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KVĚTNOVÉ OSLAVY 2019
Letošní květnové oslavy pořádal Městys Chroustovice ve spolupráci se Základní školou T.G.Masaryka a mateřskou
školou Chroustovice v sobotu 18. 5. 2019 opět v areálu základní školy. Téma letošních oslav bylo „RETRO aneb
Přijela k nám pouť“. Po přivítání paní starostkou seznámil moderátor Mgr. Luděk Pinta všechny přítomné s programem a na pódium pozval děti z mateřské školy, aby předvedly své vystoupení.
Jako další bod programu jsme zase po roce rádi přivítali kapelu „Kaťáčci“ pod vedením Bc. Marka Jirovského.
Po nich pobavilo všechny vtipné vystoupení „Felixe Holzmanna revival“.
Od 15 hodin jako třešnička na dort byla pozvána skupina ABBA WORLD REVIVAL a svým 90minutovým vystoupení nadchla snad každého. Nestárnoucí hity skupiny ABBA jsou oblíbené u všech věkových kategorií.
Doprovodný program zajistili žáci základní školy, kteří připravili panely na téma RETRO a přinesli ze svých domovů neuvěřitelnou spoustu věcí na výstavu.
Pro nejmenší byl připraven zdarma velký a malý řetízkový kolotoč, vláček a houpačky. Bohatého občerstvení
bylo dostatek, takže si všichni mohli užít krásné letní odpoledne.
Poděkování patří všem, kteří se na této akci podíleli, především dětem a zaměstnancům základní i mateřské školy
a v neposlední řadě sponzorům této akce.

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané 11.3. 2019
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
l plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
l bere na vědomí hospodaření městyse za měsíce leden
– prosinec 2018,
l schvaluje rozpočet městyse Chroustovice na rok 2019
jako přebytkový.
Celkem příjmy rozpočtu
33 800 000,- Kč
Celkem výdaje rozpočtu
30 400 000,- Kč
Přebytek rozpočtu ve výši
3 400 000,- Kč
Financování – převod části přebytku na ZBÚ
- 1 047 000,- Kč
Financování – splátky dlouhodob. přijatých půjč.
prostředků
- 2 353 000,- Kč
Financování celkem ve výši - 3 400 000,- Kč
Dále schvaluje závazné ukazatele rozpočtu pro Základní
školu T. G. Masaryka a mateřskou školu, Chroustovice,
okres Chrudim ve výši 2 764 000,- Kč,
l prodej části pozemkové parcely č. 896/1, ostatní plocha v k.ú. Lhota u Chroustovic dle žádosti kupujícího
M.T. za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady
spojené s vyměřením a převodem pozemku hradí kupující.
Poplatníkem daně z nabytí nemovité věci je nabyvatel,
l revokuje (ruší dřívější rozhodnutí) usnesení ZM ze
dne 26. 9. 2018 bod č.4 schválení prodeje 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 M. J. za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady spojené s vyměřením a převodem pozemku hradí kupující. Poplatníkem
daně z nabytí nemovité věci je nabyvatel,
l schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 896/1,
ostatní plocha v k.ú. Lhota u Chroustovic dle žádosti
kupujícího M. J. za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady spojené s vyměřením a převodem pozemku hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovité
věci je nabyvatel.
Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané 10.6. 2019
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
l plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
l celoroční hospodaření a výsledek hospodaření za rok
2018 a dále závěrečný účet městyse za rok 2018 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za
rok 2018 bez výhrad,
l účetní závěrku městyse Chroustovice za účetní období roku 2018,
l bere na vědomí celoroční hospodaření a výsledek
hospodaření za rok 2018 a dále závěrečný účet DSO
„Rozšíření vodovodu Chroustovice“ za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2018 bez výhrad,
l bere na vědomí celoroční hospodaření a výsledek
hospodaření za rok 2018 a dále závěrečný účet DSO
„Svazku obcí Košumberska“ za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 bez
výhrad,
l bere na vědomí hospodaření městyse za měsíce leden – duben 2019,
l schvaluje rozpočtové opatření č. 1-2/2019,
l schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 676,
ostatní plocha, v k.ú. Chroustovice (cca 31 m2) kupujícímu Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8,

Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005
za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady spojené s vyměřením a převodem pozemku hradí kupující.
Poplatníkem daně z nabytí nemovité věci je nabyvatel,
l schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 498/2,
ovocný sad, v k.ú. Mentour dle předloženého návrhu, za
účelem výstavby rodinného domu, kupujícímu M. K., za
cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady spojené
s vyměřením a převodem pozemku hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovité věci je nabyvatel,
l schvaluje prodej pozemkové parcely č. 810/24, ostatní plocha, v k.ú. Holešovice o výměře 17 m2 kupujícímu
P. L., za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady
spojené s převodem pozemku hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovité věci je nabyvatel,
l schvaluje bezúplatný převod části pozemku parcelní
číslo 480/18, ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú.
Chroustovice z vlastnictví České republiky, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00
Praha 3, LV 10002 do vlastnictví Městyse Chroustovice
LV 10001,
l ZM projednalo žádost č.j. CHR 633/2019 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 2019/2020. 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,
l schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
Městyse Chroustovice pro SK Chroustovice ve výši
100 000,- Kč na provozní činnost oddílu kopané v roce
2019, dotace nesmí být použita na nákup hráčů, a částku
ve výši 50 000,- Kč na dokončení opravy půdních prostor a schodiště na půdu v objektu kabin hráčů,
l ZM bere na vědomí zprávu o provedené daňové kontrole Finančního úřadu pro Pardubický kraj u dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ve výši 450 000,-Kč na
akci „Chroustovice – Dopravní automobil“ realizované v roce 2017. Kontrolou nebylo zjištěno porušení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na tuto akci a tím nedošlo
k porušení rozpočtové kázně.
POZVÁNKA DO KNIHOVNY
Chroustovická knihovna, která slouží čtenářům
z Chroustovic i ze všech místních částí, byla z fary
přemístěna do budovy Úřadu městyse Chroustovice.
Její dvě prostorné místnosti jsou v přízemí a nabízejí
lepší prostředí i určitý komfort.
Kromě jiného jsou zde vystaveny některé z originálů
obrazů chroustovických malířů Jaroslava Haška nar.
27.11. 1907 a Bohuslava Suchého nar.18. 7. 1907.
Knihovna je otevřena každé pondělí od 8 do 14 hodin
a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin.
Přijďte se podívat, popovídat si nebo odpočinout, než
Vám pojede autobus.
Čekáme a těšíme se na Vaši návštěvu po celý rok.
Hana Téglová, knihovnice
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OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍMI AKCEMI

