskutečnila dne 26. února
2016. Zúčastnilo se jí 26 členů a 2 hosté. V úvodu schůze
byli přijati 4 noví členové.
V další části byla zhodnocena činnost organizace za
uplynulý rok. V období sklizně jablek se provádělo moštování, které vyhledávají pěstitelé z širokého okolí. Dále
byl proveden sběr odpadových surovin a údržba zařízení moštárny.
Firma Instal provedla rozšíření vodovodu přímo do
moštárny a napojila odpady do kanalizace. Náklady na
akci přesáhly 40 000,- Kč. Od Úřadu městyse Chroustovice obdržela organizace 40 000,- Kč, za což je nutno
poděkovat.
Organizaci se podařilo zřídit účet u Poštovní banky.
Kladně byla rovněž hodnocena práce s mládeží, o kterou
se staraly hlavně členky organizace. Dále byla zakoupena nová pumpa, která vyřešila pokles hladiny spodní
vody vlivem sucha. V tomto roce bude zajištěna oprava
plotu zahrádkářské kolonie.

Vypůjčit si můžete i časopisy, např. Živá historie, 100+1
zajímavostí, Tajemství české minulosti apod.
Kromě knih z naší chroustovické knihovny si můžete
vybrat i z nabídky Městské knihovny Chrudim, která
v rámci výměnného systému poskytuje a každoročně
obměňuje knižní fond na základě zájmu našich čtenářů.

Aktuálně byly knihy z Chrudimi přivezeny letos
v měsíci červnu.

Místní knihovna je otevřena každé pondělí od 8 do 14
hodin a každý čtvrtek od 15 do 18 hodin.
Staňte se našimi STÁLÝMI čtenáři!
K návštěvě knihovny Vás zve Hana Téglová

VÝZVA !!!
Za účelem společného postupu při vymáhání pohledávek hledám věřitele
Petra HOTOVCE, nar. 13. 4. 1988,
naposledy bytem 538 63 Chroustovice, Závodí 62.
Nyní je přihlášen k trvalému pobytu na adrese
Úřadu městyse v Chroustovicích.
Kontakt:
E-mail: fridrich6331@seznam.cz
Telefon: +420 605 346 976 (sms)

Zvlášť oblíbené jsou zájezdy zahrádkářské organizace.
Podzimní zájezd se uskutečnil v měsíci září za velmi
pěkného počasí. První zastávkou byl zámek Žleby s celkovou prohlídkou.
Dále jsme navštívili Čáslav, kde jsme viděli Zemědělské
muzeum, ve kterém je veškerá mechanizace používaná
v zemědělství za posledních 50 – 70 let. Jsou to traktory,
mlátičky, pluhy, kombajny a podobně. Jedná se hlavně
o výrobky naše, NDR a SSSR.
Po dobrém obědě v místní restauraci jsme navštívili zahradnické centrum Kalabousek u Čáslavi, kde jsme viděli celý sortiment pěstovaných rostlin a mohli si zakoupit semena a různé zahrádkářské potřeby.
Zájezdu se zúčastnilo 32 členů a několik dalších občanů,
třebaže kapacita autobusu nabízela ještě 10 volných míst.
Všichni účastníci byli se zájezdem velmi spokojeni.
Mgr. Petr Schejbal
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VELIKONOČNÍ TRADICE NA SEZNAMU UNESCO
Vodění Jidáše v Chroustovicích a na Lhotě

Jméno Jidáš se stalo synonymem pro zrádce, je to biblická novozákonní postava a jeden z dvanácti apoštolů Ježíše Krista. Jidáš svého mistra zradil, údajně za 30 stříbrných mincí, a umožnil tak jeho zatčení. Když si uvědomil
svůj hrůzný čin, spáchal sebevraždu oběšením.

se z nich tradice. Ze všech svátků mají Velikonoce nejdelší přípravné období. Vrcholí ve Svatém (Pašijovém)
týdnu, a právě Zelený čtvrtek je velkou událostí pro
chlapce z naší obce, kdy svými řehtačkami a klepačkami
nahrazují právě ty zmíněné zvony, které odlétly do Říma.
V tento den začínají a s velkým rachotem a v určitých
intervalech obcházejí celou obec.
Jinak to není ani na Velký pátek. Na Bílou sobotu se
chlapci shromáždí a strojí Jidáše do sena. Takto ustrojený Jidáš ve slaměném klobouku chodí dům od domu
a chlapci odříkávají tradiční koledu:
Ty Jidáši nevěrný, cos to učinil, že jsi svého pána židům
prozradil…

A právě Zelený čtvrtek je dnem, kdy se připomíná poslední večeře Páně, jeho zatčení a odsouzení k smrti.
O Zeleném čtvrtku utichly zvony na znamení smutku
a odlétaly do Říma. Zvony byly nahrazeny řehtačkami
a klepačkami a oznamovaly poledne a ranní a večerní
klekání. Zvony se znovu rozezněly na Bílou sobotu.

Tyto velikonoční zvyky jsou vlastně činnosti, které lidé
v naší obci dělají na Velikonoce již po mnoho let a staly
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Za tuto koledu dostávají většinou vajíčka a peníze, které
si později rozdělí mezi sebou.
Veškerou tuto činnost řídí tzv. velký pán spolu s malým
pánem, což jsou vždy ty nejstarší základní školou povinné děti. Velký pán může také za prohřešky ostatním strhávat tzv. vejce, což mělo dříve vliv při rozdělování koledy - vajíček. Velký pán také určuje, kdo bude dělat Jidáše a kdo bude chodit s klepačkami a zpívat koledu.
Po vykonání obchůzky celé vesnice se Jidáš upálí, samozřejmě jen obrazně řečeno, ale skutečně po sejmutí sena
z ustrojeného chlapce se toto seno zapálí a všichni si nakonec kolem tohoto ohně naposledy zahrkají.

