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Medlovice
zpravodaj

obce

Novoroční sen
V lesích jel jsem hlubokých,
byla noc a všude sníh,
smutno bylo, kam jsem zřel,
les jen dýmal a se tměl.
Čekal jsem již rána vzmach,
jak se vznítí v korunách,
a jímž počne Nový rok
hluboký svůj světlý tok.
Zlatožluté mlhy dech
jak by přelít’ po stromech,
ale zase starý stín
kýval smutně z doubravin.
A já mnil jsem znaven již,
že den váhá jíti blíž,
a že zemřel v bezdna tmách
krvavý a v mrákotách.
A že již se nevrátí
do polí a souvratí,

a že nevrátí se zpět
láska v starý, mroucí svět.
A že všecko zhyne v mžik,
co snil člověk, smrtelník,
v ledném hrobě mrtvou tmou
vše se srovná najednou.
Ale náhle v zlatu par
oblohy pruh šedý, stár,
nového dne tichá zvěst,
zablýsk’ náhle ve sklon cest.
Nádherný a skvoucí den
rozkvet, jako z bílých pěn
lesy v kraj se dívaly,
dýmaly a zpívaly.
Novým hymnem lidských snah
zdál se svítit slunce prach,
trysk’, jak ze dna bolesti
sen by vstával o štěstí.
Antonín Sova
Květy intimních nálad, 1891

Poslední prosincové dny, to je doba bilancování i předsevzetí. Co se nám povedlo a co
ne, koho jsme poznali a kdo se s námi bohužel rozloučil navždy.
Ať tak, či onak, konec roku je vždy zlom. Často finiš a často začátek nějaké cesty.
Zamyšlení, vytyčování nových životních směrů i předsevzetí a přání.
Ale letos se nalézáme v krizové situaci, která přichází jednou za několik desítek, možná
stovek let. Postihla nás pandemie koronaviru. Jsou paralyzovány obvyklé způsoby
sociální interakce i komunikace, život společnosti přešel do stavu nouze. Nikdo z nás
si něco takového nedovedl představit. A přesto se nám to stalo. Rok, který jsme právě
prožili, byl neobyčejně těžký a náročný pro všechny. Neodvažuji se hodnotit kdo a jak
mohl situaci zmírnit, vždyť nikdo něco takového nemohl čekat, natož se nějak na takovou situaci připravit. A znáte to – „po bitvě bývá každý generálem“. Přemýšlím spíš,
co nám chtěl tímto Bůh, či osud, (chcete-li), naznačit. Mám na to svou teorii a vím, že
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i spousta z vás ostatních přehodnocuje priority a hledá – zase – smysl svého života.
Snažím se vzpomenout si na moudra našich předků, jako třeba: „co nás nezabije, to
nás posílí…“, abych měla sílu do dalšího dne, týdne…, abych neztrácela naději a abych
našla důvod, proč zase příští ráno vstávat a žít dál. A tak ještě jedno moudro: „naděje
umírá poslední…“ Budu věřit, že zlé doby brzy pominou a náš život se vrátí do starých
kolejí, že bude zas dobře a že si z této těžké doby odneseme nějaké ponaučení. Z historie víme, že kdykoliv došlo ke společenským a hospodářským kalamitám, udály se
po jejich skončení změny, které nikdo nepředvídal. Sesypaly se doposud fungující rámce
fungování společnosti, přišlo nové uvažování. Mám naději a doufám, že lidstvo udělá
krok vpřed a správným směrem.
Každý jeden z nás je zodpovědný sám za sebe, za své blízké a za budoucnost. Chraňte
sebe a své milované, na nikoho nespoléhejte, snažte se každý sám podle svého nejlepšího svědomí.
Upřímně vám přeji, aby vaše příští dny byly už jen lepší a lepší, abyste byli všichni zdraví
a brzy znovu spokojení a šťastní. Ať je rok 2021 lepší než ten minulý.
Miroslava Náplavová
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ROK 2020
Ač byl provoz obecního úřadu i činnosti zastupitelstva v tomto roce silně paralyzovány,
tradiční společenské akce nebylo možno konat, přesto jsme dál intenzivně pracovali
na plánovaných projektech. Stručné shrnutí následuje.
• Workautové hřiště pro děti na přilehlém pozemku u hřiště – dokončeno. V těchto
dnech je již podána žádost o proplacení dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj.
Celkové náklady projektu jsou 825 788 Kč, dotace ve výši 578 051 Kč.
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• Do okolí hřiště plánujeme výsadbu zeleně. Na pozemcích kolem sportoviště bychom
chtěli vysadit více než 50 stromků, (javory, habry, břízy, ale i hrušně, třešně jabloně
a švestky). Byla podána žádost – MŽP, odložena na první jarní termíny, z důvodu,
právě, budování dětského hřiště a příliš deštivého počasí. Předpokládané náklady
262 000 Kč,
• Nutná je i rekonstrukce elektroinstalace KD. Podána žádost o dotaci na SZIF.
Celkové odhadované náklady 667 000 Kč. Zde není jisto, zda alokovaná částka bude
k dispozici… Úsporná opatření vlády z důvodu pandemie… Ale projekt je připraven
a vypsáno výběrové řízení na dodavatele.
• Další záležitostí, kterou je nutno se zabývat je hospodaření se srážkovými vodami
v intravilánu, zadržení dešťové vody. K tomu se jeví vhodná plocha střech kabin
TJ a KD. Byla zpracována dokumentace, připraveno k podání žádosti o dotaci.
Rozpočtované náklady 900 321 Kč.
• Již déle plánovaná oprava chodníku v horní části obce, levá strana ve směru
od křižovatky k prodejně Jednoty. Prověřujeme možnost financování prostřednictvím
Mikroregionu. Projekt je připraven, žádost podána. Náklady přibližně 755 000 Kč.
• Projekt na opravu místní komunikace směrem
od pošty dolů „do dědiny“ – etapa č. I. Podklady
pro podání žádosti, projekt i st. povolení jsou
připraveny a do konce roku bude žádost
podána na Ministerstvo pro místní rozvoj.
Rozpočet 3 321 000 Kč.
• Cyklostezka propojující Medlovice a Osvětimany,
popřípadě společný projekt propojení se
Stříbrnicemi, Medlovicemi, Hostějovem
a Osvětimany. V současné době opět projednáváno s okolními obcemi a manažerem
mikroregionu. Připravena studie proveditelnosti,
zaměřeny výškopisy.
• V letošním roce, v měsíci září, kdy poněkud
polevila omezující nařízení v souvislosti s koronavirem, proběhla opět několikadenní brigáda
na hřišti. Kolem víceúčelového hřiště byla položena dlažba z chodníkových dlaždic.
Velké díky patří hlavně panu Miroslavu Palicovi, který se ujal řízení prací, ale i všem
ostatním obětavým pomocníkům. Některé z nich se mi podařilo vyfotografovat.
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• V letošním roce proběhly i volby, taktéž ovlivněné pandemií. Jak se volilo
v Medlovicích:

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 2. – 3. 10. 2020
Výsledky hlasování – Obec Medlovice – souhrnné informace
Okrsky
počet zprac.

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
Volební
obálky účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1. kolo

1

1

100

372

131

35,22

122

119

97,54

2. kolo

1

1

100

372

85

22,85

85

85

100,00
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Výsledky hlasování – Obec Medlovice
Kandidát
číslo

příjmení, jméno, tituly

Volební
strana

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

ČSSD

ČSSD

KDU-ČSL

Počty hlasů

% hlasů

1.
kolo

2.
kolo

1.
kolo

2.
kolo

ČSSD

8

X

6,72

X

KDU-ČSL

KDU-ČSL

42

45

35,29 52,94

1

Seďa Antonín Ing.

