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Vracaja sa dom
Vracaja sa dom,
znavený a šťastný velmi,
tož sem sebů od radosti,
od velkej Božskej milosti,
praštil k zemi.
Ležím přemítám,
najednů je u mňa žena
a nevěří že sa vracám
a nevěří že sa vracám
od Betléma.

A že bylo v tom Betlémě živo velice
a že nás tam Josef nutil do slivovice.
Ja, ženy, ženy,
nic na Betlém nevěřijů
a když dojdů na půtníčka
a když dojdů na půtníčka,
hned ho zbijů.
Tož byl u nás na Štědrý den Betlém hotový,
eště dneskaj nedoslýchám na obě nohy.

Vlasta Rédl,
text písně

Záměrně jsem letos vybrala úvodní poezii poněkud odlehčenou a to text písně Vlasty
Rédla. Kdo ji znáte, zanotujte, kdo ne …doufám, že vás text alespoň trochu rozveselí…
Vždyť máme za sebou opět těžký rok a všichni straší, že to lepší nebude. Ale já věřím,
že ano, že každé nové ráno, nový týden, rok… musí být lepší než ten minulý.
Všichni jsme se s nastalou situací museli nějak vypořádat, nic jiného nám nezbylo.
Vím, že každý z nás už je unaven z té nejistoty, co se zase stane příští den, týden…
Jaké nové nařízení, omezení si na nás doba přichystala… Pochybnosti, které nás trápí,
jak se rozhodnout, jak s okolnostmi naložit. Očkovat se, neočkovat, nosit roušku, nenosit… onemocním, či ne… a zvládnu to překonat? Najde nová vláda nějaké řešení?
Ochrání nás před nepředstavitelným zdražováním? Na všechny naše otázky odpoví až
čas a myslím, že ani ten nejmoudřejší a nejzkušenější z lidí odpovědi předem nezná.
Můžeme se jen domnívat, očekávat, doufat, nebo číst statistiky a analýzy prognostiků.
Nic ale přece netrvá věčně, a všechno jednou skončí. Tak věřme, že nás čekají lepší
časy a že vše zlé dokážeme překonat.
Miroslava Náplavová
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ROK 2021
V rámci možností,
daných současnou situací,
připomenu alespoň některé
dokončené projekty.
Nové stromy
Kolem místního sportoviště bylo vysázeno
s podporou MŽP více než 50 stromů. Celou sezonu je zalévali Jakub Škodík a Radim Petřvalský, aby nám v suchém a horkém létě neuschly

Kulturní dům
Taktéž se podařila zrealizovat rekonstrukce
elektroinstalace v našem kulturním domě, zde
s dotací SZIF. V průběhu prací se ještě vylepšilo pár drobností, včetně instalace kuchyňské
linky. Na tomto místě chci poděkovat všem
občanům, kteří přišli pomoct při úklidových
pracích po ukončení akce. „Sokolkám“ z řad

starších dam, mladým, chlapům i ženám,
z nichž někteří docházeli opakovaně po celý
týden trvajícího úklidu. Doufáme, že se do našeho „kuturáčku“ zase v plné míře vrátí společenský život a budeme se zde znovu moci
setkávat na tradičních akcích..
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Dokončena byla i oprava chodníku v horní
části obce, kolem zastávky ČSAD směrem prodejně potravin. Projekt podpořilo MMR, prostřednictvím MAS Buchlov.
Těsně před dokončením je i oprava místní komunikace od Domova dolů do „dědiny“. Projekt v celkové hodnotě 3 323 760 Kč s dotací
MMR ve výši 2 657 567 Kč. Součástí opravy je
i vybudování odstavného parkoviště směrem
ke Kulturnímu domu.
Zahájeny jsou i POZEMKOVÉ ÚPRAVY, realizované prostřednictvím Státního pozemkového
úřadu.
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Dětský den
s horkovzdušným balónem
Z tradičních akcí, které jsme měli šanci mezi
jednotlivými omezeními realizovat, připomeňme několika fotograﬁemi: Dětský den
s horkovzdušným balónem z Balón-centra ve
Břestku.
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Tradiční hody
Nebo podařené tradiční hody, i když bez stárků, přesto veselé. S podporou „Chlapů z Vážan“ i krojované mládeže z okolních obcí. Přespolňáci, kteří přišli na naše hody v krojích nás moc potěšili.
Naše chasa obstála na výbornou a SŘÍBRŇANKA opět nezklamala.
Miroslava Náplavová
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Slovo místostarosty
Dobrý den drazí spoluobčané,
rok se s rokem sešel a máme zde opět období
adventu, svátků klidu, rodinných setkání, dětské radosti…
Po dalším roce, kdy nás provázel všudypřítomný COVID, (slovo, které se dnes již může vyslovit nahlas – bez obav vyloučení, nebo trestu
prokletí
), jsme se částečně naučili s touto
stinnou stránkou nějak fungovat. Nic jiného
nám nezbyde, než se s tímto FAKTEM naučit
žít a s pomocí ZDRAVÉHO ROZUMU fungovat.
Pravdou je, že tento fenomén dnešní doby vše
změnil, změnil naše chování, postoje, návyky, v mnohém nás bohužel omezil. Nezbývá,
než doufat, že celý svět nalezne dlouhodobé
řešení, jak s tímto neřádem fungovat a pokud
možno se co nejdříve vrátit do starých kolejí.
Pravdou je, že už nikdy nebude vše jako dříve,
každý takovýto zásah spoustu věcí změní, ale
je třeba s tímto faktem pracovat a pokusit se
nalézt i pozitiva a ponaučení, které nám tato
doba přináší. Jsou pracovní obory, ale i civilní
životní situace, které tato doba posunula dál,
donutila společnost se zdokonalovat. V podstatě je to s nadsázkou přirozený vývoj, když
se s velkým nadhledem podíváme například
na evoluční vývoj člověka, nebo jiný živočišný, či rostlinný druh. Neměli bychom se soudit a kastovat na očkované a neočkované, jsou
lidé, kteří se očkovat nemohou ze zdravotních
důvodů, jsou lidé, kteří se očkovat nechtějí
buď z přesvědčení, neznalosti, nebo nedůvěry. Já osobně, (je to jen můj soukromý názor),
jsem se očkovat nechal a je tomu tak i v mém
blízkém okolí. V mém případě je důvodů mnoho, primárně je to však ochrana sebe, blízkého
okolí, kolegů v práci a celé společnosti. Jsem
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toho názoru, že tak mohu nějakým způsobem pomoci zdravotníkům. Mohu se pokusit
eliminovat domino efekt, který u některých
jednotlivců, (bohužel nelze předem predikovat kdo to bude, snad někteří z nás mají větší předpoklady), dojde ke komplikacím, které
mohou dospět až k hospitalizaci, která stojí
neskutečné ﬁnanční prostředky, (nás všech).
Hlavně tím zatěžujeme zdravotnický personál,
který je z boje o život těchto lidí velmi vyčerpán a omezuje se tak zdravotní péče o ostatní
pacienty s jinými zdravotními problémy. Jsem
velmi sociálně založený, chybí mi potkávání
se, přátelské objetí, často vídám, že si přátelé
bojí podat ruku… Pevně doufám, že se situace
bude zlepšovat a nám všem se bude lépe dýchat…
Možná i z těchto důvodů se na obci snažíme
řešit projekty nejen „udržovací – komunální,
kulturní“, ale také projekty blízké přírodě. Již
mnohokrát jsem zde zmiňoval, že obec naší
velikosti a tím pádem s omezeným rozpočtem,
cokoliv velmi složitě buduje. Téměř VŽDY realizujeme projekty, na které získáváme dotační
podporu, bez níž by pro nás byly jinak projekty neuﬁnancovatelné, nebo bychom realizovali jeden projekt za pět let – až se na něco našetří. Získávání dotací je dosti složitá činnost,
musíte mít záměr, k tomu ve většině případů
projekt, někde i stavební povolení. Pak musí
vyjít výzva, kterou vyhodnotíte jako přívětivou a snažíte se do ní napasovat svůj projekt
a to často ve velkém časovém presu. Následně
čekáte, jak projekt dopadne, protože alokace
prostředků jednotlivé dotační výzvy ve většině případů ﬁnančně nepokryje všechny žadatele… Z přírodě blízkých realizací bych zmínil
například okolí kulturního domu, kde je nové
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dětské hřiště, kolem výsadba listnatých dřevin, v přípravě je budování akumulační nádrže na dešťovou vodu … to vše za pomoci jednotlivých dotačních programů. Tuto úpravu
ve zmiňované lokalitě bychom mohli završit
opravou bývalých fotbalových kabin, kde bylo
také požádáno o dotaci a nyní je žádost ve fázi
hodnocení. Obdobně je tomu tak i u projektů,
které se realizují v obci ať je to například nový
chodník, nebo oprava komunikace a parkoviště s novou přilehlou plochou pro pěší v lokalitě kolem ústavu, nebo rekonstrukce elektroinstalace a nové kuchyně na kulturním domě.
Proč zde zmiňuji i přírodě blízké záměry? Snad
proto, že příroda není nevyčerpatelná, není do
větší míry samo revitalizační. Žijeme na venkově, kde je moc krásně a mnohdy si ani neuvědomujeme, co máme. Bohužel v posledních
dekádách jsme od přírody jen brali, nežili jsme
s ní v souladu, jen jsme si ji podmaňovali. Tyto
zásahy jsou nejvýznamnější v oblasti krajinné, kdy zmizely remízky, meliorací se zrušily
přirozené mokřady, narovnávaly se koryta řek,
potoků, vymizela rostlinná pestrost, zapomenula se šetrná péče o půdu, o plodiny. Dnešní
monokulturní plodiny pěstěné za použití chemických hnojiv a postřiků, bez hnojení mrvy
z živočišné výroby, (která jak víme je také zdecimovaná), a za použití rychlých strojů, bez
hluboké orby. Toto a další nešetrné zacházení
nám způsobuje půdní erozi zapříčiněnou jak
vodou, tak i větrem. Tato krajina neumí zadržovat vodu, což se projevuje úbytkem spodních vod, absencí vody zachycené v krajině,
která pak chybí v letních měsících při přirozených odparech. Tento způsob decimuje drobné
živočichy, hmyz, včely, motýly, ubližuje zvěři.
I toto je jeden z důvodů, proč z polí neslyšíme
například známý hlas „pět peněz“ od drobné
křepelky. Je třeba takto smýšlet a vrátit se do
dob našich předků, zde je opravdu na pravém
místě použít „selský rozum“. Naši předci žili
v souladu s přírodou, vážili si jí a byli si vědomi jejího významu. Uvidíme, jak se bude vy-
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víjet snaha o pozemkové úpravy, je to možný
prostor pro možnost v přírodě udělat alespoň
pár nápravných opatření třeba při obnově remízků, poldrů, tůní atd. Ano vše se točí a bude
točit vždy kolem ﬁnančních prostředků, ale
když je chuť, dá se toho hodně dokázat. Moc si
cením lidí, kteří udělají něco pro přírodu, je na
každém z nás, jak se k těmto věcem postavíme,
protože naše postoje zasáhnou nejen nás, ale
i generace následující. Jednou z možností, jak
přírodě pomoci je zažádat o tzv. „kotlíkovou
dotaci“, kde státní podpora z velké části pokryje náklady za nový kotel, který je vůči přírodě
ohleduplnější. Proč této možnosti nevyužít,
když nevyhovující kotle vyměnit dle platné legislativy stejně musíme a určitě tak potěšíme
i sousedy v topné sezoně z blízkého okolí, kteří
ocení voňavější a průhlednější ovzduší.
Na závěr si dovolím přiložit letecký snímek
medlovského katastru z padesátých let a dnešní doby, kde je patrno, jak lidé o krajinu pečovali, (zejména je zřejmé, jak byla krajina členitá, jak se obdělávala jednotlivá políčka)…
Tímto velmi děkuji všem, kteří se podílejí na
chodu obce, všichni mají svůj podíl na jmenovaných úspěších, ale ne jen na nich. Spousta činnosti je takřka nehmatatelná, bereme
ji jako samozřejmost. Za tím vším však stojí
konkrétní lidé, kteří pro obec odvádějí dobrou
práci na úkor svého volného času. V obci se
děje spousta veřejných a kulturních akcí, které
by bez součinnosti těchto lidí nebylo možno
realizovat. Pochvala a velký dík samozřejmě
platí i pro personál školky, který se stará o ty
naše nejdrobnější poklady.
Dovolte mi, abych vám všem popřál klidné
prožití svátků, příjemné chvíle strávené v rodinném kruhu a do nového roku méně spěchu,
hodně zdraví, lásky, štěstí a úspěchů v soukromém i pracovním životě.
Jakub Slačík

