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REKONSTRUKCE POŠTY V CHROUSTOVICÍCH
Od doby, kdy v této budově byla původně škola, prošla řadou oprav zvenčí i v interiéru. Současnou podobu získala
po rozsáhlé rekonstrukci včetně nové střechy. Byla vyměněna okna, budova se zateplila a dostala novou fasádu.
V roce 2016 proběhlo závěrečné vyhodnocení akce. Celkové náklady činily 2 676 820,- Kč, z toho dotace SFŽP ČR
byla poskytnuta ve výši 1 588 931,- Kč.

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané 25. 1. 2017

POPLATKY NA ROK 2017

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
l plnění usnesení z minulého zasedání ZM.
Bere na vědomí:
l hospodaření městyse za období leden – prosinec
2016.
l Souhlasí
s tím, že pan David Balous a slečna Renata Dušánková
mohou uzavřít zástavní smlouvu k p.p.č. 455/89 v k.ú.
Chroustovice ve prospěch Komerční banky a.s.
l Pověřuje starostku:
1) podpisem rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné
zakázky a smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení
na realizaci projektu „Protipovodňová opatření pro
městys Chroustovice“ v rámci poskytnuté podpory
z OPŽP – prioritní osy 1, specifický cíl 1.4.3 – Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních
a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální plány
v 35. výzvě Ministerstva životního prostředí,
2) podpisem rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné
zakázky a smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na
realizaci akce „Chroustovice – nám. J. Haška, Stavební
úpravy prostoru před restaurací, zámkem a ZŠ“
v případě schválení dotace z rozpočtu SFDI pro rok 2017.

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. 2017.
Poplatek za psa: 100,- Kč, za každého dalšího psa
150,- Kč. Poplatek je splatný do 31. 3. 2017.
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:
1141662379/0800
Variabilní symbol získáte v kanceláři úřadu nebo
na tel. čísle: 469 674 137.

ZÁPIS ŽÁKŮ DO I. ROČNÍKU ZŠ

KVĚTNOVÉ OSLAVY 2017

Zápis žáků do I. ročníku na školní rok 2017-2018
se bude konat v úterý 4. 4. 2017 od 13.30 do 17 hod.
v 1. patře budovy ZŠ.
Žádáme rodiče, aby k zápisu přinesli řádně vyplněný
dotazník, rodný list dítěte a svůj občanskýprůkaz.

Letošní oslavy se uskuteční v sobotu 13. května.
Vystupovat uvidíme děti z mateřské školy, s pásmem pro děti se opět představí skupina Sabrage.
Další část programu je v režii základní školy, která
připravuje zajímavou soutěž.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis dětí do mateřské školy na škol. rok 2017-2018
se bude konat 10. a 11. května 2017
od 10.15 do 15.45 hodin v budově mateřské školy.
Tiskopisy k zápisu budou k vyzvednutí od 24. 4. 2017
v budově MŠ.
Žádáme rodiče, aby k zápisu přinesli rodný list dítěte,
svůj občanský průkaz, vyplněné a potvrzené tiskopisy.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Svozy velkoobjemového odpadu v roce 2017
budou v sobotu 8. 4. 2017 a 16. 9. 2017
8.00 – 8.20
8.30 – 9.05
9.10 – 9.35
9.40 – 9.55
10.00 – 10.10
10.20 – 10.35
10.40 – 10.55
11.10 – 11.20
11.25 – 11.35
11.40 – 11.55

Lhota u Chroustovic
Chroustovice – Závodí
Chroustovice – u Grandu
Holešovice
Březovice
Městec – u nádrže
Městec – nádraží
Poděčely – u hostince
Poděčely – náves
Mentour – u váhy

Hlavní hostem slavnostního dne bude Vladimír
Hron se svým představením OneManShow. Zazní písně,
které zpíval např.
Karel Gott, Frank
Sinatra, Elvis Presley a další.
V doprovodném
programu k oslavám
bude patřit představení
záchranné
stanice a ekocentra
Pasíčka,
ukázka
práce vojáků, policie i s psovodem,
projekt zpracovaný dětmi ze ZŠ, vystoupení Ranche
U Valdy s ukázkou práce s koněm Valdou. Pro děti
budou připraveny i různé atrakce.
Občerstvení bude zajištěno, přijďte si užít oslavy na
školní hřiště.
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ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Paní Jarmila Horská, rodačka z Chroustovic, oslavila
v září 2016 v rodinném kruhu své 90. narozeniny.

Vrátila jsem se do rodného domu v Chroustovicích. Už
nezpívám ve sboru, ale hudbu a zpěv mám pořád ráda.
Šestnáctým rokem chodím na schůzky Chrpy a každému
účastníkovi skládám k jeho kulatému výročí veršované
přáníčko. Ráda jsem tam chodila, ale teď už to asi nepůjde…“
Ale půjde, milá Jarčo, my všichni, kteří Tě známe,
Ti přejeme:
O dvou holích pevný krok,
s ním překročit Nový rok,
starý elán, nové zdraví,
zpěv a hudbu bez únavy!
S paní Horskou rozmlouvali členové Chrpy

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

Protože to byla oslava se vším, co k ní patří, a protože
rodina její péči velmi oceňuje, podíváme se také na čas,
který stojí za ohlédnutí.
Svůj život měla naplněný prací a mnoha zájmy. Od šesti
let cvičila v Sokole; zúčastnila se i posledního sletu
v Praze v roce 1948. V mládí hrála ochotnické divadlo
a házenou. Ale její největší zálibou byla hudba – housle,
klavír a sborový zpěv.
Zaměstnaná byla jako vedoucí kuchařka ve školní jídelně
v Pardubicích, kde pracovala 25 let.
Vařilo se tam pro 200 dětí a 25 dospělých strávníků. Nebylo to nijak lehké – chyběla dnešní technika, obědy se
vydávaly ve dvou patrech a na všechno byly jen tři kuchařky. Ale kupodivu to zvládaly, vždyť byly všechny
mladé.
V dalším rozhovoru paní Horská dodává:
„Nejraději vzpomínám na sborový zpěv, kterému jsem
věnovala 40 roků. Účinkovala jsem ve Spojených pardubických sborech Suk, Pernštýn a Ludmila. Zažila jsem
postupně 8 dirigentů. Nejznámější byl profesor Oves, dirigent Weisbauer a Klicpera. Za jeho účinkování jsme
měli 70 členů.
Nejkrásnější však byla spolupráce s houslovým virtuosem Josefem Sukem – pravnukem Antonína Dvořáka.
Vystupovali jsme v Pardubicích a jezdívali na různé zájezdy v rámci republiky, ale i do zahraničí.
Nezapomenutelné dojmy mám z Francie. Byli jsme v Blenardu, Nancy, Ernsteinu. Ale nejhezčí to bylo ve Štrasburku. Na pozvání Pěveckého sboru pekařů jsme tam
zůstali jeden týden a předvedli jsme originální české Vánoce. S veškerou přípravou: pečením cukroví, strojením
stromku a lidovými zvyky. Potom jsme měli ještě vánoční
koncert v kostele. Zpívali jsme české koledy a Rybovu
Českou mši vánoční. Získali jsme veliký potlesk, upřímné
přátelství, trvalé vztahy a zůstalo mi ponaučení: Kdo
nemá rád hudbu, ten se sám ochuzuje o životní prožitky
a přichází o mnoho.
Mezi zpěvem a prací mi ubíhal také rodinný život. S manželem Václavem, bankovním úředníkem, jsem prožila
50 spokojených roků. Vychovali jsme syna a dceru. Dnes
už mám čtyři vnuky a dva pravnuky.