*2

Bazala Josef

3

Sládek Petr MUDr.

ODS

ODS

BEZPP

11

X

9,24

X

4

Blažková Jarmila

SPD

SPD

SPD

5

X

4,20

X

+5

Valenta Ivo

BEZPP

53

40

44,53

47,0

Soukromníci Soukromníci

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 2. – 3. 10. 2020
Výsledky hlasování za územní celky – Obec Medlovice – souhrnné
informace
Okrsky
celkem

zpr.

v%

1

1

100,00

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

372

131

35,22

131

128

97,71
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Výsledky hlasování za územní celky – Obec Medlovice – část 1
Kandidátní listina
číslo

název

Platné hlasy
celkem

v%

Předn.
hlasy

5

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

1

0,78

X

6

Trikolóra, Soukromníci, NEZ

13

10,15

X

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

13

10,15

X

12

KDU-ČSL

20

15,62

X

16

Svoboda a př. demokracie (SPD)

6

4,68

X

19

Česká pirátská strana

24

18,75

X

22

Moravané

5

3,90

X

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Medlovice – část 2
Kandidátní listina
číslo

název

Platné hlasy
celkem

v%

Předn.
hlasy

33

Občanská demokratická strana

7

5,46

X

40

SPR-REP. STR. ČECH, MORAVY, SLEZ.

0

0,00

X

45

Česká str. sociálně demokrat.

6

4,68

X

50

ANO 2011

27

21,09

X

63

Komunistická str. Čech a Moravy

6

4,68

X

67

Volte Pr. Blok www.cibulka.net

0

0,00

X

82

ROZUMNÍ – Petr Hannig

0

0,00

X

Miroslava Náplavová
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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
Máme zde čas sváteční a s ním bylo přirozené spojit příjemné chvíle strávené s našimi
blízkými v kouzelné atmosféře míru a klidu. Letošní rok je tak trochu jiný, v několika
vlnách jsme byli nuceni omezit své radosti, zvyklosti, omezit kontakty s přáteli a bohužel
mnohdy i s rodinou. Pevně věřím a doufám, že se co nejdříve začne tato situace měnit
a my budeme moci dělat věci tak, jak jsme na ně byli zvyklí.
Na jaro letošního roku jsme měli v plánu uklidit přírodu od nepořádku, který zde
zanechávají bezohlední lidé. Příprava byla v plném proudu, náš Myslivecký spolek Osvětimany z.s. učinil spoustu kroků v koordinaci přípravy i s dalšími zapojenými
subjekty (MŠ Medlovice a ZŠ, MŠ Osvětimany, OÚ Medlovice, Městys Osvětimany).
Neviditelný vir nám však zamezil celou akci dotáhnout k realizaci. V průběhu letních měsíců nemělo smysl tuto akci aktivovat, protože v době vegetace není možno
odpadky v zarostlé krajině dobře nalézt, jak je tomu v jarních měsících. Pro aktivaci této
myšlenky nepřispívala v létě ani různá nařízení, omezení a hlavně opatrnost.
Možná je slovo opatrnost pro některé malicherná záležitost, někdo ji nerespektuje,
někdo nařízení týkající se COVID19 bere jako nadbytečné. Nejsem příznivcem velkých
omezení a diktatury, (té jsme si za minulého režimu užili dost), měli bychom však rozlišovat omezení a diktaturu. Diktaturu která omezuje jednotlivce z důvodu potlačení
menšin, nastolení režimu apod. a nařízení a omezení, která nejsou sice příjemná pro
nikoho z nás, ale pro společnost – jako takovou, smysl mají. V dnešní uspěchané době,
(kdy se lidé odcizují, chovají se sobecky, není na nic čas a materiální hodnoty převyšují
vše ostatní), bychom se nad tímto mohli zamyslet a zkusit přehodnotit priority, hodnoty
a postoje. Tato omezení, (kdy nemůžeme dělat to, co bychom chtěli, co máme rádi
a v plném rozsahu a míře, jak jsme byli zvyklí), jsou nařízena jen na nějakou dobu. Délku
této doby ovlivní spousta skutečností – od vývoje léků, očkovacích látek, promořenosti
společnosti, až po chování nás všech. Chovejme se zodpovědně, ale nebuďme nadměrně vystrašení, není to válečný stav, je prostě jiná situace, která se dá zajisté přečkat.
Nikdo z nás nemá rád nařízení a příkazy, prosím zkusme to chvíli vydržet s ohledem
na rizikové skupiny, na seniory, nemocné, maminky, děti, na nemocniční personál,
na zaměstnance a podnikatele. Tyto všechny tento stav drtí, nebo vystavuje atakům
výlevů zlosti lidí, plynoucích z nervozity spojené s nepříjemnou situací, která na nás
doléhá a ovlivňuje nás všechny.
Moc si vážím všech, kteří čelí této době v první linii.
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V tomto duchu bych vás chtěl poprosit o trpělivost, tolerantnost, ohleduplnost ke svým
blízkým i k spoluobčanům.
Přidám i přímluvu za zvěř. Tato v zimních měsících strádá, její metabolismus je nastaven do úsporného režimu z důvodu omezených možností stravy z důvodu vegetačního
klidu. Zvěř je tak velmi choulostivá a každá vydaná kalorie navíc pro ni může znamenat
ztrátu hmotnosti, prochladnutí, případně smrt. Proto prosím při procházkách v přírodě,
(které jsou pro nás zdraví prospěšné), berme ohledy i na tyto bytosti. Nesnažme se
k nim přibližovat, nenechávejme volně pobíhat psy a podobně. Ve své podstatě se
procházíte skrze jejich domovy, také by nás asi netěšilo, kdyby nám do obýváku vpadli
vetřelci, kteří nás budou rušit, nebo vyhánět z gauče od pohádek… J
Závěrem vám všem přeji hodně zdraví, osobní pohody, hodně sil fyzických i psychických
a hlavně - co nejdříve návrat k tomu „normálu“, který nám všem zajisté chybí.
Vzhledem k situaci, která je neuspokojivá, letos nebude na Pasekách organizovaný
tradiční dětský ohňostroj. Slibuji, že pokud za rok bude situace přát, (a já v to pěvně
věřím), ohňostroj uděláme a bude nejlepší, co kdy byl J.
Jakub Slačík
místostarosta obce a předseda Mysliveckého spolku Osvětimany z.s.
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Zprávičky z naší školičky
Leden
Po Vánocích jsme se vrátili do školky a hned
6. ledna na nás čekal projektový den „Tři králové“, ve kterém se děti dozvěděly, kdo jsou
to Tři králové, jaké dary přinesli Ježíškovi, společně jsme si v atlase našli cestu do Betléma.
16. ledna proběhla v naší školce muzikoterapie, kterou vedl pan Hladík. Společně
s dětmi ze Stříbrnic se naše děti seznamovaly
s netradičními hudebními nástroji, všechny si
je poslechly a také vyzkoušely. Tento program
byl propojen příběhem „Velká cesta kolem
světa“.
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31. ledna proběhla ve školce „Zimní olympiáda“, bohužel jako již tradičně v zimě moc
sněhu neužijeme, tak i letos proběhla olympiáda ve třídě. „Zapálili“ jsme si olympijský
oheň, děti si vyzkoušely lyže a to, jak je těžké se v nich pohybovat, soutěžily v různých
soutěžích – jízda na lopatě, lyžování, „bruslení“, hod sněhovou koulí a také sněhovou
bitvu. Všechny zúčastněné děti vyhrály medaile a sladkost.
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Únor
18.2. nás ve školce navštívil kouzelník Tomáš Šulaj, který nám předvedl úchvatná
kouzla a dokonce vykouzlil i opravdového králíčka, kterého děti mohly pohladit.
V únoru také proběhla ve školce kontrola ze strany České školní inspekce, paní
inspektorky dva dny kontrolovaly všechnu dokumentaci i výchovně-vzdělávací proces
ve školce. Inspektorky byly velmi spokojené a my zaměstnankyně i vaše děti jsme
od nich dostaly velkou pochvalu, která velmi potěšila.

