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Vážení spoluobčané,

tentokrát bych vás rád uvedl do Zpravodaje slovy Jana Karafiáta: „A bylo jaro. Všecko, všecko 
kvetlo a ty včely tolik bzučely…“ I Chrudim pomalu rozkvétá, i když ne všude je to vidět. Dou-
fám, že v budoucnu se to podaří zlepšit – letos město do zeleně investuje o 2 miliony více, tak 
snad se to někde projeví. Aktuálně byl vysázen nový květinový záhon na rohu ulic Škroupovy 
a Palackého – a doufám, že nezůstane jen u jednoho. O tom, že květiny ve městě nejsou 
jen na okrasu, ale také proto, aby i pro nás „ty včely tolik bzučely“, se dočtete na stránkách 
Zpravodaje v článku Výzva na květen.

V souvislosti se zkrášlováním našeho města musím zmínit i další výzvu s názvem „Ukliďme svět 
– ukliďme Česko – ukliďme Chrudim“. Mnozí jste se rozhodli v průběhu dubna aktivně zapojit 
do úklidu veřejných prostor, parků a travnatých ploch, dobrovolně a nezištně jste přiložili ruku 
k dílu pro krásnější a čistší Chrudim. Vám všem patří velký dík. Věřím, že vašeho příkladu budou 
následovat i další občané, ať už aktivně – například květinovými truhlíky za okny, nebo prostým 
udržováním pořádku, včetně úklidu po svých psích společnících. A kdybyste snad nevěděli, 
kde sehnat vhodnou sadbu pro své květinové truhlíky a záhonky, určitě si vyberete na trzích, 
které už se opět konají na Resselově náměstí.

Pokud jde o květiny, přišel mi na mysl citát Maxima Gorkého, který prohlásil, že „Děti jsou živé 
květiny země“. Musím s ním souhlasit: děti dělají náš život krásnějším a barevnějším. Například 
děti z Mateřské školy U stadionu nám všem připravily překvapení pro potěchu oka i duše. Jaké, 
to se dozvíte o pár stránek dále. Chcete-li vědět, jak své dítě přihlásit třeba právě do této MŠ, 
informace o zápisech do mateřských škol najdete také ve Zpravodaji. A nejen to, dozvíte se, 
jaké letní tábory a akce pro děti pořádá DDM, jakým způsobem bude probíhat výběr žáků do 
atletické třídy ZŠ U stadionu, nebo kde najdou pomoc děti, které se potýkají s psychickými 
problémy.

Je velmi důležité, kdo o naše děti v mateřských školách pečuje, kdo se stará, aby tyto „živé 
květiny“ správně rostly a kvetly. Rád bych na tomto místě poděkoval učitelkám v mateřských 
školách a ocenil jejich práci. Za všechny bych jmenoval paní Miroslavu Melicherovou z MŠ 
Svatopluka Čecha, která byla za svou celoživotní pedagogickou činnost jmenována Osobností 
města Chrudim za rok 2020. Ze srdce paní učitelce blahopřeji a přeji mnoho radosti v další 
práci s dětmi!

Závěrem připojuji blahopřání vítězům 13. ročníku ankety o nejúspěšnějšího sportovce Chrudim-
ska (Zpravodaj Vám prozradí, o koho se jedná) a srdečnou gratulaci manželům Janovi a Olze 
Lušovským, kteří v květnu oslaví zlatou svatbu.

A Vám všem, milí spoluobčané, přeji krásné májové dny plné slunce, květů a bzučení včel bez 
alergií a žihadel !

František Pilný, váš starosta města Chrudim

Pietní akt ke Dni vítězství
sobota 8. května v 10 hodin
u pomníku Přísaha  
v urnovém háji

XVI. řádné zasedání 
Zastupitelstva města 
Chrudim
24. května 2021 v 16 hodin
ve velké zasedací místnosti  
ve 2. patře budovy MěÚ  
na Pardubické ul. 67

Příští uzávěrka:
12. května 2021

Vážení čtenáři, z důvodu  
epidemické situace sledujte, 
prosím, web Chrudimské  
besedy, města Chrudim 
a pořadatelů akcí, kde najdete 
informace o případné změně, 
platnosti vstupenek či  
novém termínu.

Děkujeme.

Úvodník
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Osobnost města Chrudim  
za rok 2020

Město uděluje cenu Osobnost města Chrudim jako výraz oce-
nění mimořádných zásluh o rozvoj, propagaci či pověst města, 
jako zvláštní projev úcty významným osobnostem i jako zvláštní 
projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím. 

Zastupitelstvo města na svém březnovém jednání schválilo udělení 
této ceny za rok 2020 paní Miroslavě Melicherové, učitelce v MŠ 
Svatopluka Čecha za celoživotní pedagogickou činnost. Zároveň 
tímto paní Miroslavě Melicherové přejeme k jejímu letošnímu 
významnému životnímu jubileu hodně zdraví a radosti ze života.

Slavnostní předání ceny Osobnost města Chrudim za rok 2020 
se uskuteční v průběhu roku 2021 s ohledem na epidemickou 
situaci. 

Blanka Pavlišová, úsek kultury a sportu

Vítání občánků v roce 2021
Milí rodiče,
v letošním roce se v našem městě narodilo mnoho dětí – malých 
Chrudimáčků. Bylo vždy dobrým zvykem malé občánky za město 
Chrudim přivítat do života slavnostním způsobem tak, jak si oni 
sami i jejich rodiče zaslouží. Tato tradice, bohužel, musela být 
kvůli koronavirové situaci dočasně přerušena a toto dosud trvá, 
což nás velice mrzí. 

Jak jsme vás již informovali v loňském čísle Chrudimského zpra-
vodaje, chceme vám vynahradit společně slavnostně prožité 
chvíle alespoň malým dárkem. Proto vy, kteří jste měli a máte 
zájem o slavnostní uvítání vašeho děťátka a zaslali jste, nebo 
zašlete na Městský úřad Chrudim vyplněnou „návratku“, obdržíte 
dopis, abyste se dostavili na městský úřad (budova na Pardubické 
ulici, 2. patro, matrika, č. dveří 336) a dárek si osobně vyzvedli.

Tato situace bude trvat, dokud se epidemická situace nezlepší 
natolik, abychom se mohli opět společně setkávat. 

Věříme, že se vše brzy zlepší a přejeme vám všem pevné zdraví 
a životní optimismus. 

Brzy opět na viděnou v naší obřadní síni. 

Renata Toufarová, tajemnice Komise pro občanské záležitosti

Zlatá svatba
Dne 28. května si zlatou svatbou připomenou 50 let společného 
života manželé Olga a Jan Lušovští. Srdečně k významnému 
jubileu gratulujeme!

red

Okénko matričních událostí
Narození
Za měsíc březen 2021 přišlo na svět v Chrudimi celkem 83 
dětí, v chrudimské porodnici 82 (42 děvčátek a 40 chlapců)  
a 1 miminko se narodilo i mimo zdravotnické zařízení. Z celkového 
počtu narozených jich 18 posílilo řady chrudimských občanů. Fa-
voritem mezi jmény byl u chlapců opět Jan (6x) a dále Filip (4x), 
u holčiček opět na 1. místě Anna (5x), dále Kristýna a Adéla (4x).

Svatby
V březnu si své ano v Chrudimi řekly pouze 2 páry. 
Pevně věříme, že už se začne blýskat na lepší časy a opatření 
týkající se omezení svatebních obřadů budou mírnější.

Úmrtí
V březnu tohoto roku zemřelo přímo v Chrudimi celkem 120 lidí, 
59 mužů a 61 žen. Z tohoto počtu se jednalo ve 33 případech 
o občany města Chrudim (20 mužů a 13 žen). Po 1 úmrtí bylo 
zapsáno do matričních knih vedených pro obce Sobětuchy 
a Dolní Bezděkov.

Helena Potočková, vedoucí úseku matrik

Závěrečná zkouška v autoškolách 
i během sobot
V uplynulém období nemohli uchazeči o řidičské oprávnění z dů-
vodu protiepidemických opatření vykonávat zkoušky z odborné 
způsobilosti pro řidičské oprávnění. Poměrně početná skupina 
osob tak již má splněné podmínky v autoškole, ale nemohla 
absolvovat závěrečnou zkoušku.

Zkušební komisaři Městského úřadu Chrudim proto žadatelům 
o řidičské oprávnění vyšli vstříc a v následujícím období budou 
zkoušet i o dvou sobotách v měsíci, aby každý mohl mít řidičské 
oprávnění co nejdříve. Přejeme novým budoucím řidičům hodně 
štěstí u zkoušek!

red
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Reprezentativní dům  
čp. 1/I na Resselově náměstí, 
objekt původní radnice,  
kulturní památka
Mezi lety 1363–1395 přešla správa z rukou rychtáře do rukou 
obce a tehdy také byla v Chrudimi zřízena městská radnice. 
Pro potřeby města začala pravděpodobně již od dob husitských 
sloužit budova stojící na místě budovy čp. 1/I, tzv. staré radnice. 
V polovině 16. století již budova radnice pro vzrůstající potřeby 
města nepostačovala. Proto byla kolem roku 1560 zcela přesta-
věna v soudobém renesančním slohu. Budova byla v roce 1563 
rozšířena zaklenutím Fortenské ulice vedoucí k Pardubické fortně. 
Z doby renesanční přestavby pochází i latinský nápis dochovaný 
nad okny přízemí v průčelí do náměstí: HAEC DOMVS / ODIT 
NEQVITIAM, / AMAT PACEM, / PVNIT CRIMINA, / CONSERVAT IVRA, 
/ HONORAT PROBOS. (Tento dům nenávidí nepravost, miluje mír, 
trestá zločiny, zachovává práva, ctí počestné.) Před rokem 1590 
byla přestavěna zadní část radnice s arkádou do dvorní části. 
Z období gotiky se do současnosti dochovaly klenuté sklepy, 
kde se vykonávalo útrpné právo a ukládala privilegia města. 
V bouřlivých dobách se zde přechovávaly cenné předměty, 
v období třicetileté války bohoslužebné předměty. Také se zde 
ukládal majetek sirotků. V roce 1641 město zachvátil a zničil velký 
požár a nebyla ušetřena ani radnice.

