Březen 2011, číslo 3

Dobrý den, ahoj, milí Medlešáci,
čeká na vás letošní třetí novinové číslo. Jistě vás zajímá, co bude jeho součástí. Největší
pozornost je věnována veřejné schůzce osadního výboru, která proběhla dne 2.3.2011,
zasedání Zastupitelstva města a informacím, týkajících se běhu Medlešic. Samozřejmě
nezapomeneme ani na jaro, klepající na dveře. O něm a přírodě v tomto krásném období
povypráví Kamil.
Dozvíte se zde o masopustním průvodu dětí z mateřské školky i karnevalu plném kouzel.
Uzávěrka na příští měsíc bude 5.4.2011

Zasedání Zastupitelstva města Chrudim
Dne 7.3.2011 proběhlo 4. zasedání Zastupitelstva města Chrudim. Projednáno bylo 14
bodů. Výhradně naší obce se týkal bod č. 3 - Návrh na nabytí, směnu a prodej nemovitostí
v k. ú. Chrudim, k .ú. Medlešice a k. ú. Slatiňany
• Návrh na nabytí, směnu a prodej nemovitostí v k. ú. Chrudim, k. ú. Medlešice
a k. ú. Slatiňany
1. Zastupitelstvo města Chrudim schvaluje prodej pozemku p. č. 159, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 125 m2, a stavebním pozemku p. č. 160, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 128 m2, oba v k. ú. Medlešice, do vlastnictví společnosti První
zemědělská a. s. Tuněchody, Tuněchody čp. 63, Chrudim, a to za cenu v daném místě
a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem. Náklady na vyhotovení
znaleckého posudku uhradí kupující.
Společnost První zemědělská a. s. Tuněchody, požádala město Chrudim o prodej st.
pozemku p. č. 159, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 125 m2, st. pozemku p. č.
160 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 128 m2 , st. pozemku p. č. 207, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 25 m2, st. pozemku p. č. 208, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 23 m2, st. pozemku p. č. 209, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2 ,a
st. pozemku p. č. 210, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 25 m2 , vše v k. ú.
Medlešice. Na stavebních pozemcích p. č. 159 a 160 jsou umístěny budovy čp. 141 a
142 (obytný dvojdům), které jsou ve vlastnictví výše uvedené společnosti. Na st.
pozemcích p. č. 207 - 201 jsou umístěny budovy bez čp./če (garáže), které v současné
době užívají vlastníci obytného dvojdomu a které byly postaveny společně s tímto

objektem. Při kolaudaci domu čp. 141 a 142 však neproběhla kolaudace garáží, neboť
stavby v době kolaudace bytového domu ještě nebyly dokončeny. Vzhledem k tomu,
že garáže nejsou do současné doby zkolaudovány a není v současné době v katastru
nemovitostí zapsán vlastník garáží, bylo se společností První zemědělská a. s.
Tuněchody dohodnuto, že prodej pozemků pod stavbami garáží bude dořešen až po
jejich kolaudaci a zapsání vlastníka do katastru nemovitostí, a v současné době bude
řešen pouze prodej st. pozemků pod budovou čp. 141 a 142.
Architekt města i Odbor územního plánu a regionálního rozvoje nemají k prodeji
pozemků pod objektem námitky.
Zastupitelstvo ukládá vedoucímu odboru správy majetku zajistit uzavření kupní
smlouvy na prodej stavebního pozemku p. č. 159 a p. č. 160 v k. ú. Medlešice se
společností První zemědělská a. s. Tuněchody, Tuněchody 63, Chrudim.
2. Též došlo ke schválení bezúplatného nabytí pozemku p. č. 428, ostatní plocha - ostatní
komunikace, o výměře 609 m2, v k. ú. Medlešice, z vlastnictví Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Rabínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, do
vlastnictví města Chrudim.
Město Chrudim je dle kolaudačního rozhodnutí ze dne 27.07.1995 vlastníkem stavby
účelové komunikace č. 120 u v Medlešicích. Jedná se o přístupovou komunikaci k
rodinným domům navazující na účelovou komunikaci č. 138c, která je v majetku
města Chrudim. Účelová komunikace č. 120u je umístěna na pozemkové parcele č.
428 v k. ú. Medlešice, která je ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Dne 18.01.2011 jej výše uvedený úřad nabídl městu Chrudim k
bezúplatnému převodu.
Odbor správy majetku má nyní zajistit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu
pozemku p. č. 428 v k. ú. Medlešice.

