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Dobrý den, ahoj, milí Medlešáci,
po dlouhé době leží ve vašich schránkách Medlešické noviny. Ať se v nich dozvíte něco
nového a hlavně si při nich odpočinete po závěrečných pracích na zahrádkách.
Co na vás čeká? Poohlédneme se za několika zajímavými akcemi, které proběhly, dozvíte
se o těch, co nás čekají, zhodnotíme práci osadního výboru a přiblížíme vám situaci
našeho zámku.
Tak hezké lenošení a skleničku burčáku do ruky.
Uzávěrka na příští měsíc bude 15.11.2013
Zastupitelstvo města Chrudim
21. zasedání Zastupitelstva města Chrudim se konalo 30.9.2013 v zasedací místnosti
MěÚ Chrudim. K projednání bylo vytyčeno 16 bodů, z nich pouze dva měly co dočinění
přímo s naší obcí.
1. bod č.1. Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2013, která je
podrobně rozpracovaná v 58 stránkovém dokumentu.
2. bod č. 11. Návrh na převod nemovitostí v k.ú. Chrudim a k.ú. Medlešice.
Výsledkem jednání je, že zastupitelstvo města Chrudim neschvaluje prodej části pozemku
p.č. 75/2, ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Medlešice. Hlavním důvodem je
možnost budoucího investičního záměru města Chrudim na tomto pozemku.
Osadní výbor
2.7.2013
XXX. schůzka osadního výboru
Zápis ze schůzky
 Odbor investic
1. Upozornit na nutný zástřih živého plotu u hlavní silnice.
2. Sekání trávy v prostorách hřiště a parku, v ostatních částech obce.

Došlo k odklizení nahromaděného přírodního odpadu v prostoru za parkem.
Zástřih plotu i trávy byl proveden.
.

Začátkem července došlo k propadu komunikace ve „Škvárovně“, důvodem byla
ucpaná a poničená kanalizace a odpadní voda si našla cestu pod povrchem zpevněné
komunikace.
Celá situace byla vyřešena a voda protéká tudy, kudy má, tedy potrubím, které bylo
opraveno v celém úseku mezi šachtami na pozemku p.č. 370/19. Na zasažené
komunikaci došlo k následnému provedení oprav.


Technické služby města Chrudim
Byl aplikován postřik chodníků, prostor kolem zastávek, hřiště a vstupu do parku.
Pravidelně – 1x měsíčně - dochází i k čištění komunikací. Úklid zastávky i kolem
kontejnerů je častější – 1x týdně.

7.8.2013

XXXI. schůzka osadního výboru

Hlavním bodem srpnové schůzky bylo vytyčit požadavky naší obce na příští rok 2014.
Schůzka s panem starostou Mgr. Petrem Řezníčkem
Každoročně počátkem října se koná schůzka zástupců osadních výborů na půdě MěÚ
Chrudim. Naším úkolem je zhodnotit dosavadní práci a přednést požadavky dle
důležitosti pro příští rok. Schůzka proběhla 9. 10. 2013 od 15:00 hod. a naše barvy
důstojně hájil Aleš Musil.
Nyní vás seznámím s požadavky na rok 2014. Pokud by se vám zdálo, že se některé
opakují z minulého roku, máte pravdu, nebyly splněny, a proto o ně bojujeme dál.
Seznam vychází z usnesení zástupců osadního výboru ze dne 7.8.2013 a zahrnuje
investiční a údržbové práce, které jsme vytyčili jako nejdůležitější pro nadcházející rok
2014 v katastrálním území Medlešice, prioritní jsou přitom pro nás body 1 a 2 .

1.

Vybudování povrchu komunikace od č.p. 14 k č.p. 201.
V minulém roce byla vybudována polovina této komunikace, její druhá část nemá v
současné době asfaltový povrch (není zpevněná).
Ostatní sítě včetně osvětlení jsou vybudovány. Jedná se o obydlenou oblast, jejíž
obyvatelé žádají o komunikaci více než 20 let.

2.

Vybudování vodovodní přípojky v Zahrádkách II. (nyní Nádražní III.).
Obyvatelům této oblasti byla povolena stavba rodinných domů a nemají přípojku na
vodu.