Současnou vnější barokní podobu získala budova staré radnice 
v roce 1720. V roce 1737 si chtěl Josef Konrád v radnici zřídit 
a otevřít pivní a vinný výčep. I když město potřebovalo peníze, 
šenk zde nakonec povolen nebyl. V šedesátých letech 18. století 
bylo radniční sklepení využíváno pro uložení střelného prachu 
pro posádku (prach byl roku 1768 přemístěn do prostřední části 
Dolní brány města). V roce 1763 byla opravena radniční věž se 
zvonem ohlašujícím královské patenty. V roce 1806 radnice 
při velkém požáru okolních domů vyhořela. Její oprava byla 
provedena v roce 1807 podle plánů chrudimského stavitele 
Jindřicha Hausknechta. V roce 1808 byly na barokní štít do 
náměstí vedle věže osazeny sochy Spravedlnost a Láska od 

hrochovotýneckého sochaře Karla Devotyho. V roce 1836 byly 
instalovány hodiny od chrudimského hodináře Prokopa Koz-
lanského. V roce 1895 byla budova upravena. Stavitel Emanuel 
Jeřábek zde zřídil nové trojramenné schodiště s odpočívadly, 
dvorní pavlač byla zasklena.

Dnešní radnice je jednoposchoďová se symetrickým průčelím do 
náměstí. Hlavní vstup do budovy je lemován barokním portálem se 
stlačeným segmentovým obloukem a bohatě profilovanou římsou 
s dvojicí volut. Vedle dveří je zazděna délková míra – chrudimský 
loket. Ve středu portálu je umístěna kartuš s městským znakem. 
Nad korunní římsou objektu je dynamicky zvlněná mohutná atika 
se štíty. Po straně jsou menší štíty s kamennými vázami, nad 
středním, mohutnějším štítem jsou osazeny sochy, uprostřed 
věžička s hodinami. Ve štítu se nachází mohutný kamenný zlacený 
reliéf dvouhlavého orla s korunou – znak Svaté říše římské, který 
nese na prsou znak Království českého.

V letech 1854–1927 v budově radnice sídlil okresní soud. Poté 
budova sloužila různým účelům. Své sídlo zde nalezl policejní 
úřad a obecní věznice, místnost pro přechodné ubytování osob 
bez přístřeší, byt obecního zřízence. Jistý čas zde sídlila i státní 
vyšívačská škola. Po roce 1989 sem bylo umístěno mj. informační 
centrum a pracoviště městské policie.

Milena Burdychová 
(heslo z publikace Chrudim. Vlastivědná encyklopedie. 2018)

Očima památkářů
Významnou urbanistickou dominantu severní fronty chrudimského 
náměstí tvoří radniční budova čp. 1, jejíž stavební historie sahá 
až do středověku a která se svým charakterem a využitím řadí 
mezi nejstarší veřejné budovy v Chrudimi. 

K rozšíření a významné přestavbě objektu v renesančním stylu 
došlo v druhé polovině 16. století, mezi lety 1560 a 1590. Velmi 
cenná je dispozice s dochovanými klenutými prostory, stejně 

Stará radnice

Historie významné dominanty severní fronty chrudimského náměstí sahá až 
do středověku, svým charakterem a využitím se řadí mezi nejstarší veřejné 
budovy v Chrudimi. V různých dobách zde sídlil okresní soud, policejní úřad, 
obecní věznice, bylo zde ubytování osob bez přístřeší, byt obecního zřízence, 
jistý čas zde sídlila i státní vyšívačská škola. A samozřejmě a především 
radnice. Přestože nyní už mnoho let slouží jako pracoviště městské policie 
a sídlo informačního centra, název Stará radnice už budově patrně zůstane 
navždy. V letech 2021–22 budou ve dvou etapách probíhat složité opravy 
stropní konstrukce a střešního pláště.
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jako výjimečně zachovalá arkádová chodba v patře, jejíž kon-
strukce je nesena mohutnými krakorci, na parapetní zídce pak 
spočívají toskánské sloupky vynášející archivolty – škoda, že 
je tento architektonický klenot ukryt ve dvorním průčelí, který 
z jihu a západu obklopuje malý dvůr.

Současná podoba radnice je daná poslední významnou barokní 
úpravou fasády, vč. cenné sochařské výzdoby, ke které došlo 
v první třetině 18. století. Mimořádně kvalitní, vrcholně barokní 
fasáda v sobě nese řadu prvků odkazujících na Santiniho tvorbu; 
jedná se např. o způsob provedení nadokenních říms, korunní 
římsy, či štítu. Odborníci spekulují o autorství Donáta Morrazzi 
(† 1726 v Chrudimi), jenž působil od roku 1721 jako provádějící 
stavitel kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru 
nad Sázavou a který – stejně jako jeho syn Donát Theodor – byl 
považován za epigona J. B. Santiniho. 

Mimořádnost fasád hlavního průčelí chrudimské Staré radnice 
klade na město a celý realizační tým velkou zodpovědnost, 
zároveň však obrovskou radost z možnosti „být u toho“, až 
se bude radnici vracet její původní vzhled. Výsledná podoba 
budovy zřejmě bude pro veřejnost velikým překvapením. Prů-
zkum barevnosti totiž jednoznačně prokázal, že původní řešení 
fasády spočívalo v monochromním pojednání celého průčelí, 
které klade důraz na plastické světelné vyznění jednotlivých 
výrazných tektonických prvků. Stávající barevné řešení, které 
přiřklo tzv. Staré radnici i přídomek „červená“ bohužel nevy-
chází z původní historické barevnosti, ale z podoby průčelí 
z počátku 20. století. 

Plánované rekonstrukci fasád však musí předcházet práce na 
obnově střešního pláště. Původní krovy (zřejmě z doby po vel-
kém požáru roku 1806) budou zachovány v maximální míře. 
Opravy poškozených částí krovů budou provedeny klasickým 
tesařským způsobem, za použití klasických tesařských spojů. 
Jako nejvhodnější krytina pro střechu radnice čp. 1 byla vybrána 
maloformátová pálená taška, jejíž klasický vzhled bude jistě i pro 
střešní krajinu města přínosem. 

V letošním roce rovněž dojde k restaurování pískovcových 
ostění oken a monumentálního vstupního portálu, jenž je tvořen 
hranolovými patečními kameny, na kterých spočívají stojky se 
šikmo zkosenými sokly a římsovými hlavicemi, nesoucími stlače-
ný záklenek završený klenákem, nad nímž je ve stáčené kartuši 
medailon se znakem města, štítem a orlicí. Počítá se rovněž 
s výměnou současných novodobých vstupních dveří za nové, 

typově inspirované stávajícími dveřmi na nové radnici čp. 77, 
a s obnovou stávajících oken.

Ludmila Nováková, úsek památkové péče

Starou radnici čekají opravy
Město Chrudim vypsalo dne 2. února 2021 podlimitní veřejnou 
zakázku Oprava opláštění čp. 1 Stará radnice, Resselovo náměs-
tí, I. etapa – střešní konstrukce s plánovaným otevíráním obálek  
25. února. V této soutěži nebyla podána žádná nabídka. Následný 
průzkum trhu zjistil, že volné kapacity specializovaných firem 
jsou natolik vyčerpány, že v původně uvažovaném termínu,  
tj. v průběhu roku 2021, není reálné zajistit dostatečně kva-
lifikovaného dodavatele. Největší problém mají zhotovitelé 
se zajištěním kvalifikovaných prací tesařů. Tato profese je 
pro rekonstrukci střešního pláště klíčová, neboť v památkově 
chráněném objektu je nutné odstraňovat jen natolik degra-
dované části trámů, které již nemohou sloužit svému účelu. 
Protézování trámů tradičními řemeslnými technikami je však 
časově značně náročné. 

Proto město Chrudim přistoupilo po prodiskutování s projektan-
tem k úpravě zadání. V roce 2021 proběhne pouze rekonstrukce 
stropní konstrukce, která bude doplněna o specializované ka-
menické a truhlářské práce, jež budou prováděny licencovanými 
restaurátory a vlastní rekonstrukce střešního pláště proběhne 
až v průběhu roku 2022.

Rada města Chrudim dne 12. dubna 2021 schválila nejvhodněj-
šího uchazeče o veřejnou zakázku Oprava opláštění čp. 1 Stará 
radnice, Resselovo náměstí, I. a II. etapa, obchodní společnost 
BÁČA, Polička s. r. o., 572 01 Polička, Dolní Předměstí, P. Jilem-
nického 567.

