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Oslavy 100. výročí vzniku ČSR a uctění památky padlých v 1. světové válce
pod záštitou Městyse Chroustovice se spoluúčastí místních zájmových spolků

Kladení věnců u památníků padlých v Chroustovicích a v Městci

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva

Výpis usnesení z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva městyse Chroustovice konaného
31. 10. 2018

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
l hospodaření městyse za měsíce leden – srpen 2018.
Schvaluje:
l plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
l rozpočtová opatření č. 2/2018,
l navýšení závazných ukazatelů rozpočtu pro Základní
školu T. G. Masaryka a mateřskou školu, Chroustovice,
okres Chrudim ve výši 95 000,- Kč, (oprava a údržba ZŠ),
l
prodej části pozemkové parcely č. 896/1, ostatní
plocha v k.ú. Lhota u Chroustovic (pozemek pouze od
parcely 730/4 po konec nemovitosti č.p. 1) kupujícímu
Miroslavu Jozefy, nar. 17. 9. 1982, bytem Lhota u
Chroustovic 50, 538 63 Chroustovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady spojené s vyměřením a převodem pozemku hradí kupující. Poplatníkem
daně z nabytí nemovité věci je nabyvatel,
l
aktualizaci Programu obnovy venkova městyse
Chroustovice na rok 2019,
l
poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Městyse
Chroustovice v roce 2018 pro TJ Městec z.s., IČ
15054420 ve výši 35 000,- Kč na koupi stavební parcely
č. 101 pod stavbou Městec 89 v areálu fotbalového hřiště
v Městci,
l ZM projednalo žádost č.j. CHR 962/2018 Základní
školy T.G.Masaryka a mateřské školy, Chroustovice,
okres Chrudim o udělení výjimky z nejnižšího počtu
žáků ve třídě a tuto výjimku schvaluje podle § 23 odst.
3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) na školní rok 2018/2019. Městys Chroustovice
povoluje výjimku z nejnižšího počtu žáků v souladu se
školským zákonem a prováděcím právním předpisem za
předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací
činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským
normativem.

Zastupitelstvo městyse:
l určuje ověřovatele zápisu Michala Bačinu a Jiřího
Drbala a zapisovatele Radku Novotnou,
l stanovuje členy návrhové a volební komise ve složení:
Ing. Miroslav Tégl, Mgr. Renata Dušánková a Bc. Roman
Mrázek,
l schvaluje program ustavujícího zasedání:
- Volba starosty, místostarosty a dalších členů rady.
- Zřízení finančního a kontrolního výboru.
- Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích).
l
V souladu s § 84 odst.2 písm.k) zákona o obcích
určuje, že pro výkon funkce starosty městyse bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn,
l v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích
stanovuje 5 členů rady městyse,
l volí starostku Marii Tlapákovou. místostarostu Karla
Kouckého, další členy rady Ing. Marka Tesaře,
Ing. Miroslava Tégla, Oto Tučka,
l zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné,
l volí předsedu kontrolního výboru Oto Tučka,
l volí členy finančního výboru Michaelu Bačinovou,
Ing. Petru Dostálovou,
l členy kontrolního výboru Josefa Chytila, Pavla
Matouška,
lv souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích schvaluje měsíční odměny neuvolněných členů
zastupitelstva. Odměna bude poskytována ode dne přijetí
tohoto usnesení.

městyse Chroustovice konané 26. 9. 2018

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 2019
V příštím roce se uskuteční svoz neskladného
a nebezpečného odpadu opět dvakrát, a to dne:
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.

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ

Diakonie Broumov,

Sbírka se uskuteční
15. listopadu 2018 od 15 - 18 hodin

v Základní škole T.G.M. Chroustovice
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek:
Ø Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Ø Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Ø Látky (minim. 1 m2, prosíme, nedávejte zbytky látek)
Ø Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky)
zabalené v krabici
Ø Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Ø Obuv - nepoškozenou a v párech svázaných gumičkou
Ø Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Ø Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Ø Menší elektrospotřebiče, mohou být i nefunkční
Ø Knihy, časopisy
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 2018
Výsledky voleb do Zastupitelstva městyse Chroustovice konaných 5. a 6. října 2018
Voli�i
v seznamu

Vydané
obálky

1 007

466

Kandidátní listina

�íslo
1
2

Volební Odevzdané
ú�ast v %
obálky
46,28

Hlasy

název
�eská str. sociáln�
demokratická
Zm�na - sdruení
pro Chroustovice

465

Platné
hlasy
5 508

Po�et

P�epo�tené %

Po�et

abs.

v%

kandidát�

platných hlas�

mandát�

1 115

20,24

11

27,6

3

4 393

79,76

15

79,75

12

Zvolení členové zastupitelstva:

abs

v%

Po
�a
dí

BEZPP

181

16,23

1

�SSD

BEZPP

132

11,83

2

53

�SSD

�SSD

128

11,47

3

Tesa� Marek Ing.

43

NK

BEZPP

359

8,17

1

3

Tégl Miroslav Ing.

46

NK

BEZPP

355

8,08

2

2

Koucký Karel

55

NK

BEZPP

344

7,83

3

5

Tu�ek Oto

41

NK

BEZPP

339

7,71

4

1

Tlapáková Marie

55

NK

BEZPP

328

7,46

5

7

Dostálová Petra Ing.

42

NK

BEZPP

322

7,32

6

6

Duánková Renata Bc.

28

NK

BEZPP

306

6,96

7

8

Matouek Pavel

41

NK

BEZPP

247

5,62

8

9

Jane�ek Milo

65

NK

BEZPP

236

5,37

9

10

Chytil Josef

47

NK

BEZPP

254

5,78

10

11

Ba�ina Michal

39

NK

BEZPP

272

6,19

11

12

Tégl Vladimír

43

NK

BEZPP

265

6,03

12

Kandidátní listina

Kandidát
p�íjmení, jméno,
tituly

Navr.
strana

Polit.
p�íslu.

�íslo

název

p.
�íslo

1

�eská str.sociáln�
demokratická

3

Mrázek Roman Bc.

55

�SSD

1

�eská str.sociáln�
demokratická

2

Pi�osová Marie Mgr.

43

1

�eská str.sociáln�
demokratická

1

Drbal Ji�í

4

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Zm�na - sdruení
pro Chroustovice
Zm�na - sdruení
pro Chroustovice
Zm�na - sdruení
pro Chroustovice
Zm�na - sdruení
pro Chroustovice
Zm�na - sdruení
pro Chroustovice
Zm�na - sdruení
pro Chroustovice
Zm�na - sdruení
pro Chroustovice
Zm�na - sdruení
pro Chroustovice
Zm�na - sdruení
pro Chroustovice
Zm�na - sdruení
pro Chroustovice
Zm�na - sdruení
pro Chroustovice
Zm�na - sdruení
pro Chroustovice
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v�k

Hlasy

ZÁZNAM ZE SHROMÁŽDĚNÍ KE 100. VÝROČÍ VYHLÁŠENÍ REPUBLIKY
Vážení občané, dámy a pánové, milá mládeži!
Celá naše vlast, obce, města i všichni občané v těchto
říjnových dnech oslavují 100. výročí vzniku Československé republiky. Konají se shromáždění a vzpomíná se
na padlé naše občany, kteří zahynuli v 1. světové válce.
Vytvoření našeho státu předcházel dlouhodobý vývoj
začínající národním obrozením, které probouzelo Čechy z dlouholeté poroby v habsburské monarchii.
Dne
,
23. července 1914 po atentátu na Ferdinanda d Este vyhlásilo Rakousko–Uhersko válku Srbsku. Do války se
zapojilo Rusko i Německo, potom se připojila Francie
a Velká Británie. Války se zúčastnilo i Japonsko, Brazílie
a USA a na straně Německa i Turecko. Vznikla tedy
1. světová válka, která trvala 4 roky. Naši předkové
museli nastoupit do války a bojovat za Rakousko-Uhersko. Masaryk, Beneš a Štefánik podporovali rozbití utlačovatelského státu a získání samostatnosti.

