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Dobrý den, ahoj, milí Medlešáci, 

je tady jaro a s ním i první vydání Medlešických novin v roce 2023. Jak 

jsme slibovali v zimním speciálu, vždy při nástupu nového ročního 

období nás čekejte ve svých schránkách. 

Zimní měsíce nám všem snad přinesly klid a čas na naše blízké, užili 

jsme si sněhu, díky kterému jsem mnoho z Vás i s dětmi potkala ve 

vesnici na sáňkách a bobech, odvážnější dokonce na běžkách. 

S nástupem měsíce března nás potěšily slunečné dny, ale nezapomeňte, 

že pranostika praví: „Březnové slunce má krátké ruce a dlouhý kabát.“  

Jistě už se těšíte na zahrádkaření, které se pomalu ale jistě rozjíždí, na 

opékání prvních buřtů a také grilování. Než se ale pustíte do těchto 

jarních činností, pojďte s námi zavzpomínat, co se událo v naší vesnici 

v zimě a přečíst si, co nás čeká v dalším období. 

Osadní výbor 

KANALIZACE 

Veřejné projednání 4. 1. 2023 

Od 16.00 proběhlo v zámku jednání představitelů města Chrudim, 

zástupců společnosti Agrostav a našich občanů.  



Předmětem jednání bylo: 

 zhodnocení stávajícího stavu a představení harmonogramu na rok 

2023, vč. oprav komunikací 

 představení postupu prací ve slepých uličkách 

 možnosti parkování soukromých vozidel během prací ve slepých 

uličkách 

 představení způsobu prevence statických problémů vlivem výstavby 

 dotazy a stížnosti občanů 

Účast byla opravdu vysoká, sešlo se nás kolem 120 obyvatel obce. 

Atmosféra byla chvílemi vypjatá, ale všichni jsme se rozešli s vírou, že 

bude brzy líp. 

Veřejné jednání v pivovarské hospodě 13. 3. 2023   

Kvůli častým stížnostem na nevyhovující stav komunikací (znečištění, 

výtluky), nelogický postup stavebních prací a nedostatečnou 

komunikaci jsme iniciovali schůzku s představiteli města Chrudim            

a společnosti Agrostav. Přednesli jsme stížnosti, občané sdělili své 

dotazy a komunikovali jsme veřejně možná řešení.  

Výstupem z jednání jsou následující body: 

- častější úklid komunikací 1x týdně (použití čistícího vozu) 

- zásypy výtluků 1x týdně 

- provizorní úprava povrchu komunikace k rybníku Průšák  

- včasné informování občanů v lokalitě, kde budou probíhat 

stavební práce (letáky do schránek) 

SCHŮZKA OSADNÍHO VÝBORU 1. 2. 2023 

 řešení úklidu autobusových zastávek a v místech kolem kontejnerů 

 oprava vývěsní desky 

 připomínky ke kontrolnímu dnu 9. 2. 2023 (výstavba kanalizace) 

 řešení vodovodní přípojky a povrchu komunikace (směr Špačkovi) 

Projekt je dokončen, nyní je v připomínkovém řízení. 



 řešení elektrické přípojky v zámku. Projekt dokončen a také je            

v připomínkovém řízení 

 lípa – provedení zdravotního řezu suchých větví na jaře 

 řešení vodovodní a elektrické přípojky na hřiště 

 participativní projekt na doplnění dětského hřiště (pyramida, 

houpací hnízdo) nebude realizován. V hlasování jsme prohráli o dva 

body.  

 projekt – Sázíme stromy, prostudování podmínek a zvážení podání 

projektu 

 

Ukliďme Medlešice a okolí 

Každý z Vás, kdo má zájem přiložit ruku k dílu při úklidu naší obce, je 

vítán. 

Termín: 7. – 16. dubna 2023 

Materiál k vyzvednutí: 

pytle na odpad, 

rukavice, samolepky 

pro děti jako 

poděkování (Daniela 

Mihulková, č.p. 24) 

Odpad přistavíme ke kontejnerům (horní část 

obce), 

hřiště (travnatá plocha u kurtů-spodní část 

obce) 

svoz zajistí TS Chrudim v pondělí 17. 4. 2023 

                                          Osadní výbor Medlešice 

 

 



M klub Medlešice 

Ani náš Mklub po podzimním zámeckém strašení nezahálel a nachystal 

si pro všechny obyvatele Medlešic další akce.  

V sobotu 3. 12. se uskutečnil historicky první Čertovský rej, který 

provedl od 15:00 malé i velké čerty procházkou po celé vesnici. Cestou 

se povídalo, strašilo, zpívalo, hrály koledy a samozřejmě se vystrkovaly 

rohy a 

dupalo se 

kopytem.  

Od 17:00 

na všechny 

čekalo 

peklo 

v altánku u 

pivovaru. 

Mikuláš a 

jeho 

pomocníci 

měli 

nachystané 

bohaté občerstvení a balíčky pro všechny děti. Jsme rádi, že byl rej 

zakončený jako milé setkání mnoha malých i velkých čertů a dalších 

obyvatel vesnice, kteří si přišli popovídat a zahřát se u něčeho dobrého. 

