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Dobrý den, ahoj, milí Medlešáci, 
pole a zahrádky jsou zorány, stromy se oblékají do podzimních pastelových barev, vchody 
domů zdobí květináče krásných chryzantém, ranní a večerní mráz zalézá za nehty, tak 
hurá do teplíčka. Vezměte si s sebou hrnek teplého čaje a přečtěte si, co je u nás nového.  
Do tohoto čísla jsme zařadili kus historie, pár pozvánek na akce, nahlédneme za okénka   
školky a na práci osadního výboru aneb na boj s větrnými mlýny. 
 
Uzávěrka na příští měsíc bude 10.11.2011 
 
 
Zasedání Zastupitelstva  města Chrudim 
7. zasedání Zastupitelstva města Chrudim se konalo 26.9.2011 v zasedací místnosti MěÚ 
v Chrudimi. Program byl sestaven do 17-ti bodů. 
Zmíním se pouze o dvou z nich - zprávě o výsledku hospodaření města Chrudim za I. 
pololetí 2011 a schválení projektu řešení staré ekologické zátěže v lokalitě bývalého s.p. 
Transporta. 
 

• Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2011 
Zpráva je složena z důvodové zprávy k usnesení Zastupitelstva Města Chrudim, tabulkové 
přílohy – hospodaření města, komentáře odboru investic a tabulkové přílohy k 
hospodaření příspěvkových organizací. 
Snad jen pro zajímavost. Zastupitelstvo schválilo na svém zasedání dne 13. prosince 2010 
rozpočet města na rok 2011. Celkové zdroje a výdaje byly stanoveny částkou 472.008,9 
tis. Kč 
„Rozpočet po změnách“ k 30. červnu 2011 narostl na 727.432,6 tis. Kč a k částce jsou 
počítána % plnění rozpočtu příjmů a čerpání výdajů. 
Pokud má někdo zájem o nahlédnutí či prostudování tohoto materiálu, kontaktujte mě na 
tel. 723 267 339.  

• Projekt Řešení staré ekologické zátěže v lokalitě bývalého s.p. Transporta 
Chrudim, areál Nový závod – odstranění ohnisek kontaminace 
v nesaturované zóně horninového prostředí – dotace z rozpočtových 
prostředků Pardubického kraje 



Město Chrudim v roce 2009 připravilo projekt řešení ekologické zátěže v lokalitě 
bývalého s.p. Transporta Chrudim a požádalo o poskytnutí dotace z prostředků Evropské 
unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Žádost byla akceptována. 
Dále bylo dohodnuto s Pardubickým krajem, že kraj poskytne ze svého rozpočtu finanční 
prostředky nad rámec poskytnuté dotace až do výše celkových nákladů projektu. 
V současné době probíhají práce na přípravě výběrového řízení na dodavatele sanace a 
zároveň stavební řízení. Celkové náklady projektu jsou předpokládány dle zpracované 
projektové dokumentace ve výši 176.327.159,-Kč, přislíbená dotace z Operačního 
programu Životní prostředí činí 158.694.443,-Kč, vlastní zdroje, které budou kryty dotací 
z prostředků Pardubického kraje, jsou 176.632.716,-Kč. Náklady projektu budou 
upřesněny až po ukončení výběrového řízení na dodavatele sanace. Prostředky 
Pardubického kraje budou městu Chrudim poskytnuty na základě smlouvy o poskytnutí 
dotace uzavřené mezi Pardubickým krajem a Městem Chrudim. 
Zpracovatel: Hana Luptáková 
 
 
Osadní výbor 
14.9.2011   XII. schůzka osadního výboru 

 
• schůzka se týkala doplnění a schválení projektu dětského hřiště 

v Medlešicích. Jednání se účastnil osadní výbor, paní Hana Dušánková 
z odboru investic a projektantka paní ing. Lenka Marková. 

