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Dobrý den, ahoj, milí Medlešáci,
stromy jsou v plném květu, tráva se začala zelenat, kytičky ukazují svou krásu, ale to
počasí se pořád ne a ne umoudřit. Doufám, že to nebude dlouho trvat a jaro přece jenom
vyhraje a posadí se na pomyslný trůn jako vítěz.
Snad vám to čekání zpříjemní naše novinové číslo a vy si v něm najdete to, co vás zajímá.
Co objevíte při listování našimi novinami? Zprávu z posledního jednání zastupitelstva
města, týkající se našeho zámku, informace z veřejných jednání, malé úspěchy a
neúspěchy při práce osadního výboru, a hlavně vás pozveme na několik tradičních
jarních akcí, na kterých by bylo škoda chybět.
Uzávěrka na příští měsíc bude 18.5.2012

Zastupitelstvo města Chrudim
Na posledním jednání Zastupitelstva města Chrudim, konaném dne 12.3.2012, došlo ke
schválení bodu č. 1 Návrhu rozpočtového opatření č.1/2012 ke schválenému rozpočtu
města Chrudim na rok 2012.
Tímto bodem došlo ke schválení financí putujících na opravu komína našeho
zámku.
Po skončení topné sezóny bude opraveno několikaprůduchové topné těleso v nadstřešní
části, která je poškozená. Na nutnost opravy upozorňuje i revizní zpráva.
Plánovaná oprava se provede tak, že se rozebere část nad střechou a opětovně se vyzdí ze
stejného materiálu se zachováním původního tvaru a velikosti.

Osadní výbor
4.3.2012
XX. schůzka osadního výboru
Zápis ze schůzky
• Odbor investic
21.3.2012 se pan Miroslav Beránek a ing. Petr Pecina dostavili k místnímu šetření.
Týkalo se úrovně poškození našich chodníků a komunikací. Bohužel jednání nebylo
úspěšné a nedohodli jsme se na souvislé opravě či rekonstrukci, ač nám byla už na podzim
slíbena. Důvodem je nedostatek peněz na tento rok. Vyřešili jsme pouze viditelná
poškození ohrožující zdraví občanů či jejich majetek.
Od té doby došlo k opravě kanálové vpusti na chodníku před Hromkovými, opravě
propadlých chodníkových dlaždic před domkem Němcových, opravě povrchu vozovky na
třech místech u pomníku.
Na opravu čeká kanálová vpusť, nebezpečně vystupující nad vozovku před Netolickými.
Nebojte, neusneme a budeme to zkoušet dál. Třeba se na nás štěstí usměje a nějaké peníze
zbudou.
2.
Došlo k upozornění na hromadění přírodního odpadu v prostoru za parkem a byl
dohodnut termín jeho odklizení. Do konce dubna by měl být prostor prázdný.
3.

K opravě poslední rozbité lavičky v parku by mělo dojít v nejbližší době.

•
Technické služby města Chrudim
1.
Při podání žádosti o výměnu popelnic v naší mateřské školce jsme byli
upozorněni, že Technické služby nespravují odpadní nádoby mateřské školky. Popelnice
jsou majetkem MŠ Strojařů a tudíž výměnu musí zařídit majitel.
2.
Připomenutí úklidu a samotný úklid v prostorách zastávky a v okolí kontejnerů
proběhl. Čekárna autobusové zastávky je uklízena 1x týdně ve čtvrtek.
•
Přemístění kontejnerů
Došlo k dalšímu jednání, které by mělo vyřešit přemístění kontejnerů z prostoru před
zámkem blíže k lidem. Nápomocni nám byli nejen TS města Chrudim – pan Jan Petr,
ale i paní Šárka Trunečková, DiS. – koordinátorka Projektu Zdravé město a místní
agendy 21. Poslední možnost je v řešení, uvidíme, jak dopadne.