3.

Pokračování v postupné rekonstrukci chodníků v ulici Nádražní.
Po zimním období a vlivem mechanizace používané v zimním období došlo ke
zhoršení stavu chodníků. Kvůli jejich poničení lidé chodník nepoužívají a chodí po
silnici.

4.

Rekonstrukce zbývající části střechy zámku.

18.9.2013
XXXII. schůzka osadního výboru
Řešení havarijní situace na zámku, vyklízení klubovny, stěhování materiálu a nábytku.

7.10.2013
XXXIII. schůzka osadního výboru
Zápis ze schůzky


Odbor investic
1. Podání opakované žádosti o opravu vývěsních ploch u obchodu a parku.
2. Došlo k podání požadavku na příští rok o dodání posypového materiálu na
fotbalové (úprava povrchu, uválcování) a tenisové hřiště.
3. Počátkem jara bude proveden prořez stromů u hřiště.
4. Je dojednán zástřih živého plotu v jarním období. První řez bude proveden v nižší
části, aby nedocházelo ke zvýšené nepřehlednosti a nebezpečí ve vegetačním
období (máme možnost čerpat pouze 3 řezy ročně).
5. Došlo také k výběru jedné části zámeckého parku, ve které necháme původní
květnatou louku s vysokou trávou.

Zámek ve slušivém klobouku
Počátkem září se zámek dočkal a započalo se s opravou centrální části střechy. Postupně
dochází k výměně napadených a zničených trámů a pokrytí novou krytinou. Celá akce je
vykalkulována na 1,5 mil. Kč a je hrazena z rozpočtu města Chrudim.
Jak mnozí víte, opravy se neobešly bez komplikací. Firma dostatečně nezabezpečila
odkrytou část střechy a v době silných dešťů došlo k propadu půdy do druhého patra
budovy a promáčení místností SZ části zámku.
Voda zatékala i do patra prvního. Místnost M klubu musela být zcela vyklizena a
vysoušena. V těchto dnech je odstraňována původní parketová podlaha (je uvolněná a
napadená houbou) a nahradí se jiným dřevěným materiálem (velkoplošné desky), na který
se položí nové PVC a koberec.
Újmu utrpěla i knihovna, odkud muselo být odvezeno 90 výtisků na vysoušení do
Chrudimi. Pod mokrým stropem se objevily staré původní výmalby, které musí
prohlédnout restaurátor a poté se rozhodne, co dál.
Obě místnosti budou vymalovány. Proběhla revize elektrorozvodů, vše je v pořádku.
Knihovna zahájila provoz a klubovna bude brzy následovat.
Můžete se těšit na její nové otevření, které se neobejde bez menších oslav, na které jste i
se svými ratolestmi zváni předem.
Některé akce probíhají provizorně v prostorách zasedací místnosti či sálu na cvičení např.
Metoda dobrého startu pro předškoláčky z MŠ, výuka hry na flétnu, příprava na zámecké
strašení .
Všem děkujeme za pochopení a věříme, že vše bude brzy na svém místě.
Snad jen k zhodnocení celé nemilé situace. Veškeré finanční náklady spojené se
zatékáním vody přecházejí na firmu, která je bude hradit ze své pojistky.

Schůzky ohledně budoucnosti našeho zámku
Od jara tohoto roku jsme se sešli 3x s představiteli města Chrudim, zástupci jednotlivých
odborů, památkáři a projektanty a řešili jsme aktuální situaci a hlavně budoucnost,
možnost využití naší nejkrásnější budovy. Poslední jednání proběhlo (27.7.2013
v zámku) a nyní se zpracovává studie využitelnosti zámku. Jedná se o běh na velmi
dlouhou trať, ale snad se postupem času dostaneme do cíle, i když o nějaký šedivý vlas
moudřejší, avšak spokojení.
První vlašťovka přilétla tento rok - 1,5 mil.Kč na opravu centrální části střechy .