Kulturní komise
Již druhý rok co nás zachvátila zvláštní nemoc a pandemický strach. Nemohli pro Vás pořádat akce, které jste
měli tolik oblíbené, jako je Fašank,
čarodějnice, medloween ani sportovní den.
Mezi akce, které se podařilo uskutečnit, byl očekávaný den dětí s překvapením. Odpoledne plné her, soutěží,
ale taky skákacího hradu, malování
na obličej, nafukovací balonky a mnoho dalších.
Večer jsme všichni očekávali překvapení, ano na hřišti se začal nafukovat
balon a pasažéři odletěli, byl tady taky
pláč dětí, které si myslely, že se jim
babičky nevrátí.
Babičky by zase neměnily, byly rády, příště by letěly zase.
Další akce, kde se naše obec zúčastnila, byla – Slavnosti vína a otevření památek – touto formou bych moc chtěla poděkovat všem, kdo pekli, připravovali akci a taky paní starostce, že
nám to hezky připravila a my mohli s hrdostí prezentovat naši obec.
Tradiční Slovácké hody – se Stříbrňankou. Stárky jsme letos neměli, ale hody se vydařily, počasí
nám přálo, krojovaní se mohli obléknout a že jich bylo. Letos nám na pomoc přišli opět „Chlapi
z Vážan“, ale taky krojovaní z Ořechova, Stříbrnic a Újezdce.
Zpívání u stromečku aneb Česko zpívá koledy – Medlovice se zapojili do celostátního zpívání
koled, letos jsme zpívali ve středu 8. 12. 2021 v 18 hod., bohužel i tato akce se konalo online
přes rádio, ale věřím, že jste si zazpívali.
A co na závěr si přát? Snad jen to zdraví, které nás poslední dobou nějako zlobí.
Nejsme leniví a „zhnilí“, bohužel nám to situace v letošním roce nedovolila, ale stále věříme, že
se vše vrátí do „normálu“ a budeme pro Vás vytvářet akce, které se líbí. I nám to chybí je pro
Vás dělat.
Děkuji všem, kteří se podílí na přípravě akcí.

Přejeme Vám všem kouzelné Vánoce,
úspěšný a klidný rok 2022
Za kulturní komisi Hana Elisová
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Sociální komise
Vážení spoluobčané, ani jsme se nenadáli
a už je tu opět konec roku. Než však začneme slavit příchod toho dalšího, pojďme se ještě poohlédnout za rokem 2021. Také v tomto
roce, mi stejně jako v letech minulých připadla
milá povinnost navštívit naše spoluobčany při
příležitosti dovršení jejich významného životního jubilea. A jménem naší obce jim předat
drobný dar. V této činnosti mi pomáhají další
členové zastupitelstva, za což bych jim chtěl
touto cestou velmi poděkovat. Dále bych chtěl
poděkovat naší paní starostce, která na každou návštěvu připravuje vždy krásnou a originální památeční kresbu do obecní kroniky.
V letošním roce jsme navštívili 14 jubilantů.
Bohužel k některým z nich jsme se nedostavili přesně v den jejich narozenin, z důvodu
vládních nařízení spojených s epidemií covidu. Tímto bych chtěl ještě jednou popřát
všem oslavencům všechno nejlepší a přede-

vším hodně pevného zdraví. Musím říct, že
návštěvy nás stále velmi baví a dozvídáme se
při nich spoustu nových informací, především
z historie života v naší obci.
Na závěr bych Vám všem chtěl popřát příjemné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví
štěstí a osobní spokojenosti v roce 2022.

Za sociální komisi Zdeněk Petřvalský

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
V letošním roce jsme k Vám kvůli pandemické
nemoci covid nepřišli. Děkuji občanů, kteří si
v naší obci našli cestu k pokladničkám, a tak
přispěli celkovou částkou 8 505 Kč. Po novém
roce, pokud to situace dovolí, tak Vás koledníci navštíví v sobotu 8. 1. 2022.
Výtěžek z TKS 2022 Charita Uherské Hradiště
použije především pro přímou pomoc lidem
v nouzi v našem regionu, k nákupu materiálu
do půjčovny kompenzačních pomůcek a bude
také podpořen provoz Domácího hospice An-
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tonínek. Děkuji Vám všem za ﬁnanční příspěvek na TKS 2022.
Tímto bych chtěl poděkovat koledníkům, kteří
po několik let pomáhali vybírat nemalou částku potřebným. Byli to Adrian Jurkovič, Filip
Juřík, Jakub Stávek, Martin Broda, Radim Petřvalský, Petr Žižka. Poděkování patří samozřejmě i paní Lence Juříkové, která se mnou
dál pokračuje jako vedoucí skupinky i malým
koledníkům Renatce Raškové, Jarkovi Zapletalovi a Horymírovi Dvořanovi.

My tři králové
1. My tři králové jdeme k vám,
štěstí zdraví vinšujem vám.

4. Co ty, černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu.

2. Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli zdaleka.

5. A já černej vystupuju
a Nový rok vám vinšuju.

3. Zdaleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.

6. A my taky vystupujem
a Nový rok vám vinšujem.

Všem občanům přeji krásné, požehnané Vánoce a všechno nejlepší v novém roce
2022.
František Vaculík
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Zprávičky z medlovické školičky
Nabízíme vám pravidelný roční přehled činnosti
Mateřské školy Medlovice.

LEDEN
Děti se po vánočních prázdninách vrátily do
školky 4. ledna, z důvodu nařízené karantény
před Vánocemi na děti čekala teda vánoční nadílka až na začátek ledna. Dále jsme v lednu
soutěžili na „zimní olympiádě“, kde se ukázalo,
že jsou ve školce šikovní sportovci, kteří umí
„lyžovat, sáňkovat, bobovat“ a zvládají další
zimní sporty, za což si každý zasloužil zlatou
medaili. Bohužel jsme před Vánoci nestihli ani
tradiční vánoční procházku do lesa na krmení
zvířátek. Avšak ani na zvířátka jsme nezapomněli a Vánoce jim vystrojili v lednu, v týdnu,
ve kterém jsme s dětmi probírali téma zvířátka v zimě, jsme se do lesa vypravili, a s sebou
jsme vzali spoustu dobrot pro zvířátka.

ÚNOR
V měsíci únoru nám nasněžilo, z čehož měly
především děti velkou radost, po roce jsme
oprášili lopaty a boby a vyrazili do sněhu.
Mimo jiné jsme se sněhem a ledem provádě-
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li různé pokusy a stavěli sněhuláky. Po roce
jsme také uspořádali ve školce karneval. Děti
se proměnily v pohádkové a nadpřirozené bytosti a plnily různé úkoly. Vyvrcholením karnevalu byla tombola.

BŘEZEN
Bohužel nepříznivá situace kolem onemocnění COVID-19 dolehla i na mateřské školy a ty
se od 1. března zcela uzavřely. Pro předškoláky
probíhala distanční výuka – rodiče každý týden dostávali mail s úkoly pro děti. Tyto úkoly
navazovaly na třídní vzdělávací program, podle kterého děti v oranžové pastelce vzděláváme. Tak určitě mnoho z vás zjistilo, že děti si
ve školce jen nehrají, ale také se vzdělávají,
abychom jim usnadnili vstup do školy.