KARNEVAL V MĚSTCI
V sobotu 5. 3. 2016 se v Městci konal dětský karneval. Děti se odpoledne sešly v krásných maskách, zasoutěžily si v několika soutěžích a zatančily si spolu s rodiči. Mezitím přišlo na řadu také
občerstvení. Všechny masky dostaly malou odměnu. Užili jsme si spolu s dětmi veselé a zábavné
odpoledne. Ráda bych poděkovala všem, kdo se na
přípravě karnevalu podíleli.
Šárka Matoušková

Jidáš v Městci
V sobotu před Velikonoční nedělí 26. 3. 2016 chlapci
z Městce vedli v průvodu celou vesnicí Jidáše. Dle tradice byl oblek pro Jidáše vyroben z rákosí. Po průvodu byl
Jidáš spálen a chlapci se vydali obejít vesnici dům od
domu, kde na ně čekala koleda za jejich hrkání, kterým
každý den před Velikonoci nahradili zvony, které odletěly do Říma. Je moc dobře, že se tato tradice v Městci
uchovala a stále se udržuje.
Š. M.

Obyčej Vodění Jidáše je zapsán na seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. Tato tradice se vyskytuje v obcích na území Pardubického
kraje, mezi nimi jsou Chroustovice a některé jeho
místní části.
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Školní rok 2015/2016 spěje ke svému závěru a je čas
se trochu ohlédnout zpět za akcemi, které se nám
podařilo v naší školičce zorganizovat.
J Ve čtvrtek 18. 2. 2016 se naše školka rozzářila
v karnevalovém duchu. Hned ráno se děti nastrojily
do svých kostýmů, předvedly a představily své nápadité masky při karnevalové diskotéce a zasoutěžily si o diplom se sladkou odměnou.

J V rámci dubna – měsíce bezpečnosti, jsme s dětmi navštívili také místní hasičárnu, kde největším
zážitkem pro děti bylo sednout si do hasičského auta
J Nástup jara jsme uvítali již tradičně vynášením a nasadit si helmu. Tímto bychom chtěli poděkovat
Morany 21. 3. 2016. Tentokrát si každý vyrobil paní Novotné za prohlídku hasičárny a za zajímavosMoranu svoji, a to z recyklovatelné ruličky nebo ti, které nám poskytla.
rohlíků. Po krátkém zazpívání a recitaci jsme Morany – symbol zlé zimy, vhodili do naší řeky Novohradky a poslali jsme je po vodě pryč.

J 12. 4. 2016 jsme se již potřetí zúčastnili Hudební
procházky v Základní umělecké škole ve Vysokém Mýtě. Děti si vyzkoušely hru na známé i méně
známé hudební nástroje (hoboj, klarinet, akordeon).
J Na 22. 4. 2016 připadá svátek Den Země. V letošním roce jej naše děti oslavily v předstihu, 20. 4.
2016 na náměstí ve Vysokém Mýtě. Děti plnily různé úkoly týkající se ochrany přírody a životního
J V úterý 22. 3. 2016 proběhly ve třídách tvořivé prostředí. I když počasí bylo dosti chladné, děti si
dílny pro děti a jejich rodiče. Ti mohli se svými odvážely domů spoustu nových poznatků a zážitků.
ratolestmi strávit ve školce pěkné předvelikonoční
odpoledne a vyrobit si něco hezkého na velikonoční
výzdobu. Hotové výtvory si spokojené děti odnesly
domů. Věříme, že společně strávený čas byl pro
všechny příjemný a těšíme se na další setkání v příštím školním roce.
J Na začátku dubna 6. 4. 2016 naši školku navštívila Městská policie Hrochův Týnec. Povídala si
s námi o správném chování na ulici i o tom, jak se
máme chovat, abychom byli v bezpečí. Děti se aktivně zapojovaly do diskuze a nakonec se mohly posadit
do policejního vozidla.
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J Zahrada MŠ se v pátek 29. 4. 2016 proměnila
v začarovanou říši. Čarodějnice a čarodějové se
hemžili po celé zahradě. Pro děti byly připravené
disciplíny jako: míchání lektvarů, zametání křišťálových koulí nebo hod polenem. Po splnění všech
úkolů byly děti odměněny věcnými cenami a čarodějnickým diplomem.

J Slavnostní atmosféra, promoční klobouky, taláry,
slavnostní slib – v takovémto duchu proběhlo v úterý 21. 6. 2016 pasování našich předškoláků na
školáky.
J 11. 5. 2016 odjeli předškoláci linkovým autobusem do Chrudimi, kde se zúčastnili Zahradní slavnosti s Křemílkem a Vochomůrkou, kterou pořádal Dům dětí a mládeže Chrudim. Děti si zasoutěžily
v několika výtvarných a sportovních disciplínách a
mohly si tak užít zábavné dopoledne.

Děti přivítaly své rodiče, prarodiče, paní ředitelku
a paní zástupkyni svým vystoupením plným básniček a písniček. Poté již nastal všemi očekávaný okamžik, na který se všichni těšili. Děti byly postupně
pasovány mečem na školáky a s úsměvem ve tváři
převzaly drobné dárky. Všem dětem přejeme vykročení do 1. třídy s úsměvem a radostí.

J Mezinárodní den dětí jsme oslavili 1. 6. 2016
pohádkovou stezkou, na jejímž konci na děti čekal
poklad plný zlata. Cesta byla trnitá, vedla přes několik překážek a děti po cestě sbíraly jednotlivá písmena, která je dovedla až k truhle.

