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REKONSTRUKCE ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA

Ve zdravotním středisku proběhla minulý rok 1. etapa rekonstrukce. Budova, která již nevyhovovala
svému účelu, dostala na popud zastupitelstva městyse nejen novou fasádu, ale rovněž byly smysluplně
využity další vnitřní prostory.
Praktický lékař nyní ordinuje v nových rozšířených prostorách. Další místnosti budou využity na
relaxační a zdravotní masáže.

Kompletně bylo vybudováno sociální zázemí.

Během letošního roku proběhne 2. etapa rekonstrukce v podobě nového parkoviště ve dvoře, které bude sloužit personálu zdravotního střediska
a jeho návštěvníkům.
Ke stávající budově se postavila přístavba, která Po dokončení stavby se bude využívat nově zbudobude sloužit jako výdejna léků.
vaný zadní bezbariérový vchod.

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané 12. 12. 2017

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
l plnění usnesení z minulého zasedání ZM.
l Bere na vědomí hospodaření městyse za měsíce leden
– listopad 2017.
l Schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017,
l schvaluje pravidla rozpočtového provizoria ve znění,
aby do doby, než bude přijat a schválen rozpočet městyse
pro rok 2018, bude městys Chroustovice hospodařit tak,
aby výdaje běžného měsíce v roce 2018 činily maximálně
1/12 rozpočtu městyse pro rok 2017. Výdaje na
dlouhodobý majetek mohou být pořízeny v případech
pokračování v započaté akci v roce 2017,
l schvaluje kupní smlouvu na nemovitou věc s kupující
Margitou Hejdukovou, nar. 31. 5. 1952, bytem Zámrsk
76, 565 43 Zámrsk. Městys prodává část pozemkové
parcely č. 810/1 v k.ú. Holešovice u Chroustovic, druh
pozemku ostatní plocha, která je dle GP č. 101-93/2017
označena jako pozemková parcela st.č. 98/3 o výměře
4 m2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem v celkové
výši 830,- Kč. Náklady spojené s vyměřením a převodem
pozemku hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí
nemovité věci je nabyvatel,
l schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 810/1,
ostatní plocha v k.ú. Holešovice u Chroustovic kupujícím
Ladislavu Koudelkovi a Janě Koudelkové, oba bytem Na
Drážce 1556, 530 03 Pardubice-Bílé Předměstí za cenu
stanovenou znaleckým posudkem. Náklady spojené
s vyměřením a převodem pozemku hradí kupující.
Poplatníkem daně z nabytí nemovité věci je nabyvatel,
l schvaluje finanční dar pro MUDr. Jaroslavu Novotnou,
náměstí J. Haška 142, 538 63 Chroustovice, IČ 60102268
ve výši 40 000,- Kč na provoz ordinace zubního lékaře
v Chroustovicích,
l schvaluje finanční dar pro MUDr. Petra Michala ml.,
náměstí J. Haška 142, 538 63 Chroustovice, IČ 72540231
ve výši 40 000,- Kč na provoz ordinace praktického
lékaře v Chroustovicích,
l schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 750,
zahrada v k.ú. Lhota u Chroustovic o výměře 1 160 m2
kupujícím Martinu Fikejsovi a Romaně Fikejsové, oba
bytem Lhota u Chroustovic 25, 538 63 Chroustovice za
cenu stanovenou znaleckým posudkem v celkové výši
42 190,- Kč. Náklady spojené s vyměřením a převodem
pozemku hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí
nemovité věci je nabyvatel.
l Bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání
hospodaření městyse Chroustovice za rok 2017. Při
dílčím přezkoumání hospodaření městyse nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
l Schvaluje cenu vodného 30,- Kč/mł s DPH a cenu
stočného 19,- Kč/mł s DPH s platností od 1. 1. 2018,
l schvaluje s platností od 1. 1. 2018 slevu ve výši
11,50 % z ceny vodného bez DPH pro občany hlášené
k trvalému pobytu v městysi Chroustovice, fyzické

osoby vlastnící objekty k bydlení a rodinné domy
v Chroustovicích a v místních částech Březovice,
Holešovice, Lhota u Chroustovic, Mentour, Městec
a Poděčely.
l V souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm. n) zákona
o obcích schvaluje měsíční odměny neuvolněných členů
zastupitelstva. Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018.
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Vážení spoluobčané,
v roce 2018 se uskuteční svoz neskladného a nebezpečného odpadu ve dnech:
24. 3. 2018 a 8. 9. 2018
8.00 – 8.20 Lhota u Chroustovic – u kontejnerů
8.30 – 9.05 Chroustovice – Závodí
9.10 – 9.35 Chroustovice – na parkovišti
před S+Ř CH KOVO
9.40 – 9.55
Holešovice
10.00 – 10.10 Březovice – u tenisových kurtů
10.20 – 10.35 Městec – u nádrže
10.40 – 10.55 Městec – u nádraží Uhersko
11.10 – 11.20 Poděčely – u hostince
11.25 – 11.35 Poděčely – náves
11.40 – 11.55 Mentour – u váhy
Do svozu je možno dávat elektrozařízení, nábytek,
koberce, podlahové krytiny, plastové předměty, keramiku, olejové hadry, lepidla, ředidla a pneumatiky
v omezeném množství (max 4 ks).
Do svozu nepatří zemina, stavební suť, popel, sklo
a rostlinný materiál.
Žádáme občany, aby předměty určené ke svozu
osobně předali na určených zastávkách přímo pracovníkům firmy Technické služby Hlinsko.
Důrazně upozorňujeme, že je nutno předměty určené k odvozu svážet pouze na určená místa, a to
těsně před odvozem.
Jakékoliv hromadění předmětů určených k odvozu
předem není přípustné a bude považováno za přestupek.

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

ZŠ TGM a MŠ Chroustovice
pořádá sběr starého papíru
ve čtvrtek 19. dubna 2018
Pevně svázané papíry můžete přivézt ke škole
již v průběhu března i dubna.
Děkujeme za podporu

POPLATKY NA ROK 2018

PARKOVÁNÍ U ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA

Vážení návštěvníci Chroustovic
Oznamujeme, že základní poplatky pro letošní rok
se vybírají v pokladně Úřadu městyse Chrousto- Od 1. 1. 2018 je parkoviště před zdravotním střediskem
limitováno stáním na 1 hodinu.
vice.
Prosíme využívejte parkovací
Poplatek za svoz a třídění TKO (tuhý komunální
kotouče, které jsou k dispoziodpad): 500,- Kč za osobu.
ci v čekárnách lékařů a umísPoplatek neplatí osoby vlastnící průkaz ZTP-P.
těte si je do svého auta na paPoplatek je splatný do 30. 4. 2018.
lubní desku s nastaveným
časem příjezdu.
Poplatek za psa: 100,- Kč, za každého dalšího psa
K tomuto kroku nás vedlo to,
150,- Kč. Poplatek je splatný do 31. 3. 2018.
abychom zabránili celodenOsoby uplatňující slevu (studenti, kteří jsou během
nímu stání na parkovacích
místech vyhrazených pro nátýdne mimo trvalé bydliště) nebo změnu v předpisu
vštěvu lékařů, obchodu a repoplatků, jsou povinny toto doložit potvrzením.
staurace.
Poplatky je možné zaplatit i bezhotovostně na Děkujeme za pochopení.
Městys Chroustovice
účet:
1141662379/0800
PODĚKOVÁNÍ ZA AKTIVNÍ POMOC
Variabilní symbol získáte v kanceláři úřadu nebo
na tel. čísle: 469 674 137.
Touto cestou chceme za Městys Chroustovice vyjádřit poděkování paní Veronice Honové, panu Martinu Brandovi, MUDr. Petru Michalovi a sestřičce Vlaďce Michalové.
Díky jejich rychlému zásahu se totiž podařilo zachránit život našemu zaměstnanci a místostarostovi
městyse panu Karlu Kouckému, který zkolaboval
26. února 2018. Přestalo mu náhle pracovat srdce.
Díky jejich rychlé reakci a resuscitaci významně
přispěli k tomu, aby následky této příhody byly co
nejmenší.
Obětavost a duchapřítomnost těchto lidí ocenili písemně také krajští záchranáři v článku, který vyšel
v Chrudimském deníku 1. března 2018:
„Před restaurací Grand v Chroustovicích na Chrudimsku došlo u muže po fyzické námaze k náhlé zástavě oběhu. Na místo ihned vyjely dva týmy záchranářů ZZS Pardubického kraje. Pacientovi byla
však také ihned poskytnuta masáž srdce svědky celé
situace. Na tuto kvalitně poskytovanou nepřímou
srdeční masáž pak záchranářské týmy navázaly dalšími léčebnými postupy. Po úspěšné resuscitaci byl
pacient na dýchacím přístroji převezen na specializovaný katetrizační sál v Pardubické nemocnici.
Zkušenosti i ochota pomoci mohou být v mnoha
případech výraznou pomocí pro záchranáře.“
K našemu poděkování se připojuje i rodina.
Zastupitelé a zaměstnanci městyse