V roce 2021 se v rámci realizace I. etapy předpokládá provedení 
následujících prací: Provedení rekonstrukce (opravy) stropní 
konstrukce pod půdou, vč. drobných dispozičních změn ve  
II. NP a vč. dílčí úpravy elektroinstalace. Dále dojde k opravě 
oken v patře směrem do náměstí, repasování mříží u oken v pří-
zemí, restaurování jednoho z nejstarších dochovaných oken 
a k výměně oken v patře směrem do Fortenské ulice. Hlavní 
vstup do objektu bude nahrazen novými vraty s brankou, která 
budou svým zpracováním odpovídat historickému konceptu 
celého průčelí objektu. Mezi nejnáročnější práce v této etapě 
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bude patřit výměna stropních trámů, do kterých je ukotvena 
věž s hodinami, která jinak nebude rekonstrukcí dotčena. Práce 
bude ztěžovat i skutečnost, že budou probíhat za plného provozu 
Městské policie Chrudim, která v objektu sídlí.

V roce 2022 pak proběhne vlastní oprava střešní konstrukce, 
spočívající v demontáži střešní krytiny Alukryt, vč. podkladní 
lepenky a prkenného pobití, očištění a opravě historické kon-
strukce krovu, kdy poškozené trámy, případně jejich části, budou 
nahrazeny, chybějící trámy budou doplněny novými – vysuše-
nými, smrkovými (pozednice dubovými), ručně hoblovanými, 
spoje trámů budou provedeny tradičním historickým způsobem 
v souladu s vyjádřením památkářů. Nová střecha bude prove-
dena z keramické režné skládané taškové krytiny s doplněním 
klempířských prvků z mědi, vč. nutných úprav hromosvodové 
soustavy a oprav komínových těles. Doplněna budou i oka pro 
zajištění pracovníků údržby a dřevěné sněhové zachytávače.

Dále bude půda objektu doplněna o přístupové lávky a strop půdy 
bude zateplen. Počítá se i s provedením dendrochronologického 
průzkumu stáří trámů původních konstrukcí krovu a stropu. 

Od 1. ledna 2021 zakotvil zákonodárce povinnost uplatňovat 
ve veřejných zakázkách environmentální a sociální aspekty 
a inovace. Město Chrudim se jako zadavatel dlouhodobě potýká 
s nedostatkem některých kvalifikovaných profesí, proto se roz-
hodlo v rámci této zakázky předepsat dodavatelům spolupráci 
zhotovitele s odbornou střední školou, v rámci praxe jejích 
žáků, přičemž zadavatel tuto spolupráci předem předjednal se  
SPŠ stavební, Rybitví. Pokud se tato spolupráce osvědčí, bude ji 
město Chrudim nadále využívat i u dalších stavebních zakázek, 
u kterých bude tento aspekt vyhodnocen jako smysluplný.

V dalším výhledu oprav objektu čp. 1 se počítá zejména s rekon-
strukcí fasády směrem do Fortenské ulice a s restaurátorskou 
opravou truhlářských a kamenných prvků v atriu objektu. Veškeré 

tyto práce (krom drobných dispozičních změn) jsou zcela limito-
vány požadavky památkářů a lze je tedy provádět bez ohledu na 
případné budoucí využití objektu. Aktuálně probíhá zpracování 
studie využitelnosti objektu i nadále pro potřeby Městské policie 
Chrudim a Turistického a informačního centra.

Zdeněk Karas, Odbor investic

Odbor investic informuje
Město Chrudim v polovině dubna zahájilo výměnu zákrytových 
desek na tarasní zdi v ul. Na Kopanici v úseku cca 29 m. Původ-
ní opukové desky již byly narušeny, docházelo k pádu úlomků 
na veřejné prostranství. Na základě jednání s MěÚ Chrudim, 
úsekem památkové péče, bylo odsouhlaseno osazení nových 
desek stejného formátu z pískovce z ložiska v Božanově. Velké 
poděkování patří vlastníkům sousedních pozemků za vstřícnost 
při umožnění přístupu. 

V květnu budou zahájeny restaurátorské práce na soše Jana 
Nepomuckého v Chrudimi v Janderově u řeky. Cílem restaurá-
torského zásahu bude odstranění příčin degradace kamenného 
materiálu a oživení výtvarné hodnoty sochařského díla. Práce 
budou zahrnovat čištění, konsolidaci kamene, zpevnění trhlin, 
plastickou retuš a tvarové rekonstrukce, spárování, provedení 
barevné retuše, hydrofobizaci a zhotovení nové svatozáře. 

Dále v květnu proběhne výběrové řízení na opravu asfaltového 
povrchu v části Průmyslové ulice. Jedná se o odstranění stávají-
cího asfaltového povrchu a pokládku nového povrchu v tloušťce 
50 mm a ploše cca 2200 m2. Dále proběhne výběrové řízení 
na opravu části chodníku v Poděbradově ulici. Bude se jednat 
o odstranění stávajícího asfaltového povrchu chodníku a zho-
tovení nového ze zámkové dlažby v ploše cca 110 m2.

Petr Pecina, Odbor investic
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Dva elektromobily 
modernizovaly 
vozový park úřadu
Město Chrudim a chrudimský městský 
úřad aktualizovaly svůj vozový park. 
Úředníci mohou pro svoji práci začít vyu-
žívat dva elektromobily neboli automobily 
na elektrický pohon. Jde o vozy Škoda  
Citigoe iV. 

Zaměstnanci úřadu se za svými každo-
denními povinnostmi po městě pohy-
bují intenzivně, díky elektromobilům to 
bude bez další zátěže pro kvalitu ovzduší 
v Chrudimi. Město využilo nabídky mi-
nisterstva životního prostředí jít cestou 
současných technologií a nahradit již 
beztak dosluhující vozy se spalovacím 
motorem.

Jeden elektromobil poslouží odborům, 
které sídlí na radnici na Resselově náměs-
tí, především Odboru investic a Odboru 
správy majetku, jejichž pracovníci se po 
městě pohybují intenzivně. Druhý vůz 
bude určen pro úředníky z velké budovy 
úřadu v Pardubické ulici, a to napříč od-
bory, pro jejich cesty po městě a kratší 
cesty v rámci naší ORP.

Výrobce uvádí dojezdovou vzdálenost 
tohoto typu vozu přibližně 250 km, což 
je pro potřeby zaměstnanců městského 
úřadu naprosto postačující. Dojezdovou 
vzdálenost však také může průběžně na-
vyšovat rekuperace brzdné energie, kdy 
se díky regenerativnímu brzdění energie 
vrací zpět do baterie vozidla.

Nejprve si museli pracovníci městského 
úřadu elektromobily vyzkoušet a také 
si zvykat na jejich specifické vlastnosti, 
protože vozy jsou mimo jiné vybaveny 
automatickou převodovkou a s tím se 
velká část úředníků dosud ještě nesetkala, 
stejně tak i se systémem rekuperace.

Pořizovací cena vozů, již ve výběrovém 
řízení nabídla spol. Auto Hybeš s. r. o. 
z Dřenic, činila dohromady 989 459,56 Kč. 
Celková hodnota zakázky i s příslušen-
stvím v podobě dvou dobíjecích sta-
nic dosáhla výše 1 029 460 Kč vč. DPH, 
z toho město využilo dotaci Národní-
ho programu Životní prostředí ve výši  
411 783 Kč.

red

Nutrie najdou azyl 
v Pasíčkách
Případ chrudimských nutrií, které na sebe 
připoutaly velkou pozornost veřejnos-
ti i médií, má překvapivé rozuzlení. Dny 
škodlivého invazního druhu jsou v ně-

kolika lokalitách Chrudimi sice sečteny, 
ale alespoň pro část zvířat, s nimiž se 
veřejnost bude jen nerada loučit, se našlo 
vlídnější řešení. 

Pro část nutrií se podařilo zajistit azyl 
v podobě umístění do Záchranné stanice 
a ekocentra Pasíčka v Boru u Skutče. 

Myšlenka odchytu a následného utra-
cení z pochopitelných důvodů nenašla 
u části veřejnosti porozumění. Na řešení 
v podobě umístění do záchranné stani-
ce má zásadní podíl občanská iniciativa 
v podobě místní milovnice přírody, které 
jejich osud nedal spát a na Pasíčka město 
nasměrovala. Patří jí za to velký dík.

Počet nutrií v Chrudimi je nyní odhado-
ván na 20–30 kusů, loni jich bylo cca 10 
kusů. Jedna skupinka nutrií umístěná do 
záchranné stanice tedy problém neřeší, 
nutrie musí město odchytávat dál. Ne-
chat nutrie nadále rozmnožovat by byl 
nezodpovědný hazard. Pokud se ovšem 
pro některé z nich najde opatrovník, ne-
musí se nechat utrácet. Město se nyní 
snaží další potenciální zájemce o umístění 
nutrií oslovit.

Je ovšem potřeba nadále o problematice 
invazních druhů mluvit. Ostatně i v zá-
chranné stanici a jejích ekovýchovných 
programech by roztomilé nutrie mohly 
být příkladem škodlivého invazního dru-
hu, který se u nás bohužel velmi dobře 
adaptoval.

red

Přidělení grantů a dotací
Přidělení dotací ostatních na rok 2021 nad 50 tis. Kč schválilo Zastupitelstvo města Chrudim usnesením Z/21/2021 ze dne 29. 3. 2021.
Č. 
žádosti Subjekt Název

Činnost – 
schválená 
částka ZM

Projekt – 
schválená 
částka ZM

8 Oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim Krizová připravenost 0 Kč 70 000 Kč

15 Ekocentrum PALETA, z. s. Dotace na činnost pobočky v roce 2021 60 000 Kč 0 Kč

Celkem 60 000 Kč 70 000 Kč

Přidělení kulturních dotací nad 50 tis. Kč na rok 2021 schválilo Zastupitelstvo města Chrudim usnesením Z/22/2021 ze dne 29. 3. 2021.
Č. 
žádosti Subjekt Název

Činnost – 
schválená 
částka ZM

Projekt – 
schválená 
částka ZM

7 YANDEROV, z. s. Festival Yanderov 2021 0 Kč 70 000 Kč

9 Chrudimská komorní filharmonie, z. s. Činnost + projekt Chrudimské rendez-vous 40 000 Kč 9 000 Kč

10 Chrudimská komorní filharmonie, z. s. Narozeninový koncert – koncert k 15. výročí založení Chkf 0 Kč 30 000 Kč

13 Melodie Chrudim, z. s. Melodie z. s. – činnost 50 000 Kč 0 Kč

14 Melodie Chrudim, z. s. Podzimní koncert Big bandu 0 Kč 45 000 Kč

15 Melodie Chrudim, z. s. Jarní ples Big bandu Chrudim 0 Kč 20 000 Kč

Celkem 90 000 Kč 174 000 Kč
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Plán CSSP na květen  
Aktivity Centra sociálních služeb a po-
moci Chrudim budou přizpůsobeny aktu-
ální epidemické situaci. Případné dotazy 
u paní Potužákové na tel. 733 145 549. 
Děkujeme za pochopení.

