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Dobrý den, ahoj, milí Medlešáci,
máme tu nový rok 2012 a já vám v něm přeji hodně zdravíčka, úsměvů a krásných
chvilek. Naše stránky budou naplněny řadou informací, neboť odpočívaly dva měsíce a
za tu dobu se nashromáždilo mnoho materiálu.
Začneme prací osadního výboru, za zmínku stojí problematika parkování, která vyvolala
v naší obci rozruch, pár akcí pro děti i dospělé a samozřejmě kousek historie.
Zavzpomínáme na první učitelku mateřské školy, paní Zdenku Špačkovou (roz.
Hlavatou), a nahlédneme do minulosti medlešického pivovaru.
Tak tedy pěkné čtení.
Uzávěrka na příští měsíc bude 20.2.2012
Osadní výbor
28.11.2011
XV. schůzka osadního výboru
Tento den se v zasedací místnosti zámku konalo veřejné projednání připravované
výstavby domu pro klienty Domova sociálních služeb Slatiňany. Jednání se zúčastnil pan
ing. Miroslav Kubín za DSS Slatiňany, pan ing. Ivan Záruba za Pardubický kraj a starosta
města Chrudimi, pan Mgr. Petr Řezníček.
Byli jsme seznámeni se změnami v celém projektu, řešily se první konflikty spojené
s neinformovaností občanů i osadního výboru a dohodli jsme se na další, pružnější
spolupráci.
Dochází k posunu termínu zahájení výstavby na druhou polovinu tohoto roku a pro stavbu
bude využita jako příjezdová cesta prozatímní panelová, vedoucí polem za zahradami
Hrdličkových aj. Po dokončení stavby bude cesta rozebrána a pozemky navráceny do
původního stavu.
2.12.2011 XVI. schůzka osadního výboru
Zápis ze schůzky
Hlavním bodem bylo zamyšlení se nad budoucností našeho zámku. Medlešický zámek je
dominantou naší obce, vévodí, společně se zámeckým parkem, celé vesnici a jeho
zachování a využívání je součástí našeho života.
16.12.2011 proběhlo na odboru školství, kultury, sportu a památkové péče jednání
týkající se zámku.

Odbor kultury a osadní výbor vás, po výsledcích obou jednání, žádá o pomoc.
Do této doby jste nechávali rozhodnutí na nás, ale nyní se jedná o velikou věc,. a proto
žádáme o vaše připomínky a názory. Uvědomujeme si, že se jedná o běh na dlouhou trať,
ale je načase začít. Než se naše chlouba zničí tak, že do ní nebude chtít nikdo investovat.
Jak se můžete zapojit a pomoci?
Stačí se zamyslet nad využitelností našeho zámku po celé roční období, pro všechny
věkové skupiny, zkrátka, hlavně pro nás Medlešáky.
Svoje nápady můžete zanést na zasedání osadního výboru (první středu v měsíci), do
knihovny ( v úterý mezi 17:00 a 18:00 hodinou), vložit na řádky diskusního fóra, poslat emailem či vhodit do schránky někoho ze členů osadního výboru.
Za vaše nápady a čas strávený přemýšlením o budoucnosti našeho zámku předem
děkujeme.
4.1.2012 XVII. schůzka osadního výboru
Zápis ze schůzky
• Odbor investic
1. Projednat opravu okenního rámu v zámku, opravu záchodu a domluvení termínu
realizace začištění oken u mateřské školky (po jejich výměně).
2. Projednání možnosti opravy chodníků a vozovek v naší obci. Jsme dohodnuti
s panem Miroslavem Beránkem o místním šetření a vytyčení nejdůležitějších
oprav pro tento rok.
3. Rozhodli jsme se pozvat pana ing. Petra Pecinu, vedoucího odboru investic, a
prokonzultovat s ním možnosti tohoto kalendářního období.
např. opravy chodníků, zástřih živého plotu u silnice Chrudim – Pardubice,
vybudování parkoviště v ulici „Spálenských“ a v ulici „Černíkových“.
O výsledcích jednání budete informováni.
4. Došlo k opravě lampy č. 17.
5. Byla připomenuta oprava poslední neopravené lavičky v parku.
6. Prokonzultovat začátek realizace projektu našeho hřiště.
7. Upozornit na hromadění přírodního odpadu v prostoru za parkem a dohodnutí
jejího odklizení.
•

