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ditel), Pavel Mautner, Andrea Rusínová, Ivana Lachnitová, Kateřina Antesová, Hana Heinzová a Kateřina Škopcová.

100 let české školy v Medlově jsme konečně s ročním zpožděním, zapříčiněném covidovou pandemií, mohli oslavit v sobotu 23. 10. 2021. Oslava začala již v dopoledních hodinách, kdy
se návštěvníkům otevřeli dveře základní školy. Zájem ze strany
rodičů, bývalých žáků, ale i návštěvníků z řad bývalých pedagogů byl velký. Od 13. hodin se pak pozvaní současní, ale i bývalí
učitelé a další hosté z řad bývalých žáků začali scházet v kulturním domě, kde proběhlo slavnostní vyhodnocení této události.
V první části pozvané hosty seznámili starosta obce, současný
ředitel Mgr. Ondřej Schulz a nejdéle sloužící učitel a ředitel Mgr.
Miroslav Pytlíček s rozvojem školství v jeho jednotlivých historických epochách. Prezentována byla řada fotografií, na kterých
si účastníci připomenuli nejen historickou podobu budov, kde
základní škola měla své působiště.

Historická podoba budovy 1. stupně u kostela

V minulosti dlouhodobě působili na naší škole další učitelé, které
bych při této příležitosti také rád
zmínil a poděkoval jim za všechno,
co pro medlovskou školu udělali.
A to konkrétně paní Svatavě Lebedové, Zdence Košákové a zejména
pak panu Jaroslavu Šenkovi, který na naší škole působil v letech
1945–1976 (z toho ředitel školy
v letech 1960-1976). A právě pro
něho se učitelské povolání stalo doJaroslav Šenk
slova životním posláním. Zanechal
pro další generace mnoho cenných
informací v dílech, které mapují Medlov a jeho nejbližší okolí (např. „Dějiny Medlova“ a „Dějiny školy v Medlově“). Díky
ochotě rodiny byla obci všechna jeho díla věnována a budou
součástí expozice připravovaného muzea.

Historická podoba budovy 2. stupně

Ve druhé části pak bylo oceněno 11 současných, ale i bývalých
pedagogů a ředitelů školy, kteří u nás působili v delším časovém
horizontu. Z těch bývalých pedagogů to byli Jana Štětinová, Marie
Milková, Jana Grulichová, Helena Řeháková a Miroslav Pytlíček.
Ze současných pedagogů to pak byli Ondřej Schulz (současný řewww.obecmedlov.cz

Z leva: Svatava Lebedová, Mojdlová, Jana Grulichová a Zdenka Košáková
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Ve třetí části slavnostního odpoledne došlo ke křtu publikace
„100 let české školy v Medlově“, kterou jsme k tomuto výročí
vydali. Shrnuje veškeré dostupné informace od r. 1920 do r. 2020
a je doplněna bohatou obrazovou přílohou. Kmotrou při křtu se
nestal nikdo jiný než naše bývalá dlouholetá knihovnice, paní
Libuše Veselková. Chybět přitom nemohli ani spolutvůrci publikace, bývalý ředitel školy Mgr. Miroslav Pytlíček a současný
ředitel Mgr. Ondřej Schulz.
Následně využili všichni účastníci pozvání starosty obce na
malé pohoštění, které jim svým vystoupením zpříjemnila cimbálová muzika. Řada návštěvníků využila příležitosti znovu po
letech promluvit s bývalými učiteli, které až tak často nevidí.
Myslím, že se tato akce podařila a byla důstojnou tečkou kulatého výročí naší školy.

NĚCO MÁLO K INVESTICÍM POSLEDNÍCH DNŮ
Podařilo se nám, i přes obrovské vytížení firem, dobudovat zastřešení posezení na hřišti SK Králová. Došlo tak k dalšímu zkvalitnění podmínek pro pořádání společenských akcí v tomto areálu.

2022 předáno. Občané si
poslední dobou všímají
sundaného čapího hnízda a často se mě dotazují,
jestli tam již hnízdo nebude. Na to mohu odpovědět jen to, ať jste klidní.
Po zpevnění hlavice komínu, bude tato osazena
ocelovým roštěn a na
něm bude založeno nové
čapí hnízdo. Takto jsou
stanoveny
podmínky
Agenturou pro ochranu
přírody a dodavatel stavby je musí dodržet.

