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KVĚTNOVÉ OSLAVY 2018

Jak se již stalo hezkou tradicí, tak i letos, a to 12. 5. 2018,
proběhly v areálu naší školy Květnové oslavy. Tématem
letošních oslav byla multikulturalita. Všechny třídy
naší školy i obě oddělení MŠ si připravily krásná vystoupení na toto téma. Celým programem nás provázel Indian Jones, který nás vzal na své cesty po nejrůznějších
zemích a všelijakých zákoutích naší krásné planety.
Samotnému programu žáků naší školy a MŠ předcházelo vystoupení ZUŠ Luže, která si připravila hudební
program.
Dále byl vyhodnocen celoškolní projekt „Čtenář“, do
kterého se zapojily všechny třídy ZŠ i obě oddělení MŠ.

Projekt měl za cíl přiblížit všem dětem krásu knížek
a snažil se je přivést ke čtení.
Děti vytvořily krásné knihy, na jejichž hodnocení se podílelo zájmové sdružení CHRPA. Knihy všech zúčastněných tříd byly na oslavách k nahlédnutí.
Samotný závěr programu letošních oslav patřil interpretům muzikálu Děti ráje, kteří všem přítomným zazpívali největší hudební hity Michala Davida.
Pro děti bylo během celého odpoledne připraveno několik atrakcí, na kterých měly možnost se dle libosti vyžít.
Moderátorem celého odpoledne byl Bořek Slezáček.

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva

Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
l plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
l rozpočet městyse Chroustovice na rok 2018 jako
schodkový.
Celkem příjmy rozpočtu
27 000 000,- Kč
Celkem výdaje rozpočtu
35 480 000,- Kč
Schodek rozpočtu ve výši
- 8 480 000,- Kč
Financování – převod části přebytku z minulých let
na ZBÚ
10 833 000,- Kč
Financování – splátky dlouhodob. přijatých půjč.
prostředků
- 2 353 000,- Kč
Financování celkem ve výši
- 8 480 000,- Kč
Dále schvaluje závazné ukazatele rozpočtu pro Základní
školu T. G. Masaryka a mateřskou školu, Chroustovice,
okres Chrudim ve výši 2 306 300,- Kč,

Zastupitelstvo městyse schvaluje
l plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
l kupní smlouvu s kupujícími Marií Krejcarovou, nar.
xx.xx.xxxx a Miloslavem Krejcarem, nar.xx.xx.xxxx,
oba bytem Městec čp.xx, 538 63 Chroustovice na část
p.p.č. 544/4 o výměře 38 m2 a část p. p. č. 585 o výměře
7 m2 v k.ú.Městec, druh pozemku ostatní plocha, za cenu
stanovenou znaleckým posudkem v celkové výši
3 300,- Kč. Náklady spojené s vyměřením a převodem
pozemku hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí
nemovité věci je nabyvatel;
l souhlasí se zřízením zástavního práva ve prospěch
Hypoteční banky a.s. Radlická 333/150, 150 57 Praha 5,
IČO 13584324 k budově na pozemku parc.č. 455/86,
pozemek parc.č. 455/86, k.ú.Chroustovice, obec Chroustovice pro klienta Moniku Zachovou, nar.xx.xx.xxxx,
Jiráskova xxx, 538 51 Chrast.

městyse Chroustovice konané 7. 3. 2018

městyse Chroustovice konané 29. 3. 2018

l darovací smlouvu č. 1/2018 na převod vlastnického

práva k vodovodním řadům k 30. 6. 2018 v hodnotě
5 616 562,- Kč s obdarovaným Městem Hrochův Týnec,
l darovací smlouvu č. 2/2018 na převod vlastnického

práva k vodovodním řadům k 30. 6. 2018 v hodnotě
7 651 953,- Kč s obdarovanou Obcí Čankovice,
l darovací smlouvu č. 3/2018 na převod vlastnického

práva k vodovodním řadům k 30. 6. 2018 v hodnotě
937 259,- Kč s obdarovanou Obcí Jenišovice,
l darovací smlouvu č. 4/2018 na převod vlastnického

práva k vodovodním řadům k 30. 6. 2018 v hodnotě
2 608 938,- Kč s obdarovanou Obcí Moravany,

darovací smlouvu č. 5/2018 na převod vlastnického práva k vodovodním řadům k 30. 6. 2018
v hodnotě 5 945 302,- Kč s obdarovanou Obcí
Uhersko,
l nákup automatického externího defibrilátoru,
l odpis nedobytné pohledávky - faktura č. 57006
za vodné a stočné v období 04/2013 – 09/2013 ve
výši 31 287,- Kč,
l

l dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytování pečovatelské

služby s Odborným učilištěm Chroustovice, Zámek 1,
538 63 Chroustovice, IČ 60103370 v domě s 16 chráněnými byty Chroustovice č. p. 254 ze dne 30. 6. 2009.
Dodatek č. 9 specifikuje článek V. stávající smlouvy, a to
výši finančního příspěvku poskytovateli PS na období
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 v částce 133 000,- Kč.
l ZM bere na vědomí hospodaření městyse za měsíce

leden – prosinec 2017.
l ZM souhlasí se zřízením zástavního práva ve prospěch Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78
Praha 4, IČO 49240901 v 1. pořadí, k budově na pozemku p.č. 455/90, pozemku p.č. 455/90, k.ú. Chroustovice,
obec Chroustovice pro klienta p. Jiřího Schejbala, Čankovice č.p. 16, 538 62 Hrochův Týnec.

INFORMACE K TŘÍDĚNÍ ODPADU
PLAST

Do kontejneru patří
• plastové obaly
• PET lahve stlačené
• fólie – čisté
• prázdné kelímky od jogurtů, tuků
a dalších potravin
• plastové obaly od drogistického zboží
• polystyren
• ostatní plastové předměty (hračky,
květináče apod.)
• nápojový karton, pokud je kontejner
označen samolepkou „nápojové kartony“
Do kontejneru nepatří

•
•
•
•
•
•
•

textilie z umělých vláken
linolea
guma, molitan
nádoby od léčiv
výrobky z PVC
plasty znečištěné oleji a chemickými látkami
plasty s příměsí jiných materiálů (videokazety, kabely)

SKLO
Do kontejneru patří

•
•
•
•
•

sklo čiré
lahve od nápojů
čiré lahve od nápojů
skleněné předměty
zavařovací sklenice (prázdné)

Do kontejneru nepatří

• porcelán
• keramika
• kamenina
• žárovky, zářivky
• zrcadla
• automobilová skla
• sklo s drátěným výpletem
• televizní obrazovky a počítačové monitory
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NAŠE OBEC RECYKLACÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ VÝRAZNĚ ULEVILA ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

V loňském roce občané odevzdali k recyklaci 2015
kg starých spotřebičů a tím jsme dosáhli:
• Úspory elektrické energie 31,93 MWh
• Úspory vody 137,46 m3 - úspora takového
množství vody se rovná stejnému množství, které je
spotřebováno při 1845 sprchováních.
• Úspory ropy 1897,54 l – úspora takového množství ropy se rovná spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 27 905 km v běžném osobním automobilu.
• Snížení produkce nebezpečného odpadu o 28,64 t
• Úspora primárních surovin 1,06 t
• Snížení produkce skleníkových plynů o 6,46 t CO2 ekv
Snaha obyvatel městyse recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti
ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či
vody jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo
nebezpečného odpadu.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný
odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.

Tříděný odpad patří do kontejnerů!
Odkládání pytlů s odpadem ke kontejnerům je
nepřípustné. Odpad se musí třídit, ale do pytlů
není vidět. V takovém případě se jedná
o odpad netříděný a stane se, že ho firma od
kontejneru neodveze.
Směsný odpad z domácnosti patří do
popelnice!
Pokud popelnice nestačí, lze na úřadě městyse
zakoupit za 6.- Kč pytel ze silného igelitu
s nápisem Technické služby. Takový odpad
zaměstnanci firmy od popelnice odvezou.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Pro občany městyse je v současné době k dispozici
12 stanovišť s nádobami na plast a sklo. Na některých místech jsou také nádoby na papír (sbírá škola
a zahrádkáři), kontejnery na textil a na drobný elektroodpad.
Dále městys zajišťuje prostřednictvím firmy Technické služby 2x ročně mobilní svoz objemného a
nebezpečného odpadu. Povinností občanů je tento
odpad předávat při svozu přímo do svozového vozidla.
Odkládání objemného a nebezpečného odpadu ke
kontejnerům nebo k vratům fary je porušením
obecně závazné vyhlášky a občan se tím dopouští
přestupku dle § 4 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. O tom, že někteří občané tuto vyhlášku nedodržují, se přesvědčujeme téměř denně.
Proto žádáme všechny občany, aby dbali o pořádek
kolem kontejnerů.
Nepořádek si děláme jen my sami, proto těm,
kteří správným tříděním přispívají, patří obrovský dík.
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V letošním roce se uskuteční svoz neskladného
a nebezpečného odpadu opět ještě jednou, a to dne:
8. září 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.