Podařilo se vytvořit ve Francii, v Rusku a později v Itálii
československé vojenské jednotky, které začaly bojovat proti Německu i Rakousko-Uhersku. Toho se podařilo využít našim představitelům k jednání o naší samostatnosti s Francií, Anglií a USA.
Chroustovičtí legionáři
Z našeho malého městečka bylo také dvanáct
těch, kteří nastoupili do legií a bojovali proti
odvěkému nepříteli lidstva – otroctví a násilí
a přijeli jako legionáři osvoboditelé do rodné
vlasti. Jsou to:
Bohuslav Cibulka
Josef Dolanský
Josef Dostál
Antonín Kučírek
Václav Machek
Jan Martínek
Josef Pinkas
František Pleskot
Jaroslav Pohorský
Čeněk Smejkal
Antonín Svatoš
František Veverka
(Podle kroniky obce Chroustovic, r. 1926)

Přiblížil se závěr války a tím i porážka Německa i Rakousko-Uherska a vznik naší republiky. Dne 28. října
1918 přijalo Rakousko-Uhersko podmínky příměří a v tento den vydal Národní výbor zákon o zřízení samostatného Československého státu. Začalo jednání o převzetí
moci Čechy a po 30. říjnu i Slováky.
Bohužel z války se nevrátilo mnoho našich občanů.
O některých víme, kde padli, někteří ovšem zůstali nezvěstní. Každým rokem se potom na tyto padlé vzpomínalo v rodinách i obcích. V mnoha obcích se postavily pomníky se jmény těchto padlých. U takého pomníku jsme
se dnes všichni sešli, abychom na padlé z naší obce i místních částí vzpomenuli a poklonili se jejich památce.
Z Chroustovic:
Jana Martínek
Antonín Kučírek
Jaroslav Cibulka
Bohuslav Klapka
Čeněk Kysela
Rudolf Lidický
Jaroslav Marek
Václav Martínek
František Jelínek
František Kaizer

Václav Soudek
Ota Socha
Josef Uhlíř
Josef Chytil
Josef Kubík
František Mikan
Jan Novák
Jaroslav Novotný
František Petráň
František Bednář
František Petříček

Z Městce:
František Myška
Josef Faimon
Josef Váňa
Josef Hertl
František Spáčil
Jan Novák
Josef Roček
Jan Socha
František Novák
Jindřich Provazník
Jan Jeřábek
Václav Linhart

V roce 1919 padl Jan Slavík ze Lhoty u Chroustovic
v bojích s Maďary, které probíhaly na Slovensku.
Za pomoci těchto lidí jsme získali samostatnost.
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Období 1918 – 1938 se nazývá období 1. republiky. Byl to demokratický stát, ve kterém žilo také
hodně Němců. Podařilo se nám vybudovat dobrý
průmysl a při dobrém zemědělství jsme se zařadili
mezi vyspělé státy.
Základem naší armády byli legionáři a příslušníci
Sokola a za jejich přispění se podařilo vybudovat
dobrou armádu, která nás měla chránit proti
nepřátelům, hlavně z Německa. Velmi silně jsme
spolupracovali s Francií a Anglií až do Mnichovské
zrady, kdy přes smluvní dohody došlo k odtržení
pohraničí v roce 1938 a potom v roce 1939
k vytvoření Protektorátu Čechy a Morava. Část
našich občanů odešla bojovat do ciziny, ať již do
Anglie či do Sovětského svazu. Mnoho našich lidí
zahynulo v koncentračních táborech nebo bylo
popraveno Němci.
V roce 1945 došlo k porážce fašistického Německa
a osvobození sovětskými a americkými vojáky.
Na konci války vypuklo Pražské povstání. Budovaly se barikády a bojovalo se proti Němcům. Tyto
boje probíhaly i v jiných částech naší vlasti. Na vedení Pražského povstání se podílela i Česká národní rada, v jejímž čele stál také náš rodák Prof.
PhDr. Albert Pražák, jehož význam nebyl
v pozdější době náležitě oceněn.
Naše republika se stala zase samostatným státem.
Prezidentem se znovu stal Eduard Beneš. V roce
1948 se dostala k moci komunistická strana a skončila
demokratická vláda. Snahy o další demokratizaci
byly ukončeny vstupem vojsk Varšavské smlouvy
v roce 1968. Nastalo období tzv. normalizace, které
trvalo až do roku 1989. Společnost se opět demokratizovala, vytvořily se nové politické strany
a k 1. lednu 1993 došlo k rozdělení republiky na
dva samostatné státy.
Při této příležitosti je třeba zamyslet se nad naší historií a zhodnotit její význam a vyvarovat se chyb,
kterých jsme se dopustili. Je třeba navázat na vše
dobré a toho využít v našem společném životě.
Z projevu Mgr. Petra Schejbala

Součástí oslav stého výročí vzniku Československé
republiky bylo již tradiční sázení lípy.

Slavnostní vysazení lípy za přítomnosti občanů
provedli pánové Jaroslav Štěrba a Karel Koucký.

Časovou schránku s fotografiemi, pohlednicemi
Chroustovic a dalšími dokumenty pro naše potomky uložil pod kořeny stromku pan Oto Tuček.

SÁZENÍ LÍPY

Pěvecký sbor žáků Základní školy T. G. Masaryka
Po uctění památky padlých se vydal průvod kolem zazpíval oblíbenou píseň našeho prvního prezidenta
Ach synku, synku.
pošty do parčíku na náměstí.
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Slavnostní akt byl ukončen českou státní hymnou v podání dechové kapely „Šeucovská muzika“ pod vedením
kapelníka Josefa Skály.

Historie výsadby lip v Chroustovicích
1. 1918 – vznik Československé republiky – naproti Grandu u Mariánského sloupu
2. 1928 – 10. výročí vzniku republiky – před
poštou
3. 1938 – 20. výročí vzniku republiky – na Závodí u bývalé hospody U Mlíků
4. 1968 – 50. výročí vzniku republiky – naproti
škole u zámecké zdi
5. 1989 – lípa Svobody – před bývalým mlýnem
6. 1999 – k výročí 650 let od první písemné
zmínky o Chroustovicích – před školou
7. 2018 – ke 100. výročí vzniku republiky – na
náměstí v parku za čekárnou

Potom byli přítomní občané vyzváni, aby „přiložili
ruku k dílu“ a zahrnuli kořeny stromku zeminou.
Nikdo se nedal dlouho pobízet.

VÝSTAVA V SOKOLOVNĚ
Dechová kapela hudebně provázela celý program a pokračovala i na výstavě historických artefaktů v místní
sokolovně.

Autorem mnoha snímků použitých na panelech je již
zesnulý Bohumil Socha, který zasvětil fotografování
událostí v Chroustovicích celý svůj život.
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Zásluhu na uspořádání výstavy mají Městys Chroustovice, hasičský spolek, zahrádkáři i sportovci. Jmenovitě je
třeba poděkovat Otovi Tučkovi, Michalu Bačinovi, Jiřímu Drbalovi, Miroslavu Hrubešovi, Mgr. Petru Schejbalovi,
Libuši Tučkové, Haně Téglové, Vendule Janáčkové, Jolaně Rejmanové, odbornému učilišti za květiny, muzeím
v Chrudimi, Chrasti a Vysokém Mýtě za půjčení exponátů, kuchařkám základní školy za vynikající koláče a dále
všem občanům, kteří svou přítomností dodali oslavám patřičnou důstojnost.

Přehled významných osobností Chroustovic s bustou
Prof. PhDr. Alberta Pražáka, literárního historika.

Za 1. republiky se rozvíjela česká politika i živnostenské
podnikání ve velkých i malých obcích.
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Na výstavě je zachycen také příběh dvou významných
chroustovických legionářů:
Legionáři Jan Martínek a Jaroslav Pohorský

Část trofejí žokeje Václava Janáčka, současného vítěze
mnoha jezdeckých soutěží v České republice i v zahraničí.

Národním hrdinou, který v prvý den našeho státu
snad jako poslední legionář na francouzské frontě
krví zaplatil naši svobodu, je poručík Jan Martínek, úředník filiálky První záložny Vysoké Mýto
v Chroustovicích.
Narodil se 1. prosince 1886 v Jakubicích u Lublina v Polsku, kde jeho otec byl ve mlýně stárkem.
Později přistěhovav se s rodiči do Čech, navštěvoval obecnou školu ve Vysokém Mýtě, studoval
reálku v Pardubicích a obchodní akademii
v Chrudimi. Na ruské frontě byl zajat. V Rusku
vstoupil do srbské legie, a když ruská vláda po
dlouhém zdráhání svolila, aby vznikly československé legie, přistoupil k nim. Po brestlitevském
míru byla část čsl. legií převezena do Francie a s
ní jel Jan Martínek, kde sloužil u čsl. 21. pluku.
Tam byl povýšen na poručíka a vyznamenán dvěma francouzskými vyznamenáními.
Tušiv svůj osud, jak sdělil jeho druh Vomočil jeho
rodičům, padl dne 29. října 1918 mezi druhou a
třetí hodinou u Vandy a Vouziers, kdež je se čtyřmi spolubojovníky pochován.
V našem městečku účastnil se společenského života, zvláště pracoval jako náčelník v Sokole.
Většině občanů žije v paměti jako vzor milého,
ale přímého člověka.
Jako jediný z legionářů zůstal na poli cti.
Druhým legionářem, jehož jméno musí být zvlášť
zapsáno v chroustovické kronice, je pan Jaroslav
Pohorský.
Narodil se 2. srpna 1892 v Chroustovicích, vystudoval učitelský ústav v Poličce, byl učitelem
na různých místech našeho okresu.
Ve světové válce přešel k Rusům dne 1. dubna
1915 a již příštího roku 10. srpna 1916 se přihlásil
do čsl. legií. Rakouské úřady jeho jmění zabavily.
Zúčastnil se mnoha bojů na Sibiři a na Urale, navrátil se v roce 1920 do vlasti, kde ve své rodné
obci nastoupil beznáročnou službu učitelstva.
Psáno v Chroustovicích dne 7. ledna 1926.
J. Brdíčko, starosta
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHROUSTOVICE
Vítání nových žáčků v 1. třídě
V pondělí 3. září se škola opět rozezněla dětským
brebentěním a smíchem. Úplně poprvé se do nové
budovy a třídy vydalo společně s rodiči jedenáct
prvňáčků plných napětí a očekávání.

