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Dobrý den, ahoj, milí Medlešáci, 
máme tu nejkrásnější měsíc a nejpozitivnější období celého roku. Kolem nás všechno 
kvete, voní. Stromy se oblékly do jarní zeleně, dny se prodlužují a my můžeme trávit více 
času na čerstvém vzduchu.  Vezměte si noviny k odpolední kávě a v klidu se začtěte. 
Toto číslo bude něčím nové. Čeká vás pátrání v minulosti. Postupně odkryjeme jména na 
pomníku padlých a dozvíme se něco více o hrdinech z první i druhé světové války. O 
historický příspěvek se postaral pan Vlastislav Smutný.  
Pozadu nezůstane ani Kamil s povídáním o přírodních zajímavostech. Nahlédneme do 
programu na květen a počátek června. 
Tak tedy vodu do konvice, připravit si hrníček, pohodlné křesílko a s chutí do toho.:-)  
  
Uzávěrka na příští měsíc bude 7.6.2011 
 
 
Zasedání Zastupitelstva města Chrudim 
V pondělí 2.5.2011 proběhlo 5. zasedání Zastupitelstva města Chrudim. Na programu bylo 
13 bodů. Výhradně naší obce se netýkal žádný z těchto bodů. Za povšimnutí stojí bod č.5 
a č.6. 

• Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 1/2011 o místním poplatku ze 
psů 

Návrh obecně závazné vyhlášky města Chrudim č. 1/2011, o místním poplatku ze psů 
byl předložen Zastupitelstvu města ke schválení z důvodu změny právního výkladu 
ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, který zpracovalo Ministerstvo financí 
a které se provedením výkladu stalo závazným. 
Na základě doporučení dozorového pracoviště Ministerstva vnitra je proto provedena 
úprava u dvou ustanovení vyhlášky, která svým zněním neodpovídají právnímu 
výkladu MF ČR. 
 
 
 
 
 



 
Článek 5  Osvobození od poplatku 
 

1.  Osvobozen od poplatku je  
b) osoba, která nechá psa řádně označit čipem, a to na dva roky (za rok, ve kterém byl 
pes takto označen a rok následující) u poplatků dle článku 2 písm. a), c), d), e), a f). V 
případě, že jde o poplatníka uvedeného v článku 2 písm. b), je sazba poplatku snížena 
na dva roky o 50% (u psů chovaných v ostatních /bytových/ domech v obvodu města 
Chrudimi). Označení je nutno prokázat potvrzením vydaným veterinárním 
lékařem, který je oprávněn označení čipem provést. 

 
Článek 7  Splatnost poplatku 
 
2. Splatnost poplatku není dotčena podáním žádosti o osvobození od poplatku nebo 

žádosti o jeho snížení. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení stavu, který 
zpoplatnění podléhá (úhyn psa, darování, prodej). Nastane-li uvedený případ, je 
nutné tuto skutečnost nahlásit do 15ti dnů písemně Městskému úřadu Chrudim. 

  
 

• Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 2/2011, k zajištění veřejného 
pořádku při konání "Chrudimské pouti" 

Chrudimskou poutí se rozumí přístupný kulturní podnik pořádaný jedenkrát do roka ve 
městě Chrudim, zpravidla v první polovině měsíce srpna, spojený zejména s provozem 
pouťových atrakcí a stánkovým prodejem v těchto dnech po sobě následujících - 
středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle a pondělí. 
 
Vyhláškou je upraveno následující: 

 Organizace rozmístění pouťových atrakcí se svěřuje Chrudimské besedě, 
městskému kulturnímu středisku s tím, že pravomoc schválit konečné 
rozmístění náleží Radě města Chrudim. 

 Rozmístění stánkového prodeje organizuje Odbor správy majetku. 
 Dále dochází zejména k posunu časů, do kdy je možné pouťové atrakce i 

stánkový prodej provozovat. 
  

V příštím čísle se dozvíte o schváleném posunu časů při provozu pouťových atrakcí i 
časový harmonogram letošní "Chrudimské pouti." 
 
