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Dobrý den, ahoj, milí Medlešáci, 
zdravím Vás na dálku a přeji příjemné letní chvilky. S tímto číslem nebylo letos počítáno, 
ale uvědomili jsme si, že bude nejlepší Vás informovat o nastávajících důležitých věcech 
prostřednictvím listů.  
Náplní novin budou pouze čtyři body: oslava medlešického posvícení, vytyčení 
požadavků naší obce na příští rok, volba členů osadního výboru na další čtyřleté období a 
pozvánka na výuku angličtiny u nás na zámku. 
 
Uzávěrka příštího čísla  -  září 2014 
 

 

 
 

Medlešické posvícení 
 
Dne  13.9.2014  nás čeká zajímavý program v zámeckém parku.  
Začneme zlehounka – v 11:00 hod. si vezme slovo pan farář a zahájí posvícení poutní 
mší.  
Od 13:00 hod. zhlédneme na parketu představení medlešické MŠ (tím nás reprezentovala 
na celorepublikovém kole MŠ v Nymburce) na téma V moři je místa dost.  
Pódiový program bude pokračovat např. vystoupením pěveckého sboru Tralaláček,  
uvidíme tanec s pejskem, zahraje hudba k poslechu i tanci a v blízkém okolí si budou 
moci zasoutěžit velcí i malí. 
Nesmíme zapomenout na soutěž ve stínání posvícenského kohouta, která se týká spíše 
pánů. Ale dámy, nebojte se, pro vás je tu soutěž také. Tradi ční posvícenský koláč, 
buchta, prostě sladká dobrota je jistě vaší silnou stránkou. Neváhejte a přihlaste se na 
stránkách Medlešic či Janě Rotreklové na tel. 725 570 529.  A hlavně nezapomeňte vzít 
ten poklad v sobotu s sebou na ochutnání, neboť můžete vyhrát krásné ceny a podělit se o 
svůj recept s ostatními. 
Na letošní posvícení byl pozván i baron Ferdinand Freiherr v. Wiedersperg – Leonrod 
s rodinou, a proto celá akce probíhá v našem zámeckém parku. 



 
Také občerstvení bude zajištěno. O svůj pitný režim nemusíte mít strach a mlsné jazýčky 
si také přijdou na své. 
Konec je naplánován na 16:00 – 17:00 hod.  
Poté si dáme lehkou zdravotní procházku a budeme vesele pokračovat v juchání a oslavě 
naší vesničky na rybníku U Žabáka (na Průšáku). Kde bude na posvícenské zábavě od 
19:00 hod hrát hudební skupina STARÁ RAŠELINA. 
Pokud by měl někdo z vás chuť pomoci při oslavách naší obce, budeme jen rádi. 
 
 
Požadavky na rok 2015 

 
V září čeká členy osadních výborů schůzka a poté navržení požadavků naší obce pro rok 
2015. Chtěli bychom Vás poprosit o spolupráci a společné vytyčení bodů na příští rok. 
Zamyslete se, prosím, a Vaše návrhy vhazujte do schránek, či ještě raději prokonzultujte 
se členy osadního výboru: 
Martin Hošman, Daniela Mihulková, Aleš Musil, Jana Rotreklová 
 
Schůzka osadního výboru, která bude řešit vaše požadavky, zasedne ve středu 
20.8.2014  v 19:00 hod. na zámku. Všichni jste srdečně zváni. 

 
 

Volby do osadního výboru 
 
V říjnu nás čekají komunální volby a my tím i tradičně vyhlašujeme volby do osadního 
výboru v místní části Medlešice. 
Po odvolení do obecního zastupitelstva se budete moci vyjádřit k otázce obce tím, že 
vstoupíte do místnosti M klubu a zvolíte si členy nového osadního výboru.  

 
My se na vás obracíme s prosbou a novou možností. Pokud má někdo z vás zájem zastávat 
tuto nelehkou práci, je vítán. Nechť se nahlásí a bude zaevidován na volební listině. 
kontakt:  Daniela Mihulková (mihulkova.daniela@centrum.cz), Jana Rotreklová 
(Rotreklova@kcod.cd.cz) 
 
 

Snad jen pár právních informací k osadním výborům. 

Dle §120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, může 
zastupitelstvo města v částech města zřídit osadní nebo místní výbory (dále jen "osadní 
výbor”). 

     Osadní výbor má minimálně 3 členy. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo města. 