Výstavba vodovodu v ulici Nádražní III
Město Chrudim vydává povolení ke stavbě vodního díla – výstavbě vodovodu
v ulici Nádražní III. (dříve označováno V Zahrádkách II.) Termín dokončení
stavby je podzim roku 2013.
Z tohoto kroku mám velkou radost.:-)

•

Pošta Medlešice
ZMĚNA:
Od 1.1.2012 došlo ke změně úředních hodin pro veřejnost.
Nová otevírací doba:
Pondělí: zavřeno
Úterý:
08:00 - 12:00
Středa: 08:00 – 11:30, 13:00 – 16:00
Čtvrtek: zavřeno
Pátek:
08:00 – 11:30, 13:00 – 16:00
O naší poštu se nyní stará paní Šárka Procházková.
Děkujeme jí za její práci a přejeme hodně milých tváří před přepážkou.

•

Parkování v naší obci a s tím spojené kontroly městské policie
V sobotu 14.1. proběhla první akce městské policie spojená s kontrolami stání na
chodnících. Policisté rozdali lidem výzvy k projednání dopravního přestupku a to
vyvolalo značný rozruch. Někteří z vás se informovali u členů osadního výboru,
co dělat v této situaci.
Vše jsme projednali s městskou policií osobním jednáním a ve čtvrtek 19.1. i
místním šetřením přímo v obci. Pan Josef Kudrnka – vrchní strážník Městské
policie Chrudim prošel celou obec a upozornil na přestupky spojené s parkováním.
Výsledkem jednání je odkaz na silniční zákon č. 361/2000 Sb., §25 a §27. Stání na
chodnících povoleno není, policie má právo zasáhnout a celou situaci řešit.
Kontroly v naší obci budou pokračovat, tak se vyvarujte zbytečných nepříjemností.
Slovo k lidu

Rád bych se vyjádřil k situaci v Medlešicích co se týče parkovacích míst a
chodníků. Že jsou chodníky již dlouhá léta ve špatném a v některých případech i
přímo v havarijním stavu hrozícím i nebezpečím úrazu je neoddiskutovatelný
fakt.
V rámci činnosti osadního výboru se samozřejmě snažíme o rekonstrukci, či
vystavění chodníků nových, které by se dobře udržovaly ( zejména v zimě, kdy při
úklidu sněhu překážejí vyčnívající dlaždice), a zároveň pozvedly vzhled obce,
který v tomto stavu silně snižují.
Situace je taková, že město má omezený rozpočet na úpravy či budování, je však
ochotno etapově věnovat finance na ( prozatím ) nejhorší části s vyhlídkou
dalších oprav do budoucna.
To však bude velice problematické pokud si chodníky budeme cíleně a soustavně
ničit parkováním aut před domy. Vím, je to pohodlné- zastavit, zabouchnout
dveře a odejít. Mnozí z vás by jistě v tuto chvíli začli poukazovat na nedostatek
parkovacích míst v naší obci. Stejně tak jsme vznášeli v rámci Osadního výboru
návrhy na vybudování parkovišť na různých místech. Na to nám bylo řečeno, že
nelze z rozpočtu investovat do parkovacích ploch soukromým majitelům domů,
kteří mají za povinnost parkovat na svých pozemcích.
Pravdou je, že téměř každý dům má svůj vjezd či garáž nebo obojí.
V sobotu dne 14.1. 2012 došlo k rozsáhlé kontrole Městské policie a následným
sankcím, které někteří z těch, kterých se to týkalo, nesli značně nelibě.
Tady bych rád podotknul, že na skutečnost o parkování na chodnících bylo
poukazováno v Medlešických novinách již v minulosti.
Pokud pominu vliv parkování na technický stav chodníku, je tu i nezanedbatelný
aspekt průchodnosti, kdy automobil postavený přes celou šířku chodníku
dokonale zamezí možnosti projít kolem. Maminky s kočárky a děti jdoucí do
školy nebo ze školy, ale i ostatní chodci jsou nuceni pohybovat se po silnici, a
sami víte, jak zde někteří „ řidiči „ jsou schopni jezdit.
Pozitivní věcí je parkoviště, které se začne budovat podél tenisového kurtu.
Vzniknou zde místa k zaparkování, která ocení zejména sportovci využívající