ZÁPIS ŽÁKŮ DO I. ROČNÍKU ZŠ
Ředitelství Základní školy T. G. Masaryka
a mateřské školy Chroustovice oznamuje, že

zápis žáků do I. ročníku na školní rok 2018-2019

se bude konat ve čtvrtek 5. 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.
Žádost pro odklad podáváte v den zápisu.
K této žádosti musíte přiložit další dva doklady:

a) doporučující stanovisko pedagogicko-psycho
logické poradny
b) doporučující stanovisko od dětského lékaře
nebo klinického psychologa.
Nejzazší termín pro doložení těchto dokladů
škole je 30. 4. 2018.
Mgr. Marie Houdková, ředitelka školy

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis dětí do mateřské školy na šk. rok 2018-2019
se bude konat
3. května 2018 od 12.30 do 15.30 hodin
4. května 2018 od 8.30 do 12.00 hodin
v budově mateřské školy.
Tiskopisy k zápisu budou k vyzvednutí od 23. 4. 2018
v budově MŠ.
Žádáme rodiče, aby k zápisu přinesli rodný list dítěte,
svůj občanský průkaz, vyplněné a potvrzené tiskopisy.
Mgr. Marie Houdková, ředitelka školy

V souvislosti s výše uvedenou vážnou příhodou doporučil náš praktický lékař
MUDr. Petr Michal zastupitelstvu, aby projednalo možnost pořízení automatického
externího defibrilátoru.
Při zástavě srdce ho může
k záchraně postižených použít i laik.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ PODZIM 2017
Sympatické datum 11. 11. 2017 bylo dostaveníčkem našich
nejmladších, kteří se v doprovodu svých nejbližších - rodičů a příbuzných setkali v již tradičních prostorách zrcadlového sálu chroustovického zámku při slavnostním aktu vítání nových občánků Chroustovicka. Ze 14 pozvaných se
dostavili rodiče se 7 holčičkami a 6 chlapečky.
Malým novorozeňátkům a jejich rodinám zpříjemnili tento
originální okamžik pásmem písní a básniček děti z chroustovické MŠ za doprovodu paní učitelky Moniky Trubákové.
Posledním bylo vystoupení pro zasloužilou maminku paní
Petru Barákovou, která sociální komisi několik let pomáhala při realizaci těchto vítání.

Karolína Sochová

Viktorie Balousová

Matyáš Čáslavský

Ondřej Kašpar

Ještě jednou jí děkujeme a budeme se těšit na případnou
další spolupráci i třeba za několik let.
Pokud by mezi čtenáři byla podobná vstřícná duše, která
by se na takovýchto aktivitách chtěla podílet, určitě se
prosím ozvěte, těšíme se na Vás.
Fotodokumentace z této akce byla umístěna na webových stránkách našeho městyse. Rodičům se dostalo
symbolických dárků a DVD se záznamem z vítání (dostupné na úřadu městyse). Děkujeme ještě jednou všem
přítomným za pohodovou atmosféru a hezký zážitek.
Za sociální komisi A. M.

Liliana Krausová

Josef Kolek

Gábina Truncová

Kevin Socha

Filip Souček
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Antonín Koucký

Violeta Ella Frýzková

Vanesa Gruberová

Eliška Skupeňová

OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTNÍM ČASEM 2017
BESEDA PRO DŮCHODCE 2017

Městys Chroustovice pořádal večer pro seniory,
a to v pátek 1. 12. 2017 od 17 hodin. Tentokrát vystoupila skupina, která je známá z televizní stanice
Šlágr, s názvem Veselá trojka Pavla Kršky.
Všem, kteří si udělali čas, se představení líbilo. Měli
možnost si s účinkujícími zazpívat a zavzpomínat.

Na konci jejich programu začalo hlasité odpočítávání
a za jásotu přítomných byl rozsvícen nádherně ozdobený
vánoční strom.
Poté se hrály koledy
a všichni zúčastnění měli
možnost se zdarma občerstvit u stánku s čajem
a punčem.
Kolem 19. hodiny se rodiče s dětmi začali pomalu rozcházet, vraceli
se zpět do svých vyhřátých domovů a střed
obce utichal.
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Za podpory Městyse Chroustovice se 10. prosince 2017
konala v místní Sokolovně Mikulášská besídka pro
děti.
Celým odpolednem nás prováděl popletený čert, který
aktivně zapojil do soutěží i rodiče.
První adventní neděli 3. 12. 2017 se u nás v Chroustovicích konalo tradiční rozsvícení vánočního stromu.
V podvečer se náměstí začalo plnit stánky a zvědavými
lidmi, kterých přišlo opravdu hodně.
Všichni netrpělivě čekali na 17. hodinu, kdy vystoupily
děti z mateřské školy a z prvních dvou ročníků základní školy.

Když pak přišel Mikuláš, anděl a opravdoví čerti,
všichni beze strachu zarecitovali básničku nebo zazpívali písničku.
Za odměnu byla pro všechny připravena sladká odměna
a plyšáček za statečnost.
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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ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHROUSTOVICE

VÁNOČNÍ KONCERT

8. prosince 2017 Městys Chroustovice pořádal tradiční
vánoční koncert, tentokrát v prostorách místní Sokolovny. Po úspěšném vystoupení v roce 2016 přijel opět zazpívat zpěvák Bohuš Matuš a jeho hosté.

Ozdravný pobyt a lyžařský kurz
Od neděle 14. ledna 2018 pobývali někteří žáci ze 7. – 9.
ročníku v Orlických horách. Ozdravný pobyt v penzionu Verner byl doplněn o lyžařský výcvik, který probíhal
nejprve na sjezdovce v Šerlišském mlýně v Deštném
a od středy v Jedlové.

Velký počet návštěvníků akce hovoří sám za sebe. Věříme, že koncert přispěl k příjemnému zastavení v hektické adventní době.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2018
Na hřišti 30. dubna 2018

Žáci se díky společně stráveném týdnu v pohybu zdokonalili v pohybových dovednostech a věříme, že si tím
i utužili svoje zdraví.

Přijďte si poslechnout živou hudbu
a ochutnat dobroty z grilu.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Dobročinnou akci Tříkrálová
sbírka pořádá každoročně Charita České republiky.

KVĚTNOVÉ OSLAVY 2018

Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech
republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tato
sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí u nás, a proto velké
díky věrným koordinátorům,
koledníkům i dárcům.

Letošní květnové oslavy
se uskuteční na školním hřišti

v sobotu 12. 5. 2018 od 13.30 hodin.
Téma programu je MULTIKULTURALITA
Vystoupí děti ze ZŠ a MŠ Chroustovice, ZUŠ Luže
a protagonisté muzikálu Děti ráje.
Celým odpolednem
bude provázet
moderátor Bořek Slezáček.
Zajištěno je občerstvení pro děti
i dospělé a pro děti atrakce zdarma.