Březen
V týdnu od 9.3. do 13.3. probíhal v MŠ projekt „Celé Česko čte dětem“ – děti byly
moc nadšené, že k nám do školky mohou přijít jejich rodiče, prarodiče a jiní hosté, kteří
jim přečetli pohádku.
Od 16. března byla MŠ uzavřena z důvodu koronavirové situace v České republice.
Školku jsme opět otevřeli až 25. května v omezeném režimu, kdy ji navštěvovalo pouze
pár dětí. S dětmi jsme ve školce nosili štíty nebo roušky, a snažili se být co nejvíce
na školní zahradě, všechno se dezinfikovalo. V průběhu uzavření MŠ probíhalo dobrovolné vzdělávání na dálku, kdy jsme posílali na e-mailové adresy rodičů úkoly pro
děti na každý týden. Kvůli kovidové situaci bylo v podstatě skoro všechno zrušeno –
kroužky, plavání a všechny akce, kromě dvou červnových.
Na Velikonoce paní učitelky rozvezly pro děti velikonoční výslužku a ani o dárečky
na den dětí naše děti nebyly ošizeny.
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Červen
19. června proběhl projekt „Malá technická univerzita“ – Stavitel mostů – děti se
seznámily s tím, jak se takový most staví, a poté si to samy vyzkoušely z lega. Každý
měl za úkol postavit několik pilířů, nakonec děti všechno spojily do jednoho velkého
mostu, po kterém se všechny prošly, udržel dokonce i paní učitelky.

23. června proběhla opět „Malá technická univerzita“, tentokrát s tématem Stavitel
města. Děti se seznamovaly s budovami ve městě, poté si postavily z lega vlastní
budovy a celé město, které pojmenovaly Pastelkov. Na zahradě jsme si nakonec všichni
zahráli hru „realitní makléři.“
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Pasování předškoláků
Letos pasování z důvodu epidemiologické situace proběhlo až 28. srpna. Přesto jsme si
to všichni užili – děti na školáky pasoval pan místostarosta Jakub Slačík. Do první třídy
nastoupilo 11 dětí:
Matěj Štěpán Balík, Vít Cihlář, Alice Cihlářová, Lara Dreslerová, Klaudie Ivona Dvořanová,
Nela Páleníková, Adam Margetík, Laura Schneiderová, Jakub Špendlík, Kateřina Šustrová
a Jaroslav Zapletal.

Paní ředitelka děti představila, ty prošly bránou ze školky do školy, pan místostarosta je
pasoval, děti dostaly dárečky a na památku se podepsaly do kroniky.
Po pasování proběhlo předávání cen již tradiční celoroční soutěže „Rodina spolu“, které
se zúčastnilo 16 dětí, každý vyhrál hodnotnou cenu, hlavní cena koloběžka letos připadla Karolínce Rigóové.
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Září – Nový školní rok 2020/2021
Nový školní rok začal v úterý 1. září, do školky nastoupilo 28 dětí, tento snížený počet
z celkové kapacity byl z důvodu většího počtu dětí dvouletých. Děti jsou rozděleny
do dvou tříd – a to třída Oranžových pastelek – děti starší 4 let, je zde celkem 19 dětí,
jež vedou paní učitelky Michaela Knedlová a Mrg. Radka Hudečková. A třídu nejmladších dětí – Zelených pastelek s paní učitelkou Hanou Rubanovou a paní ředitelkou
Markétou Mlčákovou. Školnicí je paní Helena Zapletalová a nová paní kuchařka Dana
Knedlová, která ve funkci nahradila paní Helenu Psotkovou.
V září probíhala především adaptace dětí a to nových i těch, které již dříve školku
navštěvovaly, ale z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti si musely znovu zvyknout.
Kromě adaptace jsme se zaměřili i na poznávání Medlovic a jeho okolí, při kterém
jsme nemohli vynechat procházku do lomu. Dětem se procházka velmi líbila.
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Říjen
6. října nás navštívilo divadlo Květinka s pohádkou o tom, proč je důležité dodržovat
určitá pravidla.

V rámci ovocného a zeleninového týdne si děti připravily různé dobroty jako jsou ovocné
špízy, šťávu z jablek a kysané zelí. Dětem vše velmi chutnalo, ještě o to víc, že si to
samy připravily.
20. října jsme si také připomněli den stromů, děti se dozvěděly to, proč jsou pro nás
stromy důležité a jako poděkování si na zahradě našly strom, který obejmuly.

Listopad
11. listopadu proběhl projektový den –
„O svatém Martinovi“, seznámili jsme se
s legendou, vysvětlili jsme si, co znamená,
když svatý Martin přijede na bílém koni.
A také si zahráli na koníky a sv. Martina.
Mezi dětmi patří k velmi oblíbeným činnostem vánoční pečení, proto jsme 24.
listopadu s dětmi pekly linecké cukroví
a perníčky a týden na to si je děti zdobily
a ochutnávaly.
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Prosinec
4. prosince proběhlo ve školce čertovské dopoledne, při kterém přišly děti oblečené
jako čertíci a plnily čertovské úkoly jako je hod bramborem na cíl, převážení polínek
v kolečkách, skok v pytli a další.

Letos nás sv. Mikuláš ve školce svou návštěvou nepotěšil, ale přesto na nás nezapomněl a paní ředitelka s paní učitelkou Míšou od něj přebraly dárečky pro děti 5.
prosince při jeho sjezdu z pasek, za děti zazpívaly paní učitelky písničku Mik, Miku,
Mikuláš a v pondělí již dárečky čekaly na děti, které z nich měly velkou radost, mnohé
si i oddechly, že k nám letos do školky nedorazili čerti osobně. Mikuláš poslal pro děti
i dárečky z prodejny Jednoty.
Ještě nás čeká Ježíšek ve školce a to 16. prosince, nezapomeneme ani na zvířátka,
který půjdeme do lesa připravit krásné Vánoce 17. prosince.
Přejeme Vám všem krásné Vánoce a v novém roce především pevné zdraví, snad
se vše brzy vrátí do normálu a my budeme prožívat běžné všední dny bez starostí
a ve zdraví.
Za celý kolektiv pracovníků mateřské školy – Mgr. Radka Hudečková
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Sociální komise
Vážení spoluobčané, končí nám rok 2020. Také v tomto roce, jsme stejně jako v letech
minulých navštívili naše spoluobčany při příležitosti dovršení jejich významného životního
jubilea. A jménem naší obce jsme jim předali drobný dar. V letošním roce jsme navštívili
21 jubilantů. Musím ale říct že k některým z nich jsme se nedostavili přesně v den jejich
narozenin, ale z důvodu nařízené celorepublikové karantény jsme jim jejich dar předali
o něco později. Tímto bych jim chtěl ještě jednou popřát všechno nejlepší a především
hodně pevného zdraví. Dále bych chtěl poděkovat všem těm, kteří mi s návštěvami
pomáhají, nebo mě v mé nepřítomnosti zastupují.
Na závěr bych Vám všem chtěl popřát příjemné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví
štěstí a osobní spokojenosti v roce 2021.
Za sociální komisi Zdeněk Petřvalský