hřiště, ale i návštěvníci dětských akcí a v neposlední řadě i ti, kdo si jedou vozem
pro pivo do hospody.
Situaci v převážné části vesnice to sice nevyřeší, ale zkusme se zamyslet nad
možností zaparkovat si své vozidlo za bránou, či v garáži.
Nakonec to, v jakém prostředí budeme žít, je hlavně na nás všech.
Závěrem bych chtěl zmínit možnost každého z vás přijít se vyjádřit k čemukoli
každou první středu v měsíci na zasedání osadního výboru. Nemyslím si, že je
potřeba chodit za Dáňou a vylévat si u ní srdíčko (mnohdy i dost nevybíravě).
Spolu s Janou Rotreklovou věnují hodně svého volného času a nakonec i
finančních prostředků na komunikaci, ať už osobní, telefonickou, či mejlovou,
s úřady či technickými službami, atd…, a jistě uvítají při své vytíženosti ve svém
soukromí více klidu.
Martin Hošman
I já se připojuji k slovům Martinovým, osadní výbor rád vyslechne vaše
připomínky, ale hrubé a nevybíravé chování je neakceptovatelné a nepomůže
nikomu.
A věřte, že neotevře více dveří. Spíše naopak!
•

Problematika parkování a možnost rekonstrukce zámku jsou hlavními body, které
se pokusíme zařadit mezi Desatero problémů města Chrudim.
Jedná se o veřejné jednání představenstva města a občanů. Blíže se s touto akcí
seznámíme příště, neboť je plánována na jaro tohoto roku.

•

Jednání ohledně využití pozemků směr Mikulovice
V pondělí 23.1.2012 proběhlo druhé jednání s panem starostou, ing. Josefem
Nentvichem, jako reakce na dotazy občanů naší obce a prostudování úřední desky.
Byli jsme ubezpečeni, že naši občané nemusejí mít strach. Pozemky zůstávají
v nezměněné podobě, tedy ornou půdou.
Veřejné jednání, kterého se můžeme zúčastnit i vy, proběhne 17.2.2012.

•

Jednání ohledně přemístění odpadních kontejnerů
Bohužel, další jednání ohledně přemístění sběrných nádob bylo neúspěšné. ČD
nám uvolnily pozemky v lokalitě vlakového nádraží, ale Technické služby města
Chrudim nesouhlasí s ročním pronájmem.
Pokusíme se najít jiné řešení.

•

Technické služby
Došlo k opravě lampy č. 74 a veřejného osvětlení u mateřské školky.
ZMĚNA
Všichni jste jistě zaregistrovali změnu vývozu komunálního odpadu. Popelnice
jsou vyváženy každé pondělí ráno.
K vyvážení kontejnerů na plast dochází v pondělí a pátek. Sklo a papír jsou
vyprazdňovány jednou za 14 dní.

•

Vývěsní plochy
Oprava vývěsních ploch se prodlouží o více než půl roku. Důvodem je absence
vlastníka vývěsních ploch. Nepatří ani městu, ani TS Chrudim. Tudíž musí být tato
informace vyvěšena na úřední desce města Chrudim, aby se mohl skutečný majitel
přihlásit. Neučiní-li tak do půl roku, připadnou plochy městu a bude se moci
realizovat jejich oprava.

•

Projekt dětského hřiště
Projekt dětského hřiště je plně dokončen. Paní ing. Lenka Marková předala
konečnou verzi své práce odboru investic.
V projektu došlo k malé úpravě: počet parkovacích míst u tenisového kurtu se
snížil na 9.
V nejbližší době se budeme informovat na termín realizace našeho hřiště.
Bohužel velikost našich novin znemožňuje přetisknutí projektu, který by byl v tak
malém formátu nepřehledný. Do projektu můžete nahlédnout na zasedání osadního
výboru či na stránkách www.medlesice.com

Mateřská školka
Povídání o mateřské školce bych věnovala vzpomínce na paní Zdenku Špačkovou, která
byla první učitelkou naší školky.
1. května 1946 byla v Medlešicích v zámku otevřena mateřská škola. Přihlásilo se 26 dětí
ve věku od 3-6 let.
První výpomocnou učitelkou byla ustanovena Zdenka Hlavatá (provdaná Špačková).
Tehdy jí bylo 19 let.V roce 1950 byla přeložena do Chrudimi a na její místo byla
jmenována paní Marie Zelená.