Všechny nás vždy potěší, když se podaří ve školce
něco zlepšit. A není to jen z prostředků školy.
Děkujeme na tomto místě Úřadu městyse
Chroustovice, S & Ř, CH KOVO a Odbornému
učilišti Chroustovice.
J Jako každý rok, tak i letos jsme se vydali na spoNa závěr chceme poděkovat všem, kteří na nás myslečný výlet, tentokrát do Slatiňan na Monako, kde lí. Přejeme Vám krásné, slunečné prázdniny a dovonás přivítaly Pohádky za branou. Děti procházely lenou, našim školákům prázdniny plné pohody
lesem a společně s Rozmarýnkem hledaly pohádko- a úspěšné vykročení do školy. S ostatními dětmi se
vé bytosti, které je dovedly až k vládkyni noci. Poté těšíme na šťastný návrat do MŠ v novém školním
jsme se prošli lesní cestou a děti s nadšením dobyly roce 2016/2017.
Za celý kolektiv MŠ Renata Dušánková
Kočičí hrádek i s opevněním.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. M. CHROUSTOVICE
Noc s Andersenem
Rok se s rokem sešel a my jsme znovu, díky významnému pohádkáři Hansi Christianu Andersenovi, nocovali
v ZŠ v Chroustovicích. Akce Noc s Andersenem proběhla ze čtvrtka 7. dubna na pátek 8. dubna 2016. Zúčastnily se jí děti z první až třetí třídy. Některé děti přišly
i se svými obětavými a úžasnými rodiči, kteří se podíleli
na připravovaném programu.

Tentokrát jsme přespávali s Cipískem, Mankou a nechyběl ani Rumcajs. Přišly i víly, vodníci, hrabě s hraběnkou, dokonce i starosta Humpál. Děti měly překrásné
kostýmy a moc jim slušely. V řáholeckém lese plnily
spoustu zajímavých úkolů a her, které pro ně připravili
učitelé společně s rodiči. Na veselých stanovištích děti
lovily rybky i slaďoučké žížalky, určovaly stromy a rostliny z lesa Řáholce, sbíraly jahody a zdolávaly různé
ševcovské úkoly, vyráběly botky pro Cipíska, a dokonce
i cvičily v Rumcajsově tělocvičně. Navštívili jsme i naši
školní knihovnu, kde jsme si povídali o spisovateli Václavu Čtvrtkovi, autorovi knížky Cipísek. Našli jsme
i další Čtvrtkovy krásné knížky, četli jsme si a malovali.
Po výborné večeři jsme zhlédli pohádku O Cipískovi,
kterou secvičili spolužáci z osmé a deváté třídy. V noci
při svíčkách si děti prošly řáholeckou stezkou, kde na ně
číhali bažanti, liška, jezevec a další zvířecí kamarádi.
Děti statečně prošly celou noční stezku, došly až k loupežníkům, kde na ně čekalo tradičně sladké překvapeníčko.
Velmi děkujeme všem pomocníčkům, kteří mají srdíčko
na pravém místě, děkujeme za jejich obětavost i ochotu
si s námi hrát. Maminkám děkujeme za výborné dobroty,
nepřekonatelné pizzy a bramboráky, které jsme s láskou
baštili ještě o přestávkách.
Už teď se těšíme na příští nocování!

Hrošiáda
V úterý 31. 5. 2016 se ve sporovním areálu ZŠ Hrochův
Týnec uskutečnilo jarní kolo atletické soutěže Hrošiáda.
Soutěžilo se v běhu, štafetovém běhu, skoku dalekém
a hodu míčkem nebo granátem. Naše družstvo, složené
z mladších a starších žáků, předvedlo velmi dobré výkony, mladší žáci skončili sedmí, starší žáci obsadili
velmi pěkné čtvrté místo.
Sportovní klání se všem líbilo a všichni se již těší na další atletické soutěže.
Škola v přírodě
Každý rok se žáci 3., 4. a 5. třídy v květnu vydávají na
pobyt v našich krásných českých horách. Nejinak tomu
bylo i v letošním školním roce. 16. května jsme naložili
autobus plný dětí a věcí a vyrazili jsme směr Jeseníky,
naším cílem byl horský penzion Balnea v Chrasticích
nedaleko Starého Města pod Sněžníkem.
Na místě nás přivítala nádherná příroda, která nás
obklopovala ze všech stran. Hory se nám představily ve
své plné kráse a ukázaly nám svou pravou tvář. Jediným
nepatrným nedostatkem celého úžasného týdne bylo
chladné počasí, které ale vládlo v tomto období na území
celé naší republiky, ovšem na horách bylo o poznání
chladněji. Dobře jsme se oblékli a i přes chladné počasí
jsme si celý týden náramně užili. Prostředí penzionu bylo
velmi příjemné, taktéž zaměstnanci byli velmi milí.
Dětem i nám se celý týden prožitý na čerstvém horském
vzduchu líbil a již nyní se všichni těšíme na příští školní
rok, až opět vyrazíme na další školu v přírodě.

Dětský den
V sobotu 11. června se školní zahrada proměnila na staročeskou pouť pro malé i velké. Sjely se sem kolotoče,
prodejci sladkostí, keramiky, výrobků ze dřeva i kytiček
a sazenic.
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Afrika
Ve středu 22. 6. 2016 jsem za pomoci úžasných rodičů a
kolegů zorganizovali pro děti poslední družinovou akci
tohoto školního roku s názvem Afrika.

Pro děti byly připraveny originální soutěže a sladké odměny. Ze školáčků najednou byli Afričané, cestovatelé a
dokonce i zvířátka.

Děti zaujala všechna stanoviště, plná zábavných činností,
která si pro ně připravili rodiče a učitelé školy.
Všichni si mohli vyzkoušet svoji přesnou mušku na střelnici, sílu v páce, trefu při házení podkovou nebo kroužků, cvrnkání kuliček i šikovnost v přišívání knoflíků
a fantazii při zdobení perníkových lízátek.
Pro doplnění vydané energie bylo pro všechny návštěvníky připraveno občerstvení, o které se postaraly naše
paní kuchařky, a jejich koláče byly nepřekonatelné. Jako
tradičně byl velký zájem také o tombolu, kde se celé odpoledne tvořily dlouhé zástupy.
K dobré náladě přispělo taktéž sluníčko, které na nás přes
mraky občas vykouklo.