V letošním roce půjdou peníze ze sbírky na
MOBILNÍ HOSPIC.
Celková hodnota vykoledovaných příspěvků v roce
2018 činila 41 760,- Kč.

Děkujeme.
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VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2017

Do�kalová
Peterková
afránková
Solilová
Fuksová
Kasáková
Brandová
Zelená
Karliová
Trmatová
Dvo�á�ková

3416,4254,2323,3485,2581,4479,2970,4942,3646,5190,4474,-

PODĚKOVÁNÍ ZA REKONSTRUKCI ORDINACE
Během loňského roku prošla ordinace v Chroustovicích
rozsáhlou rekonstrukcí.
Péči Vám nyní poskytujeme v nových prostorách, které
splňují požadavky moderní medicíny. Oddělené ordinace
poskytnou personálu i klientům komfort a dostatečné
soukromí. Pracoviště sestry - navíc s prostorem pro podání infuzí, umožní do budoucna nabízet i elektroléčebnou a ultrazvukovou terapii.
Pro hůře mobilní klienty bude k dispozici bezbariérový vstup.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V CHROUSTOVICÍCH

Tradiční příměstský tábor pro žáky od 7 let
pořádaný
Komunitní školou Chroustovice startuje
od 2. července do 13. července 2018.
Letošní tábor bude probíhat v prostorách školy.

V novém a stále s úsměvem.

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

Doba pobytu po – pá: od 7 do 15 hodin

Veliké díky patří paní starostce Tlapákové a celému Zastupitelstvu městyse Chroustovice za rozšíření a krásnou
modernizaci celého zdravotního střediska.
Díky jejich iniciativě mají Chroustovice špičkově vybavené středisko, ve kterém se i my cítíme jako doma. J
Děkujeme.
Vlaďka a Petr Michalovi
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CO NOVÉHO VE ŠKOLCE
Jak už to v životě chodí, tak i v naší školce se musíme
poprat s nějakými změnami. Na konci kalendářního roku
2017 odešla ze třídy Pastelek paní učitelka Petra Pavelková a na její místo nastoupila zkušená paní učitelka
Jaroslava Hlaváčková.
Nějakým nedopatřením se nám v minulém čísle zpravodaje ze seznamu zaměstnanců ztratila naše paní asistentka
Dana Bačinová – takže i ona stále patří do našeho týmu.
Není to tak dlouho, kdy jsme nastupovali do školky plní
očekávání a těšení se na nové kamarády a nové zážitky.
A přece… Už je za námi půl roku. Prožili jsme spoustu
krásných chvil. Ze začátku ukápla i nějaká ta slzička novým kamarádům. Ale jen co zjistili, že si ve školce mohou hrát, něco nového se naučí a všichni se společně zasmějeme a užijeme si nová dobrodružství, v tu ránu slzičky vystřídaly úsměvy a těšení se na další dny.
Od letošního roku máme ve školce několik novinek:
Ta první je, že odpolední svačinky máme přímo ve třídě.
Třídy jsou složeny z různě starých dětí a každé dítě potřebuje jiný čas odpočinku. Děti se postupně budí a mohou si
jít hrát nebo jdou rovnou svačit. Ostatní, kteří ještě potřebují odpočívat, mohou dál spát a přirozeně se budí.
Další letošní novinkou je Čtení ve školce. Celý školní
rok se věnujeme čtení, knížkám a naslouchání příběhů.
Vítáme každého z řad rodičů, prarodičů, kamarádů nebo
třeba sourozenců, kteří nám chtějí přijít přečíst svoji
vybranou pohádku pro krásné usínání. S tímto projektem
máme docela úspěch. Od září nás již s knížkou navštívilo
několik rodičů. Pravidelně nám chodí číst velcí kamarádi
ze základní školy a dokonce nám už četla i paní ředitelka
Mgr. Marie Houdková.
Nová aktivita je lyžování pro přihlášené děti. Rodiče
měli možnost přihlásit své děti na lyžařský kurz. Přihlásilo se 10 dětí, které jezdí s lyžařskou školou a paní učitelkou lyžovat do Ski areálu v Hlinsku.
Prožili jsme spoustu zajímavého. Hned poté, co jsme se
seznámili s novými námořníky ve třídách, tak jsme se
pustili do plnění spousty úkolů při naší plavbě po světě.
Podzim jsme si užili co nejvíc venku. Sbírali jsme barevné listy, žaludy, kaštany, šípky a vše možné, co nám příroda nadělila. Z toho všeho jsme vyrobili spoustu panáčků, zvířátek a také nám přírodniny posloužily při různých
hrách ve třídě i venku.
Společně s rodiči jsme nechali vzlétnout draky při Drakiádě a nakonec si opekli buřty.

S podzimem jsme se rozloučili dílničkami s názvem
Slavnost světýlek, kde jsme krátkým vystoupením uspali broučky a nakonec se vydali obcí v lampionovém
průvodu.

A byly tu Vánoce a s nimi těšení na Ježíška. Celou školku jsme vyzdobili ozdobami, které děti vyrobily se svými
rodiči doma. Ještě jednou za ně děkujeme. J
Aby toho nebylo málo, tak jsme se v předvánočním čase
vydali se všemi dětmi ze školky na zámek ve Slatiňanech. Tam jsme viděli, jak slavili vánoční svátky princezny, princové a jejich rodiny. Tímto bych chtěla moc
poděkovat maminkám a jedné babičce, které si našly čas
a jely na výlet s námi.
Konec roku jsme opět zakončili Vánočními dílničkami
a vystoupením, které jsme si pro rodiče a prarodiče s dětmi připravili.
Začátek kalendářního roku jsme věnovali zvířátkům,
o kterých jsme si dlouho povídali. Zašli jsme za nimi
s batůžky plnými dobrot. Cestou jsme hledali jejich stopy a pokoušeli se poznat, kdo si pro nějakou tu dobrotu
ke krmelci chodí.

Únor byl ve znamení zimní olympiády a i my v naší školce jsme takovou olympiádu zažili. Bohužel nám počasí
nepřálo, ale nám to nevadilo a místo na sněhu jsme si ji
užili v tělocvičně školy. I naši sportovci si z ní odnesli
cenné medaile a diplomy.
Moc se těšíme na nadcházející jaro. Tak zatím ahoj!
Všechny naše aktivity můžete sledovat na stránkách mateřské školy.
Za kolektiv MŠ Jitka Vacenovská
-8-

LHOTECKÁ KAPLIČKA

ZASLOUŽILÝ HASIČ

9. 11. 2017 byl oceněn za celoživotní práci pro hasiče pan Ladislav Vácha z Chroustovic. V Přibyslavi dostal vyznamenání Zasloužilý hasič.
Dodnes je velmi platným členem SDH Chroustovice
a máme se od něho stále co učit. Od mládí se staral
o techniku jako strojník, stal se okrskovým strojníkem a učil ostatní strojníky, jak se starat o techniku,
vychovával mladé hasiče.
Celý den začal slavnostním obědem pro všechny
oceněné a jejich doprovod. Poté jsme se přesunuli
do hasičského muzea, kde se konal slavnostní ceremoniál. Nejdříve se všichni fotili, poté následovala
prohlídka muzea a pak slavnostní předání vyznamenání. Nakonec byla pro všechny připravena večeře.
Závěrem bychom chtěli panu Váchovi popřát hodně zdraví do dalších let a budeme se těšit na další
spolupráci.
M. B.
VZPOMÍNKA
Kdo věří ve mne,
i kdyby zemřel, bude žít.
Dne 2. 4. 2018 si připomeneme již 5. výročí úmrtí
pana MVDr. Jana Urbana.
Prosíme o tichou vzpomínku. Děkujeme.
Manželka a dcery
-9

