Starostové oproti státu
nezahálí, řeší otázku
odpadů.
Musejí počkat na stát.
Starostové mikroregionu se dlouhodobě věnují problematice nakládání s komunálním odpadem. Ten ve velké části
končí na skládce v Nasavrkách, ale postupně se blíží doba, kdy nebude možné odpad ukládat. Nebo alespoň ne
v podobě, jak jej známe dnes.
Starostové
se
postupně
seznamují s možnostmi, jak
s odpady nakládat. Bývalý
místostarosta
Chrudimi
Roman
Málek
například
navštívil s dalšími zástupci
veřejné správy společnost
Hedviga, která se věnuje
termickému rozkladu odpadu.
Ten probíhá v rozmezí teplot
od 350 do 500°C v uzavřených
palivových článcích, což je
základní rozdíl mezi PTR a
jiným technologiemi jako jsou
pyrolýzní retorty.
Poslední návštěva vedla do
elektráren Opatovice, které
prověřují přeměnu odpadu na
energii a využití pro výrobu
elektrické energie a současně
využití pro ohřev vody a

následné vytápění. Všichni
účastníci setkání se shodli, že je
třeba přemýšlet a připravovat
strategii nakládání s odpady
pro období, kdy bude omezeno
skládkování směsného komunálního odpadu. Současná
legislativa, respektive plány
odpadového
hospodářství
jednotlivých krajů, jasně a
závazně definují hierarchii
nakládání s odpady od předcházení jejich vzniku na jedné
straně,
až
po
uložení
nevyužitelných
zbytků
na straně druhé. Je potřeba ale
říci, že všechny brzdí poměrně
nejasné
postavení
státu
k oblasti odpadového hospodářství. Vybudování zařízení je
poměrně značnou investicí a
zároveň i časově náročná.

Od všech
povolení,
přes
výběrová řízení až po stavbu
může trvat 5-10 let.

Starostové si nenechají ujít letošní ročník
Země živitelka 2019
S podtitulem Výzvy českého
zemědělství se uskuteční 22. - 27.
srpna 2019 s více než 560
vystavovateli
na
patnácti
hektarech výstavní plochy další
ročník Země živitelky. Na jeho
poslední den se vydají i zástupci
obcí z Mikroregionu Chrudimsko,
aby se nechali jako v minulých
letech inspirovat pro rozvoj
komunální techniky, prvků pro
rozvoj obcí a venkova a navštívili a
prohlédli si i aktivity jiných
mikroregionů.
Země živitelka je největší a
nejvýznamnější agrosalon svého
typu zaměřující se na zemědělský
sektor napříč všemi jeho obory v
České republice a na Slovensku.
Jednotlivé zemědělské obory jsou
prezentovány
napříč
celým
areálem, mají své pavilony a svůj
vlastní program. Zemědělské
technice je věnována největší část
areálu, jsou to zejména hlavní
trasy
a
také
pavilon
Z.
Na předvadišti probíhá bohatý
doprovodný program, pavilon T1
patří
českým
výrobcům
nabízejícím
kvalitní
české
potraviny,
které
je
možné
ochutnat i zakoupit za zvýhodněné
ceny. Pravidelně zde vystavují
odborné organizace, zemědělské
instituce a firmy, které doplňují
expozice jednotlivých krajů ČR.
Všechny organizace, které jsou v

pavilonu T1, poskytují odborné
informace
veřejnosti
včetně
informačních materiálů.
Pravidelně probíhá Mezinárodní
výstava
družstevnictví,
která
přináší
aktuální
informace
o výrobním a spotřebním družstevnictví,
podnikání
zemědělských
nebo
odbytových
družstev a prezentace úspěšných
družstevních podniků s širokým
sortimentem kvalitních výrobků.
Nedílnou součástí Země živitelky
je soutěž o nejlepší vystavený

exponát Zlatý klas, která probíhá
pod
odbornou
garancí
Ministerstva zemědělství ČR.
Soutěž Zlatý klas se stala za dobu
své existence prestižní záležitostí a
výrobci oceněných produktů tuto
soutěž považují za významný
přínos pro prezentaci a publicitu
svých výrobků.
Po celou dobu Země živitelky
probíhají odborné
semináře,
programy i bohatý doprovodný
program, předprodej vstupenek je
přes
distribuční
síť
TICKETSTREAM.

