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ROK 2019
• Prvořadým úkolem letošního roku byla, již jednou odložená, oprava chodníku
od křižovatky směrem k Újezdci-pravá strana. Podařilo se nám zajistit realizaci se
Správou a údržbou silnic Slovácka, s.r.o. Realizací opravy právě touto společností
bylo garantováno dodržení podmínek daných povolením příslušného dopravního
odboru, zejména proto, že chodník je přilehlý komunikaci II/426. Celková hodnota
díla byla 599 802 Kč. Dále byla opravena místní komunikace a přilehlý chodník v ulici
za pohostinstvím v celkové hodnotě 495 750 Kč. Realizace byla uhrazena z rozpočtu
Obce. Na rok 2020 připravujeme opravu chodníku na levé straně silnice II/426, až
k prodejně Jednoty. Částka v nabídkovém rozpočtu je 672 810 Kč.

Fotografie chodníku před opravou.

• Dále byla zrealizována demolice budov č.p. 1 a č.p. 68. V příštím roce se připravuje
projekt úprav těchto vzniklých prostranství.
• Podali jsme žádost o dotaci z programu MMR ČR na projekt Dětské hřiště v areálu
sportoviště. Byla úspěšně zaregistrována, ale bohužel, nedostatek finančních
prostředků ve fondu znemožnil vyplacení dotace. A to nejen naší obce, ale i mnohým
dalším. V příštím roce se předpokládá vypsání dalšího dotačního programu zaměřeného na realizaci podobných projektů. Pokusíme se znovu zažádat. Snad budeme
mít více štěstí.
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• Šťastným pro nás je určitě fakt, že jsme se v soutěži obcí a měst Zlínského kraje
ve třídění odpadu, ve své kategorii, umístili na prvním, honorovaném místě.

• Mimo investiční akce zastupitelé připravují a spolupořádají, s místními spolky, mnohé
společensko-kulturní akce pro spoluobčany. Stavění mája, den matek, akce pro děti,
tradiční hody, předvánoční posezení aj.

Fotografie z letošního Dne matek s mícháním drinků.
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• K letošním SLOVÁCKÝM HODŮM S PRÁVEM v naší obci si dovolím pár slov. Ač byly
značně deštivé, myslím, že se přesto povedly. Tradiční Stříbrňanka, pěvecký sbor
Chlapi z Vážan, děti z naší MŠ a v neposlední řadě krojová chasa, vytvořili společně
veselou atmosféru na celých hodech. Také stárky Nikola Bučková s Robinem
Feldvabelem ze Starého Města a Marcela Petřvalská s Martinem Fučíkem z Brna,
za obětavé podpory jejich rodičů a celých rodin, si zaslouží poděkování za zodpovědný přístup k přípravám i samotnému průběhu hodů. Za to, že jsme si mohli užít
pěkný hodový den i večer musím na tomto místě poděkovat všem, kteří se na organizaci podíleli a nezištně pomáhali všude, kde bylo třeba. Na letošních hodech jsme
přivítali i vzácné hosty. Před časem nás oslovil pan farář Branimir Motočić z obce
Pešćenica v Chorvatsku. Zde žije komunita přibližně sedmdesáti potomků českých
vystěhovalců. Ukázalo se, jejich předci kdysi žili v Medlovicích, v domě č. p. 31
a jmenovali se Uherkovi. Kroniky to dokazují. Své kořeny v Medlovicích si tak přijeli
připomenout. Abychom jim ukázali jak si v Medlovicích vážíme všech našich předků
a jak dodržujeme jejich odkaz v tradicích, pozvali jsme je právě na hody. Přijel pan
farář, jeho maminka a bratr s rodinou. Z toho co u nás viděli a zažili, byli velmi mile
překvapeni. Líbilo se jim všechno. Z „cifrování“ šohajů byli uneseni a na koláčky
jim dodnes posílám další a další varianty receptů. Všechny vás mám jejich jménem
pozdravit, jak si přáli v posledním z našich vyměňovaných e-mailů. Na oplátku zvou
oni zase nás k nim do Pešćenice. Tak to by mohla být pro nás výzva…
									 Miroslava Náplavová
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Naši hosté z Chorvatska
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Zprávičky z medlovské školičky
Leden
Měsíc leden byl již jako obvykle bohatý na nemoci. Konečně také napadl dětmi dlouho
očekávaný sníh, který jsme si všichni náležitě užili. V naší školce se konala zimní olympiáda, při které si děti užily velkou legraci, a protože máme děti šikovné, byl každý
odměněn zlatou medailí. V posledním lednovém týdnu proběhla akce „Celé Česko
čte dětem“, na kterou byli do MŠ pozváni rodiče a prarodiče dětí. Dětem přišly přečíst
pohádku paní Dvořanová, Cihlářová, Špendlíková, Habáňová, Frelichová a Páleníková,
za což jim patří poděkování. Bohužel tatínka a dědečka jsme „nesehnali“, snad se
podaří další rok.
Únor
V únoru nás bohužel nemocnost
dětí poznamenala ještě více. Děti,
které bacilům odolaly, si užily
ekologický program s názvem
„Jak Křemílek s Vochomůrkou
vařili čaj“, při kterém se dozvěděly
o bylinkách a jejich využití, mimo
jiné ochutnaly různé bylinkové
čaje. V rámci muzikoterapie jsme
si poslechli i vyzkoušeli různé
netradiční hudební nástroje.
Muzikoterapie – pan Hladík

Jako každý rok u nás v MŠ proběhla beseda pro rodiče s názvem „Školní zralost“,
kterou vedla Mgr. Vlková. Také jsme rodičům předškoláků nabídli možnost zúčastnit se
s dětmi pravidelného setkávání s paní lektorkou Vlkovou. Rodiče se zde dovídali o tom,
co by měly děti umět, vše si také společně s dětmi vyzkoušeli. Tato setkání byla pro
rodiče zdarma, náklady byly hrazeny z programu Šablony II.
Shlédli jsme pohádku „O hygieně“, ve které se děti dozvěděly, proč je důležité umývat si
ruce, a jak je správně mýt.
V průběhu jarních prázdnin došlo k rekonstrukci horní třídy. Byl vyměněn koberec
a modernizován nábytek.
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Březen
V březnu proběhl dětmi oblíbený
karneval, při kterém si užily
spoustu her a také tombolu.

Michal Gottwald s nejkreativnější maskou
Začalo nám také plavání, na které se děti těšily už dlouho před jeho zahájením. Pro
předškoláky si v rámci adaptace a snažšího přechodu ze školky do školy Základní škola
Osvětimany připravila kurz „předškolák“, při kterém si děti zvykaly
na prostředí školy i jejich budoucího pana učitele Cveka.
Abychom se konečně dočkali
jara, vynesli jsme Morenu, kterou
si děti vyrobily. Dne 21. března,
v naší MŠ, proběhl ponožkový
den, při kterém jsme si připomněli, že ne všechny děti jsou
zdravé a podpořili jsme tak děti
s Downovým syndromem.
Každá ponožka jiná – jako symbol jinakosti
Dále se děti zábavnou formou dověděly o poskytování první pomoci. A s předškoláky
jsme navštívili 1. třídu v základní škole.
Duben
V dubnu do MŠ přijel kouzelníka. Proběhl zápis do základní školy. I velikonoční dílničky pro děti a rodiče. Na Velikonoce jsme ve školce hodně pekli – beránky, jidáše
a mazance, které všem dětem velmi chutnaly.
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Na Velikonoce se pečlivě připravujeme
S dětmi jsme, v Uherském Hradišti shlédli pohádku „Čert a Káča“. Velkému nadšení dětí
se těšil program „Povídání se zvířátky“, při kterém si děti dokonce mohly podržet hada,
a jelikož máme odvážné děti, tak si hada podržel každý.
Prožili jsme také Den Země, na který jsme pozvali i MŠ Stříbrnice, ačkoli nám počasí
moc nepřálo, přesto jsme si ho užili a děti se dozvěděly informace o tom, jak můžeme
chránit naši planetu. Poslední dubnový den proběhlo projektové dopoledne „Pálení
čarodějnic.“
Květen
V květnu jsme oslavili den Matek vystoupením
věnované nejen maminkám, ale i ostatním rodinným příslušníkům. Proběhl zápis do MŠ. Také jsme
s dětmi vyjeli do selského domečku v Kněždubu
za projektem „Putování za červeným šátečkem
a černým kloboučkem“. Při deštivém dopoledni
se děti dozvěděly o tom, jak lidé dříve chodili oblečení, vyzkoušely si kroje, podívaly se do staré školy
a připravily si nudle.