Dětský karneval 2019 v Chroustovicích

Dětský karneval 2019 v Městci
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Ukliďme si Chroustovice 27. 3. 2019
Domov mládeže se stará také o pořádek
v obci a okolí
Tradiční a každoroční aktivitou domova mládeže v rámci Dnů Země je sběr odpadu.
8. 4. 2019 jsme za pěkného slunného počasí
vyrazili po chroustovickém okolí.
Sedmdesát žáků s šesti vychovatelkami uklízelo příkopy směr Žilovice, Holešovice, Městec
a Poděčely.
Zkrátka nepřišlo ani vnější okolí zámeckého
oplocení, říční koryto, ale i parky a náměstí
v Chroustovicích.
Nasbírali jsme 11 pytlů odpadu a nashromáždili několik kupek objemnějšího odpadu. Ten byl
za pomoci technických služeb městyse odvezen na skládku.
J. B.

Odměna za úklid

Pomáhali i nejmenší

Pálení čarodějnic 30. 4. 2019
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VODĚNÍ JIDÁŠE O VELIKONOCÍCH 2019
Velikonoční zvyk, který patřil k Velikonocům stejně jako pomlázka, se dodnes udržel již pouze ve 2 % vesnic
v Pardubickém kraji.
Jsme velice rádi, že i Chroustovice a její místní části jsou součástí této obyčejové tradice.
Proto děkujeme všem malým i větším chlapcům a jejich rodičům, že za každého počasí v Bílou sobotu tento zvyk
předávají dál.

Chroustovice 1. parta

Chroustovice 2. parta

Vodění Jidáše v Městci

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ SDH HOLEŠOVICE 11. 5. 2019
V Holešovicích u struhy se konalo základní kolo hasičského sportu, kterého se zúčastnili muži, veteráni, ženy a děti.
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Na programu soutěže byla ukázka hašení hořícího domu, které se ujali mladí hasiči z Chroustovic.
SDH Chrudim předvedla ukázku vyproštění osoby z havarovaného auta.

Děkujeme sponzorům a všem, kteří se podíleli na přípravě této akce.

SDH Holešovice

MEDAILE PRO OBČANA HOLEŠOVIC

V pátek 7. června 2019 byl
v Přibyslavi oceněn medailí Za
záchranu života člen SDH Holešovice pan Martin Branda.
Před rokem svou duchapřítomností zachránil život svému kolegovi Karlu Kouckému.
Martinovi gratulujeme.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ČERVNU 2019
V sobotu 15. června 2019 jsme v obřadní síni městyse opět přivítali naše nejmladší občánky.
Po více než 10 letech máme v Chroustovicích opět dvojčátka Ellu a Tobiáše, která se narodila Tomáši a Katce
Brandovým.
Dále jsme přivítali Karolínku Navrátilovou a Elišku Johanovou.
Rodičům přejeme: Ať Vám Vaše děťátka přinesou hodně lásky, smíchu a něhy, ať prozáří každý den štěstím a radostí.

Eliška Johanová

Ella a Tobiáš Brandovi
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Karolína Navrátilová

KOMUNITNÍ ŠKOLA CHROUSTOVICE, z.s.

Nabídka aktivit pro školní rok 2019/2020
Komunitní škola spolupracuje se základní
a mateřskou školou Chroustovice
Vážení příznivci Komunitní školy Chroustovice, vstoupili jsme do devátého roku naší činnosti.
Děkujeme Vám za Vaši podporu a přízeň a těšíme se na
setkání v novém školním roce 2019/2020.
Anglická konverzace pro žáky
Konverzace v anglickém jazyce bude probíhat formou
her, písniček, básniček a dramatické výchovy. Kroužek
bude stejně jako v loňském školním roce ukončen vystoupením žáků v anglickém jazyce pro rodiče a veřejnost.
Určeno:
pro žáky 1. i 2. stupně
Termín:
úterý 13:15-14:00 hodin a dále
podle počtu dětí
Cena:
1000,- Kč/školní rok
Lektor:
Jana Krausová
Kurz začíná:
úterý 24. září 2019
Nabídka kroužků pro mateřskou školu
Angličtina hrou
Termín:
čtvrtek 14:45 - 15:30 hodin
Rozsah:
12 hod./pololetí
Cena:
450,- Kč/pololetí
Lektor:
Lenka Zářecká
Kurz začíná:
čtvrtek 26. září 2019

Keramika žáci 6. - 9. třída
Termín:
čtvrtek od 15:30 -17.00 hodin
Rozsah:
26 hod./pololetí (1x týdně/2 hod.)
Cena:
1000 Kč/pololetí
Keramika pro dospělé
Termín:
čtvrtek od 17:00-19:15 hodin
Rozsah:
26 hod./pololetí (1x týdně/2 hod.)
Cena:
1300,- Kč/pololetí
Taneční kroužek
Termín:
Rozsah:
Určeno:
Cena:
Lektor:
Kurz začíná:

Sportovní hry zaměřené na atletiku
Určeno:
5. - 9. třída
Termín:
dle dohody s lektorem
Rozsah:
12 hod./pololetí (1x týdně/1 hod.)
Lektor:
Mirka Kaplanová
Cena:
400,- Kč/pololetí
Kurz začíná:
poslední týden v září
NOVINKA
Na tento školní rok jsme pro zájemce připravili
víkendový kurz šití, který povede Petra Baráková.
Ukáže Vám, jak pracovat se šicím strojem, nastavit ho, jak připravit střih a nastehovat a spoustu
dalších vychytávek týkajících se šití.
Termíny:
sobota 12. 10. 2019
sobota 19. 10. 2019
sobota 2. 11. 2019
vždy od 8.00 – 12.00 hodin v budově Základní
školy Chroustovice
S sebou si přineste: jehlu na stehování
špendlíky
ostré nůžky
krejčovský metr
papír na střihy (průhledný,
hedvábný)
vlastní šicí stroj je výhoda
vlastní látky (možnost i odkoupit od lektorky)
Cena:
400,- Kč za tři soboty
Pokud se Vám kurz bude líbit, můžete pokračovat
v dalším za 350,- Kč, a to v termínech:
11. 1. 2020, 25. 1. 2020, 1. 2. 2020
opět od 8.00 – 12.00 hodin s Petrou Barákovou

FLORBAL (kontaktní osoba Michal Kováč,
tel. 602307349, e-mail kovac@fbkolymp.cz)
První, druhá a třetí třída
Termín:
pátek od 14:00 -15:00 hodin
Rozsah:
15 hod./pololetí (1x týdně/1 hod.)
Cena:
800 Kč/pololetí
Kurz začíná:
v pátek 27. září 2019
Čtvrtá a pátá třída
Termín:
pátek od 15:00 -16:00 hodin
Rozsah:
15 hod./pololetí (1x týdně/1 hod.)
Cena:
800 Kč/pololetí
Kurz začíná:
v pátek 27. září 2019
Druhý stupeň šestá až devátá třída
Termín:
pátek od 16:00 -17:00 hodin
Rozsah:
15 hod./pololetí (1x týdně/1 hod.)
Cena:
800 Kč/pololetí
Kurz začíná:
v pátek 27. září 2019
Keramika
Všechny keramické kroužky začínají
ve čtvrtek 26. září 2019, lektor Ludmila Kociánová
Keramika žáci 1. - 2. třída
Termín:
čtvrtek od 13:00 -14:00 hodin
Rozsah:
14 hod./pololetí (1x týdně/1 hod.)
Cena:
900 Kč/pololetí
Keramika žáci 3. - 5. třída
Termín:
čtvrtek od 14:00 -15:30 hodin
Rozsah:
26 hod./pololetí (1x týdně/2 hod.)
Cena:
1000 Kč/pololetí

pondělí 15:00-16:00 hodin
14 hod./pololetí
1. a 2. stupeň
400,- Kč/pololetí
Linda Téglová
v pondělí 23. září 2019

KONTAKTY
Informace podává a dotazy Vám zodpoví Ludmila
Kociánová, tel.: 799 516 841,
e-mail: koschroustovice@seznam.cz
Komunitní škola Chroustovice, z. s.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHROUSTOVICE
Uctění památky obyvatel Ležáků
Ani letos jsme nevynechali možnost uctít sportovním
výkonem památku obyvatel vyhlazené osady Ležáky.
Ve středu 10. dubna 2019 se 25 žáků vyšších ročníků
zúčastnilo 6. ročníku přespolního běhu mládeže.

Květinový den
Ve středu 15. května 2019 jsme si připomněli Český den
proti rakovině. Zakoupením žlutého kvítku jsme přispěli
na léčbu nemocí spojených s kouřením. Naši žáci byli
i členy hlídek, které ráno vyrazily do ulic, aby i s pomocí
letáčků varovaly před následky návykových látek.

Noc s Andersenem
Ve čtvrtek 11. dubna 2019 si žáci z 1. stupně přinesli
do školy spacáky a při tradiční Noci s Andersenem si
připomněli dílo Karla Čapka Doktorská pohádka.

Pasování na čtenáře
V úterý 21. května 2019 odpoledne se sešli v sále naší
školy prvňáčci, kteří zde za podpory svých rodičů
předvedli své čtenářské dovednosti, složili čtenářský slib
a byli pasováni na čtenáře.

Po škole se pohybovalo celý večer mnoho doktorů
a zdravotních sestřiček.
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Hrošiáda
V úterý 4. června 2019 se vybraní žáci naší školy zúčastnili jarního kola atletické Hrošiády. Na sportovišti v Hrochově Týnci za horkého letního počasí podali naši reprezentanti skvělé výkony ve skoku, hodu, sprintech i závěrečné štafetě. Družstvo z 1. stupně vybojovalo v konkurenci osmi škol skvělé 3. místo.

iKID
V úterý 5. března 2019 se tým složený z žáků 8. ročníku
zúčastnil v Praze soutěže v rámci stáže projektu iKid.
Více o projektu na www.ikid.cz. A protože náš tým zvítězil, odnesl si hodnotné ceny a navíc mohl ukázat paní
učitelce pražské Zetko - prostor pro generaci „z“.
11. června 2019 se pak konalo finále.

Náš tým vymyslel projekt, který se nazýval „Napříč generacemi“. Chtěli jsme sblížit věkově různé generace.
Uspořádali jsme několik schůzek se zaměřením na moderní techniku a rukodělné činnosti.
Vedle toho jsme absolvovali schůzky, které se konaly
v Praze, odtud jsme si odnesli spoustu nových informací
o marketingu a podnikání.
V úterý 11. 6. 2019 nastalo finále. Hlavní cenou byl zájezd do středisek Facebooku, Googlu a Microsoftu
v Dublinu. Náš tým sice nevyhrál, ale odnesli jsme si
spoustu nových zážitků a zkušeností. Jsme za to strašně
moc rádi.
Velké poděkování patří paní učitelce Peterkové za veškerou pomoc a čas nám věnovaný.
Žáci 8. třídy

Den otevřených dveří v Rosicích
V pátek 14. června 2019 navštívili žáci 5. až 9. ročníku
ZD Rosice, kde probíhal Den otevřených dveří.
Návštěvníci si mohli projít celý areál po naučné stezce
a poznat práci se zemědělskými zvířaty i stroji.