MEDLOV MÁ SVÉHO MISTRA SVĚTA
Další zastřešené posezení pak bylo vybudováno u domu pro
seniory vedle fary v Medlově. Senioři tak mají další místo, kde
mohou v letních měsících trávit společně čas. Posledním krytým posezením pak je stavba malého altánu na nově vybudované spojnici mezi cestou na Troubelice a vodojemem v Zadním
Újezdě. Jde o místo, kde si mohou odpočinou nejen turisté, ale
i cyklisté, kteří tuto komunikaci v poslední době hojně využívají.

O tuto senzaci se postaral Petr Bartošík, který nejcennější
„kov“ přivezl z Mistrovství světa v benchpressu federace GPC,
které se konalo 23. 10. 2021 v polském městě Pabianice nedaleko
Lodže. Závodil poprvé v kategorii Junior (20-23 let) ve váze do
82,5 kg. Pro zisk zlaté medaile zvedl činku o hmotnosti 152,5 kg,
což je také jeho nový osobní závodní rekord.

Již v minulosti jsme Petra ocenili za jeho úspěchy. Získal již
titul mistra ČR, Mistra Evropy, vyhrál mezinárodní mistrovství
Slovenska WRP a dnes je i Mistrem světa ve své kategorii.
V současné době probíhají poslední dokončovací práce v kulturním domě v Zadním Újezdě. Zbývá již jen dovybavit inventář
židlemi, žaluziemi a další drobnou výzdobou, která tento prostor
zpříjemní pro pořádání obecních, spolkových a rodinných akcí.
Zdárně také pokračují práce na rekonstrukci bývalé mlékárny
a pekárny v Medlově. Harmonogram prací je dodržován, a tak
nic nenasvědčuje tomu, že by nám celé dílo nemělo být v květnu
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A Petrovi plány do budoucna? Tento sympatický borec z naší
obce má v nich naprosto jasno. Dobře reprezentovat Českou
republiku na Mistrovství světa na Ukrajině ve federaci GUPU,
které se odehraje 27. listopadu 2021 a pokořit národní rekord
ve své kategorii, který činí 155 kg. Do budoucna by chtěl Petr
připravovat své svěřence na další závody jako osobní trenér.
Ke splnění těchto přání ti Petře všichni držíme palce
www.obecmedlov.cz
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A CO CHYSTÁ RADNICE V NEJBLIŽŠÍCH DNECH?
Úpravy se dočká zejména systém parkování v centru Medlova.
K tomuto kroku přistupujeme proto, že nám zde někteří řidiči
odkládají auta a zabírají tak dlouhodobě parkovací místa, a to
mnohdy i na několik měsíců. Jako příklad bych uvedl odstavené vozidlo CITROËN JUMPER SPZ 1Z26947. To stojí v centru
několik měsíců a nedaří se zjistit vlastníka tohoto vozidla. Pokud byste měli informaci o řidiči, který zde toto vozidlo odstavil, nebo o vlastníkovi vozidla, předejte je prosím pracovníkům
obecního úřadu. Věříme, že nová úprava takovémuto bezohledné chování zamezí.

RADNICE INFORMUJE
Svoz plastového odpadu proběhne v úterý dne 15. 11. 2021 a 13. 12. 2021. Žádáme občany, aby veškeré plastové
láhve od nápojů (PET láhve) ukládali pouze do pytlů určených na plasty a tetrapaky (krabice od džusů, mléka apod.) ukládali do pytlů určených pro tetrapaky, nikoli volně do kontejnerů. Je povinností občanů třídit recyklovatelné suroviny samostatně. Plastové pytle odkládejte na místa tomu určená v předvečer svozu. Zabráníte
tím situaci, kdy plastové odpadky jsou vlivem větru rozmetány do okolí a hyzdí tak vzhled obce.

