
         Duben 2011, číslo 4 
 

 
 
 
Dobrý den, ahoj, milí Medlešáci, 
čtvrté číslo spatřilo světlo světa a vy vítejte nad jeho řádky. Máme období velkých 
návštěv. Naši obec navštívilo vedení města Chrudim s panem starostou a oběma 
místostarosty a vy se dozvíte, jak to vše dopadlo. Zaměříme se na zápis do mateřských 
školek, nový projekt našeho hřiště, sběr nebezpečného odpadu a brzký start na létajících 
košťatech. 
Svou "troškou" nepřispěl do mlýna, ale do našich medlenovin i Kamil. Tak se těšte na 
jeho vyprávění.  
 
Uzávěrka na příští měsíc bude 2. 5. 2011 

 
 
Rada města a Zastupitelstvo města Chrudim 
Zastupitelé si udělali "menší volno" a v dubnu zasedání neproběhlo. Termíny jednání 
obou orgánů najdete na stránkách města Chrudim www.chrudim-city.cz   
Nejbližší schůze jsou plánovány na: 
Rada města   13.4, 27.4.2011 
Zastupitelstvo města   2.5.2011 
O výsledcích jednání Zastupitelstva města Chrudim budete informováni v dalším čísle 
našich novin. 
 
 
Veřejné jednání se zastupiteli města Chrudim 
Na 28.3.2011 od 18,00 hodin bylo naplánováno veřejné zasedání s nejvyššími 
představiteli města. Schůzka proběhla v relativně klidném duchu. 
Na jedné straně jsme stáli my - občané Medlešic a "proti nám" se postavili  starosta města 
Chrudimi, pan Mgr. Petr Řezníček, a oba místostarostové, pan JUDr. Miroslav Tejkl a pan 
Roman Málek. 
Jednání bylo plánováno na jednu hodinu, ale protáhlo se na hodiny dvě. Všichni pánové 
rychle a obratně reagovali na otázky, které jsme jim položili a v některých případech 
přislíbili  vypomoci při jejich řešení. Vše bylo uzavřeno následnou schůzkou za zavřenými 
dveřmi, pouze s osadním výborem. 
 



Výsledky jednání: 
 

• Žádost o zahájení řízení s vlastníky nemovitostí . 
Jedná se o polorozbořený dům vpravo vedle vchodu do zámeckého parku podél 
komunikace směr Dřenice, p. č. 371/1 
Vlastníky jsou:  Červený Čestmír, p. č. 2/17, č.p. 91 

Ležovič Jiří, p. č. 2/18 
 

 
 

• Vlaková spojení se zastávkou v Medlešicích (spěšné vlaky, které tu 
zastavují, čekají, ale bohužel neotvírají dveře) 
Řešení si vzal na svá bedra pan JUDr. Miroslav Tejkl 

• Řešení dopravní přehlednosti v místě pomníku padlých (komunikace p. č. 
399) instalací dopravního zrcadla. 
 

 

 
 
 

 



Nový projekt našeho hřiště 
V ten samý den, tedy 28.3.2011, se konala schůzka ohledně projektu našeho hřiště. Město 
Chrudim má možnost rozšířit hřiště a zbudovat zde klidovou zónu se zelení. Podle tohoto 
projektu prostor p.č. 15/1 - dnešní "fotbalové" hřiště, tenisová plocha a hřiště pro děti patří 
do zóny spadající pro sportoviště a hřiště, prostor p.č. 15/2, oblast od hřiště směrem k 
cyklostezce (mezi hřištěm a bývalým teletníkem) je vymezena pro rekreační a izolační 
zeleň. 
Jednání se zúčastnila paní Hana Dušánková z odboru investic (technik úseku údržby 
zeleně), pan Miroslav Beránek z odboru investic (investiční technik, opravy komunikací) 
a paní ing. Marková, která vypracovává projekt našeho hřiště. 
Do dalšího čísla se budeme snažit získat plánek s budoucí vizí, abyste měli větší představu 
o této akci. Nyní jen slovem. Plocha bude doplněna o lavičky, zpevněné cesty, stůl pro 
stolní tenis, horolezeckou stěnu, lanovou dráhu pro větší děti, ruské kuželky, posezení u 
altánku, dopravní zrcadlo, parkovací místa u parku a kurtu. 
 
