
        Červen  2013, číslo 2

Dobrý den, ahoj, milí Medlešáci,
máme tu krásné letní dny, teploty ukazují vysoko nad 30oC, příroda i lidé se 
vzpamatovávají z letošních povodní a já vám přeji příjemně strávený čas u našich novin.
Co vám nabídneme v tomto čísle? Tradičně práci osadního výboru (která některé 
pobouřila a jiné potěšila), poohlédneme se za akcemi, které u nás proběhly, podíváme se 
do milých očí naší oslavenkyně a zapátráme v historii, kterou nás opět provede pan 
Vlastimil Smutný.
Ať vám dnešní výtisk zodpoví některé otázky a dozvíte se v něm něco nového.

Uzávěrka  příštího čísla:  srpen 2013

Zastupitelstvo města Chrudim

Květnové zasedání Zastupitelstva města Chrudim se konalo v pondělí 13.5. 2013 v budově 
MěÚ v Chrudimi.
Na programu bylo 19 bodů. Nás se týkal bod č. 3 Návrh smlouvy o spolupráci při 
přípravě stavby I/37 Chrudim obchvat, úsek kříž. I/17 – Slatiňany a bod č. 15  Čistota 
ve městě – prevence černých skládek.

Následná schůzka proběhne 24.6.2013 od 16:00 v zasedací místnosti MěÚ Chrudim, 
Pardubická 67.
Program je uveřejněn na vývěsních deskách a v příštím čísle budete informováni o věcech 
týkajících se naší obce.

Osadní výbor

3.4.2013 XXVIII. schůzka osadního výboru
Zápis ze schůzky
  Technické služby města Chrudim

1. Úklid autobusové zastávky a míst kolem kontejnerů byl proveden .

2. Proběhlo  blokové čištění v naší obci.



 Odbor investic 
1. Opakované řešení opravy vývěsních ploch u obchodu a parku.                                                     

Oprava vývěsních ploch je dohodnuta, ale její termín nám zatím nebyl sdělen.

2. Opakované řešení opravy lavičky v zámeckém parku.

3. Oprava komunikace při výjezdu na Chrudim. Bylo zde provedeno stržení povrchu  

nezpevněné komunikace a proveden zásyp štěrkem.

13.5.2013   XXIX. schůzka osadního výboru
Zápis ze schůzky
 Odbor investic 

1. Túje před školkou byla skácena. Docházelo k narušení fasády zámku, ničení 

okapu a prostupnost světla do školky byla minimální.

2. Byla dohodnuta pravidelná úprava zeleně za poštou.

3. Tento rok dojde k výsadbě zbylých stromů v místě nově vybudovaného 

odpočinkového místa p.p. 15/2 a příští rok by se mělo pokračovat ve výstavbě 

další části.

4. S výstavbou příjezdové komunikace od č.p. 145 k č.p. 201 se počítá.

5. Vyřešit umístění okapu na altán. Stékající voda rozrušuje povrch mlatových cest. 

Dohodnuto.

 Odbor dopravy.
1. Řešení dopravní situace v ulici Nádražní I., V Zahrádkách I., II. při „napojení“ 

na cyklostezku.
Na odboru dopravy začali brát naše stížnosti a námitky vážněji a přišlo na svět 
několik nápadů k řešení této dopravní situace. Shodli jsme se na upozornění 
značkou na přednost zprava, příp. velkoplošnou, která bude umístěná ve 
vjezdech a tím viditelná pro všechny účastníky provozu. Zároveň by mohlo 
dojít v místě křižovatky k vyznačení jízdního pruhu, resp. zúžení vozovky do 
jednoho. Policie prohlédne místo a dohodne  se na dalším postupu.