Veřejná jednání
Jednání ohledně výstavby DSS Slatiňany

13.3.2012 se konalo veřejné projednání projektu výstavby domů pro klienty DSS
Slatiňany. Jednání proběhlo na Stavebním odboru v Chrudimi. Z účastníků nechyběli
paní Ing. Ludmila Tomková – pracovnice Stavebního odboru, paní ing. Monika
Kalousková – ředitelka První zemědělské a.s., pan ing. Radomír Koudelka – pracovník
projektového týmu Odboru projektové dokumentace strategického rozvoje a evropských
fondů Pardubice a zástupce osadního výboru – Mgr. Daniela Mihulková.
Hned na počátku jednání byla petice přímo dotčených občanů vyjadřujících se
k příjezdové komunikaci pro klienty po výstavbě rodinného domu zamítnuta. Důvodem
zamítnutí je malá frekvence jízd osobních vozidel pro přepravu klientů. Po výstavbě bude
používána cesta směrem k bytovce.

Dalším důležitým bodem byla příjezdová cesta ke staveništi. Po delší výměně názorů jsme
se dobrali našeho původního záměru. Cesta povede přes pole a bude součástí projektové
dokumentace stavebního povolení.
K samotnému umístění RD připomínky vzneseny nebyly.
Poslední slova padla k možnosti narušení podzemních vod a následné kontaminaci vody
v nedaleké studni patřící k bytovce. Byli jsme ubezpečeni, že čistírna odpadních vod pro
fungování RD bude odpovídat všem parametrům a budou probíhat plánované kontroly a
proto se znečištění obávat nemusíme. Navíc je prý studna v dostatečné vzdálenosti od
čističky.
Jednání ohledně pozemků ležících mezi Medlešicemi a Mikulovicemi

19.3.2012 se v Mikulovicích diskutovalo o možnosti využití pozemků směr Medlešice –
Mikulovice k soukromým účelům. Výsledky jednání jsou totožné s minulou zprávou.
Pozemky zůstávají v nezměněné podobě, tedy ornou půdou.
Za osadní výbor se dostavili Aleš Musil a Martin Hošman.
Desatero problémů města Chrudim

19.3.2012 se v prostorách chrudimského muzea diskutovalo o nejdůležitějších tématech
tohoto roku v chrudimském regionu. Naším úkolem bylo prosadit a tím zviditelnit
problémy naší obce. A uspěli jsme na jedničku!
Promiňte, ale mám obrovskou radost z tohoto dílčího úspěchu.

Spolu s Janou Rotreklovou se nám podařilo posunout do hlavní desítky dva problémy.
Na druhém místě co do počtu hlasů hned za vybudováním obchvatu města Chrudim
v celé jeho délce až za Slatiňany skončila čistota a stavební stav chodníků ve městě a
místních částech a výstavba chodníků nových.
A na místě desátém se umístila rekonstrukce našeho zámku. Počtem hlasů vyhrál nad
letním kinem na plné čáře.
Vím, že se nezačne s opravami hned, ale už se o zámku bude muset mluvit a problém,
který se objeví v desateru, je nutné postoupit dál.
Hned po několika dnech se ozval redaktor Josef Kopecký z Českého rozhlasu Pardubice
a natočil rozhovor o našem zámku. Další informace přijde v novém čísle Sedmičky.
Snad nás to posune zase o kousek dál a zámek dostane časem nový kabát, jak si zaslouží.
Prosím Vás tímto o pomoc. Pokud Vám není lhostejná budoucnost medlešického
zámku, podpořte ho v anketě, kterou jako kontrolu desatera problémů města
Chrudim vyhlašuje radnice v chrudimských novinách. Stačí vyplnit anketní lístek
Děkuji za pomoc.
Daniela

Žádosti
1) Žádáme majitele psů, aby si po vyvenčení svého mazlíčka uklidili nepatřičné
přebytky, které se snad nikomu na chodníku ani zelených plochách nelíbí.
2) Další žádost míří k naší mládeži. Mám na mysli malé likvidátory veřejného
majetku, např. odpadkového koše v prostoru před MŠ. Tímto vás žádáme o
přehodnocení vašeho chování. Věříme, že se tyto „hlouposti“ nebudou opakovat.

