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Dobrý den, ahoj, milí Medlešáci, 

letošní rok byl plný změn a nových událostí, ať už těch veselých, či 

méně příjemných. Konečně jsme se vrátili do života po covidové době, 

rozjela se kultura, společenský život, setkávání lidí – to, co nám tolik 

chybělo. I když s námi tahle nemoc už bude napořád, je potřeba se s ní 

naučit žít. Venku, doma, s přáteli a rodinou, ale hlavně vesele. 

Událo se mnoho nového – o válce, energetické krizi, politice i životech 

slavných toho víme dost z televize a internetu. Ale co se děje v naší 

vesničce a okolí? Medlešické noviny Vám znovu budou přinášet 

informace o aktuálním dění. Vždy při nástupu nového ročního období 

nás čekejte ve svých schránkách. Jednou za tři měsíce se tak dozvíte to, 

co možná kvůli cestování přes výkopy nestíháte sledovat. 

Osadní výbor 

Koncem září proběhly po čtyřech letech volby do osadního výboru. 

Naše řady po dlouhodobé spolupráci opustili Aleš Musil a Václav 

Dobrovolný. Oběma bych ráda poděkovala za jejich práci a čas, který 

věnovali naší obci.  



Nynější složení se skládá z šesti členů: Vladimír Hnízdo, Martin 

Hošman, Jan Michálek, Patrik Valenta, Jana Rotreklová a předsedkyní 

je Daniela Mihulková. Kontakty na všechny členy naleznete na webu. 

Chtěla bych poděkovat všem, kdo se voleb zúčastnili, i těm, kteří přitom 

vyjádřili poděkování za naši práci či nápady na její zlepšení. Velké díky 

patří i Daně Šírové, Iloně Němcové a Slávce Blažkové, za organizaci 

voleb. Informace k práci osadního výboru naleznete na stránkách 

www.medlesice.com, v záložce osadní výbor. Schůzky se konají 

pravidelně, vždy první středu v měsíci od 19:00 hod. v Hospůdce  

u Marka. 

Krátké zhodnocení naší práce 

1) Kanalizace – účastníme se kontrolních dnů (1x za 14 dní), řešíme 

problémy spojené s dodávkou vody, opravou veřejného osvětlení, 

opravou povrchu vozovek, vybíráme smlouvy a vizualizace a předáváme 

je patřičným úřadům, účastníme se jednání se zhotovitelem i vedením 

města. Informace a zápisy z kontrolních dnů lze najít na stránkách 

www.medlesice.com, v záložce Kanalizace. 

Harmonogram prací s výhledem do konce roku: 

a) Na silnici II. třídy došlo k obnově vodorovného dopravního značení. 

Kvůli technologickým postupům v běžné barvě, teprve příští rok dojde  

k nátěru trvalejšímu, tzv. plastovou barvou. 

b) Kamerové zkoušky objevily závady na stoce C2-2 ve dvoře u zastávky. 

Dojde k opravě těchto závad a dokončení nevybudovaných přípojek. 

c) Dokončení stoky A3 k nádraží, stoky A k cyklostezce. 

d) Pokračování prací na stoce C1-1 podél akátů. Proběhla zde řada 

jednání ohledně minimalizace škod na kořenovém sytému dřevin. Práce 

by měly být dokončeny do konce listopadu. 

e) Od 14. 11. budou prováděny opravy závad na stokách C-2, E, E1 

 



f) Průběžně budou prováděny přípojky a opravy chodníků. 

Při dodržení plánu, dojde v prosinci k zahájení prací na zbývajících 

stokách odbočujících ze stoky A, v úvahu připadají stoky A2, A4, A5        

a výtlak V3. O konkrétních stokách bude rozhodnuto na základě vývoje 

klimatických podmínek. (Nyní probíhají práce v ulici Nádražní III.) 

Zhotovitel počítá s vánočním klidem. Práce budou ukončeny 16. 12.  

a následně zahájeny nejdříve 9. 1. 2023. 