Co je iKID
iKid je vzdělávací projekt založený na principu zážitkového učení. Má inspirovat a podpořit české školy
v tom, aby u dětí rozvíjely kreativní a inovativní myšlení. Pod vedením učitelů a mentorů jednotlivé skupiny
vytvářejí své vlastní nápady. Projekt probíhal od října
2018 do června 2019.
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Od března uběhla dlouhá chvíle,
ve školce převládala píle.
Přečtěte si kousek básně,
ať víte, jak je ve školce krásně.
Měsíc duben jsme divadlem zahájili,
kulturní prožitek v dětech nacházeli.
Nechyběli hasiči a policie, jsme poučeni,
snad bude léto bez havárie.
Bezpečnost máme v malíčku,
zážitky schované i v srdíčku.

V květnu jako každoročně,
u školy na podiu,
tančili jsme všichni krásně,
dostali jsme pochvalu.
Spartakiáda i rebelové,
zahájili oslavy květnové.

V červnu svítilo nám sluníčko,
a tak cestovali jsme maličko.
Autobusem na výlet,
pohádkový vidět svět.
Karkulka a Sněhurka,
všude samá chaloupka.
Kdo v nich bydlel, to se ví,
pohádkové postavy.
Poslední den v měsíci - 30. dubna,
čekala nás oslava, nechyběla hudba.
Pět ježibab s jedním okem,
letí, letí nad potokem.
V jídelně pak s námi svačí,
pět ježibab na tryskáči.
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Poté naše předškoláky,
pasovali jsme na školáky.
Všechno jednou končí,
a jako každý rok i oni se s námi loučí.

POZVÁNKA DO LETNÍHO KINA

Vzpomínky uchováme v srdíčku,
slzy utřeme si na víčku.
Hezká školní léta,
vás teď všechny čeká.
Prázdniny vám začínají,
školky dveře zavírají.
Naše báseň právě končí
a školka se s vámi loučí.
Děkujeme všem, kteří si na nás v průběhu
celého školního roku vzpomněli
a naši školku, ať už malým nebo velkým
dárkem obdarovali.
Poděkování patří zejména paní starostce Marii
Tlapákové a Městysi Chroustovice, paní
ředitelce Mgr. Marii Houdkové, rodičům
M. Šrůta, V. Skupeně, O. Havlíčka, A. Krausové.
Dále panu Novotnému z Ostrova, jablíčkovému
dědečkovi, Odbornému učilišti a S & Ř, CH
KOVO.
Kolektiv MŠ

POZVÁNKA NA SOUTĚŽ

SDH Chroustovice si Vás dovoluje
pozvat na další ročník
soutěže v požárním útoku
O pohár starostky
Městyse Chroustovice
KDY: v sobotu 7. září 2019 od 10 hod.
KDE: na školním hřišti
- 11 -

PRONÁSLEDOVÁNÍ NEKATOLÍKŮ A 30LETÁ VÁLKA

Autor historických příspěvků Ing. Zdeněk Skupien

Doba bezpráví se na devadesáti procentech obyvatel
české země projevovala téměř již od data zaevidování
osady Staré Holešovice do zemských desek jako nového
plátce daní králi a vládnoucí šlechtě.
Tehdy vyslovované kritiky nespokojených poddaných i k
prostopášnému životu příslušníků římskokatolického
kléru vyúsťovaly z popudu kněží až ke krutému a krvavému násilí biřiců, kteří potlačovali na pobožnostech
a náboženských setkáních nekatolíků takové projevy
bouřícího se lidu. Je zcela přirozené, že v době tak těžké
pro život těch nejobyčejnějších lidí zde vyvstal kazatel,
který byl schopný jim vysvětlit příčiny jejich strastiplné
existence a otevřít jim novou naději, jak znovu nalézt
svou cestu k Bohu. Byl čestný, vzdělaný, vyznávající
pravdu, spravedlivý a nepodplatitelný, s vrozeným talentem získávat důvěru a přízeň lidu a být tak jejich vůdčí
osobností. To vše přinesl lidem člověk jménem Jan Hus.

Narodil se v Husinci, asi v roce 1371. Pocházel z chudé
rodiny a studoval na Filosofické fakultě University
Karlovy, kde dosáhl v roce 1396 hodnosti Mistra svobodných umění a v roce 1401 byl povýšen do funkce
děkana. V roce 1402 se stal veškerým věřícím lidem
milovaným a velmi žádaným a navštěvovaným kazatelem v Betlémské kapli, kde byla navíc kázání proslovována jen česky; v ostatních pražských kostelích to bylo
většinou německy. Dále cituji:
„Ve svých kázáních kritizoval mistr Jan Hus církevní
zlořády, svatokupectví, nemravný život a mamonářství
kněží. V těchto proslovech ukládal v podobě Božího zákona přítomným naslouchajícím věřícím ty hlavní principy společenské spravedlnosti a humanismu. Mistr Jan
Hus zvlášť zdůrazňoval, že vládnoucí třídy mají faktickou
moc ve společnosti, jen pokud se řídí zmíněným Božím
zákonem. Pokud tak nečiní, ztrácejí moc i vládu a pod- 12 -