Upozorňujeme občany, že kontejnery na plastový odpad jsou určeny pro ukládání malého a nárazového plastového odpadu, nikoliv
pro odkládání plastového odpadu, který je již separován v pytlích. Plastový odpad v pytlích patří na stanoviště k tomu určené ve svozových dnech.
V obci se nám rozmohl „zlozvyk“, kdy někteří občané vyhazují plné pytle s plasty do kontejnerů, které jsou rychle přeplněné a snižují
možnost odkladu občanům, kteří z důvodu vyprodukování zanedbatelného množství plastového odpadu tento vyhazují pouze do
kontejnerů, a proto nemusí využívat pytle na plast.
Z důvodu výše uvedeného musí být prováděn častější vývoz těchto kontejnerů, čímž se navyšují náklady obce na svoz odpadu, což
je jeden z důvodů pro navýšení poplatku za TDO. V neposlední řadě kontejnery zůstávají přeplněné, otevřené, prší do nich a line se
z nich nelibá vůně. Přeplněný kontejner hyzdí vzhled obce. Proto žádáme občany, aby nevyhazovali plné pytle s plasty do kontejnerů,
ale vždy je odkládali na místa k tomu určená v předvečer svozu.
Dále upozorňujeme občany, že do nově umístěných zelených popelnic patří oleje v UZAVŘENÝCH PET lahvích!!!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI V MĚSÍCI ŘÍJNU
Vlasta Harmanová
Jindřich Suchomel
Marie Vašíčková
Jiří Lorinc
Ludmila Horáková
Bohumila Putnová
Ludmila Vrzalová
Vlasta Piňosová
Marie Smolková
Rudolf Lupečka
Miroslav Merta
Miroslava Holoubková
Marie Klanicová
František Kopp
Květoslav Sládek
Helena Šromová
Božena Vašíčková
Václav Skrejval
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JUBILANTI V MĚSÍCI LISTOPADU
Jaroslav Kolda
Bohuslava Štefková

www.obecmedlov.cz
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Ladislav Kopeček
Zdeňka Štětinová
Růžena Vyroubalová
Jiří Hampl
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Františka Mertová
Josef Šmiták
Vojtěch Hadač
Marie Valentová

72 let
79 let
74 let
72 let
85 let
78 let
77 let
72 let
72 let
90 let

Medlov
lov
Medlov
lovv
Medlov
lo
ovv
Medlov
lov
o
ov
Medlov
lov
Králová
ová
vá
Medlov
lovv
lo
Hlivice
ce
Medlov
Medlov

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně
zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci!
Úmrtí
Opustili nás pan Bohuslav Dragoun,
pan Oldřich Zelík a paní Anna Horáková z Medlova a paní Bohuslava
Berková z Králové.
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
Vzpomínky:
Poděkování za účast, projevené soustrasti a květinové
dary.
Děkuje manželka Anna a syn Pavel Zelíkovi
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KULTURA A SPORT
ROCKOVÁ KRÁLOVÁ
První pátek v září se úderem 18 hodiny rozezněly kytary, bubny a areál SK Králová opět po roce ožil rockovou hudbou. Naše
tradiční Rocková Králová byla zahájena a my jsme příznivcům
rockové hudby nabídli, jako každý rok, 3 kapely. První kapela se
jmenovala Good Grass a pochází ze Střelic. Skládá se z 3 členů,
jejich tvorbou jsou vlastní rock – hard skladby. Kapela nedávno vydala svou jedinou LP desku. Druhou kapelou byla kapela
Crunch ze Šternberka, jejich tvorbou jsou rock-metalové vlastní
a částečně i převzaté skladby. Závěr našeho divokého večera 
patřil kapele LIVIN, která žhavila své struny až do samého konce Rockové Králové.
Během večera jsme měli připravené pohoštění. Z udírny se linula vůně cigára a k pivu jsme mohli nabídnout utopence. Počasí nám přálo, ale i přesto bylo čím se zahřívat, ať už celovečerním
tancem nebo něčím ostřejším u okénka.
Všem našim příznivcům děkujeme, že si s námi přišli večer
užít. Věříme, že se Vám líbil, o čemž svědčí hojná účast  a budeme se na Vás těšit příští rok. Určitě se máte na co těšit.
Váš Královecký spolek