KNIHOVNA NA FAŘE
Otevřeno:
PONDĚLÍ: 800 – 1400, ČTVRTEK: 1500 – 1800
Zveme Vás do knihovny v Chroustovicích, kde si můžete bezplatně vypůjčit knížky z naší bohaté zásoby.
Chceme povzbudit hlavně občany z Poděčela, Mentoura, Městce, Holešovic, Březovic a Lhoty, aby si přišli
vybrat knížky pro chvíle odpočinku a pohody.
Využijte pondělního dopoledne a čtvrtečního odpoledne, kdy jezdíte do Chroustovic na nákupy nebo k lékaři.
Knihovna je velmi dobře přístupná a bude otevřena také
o prázdninách.
Úřad městyse v současné době připravuje pro knihovnu
nové místnosti ve své budově. Budou umístěny v přízemí, kde ordinoval nějaký čas pan doktor Michal, budou
mít otvírací dobu jako dosud a prostředí bude ještě příjemnější než na faře.
Těšíme se na Vaši návštěvu

POKRAČOVÁNÍ REKONSTRUKCE ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA

V letošním roce probíhá 2. etapa rekonstrukce
budovy zdravotního střediska.
Ve dvoře bylo vybudováno parkoviště, které
bude sloužit personálu i veřejnosti.
Přistavěná budova vpravo je nová lékárna.
V průběhu prázdnin dojde ke konečné
kolaudaci a poté bude možné plně využívat
vchod u lékárny, který bude bezbariérový.

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MAS SKCH
Zkratka MAS SKCH označuje Místní akční skupinu
Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z. s.
Je dobrovolným společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy
(obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a při získání
podpory z EU a z národních programů, krajských dotačních titulů pro svůj region, především metodou LEADER neboli propojením aktivit rozvíjejících venkovskou
ekonomiku. Vznikla jako občanské sdružení se sídlem
v Luži v lednu 2013.
Sdružuje všechny příznivce myšlenky, že spokojenému životu lidí je třeba aktivně pomáhat a nejlépe
společně. Aktuálně zde spolupracuje 49 členů, z toho
21 obcí.
Území MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko zahrnuje např. Hrochův Týnec, Hroubovice, Chrast,
Chroustovice, Jenišovice, Lozice, Luže, Skuteč a další
obce okresu Chrudim.
Myslíme si, že o budoucnosti regionu mají rozhodovat
lidé žijící a pracující v území, znající jeho tradice a potřeby.
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Rozvoj regionu se dále zaměřuje na zkvalitnění života
na venkově, rozvoj zaměstnanosti, podporu místního
podnikání, ochranu přírody a kulturních hodnot, rozvoj
cestovního ruchu a upevňování přátelského vztahu mezi
veřejnou správou a občany.
Smyslem existence místních akčních skupin je mimo jiné
zapojit do spolurozhodování o rozvoji regionu různé
subjekty působící v daném území, neboť kdo tu žije, nejlépe posoudí místní potřeby a podmínky a společně dokážeme lépe využít např. potenciál evropských dotací.
Více o naší činnosti najdete v dalších sekcích webu MAS
SKCH, nebo nás kontaktujte.
Jsme team, složený z profesionálů a nadšenců se silnou
touhou a vůlí změnit náš region v něco krásného a funkčního.
V následujícím odkazu najdete on-line dotazník,
který mapuje stavy sociálních služeb v našem okolí:

http://www.masskch.cz/projekty-mas/
planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb-na-uzemi-mas-skch/

MATEŘSKÁ ŠKOLA CHROUSTOVICE
Sotva to všechno v září začalo, tak už nám zase další školní rok skončil. Řekneme-li si 10 měsíců – pro
někoho je to velmi dlouhá doba, ale pro nás s dětmi
to uteklo velmi rychle a přitom jsme si užili mnoho
krásných chvil a doufáme, že na ně nikdo z nás ještě
dlouho nezapomene. Celý rok byl velmi pestrý na
zážitky, které naše školka uspořádala.
Mezi takovéto zážitky můžeme určitě zařadit divadlo Šeherezáda, které nás pravidelně navštěvuje.
Tentokrát jsme se pobavili a určitě mnohé naučili
u pohádek – Kouzelná slovíčka a Zebra na přechodu.

Dalším ze zážitků byl karneval ve školce a následovala
beseda spisovatelky Jitky Vítové, která nám přednesla
spoustu zajímavých knížek, které dětem rodiče mohli
zakoupit a tím si přenést příběhy do svých postýlek.

Jelikož už jsme se všichni moc těšili na jaro, vynesli jsme
společně Moranu a za doprovodu písniček a básniček ji
nechali odplout po vodě.
Před Velikonocemi jsme si vyzdobili třídy vším, co k tomuto svátku patří (kuřátky, kraslicemi, jarními květinami, zajíčky…).
S velkou radostí jsme s dětmi začali jezdit plavat do
krytého bazénu ve Vysokém Mýtě.
K MDD byl pro děti připraven zážitkový stan, který si
náramně užily.
V neposlední řadě paní učitelky pasovaly předškoláky
na školáky, kteří bohužel, jak už to v životě chodí, opustí naši mateřskou školu. Po prázdninách je čeká jeden
z prvních velkých životních kroků, a to nástup do první
třídy základní školy.

S dětmi jsme procestovali a obepluli celý svět a tuto
cestu plnou her, krásných zážitků, chvil a vzpomínek
jsme ukončili poslední plavbou na parníku Arnošt
v Pardubicích.
Za posádku lodi se s Vámi pro tento školní rok loučí
• Kapitán lodi – vedoucí učitelka Jitka Vacenovská
• Paní učitelka Monika Trubáková
• Paní učitelka Jaroslava Hlaváčková
• Paní učitelka Daniela Štěrbová
• Paní asistentka Dana Bačinová
• Školnice – paní Petra Baráková
• Vedoucí kuchyně - paní Alena Karlišová
• Kuchařka - paní Renata Koucká
Závěrem bychom chtěli poděkovat za celou MŠ všem,
kteří nás letošní školní rok podporovali, darovali příspěvky a sponzorské dary
• Městysu Chroustovice a firmě Chládek & Tintěra
a.s. - prolézačka Housenka
• Rodičům T. Mazánka – televizor
• Rodičům J. Hladíkové – DVD, držák na TV
• Rodičům A. Krausové – velké archy papíru
• Prarodičům L. Oharkové – papíry A4 (na kreslení,
pracovní listy...)
• Rodičům L. Pitrové – zafinancování šerp pro předškoláky
• Členům SRPDŠ – zafinancování plavby parníkem
Arnošt
• Ing. Františku Říhovi ml. – za vyrobení medailí
v podobě kotvy na závěrečný výlet parníkem
• Všem spoluobčanům, kteří přispěli dobrovolným
vstupným na vánoční koncert Bohuše Matuše v Sokolovně. Výtěžek byl věnován dětem MŠ a ZŠ – na promítání v zážitkovém stanu.
Těmto všem patří velké díky a také děkujeme i ostatním
rodičům a základní škole – paní ředitelce M. Houdkové,
paní zástupkyni L. Kociánové za veškerou spolupráci.
Nyní už nám jen zbývá popřát si krásné prázdniny,
užít si odpočinek, spoustu dalších prosluněných dní
a užít si s dětmi radosti, smích a žádné starosti.
V novém školním roce se budeme těšit na nový příběh,
který spolu zažijeme, a na nové i stávající kamarády.
V září AHOOOJ!!!!!
Za kolektiv MŠ Monika Trubáková

Snímek z vystoupení žáků mateřské školy v rámci Květnových
oslav - k článku na titulní stránce.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHROUSTOVICE
KVĚTINOVÝ DEN

Za tropického počasí podali na této tradiční akci
Ve středu 16. května 2018 proběhl Český den proti skvělé výkony ve sprintu, hodu, skoku do dálky
i vytrvalostním běhu.
rakovině.
Děkujeme za podporu všem dobrovolníkům, part- Ze školního sportoviště v Hrochově Týnci jsme si
odvezli úžasné sportovní zážitky, jsme připraveni se
nerům a dárcům, kteří 22. ročník sbírky Ligy proti této akce účastnit i v následujících letech a samorakovině podpořili.
zřejmě jsme odhodláni své výkony zlepšovat.
V letošní sbírce v Chroustovicích se vybralo
PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
4 309,- Kč.
Ve středu 30. května 2018 na naší škole proběhlo již
tradiční Pasování na čtenáře. Letošní prvňáčci
všem přítomným - svým rodičům, prarodičům, sourozencům, paní starostce a paní ředitelce předvedli,
že už umí číst, a mají tedy právo být slavnostně pasováni na čtenáře.
Přečetli příběh, který vyprávěl o tom, jak to bylo,
když přijel cirkus. Téma cirkus se neslo celým odpolednem.