daní mají nejen právo, ale i povinnost se jim vzepřít.
Rozhodujícím kriteriem je přitom rozum. Universální
moc rozumu, která je výslovně dána i lidovým masám,
slouží jim k dosažení vlastní emancipace“.
Toto byly jeho hlavní teze, které vysvětloval svým
souvěrcům, a nikdy své názory neodvolal. Věděl, že
narůstá zloba a nenávist katolických kněží k němu, a to
v takovém rozsahu, že jeho smrt byl jediný způsob, jak
se ho zbavit. Jak ho navždy umlčet a osiřelým věřícím
pod obojím navždy zničit jejich odpor ke zhýralému katolickému kněžstvu a naději v toužebně očekávaný
příchod věčného míru, pravdy a spravedlnosti na zemi.
Navíc to vše se dělo v době papežského schismatu, kdy
byl jeden papež v Římě a druhý v Avignonu (ve Francii).
Oba papeži, zástupci Boha na zemi, proti sobě stáli jako
dva nepřátelské tábory a na válku mezi sebou potřebovali
již jen chybějící peníze. Proto nástupce papeže Alexandra V. - papež Jan XXIII. vydal papežskou bulu, která
jako Boží zákon umožňovala kněžím katolické církve
prodávat zbohatlíkům odpustky za spáchané hříchy
(i zločiny) a stala se tak pro papežskou pokladnu a církev
vůbec velkým zdrojem příjmů. Tentýž smysl mělo
i papežovo rozhodnutí nadále vysoké kněžské hodnosti
prodávat zájemcům, kteří za ně nabízeli nejvíc peněz.
Nato kazatel mistr Jan Hus zdůrazňoval ve svých
kázáních potřebu mravní čistoty křesťanstva a nemilosrdně káral tyto stále narůstající zlořády duchovenstva. Papežský dvůr obratem vyhlásil novou klatbu proti
Husovi, nakázal zbořit Betlémskou kapli a nad Prahou
vyhlásil interdikt (zákaz služeb božích). Mistr Jan Hus
musel Prahu opustit. Jinak by nemohli být pohřbíváni
zemřelí lidé, nemohlo být lidem poskytováno poslední
pomazání, nemohly být prováděny zpovědi a přijímány
sv. hostie, nemohly být uskutečňovány svatby, narozené
děti nemohly být pokřtěny, v kostelích a kaplích by nemohly být slouženy mše, nemohlo být prováděno
vysvěcení atd. Proto mistr Jan Hus Prahu opustil.
O mistru Janu Husovi víme, že nebyl jen kazatel, teolog,
reformátor, filozof, rektor UK, spisovatel, znalec nejméně
3 jazyků, ale i reformátor českého jazyka a jeho gramatiky (zjednodušil pravopis vypuštěním spřežek a všech
zastaralých mluvnických tvarů, čímž vytvořil podmínky
pro další zjednodušení češtiny a základ nové spisovné řeči).
V té době vznikla řada jeho nejvýznamějších knih. Dříve
psal latinsky, ale v té době chtěl lépe lidu posloužit,
a proto psal česky. Mezi jeho nejvýznamnější knihy patří
Výklad víry Desatera a Páteře (tj. Otčenáše), Poznání
pravé cesty ke spasení, O manželství, O svatokupectví,
výbor svých kázání zvaných Postilla a další.

V tomto vypjatém čase vyzval císař Zikmund (Lucemburský, +1437) Jana Husa, aby své učení jel obhájit do
Kostnice, kam byl za tím účelem svolán obecný koncil.
K tomu dostal Jan Hus od císaře glejt, který mu zajišťoval bezpečný pobyt v Kostnici a stejně tak ho měl ochraňovat po ukončení koncilu při jeho návratu do své vlasti,
do Čech. Přes existující glejt, podepsaný samotným císařem Zikmundem, byl po příchodu do Kostnice zatčen
a po různých věznicích a klášterech nepřetržitě vláčen až
do svého konce. Nebylo mu umožněno, aby se setkal se
svým přáteli, veškerá tam došlá korespondence mu nebyla předána. Mezi Husovy nejhorlivější žalobníky z české
strany patřil Štěpán Páleč, dříve jeden z jeho nejlepších
přátel. Mistr Jan Hus do poslední chvíle odolával a odolal všem na něj nakydaným lžím, výhrůžkám a vykonstruovaným obviněním. Koncil mistra Jana Husa zločin-

ponovala 450 000 žoldnéři (Španělé jich měli 300 000
a Němci 100-200 000).
Jejich protivníkem byla Protestanská unie (spojující
Švédsko, Nizozemsko, Francii od r.1635, země Koruny
české v letech 1618 – 1620, Braniborsko – Prusko, Bádensko, Württembersko, Brunšvicko, Lünebursko, Sasko, Anglii, Skotsko, Sedmihradsko, Rusko, Osmanskou
říši a další). Spolek Protestanské unie postavil tehdy armádu o síle 495 000 žoldnéřů.Tento válečný kontingent
naplňovali Švédové a Francie po 150 000 žoldnéřích,
Němci 100 000, Holanďané 75 000 a Dánové 20 000
vojáků.

Žoldnéři se dopouštěli krutosti na civilním obyvatelstvu

ně odsoudil k trestu strašlivé smrti upálením za živa.
Hranice i s Husovými ostatky byla po upálení vhozena
do řeky Rýna, aby si jeho přívrženci neudělali z hrobu
poutní místo. Stalo se to 6. července roku 1415.

Stížný list české a moravské šlechty proti Husovu upálení

Nezapomněli jsme tedy na útrapy našich holešovických
předků. Nezapomněli jsme ani na ostatní Čechy, Moravany a Slezany, obývající v té době českou kotlinu, plnou
hrůz, násilí a vražd. Víme, že následně po upálení mistra
Jana Husa prožívali tito lidé se svými rodinami důsledky
krutého pronásledování husitů a zvěrstev husitských válek. Pro ty nejmocnější to byla jakási dlouhodobá příprava na následující válku zvanou později „třicetiletá“
a také „dlouhá“. Byla to válka zahájená v Čechách a později se rozšířila na zbytek území Svaté říše římské.
Tam již proti sobě stála zformovaná uskupení katolické
ligy (obsahující Habsburskou říši, Rakousko, Uhersko,
země Koruny české (po r. 1620), Dánsko, Norsko, Polsko, Bavorsko. Sasko, Kolínské, Trevírské a Mohučské
kurfiřtství, Papežský stát, přechodně Francii, také Albrechta Waldsteina a další). Katolické liga v té době dis-13 -