„POJĎTE SI HRÁT S METEOREM“
První zářijová sobota v Hlivicích patří už drahně let všem hravým dětem i dospělákům, pro které Meteor Hlivice pořádá sportovně-zábavní odpoledne „Pojďte si hrát s Meteorem“.
Letos nám krásné počasí, podpořené dobrou pověstí naší akce
a chutí dětí i dospělých nesedět „za pecí“, přilákalo do areálu
Na Bahňáku rekordní počet soutěživých dětí. Odevzdaných
stopadesát hracích karet jsme opravdu nečekali. A to doslova,
takže cukrovinky, párky v rohlíku i hračky do oblíbené tomboly
nám vyšly taktak. Také po občerstvení pro všechny přítomné se
jen zaprášilo tak, že by se u nás dalo natáčet pokračování hry
„U snědeného krámu“.
Naši návštěvníci ale nejen jedli a pili. Oni se především bavili a soutěžili. Malí v tradičních dětských soutěžích, velcí zase
zkoušeli svou sílu při přetahování lanem. K akci patřil jako vždy
skákací hrad, možnost projížďky na koni a letos měl v Hlivicích
premiéru dětský řetízkový kolotoč. Výtvarná soutěž ukázala, že
i poblíž Bahňáku lze potkat budoucího Ladu či Mánesa. Tombola pro děti byla jako vždy bohatá, tombola pro dospělé nebyla
o nic chudší.
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Za dobré zvládnutí celé akce děkuji všem svým kolegyním
a kolegům z našeho spolku, za pomoc při soutěžích pak „hlivické omladině“. Medlovským dobrovolným hasičům děkujeme za
ukázku hasičské techniky a možnost „vyráchat se“ v hasící pěně.
Obec Medlov, společnosti Eko Unimed, Aquila-Toys a Melites
Medlov, firmy Hroší stavby Morava, Klempířství Kopeček, Pivovar Litovel, Placatá ZOO, farma Doubravský dvůr a hlivičtí
patrioti Šenkovi, Dopitovi, Spurní, Pavelkovi, Valentovi mladší
i (nepatrně) starší nás podpořili finančně či materiálně. Díky za
to. Všem návštěvníkům děkujeme za to, že přišli. A pokud se jim
u nás líbilo, určitě si zase přijdou zahrát s Meteorem.
Za Meteor Hlivice Alexandr Pavelka

HALLOWEENSKÁ STEZKA ODVAHY V KRÁLOVÉ
Čtvrtý ročník Halloweenu v Králové proběhl v sobotu 30. října. Děti s rodiči měli projít osm stanovišť hlídaných královeckými strašidly, na kterých na ně čekaly speciální úkoly. Za splnění
úkolů soutěžící získávali sladké odměny. Start stezky byl na hřišti SK Králová v 17 hod. a děti zde musely zvládnout hned svůj
první úkol, a tím bylo hlavně neprobudit Královeckého pavouka. Naštěstí byly všechny tak zdatné, že jsme se toho nemuseli
bát. Malí soutěžící pak skládali strašidelné puzzle, vytvářeli obal
na lízátko, podle čichu a hmatu poznávali dobroty z kuchyně
Bílé paní. Dále děti ochutnávaly krev z Mamby černé, mohly
si projít bludiště, trefit se do ducha, a nakonec si udělat fotku
v halloweenském fotokoutku. Trasu strašidelné stezky zdobily
vyřezané dýně a svíčky, takže nikdo nemohl po Králové zabloudit. Po absolvování celé stezky si děti mohly na hřišti vyzvednout párek v rohlíku nebo opéct špekáček. Děti dostaly také čaj
a nezapomněli jsme s občerstvením ani na dospělé, pro ty bylo
připraveno něco na zahřátí.

www.obecmedlov.cz
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Letošní účast předčila naše očekávání, měli jsme připraveno
120 hracích karet, které jsme rozdali během první půl hodiny
akce. Do Králové přijeli soutěžící z širokého okolí. Na tak velkou
účast jsme nebyli připraveni, a proto se zároveň tímto omlouváme všem, na které se pak v závěru nedostaly sladkosti za splněné
úkoly. Naštěstí byli všichni dobře naladěni a užili si strašidelnou
atmosféru.

ře, paní Marie Janíčková.
Dále se dle vládních nařízení musela zrušit také
představení v Uničově,
Bystrovanech, Kamenné
a Moravičanech.
Covid nás nezastavil
a my se snažili fungovat
aspoň v rámci povolených možností. Proto jsme
o prázdninách 2020 a 2021
pořádali tradiční „Opékačky a békačky” na Skalkách.
Za uskutečnění a zorganizování této akce patří největší dík Mirovi
Bittnerovi (alias Gustík) a Honzovi Pechovi (alias John Deere).
Poté jsme 28. 8. 2021 uspořádali pro děti pohádkový dětský
den na Skalkách. Počasí si s námi sice pěkně zahrávalo, ale akce
měla obrovský ohlas. 17. 9. 2021 jsme se snažili potěšit naše seniory v obci na tradičním společenském setkání, kde jsme jim
uspořádali „Cestu kolem světa”.