Jak se lidé oblékali dříve
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Červen
V červnu nemohla chybět oslava dne Dětí, kterou jsme pojali „Pohádkovým putováním
za pokladem“. Po cestě děti plnily různé úkoly, za jejich splnění dostaly poklad. Putování
jsme zakončili netradičním obědem v přírodě na chatě u paní Zapletalové.
Také jsme vyrazili na výlet do Vracova a Milotic. Ve Vracově jsme měli zastávku u pana,
který má na zahradě vláček, kterým jsme se projeli. Poté nás v Miloticích čekal oběd,
dětem řízek velmi chutnal a den jsme zakončili kostýmovou prohlídkou zámku Milotice.
Proběhla noc se Šamankou a spaní v MŠ. Nejdůležitější červnovou událostí však bylo
pasování předškoláků na prvnáčky. Děti si připravily vystoupení na skladby Holky z naší
školky, Žijeme len raz, Né, pětku ne a Děti ráje za které sklidily zasloužený potlesk. Pak
již přišlo na řadu pasování, kterého se ujala paní ředitelka Mlčáková spolu s paní starostkou Náplavovou. Po pasování proběhlo losování o ceny v rámci celoročního projektu
„Rodina spolu“. V tomto školním roce bylo celkem 10 předškoláků a to Elšíková Vanesa,
Habáňová Barbora, Hrkalíková Zuzana, Pěnčíková Marie, Rašková Renata, Škarvanová
Vanesa, Balík Milan, Dvouletý Marek, Gottwald Michal a Slačík Jakub.

Předškoláci – Žijeme len raz
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Září
Během prázdnin a měsíce září jsme rekonstruovali dolní třídu v podstatě od podlahy až
po strop. Vyměnili jsme lino, koberec i nábytek a nakoupili nová pohodlnější lehátka pro
děti. Rekonstrukce proběhla i v kuchyni.
Školní rok začal v pondělí 2. září, kapacita MŠ byla zaplněna, nastoupilo tedy 33 dětí,
personální obsazení zůstalo stejné – paní ředitelka Markéta Mlčáková, která spolu s paní
učitelkou Hanou Rubanovou vede třídu Zelených pastelek, kterou navštěvuje 9 nejmladších dětí. A paní učitelka Michaela Knedlová a Mgr. Radka Hudečková, které vedou
třídu Oranžových pastelek s 24 dětmi. Všechny nové děti si poměrně brzy na režim MŠ
zvykly a slziček tak bylo velmi málo.
Na konci září nás čekala první společná akce pro rodiče s dětmi a to drakiáda. Sešli
jsme se jako obvykle na kopci směrem na paseky, draci krásně létaly, jelikož bylo větrné
počasí a na závěr jsme si opekli špekáčky a pak už nás vyhnal déšť.
Říjen
Zkraje října proběhla v obci velká slavnost a to
Hody, na které jsme již od září poctivě nacvičovali
vystoupení. Děti tancovaly a zpívaly s nadšením,
protože pro ně byly nachystané nové kroje, které
nám ušila paní Karla Martináková ze Stříbrnic.
Bohužel počasí moc nevyšlo, celou sobotu
vydatně pršelo, ale nás to neodradilo. Letos jsme
s dětmi poprvé šli i v průvodu po obci.
21. října jsme společně s dětmi oslavili den Stromů.
Proběhl výukový program „Kouzelná jabloň“, při
kterém se děti dozvěděly to, jak vypadá strom
v průběhu celého roku, také si vyzkoušely připravit
mošt z jablek v lisu na ovoce.
Dále proběhla akce Dýňování, která je hojně navštěvovaná. Každý si přinesl svou dýni a na schodech
do MŠ nám vznikla spousta strašidelných obličejů.
Kateřinka s tatínkem
Nemohl chybět průvod světlušek a broučků se strašidelnou zahradou. Letos jsme se
my, paní učitelky, proměnily v motýly a společně s dětmi a jejich rodiči, prarodiči a hosty
jsme obešli s lampiony Medlovice. Poté byla pro odvážné děti připravena strašidelná
zahrada, akci zakončil ohňostroj.
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Listopad
V měsíci listopadu byl pro děti připravený program „Pohlazení psem“, děti prožily
netradiční dopoledne s fenou Sijenkou, spolupracovaly spolu a velmi se jim to líbilo.
Proběhl také výukový program v rámci multikulturní výchovy s názvem „Asie“, kdy jsme
se vypravili přes močály na průzkum daleké Asie, pověděli jsme si o zvířatech tohoto
kontinentu a podívali jsme se, jak vypadají a žijí zdejší obyvatelé. Dále jsme si ukázali
sárí (tradiční indické oblečení) a zkoušeli jíst hůlkami, nejen pro děti byl program velmi
zajímavý.
V polovině měsíce jsme zařadili téma povolání, při kterém jsme poprosili rodiče o představení svého povolání, tímto velmi děkujeme zúčastněným. Hned v pondělí nás pozvala
paní Špendlíková do svého studia Vysvěný sen, kde nám ukázala co všechno dělá
kadeřnice a pedikérka, všechny krásně učesala a děti dostaly masáž nohou. Také nás
navštívila paní Kmentová, která děti seznámila s povoláním prodavačky. Vyrazili jsme
na menší výlet do Starého Města do firmy Ray service, kam nás pozval pan Schneider,
děti velmi zaujalo, že se tam vyrábí kabely do letadel, tanků a aut. Na obec nás pozvala
paní Cihlářová, která si společně s paní strarostkou připravila krátkou ukázku práce
na obci. Stihli jsme navštívit i knihovnu, kam nás pozvala paní Petraturová, která nám
představila práci knihovnice, ale i zahradnice. Pro děti byl velký zážitek.
V listopadu nás navštívila dentální hygienistka, která dětem vysvětlila, jak si správně
čistit zuby. Poté jsme se pomalu začali připravovat na vánoční rozsvěcování stromečku
i na vánoční besídku pro rodinné příslušníky. Trénovali jsme zpěv koled, nácvik Vánoční
pohádky, pekli a zdobili perníky a také dělali vánočky.
Prosinec
Měsíc prosinec nás ještě čeká. S dětmi si budeme povídat o tom, co je to Advent, přivítáme očekávanou i obávanou návštěvu sv. Mikuláše s jeho družinou.
První týden proběhnou dílničky pro rodiče s dětmi, kdy se společně naladíme
na Vánoce. Poté si s dětmi si uděláme výlet do selského domečku v Kněždubu, kde nás
bude čekat program „Vánoce na selském domku“. Bude pro nás připraveno přivítání
Lucií, v domečku v kuchyni, v teple kachlových kamen si děti vykrojí perníčky, rozkrojíme
si jablíčka, abychom zjistili, co nás v novém roce čeká, budeme pouštět lodičky z ořechovým skořápek. Z humna za dětmi přijde s nadílkou Mikuláš, anděl a čert a na závěr
malému Ježíškovi, který leží na seně v jesličkách před domečkem, při zvuku cinkajících
rolniček, zazpíváme koledu.
Potom už nás bude čekat poslední letošní týden v MŠ, kdy dětem Ježíšek přinese
vánoční nadílku a my si společně užijeme pravou vánoční pohodu při hrách s novými
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hračkami. Určitě nezapomene ani na zvířátka v našem lese, kterým připravíme malé
vánoční pohoštění.