Mladí Afričané ze 6. třídy nám přichystali hudebně dramatický večer, kde zahráli na bubny a další nástroje.
Výborně zazpívali a zahráli loutkové divadlo. Nakonec
děti ze družiny zatančily africký tanec a mohlo se opékat.

Děti si za prokázanou šikovnost odnesly na památku
malá keramická srdíčka a my ostatní radost z krásně prožitého dne s rodinami a kamarády.

Den v Africe byl opravdu moc krásný. Nejenže nám
vyšlo počasí, ale sešlo se spousta super lidiček, kteří se
celé odpoledne bavili, usmívali a dělali něco pro radost.
S přáním krásného slunečného léta Věra Bulvová,
africká šamanka
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - JARO 2016
V dubnových dnech jsme opět vítali
nové členy - občánky chroustovického mikroregionu. K slavnostnímu
aktu, v již tradičních prostorách zrcadlového sálu chroustovického zámku,
se nezvykle v přesile dostavilo kvarteto chlapců a dvě holčičky se svými
nejbližšími – rodiči a příbuznými.

Originální slavnostní okamžik zpříjemnili nejen svým
malým vrstevníkům pásmem písní a básniček děti
z chroustovické MŠ pod hudebním vedením paní učitelky Hany Faltysové, ale i ti nejzkušenější - členové spolku
chroustovických patriotů.

Chroustovický městys tak mohl přivítat do svých řad
šest nových občánků:

Adam Bačina
Chroustovice

Marek Maixner
Chroustovice

Lucie Dušková
Městec

Berenika Koucká
Chroustovice

Mikuláš Šrůt
Chroustovice

Mathias Josef Marvan
Chroustovice

Fotodokumentace z této akce bude v nejbližších dnech
dostupná na webových stránkách našeho městyse. Rodičům účinkujících je k zapůjčení i krátké DVD (na úřadu
městyse).

Děkujeme ještě jednou všem přítomným za pohodovou
atmosféru a hezký zážitek.
A. M., sociální komise
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MLADÍ HASIČI

DEN ZEMĚ A ÚKLID OBCE S OKOLÍM

Jako tradičně, každý rok, se naši ubytovaní žáci zapojili do
aktivity na pomoc přírodě. Zbavit přírodu odpadků vyprodukovaných zejména obalovým průmyslem, který však neskončil na místech k tomu určených, ale díky bezohlednosti
některých občanů v přírodě – po příkopech, v lesících.

Letos trochu s předstihem, a to již po velikonočních svátcích, za pěkného počasí 29/3/2016 jsme vyrazili do okolí
Chroustovic – do žilovické bažantnice, kde jsme našli
množství nejrůznějších odpadků, které se ani nevešly do
připravených pytlů a několik hromad vysbíraného smetí lemovalo kraj silnice, než je Technické služby Městyse odklidily. Cestu zpět jsme též neponechali bez povšimnutí a příkopy podél silnice Žilovice – Chroustovice jsme vyčistili od
odpadků. O tento záslužný čin se přičinili chlapci ze skupin
vychovatelek Lustigové, Tomanové a Wiesnerové. Skupina
paní vychovatelky Zuntové vyčistila cesty kolem zámecké
zdi od Velkého splavu a dále až za S & Ř, CH KOVO a
podél plotu pod tújemi zámeckého arboreta. No a naše děvčata za asistence vychovatelek Rejmanové a Wiesnerové se
vydala po příkopech trasy Chroustovic e – Městec. Na fotografiích si můžete povšimnout, že to nebyla jen příjemná
procházka probouzející se přírodou, ale i kus odvedené práce. Všem, kteří se podíleli na úklidu přírody, patří velké
poděkování.
Libuše Tomanová, vedoucí vychovatelka

Ani v letošním roce v kroužku mladých hasičů nijak nezahálíme. Hned v lednu jsme se začali připravovat na
zkoušky odbornosti a soutěž Požární ochrana očima
dětí, kde děti měly za úkol namalovat obrázek s hasičskou tématikou či napsat příběh.
Začátkem března 8 dětí úspěšně složilo zkoušky a zároveň jsme odevzdali 28 obrázků a dva příběhy. Vítěze
vybírala porota složená ze členů Odborné rady dětí a
mládeže celkem ze 451 dětí z celého okresu. Našim se
vedlo dobře, vždyť Leonka Kasáková svoji kategorii
vyhrála, Kuba Hanzl a Míša Brandová skončili druzí.
Začátkem května proběhlo slavnostní vyhlášení u hasičských profíků v Chrudimi, předání cen a komentovaná
prohlídka stanice.