Foto a text připravila Jitka Mačátová

První zemědělská a.s. Tuněchody
Máme tu další výsledky hospodaření naší zemědělské společnosti za minulý kalendářní
rok. Družstvo hospodaří na výměře 1550,53 ha orné půdy a 16,73 ha luk.
V tabulce jsou uvedeny jednotlivé plodiny, vypěstované v roce 2011 a jejich výnosy v na
hektar.
Plodiny
Pšenice
Řepka
Námel
Kukuřice na zrno
Cukrová řepa
Ječmen ozimý
Hrách

Historické okénko -

ha
374
343
235 - odhad
79
247- odhad
11
23

Výnos q/ha
82,3
44,3
10
128
780
77
30,5

Pivovar Medlešice 1913

Starší skupinová fotografie pochází z 8. prosince 1913. Že se jedná o pivovar v Medlešicích,
dokládá i nápis křídou na „voršofu“ neboli dřevěné lopatě na obracení sladu,
kterou třímá muž stojící vlevo. Jeho jméno však bohužel již neznáme …
Zato můžeme jmenovat tři hlavní postavy snímku. Uprostřed sedící, mohutnou postavou se
vyznačující, je pan Antonín Richtr, majitel pivovaru. Pivovar zakoupil od chrudimské
sladovny společně s Václavem Hörbingrem 10. března 1910, ale již 1.12. 1911 vykoupila

Hörbingerův podíl choť A. Richtra, paní Růžena. Po první světové válce, konkrétně 20.
května 1919, prodali manželé pivovar Vladislavu Zemanovi. Říkalo se, že ten získal
prostředky ke koupi z valné části z manželčina věna, manželka pocházela ze statku v obci
Dědek u Bohdanče.
Po levé ruce pana Richtra sedí pan podstarší, tehdy ovšem teprve sedmadvacetiletý Josef
Smutný. Ve funkci podstaršího působil v medlešickém pivovaru od roku 1912 až do roku
1943. Po pravé ruce majitele pak sedí jediná administrativní síla v pivovaru – pan účetní. Jeho
jméno žel nemůžeme uvést s jistotou… snad se jmenoval Ronský. Nicméně i on působil
v pivovaru desítky let, až do roku 1945.

.
Na druhém snímku pak oba posledně jmenovaní pánové, někdy ve čtyřicátých letech, sedí
před verandou pivovarské vily, pan Richtr však mezi nimi už pochopitelně není.
V souvislosti s panem podstarším, jakožto duší vlastního procesu výroby piva, ještě
udělejme malou odbočku a připomeňme, že medlešický pivovar sice po roce 1945 přestal na
více než 50 let vařit pivo, nicméně tradice zdejších pivovarníků pokračovala v
pivovarech jiných. Oba synové majitele pivovaru se doma také vyučili řemeslu a po roce
1948 odešli do světa, kde působili nejprve na přelomu čtyřicátých a padesátých let v pivovaru
v Teheránu. Později odešli do Jižní Ameriky do Argentiny, kde se Vladislav, “Sláva” Zeman,
usadil a provozoval pivovar v El Chaltén. Adolf, “Áďa”, se na přelomu padesátých a
šedesátých let přesunul na sever do Spojených států, na Aljašku. Tam založil a provozoval
v městě Anchorage, jak sám říkal, nejsevernější pivovar na světě.
Ovšem i syn pana podstaršího Antonín, který získal křestní jméno právě v roce 1913 po
svém kmotru Antonínu Richtrovi, se stejně jako bratři Zemanové vyučil v Medlešicích a také
následně významně působil ve svém oboru. V roce 1937 nastoupil do smíchovského pivovaru
v Praze. V době války byl společně s bratry Zemanovými nasazen v Německu
v mnichovském pivovaru Hoffbrau. Po válce též společně absolvovali Odbornou školu
pivovarskou v Praze. Pak se už se ovšem osudy rozdělily. Antonín Smutný působil ve
sladovnách v Táboře a později v Chrudimi.
V letech 1954-1958 vedl pivovar v Uherském Brodě a mezi léty 1959 až 1970 byl ředitelem
známého brněnského pivovaru Starobrno. Na závěr kariéry ještě působil v pivovaru v Jihlavě.
Fotografie a text: Vlastislav Smutný

V sobotu 7.1.2012 proběhla v naší vesnici Tříkrálová sbírka. Této charitativní akce se
zúčastnila i naše malá královna s korunkou na hlavě – Kristýnka Rotreklová a
doprovázeli ji Lenka Mrázková a vedoucí celé skupinky, Jan Bárta.
Vybrala se částka 2 328,- Kč, která se stala součástí celé sbírky s částkou 523 901,-Kč.