V mateřské škole pracovala od července 1989,
takže úctyhodných 32 let, za což jí patří velký
dík a vzpomínka v srdcích našich i dětí.

DUBEN
19. dubna byla mateřská škola na základě
vládního nařízení opět otevřena, ale pouze
pro děti v posledním povinném předškolním
vzdělávání. Akce a vstup třetích osob byly
zakázány. S předškoláky jsme navazovali na
distanční výuku a dále pokračovali v třídním
vzdělávacím programu – zejména s tématy
ekologie, jelikož v dubnu slavíme Den Země.

KVĚTEN
10. května se otevřely mateřské školy pro
všechny děti, dále byly omezeny všechny mimoškolní akce. Bohužel nemohla proběhnout
ani tradiční besídka ke dni matek, přesto děti,
které navštěvovaly MŠ, dárečky pro maminky vyrobily a také jsme se s dětmi zaměřili na
téma rodiny. V květnu proběhlo fotografování
tříd a dětí, které budou odcházet do školy na
tabla. Proběhl projektový den Čarodějnice.
Zpíváme, tančíme, rozvíjíme všechny smysly,
zaměřujeme se na rozvoj hrubé, jemné motoriky a grafomotoriky. Hrajeme hry s pravidly,
tvoříme, kreslíme, „učíme“ se o různých věcech, se kterými se dětmi mohou setkat, mimo
jiné o zvířátkách, přírodě, ročním období apod.
Také rozvíjíme jazykovou oblast, předmatematickou oblast, prostorové vnímání. Není toho
málo, využíváme zvídavosti dětí, které mají
v předškolním období mozky jako houby, jež
dokážou „nasát“ a zapamatovat spousty informací. Tímto děkujeme za výbornou spolupráci
při distančním vzdělávání vašich dětí.
Z kraje března jsme bohužel přišli o naši dlouholetou spolupracovnici, paní školnici Helenu
Zapletalovou, která podlehla těžké nemoci.

ČERVEN
Nesměla chybět oslava dne dětí. Tentokrát
jsme pro děti připravili putování po Medlovicích s překvapením. Děti nevěděly, co se bude
dít, ale po krátké procházce jsme společně přišli k manželům Skládalovým, kteří si pro děti
připravili jízdu na poníku. Pan Zdeněk Skládal
všechny děti povozil, ty z toho byly nadšené
a jízdu na koni si opravdu užily. Viděli jsme
také krásné malé hříbátko, které bylo velmi
roztomilé. Po jízdě na poníku nás čekal oběd –
a to guláš v přírodě, kterým všem velmi chutnal, nezbylo nic. Poté se ještě děti mohly vyřádit na průlezkách, na svačinu jsme si opekli
špekáčky a poté se pomalu již vydali na zpáteční cestu do školky, kde ještě děti na zahradě
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dostaly nanuk. Myslím, že oslava svátku dětí
se velmi povedla, děti na ni vzpomínaly a zaváděly řeč ještě dlouho.
Mimo jiné jsme pro děti a jejich rodiče připravili pohádkovou stezku podle QR kódů, která
vedla na paseky, a děti při ní plnily deset úkolů, prvním úkolem bylo skládání večerníčkovy čepice, poté poznávaly pohádkové postavy
a písničky, odpovídaly na různé úkoly a vše
zaznamenávaly do kartičky, kterou následující den přinesly do školky a dostaly odměnu.
V polovině června nás pozval pan Náplava
s Isabelkou na ukázku uspávání slepic. Pan
Náplava nám názorně ukázal, jak umí krouživým pohybem uspat slepice. Děti od něj také
dostaly sladkou odměnu. Tímto panu Náplavovi i Isabelce za pozvání moc děkujeme.
Očekávanou akcí byla zahradní slavnost loučení předškoláků, letos byly pouze tři – Sára
Kempová, Beáta Skládalová a Josef Martinek.
Budoucí prvňáčci nám přinesli ukázat své
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nové aktovky, připravili si krátké vystoupení
a poté je již paní starostka Náplavová slavnostně pasovala na školáky, děti ještě naposledy
školce zazvonily a po prázdninách již na ně
čekala škola a nové povinnosti. Součástí bylo
vyhlášení vítězů celoroční soutěže „Rodina
spolu“, hlavní cenu koloběžku od obce vyhrála
Isabelka.

Jelikož všechno bylo stále ještě omezené, nemohli jsme vyjet na školní výlet nikam daleko, proto jsme využili opět nabídky manželů Skládalových a vyrazili k nim na zahradu,
svézt se na poníku, tentokrát nám přálo hezčí
počasí, takže jsme si užili i bazénu.
Pak už děti čekaly krásné prázdniny plné sluníčka. Ve školce mezitím probíhaly každoroční
opravy. V horní třídě bylo strhnuto staré obložení, opraveno topení a přibyl nový nábytek –
skříň na lůžkoviny a dětský nábytek – kuchyňka, kadeřnictví a ponk. V jídelně se vyměnily
nové stolečky pro děti. A na zahradě se opravilo vydláždění před skladem zahradních hraček.

ZÁŘÍ
Nový školní rok začal 1. září. Kapacita mateřské školy byla opět plně naplněna. Za paní
učitelku Michaelu Knedlovou, toho času na
rodičovské dovolené – v červenci se jí narodil chlapeček, Ondrášek, nastoupila nová paní
učitelka Bc. Barbora Adamicová, přibyla pozice
pedagogického asistenta, na kterou nastoupila
paní Bohdana Mikulčáková. V pracovní pozici
školnice pokračuje i paní Pavlína Skládalová.
Ostatní osazení pedagogického sboru zůstalo
stejné, paní kuchařka Dana Knedlová se nezměnila.

Na konec září byla plánována drakiáda, která bohužel kvůli špatnému počasí musela být
zrušená.

ŘÍJEN
Začátek října patřil medlovickým hodům, na
které si děti připravily krátké taneční pásmo.
Proběhla muzikoterapie s panem Hladíkem
formou pohádky „O princezně, která se vyléčila“, děti si mohly poslechnout i vyzkoušet různé netradiční hudební nástroje. Dále proběhl
projektový den zaměřený na stromy, především jabloň, děti se během něj seznámily se
stromy v různých ročních období a připravily
si z jablíček chutný mošt. Po roční pauze mohlo proběhnout i Dýňování – akce pro rodiče
s dětmi. Každý si přinesl svou dýni, kterou si
dle své fantazie vydlabal a ta nám sloužila před
školkou jako krásná podzimní dekorace. V pátek na to následovala akce Uspávání světlušek
a broučků spojena se strašidelnou zahradou,
se kterou nám pomohl spolek LOM Medlovice,
za což jim patří poděkování.
V říjnu také začaly v MŠ kroužky, které jsou
určeny pro děti navštěvující školku, letos jsme
dětem nabídli taneční, výtvarný a sportovní
kroužek.
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LISTOPAD

PROSINEC

V listopadu v rámci projektového dnu s názvem „Dušičky“ jsme vzpomínali na naše zemřelé, mimo jiné také na paní školnici Helenu
Zapletalovou, které jsme s dětmi na hřbitově
zapálily svíčky. Proběhly projekty polytechnické výchovy pro starší děti s názvy: „Poly
zkoumá sílu vzduchu“ a „Poly a sluníčko.“ Děti
těmito programy provázela panenka Poly a formou pokusů se tak dozvěděly mnoho nových
věcí. V rámci programu malé technické univerzity „Stavitel věží“ se děti naučily stavit věže
a mimo jiné si postavily i Ještěd. 11. listopadu
se děti dověděly něco o svatém Martinovi. Napekli a ozdobili jsme si perníčky. Proběhlo také
vystoupení pana kouzelníka Šulaje, ze kterého byly děti přímo nadšené, jen škoda, že jich
pro nemoc nebylo mnoho. Také jsme uspořádali zimní dílničky pro děti a rodiče a přiblížili
si tak vánoční čas.

Prosinec patří vzácné návštěvě Mikuláše, anděla a čerta, ani letos na nás nezapomněli. Společně s dětmi jsme je vyhlíželi z okna, každý si
pro Mikuláše připravil básničku nebo písničku
a obrázek. Mikuláš přesně věděl, kdo má jaké
hříchy a přednosti, děti naslibovaly hory doly.
Za písničku byly odměněny dárečkem od andílka a ani čert na jejich zlobení nezapomněl
a dostaly od něj uhlí pro zlobivé děti. Také Mikuláš v Jednotě na děti nezapomněl a přinesl dětem ovoce a vánoční kolekce, za což mu
patří díky. Ve školce proběhla akce „peklo ve
školce“, kdy se děti i paní učitelky proměnily
v čerty a plnily pekelné úkoly. Po této vzácné
návštěvě jsme se již začali připravovat na nejkouzelnější období v roce – Vánoce. Děti pekly
linecké, vánočky. Ještě nás čeká krmení zvířátek v lese a Ježíšek ve školce.

