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PROTIPOVODŇOVÁ STAVBA
Začíná stavba hráze za půl miliardy, zabrání
povodním u Novohradky
Stavba poldru v Kutříně na Krounce, kterou chce
Povodí Labe chránit před povodněmi stovky lidí žijících v blízkosti řeky Novohradky, je na startu.
Smlouva s dodavatelem je podepsána, do konce ledna se má začít stavět.
Povodí Labe vybralo společnost, která za 460 milionů korun s DPH vybuduje do roku 2024 protipovodňový poldr Kutřín na Chrudimsku.
Hráz, která přehradí Krounku, bude dlouhá 136 metrů, vysoká 17,5 metru a měla by být schopna během
povodní zadržet více než 3,5 milionu kubíků vody.
Ty by se rozlily na území 68 hektarů, což představuje přibližně sto fotbalových hřišť nebo plochu odpovídající sedmnácti Václavákům.

„Dne 11. ledna byla podepsána smlouva o dílo s generálním zhotovitelem stavby, kterým je společnost
OHL ŽS. Předání staveniště generálnímu zhotoviteli
předpokládáme do konce ledna 2021,“ uvedla
mluvčí Povodí Labe Hana Bendová. Délka výstavby
je podle smlouvy 45 měsíců od podpisu smlouvy.
Pro obyvatele žijící na Novohradce je to skvělá
zpráva, na kterou čekali roky. Záměr protipovodňové stavby začal vznikat po velkých záplavách v roce
1997.
Suchá retenční nádrž na Krounce má ochránit oblast v povodí řeky Novohradky, do níž se Krounka
vlévá. Při povodních by poldr zadržel přívalovou
vlnu přítoku do doby, než záplavy v Novohradce
odezní.
Pokračování na straně 5.

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané 14. 10. 2020
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
l plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
l text kupní smlouvy na nákup pozemkové parcely
č. 795/3, ostatní plocha o výměře 445 m2˛, v k.ú. Lhota
u Chroustovic od prodávající strany Lesy České republiky, s.p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19,
500 08 Nový Hradec Králové, IČ 42196451 do vlastnictví Městyse Chroustovice za dohodnutou cenu ve výši
25 000,- Kč,
l rozpočtové opatření č. 5/2020.
Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané 14. 12. 2020
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
l hospodaření městyse za měsíce leden – listopad 2020,
l rozpočtové opatření č. 6/2020.
Schvaluje:
l plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
l pravidla rozpočtového provizoria ve znění, aby do
doby, než bude přijat a schválen rozpočet městyse pro
rok 2021, bude městys Chroustovice hospodařit tak, aby
výdaje běžného měsíce v roce 2021 činily maximálně
1/12 rozpočtu městyse pro rok 2020.Výdaje na dlouhodobý majetek mohou být pořízeny v případech pokračování v započaté akci v roce 2020,
l rozpočtový výhled na roky 2023 – 2024,
l Strategii rozvoje městyse Chroustovice na období
2021 – 2025,
l kupní smlouvu a smlouvu o zřízení práva zpětné koupě s kupujícími J. Ch. a R. C. Městys prodává pozemkovou parcelu č. 469/14 v k.ú. Chroustovice, druh pozemku
orná půda o výměře 960 m2 za prodejní cenu ve výši
1200,- Kč/m2 s DPH,
l kupní smlouvu a smlouvu o zřízení práva zpětné koupě
s kupujícím p. T. D. Městys prodává pozemkovou parcelu č. 469/17 v k.ú. Chroustovice, druh pozemku orná
půda o výměře 974 m2 za prodejní cenu ve výši 1 200,Kč/m2 s DPH,
l aktualizaci Programu obnovy venkova městyse
Chroustovice na rok 2021,
l poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Městyse
Chroustovice pro TJ Sokol Chroustovice ve výši
20 000,- Kč na spotřebu energií v pronajatých provozovnách v roce 2020.
Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané 10. 3. 2021
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
l bere na vědomí hospodaření městyse za měsíce leden
– prosinec 2020.
Schvaluje:
l plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
l rozpočet městyse Chroustovice na rok 2021 jako
schodkový.
Celkem příjmy rozpočtu
24 360 000,- Kč
Celkem výdaje rozpočtu
54 660 000,- Kč
Schodek rozpočtu ve výši
- 30 300 000,- Kč
Financování – převod ze základního běžného účtu
32 653 000,- Kč
Financování – splátky dlouhodob. přijatých půjč. prostředků
- 2 353 000,- Kč
Financování celkem ve výši 30 300 000,- Kč

