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Dobrý den, ahoj, milí Medlešáci,
prázdniny jsou u konce, na zahrádkách hromady práce se sklizní, ale nezoufejte a
zavzpomínejte. Je tomu právě rok, co vyšel náš první výtisk. Slavíme první narozeniny,
tak zapalme pomyslnou svíčku a usmějme se. Máme fajn vesnici a lidi v ní, a tak je pořád
o čem psát.
Toto číslo bude věnováno historii, tentokráte fotbalové, sportovním a kulturním akcím,
novinkám ze zasedání Zastupitelstva města a práci osadního výboru.
Co popřát k tak významnému výročí?
Milé noviny, přejeme Vám hodně spokojených čtenářů, pohodlné místo v zásuvce či
sběrně na tříděný odpad. A ať přibude alespoň ještě jedna svíčka na Vašem dortu.
Uzávěrka na příští měsíc bude 8.10.2011

Zasedání Zastupitelstva města Chrudim
Poslední Zasedání města se konalo na konci měsíce června, 26.6.2011. Na programu bylo
24 bodů.
Nejrozsáhlejším zpracovaným bodem byl závěrečný účet města Chrudim za rok 2010.Za
zmínku stojí bod č.21 - Desatero problémů města Chrudim 2011.
• Závěrečný účet města Chrudim za rok 2010
Pokud má někdo zájem o nahlédnutí či prostudování tohoto materiálu, kontaktujte mě na
tel. 723 267 339.
• Desatero problémů města Chrudim 2011
Na veřejném projednání („Fóru Zdravého města Chrudim“), které proběhlo 11.4.2011,
byly veřejností naformulovány nejpalčivější problémy v jednotlivých oblastech rozvoje
města tak, jak je vnímají občané. Celkem bylo sestaveno 16 problémů. Následovala
společná otevřená diskuse všech zúčastněných, jejímž výstupem byl konsensus nad deseti
hlavními problémy Chrudimi. Vyřešení těchto problémů vidí občané jako základní
předpoklad pro kvalitu života ve městě. Na veřejném projednání se sešlo na 150

účastníků. V květnu 2011 proběhla anketa, kde byly tyto problémy ověřeny 547-i
respondenty.
Problémy, na jejichž významnosti se shodli jak účastníci, tak respondenti v rámci otevřené
ankety, jsou zahrnuty pod následujícími sedmi body (problémy jsou řazeny podle
důležitosti):
1. Vybudovat obchvat města Chrudim
2. Podporovat zachování nemocnice v Chrudimi v současném rozsahu včetně zachování
pohotovostní služby
3. Zachovat areál letního kina ke kulturním účelům a vytvořit podmínky pro obnovení
této lokality
4. Obnovit movitý a nemovitý majetek – podporovat vybavení škol – obnova zahrad ZŠ,
MŠ, topení a zateplení, opravy památek/škol, kácení a obnova zeleně
5. Najít řešení pro umožnění pohybu cyklistů v protisměru jednosměrných ulic, případně
po chodnících
6. Podporovat sportovní aktivity – dostupnost sportovních hřišť, kurtů a tělocvičen
7. Opravit rozlučkovou síň s koncepčním řešením hřbitova a rekonstruovat přístupovou
cestu k síni
Každý z uvedených problémů je podrobně rozpracován, jsou navržena rámcová opatření
k jeho realizaci, je naplánován její termín a určen odpovědný garant.

Osadní výbor
I v době prázdnin se sešel osadní výbor naší obce a řešil nejdůležitější otázku – co
zahrnout do rozpočtu na rok 2011.
Jako občané Medlešic jste byli vyzváni prostřednictvím novin, zda chcete upozornit na
okolnost, která by se měla v požadavcích objevit, ale bohužel se nám nikdo neozval či
nepřišel osobně na daná jednání. Tudíž doufáme, že nám dáváte volnou ruku v rozhodnutí
pro příští rok, a my se vás pokusíme nezklamat.
6.7.2010
IX. schůzka osadního výboru
Zápis ze schůzky
• Technické služby města Chrudim
1. podání žádosti o instalaci odpadkového koše před mateřskou školkou
2. urgování opravy vývěsních ploch
3. připomenutí aplikace postřiku na fotbalovém hřišti
4. podání žádosti o úklid v okolí kontejnerů a dětského hřiště
•
1.
2.
3.
4.
5.