Vážení občané a děti všichni zaměstanci MŠ Vám přejí kouzelné Vánoce
strávené s těmi nejbližšími a do nového roku 2020 jen to nejlepší, pevné
zdraví a lásku.
K zamyšlení: Zodpovědní a úspěšní rodiče systematicky rozvíjejí potenciál svých dětí,
a to tak, že jim vytvářejí podnětné prostředí a současně své děti vedou. autor – Hubatka
Mgr. Radka Hudečková
Perličky:
• A. říká: „Mamka musí vysavovat celý dům.“ (myšleno vysávat)
• Ptáme se dětí na rostlinu na obrázku. Děti se hlásí, vyvolám V., která se hlásí nejúporněji a ta mi říká: „Narcis, já už jsem byla celá natřepaná ti to říct.“
• M. se za mnou pořád chodí ptát na jedno slovo, které si nemůže zapamatovat
a nakonec zkušeným hlasem říká: „Já mám výpadky krátkodobé paměti.“
• M. říká: „Holka kluka nic neučí, holka klukovi spíš rozkazuje.“
• Ptáme se dětí, kdo chce k rýži okurek, I. odpovídá „Já nechci vokourek.“
• Na drakiádě říká maminka chlapečkovi: „Ke špekáčku musí být velký chleba.“ 4letý
syn jí odpovídá: „Ne, ke špekáčku musí být velká štamprla.“
• M. říká: „Já ten kompost nechci.“ (myšleno kompot)
• Na otázku, čím chce být, odpovídá O. „Frajerem s felicií a až budu veliký, tak si
koupím BMW.“

14

Vážení čtenáři, tímto článkem bych vám chtěla přiblížit a seznámit vás s posláním a cíli
naší mateřské školy a současně shrnout aspoň část toho, co vše obnáší pedagogická
profese učitelky mateřské školy.

Dětí se ve školce učí
Mateřská škola podle školského zákona je školou, prvním stupněm vzdělávání, má svůj
vzdělávací program, který tvoří ředitelka spolu s kolektivem pedagogů mateřské školy.
Ve své práci pedagogové naplňují stanovené cíle mateřské školy.
Cíle mateřské školy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vytvořit prostředí plné pohody, klidu, pocitu bezpečí a jistoty
rozvíjet osobnost dítěte způsobem pro dítě přirozeným – prožitkovým učením
používat metody a způsoby práce přizpůsobené mentální a fyzické vyspělosti dětí
respektovat práva dítěte
vychovat dítě samostatné v práci, myšlení
veškeré dění, režim dne, plánování přizpůsobit potřebám dítěte
hrou, která je dětem nejpřirozenější a nejbližší, upevňovat a rozlišovat základní dovednosti
vytvářet prostor pro citový a mravní rozvoj dítěte
vést děti k lásce k přírodě, k životu ve všech jeho formách
vytvářet schopnost tolerance a sounáležitosti
vztah dítěte k sobě, k ostatním a k celému světu.

„Vychovávání je největší a nejtěžší problém, který je možno člověku uložit“
Immanuel Kant
Málokdo si uvědomuje, že učitelka mateřské školy je s dítětem delší dobu než jeho
rodiče, vzdělává ho a předává mu kus sebe, lásku a porozumění.
Mnozí rodiče, ale i široká veřejnost se mylně domnívají, že pracovní náplň učitelky
mateřské školy spočívá v tom, že děti ve školce hlídá. Nemají vůbec představu, co
obnáší jejich profese.
Učitelka nahrazuje dítěti maminku v době její nepřítomností. Stává se „maminkou
na chvilku“. Je empatická k bezpráví, i k potřebám lásky a úcty. Dokáže dítěti pomoci
zejména v adaptaci na cizí prostředí. Dokáže je pohladit, pochovat, usmát se na ně,
milým slovem uklidnit a povzbudit.
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Ochraňuje dítě před nebezpečím, sleduje příznaky případných onemocnění, podporuje hygienu, čistotu, péči o zdraví, zdravý životní styl. Učitelka podporuje vztah
dítěte k rodině.
Roli náhradní maminky z větší části doplňuje role pedagoga. Učitelka seznamuje děti
se světem kolem nich, učí je správně jednat a žít, poznávat svoje možností v různých
životních situacích. Pro její práci je důležitá činnost diagnostická, plánovací, motivační a evaluační. Na základě diagnostiky učitelka zajišťuje potřeby a možnosti dítěte,
poznává reakce dítěte v dané situaci, pozoruje a vyhodnocuje, co dítěti pomáhá.
Na základě Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání formuluje cíle
pro jednotlivé děti i pro celou skupinu. Hledá metody, nové formy práce, vymýšlí organizaci činnosti a zajímavou náplň celého dne. Nejdůležitější činnosti jsou motivační, práce
učitelky se tak trochu smíchá s prací hereckou a dokáže tak nadchnout děti pro různé
činnosti. K hodnocení práce nás, učitelek, je nezbytné, abychom poznaly, co se podařilo
a co ne, jak naplánovat další činnosti. Každá učitelka musí být dobrým organizátorem,
mít dobře promyšlené svoje jednání v průběhu každého dne, vymýšlet aktivní činnosti
pro děti. Smysl pro organizaci musí uplatňovat po celý rok, zajišťuje divadelní představení pro děti, dopravu na výlet, vystoupení pro maminky, vánoční vystoupení, obohacuje
a doplňuje kulturní život v obci a mnoho dalších školních akcí.
Odchodem dětí domů pracovní den nekončí…..
Pro mnohé učitelky pracovní den nekončí odchodem děti z mateřské školy, některé
činnosti dokončují ještě doma nebo mimo mateřskou školu. Účastní se akcí v rámci
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, studují potřebné publikace k přípravě
na svou práci, pročítají odbornou literaturu, vytvářejí výzdobu školky, pečují o kabinety,
knihovny, promýšlejí akce školky.
Stává se, že kromě pedagogické práce se učitelky v mimořádných situacích rekvalifikují
např. do role provozních pracovníků - pomáhají přestěhovat nábytek před a po malování, je-li potřeba, pomohou s úklidem, zaskočí v jídelně, případně nakoupí ve městě
zásobu potravin do školní jídelny, protože zásobování do provozu naší školy od dodavatelských firem je menší problém (buď nemáme tak velkou objednávku, nebo je nám
nabízeno předražené zboží, které by se pak následně projevilo v ceně stravného.)
Předpokládá se, že učitelky mateřské školy při všech svých „profesích“ musejí být trpělivé, psychicky vyrovnané, empatické, tolerantní, asertivní. Automaticky se očekává, že
budou zodpovědné, spravedlivé, komunikativní, důsledné a neustále v dobré náladě.
Nesmím však zapomenout, že učitelkám při jejich práci pomáhají i nepedagogičtí pracovníci, bez nichž by nebyl zajištěn provoz žádné MŠ. Učitelky by si tak za celý den
nemohly ani odskočit, protože jinak se nemohou od děti vůbec vzdálit.
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Měli bychom si uvědomit, že zatímco rodiče mají jedno, dvě až tři děti, učitelka vzdělává
20 a více individualit a každé dítě má dovést ke splnění vzdělávacích cílů, kterých není
málo. Vše si v naší mateřské škole plně uvědomujeme a o to usilujeme.