EXKURZE DO VŠESTAR

Ve čtvrtek 17. května 2018 se žáci 6. třídy zúčastnili exkurze do Všestar u Hradce Králové.
V archeoparku žáci absolvovali dva výukové programy.
První z nich se jmenoval Lov zvěře v pravěku,
během kterého si žáci vyzkoušeli jednotlivé pravěké zbraně (oštěp, luk a šípy, pravěký prak).
Druhá část byla o pravěké stravě. Zde si žáci vyzkoušeli práci na poli s replikami tehdejších nástrojů. Rozeznávali podle čichu bylinky, každý se
podílel na mletí obilí na zrnotěrce nebo žernovu. Po
úspěšném namletí obilí si nakonec uvařili a ochutnali pravěkou kaši ochucenou medem a sušeným
ovocem.
HROŠIÁDA

V úterý 29. května 2018 se vybraní žáci 3. – 9. ročníku ZŠ zúčastnili jarního kola atletické Hrošiády.

Než byli prvňáčci slavnostně pasováni na čtenáře a
přijati do rytířského řádu čtenářského, museli ještě
složit slib čtenáře. Po složení slibu čtenáře je rytíř
dobrého slova pasoval a děti dostaly dárky.
Na samotný závěr jsme si všichni společně připili
a pochutnali si na výborném dortu.
Mgr. Alena Piňosová, třídní učitelka 1. ročníku
ŠKOLNÍ VÝLETY

Během května a června vyrazily jednotlivé třídy ZŠ
na své školní výlety.
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Prvňáčci navštívili 13. června Pardubice, 2. až 5. ročník prožil 7. června zážitkový den ve FAJN-parku
v Chlumci nad Cidlinou, 6. ročník poznával 28. května
přírodní krásy okolo Chocně a Brandýsa nad Labem
a 7. ročník společně s deváťáky obdivovali 23. - 24.
května kulturní památky v Kutné Hoře.
Ve stejnou dobu dva dny trávili školní dny v přírodě i osmáci, kteří první den navštívili Košumberk a následující
den putovali na hrad Žumberk.

Děti předvedly svým rodičům, co se během celého
školního roku naučily.
Vystoupení připravily paní učitelky A. Piňosová
a P. Drobná.

KOMUNITNÍ ŠKOLA CHROUSTOVICE, z. s.

Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo kroužky
komunitní školy 197 kurzistů a bylo odučeno 296
hodin.
Kurzisté si mohli vybrat z těchto aktivit:
v Keramika děti
v Keramika dospělí
v Florbal
v Cvičení s Anetou MŠ
v Konverzace v anglickém jazyce MŠ i ZŠ
v Pěvecký sbor
v Tancování
v Sportovní hry

Po letních prázdninách chceme navázat na spolupráci
s OLYMP florbalem a rozšířit činnost tohoto sportu.
Dále připravujeme anglickou konverzaci, taneční
kroužek, keramiku, sportovní hry pro druhý stupeň;
cvičení s Anetou pro první stupeň;
cvičení na míčích s Klárou Růšovou, zkušenou
fyzioterapeutkou, pro ženy a žáky druhého stupně.
Připravujeme i aktivity pro děti v mateřské školce –
anglická konverzace, flétničky a písničky s pohybem.
Informace Vám podá a dotazy zodpoví Ludmila
Kociánová
na e-mailu: koschroustovice@seznam.cz
Komunitní škola přeje všem pohodové prázdniny
a dovolené plné slunce a zajímavých zážitků.

19. června 2018 se konalo vystoupení pro rodiče
dětí, které navštěvovaly kroužek konverzace
v anglickém jazyce a taneční kroužek.

Snímek z vystoupení žáků základní školy v rámci Květnových
oslav - k článku na titulní stránce.
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

V minulém kalendářním roce oslavila organizace
Českého zahrádkářského svazu 60 let trvání. Oslavy tohoto výročí vyvrcholily na výstavišti Zahrada Čech v Olomouci. Těchto oslav se zúčastnili
i členové naší místní organizace. Oslavy byly skutečně pěkné, ať již co se týče vystavených výpěstků
zahrádkářů, vína i různých potravinářských výrobků. Všichni účastníci zájezdu byli spokojeni, i když
v odpoledních hodinách zde bylo velmi přeplněno.
Naše organizace v Chroustovicích byla založena
jen o rok později v roce 1958. Je dobré, že se u nás
podařilo některé tyto zájmové organizace dodnes
zachovat.
U příležitosti 100. výročí naší republiky je dobré si
tyto společenské a zájmové organizace připomenout
a ocenit jejich význam při sdružování občanů se
stejným zájmem bez rozdílu jejich pohlaví a politických názorů.
Původ těchto organizací je možno nalézt ještě
v 2. polovině 19. století, kdy docházelo právě k vytváření těchto organizací, které nemohla rakouská
vláda ani politici zakázat. Tím byl dán základ k vytváření české společenské pospolitosti v naší zemi.

Ani dnešní doba není těmto organizacím zvlášť příznivá. Není to však způsobeno vládou nebo systémem, ale našimi občany, kteří ztrácejí zájem o veřejné a společenské dění.
Náš Český zahrádkářský svaz má stále kolem 42
členů. Používáme pronajatý pozemek v naší zahrádkářské osadě. Zde jsou vyčleněny jednotlivé
dílky, ve kterých členové pěstují zeleninu, krmiva
a další výpěstky. Pořádáme výroční schůze, přednášky i zájezdy po naší vlasti.
Organizace pracuje i s mládeží, což je velmi důležité. Velmi významnou činností je moštování jablek.
Organizujeme také sběr papíru. Pro veřejnost můžeme nabídnout moštování i volné dílky k pronajmutí, případně zapojení do činnosti naší organizace
dětem i ostatním občanům.
Spolupracujeme s OV ČZS v Hlinsku. V naší práci
nám pomáhá i Úřad městyse Chroustovice, za což
jim děkujeme.
Věřím, že naše i ostatní zájmové organizace budou
zachovány a budou úspěšně pracovat pro naši společnost.
Za zahrádkáře Mgr. Petr Schejbal

Nesměla chybět tradiční „židličkovaná“, házení
do kruhu, skákání v pytli a další…
Děti se vyřádily i na tanečním parketu spolu s roJako každý rok tak i letos uspořádala parta rodi- diči. A po tanci si všichni s chutí dali dobré občů v Městci pro děti v sobotu 10. března 2018 čerstvení.
dětský karneval.
Jsme rádi, že se dětem karneval líbil a děkujeme
Děti dorazily v krásných maskách a čekala na ně všem, kteří se zapojili do příprav zábavného odspousta soutěží o drobné ceny nebo sladkosti.
Š. M.
poledne.

KARNEVAL V MĚSTCI
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SDH CHROUSTOVICE

TJ SOKOL CHROUSTOVICE

IV. ročník Memoriálu Bohuslava Myšky 28. 4. 2018
V sobotu 28. 4. 2018 jsme se vydali měřit síly do Jenišovic na IV. ročník Memoriálu Bohuslava Myšky. Vybojovali jsme 8. místo ze 14 soutěžících družstev.
Okrskové cvičení Vinary 12. 5. 2018
Ve Vinarech jsme obhájili krásné 4. místo ze 7 družstev.
Zkusit se má vše…
SDH Chroustovice se 16. 6. 2018 zúčastnil Extraligy
ČR v požárním útoku v Moravanech
Tato soutěž pro nás byla adrenalinem a zábavou. Ze 40
přihlášených družstev jsme zabodovali na 28. místě.
Do příštího roku bychom rádi, alespoň částečně, obnovili techniku pro požární sport a s pomocí usilovného
tréninku pak vyšli na jaře úspěchům a novým zážitkům
vstříc. Moc bychom si přáli, aby členů sboru a chuti soutěžit neubývalo a abychom i nadále odolávali nepřízni
osudu se vztyčenou hlavou. A největším přáním zůstává,
aby naši mladí hasiči, kteří postupně odrůstají, zůstali
své činnosti věrni a tak umožnili pokračování sboru SDH
Chroustovice.
Je mezi Vámi někdo, kdo by se k nám chtěl přidat? Kontaktujte prosím někoho z nás…
Za SDH M. Š.

