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Dobrý den, ahoj, milí Medlešáci,
dovolte mi přivítat vás u prvního letošního čísla. Záhonky se začínají bělat nikoli sněhem, 
ale prvními jarními pozdravy – sněženkami, sluníčko začíná pomalu hřát, tak ať i toto 
vydání vás zahřeje u srdíčka a dodá vám trochu radosti do duše. 
Co se skrývá na těchto stránkách?  Zprávy o zasedání osadního výboru, pozdraví nás děti 
z mateřské školky, pozveme vás na pár akcí, které proběhnou v nejbližší době, a s panem 
Smutným nahlédneme do minulosti. 

Uzávěrka  příštího čísla  -  duben 2014

5.2.2014     XXXVIII. schůzka osadního výboru
Zápis ze schůzky

 Odbor investic

1. Žádost týkající se další etapy výstavby hřiště, byla podána koncem minulého roku. 

V této fázi musíme čekat na její schválení. K rozhodnutí by mělo dojít během měsíce 

května.

2. Je dojednán zástřih živého plotu v jarním období. První řez bude proveden v nižší části,

aby nedocházelo k nepřehlednosti a nebezpečí úrazu ve vegetačním období (máme 

možnost čerpat pouze 3 řezy ročně - květen, červenec, konec září). 

Po konzultaci s dendrology dojde prvním zástřihem ke snížení masy na 60 cm a 

tím i částečnému omlazení keřů.



 Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

Začátkem února jsme opakovaně vznesli  dotaz 
ohledně  křížku, konkrétně v jaké době můžeme 
počítat s  návratem na jeho původní místo.

Odpověď není potěšující. Křížek byl zaměřen a 
zjistilo se, že se nachází na pozemku fyzické  
osoby, tudíž není v silách města Chrudim ho uvést 
do původního stavu. Máme si ho převézt do naší 
obce.

V této době navazujeme spojení s vlastníky 
pozemků a pokusíme se o domluvu s nimi.
O výsledcích našeho snažení budete průběžně 
informováni.

 Technické služby města Chrudim

V pátek 28.2. proběhlo čištění komunikací. Prostor čekárny a oblast kontejnerů jsou
uklízeny průběžně.

Nezapomeňme

Nejpozději do konce března (31.3.2014) uhradit místní poplatky za komunální odpad.
Částka byla k „radosti“ nás všech navýšena a nyní činí 600,- Kč na osobu.

K datu 30.4.2014 je splatnost  uhrazení poplatku za psi. 

Významná výročí 

Libuše Hattanová

14. ledna 2014 oslavila 65. narozeniny paní Libuše Hattanová. 

Moc gratulujeme, přejeme řadu krásných a spokojených let. Připojujeme přání pevného 
zdraví, vitality a elegance, která Vám moc sluší.

  Pod blahopřání se podepisuje milující rodina i my ostatní.



