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Dobrý den, ahoj, milí Medlešáci,
první číslo tohoto roku je na světě, tak já vás u něho vítám. Zima byla letos dlouhá, ale
zdá se, že ztrácí svou vládu a do kraje přichází konečně jaro.
Jaro se hlásí první sněženkou, slunečním paprskem či tichým pláčem malého děťátka a
těch u nás opravdu přibývá. :-)
O nich a dalších, méně důležitých věcech, vás budu informovat v tomto čísle. Proběhlo
jednání se zastupiteli města Chrudim a vedoucími jednotlivých odborů o budoucnosti
našeho zámku, seznámíte se s výsledky schůzek osadního výboru a podíváme se za našimi
nejmenšími do mateřské školky.
Ať vás tyto stránky potěší a pohladí po duši.
Uzávěrka příštího čísla duben 2013

Zastupitelstvo města Chrudim
17.12.2012 proběhlo poslední zasedání Zastupitelstva města Chrudim v roce 2012.
Jednání se týkalo návrhu rozpočtu města na rok 2013, návrhu rozpočtového opatření
č.13/2012, pravidel pro zadlužování města, návrhu obecně závazné vyhlášky města
Chrudim č. 5/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a závěrečným 28.
bodem byla informace o činnosti Rady města Chrudim.
Třetím v pořadí byla odhlasována Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 4/2012 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Jak jsme všichni pocítili na svých peněženkách, došlo k navýšení poplatku na 600,- Kč za
osobu.
Zde vám nabízím pohled na strukturu poplatku za komunální odpad sumárně:
Sazba poplatku na občana 600,- Kč tvoří
387 Kč za svoz netříděného odpadu
92 Kč za separovaný odpad
121 Kč za sběrný dvůr

První zasedání roku 2013 se konalo 18.1. Zastupitelé odsouhlasili spolupráci města při
stavebních úpravách vojenského pohřebiště na hřbitově Sv. Kříže a 1. etapu regenerace
sídliště Větrník.
Jedním z nejdůležitějších bodů bylo schválení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na zajištění rekonstrukce místní
komunikace v místní části Medlešice.
V rámci projektu „Transformace DSS Slatiňany II“ je plánována výstavba jednoho
dvojbytového domu pro 12 klientů v naší obci. Stávající místní komunikace, která slouží
jako jediný přístup ke stavbě, je již nevyhovující, v dožilém stavu.
Další možností bylo vybudování provizorní staveništní komunikace na pozemku p.č.
274/7 (dnes slouží jako obhospodařované pole). Další krok by vedl k nutnému uzavření
nájemní smlouvy s vlastníky pozemků, dále vybudovat staveništní komunikaci, po
dokončení stavby ji zpětně demontovat a pozemek uvést do původního stavu.
Z výše uvedených důvodů se nám jeví jako ekonomicky a logicky výhodnější varianta, aby
Pardubický kraj uzavřel smlouvu s městem Chrudim o poskytnutí účelové dotace ve výši
700 000 Kč, která by sloužila na rekonstrukci stávající místní komunikace na pozemcích
p.č. 272/2 a části p.č. 399/1.
V rámci rekonstrukce dojde k odfrézování stávajícího živičného krytu, provedení lokálních
vysprávek a položení nového živičného krytu.
Práce budou podle smlouvy dokončeny do 30.9.2014
11.2.2013 byly na programu pouze body tři. Tím nejdůležitějším bylo schválení prodeje
nemovitostí v průmyslové zóně západ. Společnost KYB CHITA Manufacturing Europe
s.r.o., se sídlem Pardubice – Čivice projevila zájem o odkoupení pozemků za účelem
vybudovat, vlastnit a provozovat továrnu na výrobu komponentů pro automobilový
průmysl a skladovací prostory.
Březnové zasedání Zastupitelstva města Chrudim nás čeká 18.3.2013 od 16:00 hod. ve 2.
patře budovy MěÚ v Pardubické ulici 67 .

Osadní výbor
2.1.2013 XXV. schůzka osadního výboru
Zápis ze schůzky
 Technické služby města Chrudim

1. Po nahlášení závad osadnímu výboru byla opravena lampa č. 8 v ulici V Zahrádkách .
Pokud nastane nějaký problém ve vaší lokalitě, ozvěte se a vše bude vyřešeno v
krátké době. Spolupráce s TS města Chrudim je rychlá a spolehlivá.
2. Úklid autobusové zastávky a míst kolem kontejnerů byl proveden.
3. Řešení situace vzniklé solením a úpravou komunikací v zimním období.
Na četné stížnosti našich občanů jsme vyvolali jednání s ředitelem TS Chrudim,
panem Ing. Zdeňkem Kolářem. Ten po dohodě se starostou města Chrudim, panem
Mgr. Petrem Řezníčkem, rozhodl o následujícím postupu.

