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VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHROUSTOVICE

V minulém roce se nám podařilo získat dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj
na VÝSTAVBU VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ V OBCI CHROUSTOVICE v částce 3 581 539,- Kč.
Celkové náklady byly 8 450 173,- Kč.

Hřiště bude sloužit široké veřejnosti po celý rok.
V zimních měsících, tj. od října do dubna je vstup na
hřiště pro veřejnost pouze při venkovní teplotě nad +5˚C
a bez sněhové pokrývky.
Provozní doba celoročně dle klimatických podmínek:
Pondělí – pátek
ZŠ a MŠ Chroustovice – od 730 do 15 hodin
Veřejnost a spolky
– od 15 do 20 hodin
Sobota – neděle, státní svátky, prázdniny
Veřejnost

– od 9 do 20 hodin

Objednávky na rezervaci hřiště lze podat v pondělí – pátek
od 7 do 15 hodin, a to telefonicky na č. 725 092 413.
Odemykání zajišťuje správce v souladu s platnou
rezervací po předchozí dohodě na tel. č.: 725 096 599.
Vzduchová trampolína
Provozní doba za příznivého počasí:
denně od 15 - 19 hodin
Projekt
„Výstavba víceúčelového sportovního hřiště
v obci Chroustovice“
byl realizován za přispění prostředků státního
rozpočtu ČR z programu
Ministerstva pro místní rozvoj

Workoutové hřiště
Mysleli jsme také i na naše trochu odrostlejší děti a dospělé.
Ptáte se, co je to workoutové hřiště?
Jedná se o tzv. venkovní fitness (posilování vlastní vahou) neboli workoutové cvičební prvky, které jsou v oblibě hlavně u dospívající mládeže, protože pomáhají
rozvíjet jejích tělesnou kondici.
Uživatelem těchto workoutových hřišť může být prakticky kdokoli od 3 do 100 let.
Fitness prvky a lezecká stěna pro děti
Těšit se můžeme na: šlapací zařízení, jezdecké zařízení,
surfovací zařízení, protahovací zařízení a bench,
dvojité šlapadlo s lavičkou.
Workoutová sestava, úchyty na lezeckou stěnu a fitness
prvky se budou instalovat během jarních měsíců.
Předpokládané zahájení plného provozu je 1. 5. 2019.
Prostě záleží pouze na počasí….
Více informací na www.obec-chroustovice.net v záložce
SPORTOVIŠTĚ

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva

POPLATKY NA ROK 2019

Zastupitelstvo městyse schvaluje:
l
plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
l
bere na vědomí hospodaření městyse za měsíce
leden – listopad 2018.
l ZM zřízuje osadní výbory v tomto složení:
Holešovice, Březovice
- předseda: Bc. Roman Mrázek
- členové: Ing. Hrníčko Petr, Hrníčko Bohumil,
Mgr. Mrázková Jitka, Pražák Josef
Lhota u Chroustovic
- předseda: Ing. Tesař Marek
- členové: Ing. Jozefy Miroslav, Matucha Stanislav,
Zach Vlastimil, Mgr. Zdražilová Zdeňka
Mentour
- předseda: Záruba David
- členové: Janeček Miloš, Karlišová Alena, Málek
Vlastimil
Městec
- předseda: Matoušek Pavel
- členové: Horník Martin, Vít Vojta

Oznamujeme, že základní poplatky pro letošní rok se
vybírají v pokladně Úřadu městyse Chroustovice.
Poplatek za svoz a třídění TKO (tuhý komunální odpad): 500,- Kč za osobu.
Poplatek neplatí osoby vlastnící průkaz ZTP-P.
Poplatek je splatný do 30. 4. 2018.
Poplatek za psa: 100,- Kč, za každého dalšího psa 150,Kč. Poplatek je splatný do 31. 3. 2018.
Osoby uplatňující slevu (studenti, kteří jsou během týdne mimo trvalé bydliště) nebo změnu v předpisu poplatků, jsou povinny toto doložit potvrzením.
Poplatky je možné zaplatit i bezhotovostně na účet:
1141662379/0800
Variabilní symbol získáte v kanceláři úřadu nebo na tel.
čísle: 469 674 137.

městyse Chroustovice konané 17.12. 2018

l
l

ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 3/2018.

ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria ve
znění, aby do doby, než bude přijat a schválen rozpočet
městyse pro rok 2019, bude městys Chroustovice
hospodařit tak, aby výdaje běžného měsíce v roce 2019
činily maximálně 1/12 rozpočtu městyse pro rok 2018.
Výdaje na dlouhodobý majetek mohou být pořízeny
v případech pokračování v započaté akci v roce 2018.
l ZM schvaluje rozpočtový výhled na roky 2021– 2022.
l ZM schvaluje cenu vodného 30,- Kč/m3 s DPH a cenu
stočného 19,- Kč/m3 s DPH s platností od 1. 1. 2019.
l ZM schvaluje s platností od 1. 1. 2019 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 ZM revokuje (ruší) dřívější rozhodnutí/usnesení ZM
ze dne 7. 3. 2018 bod č. 5b schválení darovací smlouvy
č. 2/2018 na převod vlastnického práva k vodovodním
řadům k 30. 6. 2018 v hodnotě 7 651 953,- Kč s obdarovaným Obcí Čankovice.
l ZM schvaluje darovací smlouvu č. 2/2018 na převod
vlastnického práva k vodovodním řadům k 31. 12. 2018
v hodnotě 7 575 429,- Kč s obdarovaným Obcí Čankovice.
l ZM revokuje (ruší) dřívější rozhodnutí/usnesení ZM
ze dne 7. 3. 2018 bod č. 5d schválení darovací smlouvy
č. 4/2018 na převod vlastnického práva k vodovodním
řadům k 30. 6. 2018 v hodnotě 2 608 938,- Kč s obdarovaným Obcí Moravany.
l ZM schvaluje darovací smlouvu č. 4/2018 na převod
vlastnického práva k vodovodním řadům k 31. 12. 2018
v hodnotě 2 582 844,- Kč s obdarovaným Obcí Moravany.
lZM bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Chroustovice za rok 2018. Při dílčím
přezkoumání hospodaření městyse nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 2019
V letošním roce se uskuteční svoz neskladného
a nebezpečného odpadu opět dvakrát, a to ve dnech:
4. května 2019 a 14. září 2019
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.

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Základní škola Chroustovice pořádá
SBĚR STARÉHO PAPÍRU
ve čtvrtek 9. května 2019.
Pevně svázané papíry můžete přivézt
ke škole nebo nechat v Chroustovicích před
domem.
Občané místních částí městyse mohou nechat
sběr na zastávce autobusu.
Děkujeme za podporu

KALENDÁŘ PLÁNOVANÝCH AKCÍ 2019

KVĚTNOVÉ OSLAVY 2019

24. 3. Dětský karneval – Sokolovna
Chroustovice
30. 4. Pálení čarodějnic s ohňovou show–
hřiště Chroustovice
11. 5. Okrsková hasičská soutěž Holešovice
– dole na louce v Holešovicích
18. 5. Květnové oslavy městyse – areál ZŠ
Chroustovice
8. 6. Dětský den – ZŠ Chroustovice
8. 6. Taneční zábava na hřišti Chroustovice
21. 6. Letní kino – česká pohádka Čertí brko
13. 7. Výročí SDH Lhota – u rybníka Lhota
28. 7. Letní kino – český film Ženy v běhu
16. 8. Letní kino – český film Teroristka
7. 9. Hasičská soutěž o pohár starostky
– areál ZŠ Chroustovice
29. 11. Beseda pro důchodce – Sokolovna
Chroustovice
1. 12. Rozsvícení vánočního stromu
v Chroustovicích na náměstí
Vánoční koncert (termín bude upřesněn)

Městys Chroustovice Vás zve na tradiční
KVĚTNOVÉ OSLAVY MĚSTYSE
tentokrát na netradiční téma
„RETRO aneb Přijela k nám pouť“
18. května 2019
v areálu ZŠ Chroustovice

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
•
•
•
•
•
•
•
•

pořádá sbírku použitého ošacení
25. dubna 2019 od 15 - 18 hodin v ZŠ Chroustovice.
JARNÍ ÚKLID CHROUSTOVIC
Mateřské centrum Včelka pořádá 27. dubna 2019 akci
„UKLIĎME CHROUSTOVICE“.
Sraz dobrovolníků je ve 1300 před budovou úřadu městyse.
Za účast předem děkujeme.

Od 13.00 hodin
Vystoupení dětí z Mateřské školky
Vystoupení ZUŠ Luže – Kaťáčci
Felix Holzman Revival
ABBA World Revival
Retro výstava
Občerstvení
Houpačky, řetízkový kolotoč a další…

Přijďte si užít s rodinou hezké odpoledne…

NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V CHROUSTOVICÍCH

l V úterý 30. dubna 2019

Tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC
- vystoupí kapela BARON BEAT

Tradiční příměstský tábor pro žáky od 7 let
pořádaný Komunitní školou Chroustovice startuje
od 1. července do 12. července 2019.
Letošní tábor bude probíhat v prostorách školy.
Komunitní škola zajišťuje:
Oběd, pitný režim.
Program bude tradičně tematicky zaměřen dle
věkového složení přihlášených žáků.
Samozřejmostí je pobyt venku, výtvarné činnosti,
sportovní hry, výlety do okolí.

l V sobotu 8. června 2019
TANEČNÍ ZÁBAVA
- vystoupí kapela ČELEM VZAD

Cena pobytu:
1. týden
440,- Kč pro žáky ZŠ
520,- Kč pro ostatní
2. týden
550,- Kč pro žáky ZŠ
650,- Kč pro ostatní
Celý pobyt
990,- Kč pro žáky ZŠ
1170,- Kč pro ostatní
Doba pobytu po – pá: od 7 do 15 hodin

l Na obě akce bude připraveno občerstvení l

z grilu či udírny.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ve znamení holčiček aneb ČÁPI U NÁS NELÉTAJÍ
Dne 24. listopadu 2018 a 23. února 2019 jsme v obřadní síni městyse přivítali naše nejmladší občánky, 9 krásných
holčiček, které se v doprovodu svých nejbližších setkaly při slavnostním aktu – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ.
Malým novorozeňátkům a jejich rodinám zpříjemnily tento den děti ze ZŠ a MŠ Chroustovice písněmi a básněmi za
doprovodu paní učitelky Lenky Zářecké a paní učitelky Veroniky Trávníčkové.
Vítání občánků se nově ve svém volném čase věnuje Mgr. Renata Dušánková (předsedkyně sociální komise)
a Mgr. Naďa Téglová (členka sociální komise).

