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Dobrý den, ahoj, milí Medlešáci,
vítám Vás u letního vydání našich listů. Krásné dlouhé večery, vůně sena, kouzlo
rozkvetlých luk, zpěv ptáků a veselý dětský smích se ozývají ze všech koutů naší vesnice.
Jsou tu prázdniny, čas dovolených, na které jsme se tak dlouho těšili. A konečně nastala ta
chvíle, kdy otevřely svoji náruč a zvou nás na chvilku k sobě. Tak neotálejte a přibalte si
k pěkné knížce i naše noviny, ať víte, co a je u nás nového a že se stále něco děje.
V tomto čísle najdete zmínku o medlešických legionářích, oslavíme kulaté výročí,
pogratulujeme školce k velikému úspěchu, přivítáme nového občánka a pozveme vás na
nejbližší akce.
Uzávěrka příštího čísla - srpen 2014
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XXXIX. schůzka osadního výboru
XXXX. schůzka osadního výboru
XXXXI. schůzka osadního výboru
XXXXII. schůzka osadního výboru

Zápis ze schůzek
•

Odbor investic

1. V jarním období došlo k razantnímu zástřihu živého plotu. První řez byl proveden v
nižší části, tím se snížila masa na výšku 50-60 cm po celé délce. Důvodem bylo omlazení
keřů a zvýšení přehlednosti při provozu a snížení nebezpečí ve vegetačním období.
Celá akce byla řešena s dendrology a přes nevoli několika občanů jsme spokojeni a
myslíme, že rozhodnutí bylo nutné a správné.
O prvním prázdninovém víkendu proběhl druhý zástřih a poslední nás čeká v září.

2. Souběžně se zástřihem živého plotu byl vyčištěn a zkulturněn prostor v okolí
křížku u lípy. Místo bylo zbaveno náletu a keřů planých růží.
3. Proběhla oprava stolu u altánu dole u hřiště - došlo k výměně jednoho hranolu a
narovnání železné konstrukce.
4. Obě naše hřiště mají nový kabát. Do povrchů byl zapraven nový posypový
materiál, který určitě zkvalitní a zvýší úroveň medlešických výkonů.
Sportu zdar a na hřištích zvlášť.
5. Ve “Škvárovně” došlo k opakované opravě kanálové vpusti. Nyní je vše v
pořádku.
6. Dne 24.6.2014 od 9:00 hodin proběhla akustická zkouška městského rozhlasu. Celá
obec byla zkontrolována a závady byly nahlášeny vedoucímu oddělení krizového
řízení Mgr. Kozákovi. Jednalo se o místa s téměř nulovou slyšitelností, hlásič č.169
nefungoval vůbec.
Opravu zajistí Město Chrudim
•

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
1. Otázka opravy křížku ve směru na Chrudim je neustále na bodě mrazu. Probíhá již
skoro jednoroční jednání a výsledek je pořád stejný. Situace je zatím neřešitelná. Po
přemístění v roce 2005 (důvod. výstavba nové silnice) se křížek dostal na místo
patřící třem fyzickým osobám, které nežijí v naší obci a ty křížek spravovat nechtějí.
Město Chrudim nemá křížek evidovaný ve svém vlastnictví, tudíž nebude opravovat
cizí majetek.
•

•

Řešením by bylo opravit si naši historickou dominantu a ochránce svépomocí.
Uvidíme, jakou cestu vymyslíme.
Odbor dopravy

Již přes dva roky řešíme dopravní situaci u nádražní ulice a neustále se potýkáme
s úskalími a problémy, které nám stojí v cestě. Jedná se o křižovatku s komunikací,
která následně navazuje na cyklostezku a kde dochází ze strany cyklistů
k nerespektování přednosti zprava. Odbor dopravy už obdržel vyjádření Policie ČR DI
Chrudim k dopravnímu značení. Následně byl na webu města i na úřední desce,
zveřejněn návrh opatření obecné povahy, neboť se jedná o novou místní úpravu. Nyní
tedy probíhá řízení o umístění dopravní značky označující hlavní pozemní
komunikaci a značky "Stop".
•

Technické služby města Chrudim
1. V dubnu došlo k přeložení dlaždic v zatáčce u lípy.
2. Počátkem června byl aplikován postřik chodníků a okolí zástavek.
3.

Průběžně probíhá úklid čekárny a oblasti kolem kontejnerů.

Významná výročí

Manželé Roškovi
Dne 8.8.2014 oslaví zlaté roky života, padesát let úcty, půl století od chvíle,
kdy se stali manželkou a manželem Anna a Ján Roškovi.."