Solení bude probíhat minimálně, pouze v případě ledu na komunikacích a
v nebezpečných místech (klesání, stoupání, křižovatky). Chodníky budou převážně
pouze prohrnovány. Co se týče chodníků u nás, jelikož jsou většinou staré, nebudou
prohrnovány malotraktory a multikárami, aby nedošlo k dalšímu narušení stavu
chodníků, ale pracovníci TS se pokusí tuto situaci řešit čtyřkolkou. Pokud se osvědčí,
bude se čtyřkolka využívat v následujícím zimním období.

Tak snad budou spokojeny obě strany, ale to uvidíme až příští zimu. :-)
12.2.2013 XXVI. schůzka osadního výboru
Zápis ze schůzky
 Odbor investic

1. Opakované řešení opravy vývěsních ploch u obchodu a parku.
Oprava vývěsních ploch je dohodnuta, ale její termín nám zatím nebyl sdělen.
2. Nahlásit opravu povrchu komunikace ve “Škvárovně” a u parku.
Vyřešeno



Odbor dopravy
1. Opakované řešení dopravní přehlednosti v části Medlešic u pomníku.
Řešení dopravní situace při používání chodníků jako části cyklostezky (od
pošty kolem pomníku k obchodu).
Máme připravené provizorní řešení, umístění značek (námi vyrobených) na
obě strany chodníku. Tím upozorníme cyklisty na porušování pravidel.
2. Řešení dopravní situace v ulici Nádražní I. při „napojení“ na cyklostezku.
3. Opakované podání žádosti o umístění dopravního zrcadla u pomníku z důvodu
špatné přehlednosti.



České dráhy
České dráhy, a.s. provedli průřez stromů nad silnicí vedoucí od vlakového
nádraží k Dřevoně.

6.3.2013 XXVII. schůzka osadního výboru
Zápis ze schůzky
 Technické služby města Chrudim

1. Dohodnout úklid kolem pomníku padlých.



Odbor investic
1. Opakované řešení opravy lavičky v parku.
2. Informovat se na možnost pokračování II. etapy výstavby odpočinkového místa p.
p 15/2 v Medlešicích, na termín rekonstrukce střechy zámku a na vybudování
příjezdové komunikace od č.p. 145 k č.p. 201. Na podzim došlo k úpravě první
poloviny této komunikace a v letošním roce by měla být vybudována část druhá.
3. Dohodnout pravidelnou úpravu travnaté plochy za poštou.

4. Opakované řešení odstranění túje před školkou.
5. Proběhla dočasná oprava komunikace na křižovatce u parku. Díry byly zasypány
štěrkem.

Veřejná jednání
22.1.2013 se konala schůzka týkající se funkčního využití zámku jak v době dnešní,
tak do budoucna.. Jednání se účastnili představitelé města – pan Mgr. Petr Řezníček, ,
JUDr. Miroslav Tejkl, Jan Čechlovský, vedoucí jednotlivých odborů MěÚ a já.
Výsledkem jednání je pokračování v postupné opravě našeho zámku (letos dojde
k opravě centrální části střechy).
Pokud by se podařil malý nebo spíše velký zázrak, tak po přípravě podkladů (stavební,
historický průzkum, zaměření, projektová dokumentace atd.) by byl zámek předložen
v příštím roce do tzv. Norských fondů. Tam je výše poskytované dotace 85%
z uznatelných nákladů akce. To znamená, že pouze 15% podíl by připadal na město
Chrudim.
Tak věřme, že vše dopadne dobře a náš zámek dostane nový kabát. 
V rámci rozpočtu na rok 2013 bude provedena oprava omítek (sanací), repase
vchodových dveří, malování vnitřních prostor, nátěr dveří a zárubní - vše v rámci MŠ
– přízemí zámku.
Volba prezidenta republiky
11.1. - 12.1.2013 se náš zámek stal jedním z mnoha dějišť nové volby hlavy státu.
Poprvé rozhodovali o budoucím prezidentovi v přímé volbě občané.
V našem volebním okrsku č.27 se tohoto klání zúčastnilo 308 lidí z počtu 452 voličů.
Následující tabulka vám ukáže výsledky I. kola :
Číslo
kandidáta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jméno a příjmení

Počet hlasů

Zuzana Roithová
Jan Fischer
Jana Bobošíková
Taťana Fischerová
Přemysl Sobotka
Miloš Zeman
Vladimír Franz
Jiří Dienstbier
Karel Schwarzenberg

13
41
9
20
7
79
34
42
61

Do druhého kola konaného 25.1. – 22.1.2013 postoupil Miloš Zeman a Karel
Schwarzenberg. Konečný výsledek je nám znám, jen se podívejte na čísla, která jsme
svým hlasování přidělili každému z nich.
Číslo
Jméno a příjmení
kandidáta
6.
Miloš Zeman
9.
Karel Schwarzenberg