Významná výročí

Významné
výročí
–
97.
narozeniny oslavila 27. června
paní Marie Dušánková.
Připojujeme se k přání celé rodiny
a přejeme zdravíčko, spokojenost a
pohodu do dalších jar, lét, podzimů
i zim.

Mateřská školka
V září začal i v medlešické školce další školní rok. Paní učitelky přivítali nové kamarády
– Maxmiliána Armlicha, Natálku Bártovou, Dominika a Nicol Jiráskovy, Jana
Mňuka, Marka Polanského, Natálku Sokolovou, Vojtěcha Valentu a Filipa Veselého.
Novým „žáčkům“ přejeme krásné hraní, tvoření, poznávání a jen malinko slziček a
smutnění po maminkách.
Začátek roku je vždy spojený na jedné straně s radostí, že se děti vidí po tak dlouhé době,
a na druhé straně se smutkem a truchlením pro ty malé a nové školáčky. Také první téma
se týkalo kamarádství a přivítání nově příchozích - Vítáme vás, kamarádi . V druhém
tematickém bloku se děti seznámily s pěstováním obilí, jeho zpracováním až po upečení
chleba – Od zrníčka ke chlebíčku. Byly se podívat, jak to vypadá v opravdovém mlýně
na Janderově, v Ekocentru Paleta v Chrudimi na programu chléb.

A po načerpání obrovského množství informací se děti pustily do díla a ozdobily svoji
nástěnku klásky obilí (barevná tuž), pytli s moukou a dokonce malovaly do bílé mouky.
Od začátku září absolvují děti předplavecký výcvik, který je rozložen do 10 lekcí. Je
zaměřený na seznámení s vodou, odstranění pocitu strachu a poznání jednotlivých
plaveckých stylů. Tak hurá do vody, už přichází čtvrtek.
Co nám podzim daroval je první téma spojené s měsícem říjnem. Děti se zaměřily na
poznávání ovoce a zeleniny, na jejich sklizeň, uchování a využití.
8. října se byly děti podívat na pohádku v MŠ Strojařů – Jak šel kozlík do světa a 11.
října je čekala výstava na zemědělské škole, kde si mohly prohlédnout vše od traktorů,
zvířátek i výpěstků. Největším bobříkem odvahy se stalo dotknout se obrovského hada.
Počátkem září začala výuka spojená s přípravou předškoláků pro lepší vstup do prvních
tříd tzv. Metoda dobrého startu. Je složená z 25 bloků – hodin. Měla jsem možnost projít
si jednou výukovou hodinou a opravdu to stojí za to. Rytmizace, pohyb, zpívání, jemná
motorika, sociální dovednosti, to vše dohromady a ještě zábavnou formou.
Tak tedy s chutí na metodu s Klárkou.
Na konci roku jsme se nestihli rozloučit s dětmi, kterým začínají první povinnosti a
zasedly do lavic v prvních třídách. Tak musíme vše napravit. Práh školy už překročili
Jáchym Bača, Ondřej Kábele, Matyáš Zdanovec, Jaroslav Ryška, Josefína Němcová
a Jan Netolický.
Přeji Vám všem krásný vstup do světa poznání a ať na tajuplných cestách naleznete
známé i neznámé.

Akce, které proběhly
Hry bez hranic
31.8.2013 se na rozhovickém hřišti utkalo 10 týmů o absolutního vítěze Her bez hranic
pro tento rok . Účast byla tradiční - Barchov, Čepí, Dřenice, Dubany, Jeníkovice,
Medlešice, Staré Jesenčany, Starý Máteřov, Rozhovice, Třebosice. 10 týmů v 6 ti
disciplínách.
Naše mladé nadějné družstvo se umístilo na 8.místě ve složení Tereza Kuklová,
Veronika Rošková, Josef Mudruňka, Zdeněk Hyxa, Lukáš Hromek a Jakub
Hrdlička.
Děkujeme za příkladnou reprezentaci. Jen tak dál.