Na podzim roku 2017 byla svolána brigáda, jejímž hlavním cílem byla výstavba plotu mezi sokolovnou a pozemkem pana Valenty. Výstavba proběhla za hojné účasti, bez komplikací. Oba pozemky jsou řádně odděleny a
sokolovna řádně zabezpečena.
Začátkem nového roku, tedy od 1. ledna 2018, má sokolovna nového provozovatele, jímž je pan M. Bačkovský.
Ve vzájemné spolupráci bylo pořízeno nové vybavení na
sál i do restaurace, jedná se o nové stoly a sady židlí.
Vzájemné spolupráci se těší celá jednota a přeje novému
provozovateli hodně úspěchů.
Jedním z nejdůležitějších bodů naší jednoty je projekt
budování sociálních zařízení v areálu hřiště, na které
jsme již dostali stavební povolení, a výstavba se tak mohla dát do pohybu.

Po letní pauze, tedy během září, se opět bude pokračovat
v pohybových aktivitách pro děti a dále pak cvičeních
jako jsou pilatess, jóga, cvičení s balóny, kruhový trénink, aqua aerobic.
Pauza ovšem neplatí pro možnost hraní badmintonu
a ping pongu na sále sokolovny, zde si může zahrát
každý. S tím souvisí začátek ping pongového cvičení
pro děti, které bude zahájeno také v září.
Vaše ratolesti můžete přihlásit na tel. čísle 724 017 956
u pana Oto Tučka.
J. R.
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JAK SE PŘED STO LETY PEKL PO DOMÁCKU CHLÉB
Pečení chleba je dnes, na prahu třetího tisíciletí, chápáno jako průmyslová výroba. Ještě na začátku 20.
století bylo na vesnici naprosto běžné pečení chleba
domáckým způsobem téměř v každém venkovském
stavení. Vzpomínkové popisy takových prací mají
stále své kouzlo. Velmi cenným dokumentem všedního života venkovských lidí jsou rodinné kroniky,
paměti, zápisy. Působí bezprostředně svou věcností,
voní doslova realitou.
V následujících řádcích citujeme úryvek ze vzpomínek venkovského člověka (po náležité jazykové a stylistické úpravě) se zajímavou životní zkušeností.
Prošel první světovou válkou, byl v italském zajetí
a vstoupil do italských legií. Ke konci svého života
pro paměť budoucích generací sepsal vzpomínky o životě na vesnici začátkem 20.
století a zvláště za první světové války. Sám o smyslu svého spisování na jednom místě
píše:
„Stáří jest dobou vzpomínek
na uplynulá léta, zvláště na
dobu mládí. Starší lidé vzpomínají s láskou a říkají, jak
to bylo za jejich časů krásné,
i když mnohdy prožili mnoho
chvil neradostných.
Také já ve svých sedmdesáti šesti letech jsem se zahloubal ve svých vzpomínkách do dob dávno minulých. A věru měl jsem na co
vzpomínat! Svěřil jsem ty vzpomínky do několika sešitů a říkal jsem si: snad někdo si ty vzpomínky v budoucnu přečte a živě si vybaví, jak
lidé před mnoha lety žili, a budou moci porovnat, jak se život měnil.“
Vybraná partie z tohoto vzpomínání se týká popisu
domácího pečení chleba.
„Když se obilí vymlátilo, tak jsme jej zavezli do
mlýna na semletí. Od nás ze Lhoty se vozilo
buď do Pošívalky, kde mlel pan Petera. Ten
mlýn už dávno neexistuje, protože vyhořel a již
nebyl obnoven.
My jsme vozili obilí do mlýna trochu vzdálenějšího, a to do Jenišovic. Jiní lhotečtí hospodáři
dávali přednost mlýnu v Chroustovicích, který
patřil tehdy panu Martinkovi.

Po semletí mouky byly dvě možnosti, a to buď
si nechat upéci chléb u pekaře, nebo ho péci
doma ve vlastním zařízení. Zprvu jsme využívali služeb známého chroustovického pekaře
pana Klapky. Ten měl pekárnu vedle stavení
mého dědečka a chroustovická babička chodila
do pekárny často na besedu. Byl jsem proto
u Klapků velmi známý. Když jsem trochu vyrostl, byl jsem se zvláštním ranečkem často k panu Klapkovi, do dva kilometry vzdálených
Chroustovic, posílán.
Maminka vždy nasypala mouku do plátěného
pytlíku a ten zabalila do rozsívky, což byla
plachta, ze které se silo obilí na poli, než se
rozšířilo používání secích
strojů.
Příští den po odevzdání
mouky v pekárně byl chléb
upečený, a tak jsem musel
opět, jako nejstarší ze čtyř
dětí, vykonat cestu do
Chroustovic.
Bochník chleba nám nestačil ani na dva dny. To bylo
nějakého běhání! Matka nakonec rozhodla, že bude
péci chleba doma. Pekárnička byla tehdy téměř v každém stavení. I v naší chalupě byla vestavěna ze síně
do světnice. Říkali jsme tam
na peci. Zaujímala dosti
místa a vedle ní byly postavena starodávná kachlová kamna, u kterých se
tak pěkně ohřívala v zimě záda a ruce, když
jsme přiběhli z klouzačky u rybníka.
Ta prostorná pec nahoře byla pro nás děti hotové eldorádo. Bylo tam stále teplo, bylo to místo
dětských her. Vzpomínám si, že jsme měli vedle pece dětskou postel, na které jsem všechny
čtyři děti spaly. Při dovádění jsme z pece často
skákaly do postele, což skončilo mnohdy výpraskem.
Pec sloužila především k pečení dobrého domácího chleba. Pečení, to byl celý obřad, který
jsem vždy zvědavě sledoval. Večer před pečením se z půdy snesla díže. Byla to taková velká
dřevěná káď, ve dnu širší než nahoře. Dole
byla široká asi 70 cm, nahoře 60 cm. U pece se
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do rána ohřála, aby kvásek (zbytek z posledního těsta) mohl dobře kvasit.
Rovněž se večer připravila mouka. Z polínek
suchého dříví se naštípaly drobnější štípky, aby
dobře hořely. Ráno matka přikročila k obřadu
pečení chleba.
Byl to skutečný obřad.
Tehdy byl chléb velmi vážený. Někde jej před
dětmi zavírali, aby jej nesnědly najednou. My
jsme toto nikdy nezažili, ale chléb se nosil do
školy jen suchý. A jak chutnal!
Do teplé kádě nasypala maminka mouky asi na
sedm bochníků. Z toho dva bochníky byly menší, pekly se naposled a dávala se do nich rozkrájená jablíčka. To byla velká pochoutka! Mouka se promíchala s vlažnou vodou a do směsi
se nalil v mléce rozmělněný kvásek. Pak nastalo mísení. Kopist, jak se nářadí na mísení říkalo, se podobala veslu. S tou kopistí matka dokola mísila. Při mísení byly přidávány přísady,
sůl, kmín a různé jiné, které patřily k tajemství.
Těsto se nechalo vykynout. Na tom hodně záleželo. Mezitím se narovnala v peci připravená
hranice dřeva, zapálila se, aby byla při sázení
dobře vytopená.
Než se chleba sázel, pekly se pro nás děti tzv.
podplamenice, udělané z těsta. Rády jsme je
jedly a dychtivě na ně čekaly. Když matka
uznala, že je pec dobře vypálená, vyhrabalo se
uhlí, aby byla pec úplně čistá, a začalo sázení.
Na to měla matka takovou dlouhou lopatu na
tyči, opatřenou dřevěným kotoučem pro bochníky. Matka z ošatky bochník vyklopila na lopatu a šup s ním do pece. Nasázela jeden bochník vedle druhého. Pec se dvířkami uzavřela
a za dvě hodiny byl chléb pěkně upečený. Žitný
chléb, třebas nenamazaný, nám velmi chutnal.
Várka bochníků nám vydržela tak na deset dnů
a obřad pečení začal znova. Je až s podivem,
co naše babičky a maminky musely ke vší práci
v hospodářství stihnout. Několik dětí, ruční praní prádla, pečení chleba, oprava potrhaného
oblečení… Věru, těžká doba! Zaslouží velké
uznání. Žel, často, velmi často měly za všechno trpké stáří.“
Úryvek pochází ze vzpomínek Josefa Hyhlíka
ze Lhoty u Chroustovic čp. 19, který žil v letech
1897 – 1974.
Vzpomínky na svůj život a účast v 1. světové válce
a italských legiích sepsal začátkem sedmdesátých
let. Jsou uloženy v Okresním muzeu v Chrudimi.
Vybral a jazykově připravil Pavel Studnička.
Ze svého archivu poskytla L. Smejkalová

POUŤ VE LHOTĚ
V sobotu 7. července 2018 se uskutečnila v místní části
Lhota tradiční LHOTECKÁ POUŤ S DĚTSKÝM DNEM.
Pro děti byla připravena stanoviště na téma povolání.
Od 17 hodin proběhla soutěž na rybníku. Pro všechny
bylo připraveno bohaté občerstvení a jako doprovodný
program pro děti zdarma skákací hrad, trampolína, jízda
na raftu a vodní válec.