Pro český lid to byla válka osudová a svým strategickým
cílem našich nepřátel vyhlazovací. Ze 3 milionů lidí českého národa ztratily svůj život víc než 2 miliony Čechů
(téměř 80 %, což znamená 4 lidé z 5).
Do našich zemí vpadli cizáci, páni i kmáni. Vůdčí představitelé evropských států, monarchové a jiné „pomazané hlavy“, kteří se do tohoto konfliktu zapojili s najatými
žoldnéři a jejich rodinami. O ně se musela napadená
země během válečného tažení starat (i za cenu obětování
vlastních životů). Jejich povinností bylo Švédům plynule
zajišťovat stravování, ubytování, oblečení atd., a to
i když nebojovali a odpočívali na našem území v zimních leženích. Trýznili Čechy s maximální brutalitou,
končící jejich vražděním a masovým vybíjením.
Např. i švédská královna Kristina (1626–1689) byla
v tomto směru velice
aktivní, když určovala
vojenské cíle své loupežné armády ve střetech s nenáviděnou
mocnou habsburskou
dynastií v Evropě.
Instruovala současně
své generály, jak postupovat po napadení
zemí Koruny české,
jak likvidovat lidi
tam žijící, jak ničit
napadená města, jak
se zemí srovnávat
vesnice, jak pátrat
a získávat majetek
usmrcovaných lidí. Obzvlášť toužila získat do vlastnictví
pověstné císařské sbírky obrazů, soch a sousoší, skulptur,
šperků, podivuhodných přístrojů, astrolábů, knih, omračující množství zlata, drahých kamenů a dalších cenností
z majetku zemřelého habsburského císaře Rudolfa II.

Tím ovšem násilnosti a zvrhlé choutky švédské královny
nekončily. Nařídila svým generálům, aby v Praze nalezli,
zabavili a do Švédska přivezli podstatnou část majetku
a věcného vybavení Karlovy univerzity, tj. knihy, univerzitní insignie, učebnice, významné dokumenty, sbírky
uměleckých děl, přístrojů a přírodnin, peníze, zlato, šperky a jiné cennosti.

Obléhání Prahy Švédy

Švédští generálové slib daný své královně o vydrancování Českého království do písmene splnili, a tak nakonec opouštěli naši vykradenou a jimi zpustošenou
a zbídačenou zem (téměř bez lidí) s dlouhými kolonami
vozů, naložených nakradenými skvosty uměleckých děl,
knihami, množstvím zlata a všech dalších pokladů.
Děsivá spoušť zůstala po Švédech v českých zemích.

Žoldnéři rabují usedlost

V Čechách bylo vypáleno a zcela zničeno 215 zámků, 80
měst, a 813 vesnic, na Moravě 63 zámků, 22 měst a 332
vesnic. (Jeden ze švédských velitelů plukovník Adam
Pfühl se chlubil, že dal sám v Čechách vypálit na 800
vesnic). Je skutečností, že stejně bezohledně, brutálně
a zločinně vůči naší zemi a našim předkům jednali i naši
další dávní nepřátelé Bavoři i Sasové, Němci, Prusové
a také Poláci a další.
Od samého počátku byla 30letá válka ozbrojeným konfliktem mezi římskokatolickou církví a kalvinisty a luterány s cílem vybudování jediné evropské mocnosti,
ovládané jedinou vládou! Byl to též boj mezi nizozemskými provinciemi, Španělskem a dalšími. Významný byl
vstup katolické Francie na stranu protihabsburské koalice za účelem eliminace přílišné moci Habsburků a definitivního odvrácení plánované nadvlády Habsburků
v Evropě.

Zpustošenou zemi popsal po ukončení 30leté války Petr
Lehnstein:
„Jak uboze vypadají nová velká města! Tam, kde byly
dříve stovky ulic, není jich dnes ani desítka. Jak ubohá
jsou malá města a otevřená místa – jsou vypálená, pobořená, rozbitá. Není tam vidět střechy, dveře ani okna.
A jak se zacházelo s kostely – byly vypáleny, zvony odvezeny, kostely byly proměněny v záchody, maštale pro
koně, příbytky pro markytánky, kouty pro kurvy a na oltáře byly dávány výkaly. Ó bože, jak uboze vypadají naše
vesnice! Člověk jde až 10 mil a nepotká člověka, kus dobytka, neuvidí ani špačka. V některých místech najde
starého muže, dítě nebo dvě staré ženy. Ve všech vesnicích je v domech plno mrtvol. Muži, ženy, děti i čeleď,
vepři, krávy a voli leží vedle sebe. Byli zardoušeni hladem a morem. Jsou plni larev a červů. Požírají je vlci,
lišky, psi, krkavci, vrány a jiní ptáci, poněvadž nebylo
nikoho, kdo by je pochoval, politoval a oplakal. Stávalo
se, že lidé nejedli jen psy a kočky. Stávalo se, že lidé, kteří zemřeli, nebyli pochováni. Stávalo se, že živí se živili
mrtvými, že jedli jejich maso a vnitřnosti“.
Lidé nehynuli jen na frontách, v bojích, ale také v týlu.
Násilím, hladem, podvýživou. Epidemiemi. Francouzský
historik Ernest Denis potvrzuje hrůzný příznak doby –
všeobecné zpustnutí.
„Je velmi málo dětí. Divokosti a surovosti přibývá, divoši, navrátivše se ku prvotnímu stavu žijí v lesích a jejich
řeč přestává po několika zvucích, nejasně vyražených“.
Z kronik té doby se lze dočíst „o lidech zvěři podobných, po vším těle a obličeji zarostlých, kteří těkají po
lesích živíce se bylinami a kořínky, nemajíce ponětí
o lidské mluvě či lidském způsobu života.“
Opilství a sexuální orgie byly každodenním smyslem
a náplní života. Velmi časté souboje a rvačky byly pravými vraždami. Nakažlivé nemoci (např. epidemie moru)
se šířily.
Český vlastenecký kněz řádu jesuitů, spisovatel, ctitel
a ochránce českého národa, historik Bohuslav Balbín
(1621–1688) narozený v Hradci Králové
napsal několik let po
válce:
„Spatříš mnohdy na
opuštěném místě trčeti
bránu,
sloup,
ohromné trosky veliké
budovy. To je vše, co
zbývá ze zámku, který
se tu vypínal. Jinde
strmí osamělá věž, jediný to zbytek vesnice
či tvrze, jež pohltily
plameny. Nebylo by
možno uvést města,
ba ani hradu, který by
nebyl vypálen“.
Jiným závažným problémem, který tvrdě a nadlouho
oslabil populaci v českých zemích, byla masová emigrace nekatolíků. Dostavila se v několika vlnách.
Odchod do emigrace se nezastavil ani po vestfálském
míru, neboť zásada – koho vláda, toho víra – prosazená
mírovými podmínkami vyhnala do ciziny minimálně
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36 000 rodin, které se nemohly povinnému katolictví
podvolit. Uvádí se, že těchto lidí bylo až 200 000. Kdo
odešel v největším počtu do exilu, to byla duchovní elita národa. Nastal zřetelný odliv mozků, vyprázdňování
kultury, útěk politických špiček. Do vzniklého vakua
pronikl cizorodý živel, z hlediska národnostního německý a vlašský, z pohledu náboženského pak katolický.
Jestli asi tři čtvrtiny majetku změnily v oněch dobách
držitele, pak nejméně jedné třetiny se zmocnili cizí přistěhovalci. Vynuceným odchodem nekatolického duchovenstva vzniklo katastrofální vzduchoprázdno v církevní
správě. Chyběli kněží, dvě třetiny farností najednou neměly svého pastýře a to tedy znamenalo, že více jak 66 %
lidí - protestantů zůstalo bez božího slova a naděje.
Dále byla zrovnoprávněna němčina s češtinou jako
možný a povolený úřední jazyk. Do uvedeného počtu
200 000 exulantů nejsou zahrnuti poddaní, protože byli
bezprávní.