foto: Aleš Rotrekl

Medlešické posvícení
Sobotní slunečný den s datem 7.9.2013 přivítal více než 300 účastníků na zahajovacím
ročníku medlešického posvícení.
Program byl bohatý a veselý. Trval od východu slunce skoro až k dalšímu východu.
Od 6:00 do 13:00 probíhaly na Průšáku rybářské závody a po nich následovaly hrátky pro
děti i dospělé. Byl zde připraven skákací hrad, řada soutěží a kvízů, na pevných základech
stála i banka se supermarketem, kde se platilo samozřejmě medlešickou tvrdou měnou.
Zlatým hřebem celé akce bylo stínání kohouta a soutěž o nejlepší posvícenský koláč.
Nejchutnější byl od Aleny Komárkové, druhé místo patří Janě Hošmanové a o to třetí se
podělily dámy – Jana Tilšerová a Šárka Kuklová.
Tu krásnou vůni cítím ještě teď a hezky se mi vzpomíná.
Tím to ovšem nekončilo, od 19:00 hod. začala hrát Stará rašelina a všechno a všichni byli
v pohybu do ranních hodin.
Na úspěšné akce by se mělo navázat, M klub Medlešice se těší na další ročník s vámi.

foto: Jan Skutil

Akce, které nás čekají

Pilates na zámku zrušen
Od října mělo být zahájeno cvičení pro ženy, ale po menších neshodách je cvičení zrušeno.

Volby na zámku
V pátek 25.10 od 14:00 hod do 22:00 hod. a v sobotu 26.10. od 8:00 hod do 14:00 hod.
proběhnou na zámku v Medlešicích volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky.
Místnost bude připravena, volby probíhat budou, jen vás může překvapit lešení před
vchodem. Z důvodu opravy zámku je nezbytné. Vstup do objektu bude bezpečný.
Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti, ale doufáme, že je pochopíte. Děkujeme.
Z důvodu konání voleb bude místnost na cvičení nepřístupná od 24. 10 do 29.10.2013
dopoledne. Děkujeme za pochopení

Medletur – turnaj v malé kopané
Srdečně Vás zveme na 3. Ročník turnaje v malé kopané, který se uskuteční v sobotu
26.října od 13:00 hod. na medlešickém hřišti.
Pořadatelé turnaje Zdeněk Hyxa ml. a Josef Mudruňka ml.se těší na plné tribuny fanoušků.
Sponzoři AJKA, Pekárna Průšek, Drahoš Chalupa a M klub Medlešice se postarají o
hodnotné ceny.
Přijďte se pobavit a pasivně zasportovat na samém počátku podzimních prázdnin.Těšíme
se na Vás.
Více na www.medletur.wbs.cz

Mikulášská diskotéka pro děti
Kouzelné listopadové odpoledne můžete prožít spolu s nadpřirozenými bytostmi, Čerty a
Andílky, v naší pivovarské hospůdce. Ďábelský tanec začíná 30.11.2013 v 16:00 hod. a
potrvá do 18:00 hod. Nebudou chybět soutěže, pro každého malého Andílka či Čertíka je
připraveno malé překvapení a na závěr nás navštíví Mikuláš. Připravte si nějakou pěknou
písničku nebo básničku, prý už se moc těší.
A aby nezapomněl na balíček pro Vás, raději se připomeňte naší „spojovatelce s Nebem“
Janě Rotreklové (mklub.medlesice@centrum.cz nebo tel. 725 570529 )
Balíček v ceně 50,- je nutné objednat a zaplatit předem. Z důvodu velkého zájmu o akce
budou mít přednost nahlášené děti z Medlešic. Předpokládaná kapacita je 60 dětí.
Děkujeme za pochopení

M klub Medlešice
Pokud chcete zavzpomínat a připomenout si některé střípky z akcí M klubu, je možné je
zhlédnout na
http://youtu.be/itBo1nI8YNM

Byly zprovozněny facebookové stránky M klubu a příjemným překvapením je zájem a
pomoc při nadcházejících akcích od našich mladých pomocníků. Jsme rádi, že se na
přípravách podílejí spolu s námi a tímto jim děkujeme. Nové síly se budou hodit už při
zámeckém strašení.

