Červen 2011, číslo 6

Dobrý den, ahoj, milí Medlešáci,
odložte na chvíli kosy, sekačky a začtěte se do předprázdninového čísla medlešického
měsíčníku, u kterého vás vítám.
Dozvíte se zde, jak můžeme přispět svým názorem ke správnému zvolení priorit pro
nadcházející kalendářní rok 2012. Nahlédnete do programu, který nás čeká během
prázdnin, a zjistíte, co se skrývá pod spojením Medlešice CUP.
Pohled do minulosti se Vám zalíbil a my jsme tomu rádi. Doplníme tedy minulou kapitolu
Václava Kubizňáka informacemi o jeho sestrách a představíme si úspěšný fotbalový tým.
Sport měl v obci velkou tradici a nejeden z našich dědečků a strýčků byl jeho součástí. O
historický příspěvek se postaral opět pan Vlastislav Smutný.
Uzávěrka příštího čísla bude 5.9.2011

Zasedání Zastupitelstva města Chrudim
V pondělí 27. června 2011 v 16:00 hodin proběhne VI. zasedání Zastupitelstva města
Chrudim. Schůzka se bude konat v budově MěÚ, Pardubická ul., velká zasedací místnost
ve 2. patře.
Program bude vyvěšen na vývěsních plochách a v zářijovém čísle našich novin či
Chrudimském zpravodaji se dozvíte o jeho výsledcích.
V minulém čísle jsem vám slíbila časový harmonogram letošní "Chrudimské pouti.",
zde do něho můžete nahlédnout. Pouť se bude konat první víkend v srpnu od 5.8. do
7.8.2011 (pátek až neděle)
• Středa
od 18:00 do 20:00 hod. - nájezd pouťových atrakcí
• Čtvrtek
od 9:00 do 14:00 hod. - nájezd pouťových atrakcí. Stavby
budou probíhat do 22:00.hod.
• Pátek
od 8:00 do 15:00 hod. - provoz pouťových atrakcí bez hudby
a mluveného slova,
od 15:00 do 22:00 hod. - provoz pouťových atrakcí včetně
hudby a mluveného slova,

•

Sobota

•

Neděle

•

Pondělí

od 22:00 do 24:00 hod. - provoz pouťových atrakcí bez hudby a
mluveného slova,
ve 24:00 hod. - ukončení provozu pouťových atrakcí
od 8.00 do 24:00 hod. - provoz pouťových atrakcí včetně
hudby a mluveného slova,
od 24:00 do 01:00 hod. - provoz pouťových atrakcí bez hudby a
mluveného slova,
v 01:00 hod. - ukončení provozu pouťových atrakcí
od 8:00 do 11:30 hod. - provoz atrakcí bez hudby a mluveného
slova,
od 11:30 do 20:00 hod. - provoz atrakcí včetně hudby a
mluveného slova,
od 20:00 do 22:00 hod. - provoz atrakcí bez hudby a mluveného
slova
v pondělí odjedou pouťové atrakce nejpozději ve 04:00 hod., a
následně bude zahájen úklid města

Osadní výbor
1.6.2011
VIII. schůzka osadního výboru
Zápis ze schůzky
• Technické služby města Chrudim
1. aplikace postřiku chodníků
2. instalace odpadkového koše před mateřskou školku
3. doplnění kontejneru na plast k pomníku (pouze na letní období, hromadění
pet lahví)
4. oprava lampy v parku u mateřské školky
5. oprava střechy zámku - padají eternitové tašky
•

Odbor investic
1. oprava zámecké zdi a schodů na vyhlídku
2. oprava laviček v zámeckém parku a hřišti
3. ukotvení velkých branek na fotbalovém hřišti, aplikace postřiku proti trávě
na povrchu hřiště
4. vyčištění kanalizační vpusti u Vespa (pod domem Coblových), oprava
komunikace (směr Kolářovi) a zbudování parkoviště v ulici č. 75/5
(pod Václavkovými směrem ke Křivkovým)

•

Pošta Medlešice
1. podání žádosti o úpravu záhonu před budovou pošty
2. informování se na žádost podanou ohledně prodloužení pracovní doby v
jednom dni v týdnu do (16:30 hod.)