Odbor investic
podání žádosti o opravu vjezdů u rod. domů Valentových, Václavkových
podání žádosti o opravu propadlé dlaždice v chodníku u rod. domu Zelených
podání žádosti o opravu laviček v zámeckém parku
připomenutí úklidu větví ze zámeckého parku a hřiště (došlo k prořezání stromů)
podání žádosti o zástřih živého plotu u hlavní silnice směr Chrudim - Pardubice

• Pošta Medlešice
1. opakované podání žádosti o úpravu záhonu před budovou pošty
• Debata o požadavcích pro příští kalendářní rok 2012
1. podávání návrhů jednotlivými členy osazenstva a vytyčení stěžejních bodů.

3.8.2011
X. schůzka osadního výboru
Zápis ze schůzky
• schůzka byla věnována pouze upřesnění a sepsání požadavků pro rok 2012
Požadavky bylo nutno dodat do 7.9.2011 písemnou formou do rukou pana ing.Petra
Peciny
6.9.2011
XI. schůzka osadního výboru
Zápis ze schůzky
• informování členů osadního výboru
s jednotlivými institucemi
•

o

výsledcích

dílčích

jednání

konečné zhodnocení požadavků naší obce pro rok 2012

Po osobní domluvě s panem ing. Petrem Pecinou upravujeme návrh požadavků pro rok
2012. Členové se dohodli na těchto bodech, zahrnující investiční a údržbové práce pro
k.ú. Medlešice.

Pro rok 2012 jsme vytyčili první tři body (požadavky jsou řazeny podle
důležitosti):
1.
2.
3.

přeložení chodníků od č.p. 17, 16, 154, 18, 19, k č.p. 20
přeložení chodníků u domu č.p. 73, 75
přeložení chodníků v ulici Nádražní

Kompletní rekonstrukce chodníků (položení nové zámkové dlažby) není z finančních
důvodů možná, proto jsme přistoupili na řešení navržené panem ing. Petrem Pecinou
spočívající v přeložení a opravě stávajícího povrchu chodníků.
Výhledově do dalších let zařazujeme následující požadavky:
4.
5.

dokončení výstavby komunikace V Zahrádkách
rekonstrukce chodníků – postupná oprava chodníků (chodníky jsou v naší obci
v havarijním stavu)
6.
vybudování povrchu komunikace od č.p. 14 k č.p. 201
V současné době komunikace nemá asfaltový povrch, ostatní sítě včetně osvětlení jsou
vybudovány.
Tento bod měl být nejdůležitějším požadavkem nadcházejícího roku, ale díky
výstavbě nízkopodlažních bytů ho musíme zařadit až po dokončení prací spojených
s výstavbou DSS Slatiňany.

• Technické služby
1. oprava vývěsních ploch byla zahájena, tak doufejme, že bude i pokračovat
4. došlo k instalaci odpadkového koše u mateřské školky
• Odbor investic
1. došlo k opravě laviček v zámeckém parku (kromě jedné zapomenuté, ta bude
zrenovována v brzké době)
2. byl aplikován postřik na fotbalovém hřišti
3. došlo ke sestříhání živého plotu u silnice směr Chrudim – Pardubice

Uvědomujeme si, že zástřih by měl být prováděn častěji, urgujeme odpovědná
pracoviště, ale nejsou finance. Tak je nám vždy odpovězeno. Může dojít pouze
ke třem zástřihům během roku.
4. v září dojde k opravám vjezdů u rod. domů Václavkových a Valentových
5. v nejbližší době by mělo dojít k odstranění staré lampy č.17 a vybudování lampy
nové
6. bude provedena opakovaná instalace (nově plastového) poklopu kanalizační vpusti
při vjezdu do „Dřevony“ (důvod opakovaná krádež )
7. dne 6.9.2011 proběhlo jednání v místním parku s vedoucím odboru investic panem
ing. Petrem Pecinou, paní Hanou Piklovou a panem ing. Soběslavem Duškem
ohledně opravy zámecké zdi a zámku. Jednání byla úspěšná a do konce října by
měla být opravena porušená zeď směrem ke Dřevoně, u vyhlídky a nahrazeny dva
spodní, pískovcové schody vedoucí k vyhlídce. Na zámku dojde k opravě komínu
a revizní prohlídce střechy (pokud se zjistí nějaká nesrovnalost, bude vyřešena).
8. na 14.9.2011 je naplánována schůzka osadního výboru s paní Hanou Dušánkovou
z odboru investic a projektantkou paní ing. Markovou ohledně projektu dětského
hřiště.
O výsledcích vás budeme informovat.
9. proběhne oprava povrchu vozovky u pivovarské hospody
10. proběhne oprava a přeložení chodníku od obchodu č.p.37 k č.p 31