Tereza Fikejzová

Mia Marvanová

Linda Komárková

Eliška Tůmová

Hana Kubíčková

Anežka Koucká

Natálie Veronika Horváthová

Elizabeth Klapalová

Alžběta Krajčovičová

CO NOVÉHO VE ŠKOLCE
Už nám uběhlo 6 měsíců a zdárně máme více než půlku
školního roku za sebou. Nejdříve bych moc chtěla poděkovat těm rodičům, kteří nám pomohli s podzimní výzdobou MŠ a vyrobili nám ,,skřítky podzimníčky“.
Máme už také za sebou spoustu zážitků a akcí, jako byla
drakiáda, uspávání broučků – tímto bychom také chtěli poděkovat Úřadu městyse Chroustovice za reprodukci
dětských písní v místním rozhlasu. Dále nás navštívil
Mikuláš, čert a anděl, zúčastnili jsme se s dětmi zpívání u rozsvěcení vánočního stromečku, tvořili jsme ve
vánočních dílničkách, také nás navštívil Ježíšek a přinesl nám mnoho nových dárků, ze kterých měly děti
obrovskou radost.
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Vydali jsme se na výlet do Hlinska, kde měly děti mj.
největší radost z prvního letošního sněhu a kde jsme si
obešli Betlém a zjistili, jak a kde žili naši předkové,
a hlavně, jak slavili Vánoce.

Mezitím jsme začali jezdit s předškoláky a středňáky
plavat do plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě. V novém kalendářním roce k nám opět zavítalo divadlo Šeherezáda, jehož členové nám zahráli pohádku Princezna
se zlatou hvězdou. V lednu jsme si užili Zimní olympiádu a také jsme se vydali za zvířátky, kterým jsme přinesli spoustu dobrot. Jelikož děti moc bavilo loňské lyžování, přihlásilo se o 6 dětí více než loni. Do školky nám
byly zakoupeny do každé třídy nové stolečky a židličky,
na které si děti i paní učitelky rychle zvykly a z nichž
máme všichni velkou radost.
Naši předškoláci jsou už nedočkaví a těší se na nový
začátek, a to nástup do 1. třídy ZŠ a tudíž také k zápisu
do ZŠ. Proto jsme si připravili pro ně a hlavně jejich
rodiče konzultační hodiny, abychom jim poradili, zda
jejich dítko je již na nástup do školy zralé, či nikoli.
Po letošní zimě nás už nyní čeká jaro, které netrpělivě
vyhlížíme. Začneme si užívat příjemnějšího počasí a také
akcí, které nás ještě do konce školního roku čekají.
V lednu spoustu dětí skolila chřipka, proto bych chtěla
všem popřát hodně zdraví a sil do dalších krásně
strávených chvil v MŠ.
Za kolektiv MŠ Monika Trubáková, učitelka

Myslíme, že se besídka všem líbila a děti domů odcházely
spokojené. Tímto bychom chtěli poděkovat všem maminkám, které se na přípravě besídky podílely a měly chuť
v tomto hektickém období přiložit ruku k dílu. Díky patří
samozřejmě i Úřadu městyse Chroustovice za podporu.
Plánovaná akce pořádaná mateřským centrem VČELKA:

MATEŘSKÉ CENTRUM VČELKA
Zprávy z klubíku:

VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2019

Scházíme se každé
úterý od 17 hodin
v nových prostorách
knihovny na úřadě
městyse. Přijďte si
pohrát, něco vyrobit, nebo si jen tak
popovídat…
Pohybové aktivity
pro děti od 1 roku
do 3 let jsou v klubíku každý čtvrtek od
1030 hodin.

Maminky z mateřského centra Včelka uspořádaly pro své dětičky
9. 12. 2018 Mikulášskou besídku v duchu pohádky Anděl Páně. Pro děti
bylo připravené uvítání v podobě sehrané scénky z pohádky, zábavný program, hry, diskotéka a v neposlední
řadě i mikulášská nadílka, kterou přinesli Mikuláš, čert a
anděl. Celé odpoledne nás provázel anděl Petronel (Daniela Štěrbová) a čert Uriáš (Michaela Bačinová).

V sobotu 5. ledna 2019 proběhla v Chroustovicích
a okolí celostátní Tříkrálová sbírka, kterou organizovala
Oblastní charita Pardubice.
Děkujeme všem malým i velkým koledníkům a dobrým
lidem, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky a podpořili
tak úsilí pardubické Charity celkem 41 386,- Kč.
Více informací najdete na pardubice.charita.cz.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
Vedoucí skupinky

Částka

Karlišová Alena

Mentour

4049,- Kč

Dvořáčková Lenka

Chroustovice

4721,- Kč

Zelená Ludmila

Chroustovice

4947,- Kč

Trmatová Miluše

Lhota u Chroust.

