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Dobrý den, ahoj, milí Medlešáci, 
tak jako první jarní kytičky začaly vykukovat na sluníčko, tak se i nové číslo novin na vás 
usmívá z vašich poštovních schránek. Vítejte u skoro jarního vydání. 
Co v něm najdete? Zprávy o zasedání osadního výboru, pozdraví nás děti z mateřské 
školky, oslavíme kulaté výročí M klubu a pozveme vás na pár akcí, které proběhnou 
v nejbližší době. Nebude chybět ani kousek z doby minulé, tentokráte se bude v naší obci 
střílet. 
 
Uzávěrka na příští měsíc bude 25.3.2012 
 
 
Zastupitelstvo města Chrudim 
Dne 12.3.2012 proběhne 10. zasedání Zastupitelstva města Chrudim v zasedací místnosti 
MěÚ, Pardubická 67,  Chrudim. Jednání má na programu 26 bodů, začíná v 16:00 hod. a 
je veřejné.  
O výsledcích hlasování, které se týkají nás, se dozvíte v příštím čísle. 
 
 
Osadní výbor 
 
4.2.2012    XVIII.  schůzka osadního výboru 
Zápis ze schůzky 

• Odbor investic 
1. Proběhlo místní šetření s panem Soběslavem Duškem ohledně  opravy okenního 

rámu ve 2. patře našeho zámku, o výměně zbývajících dvou oken u mateřské 
školky (v prostorách přípravny jídla) a byla dohodnuta oprava vnitřních oken, aby 
se zlepšila manipulace s okny, hlavně v zimním období. Problém je způsoben 
stářím oken. 

2. Byla projednána oprava okapu před vstupem do mateřské školky. 
Nebýt rychlého zásahu pana Novotného, tak se z dětí stali malí vodníčci. 
Děkujeme za pomoc.:-) 
V pondělí 5.3.2012 byl okap opraven. 



3. Další místní šetření se týkalo dvou nezpevněných komunikací, které se v tomto 
období potýkají s bahnem a tudíž nepříjemným přístupem do jednotlivých domů. 
Jedná se o komunikaci od pomníku směr Blato (za Hrdličkovými k Šírům) a druhý 
problém nastává směrem ke Špačkům). 
Pan Miroslav Beránek nás ubezpečil, že se pokusí tuto záležitost vyřešit . 
Situace byla vyřešena štěrkovým posypem. 

4.   Pan ing. Petr Pecina, vedoucí odboru investic, nás informoval o zástřihu  
 živého plotu u silnice Chrudim – Pardubice. Zástřih bude proveden 3x ve 
vegetačním období a výška zástřihu bude snížena, aby nenastal problém 
s přehledností při dopravním provozu. 

5. Vybudování parkoviště v ulici „Spálenských“ a v ulici „Černíkových“ není                                       
v tomto roce možné z finančních důvodů. 

6. Upozornit na hromadění přírodního odpadu v prostoru za parkem a dohodnutí 
jejího odklizení. 

 
 

7.3.2012  XIX. schůzka osadního výboru 
Zápis ze schůzky 

• Technické služby města Chrudim 
1. Podání žádosti o výměnu nádob na komunální odpad – popelnic do mateřské 

školky. 
2. Připomenutí úklidu v prostorách zastávky a v okolí kontejnerů. 

Projednání a zamítnutí konání benefičního dvoudenního festivalu On The Road. 
Dne 4.2.2012 proběhlo jednání s panem Petrem Martínkem, organizátorem této 
akce. Osadní výbor byl seznámen s předpokládaným průběhem festivalu a po 
získání dalších informací se rozhodl možnosti konání této kulturní akce v naší obci 
nevyužít. Důvodem byly především obavy o naši obec a samotný park. 

• Proběhlo opakované jednání ohledně umístění dopravního zrcadla na Odboru 
dopravy s panem ing. Martinem Klimkou. Neúspěšně. Máme to zkusit znovu na 
podzim. Tedy tak učiníme. 