Přesně proto máme takové akce rádi. Děkujeme za účast a pomoc          

a těšíme se na další ročník! 

Mikuláš ale nezapomněl ani na děti, které jeho návštěvu očekávaly 

doma, a v pondělí 5. 12. se uskutečnila i klasická obchůzka. 

Naše členky neopomenuly ani důležitost vánoční výzdoby, a proto se 

v úterý 13. 12. mohli všichni sejít v zámecké knihovně, kde proběhla 

vánoční výtvarná dílna, konkrétně se vyráběly lucerničky. 



Poslední akcí, kterou jsme stihli před vydáním jarních novin, byl tradiční 

MDŽ babinec, který se konal v Hospůdce u Marka v úterý 14. 3., hostem 

byla bylinkářka Hana Binková. Všechny ženy si vyslechly její zajímavou 

přednášku, popovídaly, poseděly, popily a pojedly (také úžasné věnečky 

paní Markové), prostě se sešly tak, jak se patří. 

A nyní již jen akce budoucí, srdečně Vás zveme na zvířátkový karneval   

a pálení čarodějnic! 

 

 

 

SDH Medlešice 

Vážení sousedé, rádi bychom Vás informovali o tom, co se v našem 

sboru událo od předešlého vydání Medlešických novin. 

 



Bezprostředně po první 

adventní neděli, v pondělí 28. 

listopadu, proběhlo před 

medlešickým zámkem 

rozsvícení vánočního stromu. 

Zpěvem koled nás při něm 

doprovázely děti z mateřské 

školy a spolu s nimi i mnozí        

z Vás.  

 

Na zahřátí jsme připravili 

horký svařák a čaj. K ochutnání 

byly slané i sladké dobroty 

nejen od členů našeho sboru.  

Vše pak nabralo tu pravou 

vánoční atmosféru, když náš 

stromeček za pár dní pokryl 

první sníh. 

 

Naše činnost je přes zimu sice omezená, ale rozhodně nezahálíme.        

V lednu proběhla výroční schůze, kde jsme zhodnotili naše výsledky       

v loňském roce a naplánovali si nové cíle pro rok letošní.  

Celoročně se věnujeme údržbě techniky      

a mladým hasičům. Ti se přes zimu schází 

pravidelně každý pátek na zámku a letos už 

za sebou mají dokonce první úspěchy.         

V sobotu 28. ledna se sedm z nich vydalo 

do Třibřich, kde před zkušenými rozhodčími 

museli předvést své znalosti v oblasti 

požární ochrany. Všichni u zkoušek uspěli    

a získali tak odznak odbornosti preventista, 

mladší z nich pak preventista junior. Plnění 

odznaků odborností je určeno mladým 

hasičům a jedná se o prověření znalostí       

a dovedností v různých specializacích. 



V sobotu 25. 

února se konal již 

čtvrtý ročník 

našeho 

hasičského plesu 

v krásných 

prostorách 

hostince v 

Dubanech.  

 

Večerem tradičně provázela kapela Lyra Club. Zájem o vstupenky byl 

obrovský, a tak bylo velmi rychle vyprodáno. Na hosty čekala bohatá 

tombola a samozřejmě pro ně byla zajištěna doprava nejen na ples, ale i 

z plesu. Taneční parket byl celý večer plný a zábava pokračovala až do 

pozdních 

nočních hodin.  

Doufáme, že jste 

si ples náležitě 

užili a těšíme se 

na viděnou na 

našem dalším 

hasičském plese, 

který pro Vás už 

teď začínáme 

připravovat. 

 

Historie sboru dobrovolných hasičů Medlešice  

Pomalu se blíží výročí 130 let našeho sboru a rádi bychom si zde 

připomněli, čím za těch 130 let náš sbor prošel a zavzpomínali na jeho 

členy.  

Protože do dnešních dnů se toho z naší historie mnoho nedochovalo, 

rozhodli jsme se to napravit. Bohužel v našem sboru chybí kronika, ze 

které lze většinou čerpat hodně informací, proto jsme vyrazili pátrat do 

Státního okresního archivu v Chrudimi. 



A čím jiným začít než zakládací listinou hasičského sboru Medlešic a 

Blata z roku 1896. 

Na obecní schůzi, která se konala 15. 11. 1986, bylo za přítomnosti pana 

obecního starosty Antonína Mádla, pana hostinského Františka Zítka      

a ostatních členů obecní rady usneseno, že v obci Medlešice a Blato 

bude zřízen hasičský sbor. Následující rok probíhala příprava stanov 

hasičského sboru, které byly odsouhlaseny na obecní schůzi konané       

7. 10. 1897. Den poté byly pak tyto stanovy odeslány na c.k. 

místodržitelství s oznámením o zamýšleném zřízení sboru dobrovolných 

hasičů, toto oznámení a odpověď z c.k. místodržitelství v Čechách jsou 

na přiložených fotografiích. 

A tak to všechno začalo. 

 

 

A co nás čeká na jaře?  

Těšíme se na Vás 30. 4. u stavění máje na louce vedle „Průšáku“ a na 

pálení čarodějnic. Samozřejmostí je také jarní sběr železného šrotu a 

elektroodpadu. 