Ač jsme malá vesnička, která si žije svým poklidným
životem, čas od času se najdou příležitosti, kdy se v dnešní jinak uspěchané době společně sejdeme a něco pro tu
naši obec uděláme. V současné době je v naší obci aktivní pouze sbor dobrovolných hasičů, ale to neznamená,
že ostatní občané jen nečinně přihlíží.
V uplynulém roce si někteří z nich našli čas a
zvelebili vnitřní prostory naší kapličky, za což
jim patří velké díky.
Jsme velmi rádi, že se
zapojují a dokáží pomoci i sboru dobrovolných
hasičů při organizaci
dalších akcí, i když nejsou jejich členy. Vážíme
si každé i sebemenší pomoci, kterou pro nás a
budoucí generace děláte.
Jaro je sice za dveřmi, ale venku je nestálé počasí
a všichni se už těšíme, až se příjemně oteplí a budeme
moci venku trávit mnohem více času. Pro náš sbor dobrovolných hasičů to znamená především práci, ale to nám
tolik nevadí. Víme, že nás čeká opět nabitý rok. Jidáš,
Velikonoce, Čarodějnice a konečně i lhotecká pouť
a další akce.
V loňském roce proběhla pouť na téma Olympijské
hry. Děti si vyzkoušely, jak pracovat s tenisovou pálkou,
skákaly do dálky, přiřazovaly sportovní náčiní, protáhly
si tělo při gymnastice, házely basketbalový míč do koše,
střílely na fotbalovou branku, běhaly přes překážky,
u Jardy Jágra hrály hokej, procvičovaly se v cyklistice
a na závěr se postavily na stupně vítězů, kde dostaly zlatou medaili a balíček s dobrůtkami.
Nechybělo ani tradiční vystoupení Valda teamu a následovala olympiáda dvojic přes rybník. Večer patřil volné
zábavě při poslechu a tanci DJ Jardy. Celá akce proběhla za přispění městyse Chroustovice a sponzorů, za což
jim patří velký dík. Děkuji také všem, kteří se na celé
akci podíleli a přispěli tak k hezky prožitému prázdninovému dni.
Tímto Vás srdečně zveme na další ročník lhotecké pouti, který se bude konat dne 7. července 2018 u rybníka.
R. T.

INZERCE
VODNÍ KÁMEN

LÉČEBNÁ TERAPIE

Vodní kámen bude minulostí –
pomůže Vám nanotechnologie

Terapie pijavicí lékařskou
Seriózní léčebná metoda osvědčená několik
tisíc let.
Použití: křečové žíly, žilní nedostatečnost,
hypertenze, vysoký cholesterol, neurologické
poruchy, kožní potíže, gynekologické potíže
a celá řada jiných zdravotních obtíží.
Objednávky na telefonu: 777 129 539
Těší se na Vás Ivana Tyllerová, terapeut
s dvacetiletou zkušeností.
Terapie nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Potýkáte se doma s vodním kamenem?
Víte, že vám vodní kámen prodražuje chod
domácnosti až o tisíce korun ročně?
Tvrdá voda způsobuje problémy v celém
domě a zhoršuje i hygienu domácnosti!
Fyzikální úpravna vody tento problém vyřeší na dalších 50 let !
30centimetrový váleček se postará o to, aby
se vám volně netvořil vodní kámen, upraví
tvrdou kohoutkovou a studniční vodu, vyčistí tepny vašeho domu – vodovodní potrubí i topná tělesa spotřebičů a zároveň udrží
tyto rozvody a spotřebiče trvale čisté bez
úsad po dobu desítek let.
Do vody nevstupuje žádná chemie a důležité minerální látky (hořčík, vápník a další)
zůstávají ve vaší vodě zachovány.

Kontakt: Ivana Tyllerová
Chroustovice 229
MT 777 129 539
www.alttyll.estranky.cz

Zastav se, naslouchej sám sobě a relaxuj...

Montáž tělesa úpravny vody je jednoduchá
a zvládne ji každý instalatér za pár desítek
minut.
Informujte se nezávazně na níže uvedeném
telefonním čísle.
Kontakt: JUDr.Vladimír Tyller
obchodní zástupce
Chroustovice 229
MT 731 199 392
E-mail: vladimirtyller@seznam.cz

Pro Vaši slevu nahlaste kód 411.
Potrubí před úpravou vody

Po úpravě za 4 - 8 měsíců
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V nově zrekonstruované budově zdravotního střediska můžete již od března najít novou cestu odpočinku, relaxace či terapie,
která je v této uspěchané době nutnou součástí našich životů. Nabízím Vám úlevu pro
tělo i duši. Také možnost relaxačních procedur a masáží, které jsou zaměřeny na pohybový aparát, lymfatický systém, zmírnění či
odstranění bolestí, relaxaci a celkové uvolnění či posilnění těla.
Nabídka:
Masáže – klasické, rekondiční, relaxační,
detoxikační a harmonizující
Manuální lifting obličeje - metoda, kterou
dokážete bez pomoci nástrojů výrazně
omladit obličej
Tejpování - fixace, zpevnění a prokrvení
bolestivých oblastí a otoků
Kraniosakrální terapie - metoda na principu energetické masáže s léčebnými a preventivními účinky
Kineziologie - odblokování emocionálních
traumat, které se mohou odrážet na zdraví
Přijdťe a najděte harmonii svého těla i duše…
Srdečně se na Vás těším.
Lída Teplá
náměstí Josefa Haška čp. 142
Chroustovice
Tel. +420739620810
E-mail: lidatepla@seznam.cz

ROSICKÉ TRHY

HALOVÝ TURNAJ PŘÍPRAVKY

Rosické trhy rozšířené o burzy pokračují i letos

V sobotu 17. 2. 2018 jsme se se starší přípravkou zúčastnili dalšího, pro nás již tradičního, halového turnaje
v Chrasti.
Turnaj měl velmi kvalitní obsazení, kromě domácí
Chrasti byli našimi soupeři družstva Hlinska, EraPacku
Chrudim, Prosetína a Hrochova Týnce.
Vylosování nám přálo a věděli jsme, že pokud chceme
dosáhnout nějakého úspěchu, což by pro nás bylo jakékoliv medailové umístění, bude nezbytně nutné porazit
naše dva první soupeře (Prosetín a Hrochův Týnec) a k
tomu přidat alespoň jedno vítězství nad týmem z předpokládané silné trojky.
V prvním utkání proti Prosetínu jsme na začátku neproměnili naše šance a soupeř nás za to potrestal. Prohrávali
jsme 0:1, přežili dalších pár šancí, nepoložili se a odměnou nám bylo otočení výsledku a výhra 2:1.
Ve druhém utkání proti Hrochovu Týnci jsme opět prohrávali 0:1, ale bojovnost a obrovské štěstí nás neopustily ani v tomto zápase a vyhráli jsme 3:1.
Ostatní výsledky nám hrály do karet, EraPack remizoval
jak s Chrastí, tak s Hlinskem, výhra s někým ze silné
trojky by nás posunula na medailové umístění. Bohužel
Chrast byla nad naše síly, s Hlinskem jsme drželi krok
cca polovinu zápasu.
Taktický pokyn proti EraPacku zněl bránit od půlky,
chodit do rychlých brejků a zakončovat nahoru, jelikož v
brance byl i na tuto věkovou kategorii malý brankář. Z
kraje zápasu jsme neproměnili naše dvě vyložené šance,
kdy jsme se ocitli zcela sami před brankářem. Naši hráči
si moje pokyny vzali doslova a stříleli opravdu nahoru-nad branku a do břevna. Konečný výsledek byl pro nás
krutý, ale zasloužený. 0:5.
V turnaji jsme obsadili 4. místo, první byl EraPack,
druhé Hlinsko, třetí Chrast. Na víc v současné době nemá-