Pro nás, organizátory, byla odměnou velká spousta pozitivních ohlasů a pochval, kterých se nám dostalo. Po náročných
přípravách jsme si toho velmi vážili. Už nyní nás napadají vylepšení pro příští ročník, a tak se na Vás znovu moc těšíme.
Královecký spolek

O DIVADELNÍM SPOLKU MEDLOCHODI
Naše Medlovské ochotnické divadlo již všichni naši občané
určitě znají. Fungujeme sedmým rokem a daří se nám překonávat své herecké hranice. Posledním naším počinem, který jsme
začali zkoušet v roce 2019, je komedie s názvem Agrostory aneb
Bezkontaktní ženy. Ze začátku nikdo z nás netušil, že bude mít
tato „Troškovina“ takový ohlas. Z naší strany panovaly obavy,
zda není komedie tak trochu „za hranou”, ale opak byl pravdou.
Ohlasy byly velmi pozitivní a o představení je dodnes obrovský
zájem z okolních měst a vesnic. Bohužel nemůžeme všechny
uspokojit, přece jen jsme amatéři a divadlo musíme skloubit
s pracovními a rodinnými záležitostmi.

Premiéra „Agrostory“ se odehrávala tři dny po sobě u nás
v Medlově - 15., 16. a 17. listopadu roku 2019. Všechny tři dny
bylo vyprodáno do posledního místa. Poté jsme s komedií vystupovali 26. 1. 2020 v Července, 9. 2. 2020 ve Střelicich, 29. 2. 2020
ve Střeni a 1. 3. 2020 v Klopině. Pak nám naši divadelní šňůru
bohužel narušil COVID a 8. 3. jsme museli zrušit představení
v Mezicích, poté byla zrušena i přehlídka ochotnických divadel v Litovli, na kterou měla přijet sama autorka našeho scénáwww.obecmedlov.cz

3. 9. už jsme konečně mohli (celí natěšení) „naskočit” do divadelního kolotoče a zahrát naši komedii v Uničově, kde jsme
překonali dosavadní rekord v návštěvnosti našeho představení.
Přišlo nás shlédnout kolem 300 diváků! 2. 10. a 3. 10. jsme pro
velký ohlas vystupovali znovu v Medlově. Domovská atmosféra
nezklamala a hrálo se nám u nás „doma” úžasně. 10. 10. jsme
zajeli s naším představením ještě do Úsova a 7. 11. do Vrbátek,
což je zatím asi nejvzdálenější místo, kde jsme kdy hráli.
Ještě bychom touto cestou rádi poděkovali paní Emě Smrčkové, která nám šije, přešívá a upravuje kostýmy, a to nejen na
divadlo, ale i na seniorská setkáni nebo zmíněný pohádkový les.
Je to obrovská pomoc a my jsme za ni moc rádi.

Teď už ale naše „Agrostory“ necháme odpočinout a začínáme
pro vás zkoušet novou hru… Ale více vám neprozradíme, nechte
se překvapit!
Za divadelní spolek MedlOchoDi Veronika Zahradníčková
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TALKSHOW „KDYŽ PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA“
Dne 6. listopadu 2021 jsme měli možnost pobavit se u talkshow
„Když princové jsou na draka“. Tato akce k nám, do sálu kulturního domu v Medlově, přivedla skvělé herce a hlavní protagonisty pohádky Princové jsou na draka paní Ivanu Andrlovou a pana
Jana Čenského. Moderace a průvodcovství večerem se ujal neméně skvělý rozhlasový a televizní moderátor pan Aleš Cibulka.
Večer se nesl v duchu velice přátelské atmosféry. Všichni účinkující nás bavili historkami z natáčení pohádky, ale i dalšími příhodami z jejich dlouhé a zajímavé kariéry u filmu a v divadle.