3. Posledním bodem je schválení prodeje části pozemku p. č. 399, ostatní plocha - ostatní
komunikace, o výměře cca 15 m2, v k. ú. Medlešice, do vlastnictví pana Jana
Mrkvičky, a to za cenu v daném místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým
posudkem. Prodej bude uskutečněn až po úplném dokončení stavebních úprav

spojených se zřízením nového vchodu z pozemku p. č. 399 v k. ú. Medlešice a za
podmínky, že projektová dokumentace řešící nový vstup bude předem předložena
architektovi města Chrudim, Odboru dopravy a Odboru investic MěÚ Chrudim k
odsouhlasení. V případě, že by tyto stavební úpravy nebyly povoleny příslušným
stavebním úřadem, kupní smlouva na prodej předmětné části pozemku by nebyla s
panem Mrkvičkou uzavřena.

Návrh rozpočtového opatření č.1/2011 ke schválenému rozpočtu města
Chrudim na rok 2011
Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 13.12.2010 rozpočet města
na rok 2011.Celkové zdroje i výdaje byly stanoveny částkou 472.008,9 tis.Kč.
V krátkosti nahlédneme do rozpočtových položek.
I. Příjmové části rozpočtu
 Daňové příjmy
500,0 tis. Kč
 Nedaňové příjmy
300,6 tis. Kč
 Dotace
211 120,2 tis. Kč
 Použití fondů
3 010,0 tis. Kč
 Použití finančních rezerv
3 876,2 tis. Kč
•

Celkové zvýšení rozpočtu příjmů
II. Výdajové části rozpočtu
 Odbor kanceláře tajemníka
 Odbor finanční
 Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
 Odbor investic
 Odbor územního plánu a regionálního rozvoje
 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

218 807,0 tis. Kč
8 100,1 tis. Kč
3 269,8 tis. Kč
2 037,1 tis. Kč
- 600,0 tis. Kč
0,0 tis. Kč
206 000,0 tis. Kč

Celkové zvýšení rozpočtu výdajů

218 807,0 tis. Kč

7.3.2011 projednalo Zastupitelstvo schválení úpravy rozpočtu za celkovou výši
690.815,9 tis. Kč

Osadní výbor
Dne 2.3.2011 v 18.00 hod. proběhlo veřejné jednání v místním zámku ohledně výstavby
nízkopodlažních domků pro stávající klienty Domova sociálních služeb Slatiňany.
Jednání se zúčastnili pan ing. Miroslav Kubín - ředitel DSSS a paní Mgr. Iveta
Beranová - pracovník pro transformaci.
Pan ředitel nastínil dnešní situaci začleňování klientů do běžné populace. DSS Slatiňany je
jedním z ústavních zařízení, které na základě rozhodnutí Rady Pardubického kraje projde
procesem transformace sociálních služeb. Tento proces byl iniciován ministerstvem práce
a sociálních věcí ČR. Transformace je investičně podporována Evropskou unií
(Strukturální fond - ERDF) v rámci Integrovaného operačního programu (IOP).
Co transformace obnáší
 Proces změny řízení, financování, vzdělávání, místa a formy poskytování služeb
tak, aby výsledným stavem byla péče v běžných životních podmínkách.
 Přechod od institucionální péče k péči komunitní. Mezi hlavní cíle patří zajištění
sociálních služeb v souladu s individuálními potřebami uživatelů. Tento přístup
umožní lidem s postižením žít v přirozeném prostředí.
 Umožní maximum osobního rozvoje lidí s postižením.
Výhody pro obec
 Možnost růstu místních služeb
 Zvýšení zaměstnanosti, případně vznik nových pracovních míst
 Doplnění sítě sociálních služeb o chybějící služby
Během rozhovoru jsme byli ubezpečeni, že obavy z klientů nejsou na místě a domácnosti
budou pod nepřetržitým dohledem vyškoleného personálu.
Co se týká samotné výstavby, slovo dostal ing. Petr Prýmus a ing. Ivan Záruba z
oddělení projektové dokumentace odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů.
Ivan Záruba nám přiblížil záměry výstavby domu. Jedná se o jednopodlažní dvojdomek
typu bungalov o půdorysných rozměrech 35,7m x 14,35m umístěný na pozemku p. č.
273/14 v k. ú. Medlešice. Samotná stavba by měla být zahájena na přelomu roku
2011/2012.
Po základním informování občanů došlo na veřejné dotazy, které se týkaly převážně
dopravy. Obyvatelé se obávají poškození vozovky p. č. 272/2, 273/24 (při navážení
materiálů během stavby), narušení statiky obytného dvojdomu čp. 141, 142 na č. p. 159,
160.
Členové osadního výboru už při jednání s Krajským úřadem Pardubického kraje dne
8.2.2011 navrhovali zbudovat vozovku zadem přes pole a pozemky pana Josefa
Levinského č. p. 273/25 jako příjezdovou cestu. Samozřejmě pouze s jeho souhlasem.
Občané se k tomuto návrhu přiklonili také a pan Záruba i pan Prýmus přislíbili jednání s
vlastníky pozemků a zanesení tohoto řešení do projektového materiálu.
K jednání se dostavil i pan Josef Levinský, se ním páni projektanti jednali, vzali si osobní
kontakt a celou situaci budou řešit osobní cestou.
Schůze se zúčastnila i paní ing. Monika Kalousková - prokuristka společnosti První
zemědělské a. s. Tuněchody, jako vlastník obytného dvojdomu čp. 141 a 142. Stavební
pozemky pod budovou vlastnilo do této doby město Chrudim. Dne 7.3.2011 došlo ke