Přednáška pro rodiče
11. září 2018 se konaly v naší škole třídní schůzky.
Než se rodiče rozešli do tříd, vyslechli si přednášku
okresního metodika prevence Františka Krampoty, v níž je upozornil na nebezpečí, která číhají
na internetu.

Všichni byli přivítáni nejprve paní ředitelkou a paní
starostkou, která si pro ně připravila malé dárky na
památku.
Přejme jim hodně úspěchů a radosti ze získávání
nových poznatků a šťastné proplutí prvním školním Seznámil rodiče také se závislostmi, které souvisejí
rokem.
s nadměrným používáním mobilních telefonů a negativně tak ovlivňují náš život.
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Hrošiáda
Ve středu 26. září 2018 odcestovali vybraní žáci naší
školy na tradiční atletické závody do Hrochova
Týnce.

Naši borci postupně změřili svoje síly v herním systému každý s každým s devíti soupeři a po posledním hvizdu se mohli radovat z krásného 3. místa.

Ve sprintu, vytrvalostním běhu, hodu a skoku do
dálky soutěžili jednotlivci ve svých kategoriích celé
dopoledne se svými vrstevníky z ostatních škol.
Podzimní kolo pak vyvrcholilo závodem smíšených
štafet.
Už nyní se žáci připravují na jarní část těchto závodů, ze kterých si vždy odvážíme nezapomenutelné
Exkurze do Brna
sportovní zážitky.
Ve středu 17. října 2018 žáci 8. a 9. ročníku navštívili Brno. Nejdříve si prohlédli Kapucínský klášter, kde byly k vidění mumie mnichů a jejich specifický způsob pohřbívání. Po této historicky laděné
exkurzi se vydali na výstavu Anthropos. Zde je
průvodkyně provedla obdobím vývoje člověka, zajímavými poznatky propojila výklad i o pravěkých
mamutech. Všichni odjížděli s novými historickými
vědomostmi a obohaceni prohlídkou kulturních památek města Brna.

Fotbalový turnaj
V pátek 5. října 2018 se fotbalisti a fotbalistka
z řad žáků naší školy zúčastnili tradičního fotbalového turnaje v Chrudimi.
16. ročník Memoriálu Tomáše Šedého byl zahájen
minutou ticha pro tragicky zesnulého kamaráda a
pak se rozjel kolotoč 45 zápasů.
- 10 -

LiStOVáNí
Ve středu 24. října 2018 se žáci 2. stupně naší ZŠ
vypravili do Rosic, kde v tělocvičně místní školy
zhlédli scénické čtení knihy „Jak být klukem/Jak
být holkou“ aneb Vše, co jste chtěli vědět o pubertě,
a báli jste se Googlit. Více informací o tomto projektu naleznete na
www.listovani.cz

Výklad hesla

Projekt LiStOVáNí, cyklus scénických čtení, si vzal na
sebe neskromný úkol - představovat každý měsíc zajímavé, aktuální knihy, které se objevují na trhu. Vybraní
autoři a jejich dílo či přímo specifická kniha jsou pak
před diváky interpretováni v podobě scénického čtení.
Jde vždy přibližně o hodinové divadelní vystoupení, ve
kterém je přenášen děj knihy, jazyk autora a atmosféra
dané literatury na obecenstvo, které se v čele s mladou
generací ve světě oproštěném od kultury a literatury vrací zpět k tomu, co tu bylo první - knize. Nejde o nějaké
fanzinové (fanouškovské) čtení oblíbených pasáží, jde
o dýchající představení s rekvizitami, kostýmy, hudbou, začátkem a koncem.
Projekt působí pro všechny generace na pěti stálých scénách v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Havlíčkově
Brodě a Bratislavě. Průměrně uvádí až 10 premiér ročně,
pro dospělé, mládež i děti. Ročně se LiStOVáNí dostane
až do 80 českých měst a odehraje téměř 300 představení.
Velmi záslužná jsou představení po knihovnách a školách. Na šíření čtenářství má projekt od Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy záštitu.
Projekt především dokázal, že má smysl - má své věrné
diváky, kteří jej sledují jako literární seriál a kteří si často představované knihy čtou. LiStOVáNí tak výborně
podporuje čtenářství jako takové.
Svou živou akční formou dokazuje především dnešní
mladé generaci, že dnes, kdy je možné skoro všechno,
pořád ještě není kniha pasé.

Environmentální výchova se začala rozvíjet od 70. let
20. století v severní Americe a v západní Evropě v souvislosti s diskusí o problémech životního prostředí
a nutnosti dohodnout se na strategii k jejich řešení.
Environmentální výchova má za sebou čtyřicet let vývoje. V prvním období se předpokládalo, že klíčem k odpovědnému chování jsou především znalosti o ekologii.
V řadě zemí včetně České republiky je toto pojetí dosud
silně zakotveno. Výzkumy ale prokázaly, že jednoduchá
vazba „znalosti - postoje - chování“ v environmentální
výchově nefunguje a že chování je výsledkem souhry
řady vzájemně se ovlivňujících faktorů.
Od 80. let se proto zejména v severní Americe začal prosazovat model, který se opíral o výsledky zkoumání faktorů ovlivňujících odpovědné environmentální chování.
Podle něj je u malých dětí nejdůležitější rozvíjet vztah

Hlavním cílem environmentální výchovy je odpovědné

environmentální chování, tj. takové chování, kdy
lidé berou při svém rozhodování v potaz dopady
možných řešení na životní prostředí a zapojují se
do aktivit určených ke zvýšení kvality životního
prostředí a kvality života. Úkolem environmentální výchovy pak je vybavit k tomuto cíli žáky odpovídajícími znalostmi, dovednostmi a motivací.

k přírodě a porozumění základním ekologickým
principům (např. toky energie, cykly). U starších
je pak hlavní důraz kladen na analýzu problémů
a konfliktů. K tomu je klíčové rozvíjet u dětí výzkumné dovednosti, jako je schopnost formulovat
výzkumnou otázku, sbírat, vyhodnocovat a prezentovat data. Žáci pak samostatně analyzují vybraný environmentální konflikt, vyhodnotí možné řešení a vyjádří k němu svoje stanovisko. Na analýzu
problémů a konfliktů pak navazuje rozvoj akčních
dovedností a znalostí, tzn. žáci se na konkrétních
příkladech vlastních zkušeností učí, jak mohou
k řešení konfliktu sami přispět.
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Děti ze školní družiny se věnují podzimním aktivitám,
při kterých pouštěly draka či vyráběly výrobky z různých
přírodnin.
Obrázky z těchto aktivit najdete ve fotogalerii ŠD na

www.zschroustovice.cz<http:
//www.zschroustovice.cz>

Environmentální hrátky
V pátek 26. října 2018 si žáci naší školy nechali
doma učebnice a celý den se interaktivní formou
vzdělávali v oblasti vztahu k přírodě.
Projektový den s názvem Environmentální hrátky
jim přiblížil, jak je důležité být ohleduplný k životnímu prostředí, ve kterém žijeme.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA CHROUSTOVICE
Prázdniny nám skončily,
do školky jsme se těšili.
Všichni jsme tu kamarádi,
jsme tady spolu rádi.

Prázdniny nám utekly jako voda a opět jsme se sešli
u nás ve školce. Do třídy Korálků letos v září nastoupilo
27 dětí, ve třídě Pastelek o jedno méně.
V minulém školním roce jsme v rámci ročního projektu
„Plavba za pokladem“ hledali pirátský poklad.
Pro tento školní rok budeme pomáhat sluníčku najít cestu zpět k jeho tetě Duze. Sluníčko bylo na prázdninách
u tety Duhy. Dostalo od ní mapu, aby se k ní mohlo příští rok vrátit zpátky. Zafoukal ale silný vítr a mapu roztrhal a rozfoukal do různých koutů světa. Sluníčko je z toho moc smutné. Společně tedy budeme plnit úkoly, abychom mu pomohli ztracenou mapu najít.
Pod vedením paní učitelky Jitky Vacenovské (třída Korálky) pracují:
paní učitelka Monika Trubáková (třída Pastelky)
paní učitelka Daniela Štěrbová (třída Pastelky)
paní učitelka Veronika Trávníčková (třída Korálky)
a paní asistentka Dana Bačinová (třída Pastelky).
O naše zázemí se stará paní školnice Petra Baráková
a bříška nám plní paní kuchařka Renata Koucká.
Nutné je i podotknout změnu provozní doby. Školka je
od září otevřena již od 600 do 1600 hodin.