Již od svého zahájení v roce 2002 se trhy staly základem
využití areálu bývalé rosické cihelny. Po dobu své existence viditelně přispěly k známosti Rosic a staly se oblíbenými mezi návštěvníky nejen v okolních obcích, ale
i v celém regionu, což dokazuje dosavadní účast 709 212
návštěvníků a 41 859 prodejců.
Letošní rok, jak se ukazuje, bude pro konání a další rozvoj trhů rozhodující, neboť podmínky prodeje se od roku
2002 diametrálně změnily a my se musíme novým podmínkám přizpůsobit, abychom dosáhli srovnatelných
výsledků s minulými roky. Tyto změny se týkají především politických a hospodářských aspektů (vláda v demisi a zavádění EET), které nejsou do dnešních dní definitivně dořešeny a prokazatelně budou mít přímý dopad
již v tomto roce na konání trhů a to nejen v Rosicích, ale
i v celém regionu.
Na základě posouzení dopadu uvedených skutečností
bylo rozhodnuto v letošním roce rozšířit nabídku trhů
o burzu a prodej starších věcí - bleší trhy. Pro občany
se tím naskýtá možnost se aktivně zapojit do nabídky
trhů, a to nejen jako návštěvníci, ale i jako prodejci. Pro
mnohé zůstává otázkou, co se starými věcmi, které již
nepotřebují - buď je vyhodit nebo se je pokusit nabídnout
k prodeji. Oblíbeným místem pro jejich prodej nebo výměnu se staly bleší trhy, které jsou nejen v Čechách, ale
i v cizině bohatě navštěvovány. Proto stojí za to bedlivě
uvážit, co Vám na půdě, ve sklepě nebo venku překáží
a mohli byste to nabídnout na trzích. Výhodou bude, že
tyto věci můžete výhodně zpeněžit a ne je pouze odložit
do kontejnerů nebo sběrných dvorů. Důležité pro případné zájemce je to, že k prodeji není třeba živnostenský
list, neboť prodej osobních věcí ze zákona nepodléhá
zdanění.
Najdete-li v sobě trochu odvahy a rozhodnete-li se prodej
na trzích zkusit, přijďte přímo na trhy nebo se obraťte na
pracovníky vedení trhů na číslech mobilů 739563063
nebo 604559358, kde obdržíte podrobné informace, týkající se možnosti účasti na trzích. Tyto trhy se konají
každou 1. a 3. sobotu od 7 - 12 hodin počínaje 7. dubnem 2018, tedy každý druhý týden. Kalendář Rosických trhů a dalších akcí najdete na www.obec-rosice.cz
Závěrem lze říci pouze to, že se na Vás těšíme a doufáme, že této příležitosti, která se Vám na trzích nabízí,
plně ke svému prospěchu využijete.

me. Z části díky příliš úzkému kádru, z části díky nevyhovujícím tréninkovým podmínkám, kdy díky velikosti naší chroustovické tělocvičny nejsme schopni hrát systémem 4 na 4 a některé herní situace natrénovat.
Chtěl bych poděkovat všem hráčům, předvedli svá současná
maxima.Vyzdvihnout bych chtěl zejména výkon Jakuba Tesaře a Tomáše Málka. Jakub trávil na hrací ploše většinu
herního času, převážně nastupoval na pozici pravého obránce a
i přesto byl naším nejnebezpečnějším hráčem pro branku soupeře. Právem získal cenu nejužitečnějšího hráče turnaje. Tomáš v brance pochytal mnoho šancí soupeřů a některé góly
obdržel jen díky tomu, že je na něj branka ještě stále moc vysoká.
J. V.

Ing. Matoušek
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VÁLEČNÉ UDÁLOSTI ROKU 1918
ESKALACE BÍDY V ROCE 1918

Nespokojenost lidí rostla téměř exponenciálně. Všichni
dosud živí nabývali přesvědčení, že válečným hrůzám
bude brzy konec, snažili se přežít a vzájemně se utěšovali
v naději na lepší budoucnost.
Podle docházejících zpráv o vývoji situace na evropských válčištích se na západě německá fronta hroutila
pod tlakem tanků a soustředěných válečných sil Francie,
Anglie a USA, na východě docházelo při defenzivním
ústupu Prušáků a rakouských útvarů k bratření s ruskými vojáky a nebezpečně zakolísala i rakousko-uherská
armáda proti Itálii. Lidi neměli již sílu předstírat
nějakou loajalitu k válečnému dobrodružství císařské
rodiny, k národnostnímu útlaku atd.
Hlad nezvladatelně narůstal. Chleba se pekl z ovesné
mouky (prý se pak spíše podobal rýžovému kartáči než
chlebu), anebo z mouky, do které byly přidávány rozemletá makovina a bramborová nať. Cukr (pod rukou) byl
prodáván za 18 K a i sůl byla na lístky. Mouka stála 5 K.
1 m bílého plátna stál 40 K (před válkou 30 h), pár vysokých bot 300 K (před válkou 10 K), kráva 2 000 K
(před válkou 500 K). Metr látky na šaty stál až 700 K,
cívka nití 44 K.
Lidé žili v nebývalé bídě a hrůze ze stále přítomné
a hrozící smrti. Děsili se, že i jim bude doručen ten
strašný kousek papíru s oznámením, že jejich syn, manžel, otec či bratr padl při ochraně císařského trůnu a hájení slávy, velikosti, cti a moci císaře pána.
Nebylo však stále dost na utrpení našeho lidu. Vedení tak
obrovské války vyžaduje ohromné sumy peněz. Proto
bylo vypsáno celkem 8 válečných půjček (po válce je Čs.
republika zčásti splatila). Pro ten účel byly vypracovány
seznamy lidí, aby se na nikoho nezapomnělo a aby bylo
vidět, jak iniciativně a vlastenecky ke zdaru posvěcených
císařských zbraní jednotliví lidé přispěli. K organizování upisování těchto válečných půjček byli donuceni
většinou učitelé. Rozpis přímých daní pro tento rok nalezen nebyl.
K utrpení lidu přispěla v měsíci říjnu 1918 do Čech zavlečená chřipková epidemie, zvaná španělská, kterou
bylo zachváceno mnoho lidí a mnoho lidí na ni také
zemřelo.
Události roku 1918 tak, jak dopadaly na občany
katastrální obce Staré Holešovice podle záznamů
starostenské knihy protokolů a dalších nalezených
dokumentů obce:
V lednu 1918 byl doručen povolávací lístek Josefu
Košťálovi. V dubnu přišla obsílka k domobranecké
prohlídce Františku Futerovi ze St. Holešovic.
V posledním roce války, v roce 1918, byly životy občanů
Starých Holešovic, sloužících v rakousko-uherské armádě, ušetřeny. V oblasti válečné byrokracie byly řešeny
podpory pozůstalých po některých padlých, nároky
části invalidů na penze a byly podány strohé informace
o zajatých příslušnících armády.
C. k. okr. výbor v Chrudimi upozornil obecní úřad, že ti
příslušníci, kterým některý člen ve válce padl, mají i nadále nárok na vyživovací příspěvky.