 
Osadní výbor 
6.4.2011 VI. schůzka osadního výboru 
 
Zápis ze schůzky: 

• Zhodnocení veřejného jednání s panem starostou a místostarosty města 
Chrudim 

• Vytyčení nejdůležitějších bodů týkajících se naší obce pro zařazení do 
rozpočtu na rok 2012 

a) Rekonstrukce chodníků - jako první budeme požadovat rekonstrukci 
nejvytíženějších míst. Nebude se jednat o celkovou opravu, ale o úseky, 
které jsou v havarijním stavu. Nejdůležitějším místem se nám jeví 
chodník od obchodu ke školce. Pokračovat budeme ulicí k nádraží atd. 

b) Vybudování komunikace směr Blato - (pro rod. Domky Zavřelových, 
Šírových atd.) 

Všichni si uvědomujeme, že máme řadu problémů, které se objevují v Medlešicích 
a také chápeme, že věc, kterou máte stále na očích (myslím místo vašeho bydliště) 
je pro vás nejdůležitější. Bohužel nemáme moc ani prostředky vyřešit vše 
najednou a proto vás prosíme o shovívavost.  
• Pošta  

Prodloužení pracovní doby do 16,30 v jednom dni v týdnu z důvodu 
vyzvedávání si doporučených dopisů a korespondence určené do vlastních 
rukou. Lidé s delší pracovní dobou nemají možnost si vyzvednout své zásilky a 
musí si je komplikovaně přeposílat na jiné pošty, např. do Chrudimi  
Tento problém se řeší s vedoucím pošty v Chrudimi, panem Chvojkou, a bude 
předložen na oficiální schůzi. 

• Kontejnery  
Řešení přesunu kontejnerů z oblasti u parku blíže obytné zóně. Důvodem je 
možnost rozšíření parkovacích míst u parku a lepší dostupnost pro obyvatele 
třídící odpad. 

• Odpadkový koš u cyklostezky 
Žádáme o umístění odpadkového koše na začátku cyklostezky směr Medlešice 
- Chrudim. Jednání probíhá s Technickými službami města Chrudim, kterých 
se bude týkat práce s vývozem samotného odpadu.  



• Sběrné pytlíky na psí exkrementy 
Žádáme o doplnění závěsných pytlíků do oblasti směr park, př. u hasičské 
zbrojnice a směrem k cyklostezce. 

• Oprava světla č. 17 u hlavní silnice směr Chrudim (u Vespa Medlešice) 
Závada byla nahlášena technickým službám a dozvěděli jsme se, že problém 
trvá přes dva roky a není vyřízen. Je nutno otevřít novou kauzu s Radou města 
Chrudimi a dohodnout se na nejlepším řešení. Činíme tak a doufáme, že bude 
vše vyřešeno v co nejbližší době . Nejschůdnější řešení je rozsvícení lampy jiné 
(k tomu již došlo). Pokud by světlo nestačilo je možno přidat ještě jedno 
rameno, tím by se dosvit prodloužil. A posledním řešením je udělat přeložku 
lampy č. 17  a postavit ji na městském pozemku.  

• Čištění komunikací -  Medlešice 
Byl vznesen dotaz na čištění našich komunikací a bylo nám odpovězeno takto: 
"Medlešice jsou zahrnuty do běžného plánu údržby a probíhá tu pravidelné 
čištění každý lichý týden v pátek. Do blokového čištění jsou zahrnuty lokality 
frekventované a ty, kde se běžně mycí technika nedostane (viz probíhající 
čištění v Chrudimi)" 

• Vyřešení dopravní přehlednosti v okolí parku 
Dopravní zrcadlo bude zahrnuto do projektu plánovaného pro naše hřiště. 
Vyřešení dopravní přehlednosti u pomníku  
Nainstalování dopravního zrcadla bylo postoupeno Radě města Chrudim, 
dopravnímu odboru a Technickým službám města Chrudim, které instalaci 
provedou. 