Jako v loni tak i letos jsou pro naše děti a jejich rodiče
připravené různé akce:
Podzim
• Drakiáda - společné pouštění draků a opékání buřtů
• Uspávání broučků a lampionový průvod - podzimní

tvoření pro rodiče s lampionovým průvodem po městě
Zima

• Vánoční dílničky- společné tvoření s tématem Vánoc
• Zpívání pod vánočním stromem

Jaro
• Velikonoční dílničky - tvoření pro rodiče a děti na
téma Velikonoc a jara
• Majáles - oslava jara
• Pasování školáků
• Rozloučení s předškoláky
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Toto je jen malý výčet akcí, které společně s dětmi a jejich rodiči prožíváme.
Předem děkujeme všem za společnou spolupráci a věříme, že si celý letošní rok užijeme stejně jako ten minulý.
Těšíme se na úsměvy dětí i na to, co se nového v naší
krásné školičce naučíme.
Za kolektiv MŠ Veronika Trávníčková

OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM NA LHOTĚ
Rok se s rokem sešel a na Lhotě se uskutečnila tradiční
lhotecká pouť. Zahájena byla dětským dnem, který byl
tento rok zaměřen na povolání.
Start byl u rybníka na pomyslné vrátnici a děti si měly
možnost vyzkoušet činnosti různých druhů zaměstnání.
Seznámily se s prací hasičů, policistů, truhlářů, zdravotníků, automechaniků, prací technických služeb, zahradníků, zedníků, veterinářů či kuchařů.
Celého dne se účastnili dva kominíci, kteří rozdávali
přítomným štěstí. Děti si nakonec za získané mince
z jednotlivých stanovišť mohly nakoupit dobroty ve
stánku Lhoteckého koloniálu.
Po dětském dni následovala soutěž na rybníku. Letos se
soutěžilo na dvou paddleboardech. Účast byla hojná
a každý si odnesl nějakou tu cenu.
Následovala volná zábava, kdy se zájemci mohli projet
na raftu se zkušeným týmem námořníků.

Pro děti byla připravena trampolína, skákací hrad a nově i vodní válec. Celý den doprovázela hudba DJ Lukáše.
Děkujeme městysu Chroustovice za finanční podporu, všem sponzorům za sponzorské dary a hlavně těm, kteří
se na celé akci podíleli. Děkujeme za vaši přízeň a pozitivní reakce.
R. T.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD A DLABÁNÍ DÝNÍ V MĚSTCI
Stejně jako minulý rok, tak i tento jsme si s dětmi a rodiči
zpestřili jednu podzimní sobotu, a to 27. 10. 2018.
Sešli jsme se v 16 hodin v budově obecního úřadu. Skoro
všechny děti dorazily v krásných kostýmech a pustily se
ihned do dlabání dýní a také vyrábění nápaditých
postaviček a zvířátek z kaštanů. Dýně jsme potom
rozsvítili a tím nám krásně podtrhly podzimní atmosféru.
Když se trochu setmělo, vyrazili jsme na lampionový
průvod, při kterém jsme zároveň také rozsvítili svíčky
u památníku padlých za 1. světové války.
Po návratu následovala diskotéka, občerstvení a zábava.
Děti se vyřádily a všem se společné podzimní setkání
líbilo.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, a také těm, kdo tuto
akci pro děti uspořádali.
Š.M.
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VÁNOČNÍ ZVYKY DŘÍVE A NYNÍ
Vánoce, Vánoce přicházejí…
Skončil veškerý shon, pominula nervozita, cukroví je
napečeno, vánočnímu kapru zbývají poslední hodiny
a přichází pravá pohoda Vánoc, svátečních dnů klidu
a míru, dnů, v nichž máme k sobě nějak blíže.
Do tmavé noci svatvečera září osvětlená okna, uvnitř
voní purpura, pod ozářeným stromkem panuje láska a radost. Znějí překrásné lidové koledy, zaslechneme i líbezné melodie snad nejkrásnější mše Jana Jakuba Ryby
„Hej mistře“.
Křesťané na celém světě si připomínají v této chvíli betlémskou událost a ono známé a v současné době napětí
z hrozby války zvlášť toužebně vyslovované „Pokoj lidem dobré vůle“.
Tradice Vánoc je krásná svým obsahem a poezií, ale
i tím, že nám dává příležitost i čas zamýšlet se a vzpomínat na věci našeho běžného denního života. Třeba i na to,
jaké bohaté Vánoce máme dnes a jaké byly kdysi. Mladí,
kteří se narodili již v nové epoše, to neznají, těm je současná doba již samozřejmostí.
Vánoční svátky byly vždy spjaté s tradičními zvyklostmi, z nichž některé si svůj nezměněný ráz zachovaly dodnes. Vydejme se proto na chvilku do minulých časů, jak
se slavily Vánoce u nás v Chroustovicích i v celých
východních Čechách, zavzpomínejme, rozjímejme…
Zimní svátky, které vyvrcholily na Štědrý večer, začínaly
až po skončení zemědělského roku, jehož závěr se váže
k datu 11. listopadu – svátku sv. Martina. Obchůzkou na
Tři krále se cyklus svátků uzavíral.
Na sv. Martina přestala pastva a zemědělské práce venku, čeleď končila svou službu u hospodáře. Hospodyně
napekla velké martinské rohlíky a z tradiční husy dostala svůj díl. Čeledín stehno, aby celý příští rok dobře
běhal, pohůnek křídlo…
Z tvaru a barvy kostí se navíc usuzovalo, jaké bude počasí v příštím roce.
Na svátek sv. Barbory se zase konaly obřady, které
měly příznivě ovlivnit lidský osud. Svobodná dívka chodívala za úsvitu do sadu uříznout tři proutky višně, dala
je do vody a každý den ráno zalévala vodou, nabranou do
úst. Pokud snítky rozkvetly do Štědrého dne, měla se
prý dívka v příštím roce vdát…
Někde také chodily bíle oděné ženy „barborky“ podobně
jako při mikulášské obchůzce nadělovat dětem.
Podle legendy o sv. Mikuláši se dodnes u nás i v jiných
krajích udržuje tradice mikulášské nadílky. Průvod
s bělovousým Mikulášem, andělem a čerty obchází
stavení, aby hodné děti obdaroval a zlobivým pomocí
čertů pohrozil.
U nás v Chroustovicích se těchto „nebeských delegací“
s ďábelským doprovodem ustrojí vždy několik skupin,
a to na objednávku maminek, aby stačily obdarovat
a postrašit všechny děti, které už tradičně čekají na mikulášskou nadílku. Rozdíl je v tom, že dříve stačilo na
obdarování pár jablíček a ořechů, a dnes se dětem připravují celé koše cukroví a jiných dobrot. Čerti ale řádí
stejně dnes jako před léty…
Šestého prosince se také konaly poslední výroční trhy
v roce, na kterých se kromě jiného prodávalo i sladké
kynuté pečivo, zdobené rozinkami, figurky z fíků a sušeného ovoce, ořechy a perník.

K svátku Lucie se vztahovala řada pověr s nadpřirozenými bytostmi, kterým se přisuzovala možnost nepříznivě ovlivnit příští úrodu. Jádro těchto pověr tkvělo zřejmě
ve strachu z hladu, protože ten s mizejícími zásobami
a přibývající zimou hrozil lidem i domácímu zvířectvu.
Proto chodily bíle oděné ženy se zamoučněnou tváří,
s peroutkou a nožem v ruce, aby vysmejčily všechny
kouty světnice i chléva, vymetly všechny zlé síly a očistily příbytek před nadcházejícími svátky. Tyto ženy
„Lucy“ nebo „Lucky“ dbaly také přísně na zákaz předení, který tento den platil. Až později se z jejich obchůzky
vyvinulo pouhé strašení neposlušných dětí.
A po Lucii již začínaly přípravy na oslavu Vánoc.
Ať už se Vánoce slavily v průběhu staletí jakkoliv,
v obyčejích českého lidu se vždy prolínalo vítání nového života na zem a návratu Slunce se starostí o zabezpečení budoucí úrody, ale i uctění rodinného štěstí a vzájemné pospolitosti.
Štědrý večer na českém venkově byl vskutku štědrý.
I ten nejchudší chalupník se raději dlouho před tím postil, aby si pak mohl dopřát s rodinou devět štědrovečerních jídel. Většina pokrmů měla svůj symbolický význam, například „pučálka“ – kaše z naklíčeného a opraženého hrachu se jedla nejen pro zdraví, ale aby se urodilo hodně „kulatýho“ – symbol bohatství. O medu
a česneku se tvrdilo, že vyhánějí z těla neduhy a zlé
mocnosti. Na stole nechyběla ani hrst obilí, ovoce, chléb,
vařil se „černý kuba“ z krupek a sušených hub, vánoční
„odvárka“ ze sušeného ovoce.
Někde si potrpěli na povidlovou omáčku s kořením
a perníkem, ke které se přikusovala vánočka. Každý,
kdo ten den přišel, byl pohoštěn, výslužku dostala i domácí zvířata, ale i ovocné stromy a studny.
Dnešní Štědrý večer i ostatní vánoční svátky jsou pravým rohem hojnosti a v počtu jídel i darů se až přehání.
Štědrovečerní večer se neobejde bez smaženého kapra
s bramborovým salátem, na stole musí být tradiční jablkový závin, alespoň deset druhů vánočního cukroví,
vánočky plné mandlí a rozinek. Vánoční stromek září
řadou elektrických svíček, ověšený množstvím čokoládových figurek ve staniolu.
Pod stromečkem se vrší množství dárků pro každého
člena rodiny.
Čarovná moc Štědrého večera v představách lidu byla
využívána k nejrůznějším „magickým“ praktikám, zejména věštbám budoucnosti. Dívky a mládenci se snažili poodhalit svůj osud, hádalo se nejrůznějšími způsoby.
Ještě dodnes se někde lije olovo, hází pantoflem, pouštějí se po vodě rozsvícené lodičky z ořechových skořápek. Věštilo se také z jádřince jablka, překrojeného
napříč. Dívky chodily večer naslouchat k potoku, kde ze
zvuků vody pod ledem hádaly řemeslo svého budoucího
manžela, nebo třásly bezem se slovy: „Třesu, třesu bez,
ozvi se mi pes, kdes můj milý dnes?“
Vánoční stromeček se rozšířil do vesnického prostředí
až v průběhu 19. století. Do té doby byl hlavním zdobným prvkem a symbolem Vánoc betlém. Jeho tvůrci
vedle tradičních postav často zobrazovali i náměty z prostředí, které je obklopovalo. Proto v betlémech kromě
svaté rodiny můžeme spatřit i řemeslníky spolu s typickými vesnickými stavbami.
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Rčení „Na Štěpána není pána“ – tj. 26. prosince znamenalo, že toho dne končila služba chase a až do Nového
roku nastala doba volna, veselí a hlavně koledování.
Také tím dnem končívala služba a chasa odcházela do
jiné služby, k jinému hospodáři.
Koledníci roznášeli po staveních dlouhé pruty, vrbové
nebo trnkové letorosty zdobené sušenými plody, barevnými odstřižky, napučeným hrachem, ořechy nebo červenými jablíčky. Prut musel hospodář vyplatit penězi, odstrojil ho a uschoval, aby ho pak na jaře zasadil do pole,
osetého lnem. Koledníci dostávali kromě drobných
peněz i ovoce, kus vánočky, hrst křížal nebo sušených
švestek.
Období Vánoc končí 6. ledna svátkem Tří králů. Den
se prodlužuje, slunce se vrací a pod sněhem se skrývá
příslib jara a nové úrody.
I na Tři krále chodívali zde koledníci a stále ještě chodí.
Je to jedna z tradic, která stále přetrvává, a ty tři křížky
na dveřích všech chroustovických domů jsou toho milým potvrzením.
Z kroniky z r. 1886 čerpal Karel Zima
Pro zpravodaj vypůjčeno z archivu Libuše Smejkalové