Dětem se vytratil 
smysl života, mnohé 
se sebepoškozují

Smutná realita současné práce našeho 
Krizového centra. Registrujeme masivní 
nárůst dětí, které nedobrovolné „věznění“ 
kvůli pandemickým opatřením, zejména 
zavřeným školám a zákazu hromadných 
aktivit, dostává na samé dno a bojí se 
říct si o pomoc. Setkáváme se s dětmi, 
které jsou na tom psychicky velmi zle, 
sebepoškozují se, reálně uvažují nad se-
bevraždou, mají deprese, černé myšlen-
ky… Vytratil se jim smysl života. Situaci 
vnímáme bohužel jako opravdu vážnou. 
Naším cílem je „zachytit“ a pomoci co 
možná největšímu počtu takových dětí. 

Pokud se i ty trápíš, můžeš zavolat, 
napsat, nebo přijít: tel. 469 623 899,  
725 838 213, e-mail kc@pestalozzi.cz, 
adresa Štěpánkova 108, Chrudim.

Stačí říct, co tě trápí, nemusíš říkat ani 
své jméno. Naším cílem není znát tvoji 
identitu, naším cílem je pomoct ti. 

Přejeme si, aby o naší pomoci vědělo co 
nejvíce dětí, které se trápí. Pokud jste 
rodič dítěte a máte pocit, že se vám mění 
před očima, nebojte se na nás obrátit. Na 
vaše trápení nemusíte být sami. K dispozi-
ci máme sociální pracovníky s komplexním 
výcvikem krizové intervence, psychology 
a terapeuty.

Všechny naše služby jsou zdarma. 

Lenka Svobodová, 
vedoucí Krizového centra Chrudim

Ponožky pro 
zdravotníky – 
Lehkým krokem 
v těžké době
Rádi bychom vás za Taneční školu  
InDance poprosili o podporu dobročin-
ného projektu Ponožky pro zdravotníky 
– Lehkým krokem v těžké době 

Protože v této obtížné době nemůžeme 
rozdávat radost lidem tancem, jak jsme 
zvyklí, chtěli jsme vymyslet jiný způsob. 
Napadlo nás vyrobit jako dárek originální 
ponožky, které potěší.

Obracíme se proto k široké veřejnos-
ti: Pojďme společně vzdát hold našim 
zdravotníkům za jejich úctyhodnou práci 
a udělat jim radost malým dárkem (který 
možná potěší i vás)! 

Pokud si v naší kampani na Donio.cz 
(https://www.donio.cz/ponozkyprozdra-
votniky) zakoupíte jeden pár ponožek, my 
pošleme druhý do první linie (a zároveň 
zdravotníky pozveme na naše budoucí 
představení). 

Děkujeme za každý příspěvek i sdílení! 

Poděkujme tedy společně našim 
zdravotníkům!

Lenka Preslová, Taneční škola InDance

Chrudimská 
nemocnice má nový 
přístroj CT

Skvělé zprávy přišly z Nemocnice Par-
dubického kraje, a. s. Hned ve dvou ne-
mocnicích došlo k významné modernizaci 
diagnostických přístrojů.

Vyměnit zastaralé systémy za moderní, 
rychlé a výkonné. To byly hlavní cíle ob-
měny starých CT přístrojů za nové, které 
v těchto dnech začaly naplno fungovat na 

radiodiagnostických odděleních v Chru-
dimské a Litomyšlské nemocnici.

Chrudimská nemocnice nedávno zprovoz-
nila nový skiagrafický přístroj a nyní se 
může pochlubit další novinkou – tentokrát 
novým přístrojem výpočetní tomografie 
(CT). Ten původní sloužil od roku 2006 
a již nevyhovoval požadavkům na poskyto-
vání moderní lékařské péče. Oproti tomu 
předešlému je nové CT špičkovým moder-
ním přístrojem, který umožňuje vyšetření 
v oblasti traumatologické, neurologické, 
břišní a pánevní, plicní a gastroenterolo-
gické, a to včetně intervenčních výkonů 
a základního kardiologického vyšetření 
včetně CT koronarografie nebo také tzv. 
virtuální 3D kolonoskopie.

Zajímavostí je také fakt, že nový přístroj 
Incisive CT je moderní nejen po stránce 
technologické, ale i vizuální. To potvrdila 
i porota Red Dot Design Award, která to-
muto přístroji udělila ocenění za rok 2019.

Kvalitnější diagnostika
V uplynulých týdnech probíhala přístro-
jová obměna i na radiodiagnostickém 
oddělení Litomyšlské nemocnice. V led-
nu a únoru zde byla provedena výměna 
technologií ve dvou snímkovnách, na 
konci března pak byl nainstalován nový 
CT přístroj, který nahradil svého 12 let 
starého předchůdce. Nový přístroj přinese 
kvalitnější diagnostiku při významném 
snížení dávky záření na pacienta.

Zvýšení kvality návazné péče
Oba přístroje byly pořízeny s pomocí In-
tegrovaného regionálního operačního 
programu (IROP) z Výzvy Zvýšení kvality 
návazné péče. Cílem této výzvy je pod-
pora pořízení a modernizace přístrojů, 
zdravotnických prostředků, technolo-
gií a dalšího vybavení, které slouží pro 
poskytování zdravotních služeb, a to 
v podporovaných oborech a metodách 
návazné péče podle Koncepce návazné 
péče Ministerstva zdravotnictví ČR.

Karolína Frýdová, Nemocnice 
Pardubického kraje, a. s.
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Zápisy do 
mateřských škol pro 
školní rok 2021/2022
Na základě metodického doporučení Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy 
budou zápisy organizovány tak, aby byla 
zaručena bezpečnost dětí i dospělých, 
a to následovně:

Zákonní zástupci vyplní přihlášku (ke sta-
žení na webových stránkách mateřských 
škol nebo v boxu u vchodu do mateřské 
školy) a vyplněnou a podepsanou ji doručí 
příslušné mateřské škole.

Doručení bude možné následujícími způ-
soby (pouze ve stanoveném období pro 
přijímací řízení, tj. od 3. do 10. května 
2021):
1. do datové schránky školy s uznáva-

ným elektronickým podpisem (každá 
škola má svou datovou schránku – viz 
webové stránky školy),

2. e-mailem s uznávaným elektronic-
kým podpisem (obyčejný e-mail bez 
podpisu musí být do 5 dnů podepsán 
v MŠ),

3. poštou,
4. do schránky na poštu u vchodu do 

školy – v zalepené obálce.

V případě, že zákonní zástupci nemají 
možnost vytisknout si vyplněnou přihláš-
ku a podepsanou ji předat do školy, lze 
v krajním případě telefonicky kontaktovat 
školu – bude domluven termín předání 
přihlášky.

Přihlášky zasílané elektronickou formou 
či poštou (popřípadě do schránky MŠ) je 
potřeba doručit od 3. do 10. května 2021.

Osobní podání a podepisování elektronic-
ky zaslaných přihlášek bude možné pou-
ze po telefonické domluvě, v termínech  
10. května od 9 do 17 hodin a 11. května od 
9 do 11 hodin (MŠ Na Valech do 17 hodin).

K vyplněné přihlášce je nutné doložit:
1. kopii rodného listu dítěte, 
2. potvrzení od praktického dětského 

lékaře o řádném očkování dítěte, po-
případě potvrzení, že je dítě proti ná-
kaze imunní nebo se nemůže očkování 
podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Prosíme o čitelné vyplnění telefonního 
čísla a e-mailu, na který bude následně 
zasláno registrační číslo dítěte.

Vyplněné přihlášky budou zkontrolovány 
a v případě nedostatků budou rodiče kon-
taktováni na uvedeném telefonním čísle. 

O přijetí nerozhoduje datum a čas podání 
přihlášky, ale kritéria stanovená ředitelem 
školy. 

V případě, že podáváte přihlášku na více 
mateřských škol, uveďte, prosím, kterou 
mateřskou školu upřednostňujete.

Kontakty na mateřské školy v Chrudimi:

Mateřská škola, Chrudim 2, 
Dr. Jana Malíka 765
Telefon: 469 620 430, 777 135 430
E-mail: pastelka@msmalika.cz
www.msmalika.cz

Mateřská škola, Chrudim 3,  
U Stadionu 755
Telefon: 731 035 558
E-mail: ms.stadion.chrudim@centrum.cz
www.msstadion.cz

Mateřská škola, Chrudim 3,  
Víta Nejedlého 769
Telefon: 469 638 749, 603 168 962
E-mail: reditelka@msvn.cz
www.msvn.cz

Mateřská škola, Chrudim 2,  
Na Valech 693
Telefon: 734 417 599
E-mail: reditel@msvaly.cz
www.msvaly.cz

Mateřská škola, Chrudim 3,  
Sv. Čecha 345
Telefon: 735 729 815
E-mail: ms.chrudim@worldonline.cz
www.klicekksrdci.com

Mateřská škola, Chrudim 4, 
Strojařů 846
Telefon: 469 688 488, 731 681 879
E-mail: reditelka@msstrojaru.cz
www.msstrojaru.cz

Školský obvod výše uvedených ma-
teřských škol tvoří celé území města 
Chrudim.