 

Osadní výbor 
4.5.2011 VII. schůzka osadního výboru 
Zápis ze schůzky 

• Technické služby města Chrudim  
1. opakované řešení otázky čištění komunikací 
2. oprava rozhlasových tlampačů 

 
• Odbor investic 

1. opakovaná žádost o opravu chodníku a vozovky  
Jedná se o účelovou komunikaci č. 399, rovnoběžnou s hlavní silnicí směr 
Pardubice (od pomníku směr Blato, v zatáčce u RD Svobodových, č.p. 164). 
Poškození mělo být způsobeno při couvání nezjištěného kamionu. 



2. úprava povrchu vozovky, úprava zeleně (zastřižení keřového pásma), oprava 
kanalizačních vpustí na účelové komunikaci č. 380 (druhá odbočka vlevo z 
hlavní silnice ve směru od Chrudimi, dolů kolem pana Malivánka)  a č. 75/5 
(pod Václavkovými směrem ke Křivkovým) 
3. ukotvení velkých branek na fotbalovém hřišti, aplikace postřiku proti trávě 
na povrchu hřiště 

• Rada města 
1. podání žádosti o opravu pouliční lampy č.17 pomocí přeložky  ze 

soukromého pozemku na pozemek městský. 
 
 
Mateřská školka 
Děti si prožily krásné velikonoční období. Zdobily kraslice, pekly a vyráběly zapichovátka 
z perníčků, dělaly vajíčkovou pomazánku a pekly beránka. 
A nyní se připravují na svátek maminek. Těch nejmilejších osob, které vždy stojí po jejich 
boku. Kytičkou a básničkou jim brzy prozradí, jak moc je mají rády. Teď to jen musí 
nacvičit se svými učitelkami.  
Ještě je čeká vyrobit dáreček - srdíčko či nějakou jarní kytičku - ze sádry, přání ve tvaru 
srdce už mají (skládané a proplétané proužky papíru s nápisem                                             
MILÉ MAMINCE) a svátek může začít. Tak ať se vám všechno povede a uděláte 
maminkám velikou radost.  
I když vy ji děláte už jen tím, že jste, mrňousci. 
I nástěnky už jsou připraveny na tento velký den. Jsou totiž plné maminek. A jak jim  
to na nich sluší. Každá se krásně usmívá. A básnička, která tu visí, vyvolá úsměv i na vaší 
tváři. 

Kreslím mamku, maluju, 
s barvičkami čaruju. 
Je hezká jak květinka 
moje zlatá maminka. 

 
Tuto pozitivní náladu dokreslují krásné červené berušky. I ty se dětem povedly. 
Květen bude plný výletů.  
18.5. vyrazí děti na Kunětickou horu, kde je pro ně připravená didaktická hra.  
24.5. zhlédnou pohádku Školička kouzel v mateřské školce Strojařů v Chrudimi 
26.5. se zúčastní dětského dne na letišti  
7.6. je čeká výlet za zvířátky. Pojedou do ZOO v Jihlavě. 
 
 
 
 
Mše svatá v zámecké kapli 
Dne 15.5.2011  od 10.30 hod. se koná v zámecké kapli mše svatá. Jedná se o tradiční 
květnové nedělní pozastavení a zavzpomínání na blízké, kteří už nejsou mezi námi. 
 
Pokud máte chuť nahlédnout do svých srdcí a zavzpomínat, přijďte.  
 

 
 
 
 



  Akce, které proběhly v dubnu  
   

II. Chrudimský rallye sprint  

Po úspěšném I. Chrudimském Rallye Sprintu bylo na 16. duben 2011 připraveno 
pokračování v prodloužené verzi. Ve druhém ročníku se RZ (rychlostní zkouška) 
prodloužila ze 4,3 km na 9,4 km díky tomu, že původní přejezdová trať se na tento ročník 
stala ostrou RZetou. 