Poděkování
Prostřednictvím novin bych chtěla poděkovat paní Jitce Mačátové za úklid kolem
pomníku padlých. Jste moc hodná, že se každoročně staráte o toto vzpomínkové místo.
Děkujeme Vám.
Další díky patří manželům Novotným za celoroční starost o zámek a zámecký park.
Ačkoli dlouholetá povinnost spadla po přechodu zámku pod Chrudim z Vašich beder,
staráte se dál a my moc děkujeme.
Poslední poděkování míří k lidem, kteří se podílejí na mravenčí práci kolem každého
novinového výtisku. Panu Vlastislavu Smutnému a paní Jitce Mačátové za textové
příspěvky. Paní Miroslavě Václavkové za jazykovou úpravu. Sponzorům i jednotlivcům
za finanční přispěvky a zajištění tisku.
Pokud vás bude víc a víc, budeme jen rádi.☺ Díky.
Mateřská školka
Okna i dveře mateřské školky kvetou a září všemi barvami. Radost se podívat.
Také Dědeček - buk lesní, purpurový - dostal nový barevný řetěz plný obrázků a byl
dětmi probuzen z dlouhého zimního spánku .

Teď už se budeme moci těšit z jeho krásy a příjemného stínu za horkých letních dnů.
Nejen venku vás čeká jarní výzdoba. Vnitřní prostory jsou plné veselých motivů.
Nástěnky jsou zaplněny kytičkami vytrhanými z barevných papírů a květ je vytvořen
obtisky dětských ručiček. Nádhera. Vajíčka a postavičky doplňují poslední volná místa
nástěnek.
12.4.2012 proběhla akce Ukliďme svět. Děti si oblékly rukavice a spolu se svými
učitelkami se postaraly o náš park. Děkuje vám příroda i my, lidé :-)
Minulý týden se děti vypravily na návštěvu do Ekocentra Paleta Chrudim, kde je Krteček
provedl uměním zpracovávat len. Na motivy známé pohádky Krteček a kalhotky je zde
připraven poutavý výukový program pro nejmenší.
V těchto dnech probíhá zápis do mateřských škol v Chrudimi a naše školka absolvovala
zápis 19. - 20.4.2012.

4.5.2012 čeká předškolní děti výlet na rozhlednu Báru a 10.5.2012 se školka převleče do
slavnostní atmosféry – čeká nás Slavnost pro maminky ke Dni matek.
Tak, sluníčka, ať se vše povede, jak má, a maminky, nezapomeňte si kapesníky. K dojetí
určitě nebude daleko.:-)
Školka plánuje i výlet na Babiččin dvoreček do Licibořic, kde se na děti těší spousta
domácích zvířátek. Šťastnou cestu a pozdravujte kozičky.
Akce, které proběhly
Velikonoční pondělí 9.4.2012
Tento den bylo
v Medlešicích opravdu
živo. Už od ranních
hodin procházely vesnicí
malé či větší skupinky
koledníků a
obšťastňovaly svojí
(většinou vlastnoručně
upletenou) pomlázkou
naše slečny a paní. Za
koledu a šupačku
dostávali malovaná či
čokoládová vajíčka,
mašli a ti větší po
kalíšku.
Snad nám tato veselá
tradice vydrží dlouhá
léta. Toto milé setkávání
je veselé a usměvavé a
většině z nás přináší
radost.
Všem, kterým se tento
svátek líbí a oslavili ho
jak se patří, fandím.:-)

foto zpracovala: Dana Šírová
Uprostřed celé skupinky vidíte hlavní aktérku, paní Danu Šírovou a pánové zleva: Martin
Dymáček, Jenda Křivka, Tomáš Kopecký, Lukáš Křivka, Martin Brebera, Tomáš
Svoboda, Karel Hronek a Pavel Rychtařík.
Hodně zdravíčka při takové šupačce není ani potřeba přát, že?

Hasičské závody v Markovicích
V sobotu 14.4.2012 proběhly v nedalekých Markovicích první letošní hasičské závody.
Jednalo se o okresní kolo v požárním sportu, kterého jsme se zúčastnili i my. Naši borci
po krásném druhém pokusu vybojovali 3. místo. Hoši, děkujeme.
První místo obsadila Chrudim, jako druhé skončily Markovice, třetí místo patří nám a
čtvrtí se umístili hasiči z Topole.
Ženské družstvo bylo jediné, a to z Markovic. Sláva markovickým amazonkám. :-)

Foto zpracoval : Jan Dymáček
Tady už stojí naše hasičská elita zleva Jan Křivka (Brky), Tomáš Kopecký (Afra), Jan
Dymáček (Dýma), Martin Dymáček (Blonďák), Martin Brebera (Mates), Marcel Sokol
(Sokolík), Martin Jonáš.
Akce, které nás čekají
Ukliďte svět – ukliďme si Medlešice
Navazujeme na celostátní akci, která proběhla v polovině dubna a vyjdeme společně do
naší obce a uklidíme nepořádek, který se za celý rok nastřádal v jednotlivých zákoutích a
tím pomůžeme přírodě i nám samým.
Vždyť louka plná rozkvetlých sasanek bez igelitových pytlíků, obalů a lahví vypadá
kouzelně.
Kdo máte chuť strávit společné chvíle a pomoci, přijďte.
Sejdeme se před zámeckým parkem 11.5.2012 v 16:00 hod.
Rukavice a pytle na odpadky zajistíme.