Závěrem si troufám říct, že pro všechny mé učitelské kolegyně je působení v naší mateřské škole posláním, pracují zde s láskou a nadšením a toto celé naše působení doplňují
provozní pracovníci, bez kterých by ten náš kolektiv nebyl kompletní.
Tímto všem děkuji za nádhernou spolupráci.
Za nás všechny Vám přeji klidné a spokojené prožití svátků vánočních.
Mlčáková Markéta, ředitelka mateřské školy Medlovice
V článku jsou použity citace:
•
Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
•
Časopis Informatorium
•
Hubatka Miroslav: Úspěšní vychovávají své děti jinak
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Kulturní komise
Rok s rokem se sešel a já vám chci připomenout v krátkosti náš kulturní život v obci
v následujících slovech:
FAŠANK – ve spolupráci s MAGDANCE. V rámci zpravodaje bych srdečně chtěla
poděkovat všem, kteří přispěli do tomboly. V následujícím roce se „Magický fašank“
bude konat dne 22. 2. 2020.
Rej čarodějnic 2019 – ve spolupráci s MAGDANCE a BIKING Medlovice tradičně jsme
postavili krásně nazdobený máj, děti během odpoledne skládaly „čarodějnickou maturitu“, večer jsme pálili jednu vyvolenou čarodějnici a po té byla u máje k vidění ohnivá
show.
Dětský den – branný den – i když nám počasí nepřálo a celý branný den nám
propršel, děti si užily zásahu hasičů z Osvětiman a naučily se spoustu zajímavostí ze
zdravotní výchovy. Děkujeme všem praktikantům, kteří zranění předváděli a hlavně velké
poděkování patří Monice Kmentové, která letos vytvořila zranění skoro nerozeznatelná
od pravých.
Slavnosti vína a otevření památek – ani
tentokrát nám počasí nepřálo, ale i tak „medlovská chasa“ v průvodu letos nechyběla, jako
ani žádný jiný rok od začátku konání těchto
slavností.
Tradiční Slovácké hody – se Stříbrňankou.
Stárky i stárci se letos scházeli brzo, aby mohli
nacvičit krásné pásmo, se kterým ohromili
všechny účastníky a to i přes značnou nepřízeň počasí. Stárky Nikola a Marcela to zvládly
na výbornou. Chtěla bych touto cestou poděkovat i mužskému sboru z Vážan za pomoc při
zpěvu na obchůzce po obci i rodinám, které se
na průběhu hodů podílely.
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MEDLOWEEN – bohužel letos se Medloween
nekonal a to z důvodu obsazenosti kulturního
domu. Nebojte, již příští rok se krásná akce
vrátí a chceme ji i malinko pozměnit.
Rozsvěcení vánočního stromečku a příjezd Mikuláše – letos přijel do Medlovic
Mikuláš s celou družinou, akce měla hojnou
účast.

7

Zpívání u stromečku aneb Česko zpívá
koledy – Medlovice se zapojily do celostátního
zpívání koled, letos jsme zpívali ve středu 11.
12. 2019 v 18 hod.
Zastupitelé obce také letos připravili pro spoluobčany VÁNOČNÍ POSEZENÍ s rozkošným vystoupením dětí z MŠ Medlovice a dětí ze souboru Klimentek z Osvětiman.
9

10

12
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Děkuji všem, kteří se podílí na přípravě akcí, hlavně spolkům MAGDANCE a BIKING
i ostatním, kteří s námi spolupracují a nebo chodí na naše krásné akce. Přejeme Vám
všem kouzelné Vánoce a úspěšný rok 2020.
Za kulturní komisi Hana Elisová

Štědrý večer
Štědrý večer už je tady,
sníh už padá do zahrady,
na stromečku svítí svíčky
a vyhlížíme andělíčky.
Mají sáně s párem koní,
rolničky jim hezky zvoní.
Rychle upalují bílou plání,
vezou všechna lidská přání:
pytel štěstí, náruč lásky,
žádný stesk a žádné vrásky
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Sociální komise
Vážení spoluobčané, ani jsme se nenadáli a už je tu opět konec roku. Letos mě stejně
jako loni připadla milá povinnost, navštěvovat naše spoluobčany při příležitosti dovršení
jejich významného životního jubilea. A předat jim jménem naší obce drobný dar. V letošním roce jsme navštívili 18 jubilantů. Chtěl bych touto cestou velmi poděkovat Františku
Vaculíkovi, Haně Elisové a Martině Jurkovičové, za to že mi v této činnosti pomáhají.
Musím říct, že tyto návštěvy nás velmi baví, protože při povídání s oslavenci si často
poslechneme hodně zajímavých historek a informací, především o dřívějším životě v naší
obci. Na závěr bych Vám chtěl popřát příjemné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví
štěstí a osobní spokojenosti v roce 2020.
Za sociální komisi – předseda - Zdeněk Petřvalský

L. O. M. o.s.
Vážení spoluobčané, končí nám rok 2019. V tomto roce jsme opět připravili pro děti již
tradiční akce.
V březnu jsme se sešli v kulturním domě na dětském karnevalu. Na karneval dorazilo
hodně místních, ale i přespolních dětí v doprovodu rodičů, babiček a dědečků. Zábava
na karnevalu byla výborná, všichni se dobře bavili a někteří si odnášeli domů i nějakou
tu cenu z bohaté tomboly. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem těm, kteří nám
přispěli do tomboly, nebo nás jakkoliv podporují v naší činnosti.
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V říjnu jsme při „Průvodu světlušek“ trochu pomohli se strašením na zahradě Mateřské školy.
Poslední listopadovou sobotu při rozsvěcování vánočního stromu si pro nás děti z MŠ
připravily krásné vystoupení, za což jim patří velké poděkování. Vánoční atmosféru doplňovala vůně svařáku, punče a vánočního cukroví a také vystoupení pěveckého sboru
„Chlapi z Vážan“, který k nám přijel zazpívat. A když se setmělo, přijel do Medlovic
Mikuláš se svou družinou a přivezl dětem sladké balíčky. I přesto že byla trochu zima,
sešlo se hodně dětí a rodičů. Každé z dětí, které se nebálo, předstoupilo před Mikuláše
a slíbilo čertům, že se polepší, dostalo od anděla balíček plný sladkostí.

Ve středu 11. prosince se naše obec zúčastnila celorepublikové akce nazvané „Česko
zpívá koledy“. I tato akce se pomalu dostává do povědomí našich občanů a doufám, že
se stane další pěknou vánoční tradicí a zpěváků bude jen přibývat.
Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří naše akce navštěvujete, nebo
se podílíte na jejich přípravě a popřát Vám všem šťastné prožití Vánočních svátků, veselého Silvestra a hodně štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2020.
Zdeněk Petřvalský – o.s. LOM
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Z činnosti MS ČČK a Klubu
důchodců při MS ČČK
Medlovice v roce 2019
Aktivní činnost MS ČČK a Klubu důchodců v Medlovicích ani v letošním roce neustávala. Nadále se pravidelně scházeli členové z Medlovic a okolních obcí v KD, každé
první pondělí v měsíci. V programu byly různé besedy a přednášky. Ať už třeba o bylinkách, zdravém způsobu života, zdravovědě, o kultuře, tradicích či o ochraně bezpečí se
zástupcem policie.
Uskutečnili znovu 5 zájezdů na zajímavá a oblíbená místa. Nezapomínají ani na návštěvy
nemocných a přestárlých spoluobčanů a to i domovech důchodců, kde někteří v současnosti pobývají.
Svou výroční členskou schůzi plánují po novém roce na 18. 1. 2020. Jste na ni srdečně
zváni a určitě se zde dozvíte o činnosti, naší nejdéle působící složky, všechny podrobnosti.
Z pověření předsedkyně MS ČČK paní Marie Jedovnické všem upřímně děkujeme
za účast na akcích, za pomoc a spolupráci a přejeme krásné svátky naplněné štěstím
a radostí, v novém roce všechno nejlepší, mnoho zdraví a úspěšných dní.
Miroslava Náplavová a ostatní členové MS ČČK