2. Opakované podání žádosti o umístění dopravního zrcadla u pomníku z důvodu 
špatné přehlednosti.

3. Řešení situace způsobené vysokou zátěží komunikace směr od lípy k rybníku. 
Při rozvozu zeminy přes naši obec došlo k  vysoké zátěži na danou komunikaci 
(překopy v komunikaci) a to vedlo ke vzniku prasklin v domech  s ní 
sousedících. Doprava byla zastavena na naši žádost, a jak jsme byli 
ubezpečeni, nebude se v ní pokračovat. 
Co se musí vyřešit, je stávající stav vozovky a propadlé překopy v ní. Tento 
bod je v jednání, ale jeho řešení je úřady přesunuto na další kalendářní rok 
(finanční otázka).

 Technické služby
1. Opakované upozornění na opravu lampy č. 8  V Zahrádkách 
2. Proběhl úklid kolem pomníku padlých, kontejnerů, u autobusové zastávky a 

dětského hřiště.
3. Dohodnuta instalace nového odpadkového koše u dětského hřiště. Instalace          

proběhla.
4. Byl proveden postřik na hřišti a na příjezdové cestě ke školce.



5.6.2013 XXX. schůzka osadního výboru
Zápis ze schůzky
  Technické služby města Chrudim

1. Opakované upozornění na opravu lampy č.8 – lampa byla opravena.

2. Dohodnout úklid chodníku od pomníku směr obchod. Leží zde napadaná zemina 

a mulčovací kůra. Vyřešeno

 Odbor investic 
1. Opakované řešení opravy lavičky v parku.

2. Podat žádost na odbor zeleně o možnost zanechání vysoké louky v určitých 

částech  parku.

3. Na žádost školky byla opravena omítka v průjezdu, kdy byla odstraněna stará 

uvolněná omítka a nahrazena novou, poté došlo k vymalování celého prostoru.

4. Dále proběhla oprava kolem vstupních dveří. V prostoru mezi levým a pravým 

oknem a bylo zachováno stejné členění fasády. 

5. Vyřešit opravu havarijního stavu na kanalizaci p. č. 370/19 “Škvárovna”

6. Jistě si každý z vás povšiml  umístění dopravních značek zákazu vjezdu ve 

Škvárovně. Došlo k opakovanému propadu kanalizace, jedná se o havarijní stav a 

jízda  touto oblastí je nyní nebezpečná. Zvažte prosím riziko úrazu při 

neakceptování dopravního značení. 

7. Oprava proběhne v co nejkratší době.

8. Upozornit na pád suchých větví u hřiště a dohodnout jejich průřez. Dohodnuto

9. Po opakovaném jednání byl zastřižen živý plot u silnice směr Chrudim –

Pardubice a došlo k výsadbě chybějícího živého plotu.

Veřejné jednání

V pondělí 17.6. proběhlo v prostorách zámku druhé jednání týkající se rozpracované 
studie, která je zaměřena na využitelnost zámku Medlešice. Schůzka byla zaměřena na 
možnost využití jednotlivých prostor, na zpracování budoucí koncepce a projektu opravy  
této budovy.
Za zámecké zdi nahlédl pan Jan Čechlovský – místostarosta města, vedoucí odboru Ing. 
Petr Pecina, Ing. Soběslav Dušek, Ing. Blanka Pavlišová, Ing. Alena Stará, Ing. Hana 
Kovandová, DiS., Ing.arch. Marek Janatka, Ph.D., architekt města Chrudim, Ing.arch. 
Tomáš Med  a má maličkost. 
Nejednalo se o konečné jednání, práce bude pokračovat.

     Co vám ale mohu slíbit, je oprava střechy, která proběhne ve dvou fázích – letos (centrální 
část) a v příštím roce (dokončení).

    Pro opravu střechy jsou připravovány podklady k výběrovému řízení.



Kolo na chodníku.