schválení prodeje těchto pozemků společnosti První zemědělská a. s. Tuněchody
Zastupitelstvem města Chrudim.
Závěr jednání:
Jednalo se o první schůzku a pokud zažádáme o další průběžné informace, budou nám
dodány či osobně předneseny jak ze strany DSS Slatiňany, tak Krajského úřadu
Pardubického kraje. Kontakty na oba aktéry uvádím na tomto místě. Bylo nám přislíbeno
zodpovězení jakýchkoli dotazů. Pokud byste je chtěli využít, tady jsou.
kontakt: Domov sociálních služeb Slatiňany internet: www.dss.cz e-mail: dss@dss.cz
kontakt: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Pardubice, e-mail:
posta@pardubickykraj.cz .

Foto: Martin Hošman

Schůzka s nejvyššími představiteli města Chrudim je plánována na 28.3.2011
na 18.00hod. do prostor našeho zámku (místo pro konání voleb). Je pozván
starosta Chrudimi, pan Mgr. Petr Řezníček, a oba místostarostové, pan
JUDr. Miroslav Tejkl a pan Roman Málek.
Všichni jste srdečně zváni, přijďte si popovídat či upozornit na to, co vám nevyhovuje a s
čím nejste spokojeni. Nebo naopak?
Veřejná schůzka se koná od 18.00 hod. (bude trvat cca 1.hodinu) a na ní bude navazovat
jednání s osadním výborem. O průběhu i výsledcích budete pochopitelně informováni v
našem zpravodaji.
Cílem naší schůzky je prodiskutovat rozpočet naší obce spojený s příjmy a výdaji za roční
období a možnost řešení nejpalčivějších problémů u nás.
•

 opravy chodníků

 vyřešení dopravní přehlednosti v okolí parku, pomníku (vykácení stromů,
nainstalování dopravních zrcadel)
 hasičská zbrojnice + přilehlý domek (parcela č. 138/2)
 zřízení komunikací (vybudování komunikace směr Blato - (pro rod. domky
Zavřelových, Šírových atd.), dokončení silnice V Zahrádkách)
 úprava hřiště, doplnění laviček
 oprava zámecké zdi, opravy zámku, zámeckých laviček

Mateřská školka
Příroda se probouzí z dlouhého zimního spánku a naše děti u toho nesmějí chybět.
Březen bude věnován prožívání příchodu a vítání jara, práci na zahrádce, pozorování a
poznávání přírody, učení se básničkám a písním plným jarních motivů.
Dne 4.3.2011 prošel vesnicí masopustní průvod. Děti měly na sobě masky zvířátek (ty si
vyrobily při výtvarných činnostech), paní učitelka Klára byla převlečena za Šaška s
harmonikou a Petra za Kominíčka. Celé dopoledne chodily po staveních, zpívaly, říkaly
říkanky, tančily a vždy dostaly nějakou dobrůtku za své představení.
V době prázdnin byly děti doma u svých rodičů či příbuzných. Školka procházela
opravou. Řešila se elektrika, topení, oprava vnitřních stěn pomocí sádrokartonu a
vymalování. V novém prostředí se jim bude líbit ještě více, jen paní učitelky čekala perná
neděle. Bylo nutno vše uvést do pořádku pro nastávají školní týden.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Dne 25.3.2011 v době od 7.30 do 14.30 hod. dojde k přerušení dodávky elektřiny v naší
obci.
Žádáme občany v souladu s ustanovením § 25, ods.4, písm. d), bod 6 zákona č. 458/2000
Sb. o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučujeme provést předem potřebná
opatření k zamezení případných škod a odpojit elektrické spotřebiče ze sítě.
Bližší informace můžete získat na poruchové lince 840 850 860