• Oprava zámecké zdi 
S opravou zámecké zdi se počítá letos. Je zahrnuta v rozpočtu města. Částka, 
která je na opravu vyhrazena se pohybuje okolo 100 tis. Kč,-. Pokud se podaří 
oprava s nižší cílovou částkou, je přislíbeno, že zbylé peníze v obci zůstanou a 
budou použity na naše účely. 

• Oprava zámeckých laviček a vstupu na pódium 
I tyto opravy jsou v řešení a snad proběhnou v brzké době. V tomto krásném 
čase plném sluníčka budou zapotřebí. :-) 

 
 
 
 
Kácení a průřezy stromů 
Koncem března a počátkem dubna proběhlo kácení stromů na hřišti a v parku. Všechny     
stromy prošly dendrologickým průzkumem a byly vybrány ty, které by mohly ohrozit 
zdraví lidí či způsobit škody na majetku. Vše zařizuje odbor investic a odpovědnou 
osobou je paní Hana Dušánková - technik úseku údržby zeleně . 
Během několika dnů, po zazelenání stromů, dojde k průřezu suchých větví. Jedná se o 
stromy v okolí hřiště, parku i lípu u hlavní silnice. 



Mateřská školka 
 
Duben začal pro děti zajímavou tradicí - probouzením Dědečka. Jedná se o  posvátný 
jarní rituál, kdy děti vyrobí a zavěsí barevný řetěz s obrázky kolem pasu majestátného 
buku a zazpívají mu. On se tak probudí k 
životu a odmění se jim krásou svého listí, 
stínem v letním horku i plody pro 
podzimní výrobky. 
Ukliďme svět je další činnost našich 
dětí. Vzaly si rukavice, igelitové pytle a 
odstranily vše, co nepatří do přírody. 
Uklidily to, co jsme my upustili a 
nezvedli. Jen si tak říkám, kdo se má od 
koho učit? Není to na tom světě trošku 
naruby? 
Na zahrádkách se objevily první kytičky 
a nástěnky ve školce také rozkvetly. 
Jsou plné tulipánů a dokonce sem přilétly 
i berušky - slunéčka sedmitečná. Kam asi 
poletí?  
Velice inspirujícím obdobím pro tvůrčí 
činnost jsou Velikonoce, které už klepou 
na okýnka. Děti čeká spousta tvůrčí práce 
se zdobením kraslic a velikonoční 
výzdobou. Naučí se nové písničky i básničky s velikonoční tématikou. Budou se 
připravovat na svátek maminek a čeká je výlet na náměstí v Chrudimi, kde společně oslaví 
Den Země. 
 
Jak jste se dozvěděli v lednovém čísle, do školy odchází osm dětí a stejný počet jich může 
být přijato v novém školním roce. Proto se nyní budeme věnovat zápisu do mateřské 
školky.  
  
Zápis dětí do školek pro školní rok 2011/2012 
Ve dnech 5. května od 14,00 do 17,00 hod. a 6. května 2011 od 9,00 do 17,00 hod. 
proběhne zápis do chrudimských školek. Tento zápis se týká i naší školky v Medlešicích. 
Bohužel zápis se neuskuteční tady u nás, ale musíte si za ním dojet přímo do Chrudimi. 
Adresa: MŠ Strojařů 846, Chrudim IV, tel. 469 688 488   
Při zápisu předložíte vyplněnou žádost, občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte.  
Žádost si můžete vyzvednout osobně v mateřských školách či stáhnout z internetových 
stránek www.msstrojaru.cz   
Děti, které budou nastupovat v průběhu roku 2011/2012 je nutno přihlásit také. Rodiče 
mohou zapsat dítě pouze v jedné mateřské škole. 
O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje, v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) 
školského zákona, ředitelka mateřské školy. Při přijímacím řízení postupuje podle kritérií 
vyhlášených ředitelkou mateřské školy. 
S účinností od 18.2.2011 ředitelka mateřské školy stanovuje kritéria a bodový systém, 
podle kterého bude postupováno při přijímacím řízení do mateřské školy Strojařů. 
 