2) Oprava zámecké střechy – mansard (havarijní stav, zatékání). Nyní je 

střecha plně opravena. 

3) Oprava nové zvoničky 

4) Oprava tenisového kurtu, úprava betonových obrubníků a výměna 

pletiva. Příští rok proběhne výměna poslední části k Dřevoně. 

5) Instalace nové lavičky ke Kaštánku. 

6) Průběžně řešeno sekání trávy, zástřih keřů u hlavní silnice (pro rok 

2023 navýšen zástřih na 5 zástřihů), zástřih keřů a stromů u pomníku, 

zámeckém parku, u hřiště a k cyklostezce. 

7) Provedena tahová zkouška u stoleté lípy, která dopadla dobře, 

stabilita lípy je v pořádku, dojde k ořezu suchých větví. 

8) Průběžně řešen úklid kolem kontejnerů, autobusové zastávky, vývoz 

odpadů-hlavně textil. 

9) Biopopelnice se nyní budou vyvážet 1x za 14 dní. 

Termíny: 16.11., 30.11., 14.12., 28.12., 11.1., 25.1., 8.2., 22.2, 8.3. 

10) Vypracování a prezentace participativního projektu- Tvořím 

Chrudim na doplnění dětského hřiště hracími prvky. Bohužel jsme 

skončili na 4. místě o pouhé 4 body. 

 



11) Pomoc MÚ Chrudim s vypracováním projektu – Norské fondy na 

obnovu našeho zámku. Došlo ke krácení dotací a projekt neprošel do 

závěrečného kola. 

12) Jednání o přípravě projektu k novému Multifunkčnímu centru  

a nové hasičské zbrojnici. 

13) Dlouhodobě řešíme vybudování elektrické přípojky na zámek (ze 

sbírky Dagmar Peckové), důvodem je nedostačující připojení na kulturní 

akce, které v parku pořádáme. 

14) Dlouhodobě řešíme i přípojku vody a elektřiny na náš kurt,  

s ohledem na letní období a nedostatečné zavlažování, zvýšenou 

prašnost a nemožnost řádně kurt využívat. 

Daniela Mihulková za osadní výbor Medlešice 

M klub Medlešice 

I náš M klub se probudil 

z nuceného covidového spánku 

a obnovil tradici pořádání akcí. 

V březnu zajistil pro děti 

program na Dětském karnevalu, 

který se konal v pražírně kávy 

World coffee Medlešice. 

Výtěžek ze vstupného byl 

věnován na konto ČČK. 

Dále jsme v dubnu připravili 

soutěže a tím pomohli SDH 

Medlešice s každoročním 

pořádáním pálení čarodějnic. 

Největší a již legendární počin 

proběhl v říjnu, po dvouleté přestávce, zámecké strašení 2022, kterého 

si přišlo užít 464 návštěvníků. Děkujeme za podporu a těšíme se na další 

akce, kde Vás potkáme! A kde, že se můžeme vidět? 



V sobotu 3. prosince se uskuteční ČERTOVSKÝ REJ V Medlešicích. 

V 15:00 očekávejte začátek ČERTOVSKÉ PROCHÁZKY u zámku. Další 

mapa trasy bude včas zveřejněna na www.medlesice.com a Facebooku 

Mklubu. V 17:00 se otevře na hřišti PEKLO pro všechny generace! Děti 

dostanou odměnu za odvahu a pro rodiče bude ke koupi svařáček. 

Kostýmy všech vítány. Těšíme se na Vás a na hříšníky obzvlášť! 

5. prosince 2022 se uskuteční tradiční Mikulášská obchůzka v 

Medlešicích. Návštěvu Mikuláše domů je zapotřebí předem objednat na 

tel. č. 725 570 529. 