Myslivecký spolek
Vážení spoluobčané,
Máme zde čas sváteční a s ním máme spojeny příjemné chvíle strávené s našimi blízkými v kouzelné atmosféře míru a klidu. Na tyto svátky většina z nás uklízí domovy, aby
byly pěkné, čisté, útulné. Bohužel ne všichni z nás se takto chovají i v přírodě. Stále se
mezi námi najdou lidé, kteří se chovají vůči přírodě neohleduplně a zapomínají na to, že
je naší podstatou. V letošním roce jsme jako Myslivecký spolek Osvětimany z.s. uklízeli
odpadky, které byly volně pohozeny v krajině. Jelikož máme k přírodě blízko, budeme
v této činnosti pokračovat i v příštím roce, na jaro máme v plánu tuto akci opakovat.
Abychom více podpořili tento úmysl, oslovil jsem i MŠ Medlovice a ZŠ, MŠ Osvětimany
s úmyslem zapojit do tohoto úklidu i ty nejmenší, jejich rodiče, možná i prarodiče. Cílem
je jak fyzická pomoc přírodě zbavit se těchto odpadků, tak i osvěta prostřednictvím
našich nejmenších.
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Věřím, že se chytneme za nos a nebudeme odhazovat odpadky, které mají mnohdy
poločas rozpadu i stovky let. Obce Medlovice a Osvětimany přislíbily také součinnost, za což bych jim chtěl touto formou poděkovat. Přeji všem krásné svátky, hodně
klidu, příjemných setkání s rodinou, přáteli, hodně dárků a co nejméně obtíží s kostmi
z kapřích pochoutek.
Do nového roku přeji vykročení tou správnou nohou, hodně zdraví, lásky, štěstí, úspěchů soukromých i pracovních.
Předseda mysliveckého spolku Jakub Slačík
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CHESS RAPID MEDLOVICE 2019
„O POHÁR STAROSTKY“
Dne 22. září 2019 proběhl na Kulturním domě v Medlovicích závěrečný podnik přípravných RAPID turnajů před nadcházející sezonou 2019/2020. V tuto dobu již byly
ukončeny přestupy a hostovačky, a tak bylo jasno, kde kdo bude hrát a samotní hráči
se tak mohli plně soustředit na hru.
Původně bylo přihlášených 64 účastníků, ale nakonec ve svém zahajovacím projevu
paní starostka obce Miroslava Náplavová přivítala 53 šachistů. I za to jsme byli vděčni,
jelikož vloni zde bylo 44 hráčů. Navíc došlo k dalšímu zkvalitnění startovného pole. Byl
zde jeden velmistr, pan Vojta Plát, reprezentant republiky a olympionik, dále 3 mezinárodní mistři, jedna ženská mistryně, jeden národní mistr, desítka kandidátů mistra
a spousta dalších prvotřídních šachistů.
Aby měl turnaj svou atraktivitu, slíbený cenový fond 10 000 Kč jsme splnili a i mírně
překročili. Naše ceny zaplnily čtyři stoly. Turnaj se skokově dostal na vysokou úroveň,
hovoří se o něm jako o jednom z turnajů velké čtyřky a přeji si, aby byl součástí kalendáře akcí co nejdéle.
Mají na tom svou zásluhu hlavní sponzoři
Stavnat s.r.o.
Obec Medlovice
Alumbrado s.r.o.
J-VST s.r.o.
LOM Medlovice

Lukáš Nesvadba
Jakub Slačík
Pavel Jedovnický
Zdeněk Petřvalský, předseda

A k tomu ještě štědří přispěvatelé
1 × pohár
7 × keramika
2 × věcné dary
1 × věcný dar
1 × věcný dar
1 × věcný dar
1 × věcný dar
2 × věcné dary
50 × dárkové předměty
35 × kniha

Miroslava Náplavová, starostka
Keramická dílna Náplavovy
Lenka Juříková
MVDr. František Luňák
Ladislav Broda
Bohumil Mrkůs
Karel Železník
Marie Hanáková
UH.TRADE Staré Město s.r.o. Roman Novotný
Veronika Kmentová
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4 × dárkové předměty
2 × věcné ceny
2 × věcné ceny
5 × dárkové balíčky
5 × věcné ceny
15 × medaile

Štefan Strýček „VČELÍ RÁJ“
Jaroslav Vrtal
Norbert Vrtal
v rámci cenového fondu
v rámci cenového fondu
v rámci cenového fondu

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že se dostalo na všechny zúčastněné hráče, tudíž
každý účastník si z Medlovic něco hezkého odvezl.
Při zabezpečování věcných cen jsme se zaměřili také na propagaci výrobků našich
občanů, a tak jsme velmi rádi, že nám paní Miroslava Náplavová věnovala několik hezkých kousků keramiky. Tyto byly předmětem velké pozornosti všech účastníků. Dále
jsme získali od našeho předního včelaře Štefana Strýčka 3 kg medu, (květový, akátový
a lipový). To se ukázalo jako velmi dobrý počin a u účastníků turnaje vzbudilo obdiv.
Věřím, že napříště bude k dispozici i medovina, kterou vyrábí podle vlastní receptury.
Získali jsme unikátní kolekci; 5 lahví (0,5 l) slivovice od Norberta Vrtala a účastníci
na mini-koštu mohli ochutnat špendlík 2018, 2019, durancie 2018, trnku 2018 a třešeň
2019. Chutnalo to znamenitě, což je úspěchem pěstitele.
Co se účasti týká, nutno poděkovat přátelskému klubu Veselí nad Moravou, který
na turnaj poslal 10 kvalitních hráčů, dále klubu z Osvětiman se 6 účastníky a kamarádům z Piešťan, v čele s Peterem Ábelem, kterých dorazilo celkem 5.
A teď k zástupcům pořádající obce Medlovice. Ostudu si určitě neudělali, dopadli
velmi dobře. Pan Jaroslav Vrtal svým 7. místem potvrdil, že stále patří mezi TOP hráče
a v pokročilém věku válí jak v lize, tak i v krajských přeborech. Pan Lukáš Nesvadba zde
zažil svůj životní úspěch a nechal za sebou dva kandidáty mistra a spoustu prvotřídních
šachistů. Velké pracovní vytížení mu bohužel neumožňuje věnovat se šachu hlouběji.
Pan Roman Vrtal prokázal kvalifikaci hráče okresního přeboru a zabydluje se v základu
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Klubu v Osvětimanech. Filip Juřík, ještě školou
povinný, se šachu aktivně věnuje teprve jeden
rok a už svými třemi body dokázal držet krok
s ostřílenými hráči okresního přeboru a dokonce
druhého hráče Velehradu o půl bodu předstihl.
Věřím, že o sobě ještě dá vědět.
Vítěz turnaje GM Vojta Plát předvedl svůj standartní výkon a svým soupeřům povolil pouze
2 remízy. Je velmi družné a přátelské povahy
a všude ho bylo plno. Svou účastí turnaj
obohatil. Příště budeme o jeho účast znovu
usilovat. Nemá to k nám daleko neboť pochází
z Prostějova.
Závěrem je nutno poděkovat paní starostce.
Turnaji dala zelenou a na propozice vytvořila
grafiku, která se moc líbila, dále vypomohla
s pracemi na IT a především za laskavá
a duchaplná slova při zahájení turnaje, za což
sklidila bouřlivý potlesk a mnoho sympatií.
Ještě nutno konstatovat, že vynikající práci Vyšlo v časopise Československý šach
odvedl realizační tým ve složení – Katka
Nesvadbová, Marie Hanáková, Lenka Juříková. Tím pádem se pisatel těchto řádků
Jaroslav Vrtal mohl více soustředit na sportovní stránku věci.
Turnaj nám s přehledem odřídil rozhodčí Fera Vrána ze Starého Města. Nevyskytl se
žádný problém.
Abychom na nikoho nezapomněli, děkuji všem nejmenovaným podporovatelům a sympatizantům, a také Lukáši Kolajovi – za účinnou logistickou podporu, Láďovi Petrikovi
– za práci „ regulovčíka“ a Romanovi Vrtalovi – za výpomoc při prezentaci.
Pro příští, již III. ročník turnaje se budeme snažit znovu navýšit počet účastníků, což
je základním kritériem úspěšnosti akce. Šachistů je spousta, ale někteří RAPID nehrají,
jelikož je to náročné, další si hrají doma na počítači se soupeřem třeba z opačné
strany zeměkoule a nás, skalních, je stále méně a startovní pole stárne. Bude nutno
udržet vysokou kvalitu organizace turnaje, jakož i udržet dosavadní kvalitní cenový fond
a benefit.
K tomu, aby všechno dopadlo stejně dobře, nebo i lépe, i v roce 2020, přeji všem zainteresovaným pohodu, zdraví a dobrou formu.
Jaroslav Vrtal, kandidát mistra, hlavní pořadatel
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vážení čtenáři, chceme Vám v našem příspěvku přiblížit, co se událo v základní škole
ve 2. pololetí školního roku 2018/2019 až do konce kalendářního roku 2019.