Startovalo se na rozcestí za Medlešicemi směrem na Markovice, před železničním 
přejezdem se trať stočila na Třibřichy. V Třibřichách za školou se jelo ostře doprava po 
silnici mezi domy na mostek a esovitými zatáčkami na hlavní silnici směrem na Dřenice. 
Ve Dřenicích bylo připraveno pro jezdce několik zpomalujících retardérů a šikana kolem 
autobusové zastávky, která zaujala i oko diváka. Cíl byl za Dřenicemi asi 200 m před 
rozcestím na Medlešice. Po polední pauze se směr otočil a jezdci se museli vyrovnat se 
změnou sklonu zatáček i celkovou charakteristikou tratě. 

Depo bylo v medlešickém pivovaru, kde bylo zajištěno perfektní zázemí a občerstvení jak 
pro závodní jezdce, tak i pro diváky. Otevřené bylo od 6:00 hodin, kdy proběhly přejímky, 
a od 7:00 hodin začaly probíhat tréninkové jízdy. Po 9:00 hodině začal samotný závod a 
byl ukončen kolem 18:00 hodiny. Celkem se projelo 6 měřených RZ, u kterých se časy 
sčítaly. Vyhlášení proběhlo cca 30 minut po dojetí posledního vozu. 

Jelo se na 6 kol, nejdelší čas kola se do celkového času nezapočítával, čas jednoho kola se 
pohyboval okolo 05:13 - 05:40. 

Výsledková listina: 

St. číslo Jméno Příjmení Auto Výkon Celkový čas 
po 6 kolech 

7 Pavel Gajár Mitsubishi 
EVO 

208 26:09 

5 Martin Volejník Lancia Delta 
HF 

150 27:39 

22 Vojtěch Chaura BMW E 30 
318i 

100 27:47 

 

Stejně jako v loňském roce byl předjezdcem závodu chrudimský místostarosta Roman 
Málek. 

 

"Chtěl bych poděkovat obcím Medlešice, Třibřichy a Dřenice za umožnění této akce, kdy 
se sjedou závodní jezdci z celé republiky, aby porovnali síly svých strojů a vlastních 
dovedností":dodává pan Kučera. 

 

  

 

 



Rybářská liga    
Na rybníku Průšáku se konala 30.4.2011 od ranních hodin vesnická rybářská liga. 
Zvítězili v ní "naši" borci. Na pomyslném stupni vítězů jsme vystoupali nejvýše, ovšem z 
Medlešáků  byl v týmu jen pan Antonín Dynter. Gratulujeme. 
 
Fotografie ze závodů najdete na internetových stránkách  www.vydry.com.  
 
 

Foto Martin Hošman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Čarodějnice v Medlešicích 
Letos poprvé se tu konalo dvojí "pálení čarodějnic". 
Někteří z nás byli zklamáni rozdělením vesnice na dva tábory, ale mnozí to přivítali s 
nadšením. V minulých dvou letech došlo k ohromné koncentraci lidí na jednom místě -  
hřišti. Někteří trefně tvrdili: "Tady to je jak na Václaváku." A letos bylo vše v pořádku. 
Lidi se nemuseli nikde tlačit, zmenšily se fronty na občerstvení i dětské soutěže. 
Akce se zdařily na obou místech, ohně hořely, ohňostroje bouřily, děti se smály, jen 
hodinová přeháňka zahnala některé z nás dříve do našich domovů. 
 
Děkujeme všem pořadatelům a odměnou jim mohou být šťastné a usměvavé tváře dětí. 
 

  
Prosba: Čarodějnici 
Eleonoře 13. se ztratil 
posvátný, vlastnoručně 
malovaný magický obraz. 
Nacházel se u hlavního 
čarodějnického stanu. 
Kdyby o něm někdo věděl, 
či si ho omylem strčil do 
kapsy a vzal domů, 
prosíme vrátit.  
Dal hodně práce. Díky. 

 
 
 
 Foto Martin Hošman 



 Akce, které nás čekají v květnu  
21.5.2011   V sobotu od 20:00 hod. v pivovarské hospodě nebo na zahrádce 
/podle počasí/ zahraje k tanci a poslechu pardubická rocková kapela REGENT. 
Všichni jste srdečně zváni. 
 