Poutavé povídání bylo přerušováno písněmi z pohádky, které
oba herci zazpívali naživo. Pro zpestření si účinkující pro dva
diváky připravili soutěž, a aby se tematicky hodila k celému večeru, byla zaměřena na šikovnost a jistou ruku soutěžících. Obě
dámy, které se do soutěže přihlásily, byly šikovné, a tak se jim
podařil postavit komín z dětských hracích kostek, což bylo cílem. Dáma, které takto sestavený komín zůstal stát delší dobu,
vyhrála. Jako odměnu si domů odnesla pravou a nefalšovanou,
pálenou cihlu.
Kulturní komise obce Medlov

Děkujeme všem protagonistům a také divákům za vytvoření příjemné atmosféry

AMK MEDLOV
Dovolte nám touto cestou Vás informovat o naší Bikrosové sezoně, která se uskutečnila i přes náročná vládní opatření. V rozjeté
sezoně jsme se probojovávali do finálových jízd závodů Moravské ligy, Českého poháru. Vrcholem byl závod Mistrovství České republiky, který se odjel v Pardubicích a pro nás s úspěšným finálovým umístěním.
Pavel Vyroubal získal 6. místo. Tonda Vyroubal si dojel pro 1. místo a stal se mistr České republiky v kategorii Boys 16 let.

Děkujeme za Vaši přízeň Pavel a Tonda Vyroubalovi
6
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KONCERTY KRUHU PŘÁTEL HUDBY
Kruh přátel hudby,
Obecní úřad Medlov
a Nadace Českého hudebního fondu pořádají

v pátek 26. listopadu 2021
v 17.00 hodin
v kulturním sále na Obecním úřadě
v Medlově koncert, na kterém vystoupí

Štěpán RAK
a Jan-Matěj RAK
Recitál Rak a Rak je unikátní kytarový
koncertní projekt otce se synem.
Vstupné dobrovolné.
Na Vaši účast se těší pořadatelé!!!

Kruh přátel hudby,
Obecní úřad Medlov
a Nadace Českého hudebního fondu pořádají

v sobotu 11. prosince 2021
ve 14.00 hodin
v kulturním sále na Obecním úřadě v
Medlově adventní koncert, na kterém vystoupí

houslista

Tomáš MACH
Vstupné dobrovolné.
Na Vaši účast se těší pořadatelé!!!

www.obecmedlov.cz
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Mikuláš

MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ
V HLIVICÍCH
neděle 5. prosince v 17:00
SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM
V KRÁLOVÉ
neděle 5. prosince v 17:00

Medlovský horolezecký spolek LAMED, z. s. ve spolupráci s obcí Medlov, vás zve na přednášku
o tříměsíční cestě po Nepálu a Kyrgyzstánu. Z hlavního města Káthmandu se vydáme na méně známý
trek kolem hory Manaslu. Budeme pozorovat nosorožce v NP Chitwan a poté se vydáme za kvetoucími rododendrony do lesů u Mardi Himal. Na závěr nebude chybět putování k nejvyšší hoře světa Mt.
Everest.
Těšíme se na Vás.

Přednáška se uskuteční v pátek 3. 12. od 19:00 na obecním sále v Medlově
vstupné dobrovolné
www.obecmedlov.cz
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PRÁZDNINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022
Vánoční: 23. prosince 2021 – 2. ledna 2022
Pololetní: 4. února 2022
Jarní: 21. února 2022 – 27. února 2022
Velikonoční: 14. dubna 2022
Hlavní: 1. července 2022 – 31. srpna 2022

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Nový školní rok 2021/2022 seslal do našich řad novou pedagožku. Třídní druhé třídy se stala Vendula Vysloužilová. Jménem
celého sboru bych jí chtěla popřát spoustu zdraví, pevných nervů i odhodlání.
Mgr. Jitka Zíková