 
 



Kritéria a počet bodů: 
1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky  10 bodů 
2. Trvalé bydliště zákonných zástupců v Chrudimi    10 bodů 
3. Dítě zaměstnanců zřizovatele MŠ a jeho příspěvkové organizace  10 bodů 
4. Dítě zaměstnaných zákonných zástupců       8 bodů 
5. Dítě, jehož sourozenec je zapsán ve školním roce 2011/2012 k docházce 

v této MŠ           2 body 
      6. Dítě, které je přihlášeno ke každodenní celodenní docházce     1 bod  
 

Při shodném počtu bodů bude rozhodovat věk dítěte (starší má přednost). Nerozhoduje 
datum přijetí přihlášky podané v řádném termínu.  
 
Přijímací řízení pro speciální třídy MŠ: 
Speciální třídy pro MŠ jsou zřízeny v souladu s vyhláškou 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, 
žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně 
nadaných, v plném znění. 
Rozhodujícím kritériem při přijímacím řízení bude stanovisko školského poradenského 
zařízení.          

 
 
Svoz nebezpečného odpadu 
První svoz nebezpečného odpadu v letošním roce se uskuteční v sobotu 16.4.2011 od 8,45 
- 9,15 hod. v Medlešicích u pomníku. 
Sbírat se budou pouze nebezpečné odpady jako např. akumulátory, zářivky, výbojky, 
suché baterie, plechovky od barev, léky, televizory, oleje, zbytky postřikových látek apod. 
Ostatní odpady je možné předat k dalšímu zpracování ve sběrném dvoře v ulici Obce 
Ležáků před železničním přejezdem. 
Starý papír, železo a další  "tradiční" sběrový artikl je možné dát za úhradu do Sběrných 
surovin. 
 
Žlutý kontejner pro plast 
Město Chrudim se rozhodlo řešit problém pet lahví písemnou cestou. I já se tímto 
připojuji a připomenu nakládání s tímto odpadem. Problém má jednoduché řešení: před 
vhozením do kontejneru sešlápnout, tím se objem pet lahve sníží na polovinu a zvýší se 
kapacita kontejneru až o 50%.  
Tetra Pak - obaly od mléka, džusů patří také sem - tedy do kontejnerů žluté barvy. Etikety 
na kontejnerech vyobrazují odpad, který je možno vhazovat dovnitř. 
 
Modrý kontejner pro papír 
Vyskytují se případy, kdy na sběrných místech nacházíme velké papírové krabice a 
kartony. Pokud máte možnost, rozřežte je na menší části a vložte do kontejneru. Odstraní 
se tím zbytečný nepořádek kolem sběrných nádob. 
Děkujeme za pochopení. Město Chrudim 
 
 
Zahradní centrum 
Od 15.4.2011 proběhne výprodej veškerého zboží v zahradním centru u hlavní silnice 
směr Chrudim. Akce potrvá do konce května a potom bude jeho fungování ukončeno. 
Škoda - kytiček není nikdy dost. 
Radce popřejeme hodně zdravíčka a radosti. 