Organizátorem
akce byla Charita
Chrudim.
Velký dík patří
koledníkům
z Medlešic a i
vám všem, kteří
jste přispěli na
dobrou věc.

Akce, které nás čekají
Zumba na zámku je v ohrožení. Po vánočních svátcích se snížil zájem o veselé taneční
cvičení (hlavně pro ženy) a pokud se nezvýší počet zájemců, bude cvičení ukončeno.
Máte-li chuť na trochu pohybu, zhubnout pár kil a protáhnout se, jste vítáni.
Vždy v úterý od 19:00 do 20:00 hodin, cena jedné hodiny je 50,-Kč.

Dílna šikovných ručiček
Termín na dílničku v novém roce zatím nemáme. Proto sledujte vývěsní plochy a tam se
dozvíte více. Dana i Slávka mají hlavu plnou zajímavých nápadů, o které se s vámi
rády podělí.

10.2.2012
Školní ples v Jesničánkách
V pátek 10.2.2012 od 20:00 hodin se koná v restauraci U Kulaté Báby v Jesničánkách
školní ples pořádaný ZŠ Mikulovice , na který jste srdečně zváni.
Vstupné 150,-Kč (vstupenky se prodávají v ředitelně školy ZŠ Mikulovice)

Toto číslo sponzoruje paní Jiřina Štípková. Děkujeme

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
•

domácí zdravotní péče je poskytována pacientům v teple jejich domova 24 h denně 7 dní
v týdnu

•

na základě indikace obvodního ošetřujícího lékaře nebo

•

ošetřujícího lékaře lůžkového zařízení při ukončení hospitalizace nebo

•

ambulantním specialistou (chirurg, diabetolog, kožní lékař, onkolog, ortoped, neurolog,
internista, apod.)

•

je plně hrazena ze zdravotního pojišťění

Domácí zdravotní péče: *

udržuje rodinu pohromadě i v době nemoci
* zlepšuje psychický stav nemocných, urychluje hojení
* snižuje náklady na zdravotní péči (mimo jiné i díky rychlejšímu
uzdravení)

Domácí zdravotní péče poskytuje tyto služby:
•

lokální ošetření (převazy bércových vředů, ran a defektů)

•

odběry krve a jiného biologického materiálu

•

aplikace injekcí, infúzí, očních kapek, léčebné terapie

•

nácvik a zaučování aplikace inzulinu

•

cévkování, klyzma, výplachy , péče o permanentní katétr

•

příprava na vyšetření

•

ošetření a péče o stomie, PEGy

•

péče o onkologicky nemocné

•

komplexní péče o imobilního inkontinentního klienta a péče o klienty v terminálním stadiu
života

•

kontrola fyziologických funkcí (krevní tlak, puls, tělesná teplota)

•

rehabilitační ošetřovatelství pooperačních, poúrazových a jiných stavů

•

Domácí zdravotní péči poskytují

* diplomované zdravotní sestry s dlouholetou

praxí a osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Zaujala Vás nabídka? Chcete se nás na něco zeptat? Na veškeré dotazy
zodpovíme.
Kontakt:

zdravotní sestra Jiřina Štípková
tel. 725 716 362, 605 131 434
email: domacizdravotnipececr@seznam.cz

INZERÁT
Prostřednictvím tisku bych ráda oslovila spoluobčany, zda by se zde nenašel pozemek
k výstavbě nového domku za přijatelnou cenu.
Nyní zde žiji s rodinou v pronájmu a neradi bychom odsud odcházeli. Velice se nám vaše
obec líbí .
kontakt: 725 716362, 605 131434
Děkujeme Štípkovi

Máte-li zájem o zasílání medlešických novin nebo aktuálních novinek z obce v elektronické
podobě, není problém. Pouze pošlete svoji e-mailovou adresu na
mklub.medlesice@centrum.cz a vše budete mít z první ruky.
Své názory můžete zveřejnit i na diskusním fóru na stránkách M klubu Medlešice.
Přeji vám krásný začátek roku a fajn lidi kolem sebe. A pokud vyrážíme na hory, tak
spoustu sněhu a parádní lyžování. Vraťte se nám v pořádku a nezapomeňte si postavit
sněhuláka. Na počtenou v únoru.
Daniela
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