Městys Chroustovice a mateřské centrum VČELKA zvou
Vás a Vaše ratolesti na tradiční Mikulášskou besídku

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
KDY:

9. 12. 2018 OD 14 HODIN

KDE: SOKOLOVNA CHROUSTOVICE
l

zábavný program

l

mikulášská nadílka
l

l

diskotéka

l

hry pro všechny

vstup zdarma

VÁNOČNÍ KONCERT

Letošní koncert se uskuteční v pátek 14. 12. 2018 opět
v kostele sv. Jakuba Většího
v Chroustovicích, vystoupí
známá zpěvačka Bára Basiková s pianistou.

BESEDA PRO DŮCHODCE
Letošní beseda se koná v pátek
30. 11. 2018 od 17 hodin v Sokolovně v Chroustovicích.
Vystoupí známá herečka Miriam
Kantorková a Lucie Kožinová.
Hudbou bude večerem provázet
Česká muzika.
Občerstvení i vstup pro seniory zdarma.

Začátek koncertu je v 18 hodin, pro veřejnost
bude otevřeno nejdříve v 1730 hodin.
Vstupné bude opět dobrovolné.

POZVÁNÍ NA AKCE V ZÁMKU

Doprava bude zajištěna následovně:
Březovice, Holešovice – na zastávce 16.15 hod
Lhota – u školy 16.25 hod
Poděčely – na zastávce 16.30 hod
Mentour – u váhy 16.35 hod

V pátek 30. listopadu 2018
Adventní trhy - prodejní akce pro veřejnost
za účasti více než 40 stánků externích prodejců
+ výrobky našich žáků (9 -16 hodin)

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 2. 12. 2018

V pátek 7. prosince 2018
Adventní koncert na zámku - pěvecký sbor
Otakar, Vysoké Mýto + raut + ochutnávka
zámeckých vín + prodej adventní vazby
Začátek v 18 hodin, nutná rezervace vstupenek
na tomto e-mailu:

Jaroslav.Balek@seznam.cz
V pátek 22. února 2019
Zámecký ples školy - akce spojená se stužkováním vycházejících žáků a bohatou tombolou.
Těšíme se na Vaši účast.
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VÁCLAV JANÁČEK: PYRENEJSKÝ ŠAMPION SE SLABOSTÍ PRO REKORDY

Už potřetí se Václav Janáček vrací na Evropský pohár
žokejů a tentokrát nepřijíždí sám. Spolu s ním míří z Pyrenejského ostrova do Prahy také dva kolegové, což
výmluvně svědčí o Janáčkových kontaktech i současné
pozici ve španělských dostizích, kde posledních sedm
let působí.
Ve svých 33 letech má rodák z Chroustovic u Chrudimi
na kontě pět titulů šampiona jezdců v Česku, pět ve
Španělsku a jeden na Slovensku. A stále dobývá nové
mety. V létě se stal teprve druhým českým žokejem po
Filipu Minaříkovi, který pokořil hranici 1000 vítězství.
Na Don Sanchovi si připsal vytoužené vítězství ve španělském derby a před měsícem nadchl suverénním triumfem s klisnou Blessed Kiss v českém St. Legeru bez
toho, aby v cílové rovině vůbec použil bičík.

V jeho sbírce úspěchů jsou na čestném místě vítězství
s hvězdnými vytrvalci Donnem Hallingem a Trip To
Rhodosem v St. Leger Italiano (Gr.3) a dva triumfy
v Českém derby (2006 Laureat, 2008 Tullamore). Kromě
toho posbíral dvanáct dalších vítězství v klasických dostizích sedmi různých zemí.
Od začátku kariéry také láme všemožné rekordy. Byl to
on, kdo vymazal z tabulek legendárního Vlastimila Smolíka a posunul v roce 2009 maximální počet vyhraných
dostihů na českém území během jednoho kalendářního roku na 82.
Dodnes je také nejmladším jezdcem se 100, 500, 1000
vítězstvími a navíc jediným Čechem, který jel v nejbohatším evropském dostihu Ceně vítězného oblouku
v Paříži.
Kromě deseti evropských zemí dokázal Janáček zvítězit
i v takových destinacích jako Maroko nebo Katar, kde
strávil část minulé zimy díky doporučení svého kolegy
a blízkého přítele Tomáše Lukáška.
Pohár pro celkového vítěze Evropského poháru žokejů
sice dosud nad hlavou nezvedl, ale už dvakrát po něm
sahal – v roce 2015 skončil celkově čtvrtý, o rok později
druhý.
Ve volném čase se věnuje dceři Viktorii a rád rybaří.
V. J.