Moc gratulujeme, přejeme řadu krásných a spokojených let, pevné zdraví a hodně
takovýchhle úsměvů.
K blahopřání celé rodiny se připojujeme i my ostatní.

Mateřská školka a její veliký úspěch
Jarní měsíce byly ve školce plné tvoření rekvizit, ladění kostýmů a nácviku na přehlídku
mateřských školek. Téma, které paní učitelky zvolily, bylo: „V moři je místa dost.“ Za
doprovodu krásné lyrické písně se ve vodě pohybovala spousta malých i větších rybiček,
které pluly v tónech pomocí drobných ručiček našich dětí.
V okresním kole jim chyběla konkurence, a tak se vydaly na to celostátní do Nymburka.
Čekalo je vystoupení na celostátní přehlídce mateřských škol – Mateřinka 2014 a ony to
zvládly.
Považte, v celostátním měřítku skončily na krásném 6. místě.
Jsme na vás moc pyšní. Děkujeme za radost, kterou rozdáváte svým představením a tím,
že jste.
Protože je to opravdu kus pořádného umění, děti byly pozvané 31.5. na chrudimské
náměstí, zahrály i na Zahradní slavnosti pořádané ke konci školního roku v našem parku a

dokonce i vy máte možnost toto vystoupení zhlédnout na vlastní oči v parku na
medlešické posvícenské slavnosti 13.9.2014 .
V měsíci lásky se pocit kamarádství a radosti proplétal i v tématech a tvoření: „Mám je
rád a oni mě, patříme si vzájemně.“
Nástěnky zdobily úžasné portréty maminek a pro každou se našel i vlastnoručně vyrobený
dáreček (srdíčko z papírů a korálků) k svátku té nejmilejší bytosti na světě.
14. května se ve školce pořádalo slavnostní odpoledne plné dojemných a laskavých
básniček a písniček, které pohladilo nejedno srdíčko a do očí vehnalo slzy štěstí.
Koncem měsíce vyrazily děti na program do Ekocentra Paleta, kde se seznámily s
vývojovými stádii motýla od vajíčka až po dospělého jedince a snad jim i porozuměly.
30.5. se předškoláčci podívali na vojenské letiště v Pardubicích a drobotina se pokochala
pohledem a pohlazením netradičních (běžně divokých) zvířat a dravců v MŠ Strojařů
v Chrudimi.
Největší výlet ale na děti čekal na počátku června. Vypravily se na dalekou, ale zajímavou
cestu do Indie za kamarádem Yesu Raiem. Na cestě vyráběly slona a voňavou mandalu
z tajemného koření.
Červen láká do přírody a nejlépe zdravě, tedy kolmo. 5. června vyjely děti do cykloparku,
kde se vyřádily jako účastníci závodu Tour de France.
Závěr školky patří tradičnímu rozloučení s předškoláky na kouzelné Zahradní slavnosti.
Slavnostní šerpu a vzpomínkovou knížku se spoustou písmenek si převzala Esterka
Čiháková, Kristýnka Hačecká, Adélka Koppová, Kačenka Mudruňková, Míša
Novotná a Kryštof Šisler. V září zaplní několik lavic v ZŠ Mikulovice.
Všichni si užijte krásné prázdniny plné sluníčka a koupání, her a radostí a v září vykročte
pravou. Hodně štěstí.

Akce dětí „Ukliďme svět“ – ten veliký pytel zbyl v parku zřejmě po nás – dospělých a děti se

postaraly o to, aby kytičky rostly v čistém a příjemném prostředí. Tak jim, prosím,
nepřidělávejme práci, vždyť si mají ještě hrát.
Akce, které proběhly
Čarodějnice na Průšáku
Letošní oslava čarodějnic proběhla pouze v jedné lokalitě, ale byla opět velkolepá. Buřty a
opékaná kýta voněly na dálky, oheň praskal, do uší se linula krásná hudba, převozníci na
stříbrném jezeře měli plné ruce práce a závěr patřil nádhernému ohňostroji.
Radost zavzpomínat
Závody kočárků

Foto Jan Dymáček

Dne 13. dubna se uskutečnil třetí ročník závodů kočárků a poprvé u nás před pivovarskou
hospodou. Soutěžilo se ve třech kategoriích – ženy, muži a rodina. Pokaždé musel být kočárek
obsazený malým svištěm. Nejdůležitější nebyla bezpečnost, ale rychlost a řádná rychlá chůze.
Ne běh, neboť hlavní sudí Lada Müllerová byla opravdu nekompromisní, ale spravedlivá.
Jak vidíte na fotografii, za rodinu jsme získali prvenství – zvítězili Dymáčkovi.. A bedna nás
neminula ani v kategorii tatínků. Tomáš Kopecký s malou Nikolkou byli třetí.