Obecní úřad dostal za úkol vypracovat soupis vdov a sirotků po padlých ve válce.
Vyživovací komise v Chrudimi požádala o sdělení data
podání přihlášky o vyživovací příspěvek po Františku
Žídkovi, padlém ve válce.
C. k. domobranecké velitelství v Čáslavi požádalo obecní úřad, aby doručil Anežce Mrázkové oblek po jejím
muži, padlém ve válce a c. k. okr. hejtmanství v Chrudimi zaslalo obecnímu úřadu dotazník, aby jej vyplnil
a zpět předal a urychlil tak zaopatření vdovy a sirotků po
padlém Aloisu Mrázkovi.
V únoru 1918 obecní úřad doručil Marii Budínské lístek
o zajetí jejího muže na frontě v Rusku.
Okresní úřadovna pro bojovníky domů se vracející
v Chrudimi oznámila v dubnu 1918 obecnímu úřadu, že
Josef Jirout z Nových Holešovic je superarbitrován
a může se u ústavu hlásiti o své podpoření.
Vyživovací komise c. k. okresního hejtmanství v Chrudimi oznámila v červnu 1918, že byl Josef Vondráček
na frontě zajat dne 11. října 1916. Podle předchozích
informací z roku 1915 byl pan Josef Vondráček na frontě
nezvěstný od 13. září 1915.
V červenci obecní úřad doručil Josefu Jiroutovi do Nových Holešovic invalidní knížku a platební arch. Dále
tato úřadovna v srpnu žádá obecní úřad, aby vojákům
Ladislavu a Bohumilu Benešovým vrátivším se z fronty předal potvrzení a informace, by se hlásili na okresním
výboru o radu a pomoc ve svém zranění a nemoci.
C. k. okresní soud v Chrudimi požádal v září 1918 obecní úřad o informaci, kde se nalézá Josef Křížek z Lipce.
V odpovědi bylo, že je v ruském zajetí.
Doplňovací prapor č. 98 v Temešváru požádal v dubnu
obecní úřad o doručení povolávacího lístku Janu Havlíčkovi. Ten ho vrátil s tím, že v rodině povolaného vypukly neštovice.
Rekvizice potravinových produktů (obilí), suché píce,
slámy a jatečného dobytka, nařizované, vymáhané
a zabírané c.k. hejtmanstvím (někdy i c.k. zemským
místodržitelstvím v Praze).
Jejich rozhodnutí v roce 1918 jsou dále uvedena:
V březnu c.k. okr. hejt. v Chrudimi oznamuje obecnímu
úřadu, že podle nařízení ministerstva orby se obnovuje
znovu činnost žňové komise. Jejím předsedou se stal
František Peterka a dalšími členy Josef Lohnický, Karel Hubal a František Klofanda.
V dubnu je nařízeno obecnímu úřadu vyrozuměti zemědělce v obci, že z nařízení místodržitelství má každý ze
svých zásob odvést 15 kg na osobu.
V červnu je obec. úřad upozorněn, že při rekvizičních
komisích musí být starosta obce bezpodmínečně aktivní,
nebo jinak s ním bude úředně naloženo.
V červenci je obecnímu úřadu oznámeno, že dle nařízení
ministerstva z roku 1917 jsou porážky ovcí, bez povolení c.k. okr. hejtmanství, zakázány.
V srpnu obecní úřad odeslal „Militerskomando“ do Litoměřic kvitanci na 84 K za rekvírovaný zvonek z kapličky.
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V září c.k. okr. hejtm. v Chrudimi oznamuje obecnímu
zastupitelstvu, že úřad pro výživu lidu již zabavil veškerou sklizeň ovoce, což provedl svými zmocněnci.
Současně pověřuje obecní úřad oznámit zemědělcům,
kteří jsou osvobozeni od vojenské služby, že mají do
konce září na hejtmanství prokázat, že své dodávkové
povinnosti, co se týče obilí, splnili.
Dále bylo obecnímu úřadu oznámeno, že v březovickém
dvoře bude nuceně odebrán jatečný dobytek, jelikož
nebyl dodán v původním termínu 24. srpna, a že se v obci
provede značkování dobytka, a to 10 kusů na září a 20
kusů do konce roku vojenskou komisí. O stravování
a ubytování vojska se musí postarat obec.
Okr. hejtmanstvív Chrudimi pak nařizuje obec. úřadu,
aby pod trestnými následky (pokud se uložený úkol
v množství i kvalitě nesplní) dodali Bezdíček, Roček
a Teplý jatečný dobytek do Hrochova Týnce.
Rudolf Khadl z Chrasti, komisionář, požádal obecní
úřad, aby se k němu vozila sláma, a to od 11. - 14. září.
Nato c.k. okr. hejtm. v Chrudimi nařizuje obecnímu úřadu, aby v nastávajícím období dobývání a výkupu
brambor sestavil obecní komisi, která by sklizeň brambor kontrolovala a zároveň nad jejich dodávkami dozor
měla.
Poté musí obec. úřad sepsat u jednotlivých občanů obce
zásoby pohotového topiva (dříví) a všem hospodářům
sdělit, že nesežene-li se jatečný dobytek, který jest stanoven k dodání dobrovolně, bude odebrán vojáky.
A tak za celý rok 1918 obec odvedla na základě rekvizic: 458 q pšenice, 383 q žita, 358 q ječmene, 88 q
ovsa, 37 q sena, 380 q slámy, 768 q brambor, 20,32 q
másla, 76 kusů jatečného dobytka a 5. září byla v obci
zabavena veškerá sklizeň ovoce.
DALŠÍ UDÁLOSTI A KOMPLIKACE PRO OBČANY
OBCE VE VÁLEČNÉM ROCE 1918

V lednu c.k. okr. hejtman. v Chrudimi požádalo obecní
úřad o sdělení, zda mlynář Dvořák zaplatil do obecní
pokladny pokutu 1 000 K, udělenou pro nepořádky ve
mlýně. Odpověď byla - nezaplatil.
V březnu obecní úřad vyvěsil vyhlášku s textem, aby zájemci o místo zemřelého obecního strážníka Josefa
Morávka si sem podali do 8 dnů žádost.
K vyhlášce obecního úřadu, nabádající místní rolníky
k pěstování máku, se přihlásil pouze Josef Šmejda
s výměrou 1 ha. Na tuto olejninu dostane 150 kg dusíkatých hnojiv.
Obec. úřadu je nařízeno vyvěsit vyhlášku o klasifikaci
koní v Chrasti, která byla pro Staré Holešovice stanovena na 18. dubna v 7.30 hod.
C.k. okr. hejtmanství oznámilo, že odkoupí větší část
v obci vypěstovaného zelí. Obce, které by na tuto nabídku reflektovaly, mají se přihlásit.
Na hejtmanství je třeba obratem zaslati výkazy o psech
k tahu schopných a ke službě v poli schopných, kteří
budou odvezeni.
Obecní úřad je požádán o vyplnění formuláře na dodávku uhlí pro výmlat.
7. dubna nemocnice v Chrudimi žádá ob. úřad o vyplnění přiložených tabulek pro děti Jana Havlíčka a jeho
manželku (neštovice).

Obecnímu úřadu je nařízeno určit pro sbírání kostí člena
obce a jeho jméno ohlásit c.k hejtmanství. Jím také každého 10. dne v měsíci oznamovati dosažené výsledky sběru.
Okresní soud v Chrudimi žádá obecní úřad o zprávu,
proč Josef Bureš a Františka Tučková nadále odmítají
vstoupit do svazku manželského (přes existujícího potomka). Odpověď – nechtějí být oddáni v kostele, na
úřadě ano.
Obecnímu úřadu je zaslána instrukce ohledně výskytu
neštovic a jak se za této situace v obci chovat.
V květnu okresní hejtmanství požádalo obecní úřad vyvěsit vyhlášku o ochraně polního majetku, zejména úrody
a ustanovení, že v noci nemá na cizí půdu nikdo přístup.
Okresní výbor v Chrudimi oznámil obecnímu úřadu, že
za provedenou desinfekci u Havlíčků po neštovicích
jest třeba zaslati do okresní pokladny 27,72 K.
C.k. hejtmanství v Chrudimi oznamuje obecnímu úřadu,
že mlynář Dvořák zaplatí do obecní pokladny pokutu
500 K, nebo nastoupí na 3 týdny do vězení pro nedodržování mlecích nařízení.
V červnu okresní hejtmanství připomíná obecnímu úřadu, že velice málo kostí se sbírá a odvádí, a proto nařizuje, aby obecní starosta se více touto věcí zabýval a do
10.července oznámil výsledek jeho přičinění. Sebrané
kosti mají být odvezeny panu Vohryzkovi do Chrudimi.
Obecnímu úřadu je předáno potvrzení, že Václav Málek
vykonal přísahu dle zákona co polní hajný a obecní
strážník.
Okresní hejtmanství sděluje obec. úřadu, že ti lidé, kteří
berou vyživovací příspěvky, musí pomáhat při žních.
Do obecní komise, týkající se úrody a jejich dodávek,
byli jmenováni: Josef Lohnický – předseda, Josef Mrázek – jednatel a znalci František Klofanda, Jan Smejkal, Josef Král, Josef Bezdíček, Josef Šmejda a Josef
Bureš.
Obecní úřad je požádán, aby na dovolenkových listech
vojínů, vrátivších se ze zajetí, potvrdil, že týž je totožný
s tím, za kterého se vydává.
V září c.k. okr. hejt. v Chrudimi zasílá obecnímu úřadu
vyhlášku ohledně nákazy koní, zavlečené sem koňmi,
koupenými na Ukrajině.