Dále schvaluje závazné ukazatele rozpočtu pro Základní
školu T.G. Masaryka a mateřskou školu, Chroustovice,
okres Chrudim ve výši 2 970 000,- Kč,
l neschvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zřízení práva
zpětné koupě s kupujícím LZ STAVBY A DEMOLICE
s.r.o., se sídlem Langrova 40, 533 41 Lázně Bohdaneč,
IČ 06978754 na pozemkovou parcelu č. 469/15 v k.ú.
Chroustovice, druh pozemku orná půda o výměře 977 m2
za prodejní cenu ve výši 1 200,- Kč/m2 s DPH,
l schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zřízení práva
zpětné koupě s kupujícími Ing. O. K., a Mgr. V. H. na
pozemkovou parcelu č. 469/16 v k.ú. Chroustovice, druh
pozemku orná půda o výměře 981 m2 za prodejní cenu ve
výši 1 200,- Kč/m2 s DPH,
l revokuje (ruší dřívější rozhodnutí) usnesení ZM ze
dne 14.12.2020 bod č.8 schválení kupní smlouvy
a smlouvy o zřízení práva zpětné koupě s kupujícím
p. T. D. na pozemkovou parcelu č. 469/17 v k.ú. Chroustovice, druh pozemku orná půda o výměře 974 m2 za
prodejní cenu ve výši 1 200,- Kč/m2 s DPH,
l schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zřízení práva
zpětné koupě s kupujícím p. O. Z. na pozemkovou parcelu č. 469/17 v k.ú. Chroustovice, druh pozemku orná
půda o výměře 974 m2 za prodejní cenu ve výši 1 200,Kč/m2 s DPH,
l souhlasí se vznikem dohod o provedení práce mezi
městysem a členy zastupitelstva městyse v roce 2021.
l neschvaluje návrh na odkup pozemku parcelní číslo
672 v k.ú. Chroustovice, číslo jednací CHR220/2021.
Výpis usnesení ze schůze Zastupitelstva
městyse Chroustovice konané 24. 3. 2021
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
l plnění usnesení z minulého zasedání ZM,
lpodání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Chroustovice“ do výzvy VPS – 228 - 3 – 2021
Ministerstva financí k předložení žádostí o dotaci v roce
2021 z podprogramu 298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství
v působnosti obcí,
l investiční záměr na akci „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ
Chroustovice“ s celkovými náklady 34 656 723,- Kč
včetně DPH, ve struktuře financování 20 000 000,- Kč
dotace, 14 656 723,- Kč spoluúčast Městyse Chroustovice,
l spoluúčast Městyse Chroustovice ve výši 14 656 723,Kč bude zajištěna z vlastních zdrojů, a to konkrétně
z vlastních prostředků rozpočtu obce paragraf 3113 Základní školy,
l prodej pozemkové parcely č. 469/14 v k.ú. Chroustovice, druh pozemku orná půda o výměře 960 m2 za prodejní cenu ve výši 1 200,- Kč/m2 s DPH kupujícím p. S.
R. a pí E. V.,
l podání žádosti o dotaci na akci „Chroustovice, místní
část Lhota u Chroustovic – splašková kanalizace“ do
výzvy v rámci programu Ministerstva zemědělství
129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení
infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ podprogram
129 413 „Podpora výstavby a technického zhodnocení
infrastruktury kanalizací III“,
l revokuje (ruší dřívější rozhodnutí) usnesení ZM ze dne
14.12.2020 bod č. 7 schválení kupní smlouvy a smlouvy
o zřízení práva zpětné koupě s kupujícími p. J. Ch. a paní
R. C. Městys prodává pozemkovou parcelu č. 469/14
v k.ú. Chroustovice, druh pozemku orná půda o výměře
960 m2 za prodejní cenu ve výši 1 200,- Kč/m2 s DPH.
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PALIVOVÉ DŘEVO Z MĚSTECKÉHO HÁJE

POPLATKY NA ROK 2021

Žádosti na prodej palivového dřeva přijímáme na e-mail:
podatelna@obec-chroustovice.net nebo osobně v podatelně.
Ceník dřeva:
Měkké, vlastní nakládka, vlastní doprava: 400,- Kč /1 m3
Tvrdé, vlastní nakládka, vlastní doprava: 800,-Kč /1 m3
Měkké, vlastní nakládka, dopravu zajistí městys: 450,- Kč /1 m3
Tvrdé, vlastní nakládka, dopravu zajistí městys: 850,- Kč /1 m3