Základní škola
Mít prázdniny je super, ale tyto prázdniny byly a jsou jiné….
Vážení čtenáři tohoto zpravodaje,
když jsem byla oslovena, abych napsala příspěvek o naší škole, trochu jsem zneklidněla, protože mně hlavou prolétla myšlenka, o čem psát? Vždyť už od jara 2020 jsme se
všichni museli potýkat se situací, na kterou jsme nebyli připraveni. Tento rok se zapíše
do životů každého z nás, tedy i do historie naší školy, ve které doslova ze dne na den
bez žáků ztichl život. Co jsme doposud považovali za samozřejmost, toho jsme se
museli zříct. Návštěvy rodiny, posezení s přáteli, dovolená, uzavření obchodů a služeb,
žádné aktivity, které nám přinášely radost. I úsměvy byly zahalené rouškou. Ve škole
zákaz zpěvu jako v pohádce Pyšná princezna a žádné sportovní aktivity. Opatření
nevlídná, ale nicméně nutná vzhledem situaci, která si je vyžadovala. Nikoho z nás
vůbec nenapadlo, jak dlouhé bude čekání na žáky. A najednou nám chybělo i to, co se
mnohdy při výuce zdálo překážkou. Pozdní příchody, vykřikování, klackovité poznámky,
vyrušování všeho druhu, nepozornost, zapomínání… Ale hlavně žáci samotní, jejich
vlídné pozdravy, úsměvy a vtipkování. Škola bez žáků je vždycky poněkud smutná, zeje
prázdnotou, chybí v ní zvonivý smích, křik i hluk.
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Pokusme se vrátit o pár měsíců zpátky.
Ještě v březnu 2020 se uskutečnil lyžařský kurz v Karlově pod Pradědem.
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Od 11. 3. 2020 došlo z důvodu pandemie k uzavření škol a započala tzv. distanční
výuka (na dálku) pro žáky obou stupňů bez jejich osobní přítomnosti ve škole.
V průběhu měsíce dubna pokračovala distanční výuka.
Od 11. 5. 2020 se do lavic vrátili žáci 9. tříd za účelem přípravy na přijímací zkoušky
na střední školy.
Od 25. 5. 2020 byla povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole na jejich
organizovaných vzdělávacích aktivitách nepovinného charakteru formou školních skupin
do počtu 15 žáků.
Od 8. 6. 2020 byly realizovány konzultace a dobrovolné vzdělávací aktivity skupin žáků
2. stupně ve stěžejních předmětech. Rozvrh byl redukován na český jazyk, matematiku
a anglický jazyk a vzdělávání probíhalo ve skupinách s maximálně 15 žáky. Distanční
vzdělávání však i nadále zůstalo hlavním vzdělávání. Výuka probíhala za zpřísněných
hygienických podmínek, totéž platilo i o školním stravování a pobytu ve školní družině.
I přes to, že jsme se museli vypořádat s neobvyklou situací, deváťáci byli úspěšně přijati na střední školy, pedagogové se v tuto dobu setkávali, vzdělávali a zdokonalovali
se v informačních technologiích a pokračovalo se také ve vytváření lepšího zázemí pro
žáky i práci pedagogů. V době distanční výuky a nepřítomnosti žáků ve škole byly pořízeny například nové dveře do učeben 2. stupně, ve spolupráci s městysem proběhla
rekonstrukce ve školní kuchyni, ve které bylo zbudováno nové výdejní okno a upraveno
pracoviště pro přípravu jídla. V areálu školní zahrady jsme nainstalovali lanovou pyramidu. Ve školním klubu byl v listopadu pořízen speciální taneční povrch baletizol, který
bude sloužit žákům Základní umělecké školy Uh. Hradiště k výuce baletu.

Počátkem června dostala nová střecha naší školy nové obyvatele. Kdopak se nám to
uhnízdil na komíně? Přece bílí čápi. Pozorovali jsme, jak krásně krouží, jak si obhlíží
terén a také, jak si staví a postupně rozšiřují hnízdo. Naši pozornost přitahoval i jejich
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vítací ceremoniál s hlasitým klapotem zobáků. Zdá se, že se jim na komíně školy zalíbilo,
a budeme rádi, když k nám přiletí za rok zpátky a odchovají tu možná i své potomstvo.
Potom bychom uvažovali i o umístění kamerového systému, abychom také obyvatelům
obce mohli zprostředkovat potěšení z pozorování.
Hodnocení vzdělávání za 2. pololetí školního roku probíhalo na základě podkladů
získaných při vzdělávání na konci 2. pololetí, zhodnotili jsme samozřejmě individuální
podmínky žáků pro domácí přípravu a distanční výuku. Poskytovali jsme při ní žákům
zpětnou vazbu s orientací na pozitivní výsledky a soustředili jsme se na realizaci nejdůležitějších výstupů a návazných obsahů. V distanční výuce se ukázala rozdílnost žáků
například v míře samostatnosti, v jejich snaze o pravidelnost práce, ale také při zvládání
práce s technologiemi.
Tuto druhou polovinu školního roku bez výletů, neproběhlých akcí a projektů jsme ukončili vydáním vysvědčení 30. června 2020.
Nyní pojďme říci, co tato situace znamenala pro nás, učitele. Tato nová situace nás
zastihla zčásti nepřipravené, neboť jsme s distanční výukou ještě doposud neměli žádné
zkušenosti. Stejně na tom byli naši žáci, ale i rodiče, kteří často až po práci museli
pomáhat svým dětem, zejména na 1. stupni, s přípravou, což bylo pro ně velmi náročné
a určitě mnohdy i vyčerpávající. Distanční výuka, dle mého názoru, asi nikdy plnohodnotně nenahradí tradiční výuku, která je založena na přímém kontaktu s žáky. Na druhou
stranu, jak se říká, vše zlé je k něčemu dobré, tak on-line výuka, která vyžaduje znalosti
vyšší úrovně, v nás vyburcovala potřebu více se vzdělávat a zdokonalovat v oblasti
multimédií. Na další vlnu uzavření škol v novém školním roce 2020/2021 jsme tedy byli
mnohem lépe připraveni, jen jsme nečekali, že to bude tak brzy.
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Píše se nový školní rok 2020/2021
Už první školní den proběhl netradičně, v rouškách. Přivítali jsme prvňáčky, které povede
na 1. stupni třídní učitelka Mgr. Ivana Gabrielová, a ostatní žáky v jejich třídách, nikoli
v tělocvičně, jak bývalo vždycky zvykem.
Prvňáčci se ještě stihli skamarádit, společně se vyfotit, absolvovat vycházku Bobří
stezkou, naučit se několika písmenkům a mnohému dalšímu…. A sotva se trochu rozkoukali a sžili s rytmem školy, tak to přišlo.
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Od 14. 10. 2020 došlo opět k uzavření škol. Mezitím byla uzákoněna povinnost žáků
distančně se vzdělávat. Od tohoto dne opět vyučujeme distanční způsobem, využíváme on-line hodiny a jsme každý den s žáky v kontaktu. Potýkáme se samozřejmě
i s problémy, a to hlavně technického rázu, ale i jiného druhu. Někdy nás zlobí spojení,
takže se někdo ani nepřipojí, neslyšíme se, seká se to, jindy se žákovi podaří na hodinu
zapomenout.
Od 18. 11. 2020 se nám vrátili do školy prvňáčci a druháci. Hurá!!!!!!!!!!!! Děti se do školy
těšily, největším tahákem pro ně byli jejich spolužáci, kamarádi a těšili se samozřejmě
na své učitele. A teď snad situace bude určitě jen lepší a lepší.
Vždycky Vás v předvánočním zpravodaji seznamujeme s tím, jak to chodí v naší škole
v tomto čase, co děláme a jak se připravujeme na Vánoce. Myslím, že Vánoce jsou
opravdu dobrý důvod k tomu, abychom se v čase před nimi konečně všichni opět
ve škole sešli. Zatím toto přání zůstává jen v mých představách. Poslouchám vánoční
koledy, vidím krásné andílky a vločky, jak poletují nad našimi hlavami, cítím vůni perníčků
linoucí se z kuchyňky, ve které je děti pečou. Na střední chodbě stojí ozdobený vysoký
smrk a pod ním vidím dárečky a přáníčka. Rozdáváme si vzájemně dárky a přejeme si
srdečně vše dobré. Kolem toho všeho pozoruji hemžení dětí, jejich oči a úsměvy, které
vyzařují spokojenost a radost z dárků.