Více informací na www.zemezivitelka.cz

Mikroregion Chrudimska ani v létě
nezahálí, chce podpořit cestovní ruch
i podnikatele

Mikroregion Chrudimska, který sdružuje na téměř třicet
obcí mikroregionu, se ve čtvrtek 12. června sešel
na valné hromadě, aby naplánoval další aktivity.
„V rámci podpory cestovního ruchu a rozvoje obcí
do konce roku chce společně s obcemi vybudovat
relaxační a odpočinkové stanoviště v Zaječicích,
ve Slatiňanech vybudovat pergolu na koupališti,
v Dvakačovicích odpočívadlo s informačním panelem.
Nezapomene opět investovat do rekreačních lesů na
Podhůře, kde vznikne odpočinková dřevěná paluba.
V obci Lány dojde k úpravě turistického přístřešku a
v Sobětuchách proběhne výstavba kapličky na Perném
kopci,“ prozradil předseda svazku a slatiňanský starosta
Ivan Jeník. Tyto aktivity vznikly díky jednotlivým obcím
za podpory Pardubického kraje a samotného
mikroregionu.

Současně mikroregion by chtěl do konce roku
mikroregion začít pracovat na projektu lokální
ekonomiky. „Cílem je koordinace činností a komunikace
mezi vybranými aktéry lokální ekonomiky, kdy se mají
najít například chybějící služby a řemesla
v mikroregionu, vzniknout má základní přehled
místních malých a středních podnikatelů, včetně OSVČ
či vytvoření souhrnného e-katalogu podnikatelů,
přehled brownfieldů a nemovitého majetku obcí
vhodného k podnikání,“ prozradila manažerka Centra
společných služeb Mikroregionu Chrudimska Naděžda
Gutzerová. Mikroregion by chtěl získat vstupní data a
zhruba za dva roky společně se Svazem měst a obcí ČR
se ucházet o realizační projekt v rámci podpory lokální
ekonomiky.

„Mikroregion se chce i nadále rozvíjet, a proto v současné době podal projekt na zefektivnění strategického řízení a
plánování Mikroregionu Chrudimsko, kde chce připravit strategii rozvoje a pro starosty a zastupitele ukázat další
možnosti rozvoje mikroregionu. Součástí projektu bude i zapojení veřejnosti do plánovacích procesů,“ prozradil jednatel
svazku Roman Málek.

Mikroregion Chrudimsko se rozhodl podpořit i výstavbu kapličky a to částkou sto padesát tisíc korun.

A jak je to vlastní s jejím příběhem?
V dotyku příběhů – kaple Na Perném kopci
Stojíme na místě zamýšlené kaple
na Perném kopci. Rozhlížíme se
krajinou polí, které se ruce lidí
dotýkají snad od nepaměti.
V dotycích lidí se do krajiny
vepsaly příběhy naší minulosti a ta
nám nyní vypráví o šikovných,
pracovitých a statečných lidech
toužících po lásce, svobodě a boží
milosti.
Po boží lásce toužily jistě
i skupinky
zmizelých
židů,
procházející touto krajinou tak
často až daly jméno již zaniklé
cestě. Tuto cestu dnes připomíná
snad už jen název „Na Židovce“
v mapách uprostřed polí nedaleko
odtud. Byla to nejkratší cesta
spojující
Heřmanův
Městec
s Chrastí. Chodili po ní věřící
Židovské
náboženské
obce
Heřmanova Městce, ke které
patřili od konce 19. století věřící
z Chrasti a okolních vesnic
Přestavlk, Hroubovic a Zájezdce.

V co jiného než ve svůj um,
svobodu a boží milost mohli věřit
vojáci skupiny Calcium Jaroslav
Odstrčil, Josef Gemrot, František
Široký a Karel Niemczyk, kteří se
na padacích snášeli nad touto
krajinou v noci ze 3. na 4. dubna
1944 a dopadli nedaleko odtud
poblíž Čejkovic. Ve svobodu jistě
věřili
vojáci
skupiny
Rozvědka/Krylov, kteří ze stejného nebe seskočili 20. 2. 1945 a
přistáli v Rabštejnské Lhotě. Na co
při seskoku myslel člen této
skupiny československý občan
Dimitrij Pičkar se už asi nikdy
nedozvíme.
Stejně tak, jako pro nás navždy
zůstanou tajemstvím poslední
myšlenky vojáků 43. výsadkového
praporu, kteří zahynuli při výcviku
pod nebem zde či v boji v daleké
cizině.