Evidenční systém sběrných nádob na komunální odpad
Poslanecká sněmovna v prosinci 2020 schválila zákon
č. 541/2020 Sb., o odpadech, který je účinný od 1. 1. 2021
a všichni jsou povinni se tímto řídit.
Implementace této novely má mimo jiné zásadní dopad
na způsob nakládání s odpady a s tím i zvýšené finanční
náklady. Zejména je nutné sledovat, a co nejpřesněji vykazovat produkci komunálních odpadů z jednotlivých
obcí, jelikož produkce komunálních odpadů přímo ovlivňuje finanční dopad na obec.
Z důvodu shora zmiňovaných dopadů novely zákona
o odpadech se zástupci obcí, jež jsou obsluhovány Technickými službami Hlinsko, s.r.o., dohodli na dalším společném postupu, kterým je zavedení komplexního řešení
svozu odpadů, tzv. chytrý systém svozu odpadů. Jedná
se o zavedení evidenčního systému odpadových nádob
(popelnic) v jednotlivých obcích.
V průběhu první poloviny roku 2021 by měly být všechny nádoby na odpad očipovány a následně pasportizovány. Aby byla možná pasportizace očipovaných nádob,
je nutné, aby každá nádoba byla opatřena číslem popisným. Tímto opatřením, které je prvním krokem v plnění
podmínek zákona o odpadech, bude zpřesněno produkované množství komunálních odpadů z jednotlivých obcí
a tím i odpovídající finanční náklad spojený s likvidací
odpadů v dané obci.
Prvním krokem, co je nutné učinit, je, aby si každý vlastník označil číslem popisným nádobu na komunální
odpad (popelnici), která bude následně obsluhována.
Po tomto bude následovat očipování nádob, což bude
zajištěno ze strany obce. O termínu čipování budou občané v dostatečném časovém předstihu informováni. Po
tomto bude provedena pasportizace nádob – přiřazení
čipu k číslu popisnému, což už budou provádět Technické služby Hlinsko, s.r.o. v rámci svozu odpadů,
o čemž budou rovněž občané informováni, aby ponechali nádoby na stanovišti delší dobu a mohlo tak dojít k pasportizaci všech nádob.
Evidence sběrných nádob je vyvolána dopady zákona
o odpadech, který nabyl účinnosti od 1. 1. 2021.
Petr Stejskal, jednatel
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Oznamujeme, že poplatky pro letošní rok můžete
zaplatit v úřední dny hotově v pokladně Úřadu
městyse Chroustovice.
Poplatek za svoz a třídění TKO (tuhý komunální odpad): 500,- Kč za osobu.
Poplatek neplatí osoby vlastnící průkaz ZTP-P.
Poplatek je splatný do 30. 4. 2021.
Poplatek za psa: 100,- Kč, za každého dalšího
psa 150,- Kč. Poplatek je splatný do 30. 4.
2021.
Pro bezhotovostní platbu Vám sdělíme variabilní
symbol na tel. čísle 469 674 137 a 725 092 413
nebo na e-mailu:
podatelna@obec-chroustovice.net
Číslo účtu je 1141662379/0800.
Pokud jste posílali poplatky bezhotovostně v minulém roce, variabilní symbol pro platbu je stejný.
UKLIĎME CHROUSTOVICE

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 2021

Letos se uskuteční svoz neskladného
a nebezpečného odpadu
v sobotu 11. září 2021

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ

PLÁN AKCÍ V ROCE 2021

sociální družstvo
Více na www.diakoniebroumov.org,www.facebook.com/broumovdiakonie

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek

Ø Veškeré 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
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

(zabalené v krabici)
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče - mohou být i nefunkční

Knihy, časopisy

Věci, které vzít nemůžeme:
Ø Ledničky, televize, počítače, matrace, koberce
(z ekologických důvodů)
Ø Nábytek
Ø Znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční
ve čtvrtek 29. 4. 2021 od 15 - 18 hodin
v Základní škole Chroustovice.