Mateřská školka

Začátek Nového roku se slavil spolu s příchodem Tří králů. Děti vyráběly korunky pro 
krále (vystřihování a vybarvování korunky), kreslily krále černou tuší a vybarvovaly 
vodovými barvami.
10. ledna  se slavnostně oblékly a navštívily Sukovu síň v Pardubicích, kde na ně čekalo 
krásné představení v podání pardubické filharmonie - Karneval zvířat.
Druhé téma „Už se těším do školy“ bylo důležité hlavně pro předškoláky, kteří se 
začátkem února chystali k zápisu do prvních tříd. 
21.1. si byly děti prohlédnout Základní školu v Mikulovicích. Nakoukly do tříd, 
prohlédly si budoucí učebnice a sešity a podívaly se, co už jejich kamarádi z velké školy 
umí. Viděly, jak se čte, píše i počítá a nakonec si zahrály v tělocvičně pár her s míčem.
Myslím, že po takovém dni se bude každý z nich do školy těšit ještě víc. 
A aby nezapomněly, co se ve škole naučily, pustily se do díla ve své školce a za chvíli 
vypadala nástěnka stejně jako ta v Mikulovicích. Z nástěnky na vás koukal panáček nebo 
domeček složený z geometrických tvarů. Pablo Picasso by měl jistě velikou radost.
O kousek dál se pyšnila písmenka malovaná voskovkou a pozadí bylo natírané vodovými 
barvami zapuštěnými do sebe.
4.2. V chudimském kině zhlédlyděti  představení „Putování s dinosaury“. 
A protože sněhu bylo letos opravdu málo, tak si děti na začátku února vyrobily pořádnou 
ladovskou zimu. Na nástěnkách se kouleli sněhuláci, lepení krupicí a dokreslení temperou. 
Poletovaly tu sněhové vločky vytvořené klovatinou. Další inspirací byli ptáčci. Ti samí, co 
u krmítka před školkou vyzobávají zrníčka, která jim děti nasypají. Objevili se vytvořeni 
ručičkama našich dětí na nástěnkách i s krmítkem (vystřiženi z papíru a vybarveni suchým 
pastelem)
Ráj pro děti - Tongo Hradec Králové, dopoledne plné her a skotačení na netradičních 
skákacích hradech, skluzavkách a prolézačkách stálo určitě zato. Nadšením všem zářila 
očka ještě v době, kdy si pro děti přicházeli rodiče a pusinky, které vyprávěly zážitky, 
nešly zastavit.
A protože je doba masopustů, tak i školka se chystala na svůj tradiční průvod. Harmonika, 
písnička a dobrá nálada nechyběla. 28.2. prošel naší vesnicí masopustní rej, zastavil se u 
jednotlivých domků a pro radost zazpíval a zatančil taneček. Za odměnu si děti odnesly i 
malou sladkost.
4.3. vyrazily děti na pohádkový blok do Chrudimi na MŠ Strojařů.
A 20.3. nás čeká velké vystoupení na Chrudimské mateřince s názvem V moři je místa 
dost. Tak nám držte palečky, raději všechny.



Akce, které proběhly

4. ledna 2014  proběhla v naší obci již tradiční tříkrálová sbírka. V Medlešicích se vybralo 
1900,- Kč, které budou poskytnuty na pomoc potřebným. Záštitu nad celou akcí drží ve 
svých rukou Charita Chrudim.

Naše poděkování patří koledníkům, kteří věnovali svůj čas o zimních prázdninách dobré
věci a ochotně se zapojili do celostátní sbírky.
Byli to Kristýna Rotreklová, Daniel Rotrekl a Martin Lebduška. Doprovod jim dělala
Miloslava Blažková.

Děkujeme všem dobrovolným dárcům, ať vás tato pomoc hřeje u srdíčka.



Akce, které nás čekají

Cvičení na zámku

Už  tento týden startuje na 
zámku super cvičení s Lenkou.

Kdy?  
5.3. 2014  od  18:30

Kde?   zámek Medlešice

více informací u
Lady Müllerové

tel.: 777 342 257
lada.mullerova@email.cz

a nebo přímo u cvičitelky 

Lenky Jeřábkové  
tel. 605 521 222.







Cvičení s kočárkem, outdoor, indoor fitness pro maminky za 
přítomnosti jejich miminek

Maminky, přijďte si zacvičit ve společnosti vašich dětiček - Strollering 
INDOOR je fitness program pro maminky na mateřské, které si rády zacvičí, 
protáhnou tělo, ale také se chtějí pobavit, zasmát a strávit příjemný čas s 
dalšími maminkami a jejich dětmi. Cvičíme s batolaty a chodícími dětmi 
každé úterý od 9:45 v Medlešicích na zámku. Na hodinu je nutné se 
rezervovat buď zde, na telefonu 777 342 257 a nebo e-mailem 
lada.mullerova@email.

www.strollering.cz

Přednáška na téma ČETNICTVO V MEDLEŠICÍCH

Díky pátrání pana Vlastislava Smutného po uniformovaných složkách působících v naší 
obci jsme se dostali ke kontaktu na  pana JUDr. Michala Dlouhého, autora knížek 
"Četnické trampoty",  známých televizních Četnických humoresek.
Pan Dlouhý, který je jinak plukovníkem a policejním radou, zajíždí po republice na 
besedy o historii četnictva a my bychom jedno takové povídání uspořádali i u nás 
v Medlešicích.
Zájemci si mohou zakoupit knihy za sníženou cenu, vlastnoručně podepsané a opatřené 
pamětním razítkem.