Počet hlasů
159
136

Desatero problémů města Chrudim
3.4.2013 od 15:30 hod. proběhne ve velkém sále muzea veřejné projednání
nejpalčivějších problémů v jednotlivých oblastech města tak, jak je vnímají občané.
Problémy formulované při veřejném projednávání jsou ověřovány v následné anketě.
A s jejími výsledky jsou občané seznámeni prostřednictvím Chrudimského zpravodaje
a webových stránek města. Vytipované problémy jsou zaneseny do DataPlánu NSZM
spolu s informacemi města (Akčním plánem rozvoje města, Zdravotním plánem města
Chrudim a komunitním Plánem zdraví a kvality života).
Automobilový vandal řádil v naší obci
Tento nadpis berte, prosím vás, s rezervou. V podvečer 6.2.2013 došlo k poničení
okrasných keřů, sloužících jako ochranný živý plot mezi silnicí a chodníkem před
domem rodiny Němcových č.p. 71.
Paní Ilona Němcová ohlásila událost dopravní policii. Ta provedla téhož večera místní
šetření. Vše bylo zdokumentováno jak písemně, tak fotograficky.
Příštího dne dopoledne byly TS města Chrudim odstraněny zbytky porostu a byl
domluven další postup spojený s výsadbou nových keřů.

Významná výročí

Paní Růžena
Dufková (roz.
Samková) oslavila
tento měsíc,
přesněji
13.března, krásné
90. narozeniny.
Vychovala tři děti,
má šest vnoučat a
devět pravnoučat.

Rodina připojuje
milé přání:

Naší mamince, babičce a prababičce přejeme do dalších let zdraví a štěstí
Karel, Petr a Jana s rodinami
I my se k přání připojujeme a přejeme zdravíčko a radost z velké rodiny.

Mateřská školka
Jaro ťuká na dveře, začíná se zelenat první travička v zámeckém parku, ale my se ještě
poohlédneme a zavzpomínáme na první měsíce roku 2013. Byla by veliká škoda,
kdybyste se nedozvěděli, čím se bavily naše děti.
8.1. navštívily 1. třídu ZŠ v Mikulovicích, aby budoucí prvňáčci nasáli školní atmosféru
a těšili se k únorovému zápisu.
Paní učitelky nepodcenily přípravu a ze školky se na chvíli stala škola. Na nástěnkách
visely školní tabule s obtisky písmenek, obrázky skládané z geometrických tvarů (panáčci,
domečky). Takový malý kubismus, to by Picasso koukal.
Únor zavoněl koblížky (kresba rudkou) a koláčky (vytvořené z mačkaného papíru). Byla
doba masopustu a ta je ve školce spojená s tradiční obchůzkou. Děti za doprovodu paní
učitelek zazpívají a zatančí před vaším obydlím a za to jsou obdarovány sladkou
odměnou. Letos jim ale nepřálo počasí. Vítr foukal, sněžilo jako o závod, ale děti to
zvládly na jedničku. Musím vás pochválit za obrovskou odvahu a vytrvalost.
Podívejte, jak to dětem při obchůzce slušelo.

Foto : Klárka Fidlerová
14.2. se děti vypravily na výlet do Hlinska. Ve skanzenu Betlém je čekala výstava
věnovaná masopustu. Na konci února je potěšila pohádka O Popelce v MŠ Strojařů
v Chrudimi.
Se zimou se rozloučily posledním tematickým celkem – Sněží, sněží, mráz kolem běží.
Na nástěnkách zářily čepice s bambulí, vykutálení sněhuláci z modelíny a opravdovou
krásou byla kresba zimní krajiny (natírání inkoustem a kresba zmizíkem).
Přes leden a únor jsme se pomalu přehoupli do dnešních dnů. Prostory školky voní
dezinfekcí a po chodbách se procházejí budoucí páni doktoři a sestřičky. Na programu je
studium lidského těla i duše a péče o zdraví.
8.3. si děti odpočinuly od náročného studia medicíny u Třech pohádek a pomalu
vykročily vstříc jaru. Budou si všímat probouzející se přírody a krás kolem sebe.
21.3. stráví tvořivé odpoledne ve školce se svými rodiči a vyrobí si něco hezkého na
velikonoční výzdobu.
3.4 přijde do školky pan fotograf a vytvoří společné foto vás všech. Tak už pomalu
vybírejte, co na sebe. Ať vám to, slečny a kluci, sluší! A nezapomeňte na úsměv.