Po svátku Tří králů proběhla v Chroustovicích,
Jenišovicích, Stradouni, Ostrově, Vinarech a okolí
celostátní Tříkrálová sbírka.
Vybralo se celkem 40 086 Kč.
Získané prostředky budou použity na rozšíření
pobytových odlehčovacích služeb pro seniory a lidi se
zdravotním postižením o devět lůžek a na provozní
náklady služeb a pomůcky v Mobilním hospici.
Tato sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí u nás,
a proto velké díky věrným koordinátorům, koledníkům
i dárcům.
Děkujeme Vám za Vaši důvěru, pomoc a štědrost.
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VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2017
Kasáková Radka
Zelená Ludmila
Vojtová Zdeňka
Karlišová Alena
Dvořáčková Lenka
Brandová Petra
Trmatová Miluše
Trmatová Miluše
Fuksová Lenka

3889,4886,3839,3064,4585,2975,3080,1362,2650,-

Chroustovice
Chroustovice
Chroustovice
Chroustovice
Chroustovice
Chroustovice
Chroustovice
Jenišovice
Stradouň

Fuksová Lenka
Solilová Alena
Peterková Radka

2374,4181,3201,-

Stradouň
Ostrov
Vinary

PODZIM A ADVENTNÍ ČAS 2016
PODZIMNÍ ZÁBAVNÁ SOBOTA V MĚSTCI

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

V sobotu 29. října 2016 uspořádali rodiče v Městci se
svými dětmi podzimní zábavné odpoledne a večer.
Nejprve jsme všichni dlabali strašidelné dýně, které zajistily krásnou podzimní výzdobu pro další zábavu.

Jako každým rokem
konalo se v sobotu
26. 11. 2016 tradiční slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Městci. U rozsvíceného vánočního stromu zazpívaly
koledy a zarecitovaly básničky děti
z Městce i okolních
vesnic za doprovodu
paní Hany Faltysové
a Jiřího Šmahy.

Po setmění jsme rozsvítili strašidla z dýní a zároveň také lampiony, se kterými se děti vydaly na lampionový průvod vesnicí.

Po průvodu se děti občerstvily teplým čajem a malým
občerstvením a poté se vyřádily na diskotéce J.
Myslím, že si děti čas strávený společně s rodiči užily
a zpestřily si podzimní víkend.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, a také těm, kteří se
na přípravě tohoto zábavného odpoledne podíleli.
Š. M.
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Po vystoupení se děti vrhly na vyrábění vánoční výzdoby
a svícínků.
Psaly dopisy Ježíškovi a ochutnávaly s rodiči vánoční
cukroví, které pro tuto příležitost napekly ženy z Městce.
Pro všechny bylo připraveno teplé i studené občerstvení.

MIKULÁŠSKÉ BESÍDKY
Dalším předvánočním setkáním v Městci byla Mikulášská besídka, která se konala v hostinci U Horčičků v sobotu 3. 12. 2016. Děti zde navštívil Mikuláš, anděl a čerti. Všechny děti statečně přednesly básničku nebo zazpívaly písničku, za což byly Mikulášem odměněny balíčkem sladkostí. Po nadílce si všichni mohli zatancovat
a pobavit se.
Tato dvě předvánoční setkání se opravdu vydařila a zpříjemnila nám všem čekání na vánoční svátky. Děkujeme
všem, kteří se na pořádání těchto akci u nás v obci podílejí, a těšíme se na další, které budou následovat.
Š. M

Za podpory
městyse Chroustovice se 4. prosince 2016 konala
v místní Sokolovně Mikulášská
besídka pro děti.
Všichni společně
soutěžili, hráli si
a tancovali,a když
pak přišel Mikuláš a anděl s
opravdovými čerty, všichni beze
strachu zarecitovali básničku nebo
zazpívali písničku.

Za odměnu byla pro všechny připravena zasloužená odměna v podobě adventního kalendáře a mikulášského
balíčku.
Všem dětem a rodičům děkujeme za pěkně strávené odpoledne.
Pevně věříme, že se opět sejdeme v tak hojném počtu
i v letošním roce.
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BESEDA PRO DŮCHODCE

VÁNOČNÍ STROM V CHROUSTOVICÍCH

Městys Chroustovice uspořádal v pátek 2. prosince 2016
v 16 hodin v Sokolovně tradiční besedu pro důchodce.

Tradiční slavnostní rozsvícení
vánočního stromu v Chroustovicích proběhlo v neděli 27.
listopadu 2016. I tento rok akci
podpořila paní starostka Marie
Tlapáková ve spolupráci s ředitelkou školy Mgr. Marií Houdkovou.
Letošní vystoupení žáků 1. až 5.
tříd bylo ve znamení tučňáků.
Děti přivítaly adventní čas písničkami, básněmi i tancem.
Rozsvícení vánočního stromu
proběhlo za účasti paní starostky, ředitelky školy, zástupkyně
školy, učitelů, dětí, rodičů, prarodičů i ostatních obyvatel
Chroustovic.
V závěru celé akce nechybělo ani občerstvení a zároveň
si každý mohl domů odnést betlémské světlo.

VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE
O těchto Vánocích se opět povedlo uspořádat vánoční
koncert. Konal se 16. prosince 2016 v chrámu sv. Jakuba
a vystoupil na něm muzikálový zpěvák Bohuš Matuš.
Mohli jsme si připomenout známé písně a vánoční koledy. Plný kostel byl známkou hezkého a příjemně stráveného večera.
Vstupné na koncert bylo dobrovolné a bylo věnováno na
opravu kostela.