Akce na měsíc duben 
16.4.2011 Jarní jarmark - od 8,00 do 12,00 hodin na Resselově náměstí 
 
19.4.2011 Den Země - od 9,30 do 17,30 hodin 
Na Resselově náměstí v Chrudimi proběhne oslava naší Země. K vidění budou dílny 
lidových řemesel, stánky biopotravin, kozích a včelích výrobků, obchůdek s čajem a 
kávou, výrobky ze dřeva, keramiky atd. 
Je připraven i pódiový program: 
Kolem 10,00 hod. loučení se zimou, vynášení Morany a vítání jara 
15,00 - 10,00 hod. loutkové divadlo s Velikonoční pohádkou  
16,00 - 16,30 hod. vystoupení šermířů Rytíři černého vlka 
16,30 - 17,30 hod. hudební vystoupení kapely Wječná žízeň 
 
 
 
 
Akce, které nás čekají v pivovarské hospodě 
16.4.2011   II. Chrudimský rallye sprint - Medlešice, Třibřichy, Dřenice  

délka RZ 9 km, depo na dvoře pivovaru 
 

30.4.2011 Pálení čarodějnic 
Tradiční pálení čarodějnic, na které jste zvyklí, se uskuteční  na hřišti před pivovarskou 
hospodou. Čeká tu na vás soutěžení pro děti plné krásných odměn, kouzelný oheň, 
zapálený opravdovou Čarodějnicí, a v nočních hodinách barevná světýlka, poskakující po 
nebi - ohňostroj. 

 
Nebude zde chybět ani hudba. Postupně se 
vystřídají na pomyslném pódiu (na hospodské 
zahrádce)  3 kapely. Nám známá pop - punková 
skupina Office 89  a její kamarádi Atom a 
Vodotěsná Kočka. 
Občerstvení je zajištěno v pivovarské hospodě a 
venkovním stánku.  
Vstup zdarma /na celou akci, včetně hudebního 
vystoupení/ 
 
Informace pro občany: dřevo na oheň můžete 
vozit na předem určené místo - přímo do středu 
hřiště od čtvrtka 28.4.2011 do soboty do 12.00 
hodin.  
Prosíme bez pařezů, děkujeme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Akce, které se konají U Žabáka na "Průšáku" 
 
30.4. 2011  Rybářská liga  
Poslední dubnový den začne na rybníku stylově, tedy rybářskými závody. Do nich nemáte 
možnost aktivně zasáhnout, ale podívaná to bude ohromná. Všichni jste srdečně zváni.  
Čarodejnický rej 
Pokračováním tohoto zvláštního dne je pálení čarodějnic. Program je připraven pro malé i 
velké. Děti čeká řada soutěží, které budou rozmístěny po hrázi rybníka, buřtík zdarma a 
dvě malá ohniště, na kterých si ho mohou samy upravit podle vlastní chutě.   
 Stará rašelina  
Od 20,00 hodin začíná hrát k poslechu i tanci u nás již známá veselá kapela.  
Se setměním bude zapálen čarodějnický oheň a vše vygraduje barevným ďábelským 
ohňostrojem. 
Občerstvení je zajištěno u několika stánků. Masíčko z udírny či kýta na grilu. 
 
Vstup : 50,-Kč dospělí, děti zdarma + buřtík zdarma (vstupem je hrazena i kapela) 
Akci pořádá Petr Průšek, M klub Medlešice, naši hasiči a hokejisté Divoké Svině. 

 

 

 

Kamilovo přírodní okénko 
 

Tak pojďme nahlédnout dovnitř. 
 
 

"Duben, ještě tam budem. A nebudem! Do parku půjdem. Ta změna, která venku 
nastala, za to stojí. Konečně začíná mít sluníčko tu pořádnou jarní sílu a všude to je hned 
vidět. Zimní šeď už zmizela docela, a tak hurá do parku. Řev motorových pil a praskání  
větví, slyšitelné už od pivovaru, dává tušit, že se neprobudila jen příroda. A tak místo 
focení sasanek a jiné jarní květeny mířím rovnou mezi dřevorubce. No, dřevorubci je pro 
tuhle firmu opravdu přehnaně hrubé slovo. Pohyb některých jejich členů v korunách 
stromů by mohla závidět i leckterá veverka. A kdo by čekal rachot padajících stromů jako 
při těžbě v lese, stál by tam možná ještě dnes. Větev po větvi, kousek po  kousku, spouští 
k zemi části vybraných stromů. S panem Novotným jsme trochu vyzpovídali vedoucího 
skupiny a pár věcí nám ochotně vysvětlil. K zemi poslali jen několik vybraných stromů, 