Všem Vám přejeme kouzelné Vánoce a hlavně hodně zdraví.
Moc děkujeme obci, rodičům a všem sponzorům za spolupráci.
Mgr. Radka Hudečková
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Domov
pro osoby se zdravotním
postižením Medlovice
Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice (dále jen Domov)
nabízí nepřetržitou péči osobám s těžkým a hlubokým mentálním postižením
a také uživatelům s kombinovanými vadami s omezenou mobilitou, kteří
své zdravotní a sociální znevýhodnění nemohou zvládat v přirozeném prostředí
sami nebo za pomoci svých rodin.
Hlavním posláním naší práce je umožnit uživatelům důstojný život
a naplňování jejich životních potřeb.
V současné době žije v Domově 16 uživatelů
s potřebou vysoké míry podpory. Služba je poskytována ve dvou domácnostech. V každé domácnosti je ubytováno 8 uživatelů.
Všichni uživatelé sociální služby jsou již zletilí.
Třinácti uživatelům vykonává funkci opatrovníka veřejný opatrovník – obec Medlovice. Poděkování zde patří paní starostce, která k této
funkci přistupuje s lidskostí se zachováním profesionálního přístupu.
Cílem poskytované sociální služby je umožnění
důstojného života s respektem k principům normality s použitím speciálních pomůcek a s pravidelným uplatňováním speciálních metod (bazální stimulace, alternativní a augmentativní
komunikace), podpora dostupných sociálních
kontaktů, vždy s přihlédnutím ke schopnostem
a možnostem uživatele.
Využívání konceptu Bazální stimulace umožňuje komunikaci formou dotyku a poskytuje
individuální a přitom efektivní ošetřovatelskou
péči. Z konceptu Bazální stimulace využíváme
metody polohování, rehabilitační cvičení a masážní techniky.
V roce 2021 docházelo k podpoře externí konzultantkou v oblasti alternativní a augmentativní komunikace (AAK). Konzultace byly indivi-
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duálně zaměřené, kdy u jednotlivých uživatelů
se hledal potenciál, na co se v oblasti AAK zaměřit.
V Domově dále v tomto roce probíhala canisterapie a muzikoterapie. Tyto terapie jsou zajišťovány externími terapeutkami, které do Domova
dojíždí.
V rámci epidemiologické situace v souvislosti
s Covid-19 neprobíhaly bohužel aktivity zajišťované externími pracovníky pravidelně. Pokud
ovšem byla situace příznivá tyto aktivity byly
využívány, protože jsou pro uživatele velmi přínosné.
Uživatelé měli možnost v případě hezkého počasí trávit čas na zahradě Domova, na místním
sportovním hřišti, popř. procházkou po obci
s doprovodem pracovníka v sociálních službách.
Chtěla bych poděkovat všem pracovníkům Domova za jejich práci, a to obzvlášť v této nelehké
době související s epidemií a za jejich ochotný
přístup.
Všem do nového roku přeji především pevné
zdraví a radost ze života.

Mgr. Petra Mikulová,
vedoucí DZP Medlovice

Základní škola
Zveme vás do naší školy, do které se s dětmi opět vrátila
dobrá nálada a humor, kde je slyšet smích a vidět radost.
1. září proběhlo v ZŠ Osvětimany slavnostní přivítání prvňáčků v prostorách tělocvičny
a první třídy. Starosta Osvětiman, p. Aleš Pfeffer, a starostové ze spádových obcí popřáli dětem hodně štěstí do školních let. Ředitel školy
Mgr. Petr Orlický doplnil informace o provozu
a inovacích ve škole a třídní učitelka Mgr. Petra Vilímková všem představila prvňáčky, kteří
budou v průběhu školního roku „kouzlit“ s písmenky a číslicemi.
V září 2021 nastoupilo do 1. třídy 20 žáků, celkový počet žáků na naší škole je 152. Ještě stále nedosahujeme počtu žáků předchozích let.
Například v roce 2008/2009 škola čítala 164
žáků. V jednotlivých třídách máme od 12 žáků
až po ty nejpočetnější třídy, ve kterých je jich
23. Na 1. stupni jsou třídy s nejvyšším počtem
žáků. Od měsíce září se počty průběžně s odchodem žáků měnily a vyrovnávaly s příchodem nových. Jsme za každého nového žáka
moc rádi a máme jim co nabídnout. Ke zlepšení vzdělávací práce nabízíme pomoc dvou
speciálních pedagogů, dále se dětem dostává
podpory od čtyř asistentů pedagoga. Zajímavá
je činnost zájmová, stejně jako zřízená pobočka Základní umělecké školy Uh. Hradiště, ve

které se děti rozvíjejí v baletu, ve hře na housle, klávesy a akordeón. Rodiče mohou v klidu
pracovat, protože o jejich děti se staráme ve
školní družině, která má tři oddělení, a to pro
1. třídu, další pro 2. a 3. třídu, ve třetím oddělení jsou žáci 4. a 5. třídy. Funguje u nás i ranní školní družina, což rodiče jistě s povděkem
vítají, neboť jde o službu, jež na všech školách
samozřejmostí není. Pro žáky 2. stupně je zaveden školní klub. V letošním školním roce
opustí školu 14 absolventů deváté třídy.
„Tento školní rok žije škola oslavami 60. výročí
od otevření nové budovy základní školy,“ napsala jsem před deseti lety do zpravodaje. „Městys
Osvětimany, jako obec s nižším počtem obyvatel,
se však může pochlubit základní a mateřskou školou, která se zde stává střediskem nejen výchovy
a vzdělávání, ale i kultury, sportu a osvětové činnosti. Tuto důležitou úlohu školy chtěli zdůraznit
žáci, pedagogové a ostatní zaměstnanci naší školy
v neděli 6. 11. 2011, kdy si naše škola připomněla
60. výročí od otevření nové budovy základní školy.
Široká veřejnost měla po celé dopoledne možnost
prohlídky celého areálu školy v rámci Dne otevřených dveří.“

Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho, ani vy,
tak zbývá nám jen vzpomínání…
Věřili byste, že v letošním školním roce slaví naše škola již 70 let
od svého otevření v roce 1951? To si určitě zaslouží zavzpomínat, alespoň krátce,
výčtem, jakými změnami jsme se za deset let prošli a co všechno se u nás událo.
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Realizovaná projektová činnost:
Člověk a zdraví, Den naruby, Cestička do školy,
Čteme dětem, Vesmír, Den Země, Den jazyků,
Adopce na dálku, Rozumíme penězům, Státní svátky, Absolventské práce, Den pozdravů, Bramboriáda, Olympijský den, Netradiční
olympiáda, Zimní olympiáda, Den stromů,
Den dřeva, Den čarodějnic, Literární noc ve
škole, Poznáváme náš region, Energie a její využití, Rozumíme penězům, Edison zaměřený
na multikulturní vzdělávání, Zážitková škola
na Všemině, Bramboriáda, Karneval, Den čarodějnic, Drakiáda, účast na Filmovém festivalu Zlín, Čtenářské dílny, Čtenářský klub, preventivní programy Bezpečně do života, Hasík,
Policie ČR a jiné.
Za většinou jmenovaných projektů, které vzešly z dílny pedagogů, stojí dny a týdny pečlivé a trpělivé práce. Některé aktivity probíhaly
v rámci aktivit pro ZŠ Operačního programu
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Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekty mají různá zaměření, jejich prostřednictvím v žácích
rozvíjíme například vztah k přírodě, k regionu, rozvíjíme ﬁnanční gramotnost, zabýváme
se rozvojem čtenářské gramotnosti, multikulturním vzděláváním, zaměřujeme se v nich na
zachovávání tradic i na prevenci rizikového
chování.

Další aktivity
Vánoční zpívání na schodech, pasování prvňáčků, literárně-dramatická přehlídka školních družin, exkurze do Planetária v Brně,
exkurze na Dlouhé stráně a do Osvětimi, do
Památníku Velké Moravy, lyžařský výcvik, vystoupení žáků na Den matek a ve Vánočním
rozjímání, ples SR, taneční kurz pro deváťáky,
divadelní a ﬁlmová představení.

Soutěže, olympiády
a významné úspěchy
Nemůžeme opomenout také soutěže, olympiády a významné úspěchy. Zejména pak naše odchované šachisty, přeborníky v kraji a účastníky mistrovství ČR v této soutěži, které několik
let obětavě připravoval pan Pilař, Tomek a pan
Macků. Buchlovský kopačák, atletický čtyřboj,
úspěchy na atletické olympiádě v Uh. Hradišti,
také ve ﬂorbalu, úspěch na olympiádě z anglického jazyka a v literární soutěži Píšu povídky, píšu básně. Matematický klokan, pěvecká
soutěž Zazpívej slavíčku a regionální Tupeský
džbáneček, jízda zručnosti a recitační soutěž…
Takto bych mohla ve výčtu pokračovat. Uvádím je, abyste si představili, že se v naší škole pořád něco děje, že v ní není nuda, žáci se
mohou realizovat v rozmanitých činnostech
a je o ně opravdu dobře postaráno. Možná si
kladete otázku, kdy to všechno děláme, jak se
to dá při vyučování stihnout? Dá se stihnout,
když si vše pečlivě naplánujeme, důkladně se
připravíme, spolupracujeme dobře jako tým
pedagogů a žáky do tvorby vtáhneme. Tehdy
se věc podaří a pro žáky jsou pak tyto činnosti
poučné a zábavné zároveň, nasávají poznatky
a nové informace v celistvější podobě a na činnosti se těší.
Na naši školu jsme moc pyšní. Samotné prostory školy se pod šikovnýma rukama žáků,
učitelů a správních zaměstnanců v průběhu
roku neustále proměňují k lepšímu. Škola
je krásná, čistá a prostorná, nové skříně, ka-