SČÍTÁNÍ LIDU V ROCE 2021
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PROTIPOVODŇOVÁ STAVBA

Pokračování ze str. 1
Zatímco obce podél Novohradky se na stavbu těší,
lidé v okolí budoucího poldru jejich nadšení nesdílejí. Proti stavbě se postavilo občanské sdružení
Kutřín 42. Číslo v názvu sdružení odpovídá v době
jeho založení počtu obyvatel této osady spadající
pod obec Perálec.
Lidem se nelíbil zásah do údolí, stavba vysoké hráze
je podle nich zbytečná. Bojí se i následků rozlivu
vody na desítky hektarů půdy v okolí.
Povodí Labe kvůli akci vykoupilo čtyři rekreační
objekty i chatový dětský tábor. Součástí výstavby
poldru bude i komplexní revitalizace toku a údolní
nivy Martinického potoka v délce dva kilometry.
Povodí Labe zahájilo přípravné práce už v roce
2019. Tyto práce spočívaly ve vykácení vzrostlé zeleně podél přístupové komunikace, další kácení
probíhá v současné době v prostoru budoucí hráze.

Stavba se bude odehrávat mimo veřejné komunikace, a tak si nevyžádá velká omezení v dopravě.
„K úplnému uzavření komunikace číslo 358 by mělo
dojít pouze v době rekonstrukce stávajícího přemostění Krounky u obce Kutřín.
Podle platného harmonogramu zhotovitele by rekonstrukce přemostění měla probíhat v úplném závěru stavby, tedy k uzávěře dojde až v roce 2024,“
dodala mluvčí.
Příprava stavby poldru začala v roce 2010, ale pro
neřešitelné majetkoprávní problémy byla v roce
2012 pozastavena.
Teprve v roce 2014 po nabytí účinnosti Zásad
územního rozvoje Pardubického kraje, které
vymezují stavbu suché retenční nádrže jako stavbu
veřejně prospěšnou, ji vedení státního podniku
Povodí Labe znovu zařadilo do svého stavebního
programu.
Stavební povolení ale státní firma získala až v roce
2018.

Během příštích let má u Kutřína vyrůst nová hráz. Měla by zabránit záplavám, které trápí okolní obce.
Foto: Vizualizace: sindlar.cz
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

MŠ se hlásí!
Už více než rok provází náš život Covid-19. Ten
bohužel z větší části ovlivnil i běžný chod u nás
v mateřské škole. Na podzim se projevila nákaza,
a tak byla i naše MŠ na základě nařízení Krajské
hygienické stanice v Pardubicích uzavřena.
Po krátké pauze jsme se zase mohli všichni společně
vrátit mezi naše kamarády a užívat si společných
dní. Uložili jsme ke spánku naši „školkovskou“ zahradu a užívali si posledních slunečních paprsků.
Na začátku prosince nás navštívil Mikuláš s čertem
a tím nám započalo nejkrásnější období v roce, a to
Vánoce.

A co by to bylo za zimu bez zimní olympiády?
Po několika letech se mohla uskutečnit venku na
sněhu. Plnili jsme disciplíny jako biatlon nebo lední
hokej. Všichni sportovci pak byli oceněni sladkou
odměnou a samozřejmě i medailí

O další zábavu pak nebylo nouze. Ještě před uzavřením mateřské školy dle vládního nařízení se odehrál
každoroční Karneval.
Děti přišly do školky v karnevalových kostýmech
jako třeba Maková panenka, voják nebo upír. Úsměv
na tvářích dětí provázel celý karneval, a tak můžeme
říct, že jsme si poslední akci před uzavřením užili.
Nakonec jsme se shodli, že nejkrásnější masku měli
všichni.

Připravovali jsme vánoční ozdoby, zpívali koledy,
psali dopis Ježíškovi…
Každý rok se konají i vánoční dílny a besídka pro
rodiče. Ta se bohužel letos neuskutečnila. Naši rodiče ale o vystoupení úplně nepřišli. Natočili jsme pro
ně krátké video s vánoční tematikou.
Prosinec utekl jako voda a už jsme se radovali z dárků, které nám Ježíšek přinesl do školky.
V novém roce jsme si hned na začátku užívali prvního sněhu.
Chodili jsme sáňkovat, bobovat, koulovat se a stavět
sněhuláky.

Věříme, že se náš život brzy vrátí do normálu a budeme si užívat všedních dní.
Všem přejeme hlavně hodně zdraví!!!
Za celý kolektiv mateřské školy

-6-

Veronika Trávníčková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Základní škola se snažila během pandemie a hygienických opatření zajistit žákům co nejkvalitnější distanční
výuku. Během vánočních svátků si jednotlivé třídy dokázaly uspořádat i izolované třídní besídky.