Krajina se s časem proměňuje,
cesty zanikají, lidé umírají, ale
jejich touha po lásce, svobodě a
boží milosti je stejně stálá jako
obraz nebe nad touto krajinou.
Pozvedneme-li náš pohled vzhůru,
uvidíme tentýž obraz nebe,
ke kterému vzhlížely i pohledy
našich zmizelých předchůdců.
Obrazem
touhy
k
věčné
připomínce hrdinství a prosbou
o ochranu nás i našich blízkých je
stavba kaple Archanděla Michaela
a Panny Marie Ochranitelky,
prostřednictvím jejíchž patronů
prosíme o boží milost, svobodu a
lásku. Pro patronát naší kaple
jsme zvolili Archanděla Michaela,
který je znám jako ochránce výše
položených
míst,
izraelské
komunity, vojáků, výsadkářů a
Pannu Marii Ochranitelku, v jejíž
ochranu a přímluvy věříme.

Převzato z www.novinykraje.cz

Mikroregion Chrudimsko
Mikroregion Chrudimsko, ležící v západní části Pardubického kraje, byl založen dne
19.12.2001. Zakládajícími členy se staly Chrudim, Rabštejnská Lhota, Slatiňany a
Svídnice. V polovině roku 2002 byla vzhledem k zájmu okolních obcí o přičlenění
se do tohoto svazku zahájena jednání o případném rozšíření. Na přelomu roku
schválilo ve svých zastupitelstvech vstup do Mikroregionu Chrudimsko 29 obcí.
Celkový počet členských obcí je nyní 30.
www.mikroregionchrudimsko.cz

Mikroregion Chrudimsko
se sídlem
MěÚ Chrudim
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
IČO: 709 50 792

Broukoviště
v Libanicích
V dubnu tohoto roku bylo postaveno, zatím
"minibroukoviště u Berušky" v Libanicích. Vzniklo
z pokácených topolů, které na tomto místě stály mnoho let.
Byly už bohužel prohnilé a musely být z důvodu
bezpečnosti odstraněny. Nápad se začal realizovat ihned
po pokácení topolů. Místní občané dostali možnost odvozu
kulánů domů na topení a menší větve byly seštěpkovány a
použity jako výsep broukoviště. Zatím je to opravdu
minibroukoviště, ale do budoucna počítáme s jeho
rozšířením.
Z fotky je patrné proč se naše broukoviště
jmenuje u Berušky. Z "vyřezávacího víkendu" paní
starostka přivezla výtvory Berušku a lístek. Nedaleko je
malý vodní tok Ježděnka, kam chodí pít zvěř z okolí
a proto jsme se rozhodli tuto lokalitu zachovat pro zvěř a
přírodu a v porostu topolů vzniká i "hmyzí vegetárium"
(česky "hmyzí hotel"). Musím zdůraznit, že veliké dík patří
všem "místním", protože to byli právě oni, kde se podíleli
na výstavbě nebo poskytli materiál.

Svaz měst a obcí České republiky
Vyjádření MV k problematice mlčenlivosti, k otázce určení správce a
zpracovatele v přenesené působnosti obcí a k vymazávání starých
údajů z registru smluv.
Požádali jsme Ministerstvo vnitra
o vyjádření k problematice
mlčenlivosti členů zastupitelstev a
zaměstnanců obce po zrušení
obecné povinnosti mlčenlivosti a
dále
k
určení
správce
a
zpracovatele
osobních
údajů

v přenesené působnosti obcí a
k vymazávání
starých
zápisů
v registru smluv. Zejména první
otázka
byla
obcemi
velmi
diskutovaná. Adaptační zákon ke
GDPR totiž nepřevzal právní
úpravu povinnosti mlčenlivosti

správce a zpracovatele, tak jak
tomu bylo v § 15 (dnes již
neplatného) zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, a
obce hledaly řešení, jakým
způsobem zajistit bezpečnost
zpracovávaných osobních údajů.

Více informací včetně celého vyjádření na adrese http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/gdpr/default.aspx
Převzato z www.smocr.cz

Kontakty na obecní úřady v DSO
Bořice
(část Podbor)
Bořice 93, 538 62 Hrochův
Týnec, tel. 469 692 705, email: 93@obec-borice.cz,
úřední hodiny: Po ( letní
čas) 19:00 – 20:00,
(zimní čas) 18:00 –
19:00.
Bylany
Bylany 77,
538 01