Po celkovém dokončení projektu dojde k rozfázování jednotlivých prací, které má 
v režii město Chrudim. 
Postup by měl být následující : 

1. vybudování parkoviště u tenisového kurtu, instalace dopravního zrcadla, 
instalace zábradlí a ochranné sítě (strana hřiště u altánu), úprava části 
plochy hřiště před pivovarskou hospodou 

2. terénní práce, úprava starých (pouze vyšlapaných) a vybudování nových 
cest, výsadba zeleně 

3. doplnění o herní prvky 
Berte, prosím, tento postup jako informační. :-)  
 
 

19.9.2011   místní jednání v zámeckém parku 

• jednání se účastnila paní Anna Pochobradská – zástupkyně pro praxi VoŠ, SZeŠ a 
SOU Chrudim a paní Hana Dušánková z odboru investic.  
Cílem schůzky bylo domluvit spolupráci mezi městem Chrudim a Zemědělskou 
školou o možnosti vykonávaní bezplatné praxe na území našeho parku. Obě strany 
uvítaly tuto možnost, dohodly se, a tak jen doufám, že to bude ku prospěchu 
našeho krásného odpočinkového místa.  
Pro uklidnění. Práci budou provádět studenti vyšší odborné školy pod dohledem 
odborného vyučujícího a po předešlé domluvě s paní Hanou Dušánkovou. 
Činnost se bude týkat průřezu a úpravy křovinného pásma, zástřihu, pletí a údržby 
pěšin. 
18.10.2011 se uskutečnilo první seznámení s parkem a studenti započali práci 
v přední části parku a v prostoru před školní zahradou směrem k pódiu.  
Z mých úst zní jen slova chvály. Děkujeme moc, budeme se těšit na vaši další 
návštěvu a pomoc.:-) 



5.10.2011   XIII. schůzka osadního výboru 
Zápis ze schůzky 

• Technické služby města Chrudim 
1. došlo k opravě jedné vývěsní plochy u autobusové zastávky. Ostatní dvě opraveny 

nejsou, důvod je ten, že po půlročním jednání s TS města Chrudim se zjistilo, že 
jim  nepatří, pouze je využívají. Nepřipadáte si taky jako v „pohádce“? Tudíž 
rozbíhám další kolo, a až zjistím,  komu vývěsní desky patří, budu žádat jejich 
opravu.  

2. 4. - 5.10.2011 proběhlo čištění komunikací v naší obci 
 
 
• Odbor investic 
1. proběhla oprava vjezdů u rod. domů Valentových, Václavkových 
2. proběhla rekonstrukce chodníku od obchodu č.p.37, dále by se mělo pokračovat  

k č.p. 31 (možná se dočkáme i překvapení, ale raději nepředbíhejme)  
V této části je dojednáno přeložení rizikových míst. 

3. oprava zámecké lavičky je domluvena 
4. byla provedena opakovaná instalace (nově plastového) poklopu kanalizační vpusti 

při vjezdu do „Dřevony“ (důvodem je opakovaná krádež ) 
5. byla započata oprava zámecké zdi 
6. oprava povrchu vozovky u pivovarské hospody proběhne. Jen došlo k mírnému 

zpoždění díky výběrovému řízení. Snad se do konce měsíce dočkáme částečné 
opravy, zátěr  bude aplikován až v novém roce kvůli nežádoucímu přemrznutí. 
O začátku opravy budete informováni a provoz po tuto dobu bude veden kolem 
parku, směr vlakové nádraží. 
Děkujeme za pochopení 

7.  dne 12.10.2011 proběhlo jednání ohledně vybudování vodovodní přípojky v ulici          
Zahrádky II. Bohužel, zatím neúspěšně. Do prvního kola rozpočtu tento požadavek 
zahrnut nebude. 

 
• Pošta Medlešice 
1. záhon u pošty dostává nový kabát, to je dobře. Porost vadil nejen lidem na 

zastávce, ale i průchodu světla do vnitřních prostor pošty.  
Děkujeme za pomoc s tímto problémem i paní pošťačce Aleně Zitkové.  

 
• Odbor dopravy 

Na odboru dopravy proběhlo opakované jednání ohledně umístění dopravního 
zrcadla k pomníku. Pan ing. Martin Klimek nás ubezpečil, že se problémem 
zabývá a řešení se dočkáme. :-) Tak vytrvejme. 
 