•

Stavební odbor
1. informování se na podání žádosti ohledně instalace dopravního zrcadla k
pomníku, na přeložku lampy č.17 u Vespa Medlešice, řešení situace
zříceného domu u parku p.č. 2/17, p.č. 2/18

Počátkem června se začalo s výraznějšími opravami v naší obci a my máme velkou
radost, že naše práce začíná být vidět a přináší ovoce.
• 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)
• úprava povrchu vozovky č. 399 a chodníku poškozeného couváním kamionu (od
pomníku směr Blato v zatáčce u RD Svobodových).
• 3.6.2011 proběhlo čištění komunikací
• 3.6.2011 došlo k výměně kontejnerů - plast a papír (důvodem bylo ohoření
kontejnerů v důsledku úmyslného zapálení) a odpadkového koše u autobusové
zastávky
• instalace odpadkového koše do prostoru cyklostezky
• instalace nového poklopu kanalizační vpusti při vjezdu do "Dřevony" (důvodem
byla krádež)
• 6.6.2011 stříhání zeleně kolem hlavní silnice (to bylo opravdu nekonečné
přemlouvání!:-))
• proběhlo jednání ohledně opravy zámecké zdi a schodů vedoucích na vyhlídku
• nátěr dřevěné částí pódia a rekonstrukce schodiště při vstupu na pódium
• oprava lampy v parku (u vchodu do školky)
Projekt výstavby nízkopodlažních domů pro klienty DSS Slatiňany.
Určitě vás bude zajímat, kam se během dvou měsíců posunuly přípravy pro výstavbu
tohoto domu. Na dotaz, který jsme podali, jsme dostali odpověď přímo od vedoucího
projektového oddělení pana ing. Perta Prýmuse: "Projekty Pardubického kraje
"Transformace domova sociálních služeb Slatiňany I" a "Transformace domova
sociálních služeb Slatiňany II“ jsou stále ve fázi doplňování náležitostí a změn a
následného posuzování a hodnocení. Předpokládám, že tato fáze bude ukončena cca do
31.7.2011, pak bude následovat podpis dotační smlouvy cca do 30.9.2011 (schvalovací
proces v Radě Pk a Zastupitelstvu Pk). Současně budou ukončena územní a stavební řízení
a dojde k výkupům pozemků a bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele staveb cca do
30.11.2011. Následně budou na přelomu let 2011 a 2012 zhotoviteli předána staveniště a
zahájena výstavba ".
Co by se mělo dít v nejbližší době
• oprava vývěsních ploch od 20.6. do 24.6
• přeložka lampy č.17 u hlavní silnice směr Vespo Medlešice
realizace je možná do 3 měsíců. Nyní se čeká na vyjádření Stavebního úřadu,
jednotlivých sítí a sousedů (včetně firmy Vespo Medlešice)
• řešení situace zříceného domu u parku p.č. 2/17, p.č. 2/18
Situaci řeší stavební odbor v Chrudimi - stavby na území obcí a místních částí, ing.
Ludmila Tomková a bylo vydáno rozhodnutí oběma majitelům o zajištění okolí a
zamezení přístupu ke stavbě z důvodu možného úrazu.

Požadavky pro rok 2012
• vybudování komunikace směr Blato - (pro rod. domky Zavřelových, Šírových
atd.).
• rekonstrukce chodníků. Nebude se jednat o celkovou opravu, ale o úseky, které
jsou v havarijním stavu a jsou nejvíce vytížené. Navrhujeme opravu od obchodu
směr mateřská školka po obou stranách.
• oprava a doplnění nových laviček ke hřišti a v parku
• nainstalování stojanů pro kola do oblasti hřiště
• zbudování parkovacích míst v ulici č.75/5 (pod Václavkovými směrem ke
Křivkovým).
Tyto požadavky byly vytyčeny osadním výborem jako stěžejní. Pokud vás napadají či tíží
jiné věci, zajděte za námi 6.7. nebo 3.8.2011, vždy od 18:00 hod. do zámku (místnost M
klubu) a můžeme si o nich popovídat a po zvážení zařadit k požadavkům připraveným pro
MěÚ Chrudim.
Osadní výbor