Přehlídka školních družin
Dne 19. 3. 2019 se na naší škole konala tradiční Přehlídka školních družin v literárně-dramatické a hudebně-pohybové činnosti. V tělocvičně osvětimanské školy se
představilo celkem sedm skupinek školních družin z blízkého okolí – Boršic, Buchlovic,
Nedakonic, Polešovic, Zlechova a dvou oddělení naší školní družiny. Děti z 1. oddělení
ŠD pod vedením Dany Hurdesové se předvedly s tanečně-divadelním představením
Piráti a námořníci a děti z 2. oddělení zahrály pohádku Zvířátka a loupežníci, kterou
nacvičily s Mgr. Ivanou Gabrielovou.

Tropical Islands
Písečné pláže, čistá voda, stezky tropickým pralesem, venkovní areál s divokou řekou,
vodní svět s obrovskými bazény a mnoho dalšího k vidění a jedinečným zážitkům. Tak
vypadá Tropical Islands, největší vodní a zábavní ráj v Evropě, který se nachází zhruba
60 km od Berlína. Už podruhé zavítali do těchto míst pod vedením Mgr. Petra Orlického
naši žáci a jejich rodiče, aby si těchto exotických lákadel patřičně užili. Zájezdu se
zúčastnili také žáci ze ZŠ Velehrad a Tupesy.
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Hurá do Vídně
Na zájezd do Vídně, který byl pojat zároveň jako školní výlet, se žáci 3.–6. třídy těšili už
několik týdnů. Čekala je prohlídka centra této metropole a tamního letiště. Procházka
několika náměstími s významnými památkami jako je židovský kostel, katedrála sv.
Štěpána, muzeum a jezdecká škola, byla opravdu zajímavá. A na letišti se žákům také
líbilo. Prošli si osobní a zavazadlovou kontrolou a při jízdě autobusem po letištní ploše
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obdivovali letadla, mezi nimiž bylo i to největší na světě. V budově letiště pak zhlédli
čtyři krátké promítací programy o vzletu a přistávání letadel. Posledním bombónkem byl
výhled z vyhlídkové střechy, neboť mohli ve skutečnosti vidět, jak letadla vzlétají a přistávají. A to byl pro všechny velký zážitek.

I v tomto školním roce jsme se zapojili do rozvojových aktivit pro ZŠ Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a to realizací Čtenářských klubů v 5., 6. a 7. ročníku
pod vedením Mgr. Blanky Kohoutové a Mgr. Mileny Vaculíkové. Odměnou za účast
v klubech bylo pro žáky Literární putování. Tato aktivita byla realizována Pracovní skupinou Čtenářská gramotnost v rámci Implementace Místního akčního plánu.

Literární putování
Devět žáků z naší školy se v dubnu zúčastnilo dvoudenního literárního putování pro žáky
6.–9. ročníků ZŠ po krásách kraje Boženy Němcové a Karla Hynka Máchy. Tato aktivita
byla realizována Pracovní skupinou Čtenářská gramotnost v rámci Implementace MAP.
Možná z fotografií poznáte známá místa, dříve to byly časté cíle školních výletů. Krásné
město Litomyšl, naše první zastávka, se pyšní osobnostmi, které zde pobývaly. Počasí
nebylo nic moc, po celý první den nás doprovázel déšť, ale děckám to nevadilo, řekla
bych, že si toho docela užívali. Prošli jsme si Váchalovu uličku se zajímavými kresbami,
vyfotili se u domu, kde pobývala Božena Němcová a u sochy B. Smetany. Po cestě
k zámku jsme dali řeč s A. Jiráskem, který zde odpočívá v mohutném křesle. Zámek
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je zdoben asi 8 tisíci psaníčkovými sgrafity. Atmosféru místa zámeckého pivovaru, kde
se narodil Bedřich Smetana, umocňovaly tóny, které na klavír ve venkovních prostorách
nádvoří zámku hrála jedna z účastnic našeho zájezdu. Nezapomeneme ani na splav,
s nímž je svázána postava Viktorky z knihy Babička od Boženy Němcové, ani na školu
v České Skalici, kterou spisovatelka navštěvovala. Druhý den jsme zavítali do Jičína,
města pohádek a Rumcajse, do Muzea Čtyřlístku v Doksech a ke kouzelnému Máchovu
jezeru. Naše putování bylo zakončeno skvělou večeří ve středověké krčmě v Dětenicích.
Dopravu, ubytování i stravu měli žáci zdarma.

Projektový den První pomoc
V rámci výuky přírodopisu, jehož tématem je lidské tělo, si ve středu 22. 5. žáci 8. a 9.
třídy zopakovali a zároveň mnoho nového naučili o laické první pomoci. Velká část
tohoto projektového dne proběhla pod vedením zkušených lektorů, kteří žákům předvedli, jak se chovat v různých situacích, např. při zlomeninách končetin, šoku, krvácení,
zástavě dechu a srdeční činnosti. Veškerá teorie byla doplněna také praktickými ukázkami, na kterých se podíleli samotní žáci. Žáci velmi dobře spolupracovali a odnesli si
mnoho nových poznatků.
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Evropou za jeden den
Stává se tradicí, že některé projekty se stanou oblíbenými. A proto se již poněkolikáté na naší škole konal projektový Den Evropy, který navazoval na Den jazyků. Žáci
8. a 9. tříd si připravili pro své spolužáky prezentaci o 5 státech. Seznámili žáky nejen
se základními údaji, ale i se zajímavostmi, zvyky a tradicemi. Dokonce měli připravenu
ochutnávku typických jídel a prezentovali se v převlecích za známé osobnosti daných
států. Spolupráce osmáků a deváťáků se vydařila a žáci hodnotili projekt jako velmi zdařilý. Projekt s žáky připravila Mgr. Jana Brzicová a Mgr. Lenka Oulehlová.