Výzva: během opravy povrchu vozovky u pivovarské hospody bude
tato komunikace uzavřena a provoz bude veden kolem parku, směr k
vlakovému nádraží
Děkujeme za pochopení
• Projekt výstavby nízkopodlažních bytů pro klienty DSS Slatiňany
V polovině srpna podal Pardubický kraj žádost o zahájení územního řízení na
výstavbu domu, který je plánován v rámci projektu Transformace DSS Slatiňany.V
této době probíhá intenzivní jednání s Odborem správy majetku MěÚ Chrudim a
Stavebním úřadem o definitivní podobě příjezdové komunikace k domu. Předpokládá
se, že během realizace výstavby bude využívána provizorní staveništní komunikace
při severní hranici pozemku, což bylo projednáno s vlastníky dotčených pozemků.
Zahájení výstavby domu a staveništní komunikace je plánováno na první polovinu
příštího roku. Tak nás informoval pan ing. Ivan Záruba z oddělení projektové
dokumentace Krajského úřadu Pardubického kraje.
•

Odbor dopravy
Na odboru dopravy jsme řešili problematiku cyklostezky a ulice Nádražní. Jde
nám převážně o bezpečnost všech účastníku provozu na této komunikaci.Cyklisté
a „bruslaři“ se domnívají, že se jedná o pokračování cyklostezky, ale je tomu
jinak. Cyklostezka je ukončena dopravní značkou C9b Konec stezky pro chodce
a cyklisty, konec cyklostezky je zároveň patrný koncem veřejného osvětlení,
ukončením výsadby stromů a středovým sloupkem pro zamezení vjezdu vozidel.
Dále se už jedná o klasický uliční profil, kde je třeba si uvědomit, že vozovka
nepatří jen motorovým vozidlům, ale i cyklistům a naopak.
Toto vyjádření nám poskytl pan ing. Miroslav Beránek - investiční technik a pan
ing. Martin Klimek z odboru dopravy.

Informační okénko

FARNÍ CHARITA CHRUDIM NABÍZÍ TYTO SLUŽBY –
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pečovatelská služba je jedna z nejrozšířenějších služeb poskytovaná
seniorům, zdravotně postiženým občanům, dlouhodobě nemocným, lidem
po úrazech nebo umírajícím, kteří z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a vysokého
věku nejsou schopni se sami o sebe postarat. Tato služba je poskytována občanům v jejich
domácnostech.
Komu službu poskytujeme
Tuto službu poskytujeme obyvatelům Chrudimi a okolí
Pečovatelská služba nabízí:
•
•
•
•
•
•

dovoz obědů
nákupy, pochůzky, doprovody k lékaři
provádění úklidu
příprava a podání snídaně
pomoc při osobní hygieně v bytě klienta
praní a žehlení prádla

Cíl služby
• umožnit klientům důstojný život v jejich přirozeném prostředí ve formě pomoci se
zajištěním péče o jejich osobu a domácnost
• poskytovat odbornou podporu a pomoc, která vychází z individuálních potřeb klienta
• péči poskytovat tak, aby u klienta nebyla vytvářena závislost na poskytované službě,
nýbrž naopak, aby byla podporována nezávislost uživatele na službě a jeho soběstačnost
Pečovatelskou službu vykonávají:
Charitní pečovatelky s akreditovaným kurzem
Kontakt:
FARNÍ CHARITA CHRUDIM
Školní náměstí 56
537 01 CHRUDIM
tel: 469 622 953, 731N619 782
e-mail: farni.charitacr@tiscali.cz

.