4744,- Kč

Trmatová Miluše

Zalažany

1340,- Kč

Kasáková Radka

Chroustovice

3576,- Kč

Štěpánková Petra

Městec

1965,- Kč

Brandová Petra

Holešovice

3213,- Kč

Peterková Radka

Vinary

1121,- Kč

Anderová Hana

Vinary

2900,- Kč

Fuksová Lenka

Stradouň

1550,- Kč

Štěpánková Petra

Stradouň

2707,- Kč

Solilová Alena

Ostrov

4120,- Kč

-5-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHROUSTOVICE
Adventní setkávání
Ve čtvrtek 6. prosince 2018 byla do školy pozvána široká veřejnost a jako každý rok jsme si společně připomněli
předvánoční atmosféru.
Žáci s učitelským sborem secvičili v rámci celoškolského projektu vystoupení na téma VÁNOCE JAKO Z POHÁDKY, které diváci ocenili potleskem a některým ukápla i slza dojetí.

Vánoce
Poslední den před Vánocemi se ve škole tančilo i sportovalo. Celý týden probíhal turnaj v ping – pongu, který
byl ukončen slavnostním vyhlášením vítězů všech věkových kategorií na vánoční diskotéce.

Hroší hry
Před Vánocemi 4. prosince 2018 se tým složený ze tří žáků
9. ročníku a učitele
utkalo v Chrudimi s 20
týmy z celé republiky
v Hroších hrách. Po
dobu dvou dnů se soutěžilo v hrách ve vodě,
na ledě a v bowlingu
a ZŠ Chroustovice vybojovala krásné 3. místo.
Technohrátky
Ve středu 19. prosince 2018 se čtyři vybraní žáci
z 9. ročníku zúčastnili soutěže v technických dovednostech. Na Integrované střední škole ve Vysokém Mýtě
obsadili jako tým vynikající 2. místo.
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Ozdravný pobyt s lyžováním
Od neděle 13. ledna 2019 pobývalo 27 žáků
ze 7.- 9. ročníku naší školy v Orlických horách.
Penzion Verner v Jedlové u Deštného a jeho okolí jim
poskytl ideální podmínky pro zdravotně sportovní
pobyt.
Sněhová nadílka jim umožnila zdokonalit se nejen
v lyžařských dovednostech, a tak se jim v pátek 18. ledna
domů ani moc nechtělo.

DĚTSKÝ ŠKOLNÍ KLUB
Ve školním roce 2018/2019 je náš dětský školní klub financován z Evropského sociálního fondu, operační
program Zaměstnanost.
Školní klub navštěvuje celkem 15 žáků, pro které je připraven pestrý program.
Děti mohou pracovat individuálně podle toho, co je zrovna zajímá. K dispozici mají materiál na výtvarnou činnost, mini stolní tenis, společenské hry a stavebnice
Fischer, ze kterých ráda staví i děvčata.

Návštěva divadla a Matematická olympiáda
Ve středu 30. ledna 2019 se žáci 1. stupně vypravili
do Slepotic, kde zhlédli divadelní představení Hrátky
s čertem.
Tři páťáci se spolužáky do divadla necestovali, protože
spolu s dvěma deváťáky postoupili do okresního kola
matematické olympiády a v DDM Chrudim reprezentovali naši školu v těchto dvou kategoriích.

Soutěž ve znalostech angličtiny
Žáci v kategorii 7. - 9. ročník také postoupili do okresního kola v anglickém jazyce, které se konalo v DDM
Chrudim 14. 2. 2019.

Během prvního pololetí jsme nahlédli do několika výtvarných technik – guiling, plstění, práce s papírem
a vyšívané obrázky na karton. Děti využívají i společenské hry, které mají k dispozici.
Ráda bych poděkovala všem rodičům, kteří trpělivě vyplňovali dotazníky potřebné k monitorovací zprávě.
Dále děkujeme paní Smejkalové za zbytky látek a paní
Jurenčákové za zbytky látek a hlavně za zbytky bavlnek,
ze kterých děti udělaly moc hezké výrobky.
Ludmila Kociánová
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BESEDA PRO DŮCHODCE

VÁNOČNÍ STROM V CHROUSTOVICÍCH

Městys Chroustovice uspořádal v pátek 30. 11. 2018 každoroční besedu pro důchodce. Jejím hlavním hostem
byla známá herečka paní Miriam Kantorková společně
se svou přítelkyní Lucií Kožinovou.
V dialogu, který společně vedly, chtěly všem přiblížit
herecký život, životní kariéru a spousty zážitků z divadla
i filmového natáčení. Nechyběly ani vtipné perličky ze
soukromého života.
Hudební doprovod zajistila Česká muzika. Beseda jako
každý rok byla ukončena vánočním přáním paní starostky a poté společnou večeří. Městys zajistil dopravu ze
všech místních částí na besedu i zpět.