Předpokládám, že v době, kdy budete číst tento zpravodaj, už budou vánoční svátky,
proto se patří vyslovit na závěr přání. Dovolte mi, abych Vám za všechny zaměstnance
naší základní školy popřála krásné, šťastné a klidné Vánoce. Nový rok ať Vám přinese
novou naději, radujte se z maličkostí, buďte hlavně zdraví a mějte se rádi.
Mgr. Milena Vaculíková, zástupkyně ředitele
Mgr. Petr Orlický, ředitel školy
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L.O.M. o.s.
Vážení spoluobčané, ani jsme se nenadáli a už je tu opět konec roku. Také letos jsme
stejně jako v letech minulých připravili pro děti již tradiční Medlovský karneval. Sešli jsme
se v neděli 16. února v kulturním domě a kromě velké spousty dětí, jejich rodičů babiček
a dědečků mezi nás dorazili také pohádkové bytosti z Ledového království. O zábavu
a dobrou hudbu se již tradičně staral DJ Simens. Myslím, že kdo přišel, tak se dobře bavil
a většina z těch co si koupili losy určitě i vyhrála nějakou cenu z bohaté tomboly. Karneval
dopadl dobře, ale to bylo tak všechno. Pak už nás zasáhla první vlna epidemie Covid 19
a všechny další akce se musely, vzhledem k vysokým zdravotním rizikům zrušit.

V sobotu 5. prosince přijel do naší obce Mikuláš, ale letos nešel na zahradu mateřské
školky, aby se tam nesešlo moc dětí na jednom místě. Jen se projel na svém krásném
voze, taženém koňmi po naší vesnici. A všem hodným dětem, které potkal, rozdal
dárečky. Doprovod mu samozřejmě dělali krásní andělé a hroziví čerti. Myslím, že dětem
se líbil. Některé se smály a mávaly mu, ale u jiných ukápla i slzička.
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No a co ještě dodat. Samozřejmě to že bych chtěl poděkovat všem, kteří navštěvujete
naše akce, podílíte se na jejich přípravě, nebo nás jakkoliv podporujete v naší činnosti.
Myslím, že je společným přáním nás všech, aby se epidemiologická situace v naší zemi
zlepšila a mohli jsme se společně scházet i při jiných příležitostech, tak jako dřív.
Na závěr bych Vám všem chtěl popřát příjemné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví,
štěstí a osobní spokojenosti v roce 2021.
Za o.s. LOM Zdeněk Petřvalský
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My tři králové a hvězda
My tři králové jdeme k vám,
Štěstí, zdraví, vinšujeme vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
My jsme k vám přišli zdaleka.
Z daleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.
Do Betléma pospícháme,
Ještě málo darů máme.
Čisté srdce, to je zlato,
modlitba vonné kadidlo.
Myrhu také dáti můžem,
když podle víry žíti budem.
Co ty černej, stojíš vzadu,
Vystrkuješ na nás bradu.
A já černej vystupuju
a nový rok vám vinšuju.
A my taky vystupujem
a nový rok vám vinšujem.
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Charita Uh. Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01 Uh. Hradiště,
www.uhradiste.charita.cz, telefon 572 555 783
V roce 2020 se do Tříkrálového koledování na Uherskohradišťsku zapojilo více než 1250
koledníků, kteří v 50 obcích vykoledovali
2 830 582,00 Kč.
Celková částka sbírky (včetně darů) činí 2 904 352,05 Kč
Darované peníze byly rozděleny následovně:
Projekty Charity Uh. Hradiště
Přímá pomoc lidem v nouzi v našem regionu

220 000 Kč

Podpora bydlení osob s duševním onemocněním

120 000 Kč

Kompenzační pomůcky pro nemocné

70 410 Kč

Zateplení objektu Velehradská 247

1 218 078 Kč

Sprchovací lůžko pro Charitní domov Hluk

47 853 Kč

Projekty Arcidiecézní charity Olomouc a Charity ČR
Sociální projekty a zahraniční humanitární pomoc