29.5.2011 Volejbalový turnaj na místním kurtu. 
Zaskočte na chvilku zafandit, potěšit své oko krásnými volejbalovými výměnami a nasát 
zdravou soutěžní atmosféru. 
Občerstvení je zajištěno v pivovarské hospodě.  
 

 
 

Memoriál  
Martina Dobrovolného 
14.5. od 9:00 hod. se uskuteční 
přátelský turnaj v malé kopané na 
místním hřišti. Na tradičním osmém 
ročníku se utkají týmy z naší a 
sousedních vesnic - Mikulovic a 
Dřenic. 
Přijdou si zahrát ti, kdo Martina znali 
a měli ho rádi. Tak se na něho 
vzpomíná nejlépe. S partou dobrých 
kamarádů a míčem u nohy. 
 
Vzpomínka na Martina  
Už je to 10 let, co tenhle svět opustil 
náš velký kamarád, rádce, sportovec, 
motorkář a fajn člověk.  
Byl to dost nešťastný den, přesněji 
sobota 19.5.2001, kdy odjel na dvou 
kolech a už se k nám nevrátil. Snad 
odešel na veselé a šťastné místo, tady 
ale chybí. Někdy moc. 
Vzpomeňte si a usmějte se - vždyť 
byl opravdu fajn. 
  

 
 
 
Občanské sdružení Altus pořádá jubilejní 10. ročník největší přehlídky aktivit pro děti a 
mládež v Pardubickém kraji s názvem Bambiriáda. Ta se bude konat 26. a 27. května 
2011. Vše se bude odehrávat v prostorách sportovních areálů města Chrudim, konkrétně 
na letním koupališti a na hokejbalovém hřišti. Změna oproti minulému roku je v době 
trvání, bambiriáda je zkrácena na 2 dny. 
Na Bambiriádě se pravidelně prezentuje kolem 30 organizací. Mezi organizace, které se 
účastní této akce, patří i náš  M klub Medlešice, který  zde prezentuje svoji činnost. V 
letošním roce se stala oficiální akcí Evropského roku dobrovolnictví.  
 
 



Dětský den  - Medlemánie aneb odpoledne plné hvězd 
M klub Medlešice Vás zve na neděli 5.6.2011 do medlešického parku na dětský den 
nazvaný "MEDLEMÁNIE ANEB ODPOLEDNE PLNÉ HVĚZD". 
Od 14:00 hod. je připraven bohatý program pro naše ratolesti, ale i pro dospělé. Těšit se 
můžeme na soutěže pro děti, vystoupení skupiny historického šermu, zámecké trhy, 
pasování Medlešických prvňáčků, kteří chodí do ZŠ Mikulovice, na čtenáře, a na spoustu 
drobných medlešických hvězd... 
Celou akcí Vás bude provázet Martin Dejdar a na závěr se můžete těšit i na OZÁKA  
 
Přijďte se i vy stát naší hvězdou!! 
 
 
Jak jsem naznačila v úvodu novin, čeká nás nová rubrika. Dozvíme se v ní něco o našich 
předcích, hrdinech, a o historii Medlešic. O tyto řádky se stará pan Vlastimil Smutný a jde 
mu to velice dobře. Dokonce jsme od něho získaly dvě čísla novin z roku 1958, které si 
můžeme přečíst na internetových stránkách Medlešic (www.medlešice.com.) 
 
Jméno z pomníku – Václav Kubizňák 

   
Na nedávno opraveném 
pomníku v Medlešicích si 
můžeme přečíst jména 
dvanácti padlých z bojišť 
první světové války a čtyř 
obětí druhé světové války. 
Málokdo ze současníků si 
už může tato jména spojit 
s konkrétní podobou a 
lidským osudem. Zkusme 
přesto, anebo právě proto 
postupně v několika 
případech připomenout 
naše spoluobčany, jejichž 
jména jsou zde vytesána do 
kamene… 
Václav Kubizňák se narodil 
v roce 1896 a vyučil se 
zedníkem. V červenci roku 
1914 začala světová válka, 
později očíslovaná jako 
první. Václav se dvěma 
dalšími osmnáctiletými 
kamarády, čerstvě 
vyučenými zedníky, L. 
Jirkem z Blata a Holekou 
z Jesenčan  se přihlásili  
dobrovolně na vojnu – do 
války.  