Ahoj všichni.
Mnozí z vás, a někteří 
bohužel i s nelibostí, 
zaznamenali přítomnost 
„informativních“ značek o 
zákazu vjezdu na chodník 
u místního obchodu.
Vždyť tam se přece mohlo 
jezdit vždycky.
Nemohlo. 
Cedulky jsou vlastně jenom 
upozorněním na skutečnost, 
kterou určuje zákon o 
provozu na pozemních 
komunikacích. A sice, že 
cyklista po chodníku může 
kolo pouze vést.
Značky nejsou myšleny jako 
jakási forma „buzerace“, ale vznikly coby reakce na mnoho stížností, 
především z řad maminek s kočárky, či malými dětmi a lidí v pokročilém věku.
 Obě tyto skupiny jsou limitovány pomalejší možností reakce  a velice obtížně 
se vyhýbají střetu s rozjetým cyklistou.
Právě na tomto chodníku dochází poměrně často ke kolizním situacím a to i 
díky zvýšenému provozu kolařů v návaznosti na cyklostezku.
Nu, nakonec je na uvážení každého, zda poruší pravidla a vjede na chodník.
Vždyť potom určitě té mamince rád vysvětlí, že miminko z rozstřeleného 
kočárku se jistě brzy uzdraví, nebo babičce, že se jí už stejně špatně chodilo a 
díky té zlomené noze dostane určitě krásný vozíček...

Přeji všem nádherné léto plné sluníčka, myslím, že si ho zasloužíme, a všem, 
kteří jsou stejně jako i já stiženi potřebou šlapat do pedálů, spoustu 
bezpečných a pohodových kilometrů naplněných krásnými zážitky.

                                                                                        
       

                                                                                      Martin Hošman.



Materiální sbírka pro postižené povodněmi

Naše obec se připojila k finanční a materiální sbírce Českého 
červeného kříže pro lidi postižené povodněmi.
Sbírka probíhala v páteční podvečer a sobotní dopoledne (7.-8.6.) a 
byla opravdu úspěšná. 

Vybraný materiál směřoval ještě téhož dne, tedy v sobotu, do zatopených oblastí na 
Mělnicku a Ústecku.

Všem, kteří jste pomohli dobré věci a hlavně lidem, děkujeme a moc si vaší 
pomoci vážíme.

Pokud by se ještě někdo rozhodl pomoci, může. V dnešní chvíli je nejdůležitější finanční 
pomoc pomocí dárcovské SMS s textem DMS CCK na tel. číslo 87777 nebo zasláním 
finanční pomoci na účet Fondu humanity ČČK: 222885 / 5500
Případné dotazy vám rádi zodpoví na tel. 469 620 318 nebo na mailu 
povodne@cckchrudim.cz

Významná výročí 

. 

Krásné 70-té narozeniny oslavila 11.5. paní Jana Tilšerová.

Přejeme jí hodně zdravíčka  a spokojenosti do dalších let.

Za rodinu, přátele a známé přeje syn Pavel a dcera Jana s rodinami.

I my se k přání připojujeme a doplníme ho o  plno životního elánu, spokojenou rodinu,  

radost ve Vašich očích.



Mateřská školka

Jarní období bylo kouzelné. Park se pomalu probouzel k životu, děti přivítaly Dědečka 
svými obrázky a jarním tanečkem, všechno kolem zavonělo, vykvetlo a téma ve školce šlo 
stejnou cestou. Od bledulky cibulky přes pohádkovou knížku Krtek a semínko, pohádku 
Z pařezové chaloupky – Jak zasadili semínko. Také děti samy pozorovaly jak ze semínka 
(fazolek a hrášků) vyrůstají první lístečky.
V dubnu děti trávily hodně času pobytem venku, prací na zahrádce, kde se staraly o své 
malé sazeničky. První povinnosti. 
Malé školáčky čekal velký úklid. Navlékli si rukavice, nafasovali igelitové pytle a uklidili 
park, který byl plný věcí, které sem nepatří. Ruku na srdce, uklízeli i po někom z nás.
Naučily se novou básničku:
Už tu máme duben, my za kamny nebudem!
Jaro je tu zase zpátky, vyrazíme do zahrádky

Nástěnky byly plné krásných barev – žlutých narcisek (vnitřek květu tvořila část plata na 
vajíčka, otisk lístků se povedl houbičkou namočenou v temperové barvě) a červených 
tulipánů (květ – otisk ručiček a dokreslení stonku a lístků). Na kytičky se přiletěli podívat 
první čmeláčci (obkreslování podle předkresleného tvaru) a berušky (procvičování šikmé 
čáry).