Jako hlavní host byl pozván pan Jan Přeučil, ale jeho zdravotní stav mu neumožnil u nás vystoupit. Plnohodnotnou náhradou bylo představení jeho manželky Evy Hruškové, která se
svou sestrou Janou Yngland Hruškovou rozezpívala celý sál.

Eva zazpívala známé písně včetně těch z pohádky Popelka.

Téměř všichni přítomní přidali taneček a většinu písní si zazpívali s vystupujícími.

Konečný bujarý aplaus a společná fotografie byly důkazem toho, že se beseda opět povedla.
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Motivací je pro děti sokolík Pepík, který společně se
zvířátky cestuje vláčkem do jednotlivých světadílů.
Za každý splněný úkol si dítě samo nalepí samolepku do sešitu, který od České obce sokolské dostal.

V říjnovém čísle jsme psali:
„V NOVÉM - NOVĚ“.
Školka se tedy nově zapojila do dvou projektů:
„SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY“

„Když jsem zdravý, tak mě život baví“ je školní

vzdělávací plán, podle kterého letošní školní rok
pracujeme.
Protože chceme, aby děti znaly i jiné dobroty než
čokoládu a bonbóny, zapojili jsme se do projektu
„ZDRAVÁ 5“.
Zdravá 5 je výukový program Nadačního fondu AlJedná se o celoroční projekt České obce sokolské, bert, který učí děti ve všech regionech zásadám
která chce podpořit větší zájem o aktivní sportování, zdravé výživy a jejich důležitosti v rámci zdravého
ale také vedení k týmové spolupráci, radost ze životního stylu.
splnění úkolů jak u jednotlivce, tak ve skupině.
Rozvíjí u dětí přirozená cvičení - atletiku, obratnost
- gymnastické dovednosti, manipulaci s míčem,
netradiční činnosti, rozvíjení poznání.

Děti jsou rozděleny do tří kategorií (dle věku) a každá skupinka plní věkově rozdílné úkoly.

Program není jen o zdravé stravě, ale i o podílení se
na přípravě, radosti ze zvládnutého, o samostatnosti
dětí, např. při chystání svačiny, ať už jde o krájení či
mytí zeleniny a ovoce, při samotném vypěstování
a jeho využití v různých receptech.

-7-

Za kolektiv MŠ paní učitelka D. Štěrbová

PODĚKOVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

TRADIČNÍ ZÁJEZD ZAHRÁDKÁŘŮ

Milí občané a rodičové,
v roce 2016 tehdy moje ani ne tříletá dcerka nastoupila do Mateřské školky v Chroustovicích, do třídy
pastelek. V rodině to byl pro nás významný okamžik, jelikož jsme si uvědomili, že naše prvorozená
již není tím miminkem, co bychom si přáli.
Většina z Vás jistě zažila ten první den, kdy vedete
své dítko do školky, polykáte slzy a tváříte se, že je
vše v pořádku, jen abyste jim nedali najevo, že jim
začíná další životní etapa, se kterou se v podstatě
budou muset poprat sami a zvládnout ji bez rodičů.
Celý den pak přemýšlíte, jestli nepláče, neteskní...
Ale víte co?
Moje dcera byla od prvního dne ze školky nadšená.
Dodnes, když jí řeknu, že zítra do školky nepůjde,
pláče a je smutná, že neuvidí své kamarády a nebude
zpívat s paní učitelkou.
A právě z tohoto důvodu bych touto cestou chtěla ze
srdce poděkovat celému týmu mateřské školky, protože není pro mne nic důležitějšího než zdraví a radost v očích mého dítěte.
Zejména děkuji vedoucí učitelce Jelínkové, jelikož
si jí nesmírně vážím a myslím si, že pod jejím vedením se výuka v naší MŠ inovovala a posunula vpřed
v rámci nových vzdělávacích aktivit našich nejmenších. Je radost vidět, že práce s dětmi ji baví. Pevně
věřím, že je nedílnou součástí naší školky, a proto
jsem ráda, že ji tam máme.

Tak jako každým rokem uskutečnila naše místní organizace ČZS pro své členy i další zájemce autobusový zájezd. Ten se uskutečnil v sobotu 15. října 2016.
Navštívili jsme hrad Svojanov, Pivovar v Hlinsku v Čechách a Soubor lidových staveb Betlém v Hlinsku.
Hrad Svojanov je od našeho bydliště poměrně málo
vzdálen, ale není moc navštěvován. Tento hrad patří
k nejstarším v zemi, neboť byl založen v polovině
13. století Přemyslem Otakarem II. k ochraně trstenické
stezky. Od husitských válek hrad ztratil svůj význam. Po
r. 1800 zde byla zřízena soukenická dílna a později až do
požáru v r. 1842 se zde zpracovávala tuha.
Ze 13. století se dochovala mohutná válcová věž a část
opevnění uzavírající vnitřní nádvoří.
Potom byl hrad rozšiřován v renesančním i empírovém
slohu. Z přestavby po požáru r. 1569 se zčásti zachoval
renezančně přestavěný palác. Od požáru v r. 1892 se
jedná o částečnou zříceninu.
Hrad je umístěn v nádherné okolní přírodě, do které je
překrásný výhled. Je zajímavé, že správcem a majitelem
hradu je město Polička.
Dále jsme chtěli navštívit Pivovar v Poličce. Ovšem
vstupné 2 000,- Kč naši návštěvu zrušilo.
Navštívili jsme tedyPivovar v Hlinsku, kde byl vstup za
70,- Kč.
Prohlédli jsme si celé zařízení pivovaru i s výkladem
o vaření piva.
V pivovarské prodejně jsme si mohli nakoupit lahvové
pivo domů. Zajímavé je to, že v pivovaru se stáčí pivo
jen do sudů. Lahvové pivo se stáčí v Jihlavě, kam se vozí
z Hlinska v cisternách.