Podrobnosti organizace a průběhu zápisů 
se u jednotlivých mateřských škol mohou 
lišit – viz webové stránky konkrétní ma-
teřské školy.

Veronika Straková, 
vedoucí oddělení školství

Výběr žáků do 
atletické třídy ZŠ 
Chrudim, U Stadionu
V případě, že to situace dovolí (omezení 
covid-19), tak se v úterý 27. 4. a 4. 5. usku-
teční od 10 hod. na Letním stadionu v Chru-
dimi výběr žactva do nové 6. sportovní 
třídy pro školní rok 2021/2022. V případě 
nehodícího se termínu je možná osobní 
dohoda na telefonním čísle 603 365 033.  
Zájemci se zúčastní ve sportovním oble-
čení a obutí s přihlédnutím k počasí. Po-
drobnější informace najdete na webových 
stránkách www.zsustadionu.chrudim.cz 
a atletikachrudim.cz. Zveme tímto všech-
ny talentované zájemce o královnu sportu 
– atletiku.

Karel Fiedler, vedoucí trenér atletic-
kých sportovních tříd

Vraťme úsměvy 
do tváří aneb 
výstava na plotě MŠ 
U Stadionu
Pedagogové v čele s paní ředitelkou 
Mateřské školy u Stadionu v Chrudimi 
se rozhodli uspořádat výstavu prací dětí 
z mateřské školy. Výstava je umístěna na 
plotě mateřské školy tak, aby si obrázky 
mohli prohlédnout všichni kolemjdoucí. 
Děti se tak mohou svým rodičům, prarodi-
čům, sourozencům nebo tetám pochlubit 
svými krásnými obrázky. Zároveň tímto 
krokem určitě potěší obyvatele sídliště, 
kde se školka nachází. Za běžného pro-
vozu je ze zahrady a oken školky slyšet 
dětský smích, nyní je zde ticho a smut-
no. Všichni zaměstnanci školky doufají, 
že dětský smích bude co nejdříve opět 
součástí sídliště, kde se školka nachází.

Během uzavření školky probíhá distanční 
výuka nejen pro předškoláky. Všechny děti 
se mohou zapojit do zábavných úkolů, 
vybarvit omalovánky, vyplnit jednodu-
ché pracovní listy, nebo jen poslechnout 
pohádku. Tyto aktivity pro děti připravují 
jejich paní učitelky. 

Zápis do školního roku 2021/2022 pro-
běhne distančně a všechny potřebné 
informace jsou zveřejněny na webových 
stránkách MŠ U Stadionu.

kolektiv pracovníků MŠ U Stadionu
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Přečtěte si, co říkají naši absolventi, kteří to v umění někam 
dotáhli, o době, kterou strávili v ZUŠ Chrudim. Jedná se o přepis 
částí rozhovorů, celá interview s předními mladými osobnostmi 
české kultury, které vzpomínají na naši školu, můžete zhlédnout 
na facebookovém profilu nebo webu školy.

Jan Andr – jazzový klavírista,  
spolupracoval s Yvonne Sanchez band, Big bandem ČRo, 
Tonyou Graves a mnoha dalšími
Tato škola mi dala široký hudební a kulturní základ a to díky 
rozmanité škále možností, kterou mi nabídla, ať už se to týká 
sólové hry na klavír, doprovodů instrumentalistů, hry v big bandu 
nebo v menších hudebních tělesech. Dostal jsem tak zásadní 
výbavu do hudebního života. Mohl jsem se věnovat tomu, co 
mě bavilo, a využít tak množství příležitostí, které se mi v životě 
naskytly. Škola má skvělé zázemí, obrovský personální a kulturní 
přesah a i když z vás nevyroste Amadeus, základním uměleckým 
vzděláním získáte kulturní základy, což v dnešní době považuji 
za důležitý vklad do života mladé generace. Osobně na tu dobu 
moc rád vzpomínám, protože celé studium nebylo jenom o tom 
chodit do školy, ale o zábavě s kamarády a tvorbě něčeho, co 
dělalo radost nám i našemu okolí. A z toho těžím dodnes.

Kateřina Makaloušková – grafická designérka
V devadesátých letech jsem navštěvovala Základní uměleckou 
školu v Chrudimi, kde jsem studovala výtvarný obor u paní 
učitelky Elišky Hladíkové. Poslední dva školní roky jsem se pod 
jejím vedením připravovala na následné studium střední umě-
lecké školy, kde je zapotřebí úspěšně složit talentové přijímací 
zkoušky. Já myslím, že z vlastní zkušenosti mohu velmi kladně 
ohodnotit její individuální a profesionální přístup, kde mi pomohla 
sestavit pestré portfolio domácích prací potřebné k přijímacím 
zkouškám a důsledným tréninkem mě připravila i na praktickou 
část přijímacího řízení. Při studiu střední umělecké školy grafické 
jsem vlastně dostala skvělou příležitost využít všechny nabyté 
zkušenosti a dovednosti ze základní umělecké školy. Mohla jsem 
navázat na praktickou výuku výtvarných technik a dále ji roz-
šiřovat a odborné předměty a kurzy mi přinesly nové výsledky 
a možnosti, kde jsem se například díky umístění v plakátové 
soutěži dostala na stáž do prestižní pražské reklamní agentury, 
která mě více přiblížila budoucí praxi.

Jana Trojanová – herečka Indigo Company a Divadla Pod 
Palmovkou, moderátorka Českého rozhlasu Vltava
Děkuji Renatě Klečkové, která dodnes vede literárně-dramatický 
obor. Je to velká příležitost pro řadu z vás, abyste trávili smysluplně 
čas, protože je jedno, jestli budete jednou herečkou a moderá-
torkou jako já, anebo si budete umět zkrátka jenom stoupnout 
před publikum nebo kolektiv a něco říct. A když se vám bude 
obzvlášť dařit, tak třeba postoupit na celostátní přehlídky jako 
jsou Wolkerův Prostějov nebo Poděbradské dny poezie. Když 
seběhnu o patro níž, tak tam najdu Danuši Markovou a také Janu 

Havlovou – učitelky zpěvu. Jim vděčím za pěvecké základy. Paní 
Havlové ještě navíc za klavírní základy a za její velkou trpělivost. 
Dodnes se mi hodí, že si umím přehrát melodii, když si potřebuju 
při práci na svých dalších projektech zazpívat tu pěveckou linku, 
co se mám naučit. No a pak děkuji dvěma pánům – jsou jimi 
Jaroslav Vašíček a Karel Kincl a jsou to nejenom skvělí muzikanti 
a pedagogové, ale jsou to také dirigenti tanečního a dechového 
orchestru Základní umělecké školy Chrudim, orchestru, se kterým 
jsem strávila mnoho let v rámci pěveckého kvinteta. Se kterým 
jsem zpívala na řadě plesů, koncertů, nejrůznějších akcí, také 
festivalů. Se kterým jsem se podívala nejenom po republice, 
ale také do zahraničí. No a je to orchestr, ze kterého vzešla 
spousta skvělých muzikantů. Kdybych měla všechny jmenovat, 
tak bych určitě na někoho zapomněla a to by mě mrzelo. Tak já 
budu jmenovat jednoho jediného člověka, se kterým se setkáte, 
pokud budete navštěvovat Základní uměleckou školu Chrudim. 
Je to nynější ředitel základní umělecké školy Martin Profous. To 
je právě odchovanec tohoto skvělého orchestru.

Přihlásit do ZUŠ Chrudim se lze pomo-
cí formuláře, který najdete na adrese 
www.zuschrudim.cz/prihlaska nebo pomocí 
přiloženého QR kódu.

Chrudimská ZUŠka  
zpovídá své absolventy 

Kromě mnoha jiných nabízí ZUŠ Chrudim také taneční obor
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Prosba (nejen) za všechny 
maminky

Tato otázka mě trápí již delší dobu, leč událost v Praze mě přiměla 
k činu… Já věřím, že všichni majitelé psů bojových plemen mi 
budou přísahat, že jejich miláček by nikdy na nikoho nezaútočil. 
Navíc je přece vycvičený a na vodítku. A také vím, že s největší 
pravděpodobností je to pravda. A přece… Věřte nebo ne, ale při 
každém takovém setkání (a není jich málo) se ve mně všechno 
sevře. Protože vím, že i když se většinou nic nestane, stát se může.

A tak oslovuji všechny  majitele bojových psů: Prosím, dávejte 
svým miláčkům náhubky. Není to nic proti vám ani proti vašim 
miláčkům. Prostě jen nikdy nevíte, co může vašeho pejska rozzuřit 
a naše děti napadnout (třeba se jen omylem zadívají pejskovi do očí, 
výsknou či pejska jinak polekají, navíc psi intuitivně vycítí strach, 
což vyhodnotí jako nebezpečí útoku) a neštěstí může být na světě.

Proměňte, prosím, náš pocit nebezpečí, za pocit bezpečí… Možná 
si říkáte, že ten jeden (váš) pejsek sitaci nezmění. Anebo taky 
ano. Zkuste to a ukažte ostatním „pejskařům“, že to jde.