V květnu nám začala závodní sezóna. Liga 60m ve
Skutči, jarní kolo hry Plamen v Třemošnici, kde naši
skončili celkově 17. ze 30 týmů z celého okresu. Následující víkend proběhly závody v Třibřichách, kde si
starší vyrovnali nejlepší čas a výkonem 19,13 skončili
druzí, mladším se taky dařilo, A tým skončil na pěkném
5. místě, B tým byl 13. ze 16 družstev.
V neděli se konala soutěž Markovický pohár. Zde se
starším až tak nedařilo a skončili desátí, mladší v konkurenci
23 týmů skončili shodně jako v sobotu na 5. resp. 13. místě.
11. června nás čeká Krajské kolo Ligy 60m, kam postoupily 3 děti, a doufáme, že na této soutěži budeme
důstojně reprezentovat náš sbor. O den později zavítáme
do Krouny, kde nás krom útoků čeká i štafeta 4 x 6O m
a Liga 60m.
Dále nás čeká okrsková soutěž u nás v Chroustovicích.
Zde, 18. června, poběží své první závody i naše nejmenší
děti.
Konec školního roku zakončíme tradičním spaním ve
stanu u hasičárny, které máme naplánované na pátek
24. června, a pak si na pár týdnů od hasičů odpočineme.
Nový ročník 2016 - 2017 začne schůzkou 15. srpna. Pro
naplnění kapacity nebudeme prozatím přibírat nové členy.
Josef Hanzl, vedoucí mladých hasičů
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Naši nejzkušenější vyhráli, druhé místo obsadili soupeři z Vinar, kteří jen těsně porazili náš B tým, který tím
pádem skončil třetí.
Naši nejmenší, pro které to byly první závody, skončili
na 4. místě, přesto si zaslouží pochvalu a i oni sklidili
bouřlivý potlesk.
Starší žáci skončili druzí, když po právu vyhrálo družstvo z Vinar.
Po vyhlášení výsledků dětí soutěž pokračovala.
Na řadu nastoupili veteráni, muži a ženy.
V mužské kategorii nenašli přemožitele chlapi z Vinar,
kteří díky vítězství postoupili do krajského kola.
Druhá příčka patří borcům ze Stradouně a na třetím místě
skončili muži z Ostrova.

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ

K příležitosti 135. výročí založení hasičského sboru
v Chroustovicích uspořádal nás sbor okrskovou soutěž
v požárním útoku.
V sobotu 18. června se sjela družstva z okolí na hřiště
u základní školy, kde se soutěž konala.
Počasí nám přálo, občerstvení bylo zajištěno, nebylo třeba na nic čekat.

Hned po nástupu v 9 hodin se začalo soutěžit.
Jako první se představila přípravka z Vinar. Nejmenším
hasičům se závod podařil a sklidili velký potlesk
Následovali mladší a starší žáci.

Naši skončili na 6. místě.
Mladá děvčata ze Stradouně porazila vinarské ženy
a mají také možnost startovat na okresním kole.
Celkově se soutěž vydařila a už teď jste všichni zváni na
další závody konané v Chroustovicích, a to 10. září, kdy
se opět bude konat soutěž O pohár starostky městyse.
Zároveň bych jménem sboru rád poděkoval paní ředitelce ZŠ za azyl na školním hřišti a přilehlých prostorách
a paní starostce za všestrannou podporu.

POZVÁNKA

Sbor dobrovolných hasičů Chroustovice
Vás srdečně zve
na tradiční soutěž v požárním útoku
Naši nastoupili v úplně nových dresech, které dostali od
Městyse Chroustovice.
V kategorii mladších jsme postavili 3 týmy proti jednomu vinarskému.
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O POHÁR STAROSTKY MĚSTYSE
CHROUSTOVICE

Konat se bude 10. září 2016 opět v areálu
základní školy.
Přijďte prosím podpořit děti i dospělé.

SPOLEČNOST ELEKTROWIN, a. s. INFORMUJE
Staré elektro sbíráme 10 let, vydalo by na 700 rozhleden
Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží
asi 175 tun. Jen ze železa získaného z vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé za posledních 10 let předali
k recyklaci, by se takových rozhleden dalo postavit 700.
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin, aniž by se tím dále ztenčilo ubývající nerostné bohatství. Díky stále vyspělejším recyklačním technologiím
se totiž daří získat zpět a znovu využít kolem 90 procent
materiálů, z nichž jsou elektrozařízení vyrobena.
Například běžná mikrovlnná trouba je z více než poloviny vyrobena ze železa, přibližně 16 % její hmotnosti
tvoří sklo a 12 % plasty.
Co z domácností mizí a v jakém množství, to je dobře
vidět zejména posledních 10 let, kdy se v České republice vysloužilé elektro systematicky sbírá a recykluje.
ELEKTROWIN, který je největším českým kolektivním
systémem a zajištuje zhruba polovinu tuzemského sběru
a recyklace, se za tu dobu postaral o sběr a následnou
recyklaci více než 15 milionů spotřebičů.
Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým by vytvořily řadu měřící přes 6 000 kilometrů, takže by se daly
hned dva a půl krát vyskládat po obvodu státní hranice
České republiky.
Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně
používáme, se v českých domácnostech
začaly zabydlovat už začátkem 20. století.
Patří mezi ně třeba lednice, pračky nebo
vysavače. Souviselo to s vlnou masového
připojování ke vznikající elektrické
rozvodné síti.
Od té doby jim přibyly nové funkce, změnil se design, základní technologické principy ale zůstaly stejné. A nedokážeme si
bez nich představit každodenní život. Potvrdil to i průzkum, který ELEKTROWIN
letos uskutečnil. Více než polovina dotázaných by si vzala lednici dokonce na pustý
ostrov – tak je pro ně nepostradatelná. Pětina by ocenila, kdyby jim život Robinsonů
zpříjemňovala pračka.
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem. Typickým příkladem byl
hit 90. let, videorekordéry systému VHS.
Ty velmi rychle vystřídaly CD přehrávače,
které jsou v posledních letech nahrazovány
paměťovými médii.
Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno mohli vidět jen v muzejních
sbírkách, se naopak do domácností vracejí.
Jsou to hlavně kuchyňské roboty s bohatým příslušenstvím pro domácí výrobu
nejrůznějších pochutin, které se naposledy
masově vyráběly ve 30. a 40. letech 20.
století. Některé nesou dokonce stejnou
značku, je pravděpodobné, že se jejich výrobci inspirovali i ve vlastních firemních
muzeích.