Čísla popisná v sloupci A jsou platná v čase od roku
1839 včetně, ve sloupci B v období od jejich zavedení
císařovnou Marií Terezií v roce 1771 do konce roku
1838. Pod zkratkou ČSV jsou vypsány čtvereční sáhy
vídeňské (1 ČSV =3,596 652 m2) a 1 ar představuje plochu 100 m2).

Dlouhá válka skončila v roce 1648 Vestfálským mírem.
O tomto rozhodnutí se však švédská vojska dozvěděla až
v roce 1649, do kdy pustošila české země. Při hledání
informací o průběhu a dopadech této války na ostatní
státy, které byly účastníky i původci tohoto krvavého
běsnění, vyvstaly následující skutečnosti.
V západní části Evropy byla spousta vesnic, ve které
žili nanejvýš dva zemědělci. Byly tedy prakticky opuštěné. Ve městech bylo jen 13 % domů obýváno, 87 % bylo
opuštěno nebo pobořeno. Ve vesnicích na cestě z Norimberka do Erfurtu bylo 95 % hospodářství opuštěno. V roce 1658 ležela zhruba 1/3 polí ladem. Po válce došlo
k pozvolné nápravě zcela zdevastovaného životního
prostředí, strhávajícího lidský rod homo sapiens-sapiens
až na úroveň prvobytně pospolné společnosti.
Zlidštění podmínek pro život v rodině i vztazích se sousedy a sblížení s jinými lidmi v komunitě se hojily
a uzdravovaly dlouho, víc jak 200 let. Původní předválečná ekonomická úroveň a technologický pokrok způsobily po rozpadu společnosti a po ztrátě jakéhokoliv projevu humanismu zánik většiny cechů. Následné ztráty
řemeslné mistrovské zručnosti a kumštu a zapomenutí
vědomostí umožnily realizovat původní úroveň, kvalitu a další rozvoj produktů až v XIX. století.
První zápis v holešovické matrice pochází z roku 1750
a potvrzuje, že prvým zaznamenaným narozeným obyvatelem této obce bylo dítě jménem Hlad a jeho příchod
na svět se udál 15. října, což bylo 101 let po odchodu
Švédů ze zemí K oruny české.
V následující tabulce, jsou uvedeny vybrané údaje o zemědělských usedlostech a jejich nájemcích v osadě
Staré Holešovice v letech 1839 a 1852.
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Čísla
popisná
A
B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

17
17
18
19
20
45
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30
29
32
31
43
1
2
39
44
40
3
4
33
34
42
36
35
41
5
6
7
47
8
9
10
11
12
13
14
15
16
37
46