 

 10.10.2011 místní jednání v zámku 
Schůzka se týkala opravy komínu zámku, opravy okenní tabule, vyčištění 
okapních žlabů, opravy šablon a celkové prohlídce stavu našeho zámku. 
Jednání se účastnil pan ing. Soběslav Dušek z odboru investic a pracovníci 
odborné firmy. Výsledkem jednání je zpracování nabídky, která se vyšplhala na 
185 000,-Kč a z letošní údržby se nepokryje. Navíc oprava není možná kvůli 
zahájení topné sezóny, aby nebyl narušen chod školky z důvodu nemožnosti topit. 
Nevadí, převádíme si tento úkol do příštího roku. Jsme domluveni s panem ing. 
Petrem Pecinou a ing. Soběslavem Duškem na opravě po ukončení topné sezóny. 



K vyčištění žlabů, odstranění náletové břízy  a opravě šablon by mělo dojít 
každým dnem.  Dnes 17.10. byla opravena okenní tabulka. 
 
 

12.10.2011  jednání předsedů osadních výborů s panem starostou Mgr. Petrem  
Řezníčkem 

Cílem jednání bylo přednesení a následné zhodnocení požadavků jednotlivých 
osadních výborů pro rok 2012 a vytyčení nejdůležitějších problémů obce.  
Přednesla jsem požadavky vybrané naším osadním výborem za stěžejní pro 
následující rok. Požadované rekonstrukce chodníků nebudou z finančních důvodů 
možné, dohodli jsme se tedy na odborném přeložení a celkové opravě chodníků. 
 
 

Zkouška rozhlasu  
Dne 2.11.2011 proběhne ve 12:00 hod. zkouška rozhlasu (jako každou první středu 
v měsíci). Pokud někdo z vás uslyší či  spíše neuslyší srozumitelný zvuk z blízkého 
tlampače, nahlaste nám poruchu a my dohodneme opravu s TS města Chrudim. 

      Děkujeme za pomoc        osadní výbor 
      (kontakt . mihulkova.daniela@centrum.cz) 
 
 
    Pokud máte pocit, že v naší vesnici neprobíhá něco podle vašich představ, chcete se 

na něco zeptat nebo nabídnout dobrou radu či pomocnou ruku, přijďte.  
 Budeme rádi. 
 Činnost osadního výboru není jednoduchá, vyžaduje pevné nervy, vytrvalost i 

sebekázeň při jednotlivých jednáních. Věřím, že víte, o čem mluvím.  
  
 

Mateřská školka 
Ve školce je útulno, pomalu utichá pláč nově příchozích dětí a všude to voní podzimní 
sklizní. Na nástěnkách visí malované traktory provádějící hlubokou orbu, hrušky a 
jablíčka vytrhaná z papíru, malými umělci. 
Minulý týden se konala malá slavnost – Jablíčkové odpoledne. Jednalo se o společné 
tvořeníčko dětí a rodičů. Dopoledne děti a paní učitelky napekly koláčky a tak si umíte 
představit, jak tam bylo krásně. Poté jste mohli potkat maminky s  plnou náručí krásných 
výrobků, které použijí na podzimní výzdobu svých domovů.Vyráběly se tady ubrousky na 
stůl s obtisky jablíček, malované sádrové odlitky dýní, hub, různých druhů ovoce a 
zeleniny. 
Téma každého týdne koresponduje s proměnami přírody. Každý z těchto názvů v sobě 
skrývá plno činností (pohybových, výtvarných, rytmických i hudebních), které jsou náplní 
běžného dne ve školce. 
Minulý týden byl věnován říkance – Koulelo se jablíčko, nyní jsou děti na návštěvě  u 
skřítka Vitamínka a říjen zakončí barevným podzimem a hraním s Dráčkem.  
Nezapomíná se ani na kulturní výlety. Začátkem října děti viděly filmový blok pohádek O 
víle Amálce a v pondělí 24.10.2011 navštíví divadlo Karla Pippicha a uvidí krásnou 
pohádku plnou tajemství. 
Své první školkové dny má za sebou Petřík Brebera, Elinka a Daneček Hromádkovi. 
Tak ať se vám líbí paní učitelky, noví kamarádi i spousta hraček. 
 