SDH Medlešice 

Vážení sousedé, jsme rádi, že jsme dostali prostor informovat Vás  

o dění ve sboru dobrovolných hasičů. Děkujeme všem, kdo nás 

podporují, a jsme rádi, že se můžeme společně setkávat na akcích, které 

pořádáme. To je pro nás důkazem, že vložený čas a úsilí při jejich 

přípravě přináší něco pozitivního nám všem.  

Letošní rok pro nás začal zvesela, protože v sobotu 5. března se po roční 

pauze opět konal 

náš hasičský ples. 

I tento rok jsme 

využili krásný sál  

v Dubanech a 

večerem nás 

provázela 

skupina Lyra 

Club. Zlatým 

Rádi bychom obnovili pravidelné vydávání Medlešických novin  

v plném rozsahu, ale vzhledem k rostoucím nákladům je možné, že 

budou noviny vydávány v menším množství a budou přednostně 

zasílány na email občanům Medlešic a zveřejněny na 

www.medlesice.com. Proto bychom Vás chtěli požádat, pokud máte 

zájem o zaslání Medlešických novin elektronickou cestou, zašlete do 

konce prosince váš email na mklub.medlesice@centrum.cz 

http://www.medlesice.com/


hřebem pak byla bohatá tombola. Sál byl téměř vyprodán a to i přes 

kolizi termínu plesu s jarními prázdninami. Jsme moc rádi, že jsme se po 

tak dlouhé době mohli opět sejít. Komu to letos nevyšlo, bude mít šanci 

příští rok, přípravy už jsou v plném proudu. 

Začátkem dubna jsme uspořádali každoroční sběr železného šrotu  

a elektroodpadu. I díky Vám jsme naplnili dva valníky a dohromady se 

sesbíralo 3 280 kg šrotu. Finance získané za sběr odpadů nám pomáhají 

financovat především akce, které v průběhu roku pořádáme, a nové 

vybavení a aktivity pro mladé hasiče. Na jaře příštího roku tato akce 

proběhne také. O přesném termínu Vás budeme v předstihu 

informovat. Železný šrot a především elektroodpad můžete v průběhu 

celého roku odkládat na určeném místě u naší zbrojnice. 

V sobotu 23. července proběhla naše největší akce, jíž je soutěž  

O Medlešický putovní pohár. Tradičním předskokanem soutěže je 

dětské dopoledne. Pro děti jsme si připravili soutěžní stanoviště, po 

jejichž 

absolvování si 

odnesly 

drobné 

odměny. K 

dispozici byl i 

skákací hrad. 

Vlastní soutěž 

v netradičním 

požárním 

útoku 

odstartovala 

po 14. 

hodině. Letos 

s námi změřily své síly týmy z Heřmanova Městce, Markovic, Libkova, 

Polánky a Kostelce u HM. Poslední jmenovaný tým přijel obhájit loňské 

vítězství, což se mu podařilo a navíc stanovil nový rekord tratě s časem 

1:04:16. Vítězství tak bylo opravdu zasloužené. Po soutěži následovala 

volná zábava až do večerních hodin. 



 

Dnes již neodmyslitelnou součástí našeho sboru je kroužek Mladých 

hasičů. V následujících řádcích bychom se rádi pochlubili, co všechno   

v letošním roce naši nejmenší stihli zvládnout. 

V období 

od září do 

června se 

scházíme 

každý 

pátek od 

16 hodin. 

Za 

příznivého 

počasí se 

věnujeme 

venkovním 

aktivitám, 

mezi které 

patří především různé disciplíny požárního sportu, ale i topografie, 

Mezi naše další aktivity v tomto roce patřila: 

30. dubna účast na okrskovém kole soutěže v požárním útoku v 

Markovicích a ten samý den i požární dozor při pálení čarodějnic  

v Medlešicích. 

1. května pomoc při stavění máje na Resselově náměstí Chrudimi  

a stavění máje v Medlešicích. 

21. května požární dozor na Apetit festu v Klášterních zahradách  

v Chrudimi. 

18. června Hasičsko-gulášové klání v Kostěnicích. 