Osadní výbor je oprávněn 

a. předkládat zastupitelstvu města, radě města a výborům návrhy týkající se rozvoje části 
města a rozpočtu města 

b. vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu města a radě města k rozhodnutí, 
pokud se týkají části města 

c. vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k 
trvalému pobytu v části města, orgánům města 



 
 
 

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ  
DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE  

 

Dne: 14.8.2014                  od 7:30 hod.  do 15:00 hod. 
                                                                              
 

Důvodem přerušení dodávky elektrické energie jsou neodkladné práce 
na zařízení. 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
ANGLIČTINA PRO DĚTI na zámku v Medlešicích 
 
 Výuka je určena: 

1. dětem mateřských škol (od 5 let) 
 2. dětem základní školy 1., 2., nebo  3.třída (samozřejmě skupinku tvoří stejně staří žáci) 

S dětmi probereme slovní zásobu týkající se bezprostředně dětského světa např. na téma barvy, 
hračky, rodina, zvířátka, atd. Dále se děti naučí recitovat anglické básničky, říkadla a zpívat písničky 
v angličtině. Výuka probíhá zábavnou formou her, soutěží, pojmenovávání obrázku a jinými 
aktivitami, které děti baví a zároveň je motivují učit se něco nového. 
 
Děti, co už chodí do školy, se naučí reagovat na základní anglické fráze, ty co už umí číst, budou 
postupně procvičovat všechny základní jazykové dovednosti (tzn. mluvení, psaní, čtení, jednoduché 
poslechy). 
 
Platební podmínky a cena:  
Cena se odvíjí od počtu dětí v kurzu. Jeden kurz může navštěvovat maximálně 6 dětí!  Výuková 
hodina trvá 45min. Celý školní rok je rozdělen do 2 semestrů po 17 týdnech a platí se vždy každý 
semestr zvlášť, což je určitě pohodlnější, než dávat celou sumu najednou. Kurzovné se platí vždy před 
začátkem každého semestru a je nevratné. V případě zrušení hodiny lektorem či mateřskou 
školou/skupinkou (velká nemocnost, organizační důvody) dojde k nahrazení v domluveném termínu. 
V případě nemoci či nepřítomnosti dítěte tato hodina danému dítěti propadá. V ceně kurzu jsou 
veškeré materiály, na Vás je pořídit dětem desky, do kterých si je budou moci zakládat. Poslední 
hodina celého kurzu v červnu je formou ukázkové hodiny s krátkou besídkou, takže rodiče či 
prarodiče se mohou přijít podívat, co se všechno jejich ratolesti za celý rok naučily ☺ 
 

Počet dětí v kurzu  Cena za semestr/ dítě 
6 850 Kč 
5 1020 Kč 
4 1275 Kč 

 
 



 
 
ANGLIČTINA pro úplné začátečníky na zámku v Medlešicích 
 
Výuka je určena: 
Pro úplné začátečníky v anglickém jazyce.  
 
Platební podmínky a cena:  
Do kurzu se mohou přihlásit 2-4 účastníci. Cena se odvíjí dle počtu účastníků v kurzu a délky 
vyučovací hodiny 60 nebo 90 minut viz. tabulka. Výuka ve školním roce 2014/2015 bude 
rozdělena do dvou semestrů po 17 týdnech a platí se vždy každý semestr zvlášť, což je určitě 
pohodlnější, než dávat celou sumu najednou. Kurzovné se platí vždy před začátkem každého 
semestru a je nevratné. V případě zrušení hodiny lektorem dojde k nahrazení v domluveném 
termínu. V případě nemoci či nepřítomnosti účastníka na kurzu mu tato hodina propadá. Kurz 
lze stornovat více jak 24h před začátkem výuky celou skupinkou– pak lze propadlou 
hodinu nahradit v domluveném termínu. Při stornu méně jak 24h před začátkem výuky 
Vám hodina propadá. 
 

Počet účastníků v kurzu Cena za semestr/ 
účastníka/60minut 

4 1275 Kč 
3 1700 Kč 
2 2550 Kč 

 

Počet účastníků v kurzu Cena za semestr/ 
účastníka/90minut 

4 1900 Kč 
3 2550 Kč 
2 3820 Kč 

 
Kurz bude probíhat podle učebnice NEW ENGLISH FILE beginner  Student´s book (cca 
546Kč) - učebnice + Workbook  (cca 259Kč)- pracovní sešit. Učebnici s pracovním sešitem si 
zajistí buď každý účastník sám, nebo je můžeme objednat hromadně. 
Výuka je zaměřená na procvičení všech jazykových dovedností, tzn. poslech, čtení, psaní, 
mluvení. Výuka probíhá v angličtině a snažím se, aby hodina byla zajímavá, praktická a 
abyste si z ní odnesli, co nejvíce. Takže pokud máte zájem a čas, neváhejte se přihlásit ☺  
Mgr. Silvie Benešová 
 
Přihlásit do kurzu je možné na email: mklub.medlesice@centrum.cz nebo na tel. 725570529. 
 
Užívejte slunce, vody, krásy a lásky kolem sebe a nezapomínejte na sebe.   
   

Daniela 
 
 

Medlešické noviny vydává M klub Medlešice; mklub.medlesice@centrum.cz; 
Jazyková úprava: Miroslava Václavková; noviny jsou zapsány do databáze 
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