VALNÁ HROMADA M klubu : Pátek 15. listopadu

od 18. 00 hod.

zámek Medlešice klubovna

Program:
- informace k opravě prostor klubovny
- plánování akcí do konce roku 2013
- plánování akcí na rok 2014
- přehled účetnictví k datu 15.11.2013
- předpokládané výdaje k datu 10.12.2013
(odevzdání vyúčtování dotací pro letošní rok)
- plánování požadavku dotací na rok 2014

Zváni jsou všichni členové M klubu, ale i ostatní, kteří zajišťují a pomáhají při
činnosti M klubu.
Těšíme se na Vás

M klub Medlešice vybírá pro rok 2013 ČLENSKÝ
PŘÍSPĚVEK ve výši 100,příspěvek můžete zaplatit do 25.11.2013 :
- osobně Janě Rotreklové , Šárce Kuklové,
- nebo každé úterý od 17.00 do 18.00 v místní knihovně.
Děkujeme všem členkám, ale i dobrovolným dárcům za příspěvek.
(příspěvky jsou využívány na dětské akce a činnost M klubu)

Historické okénko

Alois Javůrek
Oběti druhé světové války jmenované na
medlešickém pomníku se poněkud liší od obětí
první světové války. Jedná se osoby, které
zahynuly v zázemí, tedy nikoli padlé
v uniformách a oběti bojů na frontách. Je to
dáno změnou způsobu válčení i odlišnou účastí
naší země v druhém světovém válečném
konfliktu.
Dnes tedy uvedeme informace o Aloisi
Javůrkovi. Narodil se v Medlešicích 19. března
1906. Rodiče Josef a Anna tehdy bydleli s třemi
staršími dětmi v Myškovsku v domě č.p. 8.
O nejstarším synu Josefovi jsme již psali
v Medlešických novinách v čísle 8 /2011.
V roce 1911 se Javůrkovi přestěhovali do domu
č.p. 19, který zakoupili od koláře Stehna.
Po ukončení měšťanské školy Alois krátce
zkoušel studia na chrudimském gymnáziu, ale
pak se vyučil v letech 1921 až 1924 modelářem
ve Wiesnerově strojírně. V letech 1925-1927
absolvoval Mistrovskou školu strojnickou
v Pardubicích, takzvaný mistrák.

Alois Javůrek (vpravo) s kamarády v Plzni
okolo roku 1930
Od 1.10.1927 do 28.3.1929 byl v základní vojenské službě u Dělostřeleckého pluku číslo 13
v Chlumci nad Cidlinou. Po návratu z vojny nastoupil jako rýsovač do Škodových závodů
v Plzni (od 2.5. 1929) pracoval zde do 23. 4. 1932, kdy byl pro nedostatek práce v době
světové hospodářské krize propuštěn. Vrátil se domů do Medlešic k rodičům, resp. sestře
Marii, která se svým manželem převzala hospodářství. Alois se pokoušel sehnat zaměstnání,
ale to se mu podařilo až po dvou letech v Praze.
Od 23.7. 1934 pracoval u akciové společnosti Walter v Praze Jinonicích. Tato strojírenská
firma byla známým výrobcem leteckých motorů, po druhé světové válce byla přejmenována
na národní podnik Motorlet. Od listopadu 1935 byl Alois čtyři roky zaměstnán u akciové
společnosti Českomoravská – Kolben – Daněk v Libni opět jako rýsovač.

V září 1938 byl mobilizován a trávil opět několik dní “ve vojenském” v Hradištku u Žiželic u
Chlumce nad Cidlinou.
V Praze se Alois Javůrek seznámil s Růženou Muzikářovou a v roce 1939 (na jaře) se s ní
oženil. Růžena si zařídila samostatnou žehlířskou živnost v Praze – Karlíně, Poděbradova
ulice č.9. a manželé Javůrkovi zde v místnosti za obchodem také bydleli. Alois brzy odešel ze
zaměstnání v ČKD (17.11.1939) , protože se ukázalo, že živnost žehlířská také od něj
vyžaduje dost práce, na druhé straně byla ale dostatečným zdrojem příjmu pro oba.
V Praze se stal Alois členem svazu zahrádkářů. Členství dávalo možnost obhospodařovat
pronajatou zahrádku v kolonii Pod Balkánem v Praze IX Vysočanech. Ač stanovy v kolonii
povolovaly pouze stavbu zahradních besídek, někteří zahrádkáři měly vybudovány zahradní
domky a další dokonce pod nimi sklípek. Bylo tomu tak i u sousedů Javůrkových.