867 072,93 Kč

Krizový a nouzový fond

202 317,02Kč

Příspěvek na migračního koordinátora CHČR
Režijní náklady sbírky

14 108,94 Kč
144 512,16 Kč

Děkuji všem koledníkům, duchovním správcům farností, starostkám a starostům a všem,
kteří napomohli bezproblémovému průběhu sbírky, i všem dárcům za jejich štědrost.
Ing. Jiří Jakeš, ředitel Charity Uh. Hradiště
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Aktuální informace k průběhu TKS 2021 v našem regionu.
Na Radě ředitelů CHČR byl schválen koncept průběhu letošní sbírky. Vzhledem k současné situaci byla zavedena netradiční forma sbírky – virtuální koleda pomocí online
kasičky. A bylo schváleno i klasické koledování tam, kde to bude možné a nebude to
v rozporu s aktuálními omezeními ve vztahu k epidemii Covid 19.
Obě možnosti lze využít současně.
Navíc termín koledování bude o týden prodloužen, tedy s možností koledovat
od 1.1.2021 až do neděle 24.1.2021.
Naše Charita Uh. Hradiště se připojila k Charitám, které chtějí zachovat tradiční koledování. Proto se na koledu připravujeme a tuto krásnou tradici chceme zachovat.
Budeme respektovat všechna opatření a nařízení vládou, která budou aktuální a to tak,
aby nebyla ohrožena bezpečnost a zdraví
všech. Současně budeme podporovat
i virtuální podobu sbírky.
Věříme, že koledovat se bude, i když
za ztížených podmínek, a že sbírka
proběhne bez problémů a pro lidi bude
v této době povzbuzením, protože cílem
TKS není jen získat prostředky na pomoc
potřebným, ale koledníci přinášejí do každého domu také požehnání a radostnou
zvěst o narození Božího Syna.
Kdyby ale došlo k výraznému zhoršení
epidemické situace, zvolíme náhradní
řešení. Např. umístění pokladniček
v kostele, na obcích, ovšem za daných
podmínek a hledáme i další způsoby
a možnosti, aby sbírka v období koronavirové pandemie mohla proběhnout
bezpečně.
Co je Virtuální koleda Virtuální koleda je koleda bez fyzické účasti koledníků, kteří chodí
od domu k domu. Dárci přispívají do tzv. Online kasičky, která bude na www.trikralovasbirka.cz a měla by být spuštěna 15.12.2020. Jedná se o dva způsoby platby. Přes
účet – dárce obdrží email s detaily jak přispět a darování bez návštěvy kasičky – řešeno
přímo na TKS účet s příslušným VS.
Za koledníky z Medlovic František Vaculík
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Místní knihovna
V historii lidstva byly knihovny několikrát rušeny a zavírány. Knihy byly páleny a ničeny.
My současní lidé knihy nepálíme, naopak je zachraňujeme, opravujeme a desinfikujeme.
Ale rok 2020 přinesl zákazy, omezení, odstupy a knihovny se musely dočasně
zavřít. Postihlo to i naši malou, útulnou knihovnu v Medlovicích. Přesto si našli cestu
do knihovny i noví čtenáři. Přihlásilo se 6 nových čtenářů. K mé velké radosti i děti
školou povinné . Hezké obrázkové knížky tu čekají Zuzanku, Terezku, Marka i chytrou
Kristýnku .Čtenáři si znovu vzpomněli na Vinetoua a vyhledali si Mayovky. Povinnou
školní četbu mám přichystanou pro starší děti i středoškoláky a atraktivní čtení pro
Young Adult mám ve velkém výběru.
Žhavé novinky : Ještě horká z tiskárny malá knížečka Aristokratka u královského dvora.,
pátý díl velmi oblíbené série. Autor knihy E. Boček vystudoval gymnázium v Kyjově
a v Miloticích pracuje jako kastelán. Podle prvního románu napsal A.Goldflam divadelní
hru s Annou Polívkovou v hlavní roli. V roce 2019 první dva romány úspěšně zfilmoval
režisér Jiří Vejdělek. Aristokratka je velmi často půjčovaná, nejen u nás, ale i v jiných
knihovnách.
Kniha, která mě velmi oslovila a chytla za srdce, je taky žhavá novinka. Svým názvem
Kde zpívají raci prozradí, že se děj odehrává u vody. Silný, čtenářsky uspokojivý příběh
osloví spjatostí s přírodou a hloubkou samoty, kterou je kniha protkána.
Nejlepší slovenský spisovatel Dominik Dán, který tají svou identitu a píše brilantní detektivky z Našeho Města Bratislavy je také bohatě zastoupen, černo žluté obálky jeho knih
si vyžadují speciální poličku. Detektivy z kanceláře 141 si prostě zamilujete a chcete je
dále potkávat.
A pokud chcete více poznat práci sestřiček v nemocnici, zkuste sérii Sestřičky.
Nemocnice Nightingale je ve třicátých letech 20. století proslulým ústavem, kam osud
svede dívky, každou jinou, ale s velkým snem, státi se sestřičkou a zachraňovat životy
a dávat naději nemocným i jejich blízkým.
Knihy s vánoční tématikou vám pomohou dostat se do té správné atmosféry, ke které
přispěje i tradiční výzdoba knihovny.
Pokud máte doma opuštěné knihy, můžete je do knihovny darovat a na oplátku si jiné
knihy zdarma odnést.
Můžete využít možnosti půjčit si e-knihu zdarma. Pro registrované čtenáře, /registrace je
zdarma/, na stránkách Knihovny Uherské Hradiště. Zde je odkaz www.knihovnabbb..cz
/eknihyzdarma. Odkaz do mobilu je aktivní 31 dní a lze číst naráz 4 knihy.
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Jednodušší a dostupnější i bez registrace je tento odkaz: www.databazeknih.cz
/e-knihy-zdarma-ke-stažení./ Je zde asi 1345 knih. Určitě si vyberete.
Knihovna Medlovice je otevřena každé úterý od 15.30 do 18.30 a nachází se v patře
Obecního úřadu v Medlovicích .
Registrace a výpůjčky zdarma.
Život s knihami je zajímavý. Každá je jiná a některé ve vás zanechají nesmazatelnou
stopu. Knihy z dětství pořád ještě čekají, až se k nim vrátíte.
Facebook: Knihovna Medlovice
Mail: mlkmedlovice@seznan.cz
				
Těším se na vás. Veronika Petraturová, knihovnice

Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice, 687 41 Medlovice 90
Tel.: 572 594 329, e-mail: eva.coplakova@ssluh.cz
Rok 2020 v Domově pro osoby se zdravotním postižením
Tak jako celou společnost i život a fungování našeho zařízení ovlivnila epidemie Covid- 19.
Vzhledem k tomu, že uživatelé patří k osobám, které jsou nákazou vysoce ohroženi,
bylo a je našim hlavním úkolem ochránit je před nákazou. Zatím se nám daří.
Omezili jsme všechny aktivity mimo zařízení, v letních měsících při vycházkách volili
spíše místa, kde se nesetkává více lidí.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zaměstnancům domova za zodpovědný přístup, dodržování všech nastavených hygienických opatření. Při tom všem zvládají v rámci
možností plně se věnovat uživatelům, tak aby se jich celá situace negativně nedotkla.
Za sebe a všechny kolegyně a kolegu si dovolují i Vám všem popřát, především pevné
zdraví a ať se v příštím roce můžeme setkávat již bez omezení.
Eva Copláková, vedoucí domova
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CHESS RAPID MEDLOVICE
2020 „O POHÁR STROSTKY“
Nad pořádáním letošního Medlovského rapidu se již od samotného počátku vznášelo
nespočet otazníků, na které se jen těžko hledala adekvátní odpověď.
V souvislosti s epidemií COVID – 19 se teprve v polovině června jevila naděje, i když
malá, že se turnaj přece jen uskuteční. Toto bylo umocněno pevným postojem celého
realizačního týmu, že se i v obtížných podmínkách turnaj nakonec zorganizuje. Byly
vydány propozice, které bleskově prolétly virtuálním prostorem a vešly ve všeobecnou
známost. Sotva měsíc na to jsme však museli turnaj odvolat, jelikož situace s COVID –
19 byla velmi neutěšená. Začátkem září byl ještě v jednání návrh s omezeným počtem
účastníků pro max. počet 30 hráčů s tím, že by byli osobně pozváni jen ti účastníci, kteří
se zúčastnili obou předcházejících ročníků, což by byl takový věrnostní bonus. Muselo
by se hrát za přísných hygienických podmínek a v rouškách.
Nakonec bylo, po poradě se všemi zainteresovanými pořadateli, i od tohoto upuštěno.
Došlo k dalšímu zhoršení epidemie COVID – 19. Zároveň ale zaznělo odhodlání, že
i když ten letošní rapid nebude, tak ten příští uspořádáme.
Do nového roku 2021 vám, čtenářům Medlovského zpravodaje, přeje realizační tým
RAPID – Miroslava Náplavová, Katka
a Lukáš Nesvadbovi, Marie Hanáková,
Lenka Juříková a moje maličkost KM
Jaroslav Vrtal – hodně štěstí, zdraví
a nějaký ten inovativní nápad. My už
jeden máme. Pořádáme turnaj šachový
a moc nás to baví. Zajímá se o nás
hodně renomovaných šachistů z celé
republiky a zkrátka svět o nás ví, což
dokládají články v celostátním, krajském
a okresním tisku, jakož i četná virtuální
korespondence.
V loňském roce nás poctil svou účastí
GM Vojtěch Plát a i v dalším ročníku
očekáváme, že se nám tu sejde sqadra
samých zvučných jmen.
Jaroslav Vrtal
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PILA
MEDLOVICE
KOMPLETNÍ DODÁNÍ DŘÍVÍ PRO
VÁŠ DŮM. STŘECHA, PERGOLA,
OBKLAD, PODLAHA,
PALIVOVÉ DŘÍVÍ atd.

Bližší informace na www.medl.cz nebo na tel.702 025 409
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Kavárna Na rožku
Majitelé a zaměstnanci Kavárny Na rožku děkují všem svým zákazníkům za přízeň
v roce 2020 a přejí do dalšího roku 2021 – hodně zdraví a štěstí a už žádná
CORONAVIROVÁ omezení.