tedry, vybroušené parkety v tělocvičně a na
chodbách, výborná vybavenost jednotlivých
učeben – interaktivní tabule a dataprojektory,
nová cvičná kuchyňka a sborovna, jazyková
a počítačová učebna, pěkné sociální zařízení,
zrekonstruovaná školní družina pro prvňáčky
a vytvořený školní klub se speciálním kobercem určeným k výuce baletu, lanová pyramida sloužící k lezení na zahradě školy, školní
knihovna a učebna fyziky a chemie, víceúčelové školní hřiště… V tomto školním roce žáci
vstupují do budovy školy novými vstupními
dveřmi a mohou vystupovat po schodišti s barevnými polepy slovních druhů, anglických
slovíček, pádových otázek a matematických
vzorečků. Už ve vestibulu školy přivítá návštěvníky velký znak naší školy a na chodbě
v přízemí si zase mohou děti o přestávce či při
čekání na tělocvik zaskákat panáka.
Moc rádi bychom přivítali ve škole rodiče,
občany městyse, bývalé žáky a další zájemce
například při Dni otevřených dveří, ale vzhledem k proticovidovým opatřením nemůžeme
zatím zpřístupnit naši školu veřejnosti v takové míře, jak dosud bývalo zvykem. Vymysleli
jsme tedy jinou alternativu, jak o škole informovat a ukázat vám, jakou podobu má dnes,
a to prostřednictvím virtuální prohlídku, kterou naleznete na našich webových stránkách.
Protože v dubnu 2021 probíhal i zápis prvňáčků opět bez jejich osobní účasti, dali jsme
dětem a jejich rodičům možnost seznámit se
obdobně virtuálně, cestou zajímavých úkolů
a objevování s názvem Hurá do školy, s paní
učitelkou, s budoucí učebnou první třídy a se
školní družinou. Přijměte tedy od nás pozvánku k virtuální prohlídce školy na našich webových stránkách.
Vraťme se do školy k našim dětem, k tomu, co
mohly ve škole od začátku školního roku prožívat. Září rychle uběhlo. Slunných a teplých
dnů začalo postupně ubývat, dny se zkracova-
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ly. To nám na okno zaklepal podzim. K němu
patří nejen hrabání listí, spojené s úklidem
okolí školy, ale i každoroční výstavka plodů z našich zahrádek. Tu jsme uspořádali na
střední chodbě. A to víte, že se žáci 1. stupně
předháněli, čí mrkev je nejdelší, komu se urodila největší dýně, kdo má nejčervenější a největší jablíčko, která brambora má srdíčkový
tvar, čí hrozen je nejsladší. A toto období bylo
plné i dalších zajímavých akcí. K nim patřila
drakiáda ve školní družině. Draky, ty si děti
pořádně provětraly, protože počasí tomu letos
přálo. Malí, velcí, hranatí, hadovití, střapatí,
planoucí, všichni létali.
Na oblíbenou bramboriádu školní družin přišlo 56 dětí. Na sedmi stanovištích se poprali
s netradičními bramborovými úkoly, jako byl
hod na mandelinku, hod bramborou do koše,
bramborová razítka, bramborový kvíz, převoz
brambor na kolečkách, bramborový kroket
a přenos brambory na lžíci do hrnce. Po splně-
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ní bramborových úkolů děti si opékaly brambory. Ty jim chutnaly! Byly prostě nejlepší…
Na začátku září se žáci 2., 3. a 4. třídy zúčastnili zajímavé besedy Policista je náš kamarád.
Dověděli se, jaké rozdíly jsou v oděvu mezi pořádkovým, dopravním policistou a kriminalistou a zajímavá byla i ukázka výstroje policisty.
A protože většina z dětí má doma kolo, tak si
ještě zopakovali pravidla bezpečného chování
na silnici.
Preventivní programy absolvovali také žáci
2. stupně. Hlavně ti starší se seznámili se
zásadami bezpečného chování na internetu,
s nebezpečími, která plynou z užívání sociálních sítí a jiných komunikačních prostředků,
ale také s pojmy trestná odpovědnost a protiprávní chování mladých lidí. Programy byly
poučné a potěšil nás zájem žáků, kteří využili
prostoru na besedu a kladli spoustu zajímavých otázek.

Na Hallowenské odpoledne, tzv. dýňování
se školní družinou a školním klubem se děti
sešly v hojném počtu a v šesti družstvech se
prostřídaly na stanovištích s úkoly. Musely
zvládnout dýňovou překážkovou dráhu, skládaly obrázky, nejvíc se asi zapotily při přeskakování obří dýně a u strašidelného stromu.
A pak se všichni pustili do tolik očekávaného
dlabání. Velcí a malí společně. Starší pomáhali
mladším, dlabali a dlabali, až výsledkem byly
krásné výtvory, kterými vyzdobili prostor pod
školní lípou. Velmi zdařilé odpoledne!
Víte, že 18. 11. se slaví jako Den pozdravů?

Příležitost k novému projektovému dnu dostali žáci 8. a 9. ročníku. Na programu byla
trocha z historie tohoto dne a pak se žáci seznamovali se zvyklostmi v pozdravech u nás
a ve světě, zopakovali si pozdravy v anglickém
a německém jazyce. A nejen to. Dozvěděli se
také více o etiketě zdravení ve společnosti. Na
závěr vytvořili plakáty na jednotlivá témata
a obohatili při prezentaci sebe i své spolužáky
o nové informace.
Co plánujeme udělat do konce kalendářního roku? 28. listopadu zapálíme první svíčku
na adventním věnci a začíná čtyřtýdenní adventní čas. A k němu nám příroda nadělila
dlouhé zimní večery, abychom měli dostatek
času naladit se do sváteční atmosféry v poklidu, beze spěchu a stresu. Nevíme ještě, co
nás čeká, zajisté bude hodně záležet na situaci, na možných omezeních, tak zůstaneme při
našich tradičních činnostech, které k závěru
kalendářního roku určitě patří. Budeme ladit
školu do zimního hávu, což znamená vyzdobit chodby, okna a třídy, mladší děti se budou
učit básničky a říkanky, protože…už brzy…
za nimi přijde … Mikuláš s andělem a čerty.
V tento den půjde po celé škole slyšet řinčení
řetězů, blekotání čertů, ječení, smích, také vidět nezvyklé hemžení dětí, vyhlížejících skupinku hostů. Velké očekávání stojí za to. Za
pěknou básničku nebo písničku dostanou od
anděla pochvalu a sladkou odměnu, a ti zlobiví? Ššuup do pytle! Ale ne, naše děti jsou
přece andílci. A paní uklízečky budou mít také
radost, vše se bude pod jejich rukama blyštět,
vždyť v tento den na ně čekají začerněné kliky
a dveře, zábradlí, také umyvadla, někdy i děti
samotné by potřebovaly jít do pračky, protože někteří z nich jsou mnohdy k nepoznání.
I naše paní kuchařky na děti myslí a přichystají jim balíček dobrot.
O pár dní později si už děti losují, komu z kamarádů ve třídě udělají radost svým dárkem
na vánoční besídce ve třídě. Školou se line
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vůně vanilky, jehličí a perníčků a děti vytvářejí
přáníčka, kterými budou obdarovávat své blízké a také zaměstnance školy. Do posledního
školního dne v roce se ladíme svátečně. Chci
se zmínit ještě o jedné moc pěkné tradici, kterou jsme založili před více než deseti lety. Nazvali jsme ji Vánoční zpívání na schodech. Na
schodech s vločkami a prskavkami se všechno
odehrává, tento den má zvláštní kouzlo a sváteční atmosféru. Zpíváme koledy pod vedením
p. uč. Cveka, žáci hrají na ﬂétny, přidají se žáci
první třídy a ti starší s básněmi a koledami, ještě několik tanečků žákyň školního klubu, roztomilé vystoupení dětí z mateřské školy a na
závěr, před odchodem na vánoční prázdniny,
se loučíme přáním pro všechny. Pan ředitel
s paní zástupkyní ještě navštíví úřad, městyse,
aby vyjádřili poděkování panu starostovi Aleši
Pfeﬀerovi a místostarostovi Otakaru Berkovi
za podporu, kterou škole po celý rok a roky vě-

nují, za dobrou spolupráci, protože se o školu, a tedy i naše žáky dobře starají, a v našich
aktivitách nás po celý rok podporují. Opravdu
si toho vážíme. Předají jim a ostatním zaměstnankyním úřadu přáníčka od našich dětí. Děkujeme také za podporu všem členům zastupitelstva městyse a sdružení rodičů. Poděkování
si zaslouží všichni zaměstnanci školy, protože
společně se nám podařilo zvládnout mimořádné období roku 2020/2021.
Vážení občané, přejeme Vám kouzelné Vánoce splněných snů, pohodu svátečních dnů,
zdraví, vše nejlepší do nového roku a štěstí
na každém kroku. Ať nám na Vánoce kromě
blikajících světýlek na stromečku svítí i něco
kouzelného uvnitř nás.

Milena Vaculíková, zástupkyně ředitele
a Petr Orlický, ředitel školy

Perličky ze školních lavic
Žák: „Včely sbírají pyl a opilují květiny.“
Paní učitelka: „A kde nosí včely ten pilník“?

Při povídání o pravěku se žák paní učitelky
zeptal: „Paní učitelko, a vy jste žila v pravěku?“

Zápis žáka do žákovské knížky

V hodině literatury

Distanční výuka – jsme doma.
Perverzní výuka – jsme ve škole.

Karel IV. v Romanci o Karlu IV. degustoval
víno.
Z počátku mu nechutnalo, ale pak mu
chutnat začalo.

Paní učitelka k dětem:
„Děcka, já se z vás snad otelím.“
Žákyně se přihlásí a ptá se:
„Paní učitelko, a už se vám to někdy stalo?“
Žák: „Nobel založil IKEU.“
Žák: „Mezi drogy patří kokain, heroin
a primitiv.“
Učitelka: „Kdo je primitiv?“
Žák: „Primitiv je zdrogovaný člověk.“
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Jan Neruda napsal dílo Malostránské
náměstí.
Co je epigram? Je to něco, co bylo
v minulosti.
Co je epigram? Je to příběh, který je napsán,
tak jak byl.
K. H. Borovský napsal dílo Král Vávra a Král
Kukul.
Neruda napsal Hřbitovní sbírky, Kosmické
básně a kvítí.

Studio Vysněný Sen
•Kadeřnictví
•Prodloužení vlasů
•Proměny
•Pedikúra
OTEVÍRÁCÍ DOBA:
Po
Út
St
Čt
Pá

8.00 – 15.00 hod.
8.00 – 15.00 hod.
8.00 – 18.00 hod.
8.00 – 15.00 hod.
8.00 – 16.00 hod.

Ráda bych poděkovala za podporu a přízeň mnohaletým zákazníkům. Velmi si toho vážím, protože v této těžké době to nemá
lehké nikdo z nás. Těším se na Vaši návštěvu v příštím roce, který
bude jistě o krok k lepšímu.
Veselé Vánoce a šťastný Nový rok.

Dagmar Špendliková

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ DOBA
ČTVRTEK

23. 12.

7.00–13.00

14.30–17.00

PÁTEK

24. 12.