VESNICKÉ POUTĚ
Poutí se nazývaly pobožné návštěvy posvátných míst.
Cílem bývalo nějaké vzdálenější posvátné místo, kde se
lidé modlili a prosili za vyslyšení proseb.
Chodit na poutě bývalo dříve na venkově zvykem. Lidé
mívali v paměti poutní neděle tak, jak šly za sebou, a nevynechali ani jednu. Poutníci byli mnohdy na cestě i více
dnů. Přespávali v hostincích, ti chudší i pod širým nebem. Nezapomínalo se na ty, kteří se kvůli chatrnému
zdraví či stáří nemohli poutě zúčastnit. Poutníci pro ně
kupovali svaté obrázky, růžence a jiné památky.
Jak plynula doba, měnila se i povaha poutí. Od původního náboženského významu až po dnešní zábavní charakter. Ke změně podoby poutí přispěla i skutečnost, že
šlo o akci všelidovou, které se zúčastňovaly všechny
společenské vrstvy.
Pouťová neděle ve vsi byla ve znamení stánků, houpaček, kolotoče, střelnice a chybět nesměly ani prodavačky
kyselých okurek. Místy zavítal na pouť i potulný varietní
umělec a kartářka či planetářka.
Pravý pouťový ruch vypukl teprve po nedělní mši, při níž
býval kostelík naplněn k prasknutí. Teprve po ukončení
hrubé mše bylo slyšet hudbu a střelbu ze střelnice. Všude
vládl zvukový chaos, do něhož zasahovaly ochraptělé
hlasy vyvolávačů a komediantů lákajících k návštěvě jejich vystoupení.
Děti obsadily kolotoč a mládenci s děvčaty zas cukrářské boudy, nabízející velká perníková srdce s nápisy
Z lásky nebo Z pouti. Mládenci je kupovali bez ohledu
na cenu. Za ně totiž měli šanci získat jiné – srdce děvčete.
K vesnické pouti patřila i odpolední veselice, kam mířila
místní chasa a kde se tancovalo zpravidla až do rána.
Zdroj: České tradice, internet
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BEJVÁVALO!
Za mých mladých let v mém rodném kraji na podhůří Vysočiny v okresech Vysoké Mýto a Chrudim hospodářská činnost ve většině rodin v naší vsi
středňáků, chalupníků a domkářů byla rozdělena.
Hospodář dbal o pole, stáje, stroje, kterých bylo
tehdy poskrovnu, a o nářadí. Staral se, aby byly dobré výnosy z polí, přírůstky ve stádu a stájích a co
nejvyšší tržby za přebytky. Bylo totiž nutné platit
daně, obecní dávky, řemeslníky, pojištění proti ohni
a jiné. Pokrokoví rolníci nakupovali něco málo umělých hnojiv, ale jen výjimečně. Tehdy se více sázelo
na proleželou chlévskou mrvu a komposty. Osivo
a sadba se navzájem vyměňovaly. Zkrátka snažili
se, aby jim z tržby zbylo co nejvíce na horší časy,
opravy chalupy a ostatních hospodářských budov,
případně na koupi pozemků, nebo věno dcerám.
Každý podle situace v rodině i tužeb. Jednali též
s obecními a jinými úřady a institucemi.
Hospodyně se starala o kuchyň, spravování a praní,
tehdy se pralo v neckách za pomoci valchy, o pečení
chleba a o další práce, jako výchovu dětí a jiné. Na
zahrádce pěstovala potřebnou zeleninu a květiny.
Také okna bývala plná květin pro krásu a potěšení.
Většina potravin pro domácnost pocházela z vlastní
výroby. Maso se kupovalo málokdy a většinou tak
činili pouze zámožnější hospodáři o svátcích, poutích a posvíceních, křtinách, když čekali hosty. Jinak
maso, sádlo, špek a uzené pocházelo z domácí zabíjačky. Doplňovalo se masem drůbeže, králičím
apod. Každá hospodyně se starala, aby měla co nejdříve kuřata, housata, aby ramlice králíků byla včas
zapuštěna, neboť králíci z jarního vrhu rychle rostli.
Aby byly včas zapuštěny kozy a měly kůzlata kolem
Velikonoc, která by se dobře prodala. Tehdy se kozy
chovaly ve většině venkovských stavení, neboť
k chovu stačil jen malý chlívek, ba i pastva se lehce
našla.
Měly tehdy hospodyně, ať již středňačky, chalupnice, domkářky i ty, co vlastnily jen kousek pole, práce a starostí nad hlavu. Hodně práce zabírala starost
o domácnost, o děti, pokud byly malé. Ty větší totiž
musely pomáhat při práci ve chlévě, na poli od časného rána až do noci! Ženy domkářů musely dokonce samostatně hospodařit i na těch několika mírách
pole. Muži byli zedníky, tesaři, případně dělníky
v blízkém „panském dvoře“, nebo jinak v práci.
Pouze v rodinách středních zemědělců dostala hospodyně k ruce děvečku nebo čeledína na výpomoc
hospodáři.
Týdenní trhy konaly se v našem kraji jednou či
dvakrát v týdnu ve Vysokém Mýtě, Luži, Chrasti
a Chroustovicích. Tam mohly hospodyně nabízet
a zpeněžit veškeré přebytky z vlastní výroby.
Od časného rána tam přicházely hospodyně z okolních obcí a v proutěných košících a taškách měly
uloženy své přebytky. Zboží vyložily ve stáncích, na