Poutní mše k svátku Sv. Jana Nepomuckého
Tradiční květnová poutní mše (18.5.) byla opravdu vydařená. Počet židlí nestačil a někteří
museli postát, ale vůbec to nevadilo. Vlídné slovo pana P. Tomáše Fialy promlouvalo do duší
nás všech a krátké pozastavení naplnilo lidi dobrou náladou, která se pak projevila zpěvem a
družným povídáním v pivovarské hospůdce.
Byla tu i vzácná návštěva. Mše se zúčastnil pan baron Wiedersperg s chotí a synem a svým
velkým kamarádem, panem Jaruškem z Mnichova.
Hasiči
V dubnu se naši hasiči účastnili okrskové soutěže v Markovicích a skončili na krásném 3.
místě.
Ve dnech 23. až 25. 5. členové SDH Medlešice pomáhali jako součást technické čety
uspořádat okresní kolo Her PLAMEN 2014 v Chrudimi (soutěž v požárním sportu a dalších
dovednostech určená pro hasičskou mládež).
Her se účastnilo 21 SDH z celého chrudimského okresu.
Pomáhali jsme s nainstalováním i následným úklidem překážek pro jednotlivé disciplíny, se
stavěním přístřešků pro rozhodčí i účastníky a s přípravou travnaté plochy chrudimského
letiště, kam se v neděli celá soutěž přesunula ze stadionu AFK.
Naše pomoc nebyla nijak zanedbatelná v nejdůležitější den soutěže, tedy v sobotu 24.5., to
jsme měli v technické četě nejsilnější zastoupení a odvedli jsme obrovský kus práce.
Tímto bych chtěl všem, kteří se zúčastnili, moc poděkovat za jejich ochotu a nasazení
(jmenovitě Honza Křivka, Pepa Šíf, Martin Jonáš, Karel Hromek).

Zleva nahoře: Karel Dufek, Karel Dufek ml., Josef Šif, Luboš Marek, Martin Jonáš, Martin Brebera,
Martin Dymáček
Dole : Jenda Křivka, Jakub Hyxa, Karel Mňuk
Foto: Jan Dymáček

Nohejbal na hřišti
Poslední květnovou sobotu se konal 3. ročník nohejbalového turnaje. Protože přijelo 11
týmů, bylo nutno vytvořit druhé hřiště. To ovšem nebyl žádný problém. Organizátoři přistavili
ještěrku a hrací plocha stála nato šup.
Vítězné mužstvo bylo pochopitelně z Medlešic.
Gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci.
Fotbalový turnaj
Naše aktivní mládež pořádala další ročník turnaje v kopané. Konal se na fotbalovém hřišti
21. června a o jeho výsledcích vás budeme informovat v dalším čísle.
Organizátory byly tradičně Josef Mudruňka a Zdenda Hyxa.
Dětský den v Medlešicích aneb Medlešické sportovní radovánky
V neděli 8.6. ve 14:00 hod. byl slavnostně zapálen olympijský oheň a tím byla otevřena brána
parku pro sportovce ze všech koutů našeho okresu. Pro děti tu byla spousta soutěží, tance a
her, řádění na skákacím hradu, airsoft, proběhlo i pasování prvňáčků na čtenáře.
Vše spojovalo jediné téma: starověké olympijské hry. Dětem se u nás snad líbilo a nám s nimi
také. Tak zase do roka a do dne. Ahoooj.

Akce, které nás čekají

Medlešické posvícení s baronem
13.9.2014 nás čeká velká sláva. Na fotbalovém hřišti proběhne turnaj o posvícenskou kachnu
a v parku bude připraven slavnostní program pro všechny Medlešáky.
Den zahájíme poutní mší, čeká nás vystoupení dětí z mateřské školky, skákací hrad, řada
soutěží pro velké i malé, plno jídla, pití a přijede i pan baron Wiedersperg se svou rodinou.
V dalším čísle budete informováni podrobněji o programu celého posvícení.
Všichni jste srdečně zváni.