Prosím za sebe, za všechny maminky malých dětí, za běžce a za 
všechny, kteří si přejí, aby nám tu společně bylo dobře všem. 
S přáním vzájemného porozumění

Eliška Lomozová

Technické služby informují

Vážení spoluobčané, rád bych vás seznámil s některými akcemi, 
které nás čekají v květnu. 

Pravidelný svoz bioodpadu v rámci pilotního programu bioodpadu 
zahajujeme 13. května ve čtvrtek a bude pokračovat každé úterý 
a čtvrtek ve vybraných lokalitách města. Jednotlivé svozové dny 
a ulice, které jsou daný den sváženy, najdete na našich webových 
stránkách v sekci bioodpady, nebo na stránkách města. 

V rámci usnadnění třídění jednotlivých druhů odpadů – papír, 
sklo, plasty – jsou trvale v prodeji trvanlivé, omyvatelné tašky na 
tříděný odpad. Dále vám nabízíme žluté igelitové pytle na plasty 
o objemu 120 l, ve kterých můžete skladovat v domácnostech 
plasty, a pak je pohodlně odnést do žlutých kontejnerů, kde je 
vysypete, a pytel je připraven k dalšímu použití.  

V rámci různých opatření proti covid-19 je u naší společnosti k do-
stání desinfekce anti-covid v ceně 50 Kč/l. Odnést si ji můžete 
v připravených litrových lahvích, nebo ve vlastních nádobách.

Rád bych upozornil na provoz sběrného dvora v rámci státních 
svátků a víkendů – 1. a 8. 5. bude sběrný dvůr uzavřen.

V květnu pokračujeme v blokovém čištění komunikací. Jednot-
livé lokality budou s dostatečným časovým předstihem označeny 
dopravními značkami č. IP 25 a 25b, které budou vyznačovat 
oblast, kde platí zákaz, nebo dopravní omezení. Rád bych vás 
proto požádal o vstřícnost a respektování tohoto značení – při 

bezproblémovém čištění jsme schopni vyčistit lokalitu během 
dopoledne. V případě nerespektování dopravního značení budou 
řidiči řešeni MP Chrudim a vozidlo bude odtaženo a zároveň vrá-
ceno na původní místo. Tento odtah bude samozřejmě zpoplatněn. 

Níže uvádím seznam lokalit a ulic, kde bude blokové čištění 
probíhat, informace naleznete také na našem webu a budou 
zveřejňovány i na výlepových plochách. V neposlední řadě 
můžete využít stránky www.cisteniulic.cz, kde budete po regis-
traci formou e-mailů upozorňováni na ulice, které vás zajímají, 
popřípadě využít službu sms, která už je ale zpoplatněna.

Seznam lokalit pro květen
datum místo

čtvrtek 13. 5. 1. část ul. Na Větrníku (dolní část)
pátek  14. 5. ul. Sladkovského
úterý 18. 5. sídl. Topolská 
středa 19. 5. ul. Havlíčkova 3. část
čtvrtek 20. 5. ul. Na Ostrově 2. část
pátek 21. 5. ul. Na Šancích
úterý 25. 5. ul. Havlíčkova 2. část 
středa  26. 5. náhradní termín /U Stadionu 1. část (čp. 709–712)/
čtvrtek 27. 5. ul. Pardubická – Leguma
pátek 28. 5. náhradní termín / U Stadionu 2. část (čp. 713–716)/

Svoz nebezpečného odpadu
sobota 15. 5.
místo čas
Víta Nejedlého parkoviště  8.00–8.45 hod.
Koželužská ul. prostor pod Kopanicí 9.00–9.45 hod.
Husova ul. u ZŠ směr lávka přes Chrudimku 10.00–10.45 hod.
Píšťovy prostor před čp. 129 11.00–11.45 hod.
Vlčí Hora – sídliště pod vysokým napětím 12.00–12.45 hod.
Presy křižovatka 13.00–13.45 hod.
Vlčnov u rybníčku 14.00–14.45 hod.

sobota 22. 5.
místo čas
Novoměstská prostor před ZŠ Dr. Malíka 8.00–8.45 hod.
Školní náměstí parkoviště 9.00–9.45 hod.
Lupáčova parkoviště 10.00–10.45 hod.
sídliště Leguma parkoviště před čp. 678 11.00–11.45 hod.
Skřivánek Nezvalova ul. 12.00–12.45 hod.
Rozhledna u pivnice Šatlava 13.00–13.45 hod.
Markovice u hřiště 14.00–14.45 hod.
Medlešice u pomníku 15.00–15.45 hod.

sobota 29. 5.
místo čas
sídl. U Stadionu parkoviště u prod. potravin 8.00–8.45 hod.
Družstevní u zastávky MHD 9.00–9.45 hod.
sídl. Na Šancích parkoviště za prod. potravin 10.00–10.45 hod.
sídl. Na Větrníku u zastávky MHD 11.00–11.45 hod.
Malecko U Kapličky 12.00–12.45 hod.
Vestec u čekárny 13.00–13.45 hod.
Topol u čekárny 14.00–14.45 hod.

Rád bych požádal všechny, kteří se chtějí zbavit velkoobjemového 
nebo nebezpečného odpadu, aby tak učinili ve výše uvedených 
termínech a nevyhazovali pak tento odpad ke kontejnerům na 
komunální nebo tříděný odpad.

A na závěr děkuji všem dobrovolníkům a dobrodincům našeho 
útulku. Velmi si vaší pomoci vážíme. Ostatní informace najdete 
na http://www.facebook.com/chrudim.utulek. 

Zdeněk Kolář, ředitel společnosti
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Chrudimská beseda

Vážení čtenáři, 
z důvodu aktuálních opatření a jejich změn vzhledem k vývoji 
epidemické situace sledujte, prosím, weby www.chrudimsobe.cz 
| www.chrudimdnes.cz a pořadatelů akcí. V závislosti na vývoji se 
již podařilo určité termíny naplánovat, některé náhradní termíny 
stále hledáme. 

V sobotu 1. května vás zveme na stavění májky. 

Termíny a online prodej tanečních kurzů pro mládež (začátek 
v září 2021) jsou určeny na květen 2021. 

Děkujeme za pochopení. 

Chrudimská beseda

Příměstský tábor: taneční léto 
pro děti nyní i v Chrudimi

Máte rádi tanec? Chcete si užít táborové aktivity a poznat nové 
kamarády, ale raději přespíte v pohodlí domova? Právě pro vás 
s podporou města přichystala Taneční škola InDance letošní no-
vinku, a to taneční Příměstský tábor InDance přímo v Chrudimi. 
Tato pětidenní akce, od pondělí 12. do pátku 16. července, je 
určena pro všechny zájemce o tanec a dobrou zábavu od pěti 
let. Vítáni jsou jak členové celoročních tanečních kurzů školy, 
tak nováčci, kteří si tanec chtějí vyzkoušet v táborovém duchu. 
Na své si přijdou začátečníci i pokročilejší tanečníci. Lekce jsou 
vedené zkušenými lektory Taneční školy a spolu s dalšími skvělými 
vedoucími se o děti starají v průběhu celého dne. Příměstský 
tábor je tak například ideální přípravou na již tradiční výjezdové 
soustředění InDance Letní taneční školu, pro ty, kteří by chtěli 
vyrazit za větším dobrodružstvím, ale váhají. Pro více informací 
navštivte webové stránky Taneční školy InDance www.indance.cz.

Tereza Termerová, InDance

Vědecko-sportovní  
příměstský tábor

V srpnu se uskuteční již 2. ročník Vědecko-sportovní-
ho příměstského táboru v Chrudimi. V termínech 9.–13. 8.  
a 16.–20. 8. se můžete těšit na dny plné chemických pokusů, 
fyzikálních zajímavostí a samozřejmě sportu. Tábor je pod ve-
dením vysokoškolských studentů Ondřeje a Petra. V případě 
zájmu nás, prosím, kontaktujte na slajs.ondrej@gmail.com, nebo 
volejte 737 305 089. 

Další informace se dozvíte na www.vedecketabory.cz. Máme 
ještě volná místa a v případě nemožnosti uspořádat tábor pe-
níze vracíme.

Ondřej Šlajs

Dům dětí a mládeže

Květen v domě dětí bude opět plný různorodých aktivit. Ale ně-
kolika slovy se ještě vrátíme k dubnu. Chtěli bychom poděkovat 
všem dětem, které přispěly do Velikonoční výtvarné soutěže. 
Ocenili jsme nejhezčí výtvory a odměny zaslali i do MŠ Dr. Malíka 
a ZŠ Ronov nad Doubravou, kde se zúčastnily celé třídy.  

Vydali jsme se Chrudimí po proudu řeky se zajíčkem Ddmáčkem. 
I přes mrazivé počasí jsme zaznamenali na velikonoční stezce 
velkou návštěvnost. Zapojili se i vandalové a zajíčka poslali po 
proudu řeky. Ale nenechali jsme si zkazit náladu a připravili jsme 
další putování – procházku s Žabkou na Den Země a tradiční 
akci Otvírání studánek na Podhůře. Zúčastnili jsme se také akce 
Ukliďme Česko.

Akce na květen: 
Chystáme odloženou Noc s Andersenem – pohádkové soutěže 
v Klášterních zahradách. 

Pořádáme zahradní slavnosti pro předškoláky a veselá odpo-
ledne plná her pro veřejnost.

Letní tábory – stále probíhá přihlašování na webových stránkách 
www.ddm-chrudim.cz/tabory. 