Předškoláčci si vyrazili do Prahy na Giganty. Jedná se o 17 modelů zvířat z doby kamenné 
a 3 lovců, zasazených do scenérie imitující tehdejší životní prostředí. Další cesta vedla do  
zrcadlového  bludiště. To bylo legrace a smíchu!
Květen byl o lásce – Mám je rád a oni mě, patříme si vzájemně. Děti měly připravené 
pásmo písniček a říkanek, které věnovaly svým maminkám k jejich svátku. Nechyběl ani 
dáreček – zapichovátko ve tvaru srdíčka a přáníčko. To bylo radosti v očích maminek i 
dětí.
Na jaře se rodí malá mláďátka, a proto děti čekala návštěva u Kábelů. Děti si pohladily 
malé kůzlátko, koťátka. Najdete tu pejsky, zakrslé králíčky, slepice, kohouta, holuby. Vše 
krásně zapadalo do tématu  Na tom našem dvoře.
Plni zážitků si děti vytvořily takový malý dvoreček i na školní nástěnky. Pohybovaly se tu 
slepičky s kuřátky a kočičky s klubíčky.
Poslední školní měsíc je plný venkovních her, výletů a slavnostních chvilek. A nebude 
tomu jinak ani u nás. 
Školka zavítala na týdenní výlet do Indie za svým adoptivním kamarádem Jesu Raiem. 
Děti vytvořily společnými silami indický palác, namalovaly spirálovou batiku (nádherná) 
a postavily domečky z krabiček.
Vyjely na výlet do Žlebů, kde si prohlédly oboru s bílými jeleny, viděli výcvik dravců a 
zastřílely si z luku.
19.6 absolvovaly jízdu na kolech a koloběžkám po celém parku, ale pozor, podle 
dopravních značek, které už bravurně ovládají. Po menších defektech dorazily všechny do 
cíle, který voněl sladkou odměnou.
25.6. od 16:00 hod. nás čeká Zahradní slavnost. Veliká oslava, na které se rozloučíme 
s předškoláčky. Po prázdninách si nasadí aktovku na záda další parta dětí. Za pány  
Honzík Netolický, Jáchym Bača, Ondra Kábele, Jarda Ryška, Matyáš Zdanovec, a 2 
malé slečny – Eliška Erbenová a Jozefínka Němcová.
Přejeme vám hodné a milé paní učitelky a velikou chuť a touhu po poznání. Hodně 
štěstí a pravou!!



Čtyři pytle plastových víček už odjely z Medlešic na pomoc malé Sofince. Jsme rádi, že 
společně se školkou podporujete dobrou věc a rozvíjíte u dětí prosociální cítění. Děkujeme 
za Vaši podporu, moc si jí vážíme a těšíme se na další spolupráci. 

Paní učitelky Ilonka a Klárka
Foto : Klára Fidlerová

Akce, které proběhly

Veselé Velikonoce
V takovémhle duchu u nás proběhly velikonoční svátky. Na silnicích ležel sníh, koledníci 

měli na hlavách čepice a na 
zahřátí potřebovali něco 
silnějšího, než jen teplou 
bundu. 
Ale legrace a pohoda 
nechyběly stejně jako každý 
rok. Tradice je krásná věc, 
tak ať nám vydrží.

Zleva: Pavel Rychtařík, Filip 
Šíp, Jakub Hyxa,  Karel 
Hromek, Martin Dymáček, 
Tomáš Kopecký a za foťákem 
Jan  Dymáček

Foto: Jan Dymáček



Sběr železného šrotu 

Sbor dobrovolných hasičů 
Medlešice pořádá 
každoročně sběr železného 
šrotu. Ani letošek nebyl 
výjimkou. V sobotu 20. 
dubna se v dopoledních 
hodinách pohyboval vesnicí 
traktor s valníkem 
naplněným až po okraj. 
Myslím, že „lov“  byl 
úspěšný. 
Hasiči se ke sběru vyjádřili 
pozitivně  a děkují všem. 
Za rok nashledanou.