6. třída

1. třída

7. třída

2. třída

8. třída
3. a 4. třída

5. třída

9. třída
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Distanční výuka
Zápis do 1. ročníku školního roku 2021 - 2022
V úterý 6. dubna 2021 proběhl v naší škole zápis do 1. ročníku.
Hygienická opatření v době pandemie neumožnila prvňáčkům a jejich rodičům zažít klasické zážitkové přivítání dětí ve škole.
Šlo tedy bohužel pouze o administrativní úkon rodičů bez přítomnosti malých školáků. Ve škole jsme tak přivítali
pouze pár budoucích žáčků v roušce, kteří své rodiče doprovodili.
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ŠKOLNÍ VYUČOVÁNÍ AKTUÁLNĚ

V pondělí 12. dubna 2021 se v rámci pandemického rozvolňování navrátili do naší školy žáci
1. ročníku spolu se spojenou třídou 3. a 4. ročníku.
Po týdnu se budou střídat s ostatními spolužáky
z 1. stupně.
Obávané testování všichni žáci zvládli a nakonec to
byla celkem i zábava, při které si zdokonalili svoji
zručnost a dozvěděli se také prvotní informace
z chemie.

V úterý 13. dubna 2021 navštívili po dlouhé době
základní školu i žáci 6. ročníku, kteří využili
možnost konzultačních hodin v šestičlenných
skupinkách.
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Základní škola pokračuje v podpoře školačky z Ugandy, na jejíž studium se skládají žáci i zaměstnanci školy.
Pravidelně pak přicházejí informace a děkovné dopisy
z Nukalabye Junior School, které umožňují žákům
srovnání s výukou v chudších oblastech světa.

TAKÉ VELIKONOCE BYLY LETOS JINÉ

Velikonoce v roce 2021 poznamenala už podruhé
v řadě pandemie koronaviru.
Jak jistě víte, Vodění Jidáše se dostalo na seznam
národního kulturního dědictví UNESCO. (Viz
Chroustovický zpravodaj č. 77/2016)
A letos již podruhé nám koronavirová pandemie
tento zvyk překazila.
Pojďme si alespoň zavzpomínat u těchto fotografií.

Jidáš Lhota u Chroustovic 1999

Jidáš Chroustovice 2001
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Jidáš Chroustovice 2014
CHROUSTOVICE VE SVĚTLE POVĚSTÍ
Chroustovice ve světle pověstí
Skoro každá osada v Čechách byla za dob pohádkových
velikým a znamenitým městem a mnohem větší než osada nynější.
A ovšem také Chroustovice. Rozkládaly se pod vrchem
Vrančí, na němž hrdě vypínalo se panské sídlo, tvrz
Vranovec, zvaná tak od množství tu poletujících vran.
Bývala tvrz ta útočištěm „českých bratří“ za dob jich
pronásledování.
Nejstarší obyvatelelé chroustovičtí dobře se pamatují na
polozasypanou studni v místech, kde tvrz stávala. Rovněž na poplužní dvůr Rakovec, který rozkládal se na
návrší od Chroustovic na jihovýchod, pod nímž leskla se
hladina dvou rybníků…
Doba třicetileté války přivedla ve zhoubu i osadu i tvrz
i dvůr, neboť roty surových žoldnéřů tu drancovaly a pálily několikrát.
Tvrz rozbořena na dobro. Obyvatelstvo Chroustovic
zachvacovaly za těch válečných dob zlé nemoci, stěhovala se sem chudoba, a dnes jsou Chroustovice městysem. Ale přes vše tu zůstala stará spokojenost a lidé
dobří, šlechetní.

Pověst o zázračné studánce pod Rakovcem
Nedaleko Chroustovic v lukách pod Rakovcem najdeš
studánku, o níž mezi zdejším lidem koluje tato pověst:
Před dávnými časy za hrozného sucha zjevila se v těch
místech chudé a ctnostné dívce Panna Maria v podobě
dívenky v zářícím, bílém rouše, ana sedíc u studánky,
máchá v ní rukou.
Po tomto zjevení do tří dnů dostavil se hojný déšť.
Z úcty k Bohorodičce chtěli někteří zbožní občané zdejší
na tom místě vystavěti kapli, ale nedošlo k tomu.
Byli zde také někteří usedlíci, kteří nevěřili zázraku
a odepřeli pomáhati při stavbě kaple. Nicméně brzy
nato svoženo v ta místa stavivo.
I stalo se, že jedné noci veškeré svežené stavivo od studánky zmizelo. To vykládáno, že si Panna Maria nepřeje,
aby zde kaple stála. Ze stavby tudíž sešlo.
Ale zbožná úcta ke studánce se uchovala mezi lidem
v nejbližším okolí podnes.
V čas trvalého sucha jmenovitě ženy a dívky shromažďují se v podvečer u studánky, a modlitbou i zpěvy vzývají
dlouho do noci matku Boží za seslání žádoucí vláhy. Při
modlitbách jedna svobodná a mravná dívka musí rukou
neb šátkem máchati ve studánce, aby uvedla vodu v pohyb.
Pak prý najisto do tří dnů dlouho očekávaný déšť se dostaví.