Na rozdíl od mnoha kolegů a soupeřů Janáček nepochází
z dostihové rodiny. Poprvé se blíže setkal s koňmi až ve
čtrnácti letech. K tomu, že nastoupil na Střední školu
dostihového sportu a jezdectví, výrazně přispěl i fakt, že
v deváté třídě vážil pouhých 42 kilogramů. Už jako žák
začal dostávat pravidelné šance od trenéra Filipa Neuberga, jehož stáj v Pavlině dvoře u Mimoně se posléze stala
Janáčkovým prvním profesionálním působištěm.
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700. VÝROČÍ ZALOŽENÍ HOLEŠOVIC 1318 - 2018 (DOKONČENÍ)
XVI. století
Mikuláš Trčka ml. z Lípy byl zřejmě nemilosrdný,
prchlivý a krutý člověk, který se nezdráhal žádných zrůdných násilí, když dal svou druhou ženu, Kateřinu ze
Šelenberku a z Kosti roku 1507 pro manželskou nevěru
zaživa zazdít a umořit hladem. Jejího milence, jakéhosi
zemana Zdeňka Šanovce, který u něho sloužil, pak nechal stít. (Trčkové byli starý český rod rytířský a panský,
kdysi nejbohatší ze všech šlechtických rodů v Čechách.
Původně žili na tvrzi, později ve vsi na Hradecku. Známou postavou z dějin vlády Habsburků byl hrabě Adam
Trčka z Lipy - r. 1600 až 25. 2. 1634, kdy jako císařský
generál se stal švagrem a důvěrníkem Albrechta z Valdštejna. Vyznamenal se v bitvě u Lützenu, byl však zavražděn s Valdštejnem v Chebu).
Na počátku XVI. stol. náležely Holešovice a Březovice
Přibkům z Otaslavic - Petr I. (zemř. r. 1514). Za jeho
syna Petra II. Přibka se poprvé v roce 1543 připomíná
existence březovické tvrze, která byla v areálu dvora
strategicky vhodně umístěna. Na jihu, od řeky byla chráněna strmým svahem, na ostatních stranách byla zesílena
opevňovacími valy (z původní tvrze se zachovaly pouze
sklepy pod dnešním zámkem). Po smrti Johany Přibkové v r. 1569 se o rodové dědictví po ní a Petru I. Přibkovi podělili jejich potomci Adam a Jan a to tak, že Adam
si vzal holešovický dvůr a připojil ho k Honbicům (to je
obec jihovýchodně od Chrudimi, jejíž druhá část se nazývá Libanice) a Jan si vzal lidi osedlé (viz níže vysvětlivku) v Holešovicích a přičlenil je k Březovicům. Adam
své dědictví tvrze a dvora v Holešovicích rozšířil o hospodu a jednoduché obytné sídlo, jehož celku se pak říkalo Rakovec. Domnívám se, že to bylo v té době v jihozápadní části vesnice v místě, dnes rozděleném na pozemky, mající čp. 6, 7 a 8, a spolu s tvrzí bylo strategicky
umístěno na prudkém svahu nad řekou a ještě v prvé třetině 18. století patřilo vrchnosti. Jeho jedinou, později se
projevující slabinou byl právě zmíněný prudký svah nad
řekou, jehož podklad netvořil skalní masiv, ale jílovité
a pravděpodobně zvětralé pískovce, opuka a slínovité
sedimenty, které při velkých vodách snadno vodu nasávaly a způsobovaly sesuvy a trhání svahu a tím praskání
a pukání zdiva tvrze. To také vedlo po dalším století k jejímu zrušení a k prodeji pozemků celé panské usedlosti
tehdejším nájemcům a nevolníkům.
V Březovicích, po smrti Jana Přibka v roce 1579, se
o rodové majetky rozdělili vnuci Petra I. Přibka a to
tak, že spodní část březovického statku se starou tvrzí
tehdy získal Petr III. Přibek a druhou část březovického
statku s dílem holešovické vsi a Lipcem Albrecht Přibek, který ve své březovické části založil novou tvrz.
Původní tvrz s částí dvora začala být označována jako
dolní díl březovického statku, zatímco nová tvrz, připomínaná od r. 1598, jako horní díl. Za Přibků asi došlo
k renezanční přestavbě původní tvrze, čímž vzniklo jádro
dnešního zámku. Z této přetavby pochází většina obvodových zdí a část kleneb v přízemí.
Vysvětlivka k výrazu „osedlí“: jednalo se o majitele půdy,
diferencované podle majetku. Byli to především sedláci
– to byli láníci, 1/2 láníci, 1/4 láníci (1 lán = 20 ha), dále Posedci, či Zahradníci – měli malou výměru půdy, často nestačící k obživě, Domkáři – mající pouze domek a pozemek
pod ním, živili se prodejem vlastní prac. síly, Podruzi, či
Podnájemci – byli bez majetku, žili s celou rodinou u
sedláka a pracovali u něj. Neosedlí lidé – byli ti nejchudší, bez majetku a často bez trvalého bydlení – žebráci,
tuláci, ovčáci, cikáni, potulní komedianti a kriminálníci.

V tomto století narůstal počet neosídlených, opuštěných
a vylidněných vesnic, zvětšovaly se obrovské plochy
neobdělávané půdy, protože zem byla již vyčerpaná od
nezbytných živin, ale k jednomu pokroku došlo; u chalup se počaly doplňovat a stavět komíny pro odvod kouřových spalin; byly to povětšině dřevěné nebo proutěné
konstrukce či pleteniny, umístěné nad pecemi, každoročně, ale i častěji vymazávané měkkým, zvlhčeným jílem
a vyvedené nad střechu obydlí (tomu se říká vyhánět
čerta ďáblem!). Hradec Králové měl v té době asi 8 –
10 000 obyvatel, ve městech žilo kolem 15 % lidí. Pokud
se jedná o morovou nákazu, pak byl mor do Čech zavlečen 35 krát, v souhrnu na dlouhou dobu 35 let.
XVII. století
Dne 5. října roku 1616 prodal Adam Přibek Rakovec ve
Starých Holešovicích Anně Marii Kapounové z Damsdorfu na Zaječicích za 10 900 kop grošů českých.
Roku 1663 se dostal Rakovec do vlastnictví Marie
Františky, dcery Friedricha Lukavického z Lukavice,
jež byla provdána za Karla Gustava Kapouna ze Svojkova. Ten v Rakovci bydlel. Jeho syn Albrecht Ladislav
ho ve druhé polovině XVII.stol. dále prodal Janu Krištofu z Talmberka, biskupu královéhradeckému, který
jej později odkázal dvěma synům bratří svých Františka
Maxmiliana a Rudolfa. Ti pak pro dluhy prodali Rakovec dne 7.května 1699 Norbertu Libštejnskému z Kolovrat, pánu na Chroustovicích za 13 000 Zl. rak. Od té
doby patřil Rakovec, se svými staveními k panství
Chroustovickému.
Součástí dolního dílu Březovic byla i část Holešovic.
Tento majetek vlastnil Petr III. Přibek, který se ke
sklonku svého života začal utápět v dluzích. Po jeho smrti v roce 1608 prodali královští komisaři zmíněný dolní
díl Březovic Václavu Popelovi z Vesce. Od něho koupil
v r. 1609 tento statek Václav z Radotína. Vdova po
Václavovi z Radotína Markéta, rozená Haugvicová
z Biskupic odkázala v r. 1649 dolní díl Březovic s tvrzí
Václavu Haugvicovi z Biskupic (náležela sem ještě dolní část březovického dvora, část Březovic a Holešovic).
Potomci Jana staršího Přibka z Otoslavic Albrecht,
Aleš, Kateřina a Markéta prodali horní díl Březovic
s novou tvrzí 25. července 1650 Anně Magdaleně Vrochyňové ze Sulevic za 2600 kop míšenských (patřily
sem ještě horní část březovického dvora, díl vsi Holešovic a Lipec). Ta pak 7.července 1653 prodala tento horní
díl Březovic Marii Lucii Haugvicové z Biskupic, rozené z Nedabylic, manželce Václava Rudolfa Haugvice
z Biskupic, majitele dolního dílu Březovic, za 4 350 Zl.
rak. Tomuto rodu pak spojené Březovice i Holešovice
náležely víc jak 100 let. Horní tvrz se později, po roce
1667 již nikde nepřipomíná, zřejmě sloužila jen hospodářským účelům, takže splynula s ostatními hospodářskými budovami dvora. Tvrz stávala zřejmě v severní
části dvora, ale dnes už po ní není ani památky.
f

f

f

Pro Čechy a české země nastal tímto stoletím dlouhý,
nekonečný čas beznaděje a utrpení, který za následujících 300 let postihl téměř 15 generací zničující porobou,
robotou, bezuzdným vykořisťováním, útiskem, bezprávím, násilnou rekatolizací, bezohledným vyháněním
z vlasti, okrádáním, chudobou a hladem, znásilňováním,
křivdami, šikanováním, ponižováním, zesměšňováním,
týráním, mučením i vražděním.
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Jak k tomu došlo? Proti rostoucí absolutistické moci
Habsburků a katolického panstva s pronikajícím katolickým řádem jezuitů se již od počátku XVI. stol. utvořila
velká fronta protikatolické opozice, která se snažila jako
svůj program prosadit „Českou konfesi“, zajišťující
v českých zemích náboženskou svobodu nejen kališníkům, ale také Jednotě bratrské a luteránům. To se podařilo až v r. 1609, kdy císař Rudolf II. (1552 – 1612) vydal
tzv. Majestát, zaručující náboženskou svobodu.
Avšak následujícím výbojným a nenávistným postupem
panovníka a katolické církve se později situace vyhrotila
natolik, že vzbouřivší se šlechta ustavila stavovskou vládu, vypověděla jezuity ze země a počala organizovat
vojenský odpor proti habsburské moci. Nakonec sesadila
z trůnu habsburský rod a českým králem zvolila Fridricha Falckého. Začala tedy válka, ve které byly české
stavy hned na začátku zrazeny a přislíbená pomoc jim
poskytnuta nebyla, oproti Habsburkům, kterým naopak
spojenců přibývalo. Bitva na Bílé hoře 8. 11. 1620, ve
které se měly všechny rozpory vyřešit silou a jednou provždy a která trvala pouze 2 hodiny, se stala nejosudovější
bitvou v dějinách českého národa, který zde svou věc
a pravdu prohrál.
Válka pak trvala 30 let. 27 představitelů českého stavovského povstání bylo popraveno, takřka polovina
šlechtických rodin byla zbavena 115 panství a statků,
bylo zkonfiskováno 75 % naší půdy, která se tak dostala
do vlastnictví cizácké šlechty a velitelů vítězných vojsk
i s příslušnými osadami, vesnicemi a městy i s lidmi
v nich žijícími. A tak veškerá půda od té doby patřila císaři a vrchnosti, která ji pronajímala za robotní povinnosti a pevně stanovený nájem (přitom panská půda, tzv.
dominikál, nepodléhala zdanění, berní tíha ležela jen na
bedrech poddaných). Tento vztah se dědil z pokolení na
pokolení.
Robotní povinnost se zvýšila z předválečných 16 dnů na
156 dnů za rok. Muži robotovali do 55 let života, ženy do
50. Robota nevyplynula z nevolnictví, vycházela z vlastnictví propachtované půdy a chalupy a z rodového původu a výsad. Hlavní břímě válek a celého tíživého režimu
nesl poddanský lid na venkově. Více jak 2/3 obyvatelstva
Čech zahynulo mečem, hladem a morem. Ze 3 000 000
obyvatel zbylo v Čechách pouze 800 000 lidí.
Naše země se dostala do velmi zbědovaného stavu. Ve
vesnicích bylo mnoho stavení pustých, vyhořelých
a opuštěných. Jejich hospodáři, mnohdy celé rody vymřely v epidemiích nebo byly vyvražděny. Nezměrné
utrpení lidu přinášely i stálé průchody vojsk, jejich barbarské řádění a nekonečné rekvizice. Nebylo proto dost
lidí práceschopných, nebylo potahů, nářadí, nebylo možno všechna pole obdělávat, nebylo často ani co zasít.
Poddaní měli kromě pevně stanoveného nájmu, zvaného
„ourok“, a roboty vůči pánům ještě další povinnosti. Státu museli odvádět daň, která od třicetileté války do konce
vlády Marie Terezie nepředstavitelně narostla v důsledku
válek proti Turkům a válečných konfliktů i jinde v Evropě a církvi desátek, což byl obnos v porovnání s ostatními výdaji již nepodstatný.
f