Dále bych ráda poděkovala i slečně učitelce Štěrbové, slečně učitelce Dušánkové a paní učitelce Vacenovské. Dle mého názoru jsou to učitelky na svém
místě, mají energii, patřičnou fantazii a zájem na
tom, aby byly děti spokojené. A z tohoto důvodu si
velice vážím a cením jejich práce, i když jsem si
vědoma, že ne vždy to mají jednoduché.
Ale jak jsem již zmínila, neměla by být pro nás důležitá hlavně spokojenost dětí? Jsem nadšená, když
mohu na webových stránkách ZŠ/MŠ díky učitelkám a jejich fotografiím, které v podstatě posílají
nám, rodičům, sledovat, jak probíhají různé události
ve školce, a tím mohu vidět nadšení, které provází Po obědě jsme navštívili areál lidových staveb Betlém
usměvavé tváře našich dětí.
v Hlinsku. Vzhledem k tomu, že jsme byli objednáni, jsme získali slevu na vstupném. Průvodkyně nám po-

Ačkoliv v dnešní době není moc zvykem někoho
skytla kvalitní výklad.
chválit, cítím, že zde je pochvala na místě.
Prohlídka byla zakončena návštěvou cukrárny, která je
Děkuji Vám za Vaši práci.
součástí Betlému.
Michaela Vodičková
Mgr. Petr Schejbal
-8-

ODBORNÉ UČILIŠTĚ CHROUSTOVICE

Ze školní lavice za řemeslem

Druhým rokem pokračujeme v realizaci návštěv žáků
základních škol v našich dílnách.
Naplňujeme tím udržitelnost projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji
CZ.1.07/1.1.00/44.0012.
Během tří zimních měsíců jsme zorganizovali 19 projek-
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tových dnů celkem pro 200 žáků. Ti jsou velice šikovní,
a tak si odvážejí celou řadu pěkných výrobků - aranže
z květin, dekorační polštářky, dřevěné budky i limuzíny,
kovové svícny a věšáky...
Je to ale zároveň i poctivá příprava na září, kdy se na naše
učiliště sjede v jeden den v rámci projektu Technohrátky minimálně 100 žáků z celého Pardubického kraje.
Ti si zde sáhnou na všech našich 17 oborů a věříme, že
řemesla budou vítězit při jejich výběru střední školy.
Podrobnější informaci o celé akci naleznete na https://
www.klickevzdelani.cz/

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHROUSTOVICE
VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ 2016 - HUDEBNÍ DÁREK

OZDRAVNÝ POBYT S LYŽOVÁNÍM

V úterý 20. prosince se již tradičně uskutečnilo
v naší škole Vánoční rozjímání. Tentokrát jsme
spojili vážnou hudbu s pohybem, tancem a stínovým divadlem. Každá třída si připravila krátké vystoupení na vybranou skladbu hudebních klasiků,
např. Bach, Beethoven, Smetana, Dvořák atd.
Učitelům a jejich žákům se podařilo báječně ztvárnit
hravé, dojemné, procítěné, překvapivé až dechberoucí choreografie. Hudební vystoupení bylo zarámováno do krátkého sborového zpěvu.
I přes počáteční ostych se do nácviku zapojily téměř
všechny děti a svá vystoupení s nadšením zatančily
a zahrály, což velmi přispělo ke stmelení třídních
kolektivů.
I tentokrát jsme si ověřili, že umíme táhnout za jeden provaz, a zároveň chceme poděkovat za pomoc
rodičů.
Kromě tradičního vystoupení našich žáků byla součástí programu výstava kroužků komunitní školy keramika a kutil. Nechyběl ani vánoční jarmark
s výrobky, které žáci vyrobili v hodinách pracovního
vyučování a výtvarné výchovy. Své výrobky měl možnost prodávat i místní spolek dobrovolných hasičů.
Ve vánoční kavárničce jsme si mohli pochutnat na
vynikajících koláčích, dezertech i pizze. Součástí
byly také chutné teplé nápoje.
Na vánoční výzdobě se podílely uklízečky a ostatní
zaměstnanci.
Rádi bychom poděkovali všem provozním zaměstnancům za jejich pomoc.
Hlavními organizátorkami byly Zdeňka Zdražilová,
Petra Drobná a Lenka Zářecká

Od neděle 15. ledna 2017 se zájemci z řad žáků 7. - 9. ročníku naší základní školy zúčastnili tradičního týdenního
ozdravného pobytu s lyžováním v Jedlové u Deštného.

Zasněžená příroda v okolí penzionu Verner je naučila
novým dovednostem a umožnila jim odvézt si nezapomenutelné zážitky.

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

ZŠ TGM a MŠ Chroustovice pořádá
sběr starého papíru
v pondělí 24. dubna 2017.
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
Další informace včetně fotografií na www.zschroutovice.cz
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KARNEVAL

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V CHROUSTOVICÍCH

V pondělí 27. února 2017 se uskutečnil v tělocvičně
ZŠ v Chroustovicích dětský karneval. Žáci i učitelé
přišli v originálních a krásných maskách. Karnevalové veselí zahájil dlouhý průvod masek a pak se již
žáci roztančili.

Tradiční příměstský tábor pro žáky od 7 let
pořádaný
Komunitní školou Chroustovice startuje
od 3. července do 14. července 2017.
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.
Cena pobytu:
1.týden
330,- Kč pro žáky ZŠ
390,- Kč pro ostatní
2.týden
550,- Kč pro žáky ZŠ
650,- Kč pro ostatní
Celý pobyt 880,- Kč pro žáky ZŠ
1040,- Kč pro ostatní

Pestrý program vyplnil DJ Josef Kóra, ale i zábavné
soutěže. Tečkou maškarního reje byla sladká odměna. Opravdu bylo velice veselo.
VITAMÍNOVÝ DEN

Druhý únorový týden
byl ve znamení vitamínů. V pondělí všechny
třídy na 1. st obdržely
bedýnku plnou ovoce
– převážně citrusů. Děti
společně ochutnávaly
a mlsaly.
Na konec týdne si dodavatel MK FRUIT
připravil interaktivní
program pro děti, s názvem Vitamínový den. Žáčkům byly nabídnuty ovocné
šťávy z jablek, mrkve, pomeranče, červené řepy a banánový koktejl, slazený medem. Děti měly možnost samy
vytvořit ovocno – zeleninový špíz dle své chuti.
Dětem se program líbil.