Foto: Jan Dymáček
Na valníku stojí Karel Dufek a pod ním v akci vidíte Tomáše Kopeckého a Martina 
Breberu. 

Pálení čarodějnic
V úterý 30.4. se v Medlešicích rozhořely dva čarodějnické ohně. Jeden na Průšáku a 
druhý na hřišti. Oběma předcházela řada soutěží pro děti, malování na obličej, skákací 
hrad, plavba na lodičkách, opékaní špekáčků. No vše, co k tomuto dni patří. 
Všichni byli veselí a usměvaví.  A nakonec i udiveni nádherou obou ohňostrojů, které 
rozzářily oblohu krátce po 21. hodině.

Foto: Martin Hošman



Nohejbalový turnaj 
V sobotu 18.5. proběhl v naší obci čtvrtý ročník nohejbalového turnaje. Aktéři a milovníci 
tohoto sportu se utkali ve dvou skupinách po 5-ti týmech, ve dvou setech a vítěz si odnesl 
putovní pohár pro krále nohejbalu. 

Pouťová mše svatá v zámecké kapli
V neděli 19. května v 10:30 hodin  se konala Pouťová mše svatá v zámecké kapli.
Tradiční květnové zastavení a zaposlouchání se do milých slov farního vikáře pana PhDr. 
Radka Martinka pohladilo po duši a navodilo příjemnou atmosféru v nás.

Memoriál Martina Dobrovolného
Další sobotní akce 26.5. patřila XII. ročníku memoriálu Martina Dobrovolného. Jedná se o 
fotbalový turnaj, kde se potkávají ti, co Martina znali a společně zavzpomínají na hezké 
chvíle prostřednictvím sportu, který měl „Kosíno“ opravdu rád.
Letos se sešla tři medlešická mužstva a přijeli kamarádi ze Dřenic. 
Systém byl každý s každým a konečným vítězem se stala Pivovarská hospoda, druhý 
skončil Viking Medlešice, na třetí místo zaútočili chlapci z týmu Šup ho tam a čtvrté 
pozice zbyly pro dřenické Kozly.
Nejlepším střelcem byl vyhlášen Lukáš Křivka, pro gólmanskou cenu si přisel Libor 
Sokol a nejstarším hráčem byl Petr Zeman ze Dřenic.
O sponzorování celé akce se podělili: Pekárna Průšek, ATAKAs.r.o. Medlešice, AJKA 
Medlešice, Dřevospol s.r.o. - Pavel Procházka, Pivovar Medlešice, David Dufek, Petr 
Dufek a Karel Hromek.

Medletur – fotbalový turnaj
8. června bylo na medlešickém hřišti rušno. Mladí fotbalisté bojovali o putovní pohár a 
zápasy to byly opravdu pohledné. Jednalo se už o druhý ročník tohoto turnaje.
Mužstva se sešla čtyři a navzájem si poměřila síly systémem každý s každým.

Vítězem se stali fotbalisté týmu FC nám se nechce. Druzí skončili hráči Želízka v ohni. 
Třetí příčku obsadili Omaštěný gumy a bramborová zbyla na AK Amateurs.

O hladký průběh se starali Zdeněk Hyxa a Josef Mudruňka a sponzoring zajistila AJKA.

Nejlepším střelcem byl vyhlášen Josef Mudruňka (6 vstřelených branek) a jedničkou 
mezi gólmany je Petr Ječmínek.

Volejbalový turnaj
Ve stejný den probíhal na vedlejším antukovém hřišti turnaj volejbalový. Smíšená družstva 
(minimálně 2 ženy v týmu) se sešla ve stejném počtu, tedy 4 týmy a systém byl také 
shodný – každý s každým.
Kolem třetí hodiny bylo rozhodnuto o vítězi. Největší cenu - 20 piv a dárkovou tašku -  si 
vypil a  odnesl chrudimský tým – Tesáky, v jeho řadách smečoval i náš Jenda Křivka.
Na místech dalších se umístili Navostro, Opaťáci a Herálec. 