Akce, které proběhly

Tříkrálová sbírka

„ My tři králové jdeme k Vám“ se ozývalo 6.1.2013 u medlešických dveří. Ten, kdo otevřel,
uviděl skupinku koledníků - Kristýnu a Daniela Rotreklovy a Martina Lebdušku a vedoucí
celé skupinky, Slávku Blažkovou. U nás se vybralo 2.665,- Kč z celkové částky 533 689,Kč, kterou získala Charita Chrudim a darovala ji dál.
Všem, kteří jste přispěli, děkujeme a našim koledníkům zvlášť.
Ať penízky pomůžou tam, kde mají. Díky všem a za rok se těšíme na viděnou.
Pokud by vás zajímaly podrobnější informace, naleznete je na stránkách
www.trikralovasbirka.cz

Karneval s Jarem, Létem, Podzimem a Zimou

19.1.2013 proběhl v naší pivovarské hospůdce tradiční karneval. I přes chřipkovou epidemii
se sešlo plno krásných tanečnic a tanečníků. Masky byly opět originální a na plné čáře zvítězil
Asterix a Obelix v podání Terezky a Adélky Koppových. Nechyběly soutěže, tombola
s řadou cen, párek v rohlíku, tanec a veselá nálada. Nakonec si každý odnesl domů nafukovací
balónek a plno zážitků, se kterými se jistě dobře usínalo.

Akce, které nás čekají
Dílna šikovných ručiček

Jarní dílna šikovných ručiček je tady.
Kdy: 23.3. a 30.3.2013 v zámecké klubovně.
A co nás čeká? Slávka si připravila jarní tvoření s velikonoční tématikou. Toho si jistě
všimne každý koledník, který se u vás zastaví.
Poplatek: člen 40,-, nečlen 50,- Kč

Historické okénko
Nedivte se, tato historická fotografie se již v novinách objevila. Bylo tomu minulý rok
v lednu. Jen jsem nepopsala celý obrázek, a proto se k němu vracím. Dostala jsem
několik dotazů, kdo je na obrázku zvěčněn, tak zde je odpověď.
Foto bylo pořízeno v roce 1946 u příležitosti založení školky a vidíme na ní první malé
školáky s paní učitelkou Zdeňkou Hlavatou (Špačkovou), která drží M. Nechvílovou,
2. J. Chvojková (Těšínská, 3. J. Musilová (Pospíšilová), 4 H. Václavková, 5. M.
Fialová, 6. H. Hattanová, 7. E. Šimonová, 8. A. Hrdličková, 9. L. Kosinová
(Němcová), 10. M. Hendrychová, 11. J. Šmahelová (Mačátová), 12. M. Malínská, 13.
V. Víchová, 14. K. Staněk, 15. J. Waldhauserová, 16. M Kudláčková, 17. K. Nežádal,
18. Fr. Habart, 19. L. Šimon, 20. Fr. Vích, 21. M. Horný, 22. J. Hrdlička, 23. V.
Václavek, 24. J. Vostradovský, 25. M. Habart, 26. Míla Tlapák.

1

Foto a text připravila Jitka Mačátová

Noví občánci
Naši mladí mají malé. Jen škoda, že některé tu uvidíme jen občas. Ale už teď se na tu událost
těšíme.
Přivítejte mezi námi Sárinku, Nikolku a malého Patrika.

Sára Dymáčková
spatřila světlo světa v pondělí 3. prosince ve
14:40 v liberecké porodnici. Ten, kdo se nad ní
sklání nejčastěji, je maminka s taťkou, Nikola a
Martin Dymáčkovi „Blonďák“. Sárinka měla
při narození 48 cm a vážila 2900 g.

Nikol Kopecká
Nikolka se narodila brzy ráno ve čtvrtek
24.1.2013 Lucii Součkové a Tomášovi
Kopeckému „Afra“. Pochlubila se světu
mírami 3,51 kg a 52 cm.
Z porodnice se vypravila přes kopeček do
Třibřich, kde na ni čekala příjemná postýlka.

Patrik Müller
Patrik se narodil jako první děťátko Ladě a Markovi Mülerovým 28.2.2013 ve 14:21 hod.
v chrudimské porodnici. Patriček vážit 3300g a měřil 49cm.
Nejoblíbenějším nápojem je mlíčko od maminky.

Sárince, Nikolce, i Patrikovi přejeme hodně zdravíčka, milý úsměv maminky a pevnou
tatínkovu náruč. Ať mají vaši rodiče spousty času na vás a vaše dovádění.
Jsme rádi, že jste mezi námi a ať Vám chutná.
A Vám, milí, mladí a krásní rodiče, moc a moc gratulujeme a přejeme spoustu nádherných
chvilek s Vaším malým štěstím.

Toto číslo sponzoruje Aleš Musil. Děkujeme

Dodavatel pojezdových kol
Zastoupení LIV Postojna pro ČR a SR

www.kolecka-kladky.cz

Přání tohoto čísla bude prosté. Příjemné jaro plné vlahého a teplého vzduchu, radost při
pohledu na rozkvétající kytičky a milý úsměv pro každého kolem vás.
Daniela
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