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Dobrý den, ahoj, milí Medlešáci,
s úsměvem a radostí otvíráme poslední letošní číslo a já vám přeji krásné vánoční počtení 
se svařáčkem v ruce. Zima už zaťukala dost silně na dveře, domy provonělo jehličí a 
cukroví a my bychom vás v tomto shonu na chvilku rádi posadili do křesla a seznámili vás 
s událostmi u nás. Dozvíte se o dokončovacích pracích na našem zámku, o čertovském reji 
v pivovarské hospodě, o těšení se našich nejmenších a také oslavíme krásné kulaté 
narozeniny.

Uzávěrka na příští měsíc bude na začátku  února 2014

Osadní výbor
.

6.11.2013     XXXVI. schůzka osadního výboru
Zápis ze schůzky

 Odbor investic

1. Byla podána žádost na výstavbu další části hřiště. V této fázi by mělo dojít k 

vybudování parkoviště u tenisového kurtu a mlatových cest spojujících 

parkoviště a dětské hřiště. 

Žádost byla podána, musíme však počkat na její schválení.

Na podzim došlo ke konečné výsadbě stromů v oblasti nově vzniklé odpočinkové 

plochy. Celá výstavba byla rozdělena do čtyř fází. Dvě jsou splněny – úprava 

odpočinkové plochy a výsadba zeleně. Další dva body jsou spojeny se zmíněnou 

výstavbou parkoviště a doplnění odpočinkové části o hrací prvky.

2. Požadavek na dodání posypového materiálu na fotbalové  (úprava povrchu, 

uválcování)  a tenisové hřiště na příští rok byl přijat.

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 - květen, červenec, konec 

září).

5. Koncem listopadu bylo shrabáno listí v celém parku a v oblasti hřiště.

 Technické služby města Chrudim
1. Dne 21.11. došlo k celkové kontrole a potřebné opravě pouličního osvětlení.

2. Dne 22.11. proběhlo čištění komunikací. Prostor čekárny a oblast kontejnerů jsou 

uklízeny průběžně.

3. Na žádost občanů byla na autobusové zastávce směr Chrudim- Pardubice

umístěna lavička.

Zámek s novou střechou

Koncem listopadu proběhla poslední revize za přítomnosti starosty města Chrudimi – pana 
Mgr. Petra Řezníčka, zástupců odboru investic Ing. Petra Peciny, Ing. Soběslava Duška,  
odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Ing. Veroniky Strakové, vedoucího 
firmy pana Martina Koudelky a zástupce osadního výboru.
Všichni se shodli, že výsledná  práce je kvalitní a dílo se povedlo. 
Z finančního hlediska došlo k mírnému navýšení rozpočtu díky použitému materiálu na 
střešní krytinu.
V dnešní době je funkce zámku plně obnovena. Po výmalbě byla  zprovozněna knihovna, 
místnost Mklubu i místnost pro cvičení.

Musím vám říct, je to opravdu krása. Nejen zvenku, ale i při pohledu zevnitř.
Pokud by měl někdo zájem o prohlídku našeho zámku a opravené části střechy, není 
problém. 

Významná výročí 
     

Jitka Mačátová

   Dne 5.prosince oslavila 
knihovnice obce Medlešic, paní 
Jitka Mačátová životní jubileum 
– 70.té narozeniny. Naší 
oslavenkyni přejeme ze srdce 
mnoho zdravíčka, štěstíčka, 
spokojenosti v osobním životě a 
radost z vnoučat, rodiny a přátel, 
kteří jí mají tolik rádi. 
Blahopřejeme a přejeme, aby její 
úsměv stále přinášel druhým 
radost a potěšení ještě dlouhá 
léta.



Mateřská školka
Koncem října pozvaly děti své rodiče na společné jablíčkové tvoření. Maminky a 
tatínkové usedli na malé židličky a spolu se svými Broučky vytvářeli prostříhávané 
dekorace podzimního listí do oken a pustili se i do vydlabávání strašidýlek z obrovských 
dýní. Chvíle byla naplněná láskou a radostí a největší radost přinesla hlavně dětem.
Jak jsme se dozvěděli v předchozím čísle, děti absolvovaly předplavecký kurz a mohu 
vám s hrdostí říct, že ho zvládly všechny a na jedničku. Dokonce si odnesly svoje první 
vysvědčení a věřte nebo ne, bylo mokré. 
Podzim byl naplněn barvami - výtvarné činnosti se ubíraly cestičkou plnou barevných 
listů a skřítek Podzimníček (vyrobený z přírodnin) vše pozoroval z výšky nástěnky, na 
které visel.
Listopad byl věnován uspávání přírody. Jak bývá zvykem, děti se rozloučily i s Dědečkem 
a pro krásné snění mu připravily peřinku plnou obrázků. 