O organizaci celé akce se starala Šárka Sadílková. Děkujeme



Akce, které nás čekají

Hry bez hranic 
Koncem srpna 31.8. 2013 ( Rozhovice) se koná další kolo Her bez hranic. Naše obec bude 
zápolit  s dalšími 9 soupeři a popere se o nejlepší umístění. 
Pokud chceš být také při tom,  je ti alespoň 15 let,  máš rád  zábavné hry a soutěže  a 
hlavně máš zájem dobře reprezentovat, jsi zván.
Zájemci, hlaste do konce července   Janě Rotreklové tel. 725 570 529

Posvícení v Medlešicích – září 2013
Vzhledem k tomu, že se  letos  nekonal Dětský den a nechceme připravit malé ani velké o 
radost ze hry a soutěžení, přicházíme s rozšířením posvícenského programu.

Akce bude probíhat souběžně s fotbalovým turnajem o posvícenskou kachnu a bude 
doplněna o program pro naše nejmenší – pro děti a mládež.
Informace budou zveřejněny na vývěskách a v letáčcích, které obdržíte do svých schránek.

Historické okénko

Letecké nehody v katastru medlešickém

Velký letecký provoz je pro "vzdušný prostor" obce Medlešice příznačný. Fanoušek 
aviatiky zde má možnost sledovat to, co jeho málokterý kolega v republice. Na jihu nad 
Chrudimí krouží vrtulník a vysazuje parašutisty. 

Přímo okolo 
obce létají 
frekventanti 
Centra 
leteckého 
výcviku 
z Pardubic 
pod dozorem 
zkušených 
instruktorů -
dělají své 
první zatáčky 
na přistání. 
Pravidelně 
vzlétá nebo 
přistává na 
pardubické letiště dopravní letoun některé ruské letecké společnosti. No a v době 
každoroční Aviatické pouti sem zavítají skutečně historicky unikátní stroje. Nad 
Medlešicemi je možné zahlédnout britského Spitfira, ruský Jak-9, německý Messerschmidt 
Bf-109, americký P-51 Mustang a mnoho dalších strojů. Jelikož historie leteckého provozu 
u nás se datuje skutečně od počátku letectví, už v roce 1910 létal nad Medlešicemi náš 
první aviatik Ing. Jan Kašpar, výčet typů, které zde bylo možno postupně spatřit, by daleko 
přesahoval možnosti našich novin. Věnujme se tedy jevu mnohem méně obvyklému, který 
však bohužel k létání také patří, leteckým nehodám v katastru Medlešic. Uváděné nehody 



mohou být bohužel označeny v letecké terminologii jako katastrofy – některá ze 
zúčastněných osob přišla o život.

 První zaznamenaná nehoda se odehrála 4. srpna 1931 a celkem podrobně ji popsal historik 
Petr Boček v Chrudimských vlastivědných listech č. 9 z roku 1992. 