Poděkování
Osadní výbor Medlešice děkuje aktivní skupince teenagerů a dětí za pomoc při natírání
dřevěných částí pódia v zámeckém parku. Už návštěvníci dětského dne si mohli všimnout
vaší práce a ocenit ji. Díky.
Další poděkování patří medlešickým záchranářům.
Dne 2.6.2011 v nočních hodinách došlo k požáru kontejnerů u pomníku. Oheň byl zapálen
úmyslně a zlikvidoval dva kontejnery, jeden na papír, druhý na plast. Bylo nutné zavolat
hasiče i policii ČR. Celý případ je vyšetřován. Druhý den došlo k výměně kontejnerů a
úklidu místa. Za tuto rychlou práci děkujeme Technickým službám Chrudim.
Touto cestou chceme poděkovat Jakubu Hyxovi za rychlý hasičský zásah a Janu Bačovi
za informování chrudimských hasičů a přivolání jejich pomoci. Pánové, velké díky.
Doufám, že výtržníci, kterých se to týká, si uvědomili, co způsobili, chytí se za nos a
přestanou ničit majetek nás všech.

Upozornění
Tyto řádky patří naší mládeži a samozřejmě jen té, které se to týká. Jen snad poprosím
rodiče těch, jejichž ratolesti noviny nečtou, zda by je mohli informovat ústně. Děkuji.
V parku (hlavně v místech před mateřskou školkou a u výhlídky) dochází k hromadění
odpadků. Prosíme vás, zda byste si po sobě mohli uklidit a zbytečně nerušili nepořádkem
krásu parku a tím také chránili mé zdraví (já jsem relativně klidný člověk, ale "odpadky"
mě rozpálí do ruda).
Děkuji vám za sebe, děti, paní učitelky z mateřské školky a myslím,že i za všechny
občany naší vesnice.

Místní knihovna
Během letních prázdnin bude knihovna zavřená a její dveře se pro vás otevřou zase první
úterý v září v 17:00 hod.
Děkujeme za pochopení

Mateřská školka
Školní rok dobíhá do cíle, mateřská školka se připravuje na velké prázdniny a děti se už
nemohou dočkat, až vyrazí s rodiči na prázdniny. Témata vzdělávání jsou přizpůsobena
letnímu období, děti cestují prstem po mapě a seznamují se s jednotlivými kontinenty,
lidmi i zvířátky žijícími na nich. V úterý 14.6. malovaly krásné klokany, protože probírají
kontinent protinožců. Nástěnky jsou vyzdobeny letadly (složené vlaštovky z papíru), které
jen čekají na signál k letu.
Středa 22.6. byla dnem Zahradní slavnosti. Jedná se o slavnostní rozloučení s
předškoláky, kteří budou ošerpováni a na cestu do školy dostanou upomínkový dáreček od
svých učitelek. Pro rodiče i prarodiče je připraveno pásmo básniček a písní. Myslím, že
ukápne nejedna slzička štěstí. Čas prostě nejde zastavit a my si při těchto příležitostech
uvědomíme jak moc vás máme rádi, dětičky naše.
Závěr musí být veselý a proto byl zapálen posvátný ohníček a děti si mohly opéct křupavé
buřtíky.
V září odchází do školy 8 dětí, a tudíž přicházejí nové síly, aby potěšily paní učitelky a
seznámily se s novou životní etapou. Kdo to bude?
Kristýnka Hačecká, Adélka Koppová, Kryštof Šisler, Daneček a Elenka Hromádkovi,
Janička Marková, Péťa Brebera a Kubík Šmejda.
Všichni si užijte pěkné prázdniny a v září ahoj.
Provoz naší školky bude po dobu letních prázdnin přerušen, a proto, budete muset
děti umístit do školky, bude to v Chrudimi.
Od 1.7. do 31.7.2011 bude v provozu MŠ Strojařů a srpen pokryje školka Sv. Čecha.

Akce, které proběhly v květnu a červnu
Mše svatá v zámecké kapli
Dne 15.5.2011 od 10:30 hod. proběhla v zámecké kapli mše svatá. Slovem nás provázel
páter - administrátor Antonín Forberský. A věřte, bylo co poslouchat. Tolik krásných a
moudrých vět jsem už dlouho neslyšela.
Tradiční květnové nedělní pozastavení zavedlo do prostor našeho zámku opravdu hodně
lidí a každá z žen dostala
při odchodu kytičku pro
štěstí od pana barona
Ferdinanda Freiherra von
Wiedersperga-Leonroda,
který se však tentokrát
nemohl mše zúčastnit.
O zpříjemnění těchto
prostor
květinovou
výzdobou
a
celou
přípravu se postaraly naše
šikovné ženy. Za všechny
budu
jmenovat
paní
Zdeňku Mňukovou a paní
Janu Tilšerovou.
Děkujeme.