FARNÍ CHARITA CHRUDIM NABÍZÍ TYTO SLUŽBY –
OSOBNÍ ASISTENCE

Co je osobní asistence
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby, aby mohly i nadále zůstávat ve svém domácím prostředí
Komu službu poskytujeme
Tuto službu poskytujeme obyvatelům Chrudimi a okolí
Osobní asistence nabízí
 pomoc při zajištění chodu domácnosti – nákupy, vaření, praní, úklid
 pomoc s hygienou, oblékáním, úpravou zevnějšku
 pomoc při rehabilitačním cvičení, polohování, ukládání, vstávání
 kontakt s vnějším prostředím – pomoc při návštěvě kulturních akcí, při cestě na úřady,
k lékaři, na sportovní akce
 pomoc při prosazování oprávněných práv a zájmů – jednání s úřady, vyplňování
formulářů
 dohled nad dlouhodobě nemocným dospělým
Cíl osobní asistence
Cílem je poskytnout každému klientovi dle jeho přání a
možností (na základě písemné smlouvy) takové služby,
které vedou ke zlepšení kvality života, setrvání
v přirozeném prostředí a zachování vlastního životního
stylu
Osobní asistenci provádějí
Osobní asistenti s akreditovaným kurzem
Kontakt: 469 622 953, 731 619 782
Více informaci: www.chrudim.charita.cz
e-mail: farni.charitacr@tiscali.cz
Mateřská školka
Pro zaměstnance školky začal nový školní rok o něco dříve. Muselo se všechno dát do
nejlepšího pořádku a připravit na první sváteční den. Na 1.září.
Do naší školky nastoupí v průběhu roku 8 nových dětí. V září nastoupili Kristýnka
Hačecká, Adélka Koppová, Kryštof Šisler, Janička Marková a Kubík Šmejda.
Chrudimskou školku Strojařů začaly navštěvovat dvě malé slečny Leontýnka Mihulková a
Nikolka Jirásková..
Popřejme všem milé a hodné paní učitelky, spousty kamarádů a málo slziček.☺
Základní škola
Hola, hola, škola volá, tak tento známý slogan slyší od začátku září čtyři malí školáci z
Medlešic. Do vzdělávacího procesu se zařadil Matyáš Bača, Tomáš Kulička, Daniel
Rotrekl, Aleš Necid. Přejeme Vám samé krásné známky a ať vyjdete pravou vstříc
novému poznání.

Knihovna
6.9.2011 se otevřely dveře naší knihovny. Přijďte si vypůjčit pěknou knížku. S výběrem
vám ráda poradí paní Jitka Mačátová
Bude se na vás těšit vždy v úterý od 17:00 do 18:00 hodin.

Z naší historie – medlešický hokej

Medlešičtí hokejisté 1958
Nejen fotbal, ale i hokej má v Medlešicích poměrně dlouhou tradici. Dnes si
ovšem již jen těžko umíme představit, že u nás fungoval hokejový klub, který na vlastním
stadionu hrál mistrovskou soutěž. Navíc nejen v kategorii dospělých, ale zároveň též
v kategorii dorostu i žáků...
Hokej se hrál v Medlešicích již před druhou světovou válkou, a to na poměrně
slušné úrovni, byť hrací plochou byl jen pivovarský rybník. Někteří hokejisté z Medlešic
získali postupně „angažmá“ dokonce v městských klubech v Pardubicích a v Chrudimi.
Asi nejdále dovedl v oné době hokejovou kariéru Ladislav Jírek (nar. 1923), který po
válce působil jako obránce klubu Rapid v Pardubicích. Dokonce se jednalo o jeho přestup
do 1. ČLTK Praha, mnohonásobného mistra republiky. Z přestupu sešlo, nicméně
medlešický obránce se dostal s pardubickým Rapidem i do zahraničí. Ovšem to
znamenalo tehdy pouze výjezd vlakem do Rakouska, kde byly vybojovány zápasy
v Celovci a Klagenfurtu v lednu 1948. Více o tom v knize Milana Černického – Historie
pardubického hokeje 1923 – 2004.
Patrně zlatými léty medlešického hokeje byla druhá polovina padesátých let
minulého století. Vznikl hokejový klub pod záštitou Východočeských drůbežářských
závodů, které měly zpracovatelský závod v pivovaru. Odtud také pocházel název našeho
klubu SLAVOJ. Tehdy se totiž názvy klubů odvozovaly od oboru, v kterém působil jejich
patronátní závod (něco jako dnešní sponzor). Kluby podporované například strojírenskými