Chrudim, tel. 469 687 133, e-mail:
ou.bylany@bylany.cz, úřední hodiny:
Po 8:00 – 18:00; St 8:00 – 18:00.
Dolní Bezděkov
Dolní Bezděkov 9, 538 62 Hrochův
Týnec, tel. 724 183 175, e-mail:
dolnibezdekov@seznam.cz, úřední
hodiny St 17:30 – 18:30
Dvakačovice
Dvakačovice 73, 538 62 Hrochův
Týnec, tel. 469 692 870, 724 079 218,
e-mail: ou@dvakacovice.cz ; úřední
hodiny Po 18:30 – 19:30
Honbice
(část Libanice)
Honbice 49, 538 62 Hrochův Týnec,
tel. 469 692 859, 739 446 214, e-mail:
ou.honbice@tiscali.cz ; úřední hodiny
St (říjen – únor) 18:00 – 19:00;
(březen – září) 19:00 – 20:00.
Horka
(části: Hlína, Mezihoří, Silnice)
Horka 53, 538 51 Chrast, tel. 469 666
583, 725 862 991, e-mail:
ou.horka@seznam.cz; úřední hodiny:
Po, St: 7:30 – 12:00; 14:00 – 17:00,
Út, Čt, Pá: 7:30 – 12:00

Chrast
(části: Chacholice, Podlažice, Skála)
Náměstí 1, 538 51 Chrast, tel.: 469
666 100, e-mail:
podatelna@mestochrast.cz, úřední
hodiny: Po, St: 8:00 – 11:00; 11:30 –
16:30
Chrudim
(části: Medlešice, Topol, Vestec,
Vlčnov)
Resselovo náměstí 77, 537 16
Chrudim, tel. 469 657 111, popř. 603
803 329, e-mail: urad@chrudimcity.eu, úřední hodiny: Po, St: 8:00 –
17:00, Út, Čt, Pá: 8:00 – 14:00.
Kočí
Kočí 92, PSČ 538 61, tel. 469 632 995,
724 180 265, e-mail:
obeckoci@seznam.cz, úřední hodiny:
Po 17:00 – 19:00 (účetní), St 17:00
– 18:30 (starostka).
Lány
Lány 14, 537 01 Chrudim, tel. 469 687
111, 774 741 781, e-mail:
urad@obeclany.cz, úřední hodiny: Po
18:00 – 20:00.
Licibořice
Licibořice 17, PSČ 538 23, tel. 469
679 101, e-mail: liciborice@tiscali.cz,
úřední hodiny: Po 8:00 – 17:00; St
8:00 – 14:30, 18:00 – 19:00.
Lukavice
(části Loučky, Lukavička, Radochlín,
Vížky, Vysonín)
Lukavice 1, 538 21 Slatiňany, tel. 469
670 151, e-mail:
ou.lukavice@tiscali.cz, úřední
hodiny: Po, St 8:00 – 12:00; 13:00 –
17:00.
Mladoňovice
(části Čejkovice, Deblov, Lipina,
Petříkovice, Rtenín, Pohled, Mýtka )
Mladoňovice 14, 538 21 Slatiňany, tel.
605 415 180, 469 685 160 e-mail:
obec.mladonovice@worldonline.cz
úřední hodiny: Po, St 13:00 – 17:00

Morašice
(část Holičky, Janovice, Skupice,
Zbyhněvice )
Morašice 17, PSČ 538 02, tel. 469 695
837, e-mail: obec.morasice@c-box.cz,
úřední hodiny: Po 8:00 – 12:00;
14:00 – 17:00, St 8:00 – 12:00.
Nabočany
Nabočany 16 , 538 62 Hrochův Týnec,
tel. 469 633 229 e-mail:
ou.nabocany@tiscali.cz ; úřední
hodiny Po 18:00 – 19:00
Orel
Orel 38, 538 21 Slatiňany, tel. 469
681 408, e-mail: urad@obecorel.cz;
úřední hodiny: Po 8:00 – 11:30;
12:30 – 16:00; St 8:00 – 11:30; 12:30
– 17:00.
Přestavlky
Přestavlky 86 , 538 62 Hrochův
Týnec, tel. 469 692 822 e-mail:
starosta.prestavlky@email.cz ; úřední
hodiny Po 18:00 – 20:00
Rabštejnská Lhota
(část Rabštejn, Smrkový Týnec)
Rabštejnská Lhota 130, 537 01
Chrudim, tel. 469 685 295, 724 182
110, e-mail:
starosta@rabstejnskalhota.cz; úřední
hodiny: Po 8:00 – 11:00; 13:00 –
16:00; St 8:00 – 11:00; 13:00 – 17:00
Řestoky
Řestoky 18 , 538 51 Chrast, tel. 469
666 594, 602 131 066, e-mail:
ou@restoky.cz ; úřední hodiny Po
18:00 – 20:00, St 18:00 – 20:00.
Slatiňany
(části: Kochánovice, Kunčí, Škrovád,
Trpišov)
ul. TGM 36, 538 21 Slatiňany, tel. 469
660 245, 469 660 236, e-mail:
město@slatinany.cz, úřední hodiny:
Po 8:00 – 11:00, 12:00 – 18:00; St
8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00.