Rybářská liga
Od brzkých ranních hodin se v sobotu 28.4.2012 sejdou na „Průšáku“ rybáři a zkusí
svoje štěstí. Tak tedy Petrův zdar!
Přijďte podpořit své favority, podívat se na krásné úlovky a užít si pohodový den.

Dva čarodějnické reje v Medlešicích – na Průšáku a na hřišti.

ČARODĚJNICE
V MEDLEŠICÍCH
pondělí 30.4. od 17.30 hod
tradiční „pálení čarodějnic“ v Medlešicích na hřišti
před pivovarskou hospodou
od 17.30 hod program pro děti, soutěže, hry pro malé i
větší,maskování čarodějnic a kostýmů atd.
po 20. hod zapálení ohně
se setměním bude následovat
ohňostroje/cca 21.15 hod/

odpálení

profesionálního

celá akce moderována a doprovázena hudbou
Večer k tanci a poslechu na zahrádce nebo v pivovarské
hospodě živě vaše oblíbená skupina

STARÁ RAŠELINA
Všechny čarodějnice, čarodějové i všichni ostatní jste srdečně
zváni
Vstupné kompletně na celou akci včetně hudby

ZDARMA
-občerstvení zajištěno-pivovarská hospoda-gril-venkovní výčep-pro informace a foto z minulé akce možno shlédnout
www.medlesice.cz

partneři akce : -pivovar a hospoda medlešice-DELTA-indiánský
kmen Medvědí drápy

Informace pro občany: dřevo na oheň můžete vozit na předem určené místo – přímo
do středu hřiště od soboty 28.4.2012 do pondělí 16:00 hod.
Prosíme bez pařezů, děkujeme.

Medlešické čarodějnice „U Žabáka na Průšáku“
Na poslední dubnový den si pro vás organizátoři připravili řadu soutěží pro děti, skákací
hrad, projížďky na pramici po nebo i pod hladinou rybníka, budou se opékat buřtíky a
čeká vás zapálení velkého čarodějného ohně. Vše vygraduje po setmění, kdy se rozsvítí
nebe milióny světýlek a my shlédneme jistě krásný ohňostroj.
Reprodukovaná hudba, hodně pití a jídla - výborné šťavnaté stejky vám jistě přijdou
k chuti.
Akce začíná v 16:30 hod.
Poutní mše svatá v zámecké kapli
Dne 13.5.2012 od 10:30 hod. se v zámecké kapli koná mše svatá k svátku svatého Jana
Nepomuckého.
Jedná se o tradiční květnové nedělní pozastavení, zavzpomínání a uvědomění si
důležitých věcí v našich životech.
Pokud máte chuť se zastavit a zaposlouchat, jste srdečně vítáni.
Možná se nám podaří malý zázrak, uvidíte v kapličce náš „medlešický poklad“, kterým
jsou nazývány vzácné kulturní památky převezené z důvody větší bezpečnosti do
Chrudimi, kde běžně nejsou veřejně přístupné.
Jedná se o dvě figurky evangelistů, kalich, závěsnou kropenku, dvě klasicistní nádoby a
svícen. Vše je v jednání s Odborem školství, kultury, sportu a památkové péče.

Máte-li zájem o zasílání
medlešických novin nebo aktuálních novinek z obce
v elektronické podobě, není problém. Pouze pošlete svoji e-mailovou adresu na
mklub.medlesice@centrum.cz a vše budete mít z první ruky.
Své názory můžete zveřejnit i na diskusním fóru na stránkách M klubu Medlešice
Přeji vám příjemné dny a potkávejte samé fajn lidi, se kterými vám je dobře.
Brzy na počtenou.
Daniela
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