závody nesly jméno Spartak, železničáři Lokomotiva, vojáky Dukla atd. Naši hokejisté
tehdy dokázali hrát na úrovni východních Čech rovnocenná utkání s hokejisty takových
klubů jako byl například Havlíčkův Brod. Úspěchy měly za následek vybudování
vlastního stadionu, ale to si připomeneme jindy.
Dnes tedy jen dvěma fotkami vzpomeňme na hokejisty z roku 1958 a jejich
fanoušky, při utkání sehraném na pardubickém zimním stadionu 2. března 1958.
V Pardubicích tehdy sice již měli umělý led, ale stadion byl ještě nezakrytý. S kým Slavoj
tehdy hrál, bohužel již nevíme…
Na prvním snímku jmenujme hokejisty zleva stojící: …tak tedy prvního zleva
jsme ještě neidentifikovali..., druhý Josef Stejskal a dále Vladislav Mňuk, Josef Havelka,
Ladislav Dušek, Ladislav Mohaut, Milan Petr a úplně vpravo trochu vpředu Macoun –
švagr (manžel sestry) paní Z. Chládkové. Vpředu částečně klečící zleva: František Křivka,
brankář Nechvíle z Pardubic a Jaroslav Mádr.
Na druhém snímku pak vidíme v hledišti fanoušky z Medlešic: mladík vlevo dole je
Václav Hyxa, vpravo od něj s kapucí na hlavě patrně Hanka Šmahelová, dále v baretu
Rudolf Švejda.
Vpravo a nahoře v kulichu s bambulkou asi pan Jehlička (ze zámku), blíže k nám v baretu
František Kurštein. Jakési nesportovní gesto dělá na fotografa čelem obrácený František
Lněnička, naopak bokem a odvrácený je v klobouku „dolní“ Josef Hromádko, vpravo opět
v klobouku J. Vašíček a vedle něj snad pan Petr starší. Úplně vpravo nahoře pak Zdeněk
Levinský.

Foto a text :Vlastislav Smutný

Akce, které proběhly
Hry bez hranic
Dne 20.8.2011 proběhl 17. ročník regionálních Her bez hranic ve Dřenicích.
Akce se zúčastnilo 10 obcí (Barchov, Čepí, Dřenice, Dubany, Jeníkovice, Medlešice,
Staré Jesenčany, Starý Máteřov, Rozhovice a Třebosice). Pro účastníky bylo připraveno 5
soutěží, ve kterých se postupně vystřídalo všech 6 členů každého družstva.

Medlešice
reprezentovali Jana a
Aleš Rotreklovi,
Renata a Marek
Hattanovi, Daniel Šír a
Daniela Mihulková.
Celkově jsme obsadili
3. místo za domácími
Dřenicemi a týmem
z Duban.
Všem
sportovcům
děkujeme za vzornou
reprezentaci naší obce a
fanklubu za podporu.
Foto: Martin Hošman

Medlešice CUP
Medlešice CUP je u
konce,
tedy
pro
letošní sezónu.
Turnaj ve čtyřech
sportech: v hokeji,
fotbalu, basketbalu a
vybíjené má svého
vítěze.
Rozhodlo se o něm
4.9.2011
na
tenisovém
hřišti
v poslední disciplíně vybíjené. Pořadí ve
vybíjené
je
následující:
1. místo Žabáci
místo Železné Pumy
Parní lokomotivy
místo Need for speed

2.
3.
4.

Foto: Martin Hošman

Celkovým vítězem se stává a pohár si domů odnáší tým Železné Pumy.
Druzí skončili Žabáci, na třetím místě se umístili Parní lokomotivy a bramborová
medaile zbyla na družstvo Need for speed
Vítězové, gratulujeme a máme z vás velikou radost. Sportu a VÁM všem ZDAR!
Celou akci pořádali Pavel Mňuk ml. a Josef Mudruňka ml. Dobrá práce, pánové.
O sponzoring se postarali ATAKA, AJKA, Pekárna Průšek, Pivovarská hospoda.
Pokud máte někdo chuť se zaregistrovat a soutěžit, jste vítáni.
Více informací naleznete na http://www.medlesicecup.wbs.cz