Doba pobytu po – pá: od 7 do 15 hodin

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ

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 Menší elektrospotřebiče - mohou být i nefunkční
Ø Knihy, časopisy
Věci, které vzít nemůžeme:
Ø Ledničky, televize, počítače, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
Ø Nábytek
Ø Znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční 18. května 2017 od 15 - 18 hodin
v Základní škole Chroustovice.
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SLUNEČNICE SE OTOČILA...
Jméno Inky Zemánkové už
sice dnešní mladé generaci
nic neříká, ale byla to naše
první jazzová zpěvačka.
Teprve daleko za ní přišla
Vlasta Průchová, Eva Olmerová, Jana Koubková a další.
Řada diváků filmů pro pamětníky ji může znát z filmu Hotel Modrá hvězda,
kde zazpívala poprvé píseň
Slunečnice (Tak jako slunečnice každý den otáčí se
za sluncem...). Nazpívala ještě další hity (Dívka v rytmu zrozená) a prosadila se více v zahraničí než doma. Ale jednoduchý
život neměla.
Malá Inéz Koníčková ztratila tatínka už ve dvou letech. Když
se chystala na bratislavskou konzervatoř, zemřela jí i maminka. Ince bylo 16 roků a byla válka. Co teď? Naštěstí se ozvala
matčina přítelkyně z mládí – paní Zemánková, která si ji vzala
k sobě do Prahy. Inka z vděčnosti přijala její jméno za vlastní.
Studovala u vynikající hlasové pedagožky Jiřiny Logačevové
– Klementové a zpívala s Melody Boys R. A. Dvorského.
Krátce po válce se vdala. Její manžel, Ing. Václav Holub, byl
synem učitele a pocházel z Chroustovic. Jeho rodina bydlela
v Grandu (tehdy Staré hospodě), kde byl v 1. patře kromě tanečního sálu i byt.

Manželé Inka a Václav se i s rodiči brzy odstěhovali do Liberce. Bydleli tam v rodinné vile blízko přehrady. V přízemí pan
učitel (tehdy už v důchodu) s paní a mladším synem Jiřím,
v prvním patře Inka s manželem a podivuhodně inteligentním
psem.
Pak byl Václav jmenován ředitelem traktorové stanice ve Cvikově a z Inky se stala traktoristka. Práce ji bavila a byla pyšná,
když ji manžel nechal zajíždět zánovní traktory.
A zpívala pořád: za volantem, v dílně, na tanečních zábavách,
v kostele na kůru a v Liberci s tanečním orchestrem.
Později byl manžel povýšen, odešel pracovat do Prahy a Inka
tam zpívala v kavárně Mánes. Na další místo v Lucerně (podle
odborné komise) neměla nárok, protože „svá vystoupení uváděla ve stylu příliš západním“. S pocitem křivdy a ponížení se
vrátila domů a do ústraní.
Jenže Václav brzy zemřel a Inku už doma nic nedrželo. Začala
zpívat v Polsku a to jí otevřelo cestu do světa. Švýcarsko, Německo, Francie…
Patnáct let zpívala venku, ale tady se o ní nevědělo. Dvacet let
žila sama, pak se vdala za MUDr. Josefa Bednaříka a prožila si
prosluněné babí léto. Ještě v osmdesátých letech jezdila po
celé republice jako členka estrádní skupiny.
Zemřela 23. května 2000, před svými 75. narozeninami.
Tuto smutnou informaci přinesly sdělovací prostředky dva
měsíce po jejím odchodu…
L. S.

ZDÁLA SE VÁM LETOŠNÍ ZIMA TUHÁ?
COŽ TEPRVE V ROCE 1929...

TJ SOKOL CHROUSTOVICE

Firma Ludvíka Rundta z Frýdku lehla popelem jen proto, že
frýdeckým hasičům zamrzla voda v hadicích. Nebylo divu,
v den požáru klesla teplota na 41 stupňů pod bod mrazu.
„V uplynulém týdnu jsme zažili sibiřské zimy,“ komentoval situaci týdeník Frýdecko-Místecký kraj v sobotu 16. února 1929.
Frýdečtí novináři v tu chvíli nemohli tušit, že zima z roku 1929
bude klimatology skutečně vyhlášena za největší zimu dvacátého století. Od Silvestra 1928 až po 8. březen 1929 nikde v zemi nepřeskočila rtuť v teploměru pověstnou nulu. Zamrzly
frýdecká Ostravice, Vltava v Praze, Dunaj, Rýn i Baltské moře.
„Vše vázne, doprava i práce. Fronty na uhlí u nádraží připomínají válku. Instalatéři nestačí rozmrazovat potrubí a železniční
doprava je ochromena,“ uvedl Moravskoslezský deník v čase
čtyřicetistupňových mrazů. Největší mrazy uhodily kolem
10. února. „V noci na dnešek zmrzl na stráži vojín 152. pluku
v Olomouci a v Opavě zmrzlo dítě v kočárku,“ napsal tentýž
deník v pondělí 11. února. Státní meteorologický ústav naměřil
ono pondělí ráno v Českých Budějovicích teplotu - 41°C, v Německém Brodě -36, ve Slezsku -40 a na letišti v Kbelích -30°C.
„V Brně přišlo v pondělí sto dělníků Zbrojovky s omrzlinami,
psaly Lidové noviny 12. února. Nejčastěji šlo o omrzliny uší,
přičemž chránítka uší byla ve všech velkých městech vyprodána. V Riegrových sadech byla 12. února nasbírána celá nůše
zmrzlého ptactva. Umírali i lidé. „Ve Stropnici u Římova zmrzl vsedě u stolu ve svém bytě Tomáš Kubala. Byl sousedy nalezen tak zmrzlý, že tvořil ledový rampouch,“ uvedly LN.
Mnoho samot v českých i moravských horách bylo zaváto tak,
že se jejich majitelé museli ze sněhu vyhrabávat. „Běda, kterým došlo palivo a zápalky. Žili celé dny bez ohně, zahrabavše
děti a staré lidi do peřin a hader. A vyhazovali sníh, až se vykutali jako krtci,“ líčili novináři. „A veliké potíže jsou se splachovacími záchody,“ popichoval týdeník Frýdecko-Místecký
kraj, neboť v roce 1929 byl v moravském Místku a slezském
Frýdku splachovací záchod jen výsadou místní elity.
E. Š.