Rozsvícení vánočního stromu v Chroustovicích proběhlo
jako již tradičně v neděli 2. prosince 2018. I tentokrát
naši nejmenší přivítali adventní čas svým vystoupením.

VÁNOČNÍ KONCERT 2018 V KOSTELE
Loni 14. prosince se nám podařilo uspořádat vánoční
koncert opět v kostele sv. Jakuba v Chroustovicích.
Svým vystoupením nás poctila známá zpěvačka Bára
Basiková s pianistou. Krásnými písněmi společně navodili vánoční atmosféru.
Vstupné na koncert bylo dobrovolné a bylo věnováno
farnosti. Děkujeme všem sponzorům, kteří peněžitým
darem na tento koncert přispěli.

ZLATÁ SVATBA

Manželé
Ladislav a Eva Slavíkovi
z Chroustovic
oslaví 7. června 2019
50 let společného života
-8-

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V MĚSTCI 2018
Dalším předvánočním setkáním byla Mikulášská besídka, která se konala také v budově Obecního úřadu
v Městci v sobotu 8. prosince 2018.

Jako každým rokem se i v sobotu 1. prosince 2018 konalo tradiční slavnostní rozsvícení vánočního stromu
v Městci. U rozsvíceného vánočního stromu zazpívaly
koledy a zarecitovaly básničky děti z Městce za hudebního doprovodu Petry Štěpánkové.
Děti zde navštívil Mikuláš, anděl a čert s čerticí.
Všechny děti statečně přednesly básničku nebo zazpívaly
písničku, za což byly Mikulášem odměněny balíčkem sladkostí. Po nadílce si všichni mohli zatancovat a pobavit se.

Po vystoupení dětí bylo připraveno teplé i studené občerstvení. Pochutnali jsme si na vánočním cukroví a děti
společně s rodiči vyráběly různé vánoční ozdoby a psaly
dopisy Ježíškovi.
Všichni ostatní si v tomto adventním čase společně poseděli a popovídali.

Tato dvě předvánoční setkání se opravdu vydařila a zpříjemnila nám všem čekání na vánoční svátky. Děkujeme
všem, kteří se na pořádání těchto akcí u nás v obci podílejí, a těšíme se na další, které budou následovat. Š.M.
-9-

DOPADY CÍSAŘSKÉ A CÍRKEVNÍ MOCI NA OBYVATELE HOLEŠOVIC
Při popisování některých historických událostí, naplňujících
dějiny Holešovic, jsem popustil uzdu fantazii a představil si
před sebou řadu zástupců 35 našich dávných předků - za každou generaci 1 bytost - žijících zde postupně po dobu uplynulých 700 let a ochotných s námi navázat kontakt. Byla to
samozřejmě jen fikce, protože pro nás byly dostupné písemné
dokumenty či jiné historické artefakty nalézány a odhalovány
převážně až od roku 1771 a doby pozdější.
Stalo se však, že po publikování první části těchto vzpomínek,
skutečností i domněnek v Chroustovickém zpravodaji jsem se
mohl v Mentouře setkat se dvěma zástupci rodu Haugwiczů,
jejichž předci žili v prostoru zemí Koruny české od roku 1226
a měli část svých majetků i v Holešovicích a Březovicích, a to
s představiteli jejich 24. generace, s HSH Mgr. Svatoplukem
Richardem Vladislavem Norbertem knížetem von Haugwicz,
baronem z Biskupic, a jeho panem otcem.

Zajímavá v této věci pro nás je skutečnost, že Jiřík
Poděbradský po svém vítězství tábořil s vojskem u Hrochova Týnce.

Erby rodu Haugwiczů z Biskupicz

Velice známý je obraz malíře Mikoláše Alše, který zachycuje
Jiříka při jednání s Korvínem vlastně nedaleko Holešovic.
Jiřík z Poděbrad tuto Korvínovu zradu velkomyslně pominul
a Korvína i s jeho armádou bez trestu propustil za Korvínův
slib, že se zasadí o dohodu Jiřího a papežské kurie, což se nikdy nestalo. Naopak se nechal moravskou šlechtou v Olomouci
v roce 1469 zvolit českým králem. Korvínovy snahy o rozvrácení a uchvácení všech zemí království Českého byly v té
době mezinárodními mocnostmi silně podporovány a oceňovány především jako odměna za jeho aktivity proti českým
husitům, kacířům, nekatolíkům a žákům Mistra Jana Husa.
A tak to zůstává stejné i dnes. To neustálé zašlapování národa
Čechů do země i po další staletí plynoucího času. Je ale také
pravda, že dodnes je Hunyadi Matyáš Korvín svým vlastním
národem uctíván a uznáván jako dobrý, schopný a čestný panovník svého lidu.
Příslušníci šlechtického rodu Haugwiczů byli tedy úspěšní nejen ve velení vojsk při válečných střetech a upevňování suverenity uherského státu. Své schopnosti dovedli prokázat i v realizaci politických a společenských záměrů i v zajišťování a rozšiřování svých majetků a vlastnických potřeb. Tak připomínám
znovu, že Jan Haugwicz byl po smrti Jiříka z Poděbrad zvolen
Černou armádou českým králem, Petr Haugwicz z Biskupic
dostal za zásluhy v Černé armádě od Matyáše Korvína Hlubčické knížectví, Hanuš Haugwicz koupil v roce 1494 hrad
Bouzov, Janův syn Hynek Haugwicz (+1540) se usadil na
hradě Ronovec (poblíž Havlíčkova Brodu) a Hanušův syn
Václav Haugwicz (+1535) převzal vlastnictví hradu Bouzov
a nato i zámku v Litomyšli, Václavův syn Hanuš Haugwicz se
v roce1578 stal moravským zemským hejtmanem. Ve stejné
funkci ho v letech 1598 – 1602 vystřídal jeho bratr Jáchym
Haugwicz.
Dobré jméno měli i na pozici soudců. Svůj vliv uplatňovali i na
dění ve sféře vysoko postavených vládnoucích elit. V tom
směru pokračovali i další Haugwiczové, jmenovitě Alexandr
Jošt a jeho bratři Václav, Johann Vilém, Johann Bartoloměj a další, žijící na zámku v Holešově. Alexandr Jošt později přesídlil do Čech, kde od roku 1628 vlastnil tvrz v Čelákovicích, několik gruntů, krčmu, hájovnu, lesy a pole.