• Schválení kronikáře naší obce. 
Osadní výbor navrhl  a schválil Danielu Mihulkovou Letopisecké komisi jako 
nového kronikáře naší vesnice. Kronikář byl zvolen 4 hlasy ze 4 (já se hlasování 
zdržela). Letopisecká komise  se na dalším zasedání  bude tomuto bodu věnovat. 
Pokud  se vyjádří pozitivně, vystřídám paní Jitku Mačátovou v této práci. A 
pokusím se i do budoucna zaznamenávat běh obce  zodpovědně a nestranně. 
Na tomto místě si dovoluji  poděkovat paní Jitce Mačátové za dlouholetou a 
poctivou práci v zachycování historických událostí u nás. Teprve teď, když 
začínám pronikat pod povrch, si uvědomuji, o jak náročnou činnost se jedná. 
Myslím, že se ke mně přidávají celé Medlešice, neboť záznamy psané Vaší rukou 
sahají až do roku 1947. Úctyhodné, děkujeme. 

• Dohodnuty podmínky pro dodání potřebných úklidových prostředků pro akci 
     „ Ukliďme svět“, do které se naše vesnice zapojuje po několikáté. 
• Dohodnuty roční kontroly hydrantů v naší obci. 
• 13.3.2012 se koná veřejné projednání projektu výstavby domů pro klienty DSS 

Slatiňany.Jednání proběhne na Stavebním odboru v Chrudimi. Osadní výbor se do 
jednání zapojí. 

• 19.3.2012 proběhne  v Mikulovicích veřejné zasedání, které se bude zabývat mimo 
jiné i budoucností pozemků patřících občanům naší obce. Této schůzky se 
pochopitelně zúčastníme a o výsledcích budete informováni. 



  
• Parkování v naší obci a s tím spojené kontroly městské policie  

Jak jsme vás informovali v minulém čísle, dochází ke kontrolám městské policie 
spojené s problematikou parkování na chodnících. 

• Pan Mgr. Petr Řezníček nás požádal,abychom zveřejnili zprávy z Odboru dopravy. 
 

Pan Ing. Martin Klimek provedl místní šetření se zástupci Policie ČR DI Chrudim 
ve věci možného umístění dopravního značení povolující stání na chodníku 
v Medlešicích. V tuto chvíli zastávají názor, že umístění dopravního značení IP 
11g „Parkoviště – částečné stání na chodníku podélné“ není možné, neboť 
komunikace je obousměrná a její šířka je cca 4,0 m. V případě povolení stání na 
obousměrné komunikaci musí podle zákona o provozu na pozemních 
komunikacích zůstat vedle stojícího vozidla 3 m pro každý směr jízdy. V daném 
případě by toto nebylo splněno a dopravní značení by tak nebylo v souladu 
s potřebnými předpisy. 
  
 
 
 
 

Ještě jednou vás žádáme o pomoc s naším zámkem. 
 Jak se můžete zapojit? 
 
Zamyslete se 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 4.4.2012 od 18:00 hod., do 
knihovny (v úterý mezi 17:00 a 18:00 hodinou), vložit na řádky diskusního fóra, poslat e-
mailem či vhodit do schránky někoho ze členů osadního výboru. 
Za vaše nápady a čas strávený přemýšlením o budoucnosti našeho zámku předem 
děkujeme. 
Všechny nápady budou zpracovány a zaneseny do zprávy, kterou připravujeme pro Odbor 
školství, kultury, sportu a památkové péče. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 



 
Pozvánka na diskusi, týkající se desatera problémů města Chrudim 

 
 
 
 
Osadní výbor se zúčastní veřejného zasedání a pokusí se zde prosadil nějakou budoucnost 
našeho zámku. Držte nám palce! 