Poznámka k zámecké kapli
Někteří z vás se zajímali o inventář převezený do trezoru Městského úřadu v Chrudimi.
Dne 13. února 2008 byly přemístěny do trezoru z důvodu větší bezpečnosti tyto kulturní
památky:






dvě figurky evangelistů
kalich
závěsná kropenka
dvě nádoby klasicistní
svícen

Dětský den - Medlemánie aneb odpoledne plné hvězd
Tento den 5.6.2011 se opravdu vydařil.
Bylo krásné počasí, všechny hvězdy
dorazily a dětí bylo v parku jako kytiček.
Všichni museli být spokojeni. Rodiče
zaujaly tradiční stánky, děti skákací hrad a
plno soutěží, u kterých je čekala nějaká ta
hvězda či hvězdička. Potkat jste tu mohli
Daniela Nekonečného, Jardu Jágra,
Kleopatru či ABBU. Největší superstar se
objevila na pódiu kolem půl třetí a opravdu
zářila. Do našeho parku přijel OZÁK Martin Dejdar.
Bylo postaráno i o doprovodný program.
Na parketu se vystřídali taneční skupina
Lvice, plná usměvavých mladých slečen z
fitcentra Chrudim, šermíři Černého vlka se
svým poutavým příběhem a ukázkou
středověkého boje, a naši malý prvňáčci,
kteří byli pasováni na čtenáře.

Patří se poděkovat všem, co se
podíleli na této akci a věnovali
se našim nejmenším. Největší
díky patří Janě Rotreklové hlavní organizátorce a také
moderátorce. Klobouk dolů za
plynulé odrážení slovních
úderů od Martina Dejdara. Jsi
šikulka.
Moc děkujeme
Foto Martin Hofman

Medlešice CUP
Medlešice CUP je turnaj ve čtyřech sportech: v hokeji, fotbalu, basketbalu a volejbalu.
Turnaje se účastní čtyřčlenná družstva našich teenagerů. Názvy jejich týmů zní takto:
Žabáci, Need speed, Železný Pumy, Parní lokomotivy.
Zápasy poslední sportovní hry - basketbalu - probíhají v sobotu 18.6..2011 od 14:00 hod.
na místním tenisovém hřišti. A z tohoto klání vyjde celkový vítěz pro tento rok.
Tatínci - Pavel Mňuk a Josef Mudruňka jsou jak
pořadateli, tak rozhodčími celé akce. O sponzoring
se postarali ATAKA, AJKA, Pekárna Průšek,
Pivovarská hospoda. M klub Medlešice zakoupil z
dotací putovní pohár pro vítěze..
V příštím čísle vás budeme informovat o
celkovém vítězi.
Více informací naleznete na
http://www.medlesicecup.wbs.cz

Sportu zdar

Akce, které nás čekají o prázdninách
3.7.2011 v neděli 11:00 hod. v zámeckém parku na hlavním palouku před školkou na
vás čeká
Šermířské představení - ,,Dva loupežníci“
Jedná se o veselý, zhruba 30 minutový příběh pro všechny věkové kategorie. Vypráví
smyšlenou hru o dvou loupežnících z Jáchymovska. Jak se nejdříve chtěli střílet, potom se
skamarádili a když přišly zlé časy, tak si věděli rady.
Diváci uslyší i originální
loupežnickou
písničku.
Děti jistě ocení také to, že
v soubojích není nikdo
zabit ani zraněn. V tomto
představení se nestřílí z
palných
zbraní
ani
nepoužívá
hlukových
pyrotechnických
prostředků.

Všichni jste srdečně zváni.
Občerstvení není zajištěno.