Na žádost o sdělení výsledku sběru kostí obecní úřad
oznamuje, že v obci žádných kostí není, neboť ani žádné maso není!
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Fronta hladových dětí čekajících na polévku

Před ukončením této kapitoly a při vší úctě k legionářům, k našim vojákům, kteří přešli se zbraní v ruce na druhou stranu front, je třeba konstatovat, že
většina českých vojáků, mezi které patřil i všichni
Staroholešovičtí, na evropských frontách bojující
vojáci, splnila svou jednoznačně vynucenou a nenáviděnou povinnost k monarchii.
Důkazem toho jsou třeba pomníčky v českých městech a vesnicích, které nesou většinou pro jistotu
neutrální nápis typu „Obětem světové války“. Rozdělení na legionáře a ty ostatní by totiž jasně ukázalo, že většina našich padlých položila životy ve
službě monarchii a že jich bylo podstatně víc, než
Křižník S.M.S. Szent István
legionářů, vrátivších se do vlasti, zčásti pod záštitou
T. G. M.
o délce 152 m, šířce 28 m, výtlaku 21 689 t a posádce 1096 mužů (a z nich 100 Čechů a Moraváků).
Jeho hlavní výzbroj tvořilo 12 děl ráže 30,5 cm. Ty
dodala plzeňská Škodovka.

Další zajímavostí této doby byla skutečnost, že naši
vojácí sloužili a pokládali své životy za císaře pána
i u mariny, přestože mořské vlny naší zemi (Čechy
a Moravu) nikdy a nikde neomývaly.

Např. v posádce rakouského křižníku Zenta, čítající 300 mužů, bylo 100 Čechů a Moravanů. Tento Zmíněná děla byla umístěna ve čtyřech tříhlavňokřižník, jehož pancíře byly vyrobeny ve Vítkovic- vých pancéřových věžích. Ve zbytku výstroje se
kých železárnách a rozhodující válečná výzbroj
v plzeňské Škodovce, bojoval odhodlaně a hrdinně
proti britsko-francouzské přesile v Jaderském moři
u Černé Hory, kde byl hned na počátku války v srpnu roku 1914 potopen jako první bitevní loď vůbec
a zahynulo přitom 170 námořníků (jeden byl z nedalekých Licomělic u Heřmanova Městce).
Naši odvedenci sloužili i na dalších 4 nejmodernějších bitevních lodích Rakousko-Uherska, které
byly pýchou císařského válečného námořnictva. Viribus Unitis (česky „Spojenými silami“), Prinz
Eugen, Tegetthof a konečně S.M.S.Szent István
Fotografie potopení křižníku S.M.S. Szent István
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v bočních střílnách nacházelo dvanáct děl ráže 15
cm, dvacet děl ráže 7,5 cm, čtyři protiletadlové
kulomety a čtyři podvodní torpédové hlavně, ráže
53 cm. I pancéřová ochrana byla působivá, stejně
jako rychlost 20,5 uzlů, ale to vše nezabránilo katastrofě, ke které došlo až na samém konci 1. světové války v červnu 1918. Italský, malý dřevěný torpédový člun MAS 15 vypustil svá dvě torpéda na
obrněný kolos kolem 4. hodiny ráno a v 6 hodin 12
minut zmizel zasažený S.M.S. Szent István pod
hladinou Jadranu i s 89 členy posádky. Část hrdinně se bránící posádky byla zachráněna ostatními
doprovodnými loďmi.

(Expedice českých potápěčů, které měly přispět
k objasnění katastrof křižníků Zenta a S.M.S.Szent
István, se uskutečnily v srpnu 2007 a 2008 a jejich
kameramanem byl můj syn MgA. Jiří Skupien)

V souvislosti s popisováním významných služeb
českých mužů monarchii nelze zapomenout na slavné rakouské plukovní hudby, které od prvé poloviny 19. století předváděly a umožňovaly svou říznou,
libě znějící muzikou ve vysokém uměleckém a profesionálním provedení maximální hudební zážitek
všem posluchačům. Byly to právě plukovní kapely,
které již neodmyslitelně patřily k hudebnímu životu
mocnářství a na něž se dodnes s nostalgií vzpomíná. Ani v této kategorii služby u elitní části císařského vojska Holešováci své stopy nezanechali.
Po uchopení moci bolševiky v Rusku, uzavřela
22. 12. 1917 Německá říše a Ruskem příměří, které pak
Ústřední mocnosti (Německo, Rakousko-Uhersko, Osmanská říše a Bulharsko) povýšily 3. 3. 1918 na Brest-Litevský mír. Nespokojenost lidu ovšem dále rostla
a všichni dosud živí se utvrzovali v přesvědčení, že válečným hrůzám začíná odzvánět a přichází nová naděje
na lepší budoucnost. Docela se mezi lidem „šuškalo“, že
německá fronta se pod tlakem tanků a soustředěných
válečných sil francouzských, anglických a amerických
armád hroutí, a dokonce že i císař Karel I. usiluje v tajných jednáních (bez Němců) o separátní mír s Francií
a Anglií. Údajně i armáda rakousko-uherská zakolísala
v boji proti Itálii.