Sobětuchy
(části: Pouchobrady, Vrcha)
Pouchobrady 4, Sobětuchy, 537 01
Chrudim, tel. 469 637 921, tel. 725
437 104, e-mail: obec@sobetuchy.cz,
úřední hodiny: Út 13:00 – 18:00; St
7:00 – 11:00; 13:00 – 17:00.
Stolany
Stolany 114, 538 03 Stolany, tel. 466
566 153, e-mail: urad@stolany.cz,
úřední hodiny: St: 14:00 – 17:00.
Trojovice
Trojovice 77, 560 33 Trojovice, tel.
775 560 831, e-mail:
obec.trojovice@email.cz ; úřední
hodiny: léta: Po 18:00 – 20:00; zima
Po 17:00 – 19:00.

Třibřichy
Třibřichy 10, 537 01 Chrudim, tel.
469 687 104, 724 914 961, e-mail:
outrib@iol.cz ; úřední hodiny: Po
9:00 – 11:00; St 16:00 – 18:00; Čt
9:00 – 11:00.
Tuněchody
Tuněchody 2, 537 01 Chrudim, tel.
606 073 871, e-mail:
urad@tunechody.cz, úřední hodiny:
Po 18:00 - 20:00.
Úhřetice
Úhřetice 36, PSČ 538 32, tel. 469 694
148, e-mail: info@uhretice.cz, úřední
hodiny: Po 17:00 – 19:00.

Den otevřených
dveří památek
Máte příležitost navštívit v jeden den bezplatně
většinu chrudimských památek, na mnoha
místech s výkladem průvodce, mají návštěvníci v
sobotu 7. září 2019 v čase 9–17 hodin.
Otevřeny budou a zúčastnit se můžete například:












Arciděkanský Kostel Nanebevzetí Panny
Marie,
pozdně gotický kostel svaté Kateřiny
kostel svatého Michale, archanděla,
Regionální muzeum v Chrudimi,
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi,
Bašta Prachárna,
Chrudimská Šatlava,
Galerie Art,
Vodní zdroje na náměstí U Vodárny,
výstava ke 100 letům vzniku
Československa v Klášterních zahradách,
a další …

Vejvanovice
Vejvanovice 11 , 538 62 Hrochův
Týnec, tel. 469 692 852, 603 153 823
e-mail: ou.vejvanvoice@email.cz ;
úřední hodiny St 17:00 – 19:00
Zaječice
Zaječice 4 , 538 35 Zaječice, tel. 469
665 450, 724 179 928, e-mail:
zajecice@tiscali.cz, úřední hodiny: Po
8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00, St 8:00
– 12:00; 13:00 – 17:00
Zájezdec
Zájezdec 38 , 538 51 Chrast, tel. 469
692 678 e-mail:
obec.zajezdec@tiscali.cz, úřední
hodiny: St 18:00 – 20:00

Centrum společných služeb
Mikroregionu Chrudimska nabízí
PORADENSKÉ CENTRUM PRO OBCE
• pro starosty, místostarosty, zastupitele a zaměstnance obecních úřadů a pro
zástupce obcemi zřízených organizací
• dotazy a informace z oblasti veřejné správy (samosprávy a přenesené státní správy)
• přednostně e-mailem, osobně či telefonicky
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
• vydáván CSS 1x za 6 měsíců
• základní informace o mikroregionu a CSS
• informace o rozsahu poskytovaných služeb CSS
• odkazy na informace o poskytovaných službách občanům různými organizacemi a institucemi (sociální, zdravotní služby aj.)
PROJEKTY
• evidence projektů obcí a svazku obcí a jejich aktualizace
• poradenská podpora při jejich realizaci
SETKÁNÍ A ŠKOLENÍ
• organizace setkání a školení starostů a dalších volených zástupců obcí a zaměstnanců dle potřeb
• školení pracovníků CSS za účelem zvýšení kvality poskytovaných služeb
PORADNA PRO OBČANY
• základní poradna pro občany obce – kam se obracet, jak postupovat
• zprostředkování setkání s poslanci za Pardubický kraj
• podněty a žádosti, které se týkají rozvoje území
DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Mikroregion Chrudimska se sídlem na Městském úřadě v Chrudimi, Resselovo nám. 77, 537 01 Chrudim
www.mikroregionchrudimsko.cz
Roman Málek, MBA: tel. +420 731 561 465, malek@r36.cz
Mgr. Naděžda Gutzerová: tel. +420 723 004 397, gutzerova@r36.cz
Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019
/0003017, je novou aktivitou SMO ČR. Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.

Seznam veřejných služeb je ke stažení na stránkách www.mikroregionchrudimsko.cz