Historický erb rytíře Haugwicze

Současný knížecí erb

Šlechtický rod Haugwiczů, starší o 92 let, než byl vyhotoven
zápis o existenci Holešovic do zemských desek v kancelářích
Pražského hradu v roce 1318, měl svou vizi a cíle. Pro svou
houževnatost, znalosti, odvahu a vůdcovské schopnosti byli
Haugwiczové přijati do služeb uherského krále Matyáše Korvína (Hunyadiho). U tohoto vladaře, u něhož se pro své
úspěchy stali nepostradatelnými, dosáhli vrcholých armádních
funkcí. Jan Haugwicz z Biskupic se stal kapitánem, tj.
v současné vojenské hierarchii armádním generálem slavné
uherské šedesátitisícové Černé armády, která zastavila postup Turků do Evropy.
Pozn.: Sláva pověstných uherských husarů Černé armády
přetrvávala věky. Na to reagoval rakouský skladatel Franz von
Supeé a složil skvostnou ouverturu k opeře Lehká kavalerie.

Po Korvínově smrti ve Vídni v roce 1490 prohlásilo toto vojsko
kapitána Jana Haugwicze za českého krále, což bylo pro
národní cítění, pro touhu o zachování českého národa a hrdost
Čechů nepřijatelné. Vzhledem k existujícím předchozím dohodám Jiříka z Poděbrad, Matyáše Korvína a polského vladaře,
kteří počítali s nástupem polské vládnoucí dynastie Jagellonců
na český trůn po Jiříku z Poděbrad, se stal českým králem
Vladislav Jagellonský.
Své vysoké velitelské posty v armádě zaujímali Haugwiczové
i na císařském dvoře Habsburků a rozhodně měli nezanedbatelný vliv na utváření politických událostí v Rakouskouherském císařství.
Zde je nutno připomenout tu skutečnost, že uherský král
Matyáš Korvín (1443 – 1490) byl zetěm českého krále Jiříka
z Poděbrad (1420 – 1471), a protože toužil mocensky i silou
převzít český stát do svého vlastnictví, opustil veškeré dohody
uzavřené se svým tchánem, s Jiříkem z Poděbrad, zvaným husitský král, a vnikl se svou armádou na počátku roku 1469 do
Čech, kde byl králem Jiříkem v připravované bitvě u Vilémova
v Železných horách obklíčen a zajat.
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Ve východních Čechách rozšířili Haugwiczové své majetky

o 3 březovické a holešovické tvrze, tamtéž o řadu gruntů,
krčmu a též zámek v Březovicích a dále o lesy a pole. Další
Haugwicz východočeské linie Rudolf byl hejtmanem v chrudimském kraji a Norbert František baron Haugwicz z Biskupic se stal hejtmanem v čáslavském kraji. Gilfried Haugwicz,
známý jako Delfín (+1538), byl v letech 1508 – 1538 hejtmanem Pražského hradu. Do moravské větve Haugwiczů z Biskupicz patřili ještě potomci podkomořího markrabství moravského Karla Haugwicze barona z Biskupic, a to Karel, Jan
Karel, Eleonora Polyxena, Zdeňka Barbora, Anna Markéta a Ladislav Alois.
Dosud uvedené informace o šlechtickém rodu Haugwiczů nebyly konstruovány a sepsány jako jejich „strom života - rodokmen“, ani jako úplná informace o všech jeho členech, majetku, funkcích v královstvích českém a uherském a o osobních
úspěších či prohrách.
Tato část historie rodu Haugwiczů byla konzultována a bez
připomínek schválena pro publikování v Chroustovickém zpravodaji s panem Mgr. Svatoplukem Haugwitzem v prosinci 2018.
Je nutno ještě doplnit, že východočeští Haugwiczové z Biskupic byli pohřbíváni v římskokatolickém kostele v Chroustovicích, kde měli v presbytáři hrobku.