Fotbalový turnaj o posvícenskou kachnu
V sobotu 10.9.2011 proběhl na našem hřišti tradiční 21. ročník turnaje v malé kopané.
Turnaje se zúčastnilo 10 týmů. Hrála se čtyři utkání ve dvou základních skupinách, první
dva týmy postoupily do dalších
bojů. V tuto chvíli jsme měli ve
hře i naše borce – Pivovar
Medlešice.
Po 16.té hodině bylo rozhodnuto,
naše mužstvo obsadilo 4. pozici.
Jako třetí se umístil Falcon, druhý
byl tým Pocem kam jdeš a pro
voňavou odměnu si došli hráči ze
Slatiňan.
Nejlepším brankářem se stal
Kramařík ze Slatiňan a nejlepším
střelcem byl vyhlášen Trňák
z Arsenalu se 6 góly.
Foto: Martin Hošman
Gratulujeme.
O sponzoring celé akce se postarali AJKA MEDLEŠICE, ATAKA, a Karel HRONEK.
Tím ovšem zábava nekončila, sportovci se přesunuli o pár metrů dál a pokračovali
v podávání dalších výkonu při tanci. Od 18:00 hodin se konala posvícenská zábava U
Žabáka, kde k tanci a poslechu hrála skupina Šakalí dech.

Akce, které pořádané M klubem
Odborná přednáška na téma: Logopedie, diagnostika řečových vad – tato
přednáška s paní Mgr. Martinou Sádovskou je pro vás plánována v prostorách našeho
zámku. (www.trizirafky.cz)
Pokud bude mít někdo z Vás zájem, kontaktujte, prosím, Janu Rotreklovou - dopředu
bychom rádi věděli,kolik zájemců sepřednášky zúčastní.
tel. 725 570 529, e-mail: mklub.medlesice@centrum.cz
6.10 2011

Zumba na zámku od 19:00 do 20:00 hodin každé úterý ( 50,-/ hod).
Všichni, kdo máte chuť si zacvičit a zatancovat jste srdečně zváni. Cvičení
bude probíhat v chodbě před kapličkou, a proto je omezen počet cvičících.
V případě většího zájmu je předběžně domluvena ještě další hodina,
každé pondělí od 17.30 do 18.30 hodin.
Pokud máte zájem, rezervujte si místo telefonicky. Děkujeme
tel. 725 570 529 Jana Rotreklová

Dílna šikovných ručiček
Každých čtrnáct dní o víkendech bude pro naše děti připravena dílnička se zajímavými
nápady. Termíny budou upřesněny v novinách a na vývěsních deskách. Tento rok nás
něco nového naučí Slávka Blažková a Dana Šírová.
Děkujeme
První dílnička začíná v neděli 25.9.2011 od 14:00hodin.. Začala škola a aby se tužky
nepovalovaly kdekoli, vyrobíme si nový tužkovník.
Každý si doneste různé druhy plechovek a uvidíme, co z nich vykouzlíme.
Poplatek se nemění 20,- člen a 25,- nečlen.

M klub Medlešice
VYBÍRÁ pro rok 2011
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
ve výši 100,který je možno zaplatit do 15.11.2011
zaplatit můžete
Slávce Blažkové (v klubovně při kroužku) , Janě Rotreklové
nebo každé úterý od 17.00 do 18.00 v místní knihovně.
Děkujeme všem členkám ,
ale i dobrovolným dárcům za příspěvek.
( příspěvky se používají na dětské akce a činnost M klubu)

8.10.2011

zámecké strašení – cesta za splněným přáním

Noví občánci
Jak jsem slíbila v minulém čísle, dodáváme fotku malé Elišky Tarabové, abyste se mohli
podívat na malé krásné miminko. Pro ujasnění přidávám i základní údaje. Nyní jsou malé
slečně tři měsíce.
Eliška Tarabová
se narodila ve čtvrtek 16.6.2011
3940g a 53cm.

Veronika Rychtaříková
Od 28.8.2011 máme v naší vesnici nového občánka – Verunku. Při narození vážila 2,84
kg a měřila 48 cm. Maminka Lucka a tatínek Pavel „Bob“ Rychtaříkovi mají z malé
slečny velkou radost.
Novopečeným rodičům gratulujeme a Verunce přejeme zdraví, lásku a brzy krásný
pokojíček v novém domečku.

Přejeme vám příjemný začátek podzimu, ať nám vydrží sluneční paprsky co nejdéle a ať
se sklepy plní bohatou úrodou. V říjnu na počtenou.
Daniela

Toto číslo sponzorují České dráhy. Děkujeme
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