 
 



V září 1914 narukovali do Kutné Hory, kde tehdy probíhal výcvik nováčků 21. pěšího pluku 
z Čáslavi. 
Václav absolvoval celou první světovou válku v rakousko-uherské uniformě a zahynul až na 
jejím konci v roce 1918. Podle Rudolfa Robla, autora publikace Pod kopcem Mikulovickým, 
se stal nezvěstným na italské frontě. Podle ústního podání Václavových současníků prý 
zahynul při revoluci v Maďarsku, kde se v lazaretu léčil z válečného zranění… Patrně také 
z roku 1918 pochází tato fotografie, lze tak soudit podle nového typu uniformy, kterou má na 
sobě (tvar límce) i bodáku na opasku v nouzovém provedení „ersatz“, bez dřevěné rukojeti. 
Dodejme ještě, že Kubizňákovi bydleli v Medlešicích v čísle popisném 40. To byl domek, 
dnes již beze stopy zaniklý, který se nacházel mezi dnešními čísly 34 a 35, ovšem poněkud 
dále od ulice (směrem k č.p. 39). My starší pamatujeme v Medlešicích Václavova bratra 
Aloise Kubizňáka (1891 – 1969), který bydlel domě č.p. 65, byl otcem paní Marie Mňukové a 
vyráběl pro spoluobčany kvalitní truhlářské a tesařské výrobky. 
 
        Foto i text  Vlastislav Smutný 

 

 
 
Kamilovo přírodní okénko 

Studený máj, v stodole ráj... Nepatřím bohužel k těm šťastnějším, kteří nějakou tu 
stodolu vlastní, ale snad tu svou letošní úrodu někam porovnám. Na druhou stranu chladno 
sice je, hlohy, které svým květem oznamují příchod ledových mužů, už kvetou, ale mrazíky 
zatím neštípou a nezlobí. Tak komu se nechce sedět doma, může navštívit náš kousek přírody 
u zámku a podívat se, co nám začínající květen připravil nového.  
 

Hned po vstupu do parku nás obklopí nespočet odstínů zelené, občas prostřídané 

červenou. Není to tak dlouho, co větve stromů a keřů byly ještě holé, jaro nabralo na tempu a 
mnoho toho už odkvetlo. Naštěstí ještě pokvete, a tak Vás mohu nasměrovat za květy našeho 
parku. Střemcha hroznovitá vlevo vedle brány – příbuzná třešně, už dokvetla, ale hned za ní 
brzy pokvete keř pustoryl věncový s intenzivně vonícími krémovými květy, který má i lidový 
název „nepravý jasmín“. Tento druh je poměrně vzrůstný, ale existují i méně vysoké druhy se 
stejně vonnými květy, které se výborně hodí do zahrádek. Nejde si nevšimnout květů kaštanů 
(jírovce maďala), které oddělují zámek od družstva. Vlastně První zemědělské... Mají jednu 
nehezkou vlastnost. Květy sice nalákají mnoho hmyzu, včely nosí karmínový pyl, ale pro 



čmeláky se stávají často osudnými. Takže když najdeme pod těmito stromy uhynulé čmeláky, 
nejde o nic ojedinělého. Jev je to sice známý, ale dodnes ho nikdo nedokázal vysvětlit. 