chodníku apod. Tak bylo nabízeno máslo, tvaroh,
smetana, někdy i podmáslí, slepice, kuřata, kůzlata,
vejce a jiné. Hospodyně také mívaly své zákazníky
nebo zákaznice. Však také před trhem vše pečlivě
připravily. Máslo se navážilo v půlkilových kouscích ve formách s ornamenty vyrytými ve dřevě.
Takto se ponechalo přes noc ve sklepě, aby dobře
ztuhlo.
Časně ráno se zboží zabalilo do máslového papíru,
pokud bylo vedro, ještě se přebalilo opláchnutými
křenovými listy. Aby bylo máslo krásně žluté a vonělo, přidala se při stloukání do smetany šťáva
z rozstrouhané mrkve. Po vybalení bylo máslo
opravdu kvalitní.
Některé z městských paniček chodily od jedné trhovkyně k druhé. Tu se jim zdálo máslo trochu natrpklé, tvaroh též, vejce malá, drůbež hubená. Nakonec hospodyně, které neměly stálé zákazníky, prodaly jim žádané zboží pod cenou, jen aby je nemusely nést zpátky domů nebo prodat překupníkům ještě
levněji. Za stržené peníze nakoupily potřebné věci
do svých domácností.
Kolik bylo na venkově bídy a utrpení, strádání v rodinách chalupníků a podruhů, to nelze vypsat. Bída
si podávala ruku s nouzí a dveře se netrhly. Když se
lidé chtěli udržet na zděděné chalupě či gruntě, museli pracovat od slunka do slunka. Kolik hospodářství bylo zadluženo a stále častěji docházelo k jejich
exekučnímu prodeji. Ještě se pamatuji na obecní
dražby, které často vyháněly sousedy z posledního
kusu půdy.
Od těžké namáhavé práce měli lidé tvrdé mozolnaté
ruce a těla ve stáří sehnutá až k zemi. Nebyly peníze
na léky ani na lékaře, k tomu venkovští lidé šli, teprve když bylo opravdu zle.
Na velkostatcích pracovali deputátníci a jediný
příjem byl deputát – obilí, brambory, petrolej, dříví,
mléko apod., podle uznání majitele. Ubytováni byli
v tak zvaných „ratejnách“, kde v jedné místnosti
s kamennou podlahou bývalo více rodin pohromadě. Při žních a podzimních pracích chodili pomáhat
k velkostatkům podruhové a chalupníci za nízkou
odměnu, která činila pět korun denně. Při sklizni
cukrovky pouze za chrást, aby měli krmení pro svůj
dobytek nebo kravku.
Po první světové válce byl církevní dvůr Žilovice
rozparcelován mezi obce Lhotu, Bor, Brčekoly,
Synčany, Zalažany, Poděčely a Chroustovice. Tak si
někteří chalupníci pomohli k větší výměře polí
a k lepšímu živobytí. U dvora zůstalo nerozebráno
110 ha polí, které obhospodařovala církev katolická
a biskupství Královéhradecké. V roce 1921 se parcelace zastavila. Po druhé světové válce v roce
1948 se dokončila mezi zmíněnými obcemi a dvorskými deputátníky. Budovy byly rozděleny mezi
stávající deputátníky: Jan Novotný, Jan Hrobař, Jan
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Břeň, Jindřich Májovský a Jan Dudycha. Stodoly
byly rozděleny mezi občany Lhoty a Boru. Velká
kůlna ve dvoře Františku Kulhánkovi ze Lhoty.
Od té doby se soukromě hospodařilo až do roku
1958, kdy byla zakládána hospodářská družstva.
Situace při zakládání byla v prvních letech velice
složitá. Přesvědčit zemědělce ke vstupu nebylo
snadné. Společnou práci, společné hospodaření
a rozdělování nahospodařených prostředků si prostě
zemědělci nedovedli představit. Lidé tomu zkrátka
nevěřili. Starší rolníci říkali, že nejlepší je obdělávat
půdu postaru, s koněm či kravičkami. Kam vjede
traktor, tam už prý nic víc nevyroste.
JZD ve Lhotě bylo založeno v roce 1958. Do družstva vstoupili téměř všichni zemědělci. Mimo zůstali Josef Zdražil, Josef Vojta a Josef Doskočil. Do
stávajícího družstva stejně vstoupili v roce 1968.
První rok hospodaření se všechny práce dělaly společně a zdarma. Družstvo mělo pouze jeden traktor
Zetor 25 A. Koňskými potahy se oralo a dělaly těžší práce, kravskými se selo a vláčelo. Ručně se nakládal hnůj, rozhazoval se. Rozoraly se meze. Na
scelených pozemcích bylo možno využívat větší
měrou mechanizace. Ze začátku se pracovalo půl
roku zcela zdarma, bez odměny. Teprve ve druhém
roce byla jednotka 7,- Kčs. Výdělky byly velmi nízké, ale bylo nutno vše vydržet. Každý člen družstva
obdržel 0,50 ha na záhumenku pro svou vlastní potřebu. Každý mohl mít jednu dojnici, drobnou drůbež aj. Za odpracované jednotky byly zdarma ještě
naturálie. Hodně práce se konalo ručně, hlavně ve
žních a na podzim. Mlátilo se v Žilovicích, ručně se
lámal chrást pro výkrm dobytka. V roce 1959 se
společně ustájily dojnice v Žilovicích v opraveném
kravíně. Do družstva byly odevzdány stroje, vozy,
mlátičky, brány, koně, dobytek…
Samostatně hospodařilo JZD do roku 1962, kdy se
sloučilo s JZD Chroustovice. Do chroustovického
družstva pak bylo sloučeno více obcí: Městec, Mentour, Poděčely, Holešovice, Bližňovice, Čankovice.
Družstvo dostalo nový název „JZD 9. květen“
Chroustovice. Hospodařilo se na 4 500 ha půdy.
K dispozici získalo bývalý státní statek s budovami,
který postupně opravovalo a upravovalo. Z chlévů
se nadělaly garáže, dílny pro mechanizaci, kovárnu,
kanceláře, kuchyň aj. Zároveň se v Žilovicích upravila ze stodol výkrmna pro býky. Kůlna ve dvoře
byla zbourána a na jejím místě byly upraveny žlaby
pro krmení a silážování. Starý špejchar byl zbourán
a výkrmny byly rozšířeny do zahrady. Nově se upravila hnojiště, přívod vody apod.
V Chroustovicích byly postaveny nové velké sklady
a silážní jámy, nový kravín a teletník. Na Pošívalce
byla zbourána cihelna a na jejím místě postaveny
dílny pro opravu mechanizace a pro pohonné hmoty. Dále velké garáže pro nové stroje, kterých stále
přibývalo (traktory, kombajny aj.), družstvo se hospodářsky upevňovalo a racionalizovalo. Téměř veškeré práce se mechanizovaly. Jednotka dosáhla

22,- Kčs, naturálie byly pro členy družstva zdarma.
Záhumenky se postupně sloučily. Měsíčně se vyplácela polovina výdělku a zbytek po konečném vyúčtování při dobírkách po uzavření hospodářského
roku. Obrat činil ročně 90 –110 mil. Kčs. Státní dotace činily ročně 5 mil. Kčs. Na daních a poplatcích
odvádělo JZD 65 mil. Kčs. Ostatní byly mzdy a náklady vynaložené na společné hospodaření. Výstavba po celých 40 let byla obrovská. Stavěly se nové
bytovky v Chroustovicích, Mentouře a ve dvoře se
upravovaly staré, pro členy družstva.
Po „sametové revoluci“ se vše rapidně změnilo.
Stát vše převáděl na tržní hospodářství. Hlásili se
restituenti byly přepočítány výnosy všech členů
v současné ceně. Soukromě začali hospodařit čtyři
zemědělci. Ti dostali zpět stroje, dobytek a vydělenu
půdu. Družstvo se těžko vyrovnávalo s restitucemi
a jinými potížemi. Dotace státem byly úplně odbourány. Pro malé výdělky odešlo z družstva mnoho
zaměstnanců. Dříve mělo kolem 350 zaměstnanců,
nyní jen 167 členů. Zůstali pouze ti, které zemědělství bavilo, ty neodradily ani nízké výdělky.
Družstvo se postupně přejmenovalo na Chroustovické obchodní družstvo (CHOD). Hospodaření
probíhalo v podmínkách značně odlišných, než
tomu bylo v minulosti. Převážná část podniků nevytvářela zisk a hospodařila se ztrátou. Stát zemědělství nijak nepodporoval a spoléhal jen na tržní hospodářství. Veškerá výroba se značně snížila, jak
rostlinná, tak živočišná. Zemědělství bez dotace státu nemůže přežít.
Po několik roků nedošlo k dosažení předešlých výnosů. Snížily se náklady oproti rokům minulým.
Ceny zemědělských výrobků zůstaly na stejné úrovni, ale veškeré vstupy se značně zvýšily, a to o 200
– 700 %. Zvýšila se cena nafty, osiva, umělých hnojiv, elektřiny a jiné. Umělá hnojiva nedosahují více
jak 120 kg na 1 ha půdy. Prostě nejsou peníze. Úroky z půjček v bankách jsou lichvářsky přehnané,
činí 15 – 18 %, což družstvo nemůže splácet.
Přesto se ale podařilo těch několik roků přežít. Nejhorší je, že za produkty neplatí mlékárny, masny,
jatka a jiné překupnické firmy včas. Některé snad
vůbec nezaplatí.
Teprve v roce 1996 zaznamenalo družstvo zisk
o více jak 5 mil. Kč. Tento výsledek byl docílen
tím, že vedení družstva bylo nuceno provést celou
řadu opatření v těch směrech, které bylo nutno
ovlivnit. Byla změněna celá organizace na všech
úsecích hospodaření.
Ve Lhotě nešel hospodařit ani jediný zemědělec,
pro velké nedostatky a důsledky současné politiky
státu. Občané mají půdu sdruženou v družstvu, ze
které berou nájemné ve výši 990,- Kč z 1 ha. Veškeré naturálie se musí platit hotově se slevou pro členy.
Tak se jeví situace v roce 1996. Ani další vyhlídky
nejsou dobré.
Zapsal Stanislav Matucha v roce 1997
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700. VÝROČÍ ZALOŽENÍ HOLEŠOVIC 1318 - 2018
Považuji za nutné připomenout všem spoluobčanům
obce Holešovice, že právě prožíváme významné výročí,
dokumentující starobylost naší obce. Právě před sedmi
sty lety byly v roce 1318 založeny Staré Holešovice. Po
celá staletí byl život v této obci zachován, a to díky tomu,
že naši předci zde žijící, měli dost odvahy, znalostí, sil a
víry v lepší budoucnost svých dětí a potomků vůbec.
Odolali nájezdům loupeživých lapků, brutálním a krvavým vpádům cizích vojsk, útlakům, násilím a bezohlednosti panských vlád, hladomorům a černé smrti (moru),
decimujícím neuvěřitelným způsobem počty obyvatel
našeho království.
Ve zprávě pana Václava Olivy, chroustovického kaplana
z roku 1913, byli dost podrobně, při pohledu do historie,
vyjmenováni především movitější obyvatelé, nadřazení
poddaným, kteří žili a vlastnili v dávné minulosti zdejší
obce Holešovice a Březovice. Z ní byly některé pasáže
ocitovány panem Františkem Smejkalem v kronice
politické obce Staré Holešovice. K jejímu vedení byl
pověřen 1. ledna 1923 starostou obce panem Josefem
Šteglem a dalšími členy obecních zastupitelů.
V této kronice, na jejích stranách 8 až 11, se uvádějí některé
základní informace, počínaje rokem 1318. Podařilo se
mi ověřit správnost tohoto data, kdy byla existence obce
zapsána do berních dokladů a zaevidována. (U Chrudimi
to byl rok 1 055, u Jenišovic 1130, u Honbic 1244, u Hrochova Týnce a Čankovic 1293, u Holešovic a Březovic
1318, u Heřmanova Městce 1325, u Dobrkova a Chroustovic 1349, u Brčekol 1376, u Kočího 1397 a u Boru
u Chroustovic rok 1539.)
Od VI. stol. se s postupem doby počalo naplňovat rozptýlené slovanské osídlení naší budoucí země. Odhad
počtu obyvatelstva se pohybuje od 300 000 do 500 000
lidí. Krajina začala být kultivována ve prospěch
zemědělství.
Počínaje X. stol. za knížete Boleslava I., který již vlastnil
veškerou půdu, se započala prosazovat knížecí moc a tím
došlo i k formování státu a k využívání a do jisté míry
i utváření podoby jeho území. To se později ve svých
důsledcích projevilo a pokračovalo i rozsáhlým odlesňováním v tzv. Zlatém pruhu země české, tj. v Polabí,
dolním Povltaví a Poohří.
Teprve až v XI. stol. se počet obyvatel v českých zemích
blížil 1 milionu a zvláště intenzivně od poloviny XIII.
stol. začínalo v našich zemích docházet k výraznému
rozšiřování výměry zemědělské půdy mýcením (žďářením)
a k zakládání nových sídlišť (odtud pocházejí některá,
dodnes zachovaná jména v okolí jako Mýto, Rosice, Seč
atd.). Je třeba připomenout, že každá vesnice potřebovala
k provozování svého, z dnešního pohledu neefektivního
zemědělství, rozsáhlá území.
V hospodářství se používal tzv. trávopolní systém. Při
něm po dvou až třech letech pěstování zemědělských kultur na téže ploše, kdy výnosy byly nepatrné, se pozemek
ponechal v průměru 3 až 7 let ladem ležícím k přirozenému
zatrávnění jinak zcela nevyužit. Za slušný výnos obilovin
byla považována sklizeň 400 kg/ha. Naši předkové
pěstovali již několik druhů pšenic, ječmen, žito, oves a
dále proso, hrách, len, konopí, ovocné stromy, vinou révu,
česnek atd. Z hospodářských zvířat chovali především
skot, prasata, ovce, kozy, koně, drůbež, někteří i včelařili.
Pokud se v této souvislosti jedná o vztah mezi vlastníkem
půdy a kolonisty, byl tedy takový, že osadníci drželi pro-