Tehdy, před více než osmdesáti lety, vzlétl z letiště v Hradci Králové dvouplošník 
československé výroby Šmolík Š-16. Byl to dvoumístný letoun, určený pro pozorování a 
bombardování. Letoun patřil 14. letce 4. leteckého pluku. Před devátou hodinou ranní 
přilétl nad Chrudim, protože směřoval na Hlinsko a dále Havlíčkův Brod. Dvaadvacetiletý 
pilot, desátník Bohumil Stein však zde zjistil zhoršující se nepravidelnost chodu motoru a 
následně vypukl na palubě letounu požár. Letadlo se nacházelo ve výšce asi 2000m. Pilot 
vypnul motor a klesal. Vzhledem k tomu, že požár se dále šířil, posádka se rozhodla opustit 
letoun na padácích. Pilot vyskočil, správně otevřel padák a snášel se směrem k 
Medlešicím. Pozorovatel poručík J. Mlejnek vyskočil jako druhý, ovšem otevřel brzy 
padák a ten se zachytil za ocasní plochy padajícího stroje. Pozorovatel zahynul při dopadu 
letadla do areálu chrudimského lihovaru. Pilot se snesl nezraněn u Medlešic, pouze 
psychicky otřesen. Podle vzpomínek pamětníků mělo být místo jeho dopadu v prostoru 
tehdy zvaném "U Kaštánku". To bylo zhruba v místě, kde dnešní cyklostezka protíná 
hranici katastru medlešického a chrudimského. Pro pilota si přijelo vojenské auto a 
odvezlo ho zpět k útvaru do Hradce Králové. Bohumil Stein byl teprve druhým 
československým letcem, který se zachránil padákem! Následně byl také mimořádně 
povýšen na četaře. 
           Další nehoda se dochovala v ústním podání pamětníků s tím, že se stala někdy okolo 
roku 1940 v období tzv. protektorátu. Tehdy na blízkých letištích v Chrudimi i 
Pardubicích, v hlubokém zázemí, daleko od front druhé světové války, působily německé 
výcvikové jednotky. Dvoumístný dvojplošník, zřejmě z důvodů technických problémů, 
nouzově přistál na poli nedaleko tzv. Lomenické silnice – směrem k remízu, zvanému Ve 
Vrbičkách nebo V Trativodech – tedy směrem ke Chrudimi. Došlo rovněž k požáru. Jeden 
člen posádky dokázal letoun ještě na zemi opustit. Druhý, snad zraněný, uhořel. Medlešičtí 
žáci měšťanské školy v Chrudimi, docházející tehdy do školy na odpolední směnu (některé 
školy totiž zabrala německá armáda ), se vydali od silnice obhlížet trosky letounu. Byli 
však přeživším letcem, slovy “ weg…weg.., “  zahnáni do patřičné vzdálenosti. Letec měl 
prý zřetelně popálené ruce… Letoun byl záhy péčí německé armády odklizen.
Díky knize Michala Plavce – Smrtonosná oblaka aneb Letecká válka mezi Labem a 
Orlickými horami 1938-1945, můžeme doplnit, že se pravděpodobně jednalo o nehodu 
původně československého letounu Praga E-39, při které byl letoun zcela zničen. Havárie
se odehrála 29. března 1941 a zahynul při ní svobodník Erich Schimmelpfennig. Oba letci 
byli příslušníky tzv. Flieger-Ausbildungs-Regiment 32, působícího na pardubickém letišti.
         V budoucnu si třeba připomeneme  další tragickou nehodu u Medlešic, patřící již do 
éry tryskového, ba přímo nadzvukového vojenského letectví.

Obrázky:

- Praga E-39 … Letoun Praga E-39 havaroval u Medlešic v březnu 1941, zde je ovšem 
zachycen ještě ve službě v předválečném československém letectvu (nahoře)

- Letov Š-16 … Letoun Š-16 československého vojenského letectva (dole)



- Š-16 na letišti … Obrázek z 30. let zachycuje stejný letoun, tedy Šmolík Š-16 v péči   
pozemního personálu.                                   

Text a foto :
Vlastislav Smutný

Úmrtí
Letošní jaro bylo v naší vesnici smutným obdobím.
Odplouvá vlna, hory jsou v mlze – odešel člověk.
První smutná zprava přišla 12. března, kdy ve věku nedožitých 75 let zemřel stále 
usměvavý pan Miloslav Blažek, po týdnu (19.března) ho následovala jeho žena Libuše 
Blažková, která odešla náhle ve věku 75 let. 

Dne 4. června 2013 v časných ranních hodinách ve věku 64 let odešla paní Hana 
Hnízdová, roz. Kavková.

     Dopřejme jim klid a tichou vzpomínku.



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

   

Přeji krásné prázdniny malým, příjemnou a pohodovou dovolenou vám větším a plný 
ranec zážitků nám všem. Radost do práce i zábavy a hlavně ve zdraví na počtenou u 
dalšího čísla, milí Medlešáci.

Daniela 
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