 

 
 



Mateřská školka 
Minulé číslo z mateřské školky bylo věnováno vzpomínce a v tomto se podíváme, jak se naši 
nejmenší připravují na příjemné jarní dny. 
Ve školce došlo ke změně paní učitelky. Za Petru Michálkovou nastoupila paní Ilona 
Kudrnová. Popřejeme jí, ať se jí v našem zámku líbí, ať se zde cítí jako opravdová zámecká 
paní a ať ji děti mají moc rády. 
Pétě přejeme pohodové a klidné dny a ať si dobu spojenou s čekáním na miminko užije  
plnými doušky. Hodně štěstí a děkujeme za práci, sílu a chuť, kterou jsi věnovala a jistě budeš 
i dál věnovat našim dětem. 
 Na začátku února proběhl zápis do základních škol. Všech osm dětí: Adam Hattan, Eliška 
Koppová, Alžbětka Koryntová, Vojta Kotěra, Tomáš Rezek, Eliška Rislerová, Filip 
Staněk a Sam Valenta se ho zúčastnilo v ZŠ v Mikulovicích. 
 
16.2.2012 prošel naší vesnicí masopustní průvod. Děti i paní učitelky byly převlečeny do 
masek. Hrály, tancovaly a za odměnu dostaly nějakou tu sladkou dobrůtku. Byl to opravdu 
barevný a veselý rej. Podívejte.  
 

 
 
Děti v polovině února ukončily svůj plavecký výcvik, který trval 2 měsíce. Pod vedením 
fundovaných chrudimských plavčíků se naučily potápět obličej, dýchat do vody, skočit  do 
bazénu, plavat s destičkou i bez ní. A nakonec dostaly svoje první vysvědčení a považte, bylo 
stylově mokré.:-)  
Nástěnky ve školce jsou ještě plné zimní tématiky. Děti se totiž vydaly na dalekou cestu až na 
severní pól. A aby nám nebylo líto, že jsme tam nebyli s nimi, vyrobily nám sněhuláky, lední 
medvědy i eskymáky, kteří opravdu vypadají jako živí. 
Ve výukovém programu se nezapomíná ani na kulturu. Únorem je provedla Šípková 
Růženka a v březnu na ně čeká Školička kouzel a pohádka Hrnečku vař v divadle Kapla 
Pippicha. 



Nesmíme zapomenout na týden věnovaný Indii a hlavně na kamaráda  Jesu Raie, na kterého 
děti zavzpomínaly při obřadu pití čaje. 
 

Naše děti mají to štěstí, že se 
narodily ve vyspělé kulturní a 
civilizované zemi. Mají většinou 
bezpečný domov, zdravotní péči, 
přístup ke vzdělání, mají právo na 
lásku a dobré zacházení. Jsou však 
na světě děti, které žijí v chudobě, 
v podmínkách, kdy často nemají 
zajištěnu ani základní péči a 
dostatek jídla, vzdělání je pro ně 
nedostupné. 
Těmto dětem pomáhá Arcidiecézní 
charita Praha svým projektem 
nazvaným Adopce na dálku. 
Od roku 2003 MŠ  Strojařů, jejíž 
součástí je i naše školka, finančně 
podporuje jedno z dětí, které bylo 
do projektu zařazeno. 
Tím mladým chlapcem je Jesu 
Rai, kamarád z Indie, kterému 
jsou posílány finanční prostředky 
na vzdělání a na školní pomůcky. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Březen už je věnován nadcházejícímu ročnímu období. Procházky, jarní kytičky, básničky, 
písně i tvořeníčka budou naplněny a provoněny prvními slunečními paprsky a hlavně jarem.  
 
 

   

INZERÁT 
Prostřednictvím tisku bych ráda oslovila spoluobčany, zda by se zde nenašel pozemek  
k výstavbě nového domku za přijatelnou cenu či domek starší, vhodný pro rekonstrukci. 
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 
 

 



Historické okénko -   Četnická stanice 
 
 
 

.  