najatou půdu dědičně a za to odváděli každoročně
peněžitou rentu – úrok, placený pololetně na jaře a na
podzim, odevzdávali část naturálií a plnili robotní povinnosti (1 až 3 dny ročně formou veřejnosti prospěšných
prací, jako stavbu mostů, lávek, cest, hradů atd. V té
době byly cesty spíše stezky, jako byla např. obchodní
stezka po trase z východu přes Ústí na Orlici, Vysoké
Mýto, Chrudim, Kolín a dál ku Praze. Později museli
konat i roboty na panských pozemcích).
V zemědělství se používalo rádlo, pluh, hák, srp, k mletí
obilí ruční mlýnek, nebo vodní mlýny. Nově vynalezeny
byly: chomout, podkovy, brány a pluh.
Ve XII. a XIII. stol., označovaném jako vrcholný středověk,
žilo 80 – 90 % lidí v Evropě, a tedy i u nás, na vesnicích;
v polovině XIII. stol. žilo v pražské aglomeraci asi 4 000
obyvatel (vývoj populace v Evropě zaznamenal v teplotně
i politicky příznivém a stabilním prostředí v letech 950
až 1300 vzestup z 25 na 70 milionů lidí).
Ovšem stále je nutno pamatovat, že již jeden neúrodný
rok vyvolával existenční problémy a dva neúrodné roky
po sobě jdoucí přiblížily vesnici k hladomoru. Víceleté
neúrody vyúsťovaly v hospodářské katastrofy celých
oblastí a zemí. Tak např. v 9. stol. Evropa prožila čtyři
období několikaletého všeobecného hladomoru a následně
64krát v Evropě propukly hladomory lokální. Ve XIV.
stol., kdy Evropu sužoval mor (černá smrt), byly již přesto
osídleny téměř všechny její oblasti. Ne zcela naplněny
zůstávaly Holešovice a Březovice, které prý své jméno
získaly od rozsáhlých březových hájů tam rostoucích na
panských pozemcích.
XIV. století
Historie Holešovic, které byly tvrzí, začíná tedy ve
XIV. stol., kdy byly původní chatrče, zvané zemnice
nebo polozemnice již překonány. Vesnické domy byly
v té době většinou roubené dřevěné stavby bez komínů.
Odvod dýmu z pece byl zajištěn malými, vysoko umístěnými okenními otvory anebo střechou.
V roce 1318 se tu jako stálý obyvatel připomíná jakýsi
Štědroň z Holešovic, s největší pravděpodobností zemědělec. Ten svou usedlost asi vybudoval na příhodné rovince jinak svažitého pravého břehu řeky Olšinky,
z obou stran hustě zarostlé vysokými olšemi, vrbami
a neprostupnými křovinami, spíše v úkrytu pod horní
plošinou, která dnes tvoří náves obce. Nelze vyloučit,
že tehdy byla zcela porostlá mohutnými, staletými duby
a stříbřitými buky, splývala s Hájkem, Hájem a s dnes již
dávno neexistujícím březovickým lesem, o jehož rozsáhlosti svědčí nejen dochovaný název a existence hájenky, ale opět pomístní jména Smrčina a Remízky.
Řeka byla při volbě místa usídlení rozhodující, až strategickou výhodou, protože byla snadno dostupným, téměř
věčným zdrojem nenahraditelné vody a sloužila i jako
častý zdroj potravy. Je možné, že na plošině luk, nalevo
od řeky za dnes nazývaným pozemkem Na obci byl rybník, snad i uměle založený, kterým protékal (žilovický)
potok, kolem byl lužní les a rostly vznosné olšové háje.
Později se k místnímu kolonistovi Štědroňovi přidal ještě
další osidlovatel a zemědělec zvaný Hynek z Holešovic
s dcerou Machnou.
V té době žil v březovické tvrzi jakýsi Rubín z Březovic.
Po Hynkově smrti se za ochránce Machnina majetku proti nárokům krále uváděl její poručník Zdeněk z Březovic.
Byl to ovšem marný protest. Podle tehdejších zvyklostí
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a zákonů propadl veškerý majetek, pokud rod vymřel po
meči, králi. Protože nevíme, kdy Hynek z Holešovic
zemřel, mohli to být následující králové: Jan Lucemburský (1310 -1346), Karel IV. (1346 – 1378), ale
nejspíše Václav IV. (1378 – 1419).
f
f
f
Ještě než pokročíme při sledování historie obce do
dalšího století je vhodné zmínit další důležité události,
které zasáhly do života zdejších lidí.
V roce 1300 dal král Václav II. (1271 – 1305) razit
pražské groše, které představovaly pro následujících
300 let nejstabilnější měnu Evropy. Bylo to zásluhou
množství stříbra nalezeného v Kutné Hoře, které vyvolalo svým bohatstvím podobnou horečku jako v XIX.
století Klondike. Václav II. požádal tehdy vyhlášené italské bankéře, aby zřídili mincovnu přímo v místě těžby
tohoto drahého kovu. Tehdejší mincovna v Kutné Hoře
je přirovnávaná ve své době k nejmodernějším výrobnám, jako dnes u nás např. Škoda Auto v Mladé Boleslavi. V kutnohorském Vlašském dvoře, kde ražba mincí
probíhala, pracovalo 150 – 200 lidí.
Ražba grošů se uskutečňovala pod vedením italského
konsorcia. Technologie výroby byla poměrně složitá,
hlavně pro dodržení předepsané ryzosti a váhy. Z pražské
hřivny stříbra o váze 253,26 gr. a ryzosti 15 lotů (938/
1000) bylo vyraženo 64 pražských grošů o hmotnosti
3,95 gr a průměru mince 28 mm. 1 groš český = 2 groše
míšenské = 7 bílých peněz (denárů) = 14 malých peněz
(haléřů). Na tyto měnové jednotky se v praxi přepočítávala platební síla každé obíhající mince, domácí i zahraniční. Základní početní jednotkou se stala kopa pražských grošů = 60 pr. grošů (720 parvů). Vejce v té době
stálo 2 haléře, slepice 32 haléřů, boty kolem 6 grošů,
kráva 55 grošů. Nádeník si vydělal za týden 6 grošů
a tesař 20 grošů. Pražský groš lze bez předsudku označit za předchůdce dnešního Eura. Jeho kvalita způsobila, že se jeho sláva a používání rozšířilo daleko za hranice našeho království do celé Evropy, Turecka a dokonce
i Afriky. Jeho celková produkce je neuvěřitelná, celkem
odhadem půl miliardy kusů. Ražbu groše nařídil ukončit
Ferdinand I. v r.1547, ale skutečně jeho oběh ukončil
a nahradil stříbrným tolarem až Ferdinand III. v r. 1644.
Je ale třeba doplnit, že monarchové nedokázali odolat
pokušení, jak je snadné obohacovat se na úkor svých
poddaných, a to snižováním ryzosti kovu (stříbra) a váhy
mince. Hodnota pražského groše od krále Václava II.
v roce 1300 neustále klesala z ryzosti 932/1000 a váhy
3,6 gr. až na ryzost 437/1000 a váhu 1,32 gr. za Ludvíka
Jagelonského (1516 – 1526). Z období vlád Habsburků
žádný záznam kvality pražského groše nebyl nalezen.
Naše populace či osídlení krajiny tvořilo tehdy 25 - 45
osob na km2 a města jako Vysoké Mýto, Chrudim, Kolín
a Kutná Hora měly německou převahu. Počet obyvatel
Prahy stoupl na 10 000 lidí. Byla to bohužel taky doba,
kdy neurození občané pozvolna a postupně ztráceli svobodu a dobrovolně přistupovali i na poddanství! Pro lidi
najednou a nečekaně nastávaly i jiné, dosud nevídané
svízele a smrtelná nebezpečí, které neuměli řešit a nedokázali se jim bránit či jim úspěšně vzdorovat. Jednalo se
jednak o výrazné snížení způsobilosti země plodit obiloviny pro její vyčerpanost, vyvolanou naprosto nevhodným využíváním půdy, což přinášelo opakované neúrody
a tím hladomory (1315 – 1317, 1340 – 1350, a 1374 – 1375)
a dále o náhlé a nevysvětlitelné epidemické vlny moru,
které postihovaly České země a Moravu. Ve XIII. století
to bylo 3krát (je zapsáno, že lidé umírali i při sklizni sena
a jejich mrtvoly zůstávaly ležet na lukách), ve XIV. století to bylo již po 17 let. (V období 1346 – 1352 připravil