20.8.2011 Hry bez hranic
Naše vesnice byla oslovena, zda se nechce zapojit do klání mezi deseti obcemi z okolí.
Tento rok se hry budou konat ve Dřenicích a i náš tým se postaví na startovní čáru. Bude
se bojovat ve sportovních i vědomostních soutěžích. O reprezentaci se postará šestičlenné
smíšené družstvo.
Hodně štěstí a příjemný zážitek.:-)

První článek, týkající se historie, ve vás vyvolal úžasnou reakci. Učitelé by měli radost.
Nejenže si spolu o tomto tématu povídáte na ulici, ale dochází i k doplňování informací do
našeho tisku a internetových stránek a to jsme rádi. Byla by velká škoda nechat zapadnout
jakékoli zajímavosti o našich předcích.
Díky paní Jitce Mačátové a vám ostatním můžeme rozšířit naše poznání rodiny
Kubizňákové o další členy.
Jméno z pomníku – Václav Kubizňák
K minulému článku si dovolím doplnit pár informací (za ně vděčíme paní Jitce
Mačátové).
Václav Kubizňák měl nejen dva bratry, ale i sestry a to dokonce čtyři.
Emílii, provdanou Večerníkovou (byla maminkou paní Zachové)
Růženu, provdanou Havelkovou (byla maminkou paní Bendové)
Marii, provdanou Hrabáčkovou (bydleli u silnice vedle Zelených)
Annu, provdanou Kamenickou, která bydlela v Pardubicích
A historií budeme pokračovat, tentokráte nás čeká sportovní zážitek v podobě celé
fotbalové jedenáctky.

Medlešická fotbalová jedenáctka
Dnešní fotografie nám ukazuje, že sport, zvláště fotbal, má v Medlešicích poměrně
dlouhou tradici. Fotografie pochází patrně z roku 1923. Hrávalo se na hřišti – obecním
palouku - ležícím vedle potoka na místech dnešních zahrad za č.p. 31 a 32 Sedlákových a
Korejtkových. Tehdejší medlešické mužstvo se zdá být dobře vystrojeno…, bohužel však
nevíme, v jakéže to výkonnostní třídě tehdy bojovalo. Jmenujme tedy alespoň borce,
jejichž jména ještě dnes známe ..
Stojící zleva: 2. Josef Mazura z čísla popisného 32, později č.p. 84), 5. Alois Javůrek,
6. František Javůrek (bratři z č.p. 19), 7. František Mádlo – zřejmě ve funkci
pomezního rozhodčího.
Klečící zleva: František Večerník (později z č.p. 72, otec paní M. Zachové), Pudil (bratr
paní Hendrychové), Jindřich Hlavatý (z č.p. 43, otec paní Z. Špačkové).
Ležící : vlevo Zelený (z č.p. 39), vpravo Jan Mádlo (později z č.p. 76, otec paní B.
Přibylové)

Foto i text Vlastislav Smutný
Pokud by někdo poznal a mohl doplnit další jména, budeme rádi.

Noví občánci
Máme tu další miminka, Medlešákům se prostě daří. V červnu se nám narodily dvě krásné
holčičky Elišky.
Eliška Dufková
Dne 6.6.2011 v 11:47 hod. přibyla k malému
bráškovi Danečkovi sestřička Eliška.
Její váha byla 2650g, k tomu přidala 48cm délky.
Rodiče Lucie a Petr mají z malého drobečka
ohromnou radost.
Eliška Tarabová
Nová radost přibyla do rodiny Tarabových. Ve
čtvrtek 16.6.2011 se narodila malá Eliška. Tatínek
Michal byl u toho, když jí na sále zapsali míry
3940g a 53cm. Bráška Filípek se už moc těší, až mu
Elišku maminka Andrea přiveze domů.
Oběma slečnám přejeme hodně zdravíčka a lásky,
rodičům třeseme na dálku pravicí a gratulujeme.

Úmrtí
Dne 13.června 2011 zemřela po krátké těžké nemoci ve věku nedožitých 80 let paní Miluše
Skalická. Hlas zvoničky ji vyprovodil na poslední cestě a my všichni jíz věnujme tichou
vzpomínku.

Toto číslo sponzorují České dráhy

Děkujeme.

Dnes vám popřeji krásně strávený čas prázdnin a dovolených. Hodně radosti, úsměvů,
odpočinku, sluníčka s trochu deště a plno veselých zážitků z cest. Ať vyjedete na vodu či do
zahraničí, v pořádku se vraťte.
A hlavně myslete na zdraví. Opalovací krém s sebou ☺
Prázdniny si užijte dosyta a v září se na vás budu opět těšit.
Daniela
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