Jsme úspěšní
Na významných úspěších, jichž dosahovali naši žáci na poli sportovním, má velkou
zásluhu Mgr. Žaneta Gabrielová, učitelka tělesné výchovy. V průběhu školního roku se
také celý pedagogický sbor podílel na organizování sportovních dnů pro žáky 1. a 2.
stupně. Proběhl například Vycházkový den, Branný den, Olympijský den a na místním
lyžařském svahu tradiční Sportovní den.
17. 4. Turnaj ve florbale chlapců II. stupně, Buchlovice - 1. místo, pohár
24. 4. Gymnastický víceboj smíšených družstev, žáci II. stupně, Osvětimany
1. místo celkově za družstvo
1. místo tým děvčat
1. místo z děvčat Karolína Donátková
1. místo za nejvyšší počet přeskoků přes švihadlo za minutu – Linda Poizlová
1. místo za nejvyšší počet sedů lehů za minutu chlapci – Michal Hlaváč
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7 . 5. Atletické závody Velehrad, smíšená družstva žáků II. stupně
1. místo ve smíšené štafetě ml. žáci, žákyně
1. místo ze všech chlapců – Jakub Vašek
3. místo ze všech dívek – Karolína Donátková

27. 3. Turnaj v badmintonu, Boršice, II. stupeň, dívky
25. 4. Štafetový pohár UH, atletické závody, smíšené družstvo žáků I. stupně
30. 4. McDonald´s Cup, fotbalový turnaj, chlapci I. stupně
9. 5. Pohár rozhlasu, UH, atletické závody, smíšená družstva žáků II. stupně
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Den otevřených dveří
V tento den jsme veřejnosti a rodičům
představili školu v několika aktivitách. Po přivítání v programu zpívání
na schodech následovalo vystoupení
žáků v tělocvičně s nacvičenou
sestavou. V jednotlivých učebnách se
prezentovali žáci v tvůrčích dílničkách,
v ukázkách s pokusy, při hře na flétnu,
vystavovali výtvarné práce a představovali se v jazykové učebně se
svými jazykovými dovednostmi. Pro návštěvníky připravily paní kuchařky malé pohoštění
v nové cvičné kuchyňce.

Autorské čtení u nás poprve
V květnu k nám na pozvání zavítali básníci Ondřej Hník a Alois Marhoul. Zvlášť naši nejmenší žáci byli zvídaví a setkání se skutečnými básníky bylo pro ně velmi inspirativní.
Na spoustu dotazů hosté trpělivě odpovídali ve dvou blocích takřka čtyři hodiny. Možná
toto je jedna z cest, jak přivést žáky k poezii. S příslibem, že se za námi ještě někdy
zastaví, se budeme těšit na další shledání s nimi.

Environmentální výchova
V této oblasti vedeme žáky například ke třídění odpadů ve třídách, objasňujeme jim důležitost vztahů v přírodě, souvislosti mezi lokálními a globálními problémy. Snažíme se vytvářet
u žáků pozitivní vztah k přírodě – citlivě ji vnímat, pozorovat a zachovávat odpovědný
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přístup ke svému okolí. V květnu jsme uspořádali sběr papíru a nasbírali jsme 11 tun.
Podnikali jsme vycházky do přírody v nejbližším okolí, žáci se v rámci pracovních činností
starali o školní pozemek. Za příznivého počasí probíhala výuka také v altánu zahrady školy.
Žáci 2. stupně navštívili čističku odpadních vod v Osvětimanech. Součástí výuky se staly
projekty s ekologickou tematikou – Den Země, Den Evropy a branný den.

Hola, škola volá
Začátek nového školního roku 2019/2020 byl slavnostně zahájen za účasti zástupců
obcí, rodičů prvňáčků, žáků a pedagogů v tělocvičně školy, a to vystoupením žáků
školní družiny. Středem pozornosti se stali prvňáčci, kteří přicházeli do tělocvičny
v doprovodu svých nových kamarádů, žáků 9. třídy. Dvacet dva dětí, které jsme přivítali
v 1. třídě, bude na jejich cestě školáka provázet třídní učitel Mgr. Jaroslav Cvek. Celkový
počet žáků v základní škole je 143, pedagogických pracovníků zde pracuje 13. Pozici
školního speciálního pedagoga zastává Mgr. Petra Vilímková a Mgr. Alena Knápková,
dále máme tři asistentky pedagoga – Danu Hurdesovou, Dis. Martinu Kockovou, Lic.
a Hanu Měsíčkovou.

V letošním roce jsme pro velký zájem a navýšení počtu žáků na 1. stupni otevřeli tři
oddělení školní družiny a jedno oddělení školního klubu. Vedoucí vychovatelkou školní
družiny je Dana Hurdesová, ve školní družině dále pracují Mgr. Ivana Borčová, Mgr. Jana
Brzicová, Mgr. Lenka Pavelková, Hana Měsíčková, Monika Donátková, Veronika
Ondrišová a Kateřina Líčeníková. Snažíme se vyjít vstříc přáním a potřebám rodičů,
proto jsme od září otevřeli ranní družinu od 6.45 hodin. Školní klub vede Dis. Martina
Kocková, Lic., školní asistentku zde vykonává Ivana Vajčnerová.

36

Deváťáci začali v říjnu předtaneční výchovou a nácvikem polonézy na školní ples v únoru
2020, na který veřejnost srdečně zveme.
Žáci naší školy rozvíjejí svoje zájmy v řadě zájmových kroužků, jejichž činnost zajišťují jak
pedagogové, tak i rodiče – Český jazyk, Hra na zobcovou flétnu, Logopedický kroužek,
Matematika, Sportovní hry, Včelařský, Výtvarný a kroužky probíhající v rámci školního
klubu jako jsou například Sportovky, Angličtina, Florbal, Aerobic a Dramaťák. Kromě
tohoto výčtu v září zahájila opět výuku pobočka ZUŠ Uherské Hradiště ve hře na housle,
akordeon, klávesy a v sólovém zpěvu.
Pomáháme rodičům v rozvoji jejich dítěte vzděláváním a socializací ve skupině.
Věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci pedagogické intervence, práce asistentů pedagoga a dyslektické nápravy. Zaměřujeme se na vytvoření
základny primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů formou
projektů, besed a spolupráce s odborníky. Ze specifických aktivit, které zajišťuje metodik prevence Mgr. Lenka Pavelková a jež v tomto školním roce proběhnou, jmenujme
preventivní besedy – Hasík, Policie ČR, Zdravá 5, Netolismus, Kyberšikana a Operace
– medvěd.

Zažili jsme Olympijský den
Už podruhé na konci září mohli žáci zažít v jednom dopoledni Olympijský den. Na jednotlivých stanovištích a ve skupinkách složených z různých věkových skupin si mohli
ověřit své pohybové možnosti a rozvíjet spolupráci. V týmu žáci soutěžili v modifikovaných disciplínách opravdových olympijských her.
Snažíme se neustále zkvalitňovat výchovně-vzdělávací proces, o čemž svědčí například
úspěšné přijetí žáků na střední školy, zájem a účast pedagogů v dalším vzdělávání,
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jmenované aktivity školy a úspěchy žáků, množství zájmových kroužků, ale i postupné
vytváření lepšího zázemí pro žáky i práci pedagogů. Ve školním roce 2018/2019 proběhla rekonstrukce příček v mateřské škole, výraznou proměnou prošla také sborovna,
jež byla vybavena novým nábytkem včetně instalace nové podlahy. Učitelé se dočkali
nových učitelských stolů ve všech třídách a ve dvou kancelářích byly položeny nové
podlahy a koberce. Počítačovou učebnu jsme dovybavili novými stoly a židlemi.
Dne 15. července 2019 byly zahájeny práce na dlouhodobě plánované opravě střechy
školy. Akce je finančně nákladná, zároveň náročná pro pracovníky a vyžádala si i několik
změn v zaběhlém chodu školy, aby byla zajištěna bezpečnost všech příchozích do ZŠ
i MŠ. V době, kdy budete číst tyto řádky, by měla být střecha hotova.