Pověsti jsou napsány podle vzpomínek od místních rodáků 19. až 20. století, které sepsal Antonín Hlinecký ve svém
rukopisu Za svitu loučí .
Ze svého archivu vybral Jiří Drbal
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SBĚRATEL REGIONÁLNÍCH POVĚSTÍ

Kdo byl Antonín Hlinecký?
Narodil se do rodiny skutečského lékárníka Antonína
Hlineckého v roce 1858. Své první místo podučitele posléze definitivního učitele získal roku 1878 v rodné
Skutči. Oblíbený učitel, později školský inspektor, byl
také vyhledávaný pro své řečnické umění jako aktivní
člen mnoha spolků. Konec života trávil v Potštejně, kde
roku 1938 zemřel a je také pohřben na místním hřbitově.
Jednalo se nepochybně o muže mnoha zájmů, jeho vášní
byl ale očividně sběr pověstí, k jejich uchovávání nabádal nejen své kolegy pedagogy, ale také školní dítka, rodinné příslušníky a přátele. Za jeho života se podařilo
vydání větších souborů pověstí z okolí Skutče (Z dob
šerých dávných), či Potštejna (Za onoho času), menší
dílka zahrnují třeba jen několik pověstí (pro příklad uvádím titul Zazděná). Dosud nevydán zůstává soubor pověstí z oblasti širšího Vysokomýtska nesoucí název Za
svitu loučí.
V listopadu roku 1925 se rozhodl Antonín Hlinecký předat svůj, k tisku připravený rukopis Za svitu loučí, pracovníkům vysokomýtského muzea a doufal, že se tento
materiál konečně podaří vydat „...z podnětu a za péče
učitelské jednoty Komenský na Vysokomýtsku“.
K tomu ale neznámo proč nedošlo, a tak rukopis zůstává
uložen dodnes v archivu Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Rukopis obsahuje zkazky a jiná vyprávění
z téměř čtyř desítek lokalit, přičemž rádius záběru je
opravdu široký – od Brandýsa nad Orlicí, přes Choceň
až k Novým Hradům a Chroustovicím.
Jiří Drbal

POZVÁNKA DO CHROUSTOVIC
NA LÉTO 2021

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
a Odborné učiliště Chroustovice
pořádá v roce 2021
komentované prohlídky areálu zámku a parku
v Chroustovicích s výkladem průvodce
a čtením regionálních pověstí
Dny otevřených zahrad:
neděle 13. června 2021 ve 13 a 15 hodin
neděle 25. července 2021 ve 13 a 15 hodin
a prohlídka kostela sv. Jakuba Většího ve 14:30
neděle 15. srpna ve 13 a 15 hodin
Dny evropského dědictví:
neděle12.září ve 13 a 15 hodin
Soňa Krátká, Regionální muzeum Vysoké Mýto,
Jiří Drbal, průvodce zámku Chroustovice

Stará pohlednice, na které jsou vidět Chroustovice z jižní strany, pod kopcem, kterému se říká Rakovec. Dříve tam bývala studánka, o které se píše v chroustovických pověstech, a někteří naši starší rodáci o studánce vypravují a rádi na ni vzpomínají.
Chroustovický zpravodaj vydává Městys Chroustovice, IČO: 002 70 202, nám. Josefa Haška 93, 538 63 Chroustovice, tel.: 469 674 137,
e-mail: podatelna@obec-chroustovice.net. Náklad: 550 ks zdarma.
Tisk HRG s.r.o. Sazba a grafická úprava: Mgr. Eva Štěpánová, tel.: 469 674 147, Chroustovice 200.
Připomínky, návrhy a příjem článků a inzerce poštou nebo na e-mail: stepanova.e@centrum.cz či oto.tucek@seznam.cz