A tak tentokrát nebyl náš lid zklamán. Dne 28. října
1918 se konečně udál v české historii nedozírný a tolik,
téměř 15 generacemi vymodlený a vysněný převrat. Po
třistaleté porobě českého národa, protrpěné pod jařmem
Habsburků, jezuitů a cizáků, stali se Čechové i Moravané
svobodným národem, s ostatními národy Evropy rovnocenným a rovnoprávným.
Podepsáním příměří 11. listopadu 1918 v Compiégne
německým poslancem říšského sněmu Matthiasem Erzbergerem a francouzským maršálem Ferdinandem Fochem skončila první světová válka. Stála život 10 miliónů lidí, způsobila nesmírné hmotné škody, vedla k obrovskému vzrůstu státních dluhů, jež byly nakonec svaleny na bedra všech obyčejných lidí. Došlo k pádu všech
čtyř monarchií ve střední a východní Evropě, tj. v Rusku,
Německu, Rakousko-Uhersku a v Turecku. Ve střední a
východní Evropě vznikly samostatné státy jako Československo, Polsko, Jugoslávie a další). V tentýž den 11.
listopadu 1918 abdikoval v Rakousku císař Karel I.
Habsburský a vzdal se trůnu v Rakousku i Uhersku.
Největší oběti a strádání občanů katastrální obce Staré Holešovice, které zde způsobila Velká válka
(1. světová válka) v letech 1914 až 1918, zapříčiněná
rodem Habsburků
Nebylo jednoduché napsat seznam mužů, kteří byli
z katastrální obce Staré Holešovice odvedeni a dopraveni
na bojiště front jižní a východní Evropy, vytýčená císařskými generálními štáby. Tam byli postaveni proti podobným, ale zcela neznámým můžům, jinak mluvícím
a pocházejícím z jiných krajů, se kterými se před tím nikdy nesetkali, neznali je a neměli proti nim žádnou zášť,
nižádné pohledávky. Přesto byli císařem a vojenskými
pány označeni za jejich úhlavní nepřátele, a proto bylo
jejich jediným úkolem je povraždit, zabrat jejich území
a rozšířit tak državy a pokladnici císaře pána.
Pro jejich identifikaci se však nezachoval ani jeden soupis do války odvedených mužů při mobilizaci, anebo po
zdravotních prohlídkách domobranců. Jedinými zdroji
použitelných informací pro dodatečné určení těchto nešťastníků byly žádosti, podané na okresní vyživovací
komisi v Chrudimi, a příděly vyživovacích příspěvků pro
rodiny odvedenců, dále dovolenky vojínů, udělované jim
někdy zejména na jarní a podzimní práce při obdělávání
polí a na žně a předávané c.k. okr. hejtmanstvím v Chrudimi k potvrzení obecnímu úřadu. Další informace poskytovaly přesuny zraněných do domácích ošetření a vyřizování potvrzení o trvalých invaliditách a konečně to
byla jednání při vystavování úmrtních oznámení pro padle vojíny c.k. okr. soudy v Chrudimi a Vysokém Mýtě.
Z toho vyplývá, že úplnost tohoto seznamu je závislá na
pečlivosti a spolehlivosti vedení výchozích podkladů. Ne
všechny údaje se podařilo zjistit (např. roky narození,
místa a názvy regimentů). Komplikace způsobovala
i stejná příjmení a jména odvedenců, vyskytujících se
tehdy současně ve více rodinách i ve více osadách, jako
byly rodiny Burešů, Chmelíků, Klofandů a dalších...
Ing. Zdeněk Skupien
Redakce Chroustovického zpravodaje děkuje Ing. Zdeňku Skupienovi za obsáhlý a podrobný popis prožitku
1. světové války od roku 1914 do roku 1918 v našem
nejbližším okolí.
Použité fotografie jsme získali na internetu.
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FOTBAL CHROUSTOVICE
BLAHOPŘÁNÍ K ŽIVOTNÍMU JUBILEU
V sobotu 17. března 2018 oslaví
osmdesáté narozeniny pan Jaroslav
Bečička, který je
dlouhá léta spojen
s chroustovickým
fotbalem jako aktivní hráč, trenér
a funkcionář.
Začínal jako brankář dorostu v roce
1953, kdy byla
v Chroustovicích
obnovena činnost
fotbalového oddílu, přerušená 2. světovou válkou.
V brance chytal až do roku 1974, do svých 36 let.
Zažil jako hráč i jedno z nejlepších období chrousto-

vického fotbalu, roky 1966 – 1974, kdy hráli krajskou třídu.
Po návratu z vojenské služby již začal pracoval ve
výboru oddílu i celé TJ jako jednatel a pak dlouhá
léta jako předseda. Po skončení aktivní činnosti
začal trénovat žáky, později pak i družstvo mužů.
Za svou dlouholetou činnost v našem oddílu i za
práci v krajském i okresním fotbalovém svazu získal
v roce 2014 jedno z nejvyšších ocenění Fotbalové
asociace ČR Cenu Judr. Václav Jíry.
V současné době je stále aktivním členem výboru
Sportovního klubu Chroustovice, sekretářem oddílu
kopané a členem výkonného výboru OFS Chrudim
a České unie sportu.
Členové SK Chroustovice přejí panu Bečičkovi
mnoho zdraví a spokojenosti a stále trvající chuť
k další činnosti ve fotbalovém prostředí.
M. B.

ROZPIS ZÁPASŮ JARO 2018
Okresní p�ebor dosp�lých
14. kolo Sobota 24. 3. 2018 15:00
15. kolo Sobota 31. 3. 2018 16:00
16. kolo Sobota 7. 4. 2018 16:30
17. kolo Sobota 14. 4. 2018 16:30
18. kolo Sobota 21. 4. 2018 17:00
19. kolo Sobota 28. 4. 2018 17:00
20. kolo Ned�le 6. 5. 2018 17:00
21. kolo Sobota 12. 5. 2018 17:00
22. kolo Ned�le 20. 5. 2018 17:00
23. kolo Sobota 26. 5. 2018 17:00
24. kolo Sobota 2. 6. 2018 17:00
25. kolo Sobota 9. 6. 2018 17:00
26. kolo Sobota 16. 6. 2018 17:00

Chroustovice - Ronov A
Chroust. - Kameni�ky
He�m. M�stec B - Chroust.
Chroustovice - Svídnice
Skute� A - Chroustovice
Chroust. - K�ianovice
Rosice - Chroustovice
Chroust. - Svratouch
Mi�etice A - Chroustovice
Chroustovice - Holetín
Slati�any B - Chroustovice
Chroustovice - Rvá�ov
Ko�í - Chroustovice

Okresní p�ebor
Ned�le 15. 4. 2018 10:00
10. kolo
Ned�le 15. 4. 2018 11:00
Sobota 21. 4. 2018 09:00
11. kolo
Sobota 21. 4. 2018 10:00
Ned�le 29. 4. 2018 09:00
12. kolo
Ned�le 29. 4. 2018 11:00
Ned�le 13. 5. 2018 09:00
14. kolo
Ned�le 13. 5. 2018 10:00
Ned�le 20. 5. 2018 09:00
15. kolo
Ned�le 20. 5. 2018 10:00
Ned�le 27. 5. 2018 09:00
16. kolo
Ned�le 27. 5. 2018 11:00
Ned�le 3. 6. 2018 10:00
17. kolo
Ned�le 3. 6. 2018 11:00
Ned�le 10. 6. 2018 09:00
18. kolo
Ned�le 10. 6. 2018 11:00

IV. t�ída dosp�lých
14. kolo Ned�le 25. 3. 2018 15:00
15. kolo Sobota 31. 3. 2018 16:00
16. kolo Ned�le 8. 4. 2018 15:00
17. kolo Ned�le 15. 4. 2018 16:30
18. kolo Ned�le 22. 4. 2018 15:00
19. kolo Ned�le 29. 4. 2018 17:00
20. kolo Ned�le 6. 5. 2018 15:00
21. kolo Ned�le 13. 5. 2018 17:00
22. kolo Ned�le 20. 5. 2018 15:00
23. kolo Ned�le 27. 5. 2018 17:00
24. kolo Ned�le 3. 6. 2018 15:00
26. kolo Sobota 16. 6. 2018 17:00

starí p�ípravka
Prose� - Chroustovice
Chroustovice - Chrast
Hroch�v Týnec - Chroustovice
Chroustovice - Prosetín/Holetín
Chroustovice - Prosetín/Holetín
Bítovany - Chroustovice
Rosice - Chroustovice
Chroustovice - Prosetín/Holetín
Prose� - Chroustovice
Chroustovice - Bítovany
Chroustovice - Prose�
Mi�etice - Chroustovice
Bítovany - Chroustovice
Chroustovice - Prosetín/Holetín
Chroustovice - Orel
Mi�etice - Chroustovice

M�stec - Krouna B
Bojanov - M�stec
M�stec - Skute� B
Vraclav - M�stec
M�stec - Mí�ov
Ronov B - M�stec
M�stec - Nasavrky B
Mi�etice B - M�stec
M�stec - Na�eice B
Lue B - M�stec
M�stec - Jeniovice
Trh. Kamenice - M�stec

mladí p�ípravka
Lue - Chroustovice
Chroustovice - Chrast
Hroch�v Týnec - Chroustovice
Chroustovice - Prosetín/Holetín
Chroustovice - Prosetín/Holetín
Bítovany - Chroustovice
Rosice - Chroustovice
Chroustovice - Prosetín/Holetín
Lue - Chroustovice
Chroustovice - Bítovany
Chroustovice - Zaje�ice
Mi�etice - Chroustovice
Chroustovice - Orel
Mi�etice - Chroustovice
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