Sokolové naplánovali výlet do Prahy. Prošli jsme se po Václavském náměstí, stavili se na Havelském trhu a po obědě
jsme navštívili Karlovu univerzitu, kde byla nainstalována
výstava 700.výročí narození císaře a českého krále Karla IV.
Zhlédli jsme například kapitulní exemplář zakládací listiny
pražské univerzity, ostatkový kříž s ostatky svatého Jana Nepomuckého, diplom a medaile nositele Nobelovy ceny za chemii Jaroslava Heyrovského a index Jana Palacha. Po návštěvě
univerzity jsme se odebrali k Vltavě, kde jsme absolvovali
hodinovou plavbu lodí. Počasí nám přálo, a tak jsme se ještě
přemístili na Podbabu, kde jsme pří víně a dobrém jídle zhodnotili dojmy z celého dne.
Dne 5.11. 2016 několik odvážných děvčat opět vyrazilo na
11. ročník maratonu Litex aerobic show.
Na závěr roku jsme si udělali výlet do Mikulova do vinného
slípku.
Od dubna 2017 zahajuje TJ Sokol Chroustovice cvičení pro
děti od 3 let. Cvičení bude probíhat vždy v pátek od 17-18
hodin v prostorách Sokolovny nebo na čerstvém vzduchu.
Kontakt: K. Zuntová 724 760 144, J. Rejmanová 605 405 594.
Na podzim oslavíme v prostorách naší Sokolovny 120.
výročí založení Sokola v Chroustovicích.
J. R.
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VÁLEČNÉ UDÁLOSTI ROKU 1917
Prohlubování útrap lidí v roce 1917
Hlad a bída se nezadržitelně rozšiřovaly po celém území
státu, nastávala dokonce situace, že lidé hlady i umírali.
Vyživovací příspěvky rodinám mužů, povolaných do
války 18. srpna 1914 a i při pozdějších odvodech byly
konečně zvýšeny. Žena se čtyřmi dětmi dostávala od této
chvíle 204 K místo dřívějších 40 K. Hovězí maso stálo
již 24 K za 1 kg, maso vepřové 16 – 18 K za 1 kg, vejce
50 hal, mléko 40 hal, 1 q brambor stál 52 K, 1 q pšenice
200 K, žita 160 K, látka na oblek stála 100 K a za boty se
zaplatilo rovněž 100 K. V tomto roce se za 1 q pýru
z pole (nutného k vaření náhražky piva) platilo 50 K.
Mýdlo nebylo k dostání vůbec. Šaty byly zhotovovány
z papíru (!), boty s dřevěnou podrážkou, vojáci dostávali
šaty z kopřiv.
Události roku 1917 tak, jak dopadaly na občany
katastrální obce Staré Holešovice podle záznamú
starostenské knihy, protokolů a dalších nalezených
dokumentů obce:
Neustále pokračovaly odchody dalších ročníků domobranců
do války.
Na základě nařízení zemského místodržitelství v Praze
bylo umožněno domobrancům ročníků 1891 až 1868
hlásit se dobrovolně k vojenské službě.

Útok pěchoty. Vede ho důstojník se zdviženou šavlí

Padlí, trvale zmrzačení a vyznamenaní občané
katastrální obce Staré Holešovice, sloužící v roce 1917
v rakousko-uherské armádě
Po obecním úřadu bylo požadováno:
- Vyplnění dotazníku nutného k zaopatření vdovy a dítek
po padlém ve válečném střetu s nepřítelem – vojínu
Františku Žídkovi.
- Vystavení úmrtního listu pro Aloise Mrázka ze Starých Holešovic čp 31, ženatého, domkáře, okresního
cestáře a nakonec padlého z vůle císaře na italské frontě,
v bitvě při střetu vojsk u Lovice ve věku 45 let.
- Doručení invalidního dekretu Bohumilu Benešovi.
- Prošetření situace invalidy Františka Havlíčka, zda by
ho rodiče doma vyživili. Odpověď byla ano.
- Doručení listu na propuštění Františka Smejkala proti
potvrzení a odevzdání vojenských dokladů. a odebrati
mu ty, které má v ruce a odeslat je zpět na hejtmanství.
- Doručení rodině Aloise Teplého dekretu o jeho vojenském vyznamenání za vynikající službu v poli.

Bořič pevností. Houfnice ráže 305 mm se používala k ničení
pevností. Granáty o hmotnosti 442 kg se nabíjely pomocí
jeřábu. Houfnice dostřelila do vzdálenosti 17,6 km.

Zásobování obyvatelstva určovaly svými nařízeními
a opatřeními zejména c.k. hejtmanství a dále i c.k.
zemské místodržitelství v Praze:
Z toho vyplývaly povinnosti obecního úřadu, týkající se
zásobování v roce 1917:
- Sestavit výkaz všech rolníků, kteří v rozvrženém čase
a v uvedené době nedodali obilí.
- Uzavřít šrotovníky v obci.
- Vypracovat tabulku, co měl kdo zasít, kolik měl
odvést, kolik vloni odvedl a kolik bude sít letos.
- Informovat c.k. okr. hejtmanství v Chrudimi o obdělání
a osetí všech polí a zároveň svému úřadu oznámiti jména
členů žňové komise. Úkol byl splněn a do komise byli
určeni: jejím předsedou se stal starosta obce (ze St.
Holešovic) a dále to byli Karel Houbal, František Filipi
(ze St. Holešovic), Josef Král a Josef Jirout.
- Sestavit pro zajištění osevních prací výkaz koňských
potahů, které mohou být použity žňovou komisí
k obdělávání polí podle potřeby.
- Průběžně zasílat c. k. okr. hejtmanství výkaz o vydávání
mouky v jednotlivých týdnech.
- Poslat výkaz o spotřebě chleba a mouky.
- Zaslat p. Zilvarovi do Chrudimi poukazy na mouku.
Žádá v nich o 75 kg mouky bílé pšeničné, 75 kg mouky
žitné, 35 kg mouky chlebové a 40 kg mouky ječné
chlebové, celkem tedy 225 kg mouky.
- Vypracovat seznam všech, kteří nemají brambory
a mají být zahrnuti do seznamu občanů, majících nárok
na příděl brambor.
- 20. srpna c.k. okr. hejt. v Chrudimi oznamuje ob. úřadu
novou úpravu zásobování moukou, ku kterémuž kroku
musí oznámiti potahy, které pro obec tuto přivezou a do
31. dne každého měsíce musí zaslati pytle.
- Vzáří občané obce Staré Holešovice získali od c.k. okr.
hejtmanství ve Vysokém Mýtě povolení k mletí obilí ve
mlýně v Chroustovicích.
Rekvizice potravinových produktů (obilí), suché píce,
slámy a jatečného dobytka, nařizované, vymáhané
a zabírané c.k. hejtmanstvím:
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Život na frontě