VÝŠLAP
Zase se sešel rok s rokem
a my vás zveme na tradiční
SILVESTROVSKÝ POCHOD.
V přírodě bude snadné
dodržovat rozestupy, tak nás
ani CORONAVIRUS nezastaví.
28. ročník výšlapu se bude
konat ve středu 30. prosince.
Sraz účastníků v 8 hodin
na křižovatce. Nezapomeňte
vzít povinné ohřívadlo.
Zvou pořadatelé.
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Informace pro obce i školy
Zlínského kraje – doprava
Identifikace problémů v provozu:
Zahájení provozu nových dopravců bývá doprovázeno tzv. dětskými nemocemi.
Abychom je odstranili, oceníme vaši spolupráci při jejich včasném odhalování.
Kontaktujte dispečink – 573 775 410, 739 219 254, dispecink@koved.cz, www.id-zk.
cz, PO-PÁ 04:30 – 22:30 hodin SO 05:30 – 15:00 hodin NE 12:30 – 21:00 hodin
Text pro zveřejnění v obecních rozhlasech:
Od 1. 1. 2021 bude platit na území kraje jen kilometrický tarif. Nově k němu přibude
možnost zvýhodněného přestupu v linkové dopravě, tj. autobus-autobus pomocí
papírové jízdenky, zakoupené u řidiče nebo pomocí čipové karty, včetně karty ODISka.
Ve všech autobusech bude možné platit i bankovní kartou. U vlakových spojů nedojde oproti současnému stavu k žádné změně. Do konce března tak bude platit stejný
tarif a časově kilometrické jízdenky jako letos a přestup mezi vlak-autobus (a naopak)
nebude cenově zvýhodněný. Ve všech vlacích bude možné platit i bankovní kartou.
Platnost stávajících čipových karet, kromě karet u dopravce ARRIVA MORAVA, bude
ukončena k 31. 12. 2020. Nové čipové karty budou postupně zaváděny. Žákovské
jízdné můžete zakoupit u vlakových dopravců formou 7denního a 30denního dlouhodobého kupónu. BLIŽŠÍ INFORMACE NA WWW.ID-ZK.CZ
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Z KRONIKY OBCE MEDLOVICE
– PŘED 100 LETY
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Společenská kronika 2020
Své životní jubileum oslavili
Vrtalová Anežka
Klučková Růžena
Hromadová Marie
Klučka Rudolf	
Stávková Marie
Polášková Marie
Hromadová Marie
Frelichová Ludmila

85 let, č.p. 127
85 let, č.p. 128
75 let, č.p. 138
75 let, č.p. 6
75 let, č.p. 79
75 let, č.p. 175
75 let, č.p. 144
75 let, č.p. 156

Noví občánci
Vrtal František
Chybík Michael
Přílučíková Anastázie Stela
Cihlářová Zuzana Terezie
Škodík Jonáš
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č.p. 127
č.p. 101
č.p. 129
č.p. 34
č.p. 134

Petriková Marie
Malenovská Hana
Valenta Jaroslav
Petrik Jaroslav
Bačák Jaroslav

70 let, č.p. 64
70 let, č.p. 119
70 let, č.p. 151
70 let, č.p. 39
70 let, č.p. 160

Úmrtí v obci
Gabriel Stanislav
Malík František
Náplava Josef
Žádník Milan

č.p. 84
č.p. 104
č.p. 49
č.p. 103

Přistěhovaní do obce
Čachotská Romana
Kostílek Zdeněk
Macek Jan
Neumann Pavel

č.p. 57
č.p. 110
č.p. 113
č.p. 57

Svatba manželů Mackových

Dodržujete
vánoční zvyky a tradice?
Vánoce každý z nás slaví trochu jinak. Co u vás doma, jste moderní rodinou, nebo máte
rádi staré tradice a zvyky a opravdu je stále dodržujete?
Hlavním účelem je na Štědrý den spojit rodinu. A být tak trochu i ve spojení s našimi
předky. Dodržování tradic je způsob, jak naše předky ctít.
Lijete na Štědrý den olovo a hledáte ve tvarech svůj příští osud? Krájíte jablíčko
a čekáte, že tam bude z jadýrek hvězda předpovídající zdraví a ne kříž, který věští
opak? Jíte k večeři kapra a jeho šupinku vkládáte pod talíř, aby se vás v příštím roce
držely peníze a štěstí? Pouštíte lodičky z ořechových skořápek? Ten komu plave svíčka
ve skořápce u kraje se bude držet doma a ten komu zamíří doprostřed, ten se vydá
do světa. Děvčata házíte střevícem? Špička ke dveřím-do roka se vdáte. Špička ode
dveří - tak nic, ještě musíte počkat. Jmelí, aby vám štěstí přineslo, musí být darované.
Políbení pod jmelím zajistí lásku. A co vy, které zvyky jsou ty vaše?
Veselé Vánoce a do nového roku už jen to dobré přeji všem spoluobčanům, jménem
svým, jménem zastupitelů obce i jménem zaměstnanců obecního úřadu.
									 Miroslava Náplavová
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Informace
o odpadovém hospodářství
Výpis z Obecně závazné vyhlášky obce Medlovice o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
(1)

(2)
(1)

(2)

1
2
3

Úvodní ustanovení
Obec Medlovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen „poplatek“).
Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.1
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí2:
1. Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
a) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li
ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické
osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo
správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu
úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které
poplatek platí.3
§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
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Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,
popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo
popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li
stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník
parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází,
a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku
zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny
vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 600 Kč a je tvořena:
a) z částky 250 Kč za kalendářní rok a z částky 350 Kč za kalendářní rok. Tato částka
je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
Skutečné náklady např. za rok 2016 na sběr netříděného komunálního odpadu činily
250 952,23Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 250 952,23 děleno 473 (počet osob s pobytem na území obce + počet staveb
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 530,55 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 350 Kč.
(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1
v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný
stav k poslednímu dni tohoto měsíce.6
4
5
6

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(1)

7
8

Splatnost poplatku
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního
roku, nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. 6. a do 31. 12. příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Osvobození a úlevy
Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl.2, odst. 1, písm. a/, která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně
výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
Od poplatku se osvobozují:
a) Fyzické osoby, / dle čl. 2, odst. 1, písm. a//, prokazatelně se nezdržující v obci
Medlovice po dobu delší než je 6 měsíců v příslušném kalendářním roce.
b) Fyzické osoby, / dle čl. 2, odst. 1, písm. a//, které prokáží platbu poplatku jinde,
či jiným způsobem.
Nárok na úlevu od poplatků má poplatník, dle čl. 2, odst. 1, písm. a/,:
a) fyzická osoba starší 70ti let, ve výši 50%, b) fyzická osoba - držitel průkazu ZTP
a ZTP/P, ve výši 50%, c) děti do 15ti let, /včetně/ a studenti, 50%, d) fyzická osoba
bez možnosti odvozu sběrných nádob z místa pobytu v obci Medlovice, ve výši
50%. /Seznam č. p. 31, 32, 34, 39, 79, a 13, 59, 104, 105, 110, 113, 115, 174/.
Navýšení poplatku
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.7
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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(2)
(3)

tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.9
V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo
opatrovníkovi poplatníka.10
Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.11

9 § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
10 § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
11 § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Svoz komunálního odpadu
jelikož svoz odpadu probíhá ve všech obcích v pravidelných cyklech zpravidla v intervalu
násobku 14 dnů což ve svozovém plánu rozlišujeme zpravidla na lichý a sudý týden,
upozorňujeme na fakt, že poslední týden roku 2020 končí ve čtvrtek jako lichý, 53 týden, 1.,2. a 3. 1. 2021 je evidován jako 53. tedy lichý týden a od pondělí 4.1.2021 je
opět lichý týden. Evidují se tedy 2 liché týdny po sobě. To znamená, že od nového roku
budou svozy, které letos probíhají v lichém týdnu probíhat v týdnu sudém a naopak. Tím
zachováme stejné intervaly svozu. Odpady-Třídění-Recyklace a.s. HRATES a.s.
Ve vánočním sudém týdnu, bude probíhat takto:
Pondělí, úterý, středa (21.,22.,23.12.) – svoz dle harmonogramu
Štědrý den 24.12. – nejedeme
Boží hod 25.12. (pátek)– proběhne čtvrteční svoz
A na Štěpána 26.12. (sobota) – páteční svoz
Kontakt na svozovou firmu: Ludmila Kovaříková tel. 494 33 2215
PROVOZNÍ DOBA
Sběrného dvoru a kompostárny Buchlovice přes Vánoční svátky
so
po
út
stř
čt
pá
so
po
út
stř