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Pedagogové základní školy
1. stupeň
Mgr. Ivana Lachnitová, vedoucí učitelka 1. stupně, TU 1. třída
Mgr. Vendula Vysloužilová, TU 2. třída
Mgr. Jarmila Smyčková, TU 3. třída
Hana Labonková, TU 4. třída
Mgr. Klára Filipová, TU 5. třída
Hana Koukalová, asistentka pedagoga
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Jitka Kábrtová, asistentka pedagoga
Ing. Dana Jiráková, asistentka pedagoga
Věra Machačová, vedoucí vychovatelka školní družiny
Dana Kristová, vychovatelka školní družiny
2. stupeň
Mgr. Ondřej Schulz, ředitel školy
Mgr. Jana Krátká, TU 6. třída
Mgr. Andrea Rusínová, TU 7.třída
Mgr. Bc. Kateřina Antesová, specializace EVVO, TU 8. třída
Mgr. Bc. Ilona Novotná, metodik prevence, TU 9. třída
Ing. Pavel Mautner, zástupce ředitele, vedoucí učitel 2. stupně,
ICT správce
Mgr. Hana Heinzová, učitelka II. stupně, výchovný poradce
Mgr. Jitka Zíková, učitelka VVP II. stupně
Mgr. Jarmila Dudásová, speciální pedagog
Anna Urbášková DiS., asistentka pedagoga
Eva Škabrahová, asistentka pedagoga
Nepedagogové základní školy
Jaromír Habusta, domovník
Pavla Pekrová, uklízečka
Pavla Tomanová, uklízečka
Mgr. Jitka Zíková

www.obecmedlov.cz
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VÝLET DO PRAHY
V pondělí 27. září vyrazila sedmá a osmá třída vlakem do Prahy. Cílem bylo poznávání památek naší stověžaté, zhlédnutí přírodovědné výstavy, a hlavně opět stmelit kolektiv, když nám to ten covid pár měsíců znemožňoval.
Prvním naším cílem byl Karlův most. Prošli jsme se z vlakového nádraží na Václavské náměstí a pokračovali přes Staroměstské
náměstí k mostu. Zde jsme nastoupili na loď Vodouch, postavenou v duchu 19. století, a kochali se na vyhlídkové plavbě Pražskými
Benátkami. Dozvěděli jsme se vše o Karlově mostě, jeho stavbě i opravách, prohlédli si panorama Hradčan a dojeli až do kanálu Čertovka. Plavbu jsme si skvěle vychutnali. Poté jsme si prohlédli muzeum Karlova mostu, prošli přes most a odtud cesta pokračovala
Nerudovou ulicí vzhůru až k Pražskému hradu.

Na Hradě jsme prošli v doprovodu pana průvodce jedno z nejstarší míst naší vlasti, Starý královský palác s Vladislavským sálem,
chrám sv. Víta s kaplí sv. Václava, Zlatou uličku s věží Daliborkou a rotundu sv. Jiří. Na závěr nás čekala na střeše OC Arkády Pankrác
ojedinělá expozice ze světa mořských živočichů Svět Medúz, kde jsme uviděli více než 10 tisíc medúz různých druhů, tvarů i velikostí
ve 38 akváriích.
Výlet se nám vydařil, poznali jsme trochu více z naší historie, zasmáli se, pobavili a závěr? Bylo to super.
Mgr. Andrea Rusínová

SETKÁNÍ ŽÁKŮ 3. TŘÍDY SE STAROSTOU OBCE
Jak lépe poznat práci starosty než přímo na obecním úřadě? A proto jednoho zářijového dne přijal pan starosta obce Ing. Jan Zahradníček žáky třetí třídy na Obecním úřadě v Medlově. Děti se mohly těšit na prezentaci o obci Medlov a také o její historii. Směli
jsme nahlédnout do starých dokumentů a byl nám promítnut poutavý film, který přiblížil Medlov z ptačí perspektivy. Viděli jsme také
oddávající místnost a směli jsme nahlédnout do kanceláře pana starosty, kde nás zaujala mimo jiné vlajka Medlova. Už teď se těšíme,
až navštívíme muzeum, které se připravuje. Náš dík patří panu starostovi, který si ve svém nabitém programu našel čas na naše malé
občany. Nezalekl se ani všetečných dotazů malých návštěvníků a trpělivě se dětem věnoval.
Mgr. Jarmila Smyčková

www.obecmedlov.cz
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Rozsvícení
vánočních
stromečků

KRÁLOVÁ NA NÁVSI
U POMNÍKU

sobota 27. listopadu 2021
od 16:30 hod.

HLIVICE

sobota 27. listopadu
od 16:30 hod.

MEDLOV
U OBECNÍHO ÚŘADU

neděle 28. listopadu 2021
od 16:30 hod.
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