Předběžný termín : duben 2014
Vstupné - dobrovolné
Informace bude vyvěšena na stránkách Medlešic a vývěsních deskách.



Dílna šikovných ručiček

Už jsme si zvykli, že pro nás má naše šikovná Slávka nové inspirace a náměty na tvoření.
I v novém roce se opět rozběhnou její dílničky.
Proto prosím sledujte nástěnky, kde je vždy vyvěšen plakátek s námětem a termínem.
Další, která nás čeká, bude 22.4. od 14:00 hod.
Téma bude upřesněno na vývěsních deskách.

Těší se na Vás Slávka

Dětský karneval

Každoroční dětský karneval je tu. A opět na jiné téma. 
Těšit se můžete na ... Ale co, nebudeme vyzrazovat překvapení, které jsme pro vás 
přichystali. Přijďte se na nás podívat, zatančit si, zasoutěžit a strávit pěkné sobotní 
odpoledne daleko za hranicemi naší země. 

Historické okénko

Hokej 1963 - 1970

Není účelem našeho dnešního článku uvádět historické tabulky a skóre zápasů. Chceme 
pouze volně navázat na článek v čísle 7/2011 a připomenout, že úspěchy medlešických 



hokejistů na konci padesátých let dvacátého století způsobily vlnu zájmu a podpory tomuto 
sportu v naší obci. 
V roce 1959 tak začala v takzvaném „engliši“ neboli anglickém parku (kdysi v majetku 
medlešického velkostatku) výstavba zimního stadionu. Původní rybníček byl zavezen a na 
vyrovnané ploše bylo provedeno hluboké štětování. Na zabetonované ocelové sloupky 
byly upevněny dřevěné mantinely předepsaných rozměrů. Z pivovaru (tehdy 
drůbežářských závodů) byl v nezámrzné hloubce přiveden vodovod do šachty, kde se 
napojovaly hadice na „polévání“ ledu. Hlavní etapou stavby, také nejdéle trvající, bylo 
vybudování kabin. 

Náš první snímek z počátku roku 1963 dokazuje, že v této době bylo již vše hotové… 
Vidíme vstupní dveře do podélné chodby kabin, vlevo na dveřích důležitý teploměr. Na 
jedné straně chodby pak šatna domácích, na druhé hostí, místnost pro rozhodčí a dále pak 
ještě nějaké místnosti s výstrojí. Té měl náš klub ostatně tolik, že musela být skladována i 
v depozitu – v původní sběrně mléka – později provozovně paní J. Markové „Vanilka“.

Klima v kabinách ovšem bývalo celkem neútulné. Budova stavěná z panelů, žádná izolace, 
zpocení borci v šatnách, kde se právě zatopilo v kamnech. Pára se srážela na stropě a voda 
kapala zpět na hokejisty, ale to už příliš měříme pohledem dnešních představ komfortu ... 
Takže se vraťme ven: Kde se kabiny nacházely, si snadno dovodíme podle dosud 
dochovaných betonových schůdků, dnes směřujících na novodobé dětské hřiště. Dřevěné 
přístřešky s cihlovou podezdívkou a trubkovou kostrou byly střídačky, kde trenéři 
formovali útočné řady. Na opačné straně hřiště (směrem k dnešní Pivovarské hospodě) 
byla pod vzrostlými stromy jednoduchá nekrytá trestná lavice a blízko ní též již zmíněná 
šachta přívodu vody. Zimní stadion měl samozřejmě i osvětlení. 
Mezi sloupy napříč nad ledem natažená lana a na nich zavěšeny desítky lamp s klasickými 
žárovkami, ovšem příkon jedné každé jistě nebyl menší než 500 W. Rozsvícený stadion 
byl v tehdejší době impozantní a z dáli viditelný světelný zdroj! 