Po třicetileté válce a přijetí podmínek Vestfálského míru
v roce 1648 počal šlechtický rod Haugwiczů ztrácet své
společenské postavení, mnoho Haugwiczů zemřelo,
panství se zámky Holešov, Linhartovy, Rokytnice a další
byly vypáleny a staly se neobyvatelnými.
Bylo to období, kdy šlechta i poddaní v českém království strádali a trpěli nejvíce. Více jak 2/3 jich zemřelo
mečem, hladem a morem. Ze 3 milionů obyvatel zbylo
v Čechách pouze 800 000 lidí. Mnoho těchto lidí, odhadem asi 200 000, odcházelo do exilu (vzpomeňme na
místní sedláky Starého, Urbana a Čihadla, ale také na
pýchu českého národa, k níž patřil Jan Amos Komenský
a další vlastenci, vědátoři, inteligence a umělci).
V následujících letech změnily tři čtvrtiny šlechtického
majetku svého majitele, a zatímco původní vlastníci přišli většinou o celý majetek, obohatili se např. Lobkowiczové, Valdštejnové a Lichtenštejnové. Po roce 1627 dostala pozemky i cizí šlechta např. Buquoyové, Gallasové,
Piccolominiové a další.
(Před nedávnem, asi kolem nového roku 2019, jsem zaslechl v TV zprávách, že Lichtenštejnové se obrátili na
Ústavní soud ČR se žalobou a žádostí o návrat svého
majetku, který jim byl odebrán a zestátněn na základě
Dekretů podepsaných prezidentem ČSR Edvardem Benešem po konci II. světové války).
Ze zpustošené země byly vymazány - prakticky zcela
zničeny stovky vesnic. Je zřejmé, že v tak rozvráceném,
zdecimovaném, zbídačelém, zmučeném a cizáky ovládaném a pokořeném státě zbyla pro většinu přeživších lidí
nekonečná doba existence v bídě, o hladu, v nemocech,
v úděsném strachu z budoucnosti hlavně svých dětí a bez
spravedlnosti. Češi představovali pro vládnoucí elity
a jejich pohůnky a úředníky jen „arcišelmy“. Tak byli
oslovováni, tak s nimi jednali, tak se o nich mluvilo
a psalo. Úředním jazykem pro jednání s pány, s představiteli nadřízených politických i správních institucí, s policií a ve vojsku byla němčina. Ještě na počátku 20. století si hejtmané vynucovali, aby starosty předkládané
dokumenty byly psány v německém jazyce, na dokumentech o jednáních prostých lidí z té doby se lze setkat
s podpisy ve tvaru 3 křížků.
Je třeba připomenout, že sousedící země – království
a císařství nám od dávnověku nebyly nakloněny a rozhodně nelze mluvit o nějakém pevném a spolehlivém

přátelství s nimi. Bylo to v oněch kritických dobách, kdy
naši sousedi, najednou naši úhlavní nepřátelé, usilovali o
přivlastnění naší země, o likvidaci naší suverenity, o poddanství našeho lidu a jeho zotročení pro nové pány, o
konfiskaci majetků, půdy a lesů a taky přírodního bohatství a surovin (zejména zlata a stříbra). Je nezbytné
uvést, že v těch pro Čechy osudových bitvách a válkách,
ve kterých nepřátelům podlehli, byly zrady. Např. v bitvě
na Bílé hoře 8. 11. 1620 bylo na straně Čechů 21 000
mužů, většinou žoldáků, pod vojenským velením Kristiana staršího z Anhaltu, na straně císaře Matyáše Habsburka (+1619) bylo soustředěno celkem 37 000 mužů,
z toho 15 000 žoldáků pod velením Maximiliana Bavorského a dále 13 000 žoldáků a 3 000 polských dragounů
pod vojenským velením Buquoye.

Bitva začala krátce po poledni v blízkosti zdi, vedené kolem
obory letohrádku Hvězda. Hned na jejím počátku se části strategicky dobře rozmístěných žoldáků, najatých českou stavovskou opozicí, začaly rozpadat a odhazovat zbraně a zbaběle se
obrátily na útěk. Strhly tak v panice ke kapitulaci i ostatní
„české“ šiky. Na bojišti zůstal aktivní jen pluk hraběte Šlika
s dvěma sty Moravanů, kteří tu ve strašné řeži při udatné
obraně byli pobiti.
Ztráty na straně Čechů dosáhly 3 000 mužů; padlých,
raněných i zajatých nepřátelských válečníků bylo 1 500
mužů. Rozhodující čeští činitelé panské opozice podlehli
v témže čase naprosté malomyslnosti a opustili Prahu,
připravenou i za takové situace svou vojenskou silou prosadit
svá dřívější rozhodnutí, kterými měly být odříznuty veškeré
vazalské vazby na habsburskou dynastii. Prahu bohužel opustil
i Čechy zvolený nový král, kurfiřt Fridrich Falcký. (V chrámu
sv.Víta na Hradčanech je za hlavním gotickým oltářem
umístěna velká dřevěná deska o rozměrech asi 3x1 m, na níž je
vyřezán výjev, zachycující právě zmíněný útěk krále Fridricha
Falckého – zvaného zimním králem po pražském Karlově
mostě).
Celá tato osudová bitva na Bíle hoře byla od samého začátku
obrovskou zradou císaře a především vojenského velení
českých stavovských vojsk a důsledkem rozkradeného pokladu po zemřelém císaři Rudolfu II. (1552-1612), čímž byly
výplaty žoldu omezené a nepravidelné. To mělo také zhoubný
vliv na morálku žoldáků bojujících na české straně. Vítězové
bitvy pak využili bezohledně a plánovitě této kapitulace. Řím
k násilné protireformaci a Habsburkové k upevnění surové
moci dynastie zavedením absolutismu (jímž se Habsburkové
stali dědičnými vládci naší země, volba panovníka v Čechách
i na Moravě byla pro budoucno zrušena). O výsledku bitvy
a hlavně o osudu českého lidu a jejich pánů bylo rozhodnuto na
císařském dvoře dávno před bitvou. Navazující válka pak trvala 30 let od data 2. defenestrace.
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Ing. Zdeněk Skupien. Pokračování příště