11.11. slaví svůj svátek svatý Martin. A děti slavily s ním. Nejprve se podívaly na  
pohádku, zazpívaly si pár písniček, rozsvítily si vlastnoručně vyrobené lucerničky a prošly 
se v lampionovém průvodu. Ale to není všechno. Na konci je čekalo sladké a voňavé 
překvapení. Svatý Martin jim daroval koš plný do zlatova upečených rohlíčků.
Na školní nástěnce se dokonce objevily obrázky bílých koníčků (stírání drcené křídy přes 
šablonu). Že by utekli od svatého Martina? A když tam přibyly i hvězdičky obtiskávané 
temperovou barvou), byla nástěnka teprve krásná.
5.12. zavítal do školky Mikuláš. Letos nepřišel sám, přizval si na pomoc Čertíka z pekla. 
Školka už byla oblečena do slavnostních šatů a děti měly připraveno krásné říkankové a 
písničkové vystoupení. Nechyběl ani taneček, ten se Čertíkovi líbil nejvíc.



A protože vše má skončit šťastně, děti si odnesly dobrůtku a nakonec se ukázal i úsměv na 
jejich tvářičkách. Asi úlevou.
Závěr roku patří mezi nejkrásnější období. Povídaní a tvoření bude věnováno adventu. 
10.12. se děti podívaly na Vánoční slavnost a jarmark do MŠ Strojařů v Chrudimi.
13.12. putovaly za vánoční hvězdou v divadle K. Pippicha. Čeká je tvoření v Ekocentru 
Paleta, podívají se do vánočně vyzdobeného zámku Potštejn a pozvou rodiče na další 
společné tvoření.
To koukáte, co všechno musí zvládnout takový malý človíček. A my dospělí hudrujeme a 
hudrujeme, že toho máme moc.
Tak konec hudrování a začínáme se všichni těšit a radovat.

Akce, které proběhly

Mikulášská diskotéka
30.11.2013 od 16:00 hod. řádili v pivovarské hospodě čertíčci a andělé. Byla to vskutku 
krásná nadpozemská podívaná plná soutěží a tance.
Nakonec nás navštívil i svatý Mikuláš a za hezkou básničku naděloval dětem sladkosti.

     

M klub Medlešice

Milí Medlešáci,

uplynul další rok, a tak bychom vám touto cestou chtěli mnohokrát poděkovat 
za přízeň, kterou nám již řadu let věnujete.
Chceme poděkovat za podporu a pomoc v našem snažení. Věřte, že si toho 
velmi vážíme. Doufám, že s námi ještě pár let vydržíte a budete nám držet 
palce a pomáhat jako doposud.

Za celý Mklub Vaše Jana Rotreklová a Šárka Kuklová

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

V provozu jsou i facebookové stránky M klubu.



Historické okénko

Křížek

Jak jste již byli informováni, došlo v letošním létě k devastaci křížku u hlavní silnice na 
křižovatce na Chrudim. Abychom byli schopni zajistit jeho opravu, sháněli jsme informace o 
něm snad všude. Ptali jsme se vás, obraceli se na 
památkáře, archivy, odbor školství, kultury, sportu a 
památkové péče, a nic. 

Ale kdo nikdy nezklame, je pan Vlastimil Smutný.
Jsme moc rádi, že vás tu máme. Děkujeme za pomoc.

Nyní si přečtěte pár informací o jeho historii, které pan 
Vlastimil dohledal.

Dříve se mu říkalo „Židův křížek“, protože byl u pole 
našeho spoluobčana židovské víry Leopolda 
Mandelíka. Ten provozoval obchod v dnešním 
obytném domě č.p. 37 Hyxových (Zdeňka Hyxy), 
samozřejmě před přestavbou.
Mandelíkovi asi zemřeli ještě před druhou světovou 
válkou a bez potomků, takže dům s obchodem po nich 
následně provozovali Slavíkovi.

Ze zadní strany na podstavci křížku 
bylo datum LP 1879, což  je 
doloženo  fotkou z 14.8.2005
(Vlastimil Smutný), 
kdy ještě křížek stál v původním 
umístění.

V roce 2005 při budování obchvatu 
došlo k přemístění křížku.

A k důvodu zbudování křížku… říkalo se (ústní tradicí), že tam nějaký  pán, nebo snad 
generál, zahynul po pádu z koně.





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

Dovolte mi, abych vám popřála radost, klid a čistou mysl. Rodinu a blízké vedle vás, 
úsměvy a pohodu pod vánočním stromečkem. A hlavně, ať vám nezaskočí kostička. 
Zdravíčko ať vás provází a to důležité ani v příštím roce neschází.

      Příjemné předvánoční chvíle  za celý osadní výbor a Mklub Medlešice
Daniela
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