Alois a Růžena Javůrkovi na břehu Chrudimky při návštěvě Chrudimi 2. června 1941. Vpravo
Aloisův bratr František s tříletou dcerou Marií
Za druhé světové války proběhly tři nálety západních spojenců na Prahu. Zatímco nálety 14.
11.1944 a 14.2. 1945 byly provedeny vlastně díky navigační chybě, třetí nálet 25.3. 1945 byl
zamýšlený a plánovaný. Cílem se staly především vysočanské a libeňské továrny a také
kbelské a vysočanské letiště. Termín byl naplánován na neděli (Květnou neděli) proto, aby
nedošlo k tak vysokým ztrátám na životech v továrnách jako by tomu bylo ve všední den.
Okolo poledne proběhl nálet, při kterém bylo ve Vysočanech zcela zničeno 32 budov, 34 bylo
poškozeno velmi těžce, 52 těžce a 493 lehce. V zahrádkářské kolonii Pod Balkánem bylo
poškozeno nejméně 24 domků. Právě do jednoho z těchto domků pozval soused Javůrkovy.
Měl za to, že ve sklípku pod domečkem budou při náletu všichni lépe chráněni. Ovšem
sousedův domek byl zasažen naplno padající pumou … Říkalo se, že po sousedovi prý při
vyprošťování nalezli jen boty… Javůrovi byli identifikováni pouze podle oblečení …
Naopak náhodní svědci, ukrytí nedaleko snad jen za kmeny poražených stromů přežili.
Zahradní domek Javůrových, bez sklípku, byl poškozen jen lehce. Někdy příště si povíme o
osudech Růženy Javůrkové.

Domovský list vydaný osmnáctiletému Aloisi Javůrkovi medlešickým starostou Antonínem
Mádlem v roce 1924.
text a foto: Vlastislav Smutný

Noví občánci

Ema Cardová
4.června kolem půl
sedmé ráno se narodil
malý úžasný uzlíček
štěstí a radosti .
Marcelka se moc
těšila, až bude moci
Emičku vzít do své
náruče a přitulit se k ní.
Chování nedalo tak
velkou práci, Emička
vážila 2600g a měřila
49cm. A pokud
nebudou stačit
maminčiny ruce, je tu
taťka Martin, který pomůže rád a všude stejně jako při porodu.

Tereza Rychtaříková
Koncem
července, přesně
27.7.2013,
spatřila náš svět
kouzelná
holčička.
Terezka, měřila
52cm a vážila
3,66 kg. Zkušená
maminka Lucie a
pohodový tatínek
Pavel (Bob) ji
přivítali
v chrudimské
nemocnici. A
když se ke
šťastné rodince
přidala i starší
sestřička
Verunka ( 11
měsíců), radost
nebrala konce.

Milí rodiče, moc Vám gratulujeme k narození Vašich Sluníček, ať pořád září a krásně hřejí a
dělají Vás ještě lepšími, než jste.
A Vám, malé princezny, přeji hodně zdravíčka, lásky a ať Vás má maminka vždycky čas
obejmout a tatínek pohladit.Hodně štěstí.

Úmrtí
V pondělí 14. října zemřel ve věku 89 let pan Jan Mrha. Na poslední cestu ho
doprovázel hlas naší zvoničky a já ho budu vždy vidět s košíkem, léčivou bylinkou v ruce
a milým úsměvem na tváři.
Tiše zavzpomínejme.

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.
Pro
zveřejnění
novinek
či
příspěvků
do
novin
připojuji
adresu
mihulkova.daniela@centrum.cz

Přeji vám šťastnou ruku a klidnou hlavu při letošních volbách, radost z krásně zbarvených
stromů, hodně úsměvů na lidi kolem vás a ať nějaký z těch úsměvů vrátí zpátky k vám.
Hezký podzim bez rýmy a kašle.
Daniela
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