mor v Evropě o život 25 milionů lidí, tj. asi 1/3 všech
obyvatel). V r. 1380 zůstávaly v Čechách některé oblasti
a vesnice téměř vylidněné. Říkalo se, že je snadnější spočítat ty živé, než mrtvé).
Neuspořádané poměry v zemi po zavraždění posledního
Přemyslovce krále Václava III. (+1306) a za vlády Jana
Lucemburského způsobily, že se na církevním zboží a i nepatrném majetku chudých poddaných beztrestně přiživovala
loupežnými výpravami řada okolních šlechticů. K loupežnému způsobu života se např. uchýlil i Mikuláš z Potštejna, majitel rozsáhlého panství na Divoké Orlici.
V letech 1338 a 1339 proti němu vojensky zasáhl Karel,
syn Jana Lucemburského a pozdější císař. Protože mnoho loupeží se dělo z jeho údajně nedobytného hradu,
Karel se svým vojskem hrad Potštejn po 9 týdnů obléhal, zcela jej zničil a srovnal se zemí. Při této ozbrojené
akci Mikuláš z Potštejna v troskách zahynul. Zůstala po
něm vdova Eliška, které bylo i dál ponecháno ve vlastnictví panství Borohrádek.
f

f

f

XV. století
Po uskutečnění vrcholné středověké kolonizace, která
vyvolala hromadné zakládání měst a dokončení středověkého osídlování venkova, docházelo k velkému mýcení lesů k vytváření ploch, potřebných pro zemědělství.
Ve vesnicích se rozšiřovala výstavba samostatných sýpek, stodol s mlaty a přístodůlky. Jednotlivé vsi nebo
panství zůstávaly v zaběhnutém uspořádání života na vsi,
v používání a organizování nezměněných primitivních
technologií zemědělské výroby a nástrojů. V tomto období se velmi rozšířilo i osídlení Holešovic. Svá jména
v archivaliích chroustovického kostela zanechali ještě asi
svobodní, ale rozhodně neurození sedláci, jejichž jména
byla zapsána bez panských přívlastků, ale pouze jako Buzek z Holešovic, Pešek Hoborka z Holešovic, Oldřich
z Holešovic, Bohuněk z Holešovic se svými syny Petrem a Tomášem a Vilém z Holešovic. Všechny tyto
usedlost nakonec získal Buzek z Holešovic (možná po
morové ráně, když ostatní sedláci i jejich rodiny moru
podlehli a jejich chalupy i pole zůstaly opuštěny). Od
r. 1410 - 1432 jsou na březovickém zboží jako jeho majitelé uváděni Kroměšínové z Březovic. Jiří Kroměšín byl
v roce 1432 dokonce táboritským hejtmanem na Rychmburce. Holešovice po Buzkovi zdědil Přibek z Březovic
s dcerou Johankou z Březovic, která je již jako celou
vesnici prodala i se svým srdcem v roce 1496 Mikuláši
Trčkovi ml. z Lípy.
f
f
f
Hustota obyvatelstva ve Východních Čechách a Polabí
dosáhla v té době 55 – 65 lidí na km2. Města byla zvětšována sílícím proudem českých migrantů z vesnic, a tak
se začala počešťovat. České obyvatelstvo nabylo převahy nad Němci v Hradci Králové (po roce 1421) a dále
v Chlumci, Novém Bydžově, v Pardubicích. K epidemicky probíhajícímu moru (Čechy byly zasaženy morem 33krát, po 33 let), vznikajícím hladomorům a k tyfovým onemocněním přibyly husitské války a narůstala
plocha vyčerpané, ladem ležící půdy. Vesnice pustly.
Rýnský zlatý platil v Čechách v r. 1460 tak, že rýnský
zlatý = 32 pražských grošů.
Pokračování příště
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Ing. Zdeněk Skupien z Holešovic se dlouhodobě zabývá
historií naší oblasti. Byl tak laskav, že nám poskytl část
své rozsáhlé práce o Holešovicích, abychom ji mohli
aktuálně použít v Chroustovickém zpravodaji, neboť od
založení Starých Holešovic uplynulo letos 700 let.

FOTBAL CHROUSTOVICE
Tabulka���Okresní�p�ebor�dosp�lých
Klub
Z V R
1. Skute��A
26 18 6
26 16 4
2. Rvá�ov
3. Slati�any�B
26 15 3
4. Svratouch
26 14 5
26 12 7
5. Mi�etice�A
6. Kameni�ky
26 13 4
7. Ko�í
26 12 5
8. Chroustovice
26 11 7
26 12 2
9. K�ianovice
10. Holetín
26 8 5
26 6 8
11. He�man�v�M�stec�B
12. Ronov�A
26 7 3
13. Svídnice
26 3 3
14. Rosice
26 4 0

P
2
6
8
7
7
9
9
8
12
13
12
16
20
22

S
102:24
72:31
92:47
47:32
67:48
57:48
65:47
39:48
60:60
54:67
55:66
54:84
31:123
26:96

B
60
52
48
47
43
43
41
40
38
29
26
24
12
12

Tabulka���IV.t�ída�dosp�lých
Klub
1. Lue�B
2. Ronov�B
3. Na�eice�B
4. Jeniovice
5. Mi�etice�B
6. Mí�ov
7. Skute��B
8. Krouna�B
9. M�stec
10. Vraclav
11. Nasavrky�B
12. Bojanov
13. Trhová�Kamenice

Z
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

V
20
18
14
14
13
12
9
8
8
7
6
4
4

R
0
3
5
4
3
0
6
4
2
3
3
5
0

P
S
4 93:22
3 91:28
5 66:28
6 74:40
8 52:48
12 58:61
9 45:39
12 62:58
14 35:64
14 46:74
15 37:77
15 32:71
20 19:100

B
60
57
47
46
42
36
33
28
26
24
21
17
12

List1
Okresní p�ebor starích p�ípravek
Drustvo
Záp. + 0 Skóre
Body
Chrast
32 31 1 0 335:60
94
Prosetín/Holetín 32 23 3 6 201:103 72
34 19 5 10 161:114 62
Prose�
Hroch�v Týnec
32 19 3 10 184:123 60
Orel
34 15 4 15 165:205 49
Chroustovice
34 14 5 15 141:153 47
32 10 3 19 148:197 33
Mi�etice
Bítovany
34 7 4 23 117:224 25
Rosice
30 4 3 23 69:186
15
Krouna
30 4 1 25 85:241
13

Okresní p�ebor mladích p�ípravek
Drustvo
Záp. + 0 Skóre
Body
Chrast
30 23 2 5 255:100 71
Prosetín/Holetín 30 23 0 7 239:87
69
Lue
30 21 3 6 233:138 66
Rosice
28 20 3 5 227:119 63
28 13 3 12 153:111 42
Zaje�ice
Hroch�v Týnec
30 13 3 14 183:155 42
Orel
30 13 3 14 174:176 42
30 10 3 17 185:221 33
Mi�etice
Bítovany
30 9 2 19 141:254 29
Chroustovice
30 5 0 25 122:346 15
Svratouch
28 1 0 27 85:290
3
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