7.00–11.00

SOBOTA

25. 12.

ZAVŘENO

NEDĚLE

26. 12.

ZAVŘENO

PONDĚLÍ

27. 12.

7.00–13.00

14.30–17.00

ÚTERÝ

28. 12.

7.00–13.00

14.30–17.00

STŘEDA

29. 12.

7.00–13.00

ČTVRTEK

30. 12.

7.00–13.00

PÁTEK

31. 12.

7.00–12.00

SOBOTA

1. 1. 2022 ZAVŘENO

NEDĚLE

2. 1. 2022 ZAVŘENO

Vážení spoluobčané,
Děkujeme Vám všem za projevenou přízeň, kterou napomáháte udržovat místní
regionální ekonomiku.
Přejeme příjemné prožití vánočních
svátků s Vašimi nejbližšími a kopec dárků
pod stromečkem.
Do nového roku 2022 především pevné
zdraví, štěstí a naději, pro nás všechny,
na zklidnění této nepříznivé doby.

Ještě jednou hodně zdraví…
a na zdraví…

14.30–17.00

Vedoucí prodejny Medlovice
Alena Palicová a kolektiv

VOLBY
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
konané ve dnech 8. 10. 9. 10. 2021
Kraj:
Zlínský kraj
Okres: Uherské Hradiště
Obec: Medlovice
Okrsky
celkem
1

zpr.
1

v%
100,00

Voliči
Vydané Volební
v seznamu obálky účast v %
358

236

65,92

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

%
platných hlasů

236

235

99,58

Obec Medlovice  VÝSLEDKY VOLEB ZA ÚZEMNÍ CELKY
Strana Platné hlasy
číslo název
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celkem

v%

1
2
3
4
5
7
8
9
10

Strana zelených
Švýcarská demokracie
VOLNÝ blok
Svoboda a př. demokracie (SPD)
Česká str.sociálně demokrat.
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
Trikolora Svobodní Soukromníci
Aliance pro budoucnost
Hnutí Prameny

2
2
3
22
10
0
16
0
1

0,85
0,85
1,27
9,36
4,25
0,00
6,80
0,00
0,42

12
13
15
16
17
18
20
21
22

PŘÍSAHA Roberta Šlachty
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy
Koruna Česká (monarch. strana)
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
Komunistická str.Čech a Moravy
ANO 2011
Otevřeme ČR normálnímu životu
Moravané

11
54
0
0
24
12
77
1
0

4,68
22,97
0,00
0,00
10,21
5,10
32,76
0,42
0,00

2

3
1
–

LOM o. s.
Vážení spoluobčané, čas běží jako voda
a už je tu zase konec roku. Určitě mi
dáte za pravdu, že tento rok byl celkově velmi výjimečný. Především v jeho
první polovině bylo pořádání kulturních, ale i sportovních akcí z důvodů
vládních nařízení zakázáno. A tak se
stalo, že po dlouhé době se letos již
tradiční medlovský karneval neuskutečnil. Proto první akce, na které jsme
se podílely, byl průvod světlušek, který
proběhl v pátek 22. října a paní učitelky
ho měly již tradičně vzorně připravený
a zakončený krásným ohňostrojem.
Další akce jsme pro Vás připravovali
ještě na listopad, ale opět přišlo zpřísnění epidemiologických opatření, a tak
se ani tyto nemohly uskutečnit.
Ještě že se nám alespoň podařilo přemluvit Mikuláše, a ten stejně jako
loni projel na svém krásném voze celé
Medlovice a přivezl všem hodným dětem balíčky plné dobrot. Mikuláš i andílci se dětem líbili, ale když uviděly
hrozivé čerty, tak u některých ukápla
i slzička. Důležité ale bylo, že všechny
slíbily, že se polepší. A tak si čerti nikoho nemuseli vzít do pekla. A Mikuláš
jim na oplátku slíbil, že za nimi za rok
zase přijede.
Chtěl bych ještě touto cestou poděkovat Vám všem, kteří navštěvujete
naše akce, podílíte se na jejich přípravě
a nebo nás jakkoliv podporujete v naší
činnosti.
Na závěr bych vám chtěl popřát příjemné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti v roce 2022.
Za o.s. LOM Zdeněk Petřvalský
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MS ČČK
Mezi historicky pravidelným setkáváním členů MS ČČK Medlovice, (ať už na úrovni složky
či jako KLUB), způsobila větší mezeru nejen
pandemie CORONAVIRU, ale i odchod naší
dlouholeté předsedkyně, paní Marie Jedovnické. Její náhlá nepřítomnost způsobila rozpaky,
bezradnost a velký smutek. Přesto se nám nakonec naštěstí podařilo svolat Valnou hromadu
a ustanovit nové představenstvo. Vždyť Marie
Jedovnická by si určitě přála, aby úsilí, které
vložila za více než 50 let, do činnosti a vedení
Červeného kříže neupadlo v zapomnění. I my
si myslíme, že by bylo škoda takovou krásnou
tradici, (tradici činností i setkávání), přerušit.
Zvláště v roce 75 výročí založení Červeného
kříže v Medlovicích. Nové představenstvo se bude snažit udělat pro to vše co je v jeho silách a to
nejen pro své členy, ale na památku nezapomenutelné Marie.
Tedy Valná hromada dne 13. 9. 2021 zvolila novou předsedkyní – Libuši Machalovou, místopředsedkyní – Květu Brhlovou, pokladníkem – Ludmilu Němcovou a jednatelem – Miroslavu Náplavovu. Kontrolní činnost budou vykonávat Marie Vranková a Marie Elšíková. Rozšířený výbor,
jako zástupci okolních obcí, tvoří Pavla Chaloupková a Marie Macků.

Jako činnost pro příští období bylo naplánováno:
• 1x v měsíci, (zpravidla prví pondělí v měsíci) – setkání Klubu
– náplň setkání: osvětová a přednášková činnost, kulturní a aktuálně-tématické programy,
aktuality z dění v obcích
• tradiční zájezdy – navržené členy, (dle epidemiologické situace)
• výchovná a osvětová činnost pro mládež – zdravověda formou hry při dětských akcích ve
spolupráci s obcí, účast na vydávání drobné dětské literatury
• spoluúčast složky na místních společenských, kulturních a sportovních akcích
• průběžné plnění náplně a poslání ČČK ve spolupráci s oblastní správou Uherské Hradiště
• spolupráce s charitou Uherské Hradiště a Diakonií Broumov – myšleno – sběr šatstva, dle
aktuálních dohod.
Dosud proběhla sbírka šatstva pro Diakonii Broumov
Beseda o společné publikaci pana Jiřího Jilíka a Bořka Žižlavského, Muž, který viděl démona
a celkem 3 setkání KLUBU při MS ČČK Medlovice.
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5. 10. 2021
1. 11. 2021
6. 12. 2021

Hodové posezení s promítaným ﬁlmem.
Dušičkové posezení s besedou na téma ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ
se spisovatelem Jiřím Jilíkem.
Adventní posezení s P. Antonínem Klaret Dabrowským.

Přejeme nám všem konec špatným časů, hodně zdraví do dalšího roku, klidné, pohodové a rodinné Vánoce. Těšíme se na další setkávání a na naše tradiční výlety a akce.
Libuše Machalová a Miroslav Náplavová

Myslivecký spolek
Vážení spoluobčané,
opět zde máme zimní období, které je spojováno
s vánočními svátky a Silvestrovským veselím.
Vánoce si vybavujeme jako období klidu, rodinného setkávání, pojídání dobrot a popíjení dobrého moku. Kde naproti tomu je Silvestr svátek
spojený s bujarými oslavami, které jsou doprovázeny ohňostroji a dalšími venkovními aktivitami.
Prosím tedy za obyvatele tohoto venkovního
prostředí, abychom na ně brali ohled, to co je
pro nás „venek“ je pro zvěř a ptactvo domovem.
Buďte proto prosím ohleduplní při vycházkách,
nesnažte se ke zvěři přibližovat a už vůbec ne
s volně pobíhajícími psy.
Pro někoho je možná pěkné, když se podívá, jak
srčí někam odbíhá, když pes prožene zajíce. Ano ve
většině případů pes štvanou zvěř nedostihne, ale
zvěř při tomto úprku přijde o mnoho drahocenné energie, kterou shromažďovala v podzimním
období mnoho týdnů. Při opakovaných vydáních
energie a omezeném přísunu potravy v zimních
měsících se zvěř dostává do problémů, které mohou končit vysílením, zápalem plic a mnohdy až
úhynem. Pes v dobré kondici se sice proběhne,
má to jako tělocvik, ale doma ho čeká plná miska
granulí, která mu doplní vydanou energii a teplá
bouda, kde se v klidu zrelaxuje. Volně žijící zvěř
a ptactvo však tyto beneﬁty nemá, a proto na ně

prosím berme ohledy. Správný myslivec se o zvěř
stará a přikrmuje, ale to nezajistí plnohodnotný
příjem z období vegetace a hlavně výdej energie
na udržení tělesné teploty a pohybu ve sněhové
pokrývce.
Prosím berte tedy i ohled na zvěř a domácí zvířata při dopalování ohňostrojů. Mnozí „testují“
střelný prach několik dní před a i po Silvestru,
a to v různých denních i nočních časech. Zkusme
prosím, pokud to lze, se zaměřit ohňostroji na
ten jeden den, kdy lidé v domácnostech jsou
domácí zvířectvo a mazlíčky schopni alespoň
částečně na tyto oslavy připravit(zabezpečit je)
a tím minimalizovat stres, který jim tím přivozujeme. Možná bude i více přirozené mít na Štědrý
den, na Boží hod vánoční více klidu bez občasných třesků petard.
Předem Vám moc děkuji za pochopení a přístup
k živým bytostem v našem okolí. Přeji všem krásné svátky, hodně klidu, příjemných setkání s rodinou, přáteli, hodně dárků a co nejméně obtíží
s kostmi z rybích pochoutek.
Do nového roku přeji vykročení tou správnou
nohou, hodně zdraví, lásky, štěstí, úspěchů soukromých i pracovních.