Historické okénko
Jak měly Medlešice málem svou vlastní školu

Medlešice svou vlastní školu nikdy neměly. Nicméně v jednu chvíli, právě před sto čtyřiceti
lety, k ní měly hodně blízko.
V roce 1874 se jednalo o stavbě nové školy v Mikulovicích – v obci, k níž byly Medlešice
přifařeny a kde tedy měly od tereziánských a josefinských reforem i svou školu. Medlešice
byly tehdy podle výše placených daní největší obcí farnosti – odváděly 97 zlatých ročně,
zatímco Mikulovice 82 zl., Dražkovice 71 zl. a Blato 48 zl. Co se týče samotného počtu
obyvatel, byly rozdíly ještě výraznější. V roce 1880 měly Medlešice 600 obyvatel (z toho 7
Židů), zatímco Dražkovice 383 (6 Židů), Mikulovice jen 338 a Blato 322 (7 Židů). Počet
medlešických obyvatel klesal a mikulovických narůstal až v dalším půlstoletí.
Medlešičtí pochopili, že mají unikátní příležitost získat vlastní školu. Aby nemuseli přispívat
na stavbu školy mikulovické, chtěla medlešická obec postavit svou vlastní, jednotřídní.
Požádala pardubickou c. a k. okresní školní radu o povolení. Po jednoznačném zamítnutí ze
strany mikulovické místní školní rady (právě před 140 lety – 23. dubna 1874) ale zamítla
medlešickou žádost i okresní školní rada.
Tím začalo několikaleté období bojkotu jednání mikulovické místní školní rady ze strany
Medlešických – tím, že nechodili na schůze, znemožňovali její jednání. V letech 1876 a 1877
žádala medlešická obec o povolení stavět školu dokonce na ministerstvu školství a kultury ve
Vídni, avšak neúspěšně.
Tím se ale zdržovala i výstavba nové mikulovické školy. Až po opakovaném neúspěchu to
Medlešičtí „vzdali“. Nová škola v Mikulovicích byla dostavěna v roce 1879, slavnostně
vysvěcena o rok později. Je to v zásadě tatáž budova, která po úpravách a dostavbách slouží
jako škola dodnes.
Zdroj: Státní okresní archiv Pardubice - Jednací protokoly Místní školní rady Mikulovice
1873-1881; Pamětní kniha obce Mikulovic.
Text

Stanislav Balík

Legionáři
Dnes pootevřeme okenice doby první republiky a prohlédneme si několik fotografií s aktéry

této lidské etapy.
Paní Jitka Mačátová nám poskytla materiál i s popisem. Děkujeme

Zleva nahoře: 1. pan Nepovím (bydlel vedle hasičské zbrojnice), 2. Josef Vinkler, 3.
Stanislav Teplý, 4. Karel Nežádal (otec Zdeny Mňukové), 5. Josef Mazura (otec Josefa
a Honzy), 6. František Šmahel (č. p. 62), 7. František Kaňka (bydleli vedle
Bartoníčkových), 8. František Večerník (otec p. Zachové), 9. Jan Boháč ) dědeček Z.
Dvořákové – Paulové), 10. František Mádlo (dědeček p. Hromkové).

František Šmahel
Byl vyučený kamnář, bydlel v domě č.p.62
(jak bydlí nyní Pešavovi).
Jeho bratrem byl Vincenc Šmahel – švec z domu č.p.
61.

Josef Fiala v legionářském klobouku (medaile)
Italský legionář se svou ženou Marií (rodiče paní Vilímové)

Noví občánci

Matěj Sokol
Dne 21.4.2014 spatřil
náš svět nový občánek Medlešic Matěj.
Narodil se chvilku před půl třetí
odpoledne v chrudimské porodnici..
Maminka Lenka byla samozřejmě při
tom a věřte, nechyběl ani tatínek Libor.
A v těchto dnech už zkouší kvalitu
medlešických silnic ve svém parádním
kočárku a má se čile k světu.

Rodičům moc gratulujeme a přejeme krásné chvilky s malým dárečkem.
Matějovi přejeme hodně zdravíčka, lásky a času na hraní., úsměv po mamince a tvrdou
smeč po tatínkovi.

Tisk tohoto čísla zajišťují České dráhy, a.s.
Děkujeme

Konec tohoto čísla věnuji vám všem. Chtěla bych vám popřát hodně odpočinku, času pro
sebe a své blízké, radost z toulání a noční oblohy. Prostě všeho, co k létu patří a čeho se
nám přes rok nedostává. Užívejte si s radostí, úsměvem a plnou hrstí malin v puse.
Dobrou chuť.
Daniela
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