Restaurace Medlenka
Dne 21.2.2011 byla po rekonstrukci nově otevřena restaurace u hlavní silnice směr
Chrudim - Medlenka.
Je pro vás připraveno lahodné obědové i minutkové menu. Speciality mistra kuchaře.
Mají tu velký výběr alkoholických (např.česká i zahraniční vína - vybraná předními
odborníky) i nealkoholických nápojů.
Uvítá vás příjemné prostředí, ochotný personál, který vyhoví každému vašemu přání.
Kontakt : tel. 773 510 540 www.restaurace-medlenka.cz

Akce, které proběhly v únoru
V sobotu 26.2.2011 se uskutečnil v naší pivovarské hospůdce dětský karneval. Účast
byla hojná, přišlo přes 50 krásných masek. Jak napovídal titulek, kouzly se to tu jen
hemžilo, nechyběly soutěže, tancování a odměny. Čarodějka první kategorie - Vendula
Horáková (pozemské jméno) - naučila děti pár triků a kouzel, se kterými se ve světě
určitě neztratí.

Byla vyhlášena i cena za nejlepší masku. Porota byla nestranná a vybrala opravdu dobře.
Za ty nejkrásnější byly vybrány: Jezinka, Kočička a Pirát. Gratulujeme.:-)

Akce, které nás čekají v pivovarské hospodě
9.4.2011
Karneval pro dospělé od 19.hod.
16.4.2011
II.Chrudimský rallye sprint - Medlešice, Třibřichy, Dřenice
délka RZ 9km, depo na dvoře pivovaru
30.4.2011
Pálení čarodějnic na hřišti před pivovarskou hospodou, soutěže pro
děti, ohňostroj atd.

Sběr železného šrotu

V sobotu dne 26. března 2011
se v dopoledních hodinách uskuteční
tradiční sběr železného šrotu,
který jako každoročně pořádá sbor dobrovolných hasičů Medlešice. Připravte,
prosím, železný šrot k brance, či příjezdové cestě.
Děkujeme. SDH Medlešice

Čeká nás další procházka zámeckým parkem. I u Kamila zaťukalo jaro na
dveře a povídání bude plné sluníčka, "kočiček" a té zvláštní jarní vůně.
Jsem zvědavá, kolik z nás začne chodit na procházky s průvodcem v ruce. Možná se v
parku uvidíme a společně se zasmějeme. Tak hurá na výuku naší zeleně. Pane učiteli,
prosím:

"Březen, za kamna vlezem. Jenže, když je venku tolik sluníčka, vydržte tam... Takže
komu se chce, může s námi na malou návštěvu parku. Ta tam je zimní nálada a hluboké zimní
ticho. Šedá nálada mrazu bez sněhu, ač nerada, ustupuje probouzejícímu se životu jara.
Všudypřítomní opeřenci nás nenechají na pochybách... Na našich zahradách a zahrádkách
nám už kvetou sněženky, krokusy a bledule, ale tady v parku už něco podobného nenajdete.
Tady nás probudí něco, co jsme už půl roku neslyšeli. Když zvedneme oči, vidíme, že stojíme
pod lískou a v jejích jehnědách se to hemží včelami. Je to jejich první letošní chleba. Vlastně
pyl. Pro mne jako včelaře to je neklamný znak nové sezony, práce a nadějí, pro okolo bydlící, praní chtivé hospodyňky, nevoňavá jarní pohroma. Budiž jim med v létě omluvou.