Jakub Slačík
Předseda Mysliveckého spolku Osvětimany, z.s.
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Knihovna
Bylo, nebylo…..
tak začínají pohádky a příběhy a tak začne příběh knihovny v naší obci.
Ve spolupráci s Červeným křížem jsme, nejen pro klub důchodců, uspořádali dvě besedy se spisovateli Jiřím. Jilíkem a Bořkem Žižlavským, které pozvala paní starostka a kteří jsou takovým
naším Zikmundem a Hanzelkou. Cestují po krajích, píší a fotí. Poznali jsme blíže žítkovské bohyně, kouzlo Chřibů, tajemný Buchlov a koupili do knihovny 6 knih o našem krásném kraji. Proto
jsem ráda, že mám klíče od knihovny, kterou každé úterý v 15.30 otevírám.
Vychutnávám si tu chvíli, kdy jsem s knihami sama. Mám tehdy pocit že se mi dostalo nejvyššího privilegia ze všech, protože jsem obklopena nejkrásnějšími příběhy lidstva od tragických
dramat, vášnivých lásek, nešťastných lásek, žhavých vztahů až po fantastické utopie. Poznávám
se s nositeli literárních cen, kladnými hrdiny, krásnými muži a moudrými ženami.
To vše a ještě víc dávají knihy.
Letos navštívilo knihovnu 252 čtenářů, kteří
si vypůjčili 523 knih pro dospělé a 48 pro děti.
Tato čísla, oproti loňskému roku, rostou. Pro
knihovnu jsme nakoupili úplně nové knihy
všech žánrů. Nové a čtenářsky úspěšné knihy z edice 7lásky z nakladatelství Grada, kteLetos již po 29.
ré nejsou jen romantické příběhy, ale přináší
i dojemné příběhy o tvrdé skutečnosti. I když
Tradiční SILVESTROVSKÝ
jde v příběhu o něco smutného, dá se najít to
POCHOD se bude konat ve čtvrtek
krásné a důvod proč číst.

Výšlap

30. prosince. Sraz účastníků opět
v 8 hodin na křižovatce.
Ohřívadlo a svačinu sebou.

Máte snad rádi historické knihy? Místopisy
z našeho kraje? Detektivky z chladného severu, sdílí jednu polici s českými a slovenskými.
Novinky neustále doplňujeme. Vice než 3000
knih tu čeká právě na vás...

Knihovna je otevřena
každé úterý od 15.30 do 18.30 h.
Facebook knihovna Medlovice.
Těším se na vaši návštěvu.

Zvou pořadatelé a těší se
na hojnou účast.
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Veronika Petraturová,
knihovnice

CHESS RAPID MEDLOVICE 2021
Dne 12. září 2021 proběhl již 3. ročník šachového turnaje,
který se opět hrál o pohár starostky obce.

V souvislosti s epidemií COVID 19 turnaj již
od počátku provázela celá řada problémů. Nedalo se dopředu odhadnout, jaká bude v září
epidemická situace a vůbec ne, jaká budou
protiepidemická opatření. Navíc neexistoval
žádný manuál či návod, jak v dané situaci postupovat. Takže celá odpovědnost spočívala na
pořadateli turnaje. Tímto jsme se rozhodli pro
omezený počet účastníků z našeho regionu
a bylo upuštěno od plošné reklamní kampaně. Turnaj jsme umístili na terasu kavárny Na
Rožku, což bylo takové šalamounské řešení,
jelikož účastníci byli jak hráči, tak hosté restauračního zařízení. Pro obě činnosti zde byly
vytvořeny dva samostatné sektory. Za to patří
vřelý dík paní vedoucí Ingrid Tynákové. Každý
hráč musel při prezenci podpisem stvrdit svou
bezinfekčnost (očkování, prodělání nemoci či

negativní test). Jelikož všechno dopadlo dobře, tak můžeme konstatovat, že naše opatření
byla správná.
K samotnému turnaji několik poznatků
Plošná kampaň nebyla možná pro omezenou
kapacitu kavárny Na Rožku. Ta byla stanovena po dohodě s majitelkou na 36 účastníků.
Po týdenním telefonování se zdálo, že číslo
bude naplněno a spíše jsem se zabýval myšlenkou, co s těmi, kteří přijedou nepřihlášeni.
Na opačné myšlenky mě ale přivedly telefonáty v předvečer turnaje a ráno dne D, kdy
ještě, když jsem šel „hore dědinů“, se lidé začali odhlašovat, upřímně, asi dostali strach.
Epidemická situace po prázdninách se začala
rapidně horšit. Přijeli jenom ti skalní, kteří se
zúčastnili přechozích turnajů.
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Příjemné prostředí terasy kavárny, vzorná obsluha a na poměry COVIDU solidní cenový
fond, to vše zanechalo u účastníků velký dojem, který dali najevo při loučení a následně
na webových stránkách svých klubů.
Na organizaci turnaje se podílela pětice již
zkušených organizátorů, a to paní Miroslava
Náplavová s IT, u prezence Katka Nesvatbová
a Lenka Juříková. Tradičně, s přehledem, turnaj odřídil pan rozhodčí Fera Vrána ze Starého Města a neúnavný, i když tentokrát trochu
zatrpklý sportovní organizátor Jaroslav Vrtal,
který nebyl spokojen s 26 účastníky, když si
přál 36. Ve sportovním prostředí se pohybuji
více jak 50 let: Buď jako hráč nebo funkcionář
a proto vím, že se člověk může dočkat čehokoliv, ať v kladném či záporném smyslu. Splín
pak trápí mnoho let.

Na cenovém fondu se podíleli:
Sponzoři:

STAVNAT s.r.o. – Lukáš Nesvadba
OBEC MEDLOVICE

Drobní přispěvatelé:

KERAMIKA NÁPLAVOVY
VČELÝ RÁJ Štefan Strýček
Jaroslav Vrtal
Veronika Petraturová
Lenka Juříková

ze zápisného
LOM Medlovice
Lenka Tynáková

1x pohár starostky
2x věcná cena
1x Medlovská medovina
2x věcná cena
10x knižní cena
2x věcný dar
8x věcná cena
1x věcná cena
1x věcný dar

Závěrem bych chtěl všem pořadatelům, sponzorům a přispěvatelům poděkovat za ochotu a dobrou vůli udělat něco i v obtížných podmínkách. I tak jsme se s tím vším dokázali úspěšně vypořádat. Pro příště se budeme muset rozhodnout, buď být více liberální, nebo více konzervativní
tak, abychom dosáhli úspěchu a zároveň se nedostali do problémů. Myslím si, že na to máme.
Jaroslav Vrtal, pořadatel
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JOSEF JUŘÍK *1949 – †2021
S Joškou Juříkem jsem se blíže setkal v roce 1978.
Toto datum je pro medlovský fotbal poněkud
magické. To v pozdním létě tohoto roku nastal
nezvyklý šum, od úst k ústům kolovala zvěst, že
v obci se bude zakládat fotbal.
Já jsem to bral, jakože se mě netýká, jelikož jsem
fotbal závodně nehrál. Hrál jsem šachy a stolní
tenis rekreačně. Tyto sporty jsem také řídil v zaměstnání při odborářských soutěžích, kterých
bylo požehnaně.
Po čase jsem zjistil, že už existuje seznam, na
kterém ﬁguruji jako muž č. 3, tj. jednatel spolku.
Jako patriot jsem souhlasil a navíc jako vedoucí
pracovník v podnikové sféře jsem měl uloženo
aktivně se zapojit do veřejného života v místě
svého bydliště. Byla to moje první, a jak se ukázalo, tak i poslední štace. Zmiňovaný seznam obsahoval 6 jmen, z nichž jeden odstoupil ze zdravotních důvodů a další z důvodu přestěhování a tak
jsme byli prakticky na začátku. Navíc již tehdy
byla nouze o dobrovolné funkcionáře a málokomu se chtělo pracovat zadarmo. Práce nás čekalo
nad hlavu. Nebylo hřiště, ani kabiny. Bylo nutné
jednat rychle.
Členská základna, hráčská základna, registrace,
přestupy, hostovačky, účto, ekonomika, ﬁnance,
schůzová činnost byly úkolem každého dne.
Za této situace se dostává do popředí Joška Juřík. Předseda a jednatel byli jasní, ale kdo bude
místopředsedou? Tento nelehký post vzal na svá
mohutná bedra Joška Juřík. Jeho funkce spočívala
nejen ve výkonu funkce místopředsedy, ale také
trenéra a vedoucího sportovní činnosti začínajícího fotbalového klubu. Bylo jasné, že to bude
on, který bude stát v první linii.
Začalo náročné období budování hřiště a kabin.
K tomu jsme o pátcích a sobotách pořádali taneční zábavy za účelem získávání ﬁnančních prostředků k naplnění našich plánů. Dnes si zpětně
neumím přestavit, jak by to bylo bez něj šlo při
mistrovských utkáních, brigádách a zejména při