Novinka Made in EU
I když tedy není většina běžně používaných spotřebičů
v českých domácnostech žádnou novinkou, stále ještě
poměrně nový je způsob, jak s nimi nakládáme po skončení jejich životnosti. Když totiž našim předkům dosloužila lednice nebo vysavač a skutečně již nešly opravit,
zůstávaly dál – na památku. Jejich pořízení totiž představovalo tak velkou investici, že vyhodit je bylo nepředstavitelné. Kam také?
K větší obměně domácích spotřebičů začalo v českých
zemích docházet až v 60. letech minulého století.
Ucelený systém jejich sběru a recyklace se ale začal rodit
teprve na počátku nového tisíciletí, přesněji po roce
2005, tedy právě před deseti roky, kdy se do české legislativy promítla tehdy nová evropská směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do
popelnic, a když se nevešly, vozit na černé skládky. Jinde
v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly vytvořeny
základy pouze pro televize, chladničky a zářivky, což byla
nová povinnost vyplývající z členství v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv má ta odpadová
jednoduchou logiku. Vychází z toho, že nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se zbavujeme, se totiž skutečně dá úspěšně recyklovat a získané
suroviny znovu použít.

VYKLI�TE
P�DY,
GARÁE
A SKLEPY
Odevzdejte vyslouilé
kompletní spot�ebi�e
na sb�rné dvory nebo
na jiná ur�ená místa
zp�tného odb�ru.

Recyklujte elektrospot�ebi�e ve Vaí obci

A ZOCELTE SE
V RECYKLACI

www.elektrowin.cz
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DOKONČENÍ PŘÍSPĚVKU O PRŮBĚHU ROKU 1915
V KATASTRU OBCE STARÉ HOLEŠOVICE

V listopadu 1915 nařízeno obecnímu úřadu, aby ze slevených 30 q žita bylo dodáno stejné množství pšenice,
a sice ihned. Rozhodnutí obce: místo pšenice se dodá
původně určených 30 q žita.
V prosinci informován obecní úřad, že město Chrudim
koupí větší množství brambor. Budiž sděleno, jaké
množství brambor je v obci na prodej.
l Zaslán obci protokol na další rekviziční dodávku obilí
s termínem plnění do 20. ledna 1916. Jednalo se o 100 q
pšenice, 100 q ječmene, 50 q žita a 20 q ovsa. 12. ledna1916 byla tato rekvizice rozšířena ještě o dalších 300 q
pšenice s dodáním do 20. ledna 1916.
Za celý rok obec odvedla na základě rekvizic (dle dochovaných záznamů): 100 q pšenice, 137,35 q žita,
80,7 q ječmene, 50 q ovsa a 27 q brambor.
Odvody peněz, nařízených občanům k úhradám formou daní, různých poplatků a jejich úprav správními a soudními orgány císařství, sloužících ke krytí
části válečných výdajů v roce 1915:
l C. k. okr. hejtmanství v Chrudimi upozornilo obecní úřad na
nutnost evidence vyživovacích
příspěvků, vydávaných válečným uprchlíkům z Haliče.
l Dána na vědomí vyhláška, že
okresní zastupitelstvo se usneslo vybírat okresní přirážku
k přímým daním ve výši 63 %.
l Vydán obecnímu úřadu povolovací dekret k vybírání obecní
přirážky k přímým daním pro
rok 1915 ve výši 35 %.
l Zaslány tiskopisy a vyhlášky
pro válečnou sbírku, organizovanou školními dětmi, v čemž
budiž podporovány.
l Informace, že byla od toho
dne vypsána II. válečná půjčka
a její subskripce bude ukončena
Chroustovický občan
29. června. Vyzývani všichni
z rodiny Klapkových.
Fotografie z archivu
občané, aby hojně peněz upisoJiřího Drbala
vali.
l Oznámeno výnosem, že zemská správní komise povolila, aby se v tomto roce vybírala okresní přirážka k přímým daním ve výši 63 %.
l Intervenováno, aby každý bez výjimky se zúčastnil
upisování válečné půjčky.
l Požádán obecní úřad o podání informace o zatímních
výsledcích upisování válečné půjčky. Odpověď – 3 800 K
(jednalo se o I. válečnou půjčku).
l Připomenuto starostům, aby obce hojně upisovaly na
válečnou půjčku a předběžné výsledky této akce oznámili do 10. června.
l Vydáno k upisování válečné půjčky provolání a pokyny pro vyplnění úpisových blanketů pro obec i soukromé
osoby na půjčku jak prvou, tak druhou a starosta vyzván,
aby byly půjčky hojně sanovány.