Lampy jsou patrné na druhém snímku a je tam též vidět ochranná síť natažená za brankou 
– již tehdy puky létaly rychle a  vysoko. Snímek také ale ukazuje nekonečnou práci 
s uklizením ledu pomocí škrabáků a lopat. Na ledě byly namalovány mezi vrstvami čáry, 
kruhy a místa pro vhazování. Ve středovém kruhu býval později dokonce „reklamní“ nápis 
- v horním oblouku SLAVOJ a dolním oblouku MEDLEŠICE.

Na třetím snímku vidíme družstvo žáků Slavoje Medlešice v lednu 1970 – v závěrečném 
období existence klubu. Z patnácti borců je ovšem jen 6 z Medlešic a dnes už zde žádný 
ani (trvale) nebydlí. Jmenujme tedy alespoň některé tehdejší naděje medlešického hokeje, 
jejichž věk  dnes většinou již překročil pětapadesátku …  Zleva stojící Milan Procházka
z Mikulovic, druhý je Aleš Korejtko, třetí Evžen Musil (pozor, nezaměňovat se 
stejnojmenným pardubickým reprezentantem). Dále sedmý zleva je opět Medlešák – Pavel 
Pilař a stejně tak devátý Vladimír Valenta. Stojící vpravo je trenér družstva František 
Gazsy.
 Můžeme doplnit, že „Franta Gáža“, povoláním obraběč kovů (* 19.11. 1909, + 8.1. 1989 
) se dlouhodobě věnoval práci s mládeží a už v druhé polovině třicátých let vedl družstvo 
mladých medlešických hasičů při tehdy populárních veřejných cvičeních s dřevěnými 
sekyrkami. Vzpomeneme jen, že tréninkové metody Františka Gazsy byly v roce 1970 již 
velmi liberální a omezovaly se na organizování zápasů.

Dále tedy v první řadě klečící zleva dva Medlešáci Jiří Dvořák a Vlastislav Smutný, 
následuje brankář Baborák a jediný v ochranné přilbě Sokol – oba z Chrudimi. 
V té době v Chrudimi žádný hokejový klub nebyl (ani funkční hokejové hřiště), a tak 
Chrudimáci hráli v Medlešicích ! 
Podoba našeho tehdejšího brankáře nás může vést k myšlence, že není-li to přímo on, pak 
je to přinejmenším příbuzný v současnosti známého chrudimského výtvarníka Ivana 
Baboráka…



Foto i text Vlastislav Smutný

Úmrtí

Dne 27.prosince 2013 nás opustil  ve věku 67 let pan MVDr. Antonín Dynter.
Hlas naší zvoničky ho vyprovodil na poslední cestě a my můžeme jen  tiše zavzpomínat a 
poděkovat  za práci a čas, který věnoval našim mazlíčkům. 
Doktore, děkujeme.



Noví občánci

Mia Benáková

29.11.2013 spatřila náš 
svět malá Mia.
Holčička měřila 52cm a 
vážila 4,10kg. 
Narodila se 
v chrudimské porodnici
a maminka Blanka a 
tatínek Martin z ní měli 
obrovskou radost.
Doma ji ochraňují tři 
mušketýři – Martin, 
Tomáš a Jakub.
Tak se,bratříčci, čiňte, za 
několik let vás bude 
třeba. 

Rodičům gratulujeme k malému - velkému štěstí. 
Mie přejeme hodně zdravíčka, maminčinu teplou náruč, tatínkovo pohlazení, krásné dny a 
samé hezké sny.

Závěrem bych vám chtěla popřát krásné dny, radost z každé hezké chvilky a ať těch 
chvilek k vám přichází co nejvíce. A až letos prvně přivoníte k zemi, květinám a stromům, 
ať je to tak jako každé jaro – silné, nezapomenutelné a naplňující.
Většina z nás nevyhraje zlatou medaili. Nestaneme se milionáři, nezvolí nás prezidentem 
a neobdržíme Nobelovu cenu.
Ale můžeme si užívat malých radostí. Pohlazení ruky, polibku na tvář, obrázku od Vašeho 
dítěte. Volného místa na parkovišti. Praskotu ohně. Krásného západu slunce.
Tak se těšme z malých radostí, které nám život nabízí. Pro každého z nás jich chystá 
bezpočet.
Tak se dobře dívejme.

      Daniela
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