 

Zároveň bychom chtěli touto cestou poprosit všechny čtenáře, pokud 

někdo z členů Vaší rodiny nebo známých byl členem SDH Medlešice a 

máte doma fotografie nebo dokumenty, které se týkají SDH Medlešice 

ozvěte se nám.  Rádi si pořídíme kopie fotografií nebo dokumentů a 

rozšíříme o ně náš archiv. Kontaktní osoba je Jan Dymáček tel: 775 122 

650 nebo e-mail: JanDymacek@seznam.cz 

 

Za SDH Medlešice David Hambálek a Jan Dymáček 

 

Mateřská škola 

Na začátku ledna jsme se jeli 

podívat na betlémy do 

chrudimského kostela. 

Vyprávěli jsme si o tom, co 

dělají zvířátka v zimě a jak 

jim můžeme pomáhat. Díky 

příznivému počasí jsme 

sportovali na sněhu. Také 

jsme navštívili akci Mladí 

cestáři, kterou pořádá správa a údržba silnic v Chrudimi - prohlédli jsme 

si jejich auta na zimní údržbu.  



V únoru jsme si povídali               

o lidském těle a co dělat pro to, 

abychom byli zdraví. Navštívili 

jsme divadlo K.Pippicha – 

pohádka Honza a Hejhulák se 

dětem moc líbila. Měsíc únor 

jsme zakončili karnevalem          

a masopustní obchůzkou po 

Medlešicích.  

 

Hned na začátku března nás 

čekala pohádka v MŠ 

Strojařů – V říši skřítků, víl    

a obrů, navštívili jsme 

Lumpárium v Pardubicích     

a šli jsme se podívat do 

první třídy Základní školy      

v Mikulovicích. 

 

Do diáře 

25. 3. 2023 – Karneval Medlešice – 14:00 Pivovarská hospoda 

25. 3. 2023 – Svoz biologického odpadu – 8:00 – 12:00 

15. 4. 2023 – Sběr železného šrotu a elektroodpadu – SDH Medlešice 

30. 4. 2023 – Pálení čarodějnic na Průšáku – 17:00 

                      - Stavění májky na louce u Průšáku – 18:00 

1. 4. 2023 – Velikonoční jarmark – Resselovo náměstí Chrudim 

 

  



Proč? 

 

Další informace  

25. 3. 2023 se uskuteční svoz biologického odpadu formou přistavení 

kontejneru u zámku od 8 do 12 hodin. 

S jarním obdobím se také od začátku dubna vrací každotýdenní svozy 

bioodpadů od rodinných domů (hnědé popelnice). Medlešic se tento 

svoz týká ve středu. 

Popelnice, které doposud nebyly opatřeny QR kódem byly, nebo ještě 

budou v těchto dnech, označeny varovným upozorněním. Tyto nádoby 

nebudou od 1. dubna 2023 vyváženy. QR kód lze získat ve sběrném 

dvoře nebo na Odboru životního prostředí MÚ Chrudim. 

Technické služby Chrudim zavádí od 1. 3. 2023 službu pro občany města 

Chrudim na individuální odvoz velkoobjemového odpadu, jako je 

například dosloužilý nábytek (skříň, stůl, židle, postel, pohovka…). 

Poplatek za tuto službu činí 300 Kč. Více info na webu města. 

Proč se říká – Aby tě nepokakal beránek? 

Pověra praví, že aby člověka o Velikonocích „nepokakal beránek“ měl 

by si koupit a na sebe vzít něco nového.  

Na Květnou neděli se dříve měly nosit nové šaty, aby člověk rozkvetl 

jako příroda na jaře. Lidé se na Velikonoce obdarovávali, jako výraz 

radosti nad Ježíšovým vzkříšením. Kromě dárků se měly také 

odpouštět dluhy a neměla se vyžadovat otrocká práce. A proč měl 

případný prohřešek trestat právě beránek? Jeho postavu najdeme        

u velikonočních svátků hned několikrát. Patří mezi základní symboly 

Velikonoc, oběti beránků sehrály roli i v historii Židů a v neposlední 

řadě je ukřižovaný Kristus často symbolizovaný jako „Beránek Boží.“    

A čím jiným může tento malý roztomilý přežvýkavec potrestat člověka, 

než tím, že ho pokaká? 

 

 



Slovo závěrem 

Děkujeme, že jste dočetli až sem, doufáme, že jste nalezli všechny 

důležité informace, potěšily Vás fotky a reporty z akcí a udělali jste si 

s našimi novinami pohodovou chvilku.  

Nejen noviny, ale také akce všech spolků, práce osadního výboru             

a pomoc všech dobrovolníků je tady pro Vás. Jinak by nic z toho nemělo 

smysl. Najděme s jarem úsměv na tváři, pojďme se setkat na některé 

z akcí, nebo schůzí (vždy to bohužel nemusí být jen o tom příjemném     

a hezkém), doufejme ve šťastný konec všech stavebních prací ve 

vesnici, užijme si Velikonoce a nezapomeňme, 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 letní 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 
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