Sledujte naše internetové stránky www.ddm-chrudim.cz, tam se 
dozvíte všechny novinky!

Iva Horáková, Dům dětí a mládeže Chrudim
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Výzva na květen: 
Opylovači 
a opylovatelé 
Opylovači jsou nejen včely, kterých je 
až 200 druhů, ale také čmeláci, brouci, 
motýli, můry, překvapivě ale i dvoukřídlí, 
jako jsou mouchy a pestřenky. 

V současné době to hmyz nemá lehké. 
Za posledních 30 let jej ubylo o 75 %. 
Z rozlehlých lánů zmizely meze s pestrou 
skladbou bylin, navíc se zmenšil podíl 
hospodářských zvířat nejen v družstvech, 
ale i těch chovaných u rodinných domů. 
Ani krátce střižené trávníky ve městech 
dnes potravu nenabízí. Další opylovači 
hynou v důsledku chemických postřiků. 

Pomocnou ruku ale může podat každý. 
Majitelé zahrad a zahrádek nemusí vždy 
používat chemii, ale najít biologické alter-
nativy. Mohou vyčlenit kousek anglického 
trávníku nebo záhonu pro malou loučku 
a tu nechat zarůst. Postačí pampeliška, 
hluchavka, dále třeba heřmánek a jiné 
bylinky, které je možné využít na dobrý čaj. 
Túje a okrasné dřeviny, které jsou často 
jen doplňkem nektaru a pylu, lze nahradit 
ovocným stromem či keřem, bohatým 
a vítaným zdrojem obojího. Umístění hmy-
zího hotelu v zahradě může poskytnout 
útočiště samotářským včelám. Rákosové 
rohože na plotě, ploché kameny a zídky 
např. z opuky nebo břidlice, hromádka 
dřeva, písku a hlíny, poslouží jako úkryt 
nebo zimoviště.

I na maličkém balkónu se dá však udělat 
mnoho hmyzí parády. Takový truhlík se 
směsí kvetoucích rostlin je doslova hmyzí 
restaurací. I před panelovými a jinými 
bytovými domy se dají zakládat předza-
hrádky, na jejichž péči se mohou podílet 
všichni, včetně dětí. Kromě toho bude 
kolem také více drobných pěvců, kterých 
velmi ubylo i právě v důsledku nedostatku 
hmyzu, kterým krmí své mladé v hnízdě, 
ukrytém v různých keřích a živých plotech. 

A nakonec: Každé třetí sousto, které sníte, 
je prací opylovačů a 80 % potravin, které 
jíte, vám vyrobili opylovatelé.

Zkuste se porozhlédnout kolem sebe 
a zachytit fotoaparátem zajímavý mo-
ment. Namalovat například, co vás zrovna 
napadne, anebo také napsat, co se vám, 
nebo kolem vás v souvislosti s touto vý-
zvou přihodilo či odehrálo. 

Výzvu můžete posílat vždy do 22. dne 
následujícího měsíce na náš e-mail: 
Zelenydumchrudim@email.cz, poštou na 
adresu: Zelený dům Chrudim, z. s., Víta Ne-
jedlého 584, 537 01 Chrudim, nebo je vložit 
na fb stránku https://www.facebook.com/
zelenydumchrudim do odpovědi k výzvě. 
Kontakt na tel. 469 811 145, 606 576 513. 

Výzva byla podpořena městem Chrudim. 
Děkujeme.

Tibor Schwarz, Silvie Vacková  
a Roman Hellinger,   
Zelený dům Chrudim, z. s.

Letní příměstské 
tábory na Konopáči 

Letní prázdniny jsou za dveřmi a náš zku-
šený tým je v „plné polní“ připraven pro-
vést děti zábavným a nezapomenutelným 
programem.

Cílem našeho spolku je pořádání zážitko-
vých volnočasových aktivit pro širokou 
veřejnost, především pro děti a mládež, 
za podpory vedoucích z řad učitelů, stu-
dentů a lidí, kteří mají dlouholetou praxi 
s pořádáním táborů, adaptačních kurzů 
a jiných akcí pro děti a mládež. 

Na co se můžete těšit? Hlavní základ-
nou příměstských táborů bude přírodou 
obklopený areál autokempinku Konopáč 
nedaleko města Chrudim, který svým 
umístěním a vnitřními prostory předsta-
vuje dokonalé zázemí pro aktivity dětí 
i dospívajících.

Na Konopáči a v okolí bude spolek vyu-
žívat budovy autokempinku, přírodní kou-
paliště, zázemí letního kina, multifunkční 
sportovní hřiště, oboru Úherčice, rybník 
Herout (Houska, Rohlík) a farmu s domá-
cími zvířaty včetně vhodných koní pro 
jízdy dětí. 

Tyto příměstské tábory by se bez podpory 
lidí a organizací velmi těžko realizovaly, 
a tak vděčíme za součinnost celé Re-
dakční radě Chrudimského zpravodaje.

Nechte se vtáhnout do atmosféry „pří-
měšťáků“ a přijďte na Den otevřených 
dveří. Více na www.port-aktivity.cz.

Jan Metelka

Vejšlapy KČT 
v květnu  
sobota 1. května 
Krouna – Předhradí, 12 km 
Sraz v 8.00 hod. na nádraží 
ČD, odjezd v 8.13 hod. 
Vedoucí: J. Brožek a J. Tesař

středa 5. května 
Do Hořic a okolí, 12 km 
Sraz v 7.00 hod. na nádraží 
ČD, odjezd v 7.15 hod. 
Vedoucí: manželé Třasákovi

sobota 8. května 
Rezervace Habrov, 11 km 
Sraz v 8.00 hod. u divadla, 
odchod v 8.15 hod. 
Vedoucí: M. Horáková  
a H. Pilařová

středa 12. května 
Licibořice – Deblov – 
Chrudim, 14 km 
Sraz v 9.25 hod.  
na autobusovém nádraží,  
odjezd v 9.38 hod. 
Vedoucí: I. Doudová  
a V. Malivánková 

sobota 15. května 
Setkání na Báře, 12 km 
Sraz v 10.30–11.00 hod.  
na Báře 
Vedoucí: G. Hoffmannová  
a J. Tesař

středa 19. května 
Bojanov – Nasavrky, 10 km 
Sraz v 9.25 hod.  
na autobusovém nádraží, 
odjezd v 9.38 hod.  
Vedoucí: D. Neufingerová  
a J. Suchá  

sobota 22. května 
Zaječice – Slatiňany – 
Chrudim, 12 km 
Sraz v 9.00 hod.  
na nádraží ČD, 
odjezd v 9.25 hod. 
Vedoucí: H. Pilařová a J. Pilař

středa 26. května 
Okolo Chrudimě, 10 km 
Sraz v 9.00 hod.  
na autobusovém nádraží, 
odchod v 9.20 hod. 
Vedoucí: E. Černotová  
a V. Kubínová

sobota 29. května 
Okolo Hlinska, 13 km 
Sraz v 8.00 hod. na nádraží 
ČD, odjezd v 8.13 hod. 
Vedoucí: J. Tesař  
a D. Neufingerová
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Jeden z nejreprezentativnějších sálů 
východních Čech − Fibichův sál

Dne 22. ledna 1892 bylo ustaveno Městské průmyslové museum 
pro východní Čechy v Chrudimi, jehož „účelem“ bylo především 
pořádání řemeslnických výstav, kurzů a vydávání publikací pro 
řemeslníky. Jeho počátky nebyly nijak lehké, největším problémem 
bylo umístění jeho sbírek. Obcí přidělené provizorní místnosti 
v nové budově obchodní akademie brzy nestačily. V polovině 
roku 1894 bylo zřejmé, že otázku místností pro muzeum nelze 
řešit jinak, než stavbou nové muzejní budovy.

V červnu roku 1895 proto město v místě, kde „… schází se vše-
chen proud lidí, jdoucích od nádraží a vycházejících z města…“ 
zakoupilo za 40 000 zl. od občanské záložny potřebné  pozemky 
(nacházely se v sousedství starého chrudimského divadla). 
V polovině roku 1896 byl schválen definitivní stavební plán 
muzea a v srpnu 1896 arch. Jan Vejrych (1856−1926) dokončil 
projekční práce budoucího muzejního komplexu, který se měl  
„…skládat z hlavní budovy určené jedině pro sbírky a to v křídle 
proti divadlu při mlýnském náhonu… budova příčná (čelová)… 
obsahovati bude velký sál výstavní, bez něhož se žádné muse-
um obejíti nemůže, který však má též občasně sloužiti účelům 
representačním… vedle výstaního sálu bude ještě umístěn menší 
sál přednáškový…“.

Z prostředků města bylo dle rozpočtů arch. Jana Vejrycha 
nutno na stavbu vyčlenit částku 140 000 zl., a tak trvalo ještě 
řadu měsíců, než mohlo 8. července 1897 obecní zastupitelstvo 
rozhodnout o zahájení stavebních prací (významně k tomuto 
rozhodnutí přispělo povolení zemské subvence ve výši 60 000 zl).

Stavba novorenesační budovy čp. 86/IV pokračovala velmi rychle 
a tak se již 2. prosince 1898 uskutečnilo její slavnostní zpřístupnění. 
Dne 19. května 1901 byla pak slavnostně zpřístupněna i stavebně 
a finačně mnohem náročnější novobarokní budova čp. 85/IV.