Požádán obecní úřad o sdělení, jak si místní obec Staré
Holešovice opatřila 400 K na válečnou půjčku (jednalo
se o II. váleč. půjčku).
l Vyzván obecní úřad, aby byly v září pořádány dožínkové slavnosti ve znamení klasu. Při těchto aby se prodával odznak „Zlatý klas, spasí nás“ a i pokud slavnost
nebude, aby obec tyto odznaky rozprodala.
l C. k. okr. výbor v Chrudimi povolil obci, aby uvolnila
ze svého kmenového jmění hodnotu 400 K a věnovala ji
na válečnou půjčku.
l C. k. okr. výbor v Chrudimi nařídil starostovi obce,
aby alespoň jedenkrát do roka zajistil ve spolupráci cejchovního úřadu revizi měr a vah v obci.
l Obecní úřad seznámen se zasedáním okr. zastupitelstva,
na jehož programu bylo mimo jiné i vyhlášení III. válečné půjčky (stejná informce došla ob. úřadu 8. října).
l Požádán obecní úřad, aby vyvěsil plakát ohledně III.
válečné půjčky.
l Instrukce z c. k. okr. hejtmanství v Chrudimi pro občany obce, jak si počínati, aby nedošlo k rozšíření spály
od nemocné Boženy Šteglové.
l Posláno poučení pro starosty obcí, jak se mají zachovat
ke III. válečné půjčce. K tomu má sloužit i přiložený informační materiál.
l Informován obecní úřad, že podrobnosti ke III. rakouské
válečné půjčce budou podány na informační schůzi v sále
okr. výboru dne 31. října 1915, na niž je třeba se dostavit.
l Informace, aby k hojnému naplnění III. válečné půjčky
byli vybídnuti především ti hospodáři, kteří byli úspěšní při sklizni a následném prodeji obilí, zejména ovsa.
O výsledku této sbírky podat zprávu do 15. listopadu.
l Nařízeno obec. úřadu obratem poštou sdělit, kolik korun obec upsala na III. válečnou půjčku. Sděleno, že
800 K z pokladny chudých (což byl definitivní konec
dávání almužen pro ty nejchudší).
l Nařízeno obecnímu úřadu vyvěsit výzvu k občanstvu,
aby dávali dary na vánoční nadílku pro vojíny v poli
a tyto po obci sebrané peníze odeslali na hejtmanství.
l Požádáno obec. zastupitelstvo o informaci, jaká částka
je složena na kontě III. válečné půjčky, byla-li tato částka
vypůjčena, a zaslat o tomto jednání opis protokolu.
Další události a komplikace pro občany obce ve válečném roce 1915:
V lednu - starostovi obce z c. k. okr. hejtmanství v Chrudimi bylo uloženo, aby obratem pošty zaslal pečlivě vypracovaný seznam všech v tamní obci se zdržujících
dělníků následujících kategorií: sedláři, koláři, zámečníci, soustružníci, obráběči železa, nástrojáři a konstruktéři. Osoby ty budou v případě potřeby povolány k pracím
pro vojsko dle zákona o válečných úkonech. Jedná se
samozřejmě o řemeslníky, kteří nebyli uznáni za schopné
ke službě domobranecké se zbraní.
l Z c. k. okres. hejtmanství v Chrudimi se starostovi
obce v souladu s nařízením c. k. ministerstva zeměbrany
z 31. prosince 1914 uložilo zajistit v měsíci únoru klasifikaci koní a s tím souvisící podělování koní evidenčními
lístky. Den a místo klasifikace bylo oznámeno dodatečně.
Do dne klasifikace se nesměli koně z obce prodat.
V únoru - c. k. okr. hejtmanství v Chrudimi svolalo na den
27. března v 8 hodin ráno klasifikaci koní do Chrasti.
l
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Ohlášena kulhavka a slintavka na březovickém velkostatku.
l Obec. úřad ohlásil na c. k okr. hejtmanství v Chrudimi
stav zvířat v obci: 39 koňů, 429 hovězího dobytka, 15
koz a 138 vepřů.
l C. k. okr. hejtmanství v Chrudimi vyrozumělo obecní
úřad, že je možné k zemědělským pracím přibírat polské
uprchlíky.
V březnu - c. k. okr. hejtmanství v Chrudimi upozornilo
obecní úřad na nařízení ministerstva vnitra, dle kterého je
možno užít ke krmení dobytka část šrotu z kukuřice
a zadního obilí a více ovsa než 3 kg na koně.
l C. k. okr. hejtmanství v Chrudimi zamítlo ve svém
rozhodnutí žádost obce o zanechání koní ku zapřažení
do požární stříkačky.
l C. k. okr. hejtmanství v Chrudimi oznámilo zrušení
zvěropolicejních opatření na velkostatku v Březovicích.
V dubnu - byl proveden sběr kovů pro válečné účely:
mosazi, mědi a cínu. Tomuto císařskému vandalismu
neušel ani zvonek naší kapličky.
V červnu - c. k. okres. hejtmanství v Chrudimi informovalo obecní úřad o výnosu c. k. místodržitelství, že ke
žňovým pracím mohou být použiti haličtí uprchlíci, kteří jsou k těmto pracím způsobilí.
V červenci - vídeňský magistrát požádal obec o zaplacení 6 K, které vydal Emanuelu Hostovskému (členu tulácké rodiny z Březovic, putující Evropou) jako okamžitou
finanční podporu.
l C. k. místodržitelství pro Čechy uvědomilo obecní
úřady přípisem, jak zajistit krmení dobytku. Je nutné síti
hojně strniskové směsky, připravovat sena z listí stromů
a smíchávat je se zakysanou pící.
l C. k. okr. hejtmanství v Chrudimi připomnělo obec.
úřadu, že v nynějších mimořádných poměrech válečných
jest třeba dbáti, aby byly instalovány bleskosvody na staveních, která slouží k uskladňování obilí nebo píce, aby se
předešlo případnému vzniku požáru od blesku. Do 10. srpna měl starosta podat zprávu, co bylo v té věci učiněno.
l C. k. okr. hejtmanství v Chrudimi dalo na vědomost, že
nákup koní pro říši německou jest ukončen a koně se dál
prodávat nesmějí.
V srpnu – na frontu byl z březovického statku odveden
dělník polské národnosti Palomár. Jeho nezletilý syn
Petr, který byl na sezónní práce na velkostatku knížete
Kinského přijat i se svým otcem, byl předán do poručnictví šafáře velkostatku Josefa Hladíka, jenž na něho nadále dostával vyživovací příspěvek z c. k. hejtmanství
v Chrudimi.
l C. k. okr. hejtmanství v Chrudimi nařídilo, aby byl ze
schůze obecního výboru zaslán holdovací projev k císařovým 85. narozeninám.
V září c. k. okr. hejtmanství v Chrudimi zaslalo obecnímu
úřadu poučení o náhražkách krmení dobytka, jako je listí
stromů, kaštany a bukvice, aby bylo do vědomí obce
přivedeno.
Školní rok 1915/1916 začínal 1. října 1915.
l C. k. okr. hejtmanství v Chrudimi předalo obec. úřadu
vzkaz dvorního rady, kterým tlumočil dík místodržitelství
za ponížený hold k výročí jmenování Františka Josefa
císařem již 6 století nám vládnoucí Habsburské dynastie.
l