26. července a 10. srpna doprava několika tun potravin pro hasiče 

zasahující u požárů v NP České Švýcarsko. 

4. a 5. září účast na oslavách 150 let od založení sboru dobrovolných 

hasičů v Chrudimi. 

 



střelba ze vzduchovky či běžné kolektivní hry. Děti mají nejradši 

„mokré“ tréninky věnované královské disciplíně požárního sportu, jíž je 

požární útok. Pokud počasí nepřeje, využíváme zázemí na medlešickém 

zámku a učíme se o požární ochraně, procvičujeme zdravovědu, 

uzlování atp. 

Co všechno letos náš hasičský potěr zvládl? 

První letošní soutěž proběhla 18. června v Hošťalovicích. Další víkend 

následovala soutěž O pohár starosty obce Jezbořice, kde se nám 

bohužel nepovedl první pokus, a i když jsme v druhém kole zaběhli 

druhý nejrychlejší čas, v celkovém součtu jsme skončili až na sedmém 

místě.  

V pátek 1. července proběhla poslední předprázdninová schůzka  

v netradičním pojetí. Na trénink se přišli podívat i rodiče dětí  

a kamarádi, takže se trénovalo za vydatné podpory diváků. Po tréninku 

jsme si ugrilovali maso, opekli špekáčky a točila se limonáda. Protože 

děti neměly trénování dost, tak mašina běžela až do večera.  

Dále jsme letos stihli ještě netradiční soutěž v Dobývání dubanského 

mostu a mladí hasiči byli také součástí oslav 150. výročí od založení SDH 

Chrudim, kde se zúčastnili dětské soutěže v požárním útoku, která 

proběhla přímo na Resselově náměstí. Zde skončili na 5. místě. 

Poslední letošní soutěží, které jsme se zúčastnili, byl Závod požárnické 

všestrannosti 9. října v Proseči u Skutče.  

Více informací o činnosti sboru najdete na: 

facebookovém profilu https://www.facebook.com/SDHMedlesice  

nebo na našich webových stránkách http://sdhmedlesice.webnode.cz/ 

 

Do konce letošního roku nás čeká ještě jedna významná akce, kterou 

pořádáme především pro radost těch nejmenších. Tou akcí je rozsvícení 

vánočního stromu 28. 11. od 16:00. Všichni jste srdečně zváni! 

 

 

http://sdhmedlesice.webnode.cz/


Mateřská škola 

V září jsme ve 

školce přivítali 

nové děti a 

přijel za námi 

pan loutkář s 

pohádkou Kluci 

z pohádek.  

V MŠ Strojařů  

v Chrudimi 

jsme 15. 9. 

navštívili malé 

cirkusové 

představení, 21. 9. si tam naši předškoláci užili den bez aut a 3. 10. jsme 

se do chrudimské školky vypravili se všemi dětmi na krásné představení 

Kamarádi papoušci.  

Také jsme sledovali 

cestu zrníčka až ke 

chlebu, zkusili si 

vyrobit nejdříve 

koláč z látek  

a potom jsme si 

upekli pizzu. 

Poznávali a třídili 

jsme ovoce a 

zeleninu, uvařili si 

jablečný kompot  

a upekli brambory  

v popelu. Když se začaly barvit stromy v parku, sbírali jsme ořechy, 

kaštany i žaludy. Na konci října jsme jeli do Chrudimi znovu – tentokrát 

do divadla K.Pippicha na pohádku Vodník Česílko.  

 



Do diáře 

 Prosincové víkendy – Adventní čas na zámku Slatiňany 

 Jednou měsíčně (většinou ke konci) zajíždí do obce Medlešice na 

autobusovou zastávku Rybářství Babákov s nabídkou chlazených 

pstruhů z vlastního chovu a rybích pochoutek. Termín dovozu je 

zveřejněn na Facebooku a www.medlesice.com.  