Nájemci usedlostí
v letech
1839
1852

Plochy
chalup
ČSV ary

Havlíček V. Havlíček Jan 78 2,80
Havlíček V. Havlíček Jan 39 1,40
Bahenská E. Klofanda V. 111 3,99
Kulhánek J. Janoušek Fr. 63 2,27
Peřina Johan Příborský Fr. 89 3,20
Futera Petr
Futera Petr
20 0,72
Cmelík Jos.
Chmelík Jan 108 3,88
Peřina Václ. Peřina Václ. 88 3,16
Mrázek Jak. Šmejkal Jos. 75 2,70
Tlustý Josef Klofanda Vác. 78 2,80
Knille Václ. Knille Václ. 146 5,25
Kulhánek V. Šmejkal Jan 182 6,55
Vejvoda Jos. Vejvoda Jos. 29 1,04
Douda Johan Douda Václav 31 1,11
Peřina Dan.
Peřina Dan.
27 0,97
Hlad Frant.
Hlad Frant.
20 0,72
Hlad Frant.
Hlad Frant.
75 2,70
Peřina Dan.
Peřina Dan.
92 3,31
Kollek Joh.
Kolek Jan
113 4,06
Hyksa Josef Hyksa Josef
36 1,29
Kollek Joh.
Kolková Kat. 23 0,83
Klofanda J.
Klofanda Jos. 70 2,52
Materka Fr.
Materka Fran. 34 1,22
Vladika Mar. Vladyka Václ. 26 0,94
Janoušek M. Janoušek Mat. 48 1,73
Pospíšil Jiří
Zlesák Frant. 36 1,29
Růžek Frant. Růžek Frant. 30 1,08
Dostál Jos.
Dostál Václ. 30 1,08
Pinkas Matěj Pinkas Matěj 30 1,08
Ševčík Frant. Balíček Štěp. 29 1,04
Chmelík Jak. Chmelík Jan 43 1,55
Mikan Frant. Mikanová vd. 29 1,04
Morávek Jos. Morávek Jos. 44 1,58
Vodvárka Fr. Wratil Václ. 28 1,01
Mrázek Mať. Mrázek Mať. 42 1,51
Herinek Johan Herinek Jan 237 8,52
Herinek Johan -----33 1,19
Petrain Josef
Mrázek Mať. 38 1,37
Pravda Johan Pravda Jan 116 4,17
Kollek Johan Kolek Jan
135 4,86
Rabas Josef
Rabasová vd. 76 2,73
Kohoutek Jos. Kohoutek Jos. 104 3,74
Peterka Johan Peterka Jan 128 4,60
Šmejda Josef Šmejda Josef 124 4,46
Černý Jiří
Černý Jiří
66 2,37
Bahensský Joh. Bahenský Jan 107 3,85
Mrázek Matěj Bezdíčka Jan 286 10,29
Novotný Ant. Novotný Ant. 62 2,23
Vladika Matěj Kudrna Frant. 60 2,16

Ing. Zdeněk Skupien. Pokračování příště

SPORT V CHROUSTOVICÍCH

BLAHOPŘÁNÍ K ŽIVOTNÍMU JUBILEU

Dne 19. června 2019 oslavila paní učitelka
Libuše Mrázková
významné životní jubileum – 80 let.
Je dlouholetou členkou tělovýchovné organizace
v Chroustovicích, nyní SK Chroustovice.
V 70. a 80. letech působila jako cvičitelka žactva
v ZRTV, trenérka v oddíle MG a funkcionářka
ČSTV. Sama jako cvičenka se zúčastnila všech
spartakiád a do loňského roku chodila cvičit do
oddílu ZTV.
Výbor SK Chroustovice jí děkuje za dlouholetou
cvičitelskou a trenérskou činnost a přeje jí hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
Za výbor SK Chroustovice M. Bečičková

DRUŽSTVA MLÁDEŽE SK CHROUSTOVICE
Starší přípravka odehrála sezonu 2018/2019 s bilancí
9 výher, 0 remíz, 27 proher při skóre 125:253. Na závěr
sezony jsme přihlásili turnaj v Rosicích jak pro starší
přípravku, tak i pro nově založenou přípravku mladší.
Starší i v neúplném složení skončili na krásném 2. místě,
když za celý turnaj obdrželi pouhé dvě branky a i díky
koučování Pepou Dvořákem předváděli fotbal, který
jsme od nich za celou sezonu ještě neviděli.
Mladší skončili na posledním 6. místě, avšak pro ně to
byla první fotbalová zkušenost, většina z nich nastoupila ke svým prvním zápasům. Tajným přáním bylo uhrát
alespoň jedno vítězství, což se nám nepovedlo, ale i tak
byla radost kluků i rodičů z každého vstřeleného gólu
obrovská.
V průběhu sezony jsme s dětmi byli několikrát v bazénu,
uspořádali jsme výlet do Prahy na fotbalové utkání
1.ligy Sparta-Jablonec a na konci sezony závěrečnou
akci, kde jsme si zahráli utkání děti proti rodičům, soutěžili jsme ve fotbalové obratnosti pro děti a maminky,
ve střelbě na cíl pro tatínky a společně jsme poseděli
u kýty, piva a limonády.
V nové sezoně nám z mládežnických týmů zůstane pouze
mladší přípravka (trenér Vondráček), starší kluci se přesunou do tréninkového procesu do Moravan. Společně
jsme založili družstvo A+B mladších žáků, kdy A bude
hrát krajskou soutěž a B soutěž okresní, s tím, že B tým
odehraje svá domácí utkání na hřišti v Chroustovicích.
J. V.

Okresní p�ebor mui
Klub

Z V R P

S

B

1. Slati�any B

26 21 2 3

126:31 65

2. Svratouch

26 16 6 4

58:38 54

Okresní sout� 4. t�ída mui
Klub

Z V R P

S

B

3. Hroch�v Týnec

26 16 3 7

73:52 51

1. Na�eice B

22 19 1 2

101:24 58

4. Ko�í

26 15 2 9

54:40 47

2. Mi�etice B

22 14 5 3

62:21 47

5. Rvá�ov

26 14 4 8

82:48 46

3. Prachovice

22 15 1 6

62:23 46

6. He�man�v M�stec

26 13 3 10

61:59 42

4. Mí�ov

22 14 2 6

55:30 44

7. Mi�etice A

26 12 3 11

69:57 39

5. Jeniovice

22 12 2 8

61:43 38

8. Ronov A

26 10 1 15 53:65 31

6. Krouna B

22 8 4 10 48:63 28

9. Holetín

26 8 5 13

7. Skute� B

22 7 5 10

10. K�ianovice

26 7 5 14 54:76 26

8. Bojanov

22 8 2 12 60:79 26

11. Chroustovice

26 7 5 14 40:79 26

9. Trhová Kamenice

22 6 5 11

12. Kameni�ky

26 6 5 15 47:71 23

10. Vraclav

22 6 3 13 29:70 21

13. Svídnice

26 7 2 17 37:86 23

11. D�enice B

22 2 5 15 33:73 11

14. Krouna A

26 4 6 16 41:84 18

12. M�stec

22 2 3 17 26:79

44:53 29

46:58 26
34:54 23
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