 
. 
Použití zbraně v Medlešicích 28.5. 1921 
Dnešní příběh z historie je jakousi připomínkou působení četnictva, sboru který zajišťoval 
občanskou bezpečnost v našich zemích do roku 1945. Dnes četnictvo známe především díky 
televiznímu seriálu Četnické humoresky. Připomeňme tedy, že i v Medlešicích fungovala po 
několik let četnická stanice, ale hlavně připomeňme událost, která byla s nejvyšší 
pravděpodobností příčinou zřízení této stanice. Naše obec většinou patřila do rajónu četnické 
dohlédací stanice chrudimské, bylo tomu tak i v květnu 1921. Tehdy se odehrál dramatický 
příběh, který autor tohoto článku slyšel vyprávět od dvou přímých pamětníků někdy v 70. 
letech minulého století. Po mnoha dalších letech se pak ukázalo, že událost je zachycena i v 
záznamu v chrudimském státním okresním archivu. 
 Tak tedy byla doba nedlouho po první světové válce a společnost byla ještě rozjitřena 
sociálními konflikty a revolucemi bezprostředně souvisejícími s koncem války.    
Stalo se, že pobýval a pracoval v Medlešicích jakýsi muž, který hlásal sociálně - revoluční 
myšlenky. Přebýval v hasičské zbrojnici a jeho slovní projevy končily závěrem, že půjde na 
zámek a tam zúčtuje s baronem Janem Wiederspergem. Baron - tehdy vlastně již jen „pan 
Wiedersperg“ (po zákonném zrušení šlechtických titulů) - byl celkem logicky vnímán jako 
reprezentant nespravedlivého společenského řádu. Onen muž právě 28.5.1921 vystupňoval 
slovní útoky do útoku fyzického. Vydal se na zámek a tam se zmocnil lovecké pušky. Ovšem 
neměl náboje a velkostatkáře nenalezl, a tak pouze pušku roztříštil o podlahu a prozatím se 
uchýlil k odpočinku do svého bydliště, staré hasičské zbrojnice v Myškovsku.Tato budova se 



dodnes dochovala, jak dokládá fotografie (z roku 2005), v dosti autentickém stavu. Muž - 
zřejmě posílen alkoholem - se chtěl asi ještě prospat před další akcí.  
Na zámku neváhali a povolali z Chrudimi četnickou hlídku. Dva četníci přišli na zámek, jeden 
se vydal do Myškovska k hasičárně. Nechtěl nic riskovat, a tak stoje před vraty s nataženou a 
patrně i odjištěnou puškou hlídal „buřiče“.Ten, když zevnitř viděl, co se děje, rozhodl se pro 
akci: Popadl nějaký kus dřeva, který byl po ruce, a vyrazil na četníka. Ani ten však neváhal a 
z nevelké vzdálenosti útočníka zastřelil.Četník pak na místě hlídal do příchodu kolegů a došlo 
prý snad i k nějaké slovní potyčce, když někteří sociálně radikálnější občané pokřikovali: „Jen 
nás chudé postřílejte všechny…“  Nemalá část občanů ale naopak solidarizovala s četníkem, 
který konal v rámci zákona.  
Ze záznamu na četnické stanici v Chrudimi můžeme doplnit, že zmíněný zastřelený muž byl 
vícekrát trestaný Josef Sádek. Četnická hlídka byla ve složení: strážmistři František Janeček, 
František Maryška a Alois Sus. Právě posledně jmenovaný držel hlídku před zbrojnicí. 
Hlášení pak doplňuje, že strážmistr Sus měl na své karabině nasazený bodák a jím se snažil 
odrazit útok Sádka. Ovšem „Sádek, co vysloužilý vojín, znaje zařízení pušky, obratným 
hmatem strhl bodlo z pušky a ozbrojen tímto, znovu se na strážmistra vrhl. Na opětovné 
vyzvání četníka v útoku neustal a tak ten v bezprostředním ohrožení vystřelil. Stalo se tak 
právě v okamžiku, kdy se Sádek sehnul, chystaje se k dalšímu útoku. Následkem toho náboj 
prošel mu do úst a vyšel pravým loktem z těla. Sádek byl okamžitě mrtev a svíral ještě bodák 
v ruce. Teprve potom pronikly navenek různé stesky na násilníka, což dříve ze strachu bylo 
tajeno a obyvatelstvo medlešické tak kvitovalo zákrok četnictva.“ Tolik tedy záznam 
z chrudimské stanice. 
Lze si dobře představit, že událost jednak velmi rozčeřila veřejné mínění v obci, jednak také 
jistě vzbudila  pocit ohrožení rodiny Wiederspergových a jejich personálu na zámku. Obojí 
bylo nepochybně silným argumentem pro to, že záhy byla v obci zřízena četnická stanice. 
Ta se pak nacházela v dnešním čísle popisném 97, tehdy majetku barona Wiedersperga, 
majitele velkostatku. Pokud je známo, působil alespoň nějaký čas jako velitel medlešické 
stanice také strážmistr Ráb. To byl otec známé regionální malířky Věry Vovsové – Rábové 
(1912 – 1998), která se později stala chotí učitele Vovsa působícího tehdy na škole 
v Mikulovicích. Díky zřízení četnické stanice tak prožila Věra Vovsová v mládí několik let 
v Medlešicích. A na závěr citujme řídícího učitele z Mikulovic Rudolfa Robla, který uvádí: 
„Četnická stanice, zřízená 1921, byla roku 1928 opět zrušena a Medlešice s Blatem připojeny 
k dohlédacímu obvodu chrudimskému…“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Druhá dnešní 
fotografie je jen 
ilustrační a 
představuje nám 
četníky v přilbách 
s karabinami tak, jak 
asi zasahovali v roce 
1921. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografie a text: 
Vlastislav Smutný 
 