Využijeme toho, že se záplava zelených odstínů trav a lupení ještě neprobudila k
životu a o to více nám tu vyniknou jehličnaté stromy a keře. Hned za branou po levé
straně míjíme kuželovitě rostoucí smrky bílé, původem z oblasti dnešní Kanady, nevratně
poznamenané „odborným“ zásahem „odborné“ firmy. Největší seskupení jehličnanů
najdeme hned na centrálním palouku. Na kraji vlevo a v protilehlém rohu rostou smrky
pichlavé-ojíněné (stříbrné), v popředí vpravo cypřišek lawsonův, uprostřed zerav
obrovský, který, jak vidíme i zde, má schopnost zakořenění větví po obvodu své koruny,
pokud se skloní až na zem. Stejný druh byl součástí her generací dětí naší školky. Známe
jako „koníček“. Stál na pravé straně palouku. Keřovité túje vpředu jsou kulovité formy
zeravu západního. V levé horní části před skupinou tisů červených, u paty mohutného
jasanu roste bohužel už poslední kus rododendronu. Vpravo nahoře skupina zeravů a tisu,
přerůstající bývalou skalku. Před touto skalkou roste plazivý druh jalovce, ze kterého
vyrůstá několik listnáčů. Za normálních okolností správné údržby by už tyto listnáče byly
odstraněny, ale využijeme toho, že tu ještě jsou a všimneme si jedné zvláštnosti a to
korkových lišt, rostoucích na starších větvičkách. Tuto zvláštnost můžeme najít jen na
několika druzích našich dřevin. Než opustíme tento palouk, stoupneme si k lípě v úplném
horním pravém rohu tak, abychom stáli čelem k lípě a zády k Dědečkovi. Ve výšce hlavy
je do stromu vyklován otvor. Když se přiblížíme co nejblíže, proudí na nás proud vzduchu
z nitra stromu. Než vzduch opustí strom tímto otvorem, příjemně se provoní nitrem staré
lípy.
Jehličnanů v našem parku najdeme poměrně dost, nicméně se jedná o stále stejné,
nebo příbuzné druhy. Máme tu však i druh, s oblibou vysazovaný v parcích pro svou
mohutnost a majestátnost. Nejlépe však vyniká jako solitera, tedy jako samostatně
rostoucí jedinec. Zde v parku to je největší jehličnan a roste mezi školní zahrádkou a
tanečním parketem. Jedná se o cypřišek nutkajský (hrachonosný), pocházející ze Severní
Ameriky. Severozápadně od něho, pod nakloněným dubem, roste skupinka našich
„obyčejných“ smrků ztepilých. Díky tomuto dubu, o kterém jsem psal minule už jim moc
životního světla nezbývá. Směrem k altánu u rozcestí „tří borovic“, kterým urazila koruny
jedna letní vichřice, najdeme nové tři borovice vejmutovky, které sem někdo po této
kalamitě opět vysadil. Jedná se taktéž o borovice zde nepůvodní, dovezené, v lesích
dokonce nežádoucí. Popojdeme-li do prostoru kolem Dědečka, najdeme zde i jediný náš

jehličnan, který nemá jehličí v podobě tak, jak ho známe a na zimu opadá. Nebudu o něm
více psát a nechám ho tak trochu hádankou pro ty z Vás, kdo ho neznají, nebo neví, kde
roste. Ještě ho někdy navštívíme.
Jaro patří jarním symbolům, a tak nemůžu nezmínit klasiku, a to „kočičky“. V našem
parku, kdo se umí dívat, jich najde bezpočet. A nemusí jít jenom o park. Komu při
procházce vyschlo v krku, pod jednou z nich udělá vlevo-vbok a hurá na jedno
„medlešický“. Po vsi jich máme více a jsou, byť označovány „plevelem“, právě tím
ukazatelem nastupujícího jara...

Aby naše virtuální procházky byly virtuálnějšími, vytvořil jsem pro Vás obrazový
doprovod pro každý měsíc pomocí fotografií, pro které mám připraveno umístění
dostupné pro všechny někde na netu. Pokud se mi nepodaří stránky spustit včas, klidně mi
pošlete žádost ve formě „fotoprůvodce-park-leden (březen...) na moji adresu:
kamil.kula@tiscali.cz, a já Vám průvodce obratem zašlu. Zde na fotografiích hned uvidíte,
o čem konkrétně píšu."
Text i foto Kamil Kůla

Toto číslo sponzoruje pneuservis Medlešice. Děkujeme

Naše povídání je u konce a já vám přeji krásné počasí, hodně elánu a radosti z práce na
zahrádce. Nezapomeňte na procházky a úsměv.
Daniela
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