V listopadu c. k. okr. hejtmanství v Chrudimi dalo obcím na vědomost, že lišejníky lze používat jako krmivo
pro dobytek.
V prosinci c. k. okr. hejtmanství v Chrudimi vyzvalo
obecní úřad, aby předložil klasifikaci koní a zajistil soupis povozů nejdéle do 20. prosince.
l C. k. okr. hejtmanství v Chrudimi požádalo obecní
úřad o vyvěšení vyhlášky o denaturovaném lihu a o zprávu, kolik ho je v místních obchodech a výčepech.
Ing. Zdeněk Skupien
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POZVÁNKA NA LHOTECKOU POUŤ

INZERÁT - VÝROBA REKLAMY

Nabízíme:
 kompletní řešení pro Vaši reklamu
 tisk reklamních cedulí
 tisk plakátů
 výrobu bannerů, poutačů  reklamy na auta, výlohy
 renovaci starých reklam
 tisk samolepek
Více na:
Web: www.vyrabime-reklamy.cz
E-shop: www.cool-stickers.cz
Kontakt: Lukáš Kraus, Chroustovice 38, tel. 776 555 713
Otevřeno denně od 8 - 17 hodin

FOTBAL CHROUSTOVICE

DIRT PARK CHROUSTOVICE

Berger�Huck�I.�B�t�ída�mu����skupina�A
1.�
2.�
3.�
4.�
5.�
6.�
7.�
8.�
9.�
10.�
11.�
12.�
13.�
14.�

Klub�
Dob�íkov�
Rohovládova�B�lá�
Horní��edice�
Nasavrky�
�e�any�n.�L.�
Starý�Máte�ov�
Prose��
Sezemice�
Sruby�
Stolany�
Choltice�
Cerekvice�
Chroustovice�
Hlinsko�B�

Z�
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V�
23
17
16
16
15
15
15
14
13
12
11
8
4
3

R�
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P�
3
9
10
10
11
11
11
12
13
14
15
18
22
23

S�
88:22
64:38
59:44
63:42
59:49
56:44
66:55
49:59
55:61�
55:63�
46:56
40:63�
28:76�
30:80�

B�
67
53
48
47
46
44
44
40
38
34
34
25
14
12

Z�
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V�
17
18
16
14
14
12
11
10
10
10
9
8
8
5

R�
5
1
2
4
3
6
3
5
1
1
2
3
1
3

P�
4
7
8
8
9
8
12
11
15
15
15
15
17
18

S�
72:43
81:40
57:39
64:46
65:53
76:50
50:56
50:44
57:69�
46:67�
64:64�
51:76�
44:73�
33:90�

B�
56
55
50
46
45
42
36
35
31
31
29
27
25
18

Z�
27
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
26
26
26

V�
24
22
20
20
18
15
13
10
8
9
7
7
4
5

R�
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

P�
2
4
6
6
8
11
13
16
18
17
19
19
22
21

S�
95:29
116:44
114:46
73:34
96:53
102:47
52:62�
68:58
41:93�
29:69�
50:95�
57:144�
36:90�
41:106�

B�
71
64
61
58
53
46
38
33
27
25
22
19
16
15

Od 3. března 2016 se v prostoru za fotbalovým hřištěm buduje
DIRT PARK Chroustovice se skoky, dráhou a foampitem
pro freestylová BMX kola (foampit = doskočiště do molitanu
pro naučení triků).
Dalo velké úsilí vykácet a vyčistit tyto prostory, ale podařilo se
nám učinit velký pokrok a doufáme, že naše snažení dotáhneme až do zdárného konce pro vytvoření DIRT PARKU podle
našich představ. Za každou případnou výpomoc nebo podporu
v tomto sportu budeme vděčni.
Výstavby se ujali mladí kluci z Chroustovic: Martin Dušánek, Martin Pidima, Matyáš Tuček, Jiřík [Izik] Barák, Filip
Šotola, Tomáš Tégl, Vojta Pochobradský, Honza Dlouhý, Dan
Dlouhý a další mladí talenti J; dále nás podporují: Ivo Tégl,
Michal Bačina a Oto Tuček.

Rychtá��IV.t�ída�dosp�lých
1.�
2.�
3.�
4.�
5.�
6.�
7.�
8.�
9.�
10.�
11.�
12.�
13.�
14.�

Klub�
lebské�Chvalovice�
Tun�chody�B�
Bítovany�
Kameni�ky�B�
Bojanov�
Mí�ov�
Na�eice�B�
Nasavrky�B�
Chroustovice�B�
Ronov�B�
Stolany�B�
Jeniovice�
Krouna�B�
M�stec�

ROZLOUČENÍ S FOTBALOVOU SEZÓNOU-ČERVEN 2016
Tatínkové versus mladá generace fotbalistů

I.�t�ída�dorostu���skupina�A
1.�
2.�
3.�
4.�
5.�
6.�
7.�
8.�
9.�
10.�
11.�
12.�
13.�
14.�

Klub�
Moravany/Chroustovice�
Pardubi�ky�B�
Prosetín/Holetín�
Horní�Jelení�
Svratouch�
Mi�etice�
Opatovice�n.�L.�
Lue�
Sezemice/Holice�B�
Paramo�Pardubice�
Vítanov�
Rosice�n.�L.�
Kameni�ky�
Staré�Hradit��

Zleva nahoře: Jiří Vondráček, Marek Tesař, Jindřich Šotola,
Ivo Tégl, Oto Tuček, František Beránek, Michal Zeman
Zleva střední řada: Matyáš Tuček, Jiří Barák, Filip Šotola,
Milan Deméter, Tomáš Tégl, Jan Beránek, EliškaTučková,
Jakub Tesař, Jan Zeman
Zleva první řada: Jakub Branda, Tadeáš Vondráček,
Jaroslav Havlíček

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. Uzávěrka příštího čísla 30. 9. 2016
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