- Obecnímu úřadu bylo nařízena dodávka jatečního dobytka a na každý měsíc v roce byl stanoven počet kusů.
- Obecní úřad byl vybídnut, aby pěstitelé máku odevzdali komisionáři sklizený mák, a to Josef Šmějda z Březovic 140 kg a velkostatek v Březovicích 29,80 kg.
- Obecnímu úřadu bylo nařízeno, aby vyhotovil seznam
osob, které zabily prasata, za příčinou odvodu sádla.
- V červnu bylo nařízeno seznámit občany s rozhodnutím, že všechno seno se zabavuje.
- V červenci komisionář Schmiedl z Chrasti oznamuje
obec. úřadu, že rané brambory, které se budou v obci
vykopávat, musí být dovezeny do Chrasti. Jejich výkupní
cena je stanovena na 46 K/q.
- V srpnu c.k. okr. hejtman. v Chrudimi žádá obec. úřad,
aby oznámil občanům, že veškeré ovoce se zabavuje.
- C.k. okr. hejt. v Chrudimi nařídilo obec. úřadu dodat
z obce 250 q slámy.
- V září obecní úřad oznamuje neplnění stanovených dodávek másla, protože někteří hospodáři prostě žádné
máslo nemají.
- V listopadu bylo nařízeno obecnímu úřadu vyvěsit
v obci vyhlášku ohledně zabíjených vepřů, z kterých se
dle váhy musí odvést sádlo.
Za celý rok obec odvedla na základě rekvizic: 175 q
pšenice, 210 q žita, 320 q ječmene, 115 q ovsa, 120 q
sena, 250 q slámy, 676,4 q brambor, 1,7 q máku, másla
15,22 q, 83 kusů jatečného dobytka a 14. srpna bylo
v obci zabaveno veškeré ovoce.
Odvody peněz, nařízených občanům obce k úhradám
formou daní, rúzných poplatků a jejich úprav správními a soudními orgány císařství, sloužících v roce
1917 ke krytí části válečných výdajů
- C.k. okr. hejtm. v Chrudimi nařídilo obecnímu úřadu
sdělit do 3 dnů, kolik korun bylo v obci upsáno na válečné půjčky (I. váleč. půjčka 3 800 K, II. váleč. půjčka 400
K, III. váleč. půjčka 800 K, IV. váleč. půjčka 600 K,V.
váleč. půjčka 300 K).

- Na základě rozhodnutí ob. výboru požádá obec v souvislosti s vypsanou VI. válečnou půjčkou okres. hospodářskou záložnu v Chrudimi o půjčku 300 K.
- Úrazová pojišťovna v Praze požádala obecní úřad vybrat příspěvky na pojištění žentourů a jiných strojů.
- V srpnu 1917 bylo z obce zdejší oznámen na c.k. okr.
hejt. v Chrudimi hold všeho občanstva v den narozenin
Jeho Veličenstva (císaře Karla I.).
- Dále byly zaslány sběrné listy vybraných příspěvků
pro válečné invalidy ze St. Holešovic a Březovic 40,60 K
a z Lipce a Nových Holešovic 26 K.
- V prosinci c.k. okr. hejtm. v Chrudimi požádalo obec.
úřad, aby oznámil výsledek upisování občanů na VII.
válečnou půjčku a kolik korun upsali ti, kteří byli zbaveni vojenské služby. V odpovědi byla zapsána celková
suma 3 700 K a z toho osvobození od války 1 200 K.
- C.k. okr. hejt. v Chrudimi požádalo obec. úřad o zajištění vánoční nadílky a peněžní sbírky pro vojíny v poli
s termínem ihned. V obci bylo pro ten účel vybráno 23 K.
Další události a komplikace pro občany obce ve válečném r. 1917:
- V lednu bylo nařízeno provést sčítání dobytka a koní.
- Dále bylo nařízeno obec. úřadu vyvěsit vyhlášku o dodatečném odevzdávání kovových přadmětů.
- Obecnímu úřadu byl poslán opis trestu, který byl přisouzen mlynáři v Březovicích p. Dvořákovi pro nesprávnosti, páchané proti nařízení ohledně semílání obilí
pokutou v obnosu 5 000 K, nebo 6 měsíců vězení a zabavení všeho obilí .
- Do obce1 byl poukázán 1 sud petroleje.
- Obec. úřadu bylo nařízeno učiniti opatření proti požárům usedlostí a nakažlivým nemocem u dobytka.
- Opětně byl zaveden letní čas v r. 1917, a sice od16. 4.
do16. 9. 1917.
- C.k. okr. hejtman. v Chrudimi pro nedovolené odebrání
telat z březovického velkostatku potrestalo řezníka
Synka z Chrasti pokutou 100 K, kterou musel odevzdat
do pokladny chudých ve St. Holešovicích.
-V červnu přišlo upozornění na možnost výskytu požárů
v tomto období dozrávajícího obilí a blížících se žní,
založených válečnými zajatci.
- Obecní úřad byl upozorněn na nutnost objednávání uhlí
pro zemědělské účely.
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Rakousko-uherský voják je na fotografii zachycen při
odpočinku v bunkru

- Z rozhodnutí školní rady v Chrudimi byly za neposílání svých dětí do školy určeny následující tresty vězení:
pro Jana Dvořáka 288 hodin arestu, pro Jana Vítka
12 hodin a pro Nežádala 8 hodin vězení.
- 20. září c.k. okr. hejtmanství v Chrudimi požádalo
obecní úřad vypracovat a do 10. října předložit seznam
šrotovníků v obci.
- Obecnímu úřadu byla připomenuta výzva z úředního
listu, týkající se sběru kostí. Následně má podat zprávu,
jak je sběr kostí zajištěn a jak probíhá.

Zničené životy i kostely. Tvrdé boje si vybraly daň i na
církevních stavbách a architektonických památkách

- Pro organizaci výmlatu bylo nařízeno zaslat na c.k.
hejtmanství do 3 dnů seznam mlátiček v obci.
- Obec. úřad byl požádán o zorganizování dodávky psů
pro válečné, zdravotní a policejní účely.
- Obecnímu úřadu bylo zasláno poučení k získávání sena
z listí.
- Obecnímu úřadu byla zaslána vyhláška na opatřování
sena a slámy v obci, na sbírání a sušení pecek z ovoce
(za kg sušených pecek se bude platit 10 hal) a na upotřebení pýru (čistého, nepraného pýru bez hlíny) – za 100
kg takového pýru se bude platit 25 K.
- 2. srpna c.k. okr. hejtmanství v Chrudimi nařizuje obecnímu výboru k narozeninám císařským zúčastnit se bohoslužeb božích, vyvěsit prapory a učiniti sbírku na válečné invalidy.
- Dále c.k. okr. hejtm. v Chrudimi požaduje na obecním
úřadu vypracování seznamu, obsahujícího údaje, kolik
kozího mléka se zde nadojí, a do 5. září o tom c.k.
hejtmanství informovat.
- K žádosti Čeňka Nežádala o povolení zábavy o posvícení bylo oznámeno, že jest mu povolena hudební zábava pro vdovy a sirotky po padlých, ale bez tance.
- 1. září c.k. okr. hejtman. v Chrudimi žádá obecní úřad,
aby pro požadovanou úpravu obchodu s mýdlem zaslal
do 5 dnů počet spotřebitelů.
- V září bylo zasláno návěstí o odvodu koní z velkostatku
v Březovicích.
- Obecní úřad byl požádán o sdělení, kolik lamp na petrolej je v obci třeba ke svícení. V odpovědi bylo uvedeno, že pro hospodářství je třeba 142 lamp, pro ostatní
účely 38 lamp.