FOTBAL V CHROUSTOVICÍCH
Okresní p�ebor mui
Po�adí
Den Datum
kola
14.
SO
23.3.
15.
SO
30.3.
16.
SO
6.4.
17.
SO
13.4.
18.
NE
21.4.
19.
SO
27.4.
20.
SO
4.5.
21.
SO
11.5.
22.
SO
18.5.
23.
NE
26.5.
24.
SO
1.6.
25.
SO
8.6.
26.
SO
15.6.

�as
15:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Mustvo
Slati�any B  CH
CH  Krouna A
Hroch�v Týnec  CH
CH  He�man�v M�stec B
Svratouch  CH
CH  Kameni�ky
Rvá�ov  CH
CH  Mi�etice A
K�ianovice  CH
Ronov n. Doubravou A  CH
CH  Ko�í
Holetín  CH
CH  Svídnice

Okresní sout� 4. t�ída mui
Po�adí
Mustvo
Den Datum �as
kola
12.
NE
7.4.
15:00 M�stec - Krouna B
13.
SO 13.4. 16:30 Mí�ov - M�stec
14.
NE 21.4. 15:00 M�stec - Bojanov
15.
NE 28.4. 17:00 D�enice B - M�stec
16.
NE
5.5.
15:00 M�stec - Jeniovice
17.
NE 12.5. 17:00 Mi�etice B - M�stec
18.
NE 19.5. 15:00 M�stec - Na�eice B
19.
NE 26.5. 15:00 M�stec - Vraclav
20.
SO
1.6.
17:00 Prachovice - M�stec
21.
NE
9.6.
15:00 M�stec - Trhová Kamenice
22.
SO 15.6. 14:00 Skute� B - M�stec

TJ SOKOL CHROUSTOVICE
Sociální zařízení
Na jaře roku 2018 se sokolský oddíl pustil do výstavby sociálního zařízení v areálu fotbalového hřiště s cílem zlepšit zázemí a kvalitu těchto veřejností využívaných prostor. I díky
velkému množství odpracovaných brigádnických hodin se
stavba rozrostla více, než se v prvotních plánech předpokládalo. Stavba je v současné době zastřešena a osazena dveřmi
a okny kvůli zamezení nedovolenému vniknutí.
Dále jsou vyhotoveny příčky, je rozvedena voda a odpad je
připojen na místní kanalizaci.
Velké díky patří všem sponzorům i těm, kteří se podílí na této
výstavbě, zejména Městysi Chroustovice za finanční a celkovou podporu tohoto projektu.

Oprava sokolovny
Budovatelská činnost se neuskutečnila pouze v areálu hřiště,
nýbrž i v sokolovně. Aby zůstal chod sokolovny zachován,
musely se splnit hygienické normy. Pro splnění těchto podmí-

nek se zavedla teplá voda v celé budově, byla opravena kuchyň, ke které byl vybudován nový rozšířený sklad potravin.
Rekonstrukce se nejvíce projevila v opravě personálního WC.
Během těchto prací byl navíc výčep vybaven novým kobercem. Všechny tyto změny napomohly zlepšit kvalitu zde pořádaných akcí.

Cvičební program
Druhým rokem pokračuje cvičení s našimi nejmenšími, a to
každý pátek od 17 hodin v prostorách tělocvičny zdejší ZŠ.
Děti jsou zapojovány do širokého spektra činností, jako jsou
míčové hry, šplh, skok přes překážky a spousty další zábavných aktivit.
TJ Sokol Chroustovice nenabízí pohyb pouze dětem. Dospělí
mají možnost se přihlásit na jednu z následujících cvičebních
činností, které probíhají během celého týdne:
• Pondělí – aquaerobic 18 - 19 hod. ve Vysokém Mýtě
• Úterý – Pilates 18 – 19 hodin
• Středa – Yoga 1830 – 1930 hodin
• Čtvrtek – Kruhový trénink 18 – 19 hodin
• Pátek – Pilates 18 – 19 hodin
V případě zájmu se uchazeči mohou přihlásit Jolaně
Rejmanové na tel. 605 405 594.
Náčelnice Jolana Rejmanová
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