f

f

Společenské změny po roce 1621 vyvrcholily násilnou
rekatolizací, která se stala hlavní příčinou největší masové emigrace v historii českého národa. Na základě veřejného protireformačního patentu královského místodržitele knížete Karla z Lichtenštejna z 13. 12. 1621 museli
duchovní „České konfese“ odejít z Prahy do 3 dnů po
vyhlášení a následně do 8 dnů z ostatních měst v Čechách. Další skupina musela odejít v letech 1622 a 1623,

jejich počet byl několik set lidí a týkal se i všech nekatolických mistrů všech kolejí Karolina (UK).
Od roku 1626 nesměli být přijímáni do měšťanského
stavu měst lidé nekatolického náboženství a stejně tak
jim byl upírán i přístup k řemeslům a živnostem. Od
téhož roku byl vydán zákaz oddávání nekatolíků a členům stavu panského a rytířského bylo přikázáno buď do
6 neděl přestoupit ke katolictví, nebo se vystěhovat ze
země. Neuposlechnutí tohoto nařízení mělo být posuzováno jako velezrada s trestem ztráty cti, majetku i života. Totéž se týkalo i nekatolických stavů. Katolictví bylo
vyhlášeno jako jediné, přípustné náboženství (v Patentu
ze 13. 5. 1627 nařídil císař Ferdinand II. všem občanům království přestoupit na katolickou víru). Podle odhadu histori-

ků (František Kavka) odešlo z řad svobodného obyvatelstva asi 36 tisíc rodin, to je zhruba 200 000 osob (tedy asi
víc jak 1/5 populace). Holešovice z téhož důvodu byli
nuceni opustit 3 osedlí, láníci (sedláci) Čihadlo, Starý
a Urban.
Paralelně s těmito drastickými opatřeními, realizovanými po potlačení stavovské protihabsburské rebelie a po
neslavné bitvě na Bílé Hoře v listopadu 1620 to šlo
i s naší měnou záměrně z kopce. Díky jeden a půlletému
působení tzv. mincovního konsorcia, jehož členy byli
mimo jiné Karel z Lichtenštejna, Albrecht z Valdštejna
a Pavel Michna z Vacínova, razily se mince s převažujícím podílem mědi a obsah drahého kovu v nich byl
snížen až na 1/10 původního objemu (v podstatě šlo
o osobní obohacování členů mincovního konsorcia, tedy o rozkrádání, dnes známé jako tunelování s tím, že vzniklé škody
zaplatili především poddaní a tedy lidé z vesnic). A tak byl

roku 1623 vyhlášen státní bankrot, kdy hodnota mincí
klesla až na 1/10.
V té době v oblastech mírného pásu Evropy vznikl znatelný pokles teplot, což se nepříznivě projevilo výrazným poklesem zemědělské produkce a následným nástupem hladomorů. V roce 1680 zemřelo hlady a na podvýživu v Čechách víc jak 100 000 obyvatel. Mor zasáhl
Čechy v tomto století 28 krát a hubil nemilosrdně zdejší
populaci po téměř 28 let.
Po všech zmíněných ranách, válkách a útlaku poklesl
počet obyvatel v Čechách hluboko pod stav našich lidí
(Čechů), žijících zde v X. či XI. stol.
XVIII. století
Kromě hospody a malé obytné části byl Rakovec
včetně tvrze, jako majetek Norberta Libštejnského
z Kolovrat, pána na Chroustovicích, pro značnou
zchátralost na počátku tohoto století stržen a fakticky
přestal existovat. Holešovice v té době už celé patřily
pod panství březovické, vlastněné hraběcím rodem
Haugviců. Ti pocházeli z Lužice, kde se v Budyšíně
připomínají již v r. 1225. Ve XIII. a XIV. stol. se někteří
z nich přestěhovali do Slezska, zejména Kladska
a později i do Čech na Chrudimsko. Sloužili Habsburkům
tak oddaně a dobře, že je monarchie dlouhodobě
odměňovala vysokými úřady a povyšováním do
šlechtických stavů.
Březovice patřily Haugvicům až do roku 1756, kdy je od
Františka Karla Haugvice z Biskupic koupil majitel
Rosic šlechtic Štěpán Vilém Kinský. V této době
k březovickému statku náleželo 5 vsí. Za Haugviců
došlo asi k dalším úpravám dolní tvrze, která byla již v r.
1756 nazývána zámkem. Po roce 1756 byly Březovice
spojeny s rosickým panstvím a zámek přestal sloužit jako
šlechtické obydlí. Byl upraven pro potřeby správy dvora.
Zámek byl potom ještě několikrát přestavěn.
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V Čechách žilo počátkem XVIII. stol. 1 400 000 obyvatel. Prohlubování bídy na vesnicích a neustálé zvyšování robotních povinností vedlo až k selským povstáním
v roce 1775.
Vedle roboty, materiálních dávek a řádných daní museli
vesničané přispívat i na válečná tažení Habsburků.
V roce 1777 byl každý sedlák povinen odvést 30 Zl. kontribuce, půlsedlák 15 – 20 Zl. a chalupník 10 Zl.
Sedláci byli bez milosti nuceni platit vedle kontribuce
i daně z krve, tj. dodávat císařské armádě vojáky.
Lid obecný decimovala i častá střídání majitelů (každý
z nich chtěl nahrabat peníze rychle a co nejvíce), neúrody a z nich pramenící hlad a infekční choroby. Silně se
v té době rozmohla zločinnost – loupeže a přepadávání.
Počet morových ataků podle záznamů v tomto období
poklesl na 5 úderů. V roce 1713 zemřelo v Praze 19 000
lidí, v roce 1714 zahynulo v Čechách téměř 1⁄2 mil.
obyvatel a morem byl zasažen i dobytek, v roce 1737
nelze vyloučit, že místo epidemie moru se jednalo o choleru a v roce 1771, kdy velmi nepříznivé podmínky způsobily značnou neúrodu, zapříčinil těžké ztráty na životech lidí spíše hladomor než mor.
XIX.století
7. září 1848 podepsal císař Ferdinand V. (1733 -1875)
patent, jímž byly zrušeny ve všech zemích západní části
mocnářství robota a poddanství spolu se všemi právy
vrchností nad poddanými. Za některá břemena však náležela vrchnosti finanční náhrada. Holešovičtí občané zaplatili za toto své osvobození 23 000 Zl., v čemž byla
i částka za likvidaci následků katastrofického požáru
obce 23. 5. 1852 ve výši 12 900 Zl., ale fakticky byla
zaplacena státu, a tedy bývalým vlastníkům usedlostí,
polí a luk (to vše pochopitelně s patřičným podílem císaři a jeho rodině). Ze všech občanů se tedy teoreticky stali
svobodní lidé, kteří mohli sami rozhodovat o svém dalším osudu, pokud by ale neměli dluhy. A takových bylo
málo, pramálo. Takže páni a jejich přisluhovači, pohůnci
a drábové odešli, ale nekončící, úmorná dřina a trvalé
starosti, jak se s těmi finančními závazky v určeném
čase vypořádat a přitom uživit rodinu, zůstaly.
Podle sčítání lidí v r. 1840 připadal v Maďarsku 1 šlechtic na 17 obyvatel, v rakouských zemích to bylo 1/350,
v Lombardsku – Benátsku 1/300 a v Čechách 1/828. Je
proto neodiskutovatelnou skutečností, že několik vln
pobělohorských konfiskací významně přispělo ke koncentraci šlechtického majetku a natrvalo změnilo Čechy a Moravu v zemi aristokratických velkostatků. Zdejší velmi bohatá, ale málo početná šlechta tvořila jen
zlomek celkové populace země, disponovala však obrovským majetkem. Její postavení a životní styl ji dokonce mnohdy stavěly na úroveň drobnějším panovnickým dynastiím Svaté říše římské. Na rozdíl od Uher,
Polska či západní Evropy v Čechách a na Moravě téměř
zmizela drobná pozemková šlechta.
Jen pro úplnost je třeba dodat, že od roku 1839 známe
jména všech majitelů hospodářských usedlostí, chalup
a domků, a taky víme, že k poslední velké úpravě zámecké budovy v Březovicích došlo v r. 1869 za Ferdinanda Kinského. Touto úpravou získal zámek v podstatě dnešní vzhled. Tehdy byla nově založena i zahrada na
svahu jižně od zámku. Kinským náležel zámek až do
roku 1924. Pak se stal příslušenstvím zbytkového statku.
Po roce 1828 mor z Evropy mizí. Zato se objevují nové,
epidemické, životu nebezpečné choroby jako neštovice, cholera, tyfus, obrna a další nemoci, ve XX. a XXI.
století AIDS.