 



Jméno z pomníku- Josef Javůrek  
 

V čísle 5/2011 Medlešických novin jsme si připomněli Václava Kubizňáka, dnes tedy dva 
obrázky a několik slov ke jménu další oběti první světové války. 

 

Josef Javůrek se narodil 
v Chrudimi 15.8.1895. 

V roce 1905 se přestěhoval 
s rodiči a dvěma sourozenci do 
Medlešic, nejprve bydleli u 
rybníka v domě č.p. 8. Zde se 
v roce 1906 narodil mladší bratr 
Alois Javůrek (další jméno 
z pomníku). V roce 1911 
Javůrkovi prodali dům č.p. 8 a 
zakoupili č.p. 19, kam se následně 
přestěhovali. 

Josef Javůrek se vyučil strojním 
zámečníkem u firmy Prokop 
v Pardubicích. Na jaře 1915 byl 
povolán k vojenské službě, 
narukoval do Jaroměře. Zde 
absolvoval výcvik a odtud pochází 
jediná dochovaná fotografie. 
Mimo této fotografie se ale také 
zachovaly dva korespondenční 
lístky, které poslal rodičům.  

  

Z nich můžeme citovat ..: 

… musím Vám psáti, že ještě na svátky budeme v Jaroměři, máme jeti až po 
svátkách v úterý. 

Hoši Jan Doležal a Ipser z Blata jsou již u marškumpanie a v sobotu již mají jeti do 
pole. Stále vzpomínám na Vás, jak se máte a myslím si, kdybych byl tak doma, bylo 
by lépe. Ale co platno, vždyť nás tady je více… 

Právě jsme přišli ze šištotu (střelnice) a odpoledne jdeme zase k očkování, to je již po 
páté … 

        

 



Následoval přesun na ruskou frontu. Ta se v té době táhla již daleko na východě, na území 
Běloruska a Ukrajiny. Ještě v roce 1915 se Josef Javůrek stal nezvěstným. Podle 
některých informací mohl zahynout v bažinách, které se v tehdejší bojové linii četně 
vyskytovaly. Vojenský historický archiv v Praze poskytuje dnes sice informace o padlých 
z první světové války, ale o Josefu Javůrkovi se tam žel nic nedochovalo.  

V Medlešicích v č.p. 19 žila se svou rodinou ještě dlouhá desetiletí sestra Josefa Javůrka 
Marie, provdaná Jirková (1897 –1993). Bratr František (1899 – 1970), který v roce 1918 
bojoval na italské frontě se z války vrátil a ve dvacátých letech se oženil do Chrudimi. 

 

 
 
 
 
Foto a text :Vlastislav Smutný 

 
 
 

Akce, které proběhly 
 

Zámecké strašení – cesta za splněným přáním 
Ačkoli vládu nad počasím převzal zlý čaroděj Drakomor, naše zámecká strašidla se 
nevzdala a podařilo se jim ho přemoci. Ukryla jeho černý plášť plný dešťových kapek a 
strašení bylo zachráněno.   
Celý park se ponořil do tajemné hudby, všude číhala strašidla a stíny a jen opravdoví 
hrdinové se nebáli vstoupit do těchto prostor a žádat za svou odvahu dar – splnění 
nějakého přání. 
Hodná sudička pootevře dvířka své  kouzelné truhly  a přiblíží nám tajná přání našich dětí. 
Tak poslouchejte : 
„Vážení čtenáři Medlešických novin, chtěla bych se s Vámi touto cestou podělit o několik 
přáníček, které mi Vaše děti svěřily při tradičním strašení v zámeckém parku. Přání to 
byla očekávaná i nečekaná. Řekla bych, že nejčastějším přáním bylo nějaké domácí 