tanečních zábavách, kdy bylo potřeba jeho silného a hřmotného hlasu, aby si sjednal pořádek,
jelikož na sále bylo cca 600 lidí. To hudební skupina SIRIUS – FONTÁNA nemilosrdně nám plnila kulturák do posledního místečka. My, co jsme
nebyli tak autoritativní typy, jsme se vedle něho
cítili poněkud bezpečněji. Říkalo se „Juřa zařvál“
a byl na sále klid. Za této situace se vybudovalo hřiště, hned na to kabiny a do Medlovic už se
přestalo jezdit pro body, ale soupeři sem jezdili jako do Stínadel. Během několika let zde byl
bohatý klub s kvalitní členskou a hráčskou základnou. Takto jsme v klubu pracovali až do roku
1990. On řídil sportovní činnost a já vykonával
administrativní práci sekretáře našeho dlouholetého předsedy Františka Markytána. Dumali
jsme nad tím, jak naši již tak znamenitou situaci
ještě vylepšit. V roce 1990 starý výbor padl a dosud nevím, co jsme udělali špatně, spíše až moc
dobře; a to vyvolalo závist. Vznesená obvinění
byla absurdní, z dnešního pohledu by se spíše
hodila jako příspěvek do humoristického časopisu Trnky, brnky.
Ale jinak bylo načase abychom skončili, jelikož
jsme byli zcela vyčerpáni. Fenomén fotbal nám
oběma vzal 11 let a myslím si, že nebýt zmiňovaného extempore, které se na nás podepsalo, nebyly to roky zbytečné, ani těch cca 15.00 hodin
odpracovaných zadarmo.
Něco špatné je vždy pro něco dobré, a tak byl čas
dát si do pořádku dům, zahradu a zorganizovat
si svůj osobní život a zahladit všechny šrámy na
duši. Ztráta šikovných lidí, se kterými jsem měl
tu čest pracovat na dobré věci mě velice zarmucuje. Z původního ustavujícího výboru jsme naživu už jen předseda Franta Martykán, Jarda Bačák
a já. Postupně nás opustil Jenda Kolaja, Franta
Pól, Mirek Mazur a letos Joška Juřík. K tomu ještě
musím připomenout také úmrtí Svatopluka Čecha, který byl jeden rok předsedou a Jošku Hanáka, hráče, který na medlovský trávník naběhl ve
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svých 32 letech a na svém místě předstopera se
udržel úctyhodných 5 let. Byl příkladem pro mladé hráče a to především díky disciplíně a dobré
životosprávě. V plném tempu vydržel hrát celých
90 minut. Joška Hanák už není mezi námi a tak
vzpomenu i dříve zemřelé hráče Medlovic: Pavla
Uhlíře, Pavla Náplavu, Mirka Kuchaře, Jošku Křiváka, Milana Peteru, Rudu Březinu a Frantu Habáně. Čest jejich památce.
Chtěl bych podotknout, že tehdy všichni členové výboru vykonávali náročná povolání, a okolo
fotbalu se v průběhu těch 11 let řešil nějaký ten
problém prakticky každý den a do toho sobotní
noci trávené na kulturáku ve strašném hluku,
pak na brigádu, na hlučné hřiště a tak pořád

dokola. V pondělí, samozřejmě, do zaměstnání.
Tehdy se to tak nebralo, ale ono se to nastřádalo
a podepsalo se to na nás všech pracovní přetížeností a nedostatkem odpočinku. Dnes už lékařská věda umí tyto stavy pojmenovat jako únavové syndromy.
Na Jošku Juříka a všechny ostatní zemřelé vzpomínají František Martykán a Jaroslav Vrtal. Byla
radost s vámi pracovat.
Už si nemůžeme zazpívat píseň Už kamarádi pomalu stárnem, ale spíše tklivý song Michala Tučného o posledním kovbojovi.
Jaroslav Vrtal

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
36
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Společenská kronika 2021
Narodili se
Mátl Barnabáš
Rigóová Kristýna

č.p. 92
č.p. 140

Čurejová Jasmína
Bittnerová Markéta

č.p. 93
č.p. 150

Svatby
Opustili nás
Soják Antonín
Habáňová Marie
Němcová Filoména
Zapletalová Helena
Klučková Růžena
Petrik Ladislav
Juřík Josef
Valouchová Kristýna
Cvek Otakar
Hanák Josef

19. 6. 2021 Zlatá svatba
č.p. 124
č.p. 71
č.p. 94
č.p. 94
č.p. 128
č.p. 39
č.p. 78
č.p. 140
č.p. 113
č.p. 142

96 let
87 let
83 let
59 let
85 let
70 let
72 let
32 let
84 let
74 let

20. 1.
29. 1.
2. 2.
7. 3.
18. 4.
18. 5.
7. 7.
5. 9.
1. 10.
17. 10.

Významná životní jubilea
Hradil Zdeněk
Pecha Štefan
Marčík Vít
Berka František
Hromada František
Janča Miloslav
Slačíková Vladimíra
Náplavová Jana
Mrkůsová Marie
Stejskalová Filoména
Uhlířová Ludmila
Vrtalová Anežka
Jurkovský Josef

č.p. 70
č.p. 82
č.p. 123
č.p. 24
č.p. 144
č.p. 145
č.p. 59
č.p. 49
č.p. 139
č.p. 176
č.p. 134
č.p. 127
č.p. 170

věk 70
věk 70
věk 70
věk 75
věk 75
věk 75
věk 80
věk 80
věk 83
věk 83
věk 85
věk 86
věk 87

50. let společného života
manželé Jarmila
a Josef Juříkovi

č.p. 78

Přistěhovaní
Korvas Radomír
Korvasová Marta
Náplava Pavel
Pecha Vladimír
Petrů Ludmila

č.p. 114
č.p. 114
č.p. 109
č.p. 82
č.p. 46

Odstěhovaní
Čtvrtníčková Květoslava
č.p. 72
Jurkovič Štefan
č.p. 151
Juřík Martin
č.p. 92
Macek Jan
č.p. 113
Náplava Filip
č.p. 109
Pecha Oliver
č.p. 82
Pechová Simona
č.p. 82
Petriková Marie
č.p. 64
Petrů Petr
č.p. 46
Vypracovala:
Alena Cihlářová, účetní obce
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Nepojistná dávková pomoc státu
v případě problémů
s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za
dané období v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi, tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv.
MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
• žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
• stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
• je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima
a dvojnásobku nákladů na bydlení.
Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení
žádosti je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí
v zásadě neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat
také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek
na bydlení a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní
podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti, popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na bydlení.
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Normativní náklady na bydlení jsou zákonem deﬁnovány a reprezentují ty výše nákladů, které stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové
náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti – https://www.uradprace.
cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady na
bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeﬁcientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeﬁcientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo
peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních smluvních vztahů
Seznam poboček
k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR
Úřadu práce ČR,
požádat o doplatek na bydlení https://www.uradprace.
včetně kontaktních údajů
cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
je k dispozici na portále
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné
Ministerstva práce
nouze osoby, týká se tedy především lidí bez příjmů nebo
a sociálních věcí,
s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedewww.mpsv.cz,
né dávky dle konkrétní situace sdělí zaměstnanci Úřadu
či Úřadu práce ČR,
práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy
www.uradprace.cz.
ta dle místa bydliště žadatele.

Kavárna na rožku
OTEVÍRACÍ DOBA BĚHEM SVÁTKŮ:
Pondělí 20. 12.
Úterý–Čtvrtek
Pátek
24. 12.
Pondělí 27.12.
Úterý–Čtvrtek
Pátek
31.12.
Sobota
1.1. 2022
Neděle 2.1. 2022

11:00 – 15:00
11:00 – 22:00
11:00 – 14:00
11:00 – 15:00
12:00 – 22:00
11:00 – 17:00
12:00 – 22:00
11:00 – 22:00

Moc děkujeme zákazníkům za letošní přízeň a podporu.
Přejeme všem krásné a klidné prožití svátků vánočních, hodně pohody,
radosti a zdravíčka v novém roce.

Meníčka vaříme do 22. 12.
Kdykoliv si můžete přijít na minutku, pizzu nebo pečená křídla či bůček.
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ZÁVĚR
V letošním roce bychom, za normálních okolností slavili 670 let od založení naší obce, (respektive – od první písemné zmínky o obci
Medlovice). Plánovanou společenskou akci
jsme byli nuceni zrušit, ze zřejmých důvodů.
Přesto jsme pro vás připravili alespoň malou
výstavu fotograﬁí ze života, namátkou vybraných z našich archívů. Je instalována na kulturním domě a podívat se a zavzpomínat můžete od 21. 12. 2021 do 23. 12. 2021 vždy od
16ti do 18ti hodin. Výstava bude trvat ještě od
3. ledna až do 28. ledna 2022 a otevřena bude
každý všední den taktéž od 16ti do 18ti hodin.
Vánoce kdysi začínaly s první sněhovou vločkou. Život se zpomalil a zklidnil, lidé začali
dělat adventní věnce, naladili se do sváteční
nálady a byli k sobě milí. Maminky pekly cukroví, děti psaly Ježíškovi. O Štědrém večeru se
zdobil vánoční stromeček vlastnoručně vyrobenými ozdobami. V kuchyni voněla vánočka, chystal se smažený kapr s bramborovým
salátem, nebo houbová omáčka, někde krupice či jiné postní jídlo, dle tradic jednotlivých
regionů, nebo rodin. Šupiny z kapra pod talíř,
aby bylo štěstí a peníze, lodičky ze skořápek,
házení botou, překrojená jablíčka… a tak dál.
Pak přinesl Ježíšek dárky a zacinkal u stromečku. Zpívaly se koledy a rodina byla pospolu.
Dnes začínají Vánoce reklamami v televizi,
honěním se po supermarketech, objednáváním dárků přes internet, stromeček umělý,
ozdoby koupené v oněch supermarketech.
Koledy už skoro nikdo nezpívá a po rozdání dárků, většinou elektronických, zasedáme
k televizi. Vlastně si někdy přejeme, aby už
bylo po Vánocích a skončil ten shon a stres.
Zkusme to letos tak nějak „po staru“. S klidem, láskou, s důrazem na rodinu a na naše
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milované. Užijme si jeden druhého a zklidněme a zpomalme na pár Vánočních dní
svůj život. Bilancujme, rozjímejme a najděme pro svůj život ty pravé hodnoty.
Jménem svým i jménem všech členů zastupitelstva naší obce vám přeji takové klidné rodinné Vánoce a do nového roku 2022 především zdraví a štěstí.
Miroslava Náplavová

Já sním o vánocích bílých,
vánocích, jaké z dětství znám,
zněly zvonky saní
a každé přání v ten den
splnilo se nám.
Já sním o vánocích bílých,
vánočním stromku zářícím,
světla svíček, jmelí a sníh,
tak byl krásný den o vánocích…