Mineme vchod do školky, kde se přede dveřmi pěkně zazelenal bylinkový záhon 
našich nejmenších (popisovat ho nebudu, roli průvodce si rád vyzkouší někdo ze zdejších 
dětí). Šeřík zde kvetoucí nemusím nikomu popisovat, ale všimnout si, jak z obou stran lemuje 
jediné udržované keřové patro, stojí za to. Až dojdeme pod skupinu dubů, uvědomíme si, že 
půl roku se tu můžeme schovat pod vysokou klenbou mohutných stromů před pálivým 
sluncem. Pravda, zrovna dneska by trochu toho tepla neuškodilo. Zakloníme-li hlavu, dubová 
katedrála se nám představí v plné kráse. Hned za duby se zastavíme tak, abychom měli před 
sebou parket a bývalé pódium. Štíhlý, vysoký strom rostoucí z našeho pohledu vpravo je také 
dub. Stejný jako skupina vlevo vedle nás. Je to zvláštní parkový kultivar, který moc často k 
vidění není. Nejčastěji ho potkáme v parcích, nejblíže v Hrochově Týnci nebo v Podhořanech 
u hospody. 
          Na křižovatce „U tří borovic“, které už tu nejsou, takže vlastně „U dvou bříz“, zrovna 
kvete jeden z mála zástupců keřových zimolezů – zimolez tatarský, který se zde pěstuje jako 
okrasný keř, ale v Českém středohoří roste volně po lesích doslova jako plevel. Jinak tento 
rod známe většinou jako ovíjivé rostliny, např. růži z Jericha. Existují i jedlé zimolezy a ty 
známe pod lidovým názvem „kamčatská či sibiřská borůvka“. 
          O kousek dál, vlevo od cestičky, rostou dvě žlutě mramorované túje obrovské a pod 
nimi nejhezčí exemplář podbílku šupinatého. Jde o rostlinu, která nemá zelenou barvu a patří 
mezi rostliny, které žijí z odumřelého dřeva. Nalezneme ji v tomto koutě parku poměrně 
hojně, pod „kokosáky“ - ořešákem černým i jinde v blízkém okolí. 
          Všude po celém parku lze ještě vidět koberce květin brzkého jara, momentálně už bez 
květů, ale zanedlouho i bez listů, které se nám ukáží opět až za rok. Patří sem orseje jarní, 
sasanky hajní i pryskyřníkové dymnivky duté, křivatce... Místo nich se nám začínají ukazovat 
květy pozdního jara, jako pryskyřníky, pomněnky, před rozkvětem první kopretiny a mnoho 
dalších jarně-letních květin a rostlin, které kdybych měl vyjmenovat, tak by mi stránky 
Medlenovin nestačily. Nejvíce jich můžeme vidět v okolí Dědečka, kde traktůrek  trávožrout 
nestačil všechno spolykat a pod ochranou Dědečkovy koruny se probudilo všechno to květoví 
o něco později. Tady u našeho „Dědečka“ naši dnešní procházku ukončíme. Ale ještě než 
odejdeme, pohlédneme do jeho koruny, která svou červenou barvou kontrastuje svému okolí. 
A taky dolů, pod nohy. Kvetou tu lesní jahody. Maminky s malými dětmi se sem časem vrátí 
a děti mohou mlsat... 
         

 
Text i foto Kamil Kůla 



Noví občánci 
V tomto čísle se nám sešly fotky dvou nových malých miminek, Barborky Jahelkové a 
Tadeáška Křivky. 

 
Tadeášek Křivka je novou radostí Gabriely a 
Lukáše. Přivítali ho společně na porodním sále 
v Pardubicích 8. dubna v 10.05 hod., vážil 3,5 
kilogramu a měřil 52 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Barborka Jahelková se poprvé 
nadechla 3. května v 17.30 hod. k 
velké radosti Dany a Radka, kterým se 
na porodním sále v Chrudimi 
pochlubila váhou 3,65kg a mírou 
51cm. 
 
 
 
 
Barborce a Tadíkovi přejeme hodně 
zdravíčka, radostné dětství a rodičům 
gratulujeme. 
 
 
 
 
Konec našich novin patří přání láskyplných dnů (vždyť je květen, lásky čas). Tedy jak by řekl 
Jan Werich: " Milujte se a množte se". ☺ 

 Daniela 
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