19. 12.2020 – ZAVŘENO
21.12.2020 – ZAVŘENO
22.12.2020 – ZAVŘENO
23.12.2020 – ZAVŘENO
24.12.2020 – ZAVŘENO (svátek)
25.12.2020 – ZAVŘENO (svátek)
26.12.2020 – ZAVŘENO (svátek)
28.12.2020 – ZAVŘENO
29.12.2020 – ZAVŘENO
30.12.2020 – ZAVŘENO

čt
31.12.2020 – ZAVŘENO
pá
1.1.2021 – ZAVŘENO (svátek)
so
2.1.2021 – ZAVŘENO
po–pá 4.1. – 8.1.2021 – OTEVŘENO
so		
9.1.2021 – ZAVŘENO
po–pá 11.1 – 16.1.2021 – OTEVŘENO
so
17.1.2021 – ZAVŘENO
od po 19.1.2021 – OTEVŘENO
běžné provozní doby
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Provozní doba letní: po-pá: 7.00 - 17.00, so 8.00 - 12.00
www.biokomp.cz
Provozní doba zimní: po-pá: 7.00 - 16.00, so 8.00 - 12.00
Občané obce Medlovice, která je členem Mikroregionu Buchlov, mohou každý
rok v tomto sběrném dvoře uložit až 200kg odpadu zdarma. Nutno se prokázat
občanským průkazem. Na stavební odpad – suť se tato možnost nevztahuje.
Občané mohou svůj plastový odpad ukládat do kontejnerů na plast, nebo si mohou
na obecním úřadě zakoupit žluté plastové pytle, (5,-Kč za kus…..je třeba používat
tyto pytle z důvodu registrace počtu jejich vydaných kusů-pro kontrolu vyúčtování se
svozovou firmou. Je-li plastový odpad v jiných pytlech, nemáme možnost kontrolovat
množství odvezeného odpadu), do těchto pytlů můžete plast ukládat a ve svozových
termínech, (viz harmonogram výše), pytle nechat před svým domem, odkud vám budou
odvezeny. První svoz žlutých pytlů na plast bude v příštím roce ve středu 1. února.
Dále mají občané možnost odevzdat použitý potravinový olej. V uzavřených plastových
nádobách jej můžete odevzdat každé pondělí od 7. 00 do 8. 00 a každé úterý od 18. 30
do 19. 00 zaměstnancům obecního úřadu z levé strany budovy OÚ.
*
DO KONTEJNERU NA BIO-ODPAD NEVHAZUJTE SILNÉ VĚTVE NEDAJÍ SE
ZPRACOVAT NA DRTÍCÍ LINCE.
SILNĚJŠÍ VĚTVE UKLÁDEJTE VEDLE KONTEJNERU
DO KONTEJNERU PATŘÍ ZBYTKY VEGETACE, TRÁVA LISTÍ, MENŠÍ VĚTVIČKY
ZBYTKY OVOCE, ZELENINY APOD.
*
KONTEJNER NA PASEKÁCH JE URČEN NA KOMUNÁLNÍ ODPAD PRO OBYVATELE
PASEK, KTEŘÍ NEMOHOU MÍT POPELNICI U DOMU, PROTOŽE TAM NEZAJÍŽDÍ
SVOZOVÁ FIRMA.
Není určen na velkoobjemový ani jiný odpad. Kdo by byl svědkem, že tam někdo ukládá jiný
než komunální odpad, nebo by tento nebyl občanem Medlovic, oznamte tuto skutečnost
na obecním úřadě, nebo takového neukázněného občana přímo na místě upozorněte.
*
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude obcí organizován, jako každý
rok, buďto v jarních měsících, nebo na podzim – dle možností smluvní firmy. O termínu
budou občané včas informováni.
*
Všem občanům, kteří dodržují zásady odpadového hospodářství a všem, kteří poctivě
třídí odpad děkujeme za jejich zodpovědnost vůči přírodě i vůči obecním financím.
Miroslava Náplavová
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HARMONOGRAM SVOZU PAPÍRU, SKLA A PLASTU V ROCE 2021
č

5
12
19
26

č

středa

Břestek, Salaš
Buchlovice
Břestek

7m
14
21
28

Břestek, Salaš, Medlovice
Buchlovice,Vážany,
Újezdec
Břestek

4m

Břestek, Salaš
Buchlovice
Břestek

4m
11
18
25

2

3m

8

9

10

15
22

16
23
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24

1
8
15
22
29

2
9
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3m
10
17
24
31m

5

6

7

12
19
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13
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14
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28m

3
10
17
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31

4
11
18
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5
12
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26m

1

2

7
14
21

8
15
22

9
16
23m

28
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5
12
19

6
13
20

7
14
21m
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27

28

2
9
16

3
10
17

4
11
18m

23

24

25
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6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15m
22
29

4
11

5
12

6
13m

18

19
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Břestek, Salaš,Medlovice
Buchlovice,Vážany,
Újezdec
Břestek

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10m
17
24

Břestek, Salaš
Buchlovice
Břestek

6

7

1
8m

13

14

15

20
27
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28
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29

září

srpen

červenec

červen

květen

duben

březen

únor

1

říjen

čtvrtek

6m
13
20
27

listopad

4
11
18
25

úterý

prosinec

leden

pondělí

Břestek, Salaš,Medlovice
Buchlovice,Vážany,
Újezdec
Břestek
Břestek, Salaš
Buchlovice
Břestek
Břestek, Salaš,Medlovice
Buchlovice,Vážany,
Újezdec
Břestek
Břestek, Salaš,Medlovice
Buchlovice,Vážany,
Újezdec
Břestek
Břestek, Salaš,Medlovice
Buchlovice,Vážany,
Újezdec
Břestek
Břestek, Salaš,Medlovice
Buchlovice,Vážany,
Újezdec
Břestek
Břestek, Salaš
Buchlovice
Břestek

Břestek, Salaš,Medlovice
Buchlovice,Vážany,
Újezdec
Břestek

Kněžpole

11
18
25

1m

O.N.Ves

Kněžpole

8
15
22
29m
6
13
20
27m

O.N.Ves

Kněžpole

3
10
17
24m

O.N.Ves
Kněžpole

1
8
15
22m

O.N.Ves
Kněžpole

29
5
12
19m

O.N.Ves
Kněžpole

26
2
9
16m
23
30
7
14m

O.N.Ves

Kněžpole

21
28
4
11m
18
25
2
9m

O.N.Ves

Kněžpole

16
23
30

O.N.Ves
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svoz papíru 1x týdně, 1x 14 dní, 1x 28 dní
svoz papíru 1x týdně, 1x 14 dní
svoz papíru 1x týdně
svoz skla 1x 14 dní, 1x 28 dní
svoz skla 1x 14 dní
svoz plastů 1x týdně
svoz plastů 1x týdně, 1x 14 dní

Břestek...….pytlový svoz
m - svoz 1x za 4 týdny

Ve svátky může být harmonogram svozu upravený

Harmonogram svozu tříděného odpadu (tzv. zvonové kontejnery).