 
 
 
Zničující požár 
V noci ze 4. na 5.2.2012 kolem půlnoci byli někteří místní občané probuzeni intenzivní září 
z pozemku Mňukových, kde došlo ke zničujícímu požáru stodoly. Devastaci objektu 
nezabránilo ani několik hasičských sborů, které se na místo v krátké době sjely. Příčinu 
požáru vyšetřuje Policie ČR. 

 
 
 

Akce, které proběhly 
4.2.2012 se konal  v pivovarské hospodě veselý dětský karneval spojený s oslavami 10. 
výročí M klubu. Děti si zatancovaly, zasoutěžily, vyhrály krásné ceny v bohaté tombole a 
dostaly vlastnoručně vyrobený puding jako nostalgickou vzpomínku na náš první karneval 
v Medlešicích pořádaný M klubem. 
Tak tedy všechno nejlepší k narozeninám, hodně aktivních lidí, kteří pomůžou, a hlavně 
spokojené a rozesmáté děti, kterým se u nás bude líbit.  
 
 
 
 



 
                                                               Foto: Martin Hošman 

M klub Medlešice 
Ahoj, milí Medlešáci, 
i když se to zdá nemožné a neskutečné, v březnu slavíme 10. výročí založení našeho M klubu. 
Připadá mi to jako včera, když jsme se sešli poprvé s nápadem klubu pro mamky a jejich děti. 
Od té doby uplynulo hodně vody a my jsme, myslím, udělali pořádný kus práce. Začínali jsme 
s prvním dětským dnem, tenkrát ještě na hřišti, kam přišlo pár dětí s rodiči. A podívejme se 
dneska! Na hřiště už se dávno nevejdeme a našich akcí se každým rokem zúčastňují stovky 
lidí z blízkého okolí. Naše děti už dávno nejsou mrňata, ale vyrostly z nich za těch deset let 
velké slečny a mladíci, kteří nám dnes při naší práci v M klubu hodně pomáhají. Jsme moc 
rádi, že se postupem času přidalo i dost nových lidí, za každou novou nadšenou "dušičku" 
díky moc.Tímto bychom chtěli všem poděkovat za pomoc a nám přeji za sebe hodně nápadů, 
elánu a chuti do další desetiletky. 

Vaše Šárka 
 
 

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 
 
 
Závěrem vám přeji hodně sluníčka pro práci na zahrádkách a kolem domů, málo zamračených 
lidí kolem sebe a hodně času na své blízké a kamarády.  
Dnešní číslo ukončím krátkým citátem.  
Tajemství, jak být šťasten, je prosté – nespěchat. E. Ionesco. 
Tak se zastavte, zaposlouchejte se do prvních ptačích písniček, přivoňte ke sněžence a 
poslechněte si svoje děti, když vám budou chtít povídat, jak prožily den. :-). Vždyť se ta 
chvíle už nemusí opakovat. 
Brzy na počtenou.        Daniela 



Hlavním sponzorem tohoto čísla je  Pneuservis Valenta. Děkujeme 
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