zvířátko, od kočiček a pejsků počínaje až po koníky, potom následovala auta, traktory a 
další dopravní prostředky, no a bohatou přehlídku přání zakončovaly vymoženosti 
moderní doby jako jsou mobilní telefony .Mile mě potěšilo, že také existují děti, které si 
přály zdraví pro celou rodinu, štěstí a lásku. Jako prastarou strašidelnou bytost mě ale 
překvapilo přání, které se opakovalo opravdu mnohokrát. Velká skupina dětiček si přála 
být králem Bacuganu. Musela jsem tedy zapátrat a po krátkém hledání za pomocí pár 
mladších kolegů a přátel, za využití moderních informačních kanálů jsem se dobrala 
výsledku a konečně mohu zvolat - Hurá už vím ,kdo je to Bacugan!!!!! Na závěr tedy 
mohu říct, že i já, coby vševědoucí sudička, se mám ještě hodně co učit. 
Dětem jsem slíbila ,že vyřčená přání se pokusím splnit, ale děti za to musí být hodné, 
poslouchat rodiče a prarodiče a pěkně se učit. 
Těším se s Vámi všemi za rok nashledanou“ 

Vaše hodná sudička 
 
 

 
 

Foto: Martin Hošman 
 

 

Akce, které nás čekají 
 
Zumba na zámku od 19:00 do 20:00 hodin každé úterý   
                    Přijďte si zatancovat a zapomenout na denní starosti. 
 
 
19.11.2011 Strašidelný les v Kozojedech  od 17:00 hod. 

 
 

27.11.2011  Adventní neděle v Mikulovicích v budově ZŠ 



Dílna šikovných ručiček 
Veselé tvoření se Slávkou a Danou  s podzimní tématikou nás čeká 23.10.2011 a 
6.11.2011, vždy  od 14:00 hod. Téma bude upřesněno  na vývěsních deskách.  
Přejeme všem krásně strávený čas a plno povedených výtvorů.  
 
Poplatek se nemění, 20,- člen a 25,- nečlen. 
 

 
 
 
 
 

M klub Medlešice  

 

  VYBÍRÁ pro rok 2011  

 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK  
 ve výši 100,-  

 

který je možno zaplatit do 15.11.2011  

 

zaplatit můžete  
Slávce Blažkové  (v klubovně při kroužku) , Janě Rotreklové  

nebo každé úterý od 17.00 do 18.00 v místní knihovně.  
 

Děkujeme všem členkám ,  
ale i dobrovolným dárcům za příspěvek.  

(příspěvky se používají  na dětské akce a činnost  M klubu) 



Výstava v muzeu 
od 23.9. – 13.11.2011 probíhá v regionálním muzeu v Chrudimi výstava s názvem  
Prof. Robert Nejepsa – osobnost železniční historie. 
 
Výstava je věnovaná nejen příznivcům železniční historie.:-) 
Návštěvní doba: Út – Pá 10-13 14-17, So – Ne 14-17 
Manželka pana profesora měla vazbu na Medlešice, pocházela z Chrudimi a jejich syn 
dodnes vzpomíná, že maminka doma  naši obec zmiňovala, ale neví už proč...? 
 
Citace pana Vlastislava Smutného 
 

 



Noví občánci 
V naší vesnici máme asi příznivé klima pro rození nových dětí. To je dobře, jen tak dál. 
Malých, veselých tvářiček není nikdy dost. 
Dnes vám představím krásnou holčičku narozenou o letošních  prázdninách: 
Zuzanku Hiklovou. 

 
 
Zuzanka Hiklová  
se narodila 18.7.2001 
v chrudimské 
porodnici.Velikou 
radost z ní mají 
maminka Klára a 
tatínek Pavel. Dvouletá 
sestřička Natálka ji 
hlídá na každém 
„kroku“. 
 
Kde celou rodinu 
najdete? 
Mají krásný nový 
domeček blízko 
cyklostezky.  
 
 

 
 

 
 

 
     Úmrtí 

Dne 29. září jsme se rozloučili s  panem Stanislavem Tilšerem, který zemřel tiše 20. září  
ve věku 73 let. Věnujme mu tichou milou vzpomínku. 

 
Děkujeme touto cestou všem, kteří přišli s námi doprovodit mého manžela na  
poslední cestě. 
Děkujeme také za písemné kondolence, upřímný stisk ruky a květinové dary. 
                                                                                     Jana Tilšerová s rodinou 
  

  
      Užijte si krásné barevné přírody, těšte se z každého dne a pokud potřebujete ještě 

pracovat, stihněte vše, než napadne první sníh.. Přeji vám hodně síly a optimismu. 
               
           Daniela 
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