XX. století
Druhou pražskou defenestrací, uskutečněnou odbojnými českými stavy 23. 5. 1618 jako důkaz, že svůj odpor
vůči bezohledné vládě dynastie Habsburků myslí vážně
a nebudou ho dále snášet jen se zaťatými zuby, byla odstartována třicetiletá válka, ve které jsme pro zrady
prohráli nejen bitvu na Bílé hoře a později i životy v ní
pozabíjených 2/3 Čechů ze 3 000 000 obyvatel, ale i budoucnost a existenci dalších 15 generací Čechů, které
musely prožívat v útrapách a pokoření po dalších 300 let.
Rakousko, jako mnohonárodnostní stát, ve kterém žilo
17 mil. Slovanů, 8 mil. Němců a 5 mil. Maďarů, bylo
zejména pro většinové etnikum nespravedlivé, nepřijatelné, neomluvitelné, nesnesitelné a nemorální.

Tady, velice zkrácená procházka historií Holešovic,
zahájená jakýmsi Štědroněm v roce 1318 a pokračující
vyjmenováním všech vlastníků vesnice do roku 1848,
končí úplným a definitivním rozvratem té zrůdné monarchie v roce 1918.
Všechny ty události a prožitá neštěstí a bolesti, způsobená poddaným lidem vládnoucími elitami pohltil čas,
a tak zapadly v nicotu minulosti. Kdopak si dnes vzpomene na robotu nebo hladomory, na vyvražďování venkovanů, na válečné běsy.
Spíše se do slávy vrací váleční zločinci - císařové v názvech významných komunikací, začíná se znovu opěvovat a mezi celebrity počítat již dávno zakázaná šlechta,
nabízejí se jí ministerské posty (či koryta a nevadí, že
neumí ani pořádně česky).
Neradostně by se nad tím podivovali naši předkové.
Raději dám slovo panu Františku Smejkalovi, kronikáři politické obce Staré Holešovice, a jeho zápis ocituji:
„Utrpení obyvatelstva bylo hrozné a jen naděje, že bude
lépe, že národu našemu nadejde okamžik svobody,
usnadňovala snášet válečné bídy a strasti.
Zpráva o převratu 28. října došla do Holešovic k večeru. Ač byl už soumrak, po chvíli o tom věděla celá obec.
Mnozí kroutili nad tím hlavami, celkově však tonulo vše
v radosti a nepopsatelné lásce a svornosti, takže okamžik
ten odbyl se zcela klidně, aniž by veřejný klid a pořádek
porušen byl. Vojíni ze svých posádek vraceli se svobodně
domů ve vojenských krojích, odhazujíce všechny odznaky hodnostní i armádní zkrachovaného císařství Rakousko-Uherského. Každý si blahovolně oddechl a s růžovou nadějí hleděl vstříc lepší budoucnosti ve svobodném státě Republiky československé.“
Ing. Zdeněk Skupien
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SPORT V CHROUSTOVICÍCH

Okresní�sout��4.�t�ída�mui

Okresní�p�ebor�mui
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Klub
Ko�í
Hroch�v�Týnec
Svratouch
Slati�any�B
Rvá�ov
Holetín
Mi�etice�A
Ronov�A
He�man�v�M�stec�B
K�ianovice
Chroustovice
Kameni�ky
Svídnice
Krouna�A

Z V
13 10
13 9
13 8
12 8
12 6
13 5
12 5
13 5
13 4
13 4
13 3
13 2
13 3
12 2

R P
S
0 3 �33:16
2 2 �35:22
3 2 �31:25
2 2 �48:16
3 3 �33:18
2 6 �25:18
1 6 �30:25
1 7 �24:33
3 6 �30:33
3 6 �30:44
4 6 �18:31
4 7 �18:28
0 10 �14:44
2 8 �23:39

B
30
29
27
26
21
17
16
16
15
15
13
10
9
8

Zápasy z 27. 10. 2018 jsme uzavřeli podzimní část sezony.
I přesto, že dnes kluci odjížděli k utkáním v oslabené sestavě
(chyběli Pešek, Zelený, Málek, Tučková, Dvořák J., Dvořák Š.),
podařilo se jim uhrát dobré výsledky. V sestavě Havlíček, Bárta, Beránek, Branda, Komárek, Válek, Pražák porazili Vítanov
a těsně prohráli s Prosetínem. Všem díky, hlavně pak Jardovi
Havlíčkovi, který nás v tom nenechal, Kubovi Brandovi, který
jel i přes svou nemoc, a Kubovi Pražákovi, který je teprve ročník 2014.
Díky také dnešním trenérům Milanu Bártovi a Michalu Válkovi, kteří to za mě dnes vzali. Na podzim mají vynikající bilanci. Ze čtyř koučovaných utkání uhráli 3 výhry a jednu prohru. Kluci díky. Tímto si dáme i pauzu v trénincích. Od teď až
do odvolání VOLNO.
Včas dám informaci, kdy začneme trénovat.
Díky J. V.

Výsledky starší přípravky

sobota 27.10.2018
Chroustovice-Vítanov 7:0 branky:1x Branda, 3x Komárek,
1x Havlíček, 1x Bárta, 1x Válek
Chroustovice-Prosetín 3:5 branky: 2x Havlíček, 1x Branda
neděle 21.10.2018 turnaj v Chroustovicích
Chroustovice-Hrochův Týnec 3:0 branky: Bárta, Komárek,
Beránek
Chroustovice- Prosetín 3:8 branky: 2x Málek, 1x Válek
neděle 14.10.2018 turnaj v Rosicích
Chroustovice-Rosice 1:9 branka: Málek
Chroustovice-Luže 5:6 branky: 3x Málek, Beránek, Branda
neděle 7.10.2018
Chroustovice-Orel 5:4 branky: 2x Branda, Komárek, Beránek,
vlastní
Chroustovice-Krouna 17:0 branky: 7x Málek, 3x Komárek,
2x Beránek, 2x Válek, Branda, Zelený, Bárta
neděle 30.9.2018 turnaj v Prosetíně
Prosetín - Chroustovice 10:0
Skuteč/Bítovany-Chroustovice 6:1 branka: Dvořák Josef
sobota 22.9.2018 turnaj v Hrochově Týnci
Rosice-Chroustovice 9:1 branka: Branda
Hrochův Týnec-Chroustovice 8:2 branky: 2x Málek

Klub
1. Na�eice�B
2. Mí�ov
3. Prachovice
4. Mi�etice�B
5. Jeniovice
6. Krouna�B
7. Skute��B
8. Bojanov
9. Vraclav
10. Trhová�Kamenice
11. M�stec
12. D�enice�B

Z
11
11
11
11
11
11
10
11
11
11
10
11

V
9
8
8
6
6
4
3
4
3
2
2
0

R
0
1
0
4
1
3
3
0
1
3
1
3

P
S
2 �45:11
2 �28:9
3 �29:11
1 �24:8
4 �30:20�
4 �28:27
4 �16:23
7 �26:35
7 �14:32
6 �13:34
7 �13:33
8 �12:35

B
27
25
24
22
19
15
12
12
10
9
7
3

sobota 15.9.2018 turnaj v Chrasti
Chroustovice-Orel 2:8 branky: Branda, Beránek
Chroustovice-Chrast 2:19 branky: Branda, Beránek
neděle 9.9.2018 turnaj v Chroustovicích
Chroustovice-Luže 0:4
Chroustovice-Hrochův Týnec 1:5 branky: 1x Bárta
sobota 25.8.2018 turnaj ve Vítanově
Orel-Chroustovice 3:8 (1:4) branky: 1x vlastní, 1x Bárta,
2x Dvořák Josef, Branda, Beránek, 2x Válek
Chroustovice - Vítanov 8:3 (4:2) branky: 3x Beránek,
2x Válek, Dvořák Josef, Branda, Dvořák Štěpán

TJ Sokol Chroustovice

19. 10. - 21. 10. 2018 jsme se zúčastnili Wellness cvičení
v Bystrém u Poličky. Cvičení bylo náročné, ale zajímavé.
l 10. 11. 2018 od 9 hodin se konal 3. ročník memoriálu
Pavla Rejmanave stolním tenisu.
l 24. 11. 2018 od 20 hod. Sokol pořádá Kateřinskou zábavu
- hraje Bonesaver Rock band v sokolovně v Chroustovicích.
Jste srdečně zváni.
Srdečně blahopřejeme našim členům Sokola: Mgr. Petru Schejbalovi a Jaroslavu Besperátovi k 75. narozeninám, Ludmile
Schubertové k 70tinám a Renatě Koucké k 50. narozeninám.
l

Vzdělavatel M. Teplá
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