Na snímku kůň s nasazenou flanelovou plynovou maskou

- C.k. okr. hejtman. v Chrudimi oznámilo, že válečným
uprchlíkům z Haliče, kterým byl návrat domů povolen,
se nesmí dostávat po 29. říjnu žádné podpory (jedná se
o 5 osob, odcházejících v neděli 28. října).
- Obecní úřad oznámil na c.k. okresní hejtmanství
v Chrudimi, že Markus Šnajdr, syn uprchlice z Haliče,
dne 29. 10. přišel o život, když se na něho převrhl vůz,
naložený hnojem.
Stalo se to na velkostatku v Březovicích.
- 7. listopadu obecní úřad oznámil c.k. okresnímu
hejtmanství, že Dr. Zemánek z Chroustovic diagnostikoval u Anny Vítkové ze St. Holešovic včera, 6. listopadu,
střevní tyfus.
- Okresní školní rada ve Vysokém Mýtě určila pokuty za
nedocházku dětí do školy, a to paní Košťálové 3 K a paní Šmejdové 2 K.

31. prosince - obecní úřad zaslal c.k. hejtmanství
v Chrudimi soupis saní a povozů.
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Ing. Zdeněk Skupien

FOTBAL CHROUSTOVICE
Okresní�p�ebor�dosp�lých
16.�kolo Sobota�11.�3.�2017�14:30
17.�kolo Sobota�18.�3.�2017�15:00
18.�kolo Sobota�25.�3.�2017�15:00
19.�kolo Sobota�1.�4.�2017�16:30
20.�kolo Ned�le�9.�4.�2017�16:30
21.�kolo Sobota�15.�4.�2017�17:00
22.�kolo Sobota�22.�4.�2017�17:00
23.�kolo Sobota�29.�4.�2017�17:00
24.�kolo Ned�le�7.�5.�2017�17:00
25.�kolo Sobota�13.�5.�2017�17:00
26.�kolo Sobota�20.�5.�2017�17:00
27.�kolo Ned�le�28.�5.�2017�17:00
28.�kolo Sobota�3.�6.�2017�17:00
29.�kolo Sobota�10.�6.�2017�17:00
30.�kolo Sobota�17.�6.�2017�17:00

Rozpis zápasů jaro 2017
IV.t�ída�dosp�lých
Ko�í���Chroustovice
14.�kolo Ned�le�26.�3.�2017�15:00
Chroustovice���He�man�v�M�stec�B
15.�kolo Sobota�1.�4.�2017�16:30
Rvá�ov���Chroustovice
Chroustovice���Slati�any�B
16.�kolo Ned�le�9.�4.�2017�15:00
Zaje�ice���Chroustovice
17.�kolo Ned�le�16.�4.�2017�15:00
Chroustovice���Svratouch
18.�kolo Ned�le�23.�4.�2017�16:00
Holetín���Chroustovice
Chroustovice���Ronov�A
20.�kolo Ned�le�7.�5.�2017�17:00
Mi�etice�A���Chroustovice
22.�kolo Sobota�20.�5.�2017�17:00
Chroustovice���Vítanov
23.�kolo Ned�le�28.�5.�2017�15:00
K�ianovice���Chroustovice
Prosetín���Chroustovice
24.�kolo Ned�le�4.�6.�2017�17:00
Chroustovice���Kameni�ky
25.�kolo Ned�le�11.�6.�2017�15:00
Svídnice���Chroustovice
26.�kolo Ned�le�18.�6.�2017�17:00
Chroustovice���Skute��A

Okresní�p�ebor�
Ned�le�9.�4.�2017�09:00
11.�kolo
Ned�le�9.�4.�2017�10:00
Ned�le�23.�4.�2017�09:00
13.�kolo
Ned�le�23.�4.�2017�11:00
Ned�le�30.�4.�2017�10:00
14.�kolo
Ned�le�30.�4.�2017�11:00
Ned�le�7.�5.�2017�09:00
15.�kolo
Ned�le�7.�5.�2017�10:00
Ned�le�14.�5.�2017�09:00
16.�kolo
Ned�le�14.�5.�2017�10:00
Ned�le�21.�5.�2017�09:00
17.�kolo
Ned�le�21.�5.�2017�10:00
Sobota�27.�5.�2017�10:00
18.�kolo
Sobota�27.�5.�2017�11:00
Ned�le�4.�6.�2017�09:00
19.�kolo
Ned�le�4.�6.�2017�11:00

mladí�p�ípravky
Krouna���Chroustovice
Chroustovice���Hroch�v�Týnec/Rosice
Chroustovice���Zaje�ice
Lue���Chroustovice
Zaje�ice���Chroustovice
Chroustovice���Prosetín/Holetín
Lue���Chroustovice
Chroustovice���Orel
Tun�chody���Chroustovice
Chroustovice���Mi�etice
Mi�etice���Chroustovice
Chroustovice���Krouna
Prosetín/Holetín���Chroustovice
Chroustovice���Hroch�v�Týnec/Rosice
Chroustovice���Bítovany
Orel���Chroustovice

M�stec���Mí�ov
Stolany�B���M�stec
M�stec���Na�eice�B
M�stec���Vraclav
Jeniovice���M�stec
Nasavrky�B���M�stec
Trhová�Kamenice���M�stec
M�stec���Skute��B
Ronov�B���M�stec
M�stec���Bojanov
Ct�tín���M�stec

starí�p�ípravky
Prose����Chroustovice
Chroustovice���Hroch�v�Týnec/Rosice
Lue���Chroustovice
Chroustovice���Prosetín/Holetín
Lue���Chroustovice
Chroustovice���Orel
Chroustovice���Mi�etice
Mi�etice���Chroustovice
Chroustovice���Prose�
Prosetín/Holetín���Chroustovice
Chroustovice���Hroch�v�Týnec/Rosice
Chroustovice���Bítovany
Orel���Chroustovice

V únoru 2017 se družstva přípravek zúčastnila halových turnajů v Chrasti

Mladší přípravka obsadila 4. místo

Starší přípravka získala 3. místo
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