Zážitky ze zpřístupnění novobarokní muzejní budovy zcela jistě 
zanedlouho většině z přítomných splynuly s dojmy z obdobných 
zdejších slavností, jen asi nádherná, slavnostně vyzdobená 
dvorana zůstala trvale uchována v paměti přímých svědků této 
události. Tento 362 m2 velký, 11,8 m vysoký sál vroubený ve výšce 
4,5 m galerií nadchl i zpravodaje místních novin: „Lehkou vzduš-
nou klenbu stropu nese 14 karyatid. Bohatý ornamentální vlys 
zdoben jest čtyřmi krásně provedenými kartušemi s městskými 
znaky. Podél vnitřního pole a v čele stropu hledí dolů ženské 
alegorické postavy ušlechtilých tvarů. Voluta pod stropem 
ozdobena jest rovněž 18 kartušemi korunovanými mléčnými 
koulemi s elektrickým světlem, na způsob oněch, jež rozžíhány 
bývají při slavnostních představeních Národního divadla. Čelná 
galerie pro orchestr sebečetnější spočívá na rozepjatém orlu 
v nadpřirozené velikosti; po stranách na hlavních sloupech 

nalézají se zase kartuše s městskými znaky. Dveře jsou zaskleny 
sklem s vyleptanými ornamenty a znaky. Nástavce nade dveřmi, 
skvostnou řezbou okrášlené, jsou též částečně zlaceny i všechny 
štukatérské ozdoby i poprsí galerie pravým dukátovým zlatem. 
Malba sálu držána jest v tónech působících při nočním osvět-
lení, které bude přímo pohádkové, neboť bude osvětlovati velký 
a malý sál asi 300 žárovek. Poprsí galerie jest čalounované 
plyšem barvy třešňové, jakým jsou potaženy i pohovky kolem 
stěn velkého sálu. Střed tohoto sálu osvětlovati budou dva 
skvostné bronzové lustry.“

Začátkem roku 1903 byla veřejnost seznámena s definitivním 
finančním vypořádáním stavebních nákladů na obě muzejní 
budovy. Konečnými propočty bylo zjištěno, že činily 672 707 K  
a chrudimská obec uhradila většinu z nich − 528 707 K.

Novorenesanční budova čp. 86/IV slouží stále muzejním účelům, 
novobarokní budova čp. 85/IV, jejíž 120. výročí slavnostního 
zpřístupnění si v tomto měsíci připomínáme, již mnoho desetiletí 
nikoliv. Její reprezentační prostory, původně určené především 
pro výstavní akce muzea, jsou využívány k pořádání významných 
kulturních a společenských akcí − konferencí, sympozií, plesů, 
výstav a také koncertů. Pro svou vynikající akustiku byl v loňském 
roce její „velký sál“ pojmenován podle hudebního skladatele 
Zdeňka Fibicha.

Pavel Kobetič

Chrudimská „nej“ (16)

„Velká dvorana“ novobarokní budovy čp. 85/IV v roce 1901
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Tato fotopohlednice zachycuje levou část Čáslavské ulice 
nad křižovatkou s Krocínovou ulicí. Vlevo je podlouhlý dům  
čp. 448/IV s firmou Klavíry – hudební nástroje H. Mácal. Objekt 
byl postaven krátce po první světové válce a sloužil zpočátku jako 
strojírna a slévárna kovů. Původním majitelem byl Ing. Jindřich 
Andres. V pozadí je také patrný komín slévárny. Později objekt 
koupil Hubert Macal a umístil zde svůj sklad hudebních nástrojů. 
Podle inzerátů v tehdejších novinách nabízel „Piana a pianina 
všech značek s trvalou zárukou“. Za zmínku stojí také tabule 
na levé straně silnice označující začátek obce. Dále směrem 
do města jsou domy čp. 442 a 441/IV, za křižovatkou čp. 417, 

416 a 415/IV a v ohybu Čáslavské ulice je ještě částečně vidět 
dům čp. 263/IV. 

Fotopohlednici vydal Karel Čuda v Holicích. Na zadní straně je 
uvedena firma vydavatele Grafo Čuda Holice. Zadní strana je 
nepopsaná, pohlednice neprošla poštou. Do muzejních sbírek 
byla zapsána v roce 1976.

Veronika Lánská,  
Regionální muzeum v Chrudimi

Chrudim včera a dnes

Na minutu s...
Začíná květen, měsíc mnoha pří-
vlastků. Křesťané v těchto dnech 
ještě stále prožívají velikonoční dobu. 
V našich kostelích si ale zanedlouho 
budeme připomínat událost, kdy se 
zmrtvýchvstalý Ježíš přestal zjevovat 
svým blízkým. Bible tuto skutečnost 
popisuje jako jeho nanebevstoupe-
ní. Stalo se to právě čtyřicátý den 
po jeho zmrtvýchvstání. Velikonoční 
doba se pak dovrší deset dní nato, 
padesátý den, připomínkou události 
seslání Ducha svatého. Dvě číslovky 
vymezující čas obou událostí jsou 
v Bibli plné významu a symboliky.

Čtyřicet dní nebo čtyřicet let vždy 
v Písmu představuje časový úsek, 

jakousi lhůtu, která má velkou důle-
žitost. Je to obvykle čas přípravy, če-
kání, učení se a zkoušek. Je to doba 
sloužící k očišťování nebo tříbení, 
což může být spojeno i s jakousi krizí. 
Je to období, kdy dochází k reinter-
pretaci minulého a kdy roste a zraje 
nová kvalita.

Padesát let – to je v Bibli „Milostivé 
léto“, čas naplněný, požehnaný, sku-
tečný nový začátek. Je to číslovka 
symbolická, protože je složená z náso-
beného čísla plnosti: sedm krát sedm 
plus jedna dává číslovku padesát. „Pa-
desátnice“ po Ježíšově zhrobuvstání 
znamenají naprostou inovaci a novou 
energii v životě jeho učedníků.

I jarní příroda jako by procházela nej-
prve poměrně dlouhou přípravou, 
která přejde do nového rozpuku. V ži-
votě člověka jistě nacházíme něco 
obdobného. Jsou tu období tříbení, 
zkoušek a krizí, která se zdají být dlou-
há. Mnohdy právě krize však může 
člověka přivést k novému začátku 
a k nové kvalitě života. Platí to nejen 
v ohledu duchovním, ale i psycho-
logickém. Proto „májově“ přeji nám 
všem vytrvalost ve zkouškách i hlubo-
kou radost ve všem novém a svěžím.

Jiří Heblt, arciděkan



futsalové Chrudimi, na nejvyšší „bednu“ se postavil reprezentant 
Tomáš Koudelka, který kromě titulu dokázal s národním týmem 
postoupit na světový šampionát. Tentokrát na prvním místě vy-
střídal atletku Barboru Tichou, která skončila druhá, třetí příčka 
putuje do MFK Chrudim za kapitánem Ondřejem Kesnerem.

I v kolektivech dospělých slavil klub FK Chrudim, který byl na první 
místo vybrán díky vítězství v nedokončeném ročníku futsalové 
ligy a především za vzornou reprezentaci v Lize mistrů. Těsně 
za ním skončil účastník FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY MFK Chrudim, 
který se na jaře zachránil a v následujícím podzimu se vyšplhal 
až na čtvrtou pozici druhé ligy. Třetí místo patří HC Chrudim.

V kategorii trenérů již chrudimští fotbalisté futsalisty předčili, 
Jaroslav Veselý sklidil úspěch za svoji příkladnou práci, těsně 
za ním skončili brazilský kouč futsalistů Felipe Conde a trenér 
HC Chrudim Jiří Polák. 

Do síně slávy byli zařazeni oba nominovaní – Ing. Josef Blažek 
z Tělovýchovné jednoty Horní Bradlo a Ing. Vladimír Krejcar 
z TC Chrudim, krajánkem roku se stal liberecký fotbalista a re-
prezentant Jakub Pešek (odchovanec FC Hlinsko, který z AFK 
Chrudim v roce 2010 přestoupil společně s Lukášem Julišem 
do AC Sparta Praha) a kategorii Masters opanoval Karel Fiedler 
z Atletiky Chrudim.

Vojtěch Čižinský, 
předseda Sportovní unie Chrudimska, z. s.
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Výsledky ankety Nejúspěšnější 
sportovec Chrudimska roku 2020

Třináctý ročník ankety o nejúspěšnějšího sportovce Chrudimska 
zná své výsledky pro uplynulý rok 2020. Poprvé v její dlouhé 
historii nedojde k tradičnímu slavnostnímu vyhlášení, které se 
letos mělo konat v Kulturním klubu ve Skutči. Vzhledem k aktuální 
pandemii koronaviru (zákazu veřejných a kulturních akcí) byly 
výsledky vyhlášeny bez slavnostního ceremoniálu. Je to poprvé 
od znovuobnovení tradiční ankety v našem okrese v roce 2008.

I v uplynulém roce, kdy se ze stejného důvodu několik měsíců 
nemohlo příliš sportovat a dosahovat dalších osobních úspěchů, 
ať už na poli jednotlivců či týmů, nalezneme řadu vynikajících 
výsledků sportovců z okresu Chrudimska, za které byli ve svých 
kategoriích nominováni. 

A kdo tedy byl odbornou porotou v hlasování zvolen? Kategorii 
mládežníků potřetí za poslední čtyři roky opanovala atletka 
z Atletiky Chrudim Klára Bažoutová, tentokrát před Vojtěchem 
Vašákem (Karate klub Lichnice) a další atletkou Lucií Dvořákovou. 
V mládežnických kolektivech putuje titul do chrudimského futsalu, 
jejichž tým U19 si za druhé místo v Juniorské lize vysloužil i titul 
v konkurenci celého okresu.

I v dalších kategoriích slavily především míčové sporty. Kategorii 
dospělých v jednotlivcích ovládl potřetí v historii ankety hráč 
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