Vánoce, Vánoce přicházejí
I když od září uplynuly pouze necelé čtyři měsíce, máme za sebou spoustu pěkných
akcí a ještě hodně nás jich čeká. A co se u nás dělo v posledních dnech kalendářního roku 2019? Pekli jsme perníčky, poslouchali a nacvičovali koledy a vánoční a zimní
výzdoba postupně zahalila celou školu. Deváťáci se postarali o obchůzku Mikuláše, žáci
z 1. stupně vystoupili v programu Vánočního rozjímání v obecním domě a všichni jsme
se rozloučili při tradičním Zpívání na schodech u vánočního stromečku a při besídkách
ve třídách. Jako každý rok i letos žáci počítali, kolik dnů ještě zbývá do vánočních
prázdnin a vánočních svátků. Ale do té doby jsme se ladili do předvánoční pohody.
Darovali jsme častěji úsměv, byli jsme v těchto dnech ke druhým milejší a laskavější
ve slovech i v činech více než jindy. Přejeme si, aby Vánoce byly svátky lásky, klidu
a pohody a do nového roku 2020 přidejme ještě přání pevného zdraví, spokojenosti
a štěstí. To vše Vám přeje kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Osvětimany.
Mgr. Milena Vaculíková, zástupkyně ředitele
Mgr. Petr Orlický, ředitel školy
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Místní knihovna
Návštěvníci a čtenáři očekávají od knihovny
• dobrý knižní fond
• služby a výpůjčky zdarma
• výpůjční dobu přizpůsobenou potřebám čtenářů
• společenský a klidný prostor
To vše vám knihovna v Medlovicích může dát.
Vytváříme prostor pro práci se skupinami, pořádáme dílničky – tematicky zaměřené
–takže skládat růžičky, plést z papíru nebo malovat se můžou naučit děti i dospělí.
Přečíst dětem pohádku je nám velikou radostí. Nabízíme prostor, kde si sousedé mohou
popovídat, děti pohrát a hlavně – v pohodlném křesle číst. Za vhodného počasí lze
využít i venkovní prostory.
Ve velkých i malých knihovnách mají zaměstnanci přístup k informacím o knihách,
ví, kteří autoři jsou zrovna nejčtenější, a mohou vám jejich díla doporučit.
V naší knihovně jsou zastoupeny novinky i knihy vydané dávno, z různých zemí,
různých žánrů, krásně ilustrované, pro děti i dospělé. Nabídnout můžeme i celou sérii
o Chřibech, jež jsou dílem pánů Jilíka a Žižlavského, autorů z našeho kraje.
Těším se na vás každé úterý v prvním patře budovy obecního úřadu
od 15. 30 do 18. 30.
e-mail: mlkmedlovice@seznam.cz
facebook: knihovna medlovice
Veronika Petraturová
knihovnice
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Co se psalo v naší kronice
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před 100 lety
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Základní organizace
Českého zahrádkářského
svazu Osvětimany
Zahrádkářům v letošním roce opět nepřála příroda.
V roce 2018 byla úroda dobrá. V letošním roce 2019 se vrátila neúroda jako v roce
2017. Tentokrát to však bylo ještě horší, což je vidět na množství zpracovaného ovoce
v pěstitelské pálenici i v moštárně v důsledku jarních mrazíků a sucha.
Sezona roku 2018 byla ukončena v lednu 2019. Celkem za tuto sezonu bylo zpracováno 118 600 kg ovoce pro 360 zákazníků a vyrobeno 6 714 litrů absolutního alkoholu,
to je 11 803 litrů asi 50%. Cena za vypálení byla 230 Kč za litr absol. alkoholu. Státu
jsme odvedli na spotřební dani 960 102 Kč. V moštárně bylo v roce 2018 zpracováno
2 130 kg jablek a hrušek a vyrobeno 4 128 lt. a pro školu bezplatně 510 lt.
V letošní sezoně 2019 bylo do konce října vyrobeno jen 1 460 lt absol. alkoholu, to
je 2 943 litrů asi 50%. V moštárně bylo zpracováno 350 kg jablek. Moštování bylo
ukončeno již v říjnu a zpracování kvasů bude ukončeno asi 10. 12. 2019. Jsme rádi
(a zákazníci také), že se nám aspoň na omezenou dobu podařilo pálenici otevřít a těm
málo stálým zákazníkům vyhovět.
Pro poruchy bylo nutno vyměnit přepalovaní kotel č.1, nalévací nádrž na kvas a staré
zářivkové osvětlení za úsporné LEDkové. Za tyto opravy a montáže bylo zaplaceno
180.000,- Kč. Protože zařízení pěstitelského pálení je v provozu skoro 40 let, musí dojít
k jeho postupné výměně, nebo aspoň ke generální opravě. Jen doufáme, že k nám
bude v příštím roce počasí příznivější a na opravy či výměny si vyděláme.
Jménem výboru základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Osvětimanech
přeji všem zahrádkářům, občanům a zákazníkům, kteří využili našich služeb v pěstitelské pálenici i moštárně, radostné vánoce a šťastný, úspěšný a příznivější rok 2020.
Pavel Kníž
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Lake Malawi
V květnu 2019 se Lake Malawi zúčastnili jako reprezentanti Česka hudební soutěže
Eurovision Song Contest v izraelském Tel Avivu, se skladbou Friend of a Friend postoupili jako třetí v historii Česka do finále, kde skončili na jedenáctém místě z 41 účastníků.
Šlo tedy o druhý největší úspěch České republiky v této soutěži.

Poznáváte hezkého, vysokého mladíka vlevo? Že ne? V současné době sedí za bicími
Lake Malawi, skupiny, která tak skvěle reprezentovala naši zemi. Není to nikdo jiný, než
Antonín Hrabal z Medlovic. Jistě si ho mnozí pamatujete z vystoupení v dětské skupině
„BASTA FIDLI“ vedené jeho tatínkem, Pavlem Hrabalem.
Srdečně blahopřejeme k takovému úspěchu Toníkovi i jeho rodičům, s jejichž laskavým
svolením tento článek uvádíme.
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Evropský střelec
V posledních ročnících našeho zpravodaje jsme si zvykli přečíst si i o úspěších
Stanislava Hromady. I letos vám předkládáme informaci ze SLOVÁCKÝCH NOVIN, že
Staňa neztrácí formu a zase to svým soupeřům pěkně „ukázal.“
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TRADIČNÍ
SILVESTROVSKÝ
POCHOD
I letos vyrážíme na tradiční Silvestrovský pochod.
Již dvacátý sedmý ročník. Nenechte si ho ujít…
Jako vždy 30. prosince.
Sraz účastníků je v 8. hodin ráno na křižovatce v Medlovicích.
Doporučujeme s sebou vzít svačinu a tradiční zahřívadlo.
Zvou pořadatelé.
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Ze společenské kroniky
V letošním roce 2019 jsme přivítali 2 narozené občánky.
Své významné jubileum oslavilo 17 občanů.
Jeden manželský pár oslavil výročí zlaté svatby.
Na našem obecním úřadě byly uzavřeny 2 svatby.
K trvalému pobytu se přihlásilo 19 občanů.
13 občanů se odstěhovalo.
3 naši spoluobčané zemřeli.

Na závěr…
V naší obci žije mnoho velmi ochotných a šikovných občanů. Mám na mysli hlavně ty,
kteří nezištně, ochotně a mnohdy i nadšeně pomohou komukoli a kdykoli. Pomáhají
i obci při jakýchkoliv příležitostech, kdykoli jsou o to požádáni. Jsem ráda, že takové
skvělé spoluobčany u nás máme … a proč to píšu? Protože jim chci srdečně a upřímně
za všechnu tu práci a pomoc poděkovat … DĚKUJEME.
A protože náš zpravodaj vychází v předvánočním čase, dovolte mi na tomto místě
popřát, jménem svým i jménem všech zastupitelů, pokojné prožití letošních Vánoc,
štěstí, zdraví, úspěch a hlavně spokojenost v nadcházejícím roce 2020, vám
všem.
Miroslava Náplavová