které byly podle znalce opravdu v havarijním 
stavu a kterým hrozilo, že by mohly svým 
pádem někoho zranit nebo způsobit škodu na 
majetku. Když si uvědomíme, že park využívá 
místní mateřská školka… Pravda, v našem 
parku je víc takových stromů, než se jich 
pokácelo, vybrány byly prý ty nejrizikovější. A 
po upozornění na několik velkých ulomených 
větví, volně visících v korunách stromů nad 
pěšinami, bylo nám přislíbeno jejich odstranění i 
bez toho, že by to měli původně v plánu. Co 
slíbili, to dodrželi. 

Popisovat, kde ty stromy stály, nemá 
význam. Kdo je neviděl ležet, najde po nich 

alespoň pařezy. Snad jen se zmíním, že padla jedna lípa u zdi, dva jasany, akát, katalpa a na 
hřišti topol černý, který měl uražený celý svůj vrchol . Vrátím  se  jen  ke zmíněnému  



 
akátu, který je na horním snímku. Z praskliny jeho kmene se vysypala hnědá drť s larvami 
některého z brouků, kteří se vyvíjejí právě v podobných stromech. Podle velikosti nalezených 
larev a kukel by se mohlo jednat o nosorožíky. Celé jsem to tam prohledal a larvy přemístil na 
místo, kde budou moci dokončit svůj vývoj. Není to druh nikterak vzácný, akorát není moc 
vidět. V Medlešicích je poměrně hojný, jednu zimu jsem zimoval dokonce celý kbelík brouků 
a celý kbelík larev. Jako zajímavost lze uvést, že jako larva žije několik let, jako brouk tři až 
pět týdnů. 

Ale vraťme se od brouků k neklamným znakům jara. Při procházce parkem najdeme 
celé koberce jarních květů, které můžeme vidět pouze teď, dokud stromy nerozvinou své listy 
a nespotřebují většinu světla. Sasanky hajní i pryskyřníkové, violky vonné i psí, křivatce, 
orseje i pryskyřníky... Kvete nám toho v našem parku požehnaně. I jedna vzácná, chráněná 
rostlina – Dymnivka dutá. Dokonce v barvě modré, růžové i bílé. Najdeme ji na prostředním 
palouku a pod lípou, co na nás fouká ze své dutiny. 
 

Sasanka hajní                                                            Dymnivka dutá 
 

Samozřejmě i stromy a keře se už probudily k životu, a tak to tu všechno pučí, raší, 
mnoho stromů i keřů již kvete, často květy nenápadnými, někdy  i zelenými. Dnes (10.4.) jsou 
už v plném květu javory - kleny i mléče, habry, meruzalky, mirabelky, trnky... Před 
rozkvětem jsem našel klokoč, hloh a např. střemchu hroznovitou, která roste hned vlevo vedle 
hlavní brány. A abych nezapomněl, začínají kvést divoké třešně – ptáčnice. Ty zahradní brzo 
taky pokvetou, takže nebudeme čekat na květen, a kdo věří na pověry, může vyhnat svou 
dražší polovičku pod rozkvetlý strom a… 



Ještě jeden postřeh. Víte proč už se jaro úplně probudilo?........ Protože děti ze školky 
probudily u  „Dědečka“ broučky ." 
 
 

  Text i foto Kamil Kůla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přeji vám radost z vůně stromů a kytiček kolem a hlavně ať vám nic a nikdo nezkazí tu 
slavnostní jarní náladu. Na počtenou příště 

 Daniela 
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