26. 11. – Kateřinské posvícení Chrudim 

27. 11. – Rozsvícení vánočního stromu - Resselovo náměstí 

v Chrudimi od 17:00 + akce v Muzeu loutkářských kultur 

28. 11. – Rozsvícení vánočního stromku Medlešice od 16:00 

3. 12. – ČERTOVSKÝ REJ Medlešice – 15:00 u zámku 

3. 12. – Sladké Vánoce – jarmark - Zámek Pardubice 

5. 12. – Mikulášská obchůzka Medlešice 

17. 12. – Vánoční koncert v pražírně kávy World Coffee Medlešice 

 



Proč? 

Na závěr nová tradice – krátká a snad i poučná jazyková zajímavost. Ta 

dnešní, první, musí být tematická.  

Proč se používá na novoročenkách zkratka PF nebo sousloví „Pour 

félicter“? A víte, že je to česká a slovenská zvyklost? 

 

Další informace 

Nově můžete v naší vesnici využít služby pro vyzvedávání a posílání 

Vašich zásilek, konkrétně se jedná o: 

 pobočku PPL v Potravinách Ajka, Medlešice 37 

 pobočku Zásilkovny ve World Coffee pražírně kávy, Medlešice 51 

Pokud se chcete dozvědět o aktuálně pořádaných akcích v Medlešicích, 

sledujte nejen Facebook Mklubu a www.medlesice.com, ale také web 

https://worldcoffee.cz/ a Facebook pražírny kávy World Coffee, kde se 

koná mnoho kulturních a společenských akcí. 

 

Předchůdkyněmi dnešních novoročenek byla grafická umělecká díla, 

jimiž výtvarníci přáli svým známým a mecenášům. Umělci v nich 

zobrazovali očekávání, obavy, ale i naděje od nového roku. 

 Tzv. omluvenky, první novoročenky, si nechal vyrobit v roce 1827 

kvůli nedostatku času Karel Chotek, nejvyšší purkrabí Českého 

království. Důvtipně se tak omluvil z tehdejšího zvyku – osobně 

navštívit všechny přátele a známé s přáním do nového roku. Nejspíše 

proto, že byla francouzština v té době jazykem vzdělanců a šlechty, 

vypůjčil si hrabě do svých omluvenek heslo „Pour féliciter“ (česky 

„pro štěstí“). Snad proto, aby dodal svým omluvenkám a sobě 

samému punc světovosti. 

 

 

http://www.medlesice.com/


Slovo závěrem 

Doufáme, že Vás obnovená tradice Medlešických novin potěšila  

a radostně jste dočetli až sem, na samotný závěr.  

V adventním čase si více než kdy jindy uvědomujeme důležitost 

udržování dobrých vztahů se všemi lidmi okolo nás, přejeme si hezké 

Vánoce a šťastný nový rok a zajímáme se, co je nového, ale i jak kdo 

hodnotí uplynulé měsíce. A to je také posláním našich novin – 

informovat Vás o tom, co se děje tak blízko, v naší vesnici, a mnozí z nás 

o tom možná ani neví. A žít v nevědomosti je přeci veliká škoda. 

Užívejte adventní dny, odpočiňte si, naberte síly na novoroční 

předsevzetí a nezapomeňte, že: Medlešice, co je více?! 

Za Mklub Medlešice Zuzka a kolektiv autorů 

 

Děkujeme všem autorům za jejich články a fotografie. 

Vaše náměty, postřehy, pozvánky a fotografie z vesnice nám můžete 

posílat na : veletova.zuzana@seznam.cz, mklub.medlesice@centrum.cz 

Už teď se těšíme na jarní vydání! 

 

 

Tisk novin zajišťuje: 

Děkujeme Ing. Milanu Kuštovi za podporu. 

 

 

Medlešické noviny vydává Mklub Medlešice, 

mklub.medlesice@centrum.cz, jazyková úprava: Zuzana Veletová, 

noviny jsou zapsány do databáze periodického tisku – MK ČR E 19802 

mailto:veletova.zuzana@seznam.cz
mailto:mklub.medlesice@centrum.cz

