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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní rok byl za mého působení jako starosty
obce jedním z nejnáročnějších období. Bylo to dáno
zejména velkou investiční výstavbou v našich obcích,
kterou v průběhu roku komplikovala pandemie Covid19. Firmám chybí pracovníci, a to základní řemesla,
které ve velkém nahrazuje pracovní síla ze zahraničí.
Své o tom ví zejména stavební firmy, ale i zemědělské
podniky v našem regionu. Bez zahraniční pracovní síly
bychom nebyli schopni sklidit ovoce v sadech, dojíždí
k nám vypomáhat do stavebnictví, zejména ukrajinští
zedníci, ale i polští omítkáři, obkladači, dlaždiči a jiné
profese.
I v letošním roce jsme byli nuceni zrušit některé
společenské akce. Odpadly plesy, a ne zrovna
optimisticky to vypadá i s plesovou sezónou
v nadcházejícím roce. Spolky v letních a podzimních
měsících zachraňovaly setkání našich občanů na akcích
jako „Opékačky – békačky“, Pohádkový les, Uspávání
broučků, Rocková Králová, Mikulášský pochod,
mikulášské nadílky, rozsvěcování vánočních stromků a
mnoho dalších velmi vydařených akcí.

Jsme v adventním čase, kdy se více než kdy
jindy potkáváme společně hlavně v rodinném kruhu.
Tam si často posteskneme nad tím, co je spojeno
s pandemií Covid-19, ale také prožíváme radostné
chvíle se svými dětmi, vnoučaty a příbuznými. Věřím,
že těch radostnějších okamžiků bude více než těch
smutnějších.
Dovolte, abych touto cestou poděkoval všem
svým spolupracovníkům obecního úřadu, radním,
zastupitelům, členům komisí a výborů, ale také všem
pracovníkům veřejné zeleně, kteří se velmi pečlivě
starali o to, aby všechny části našich obcí vypadaly
v průběhu celého roku pěkně a čistě.
Vám všem pak přeji, abyste vánoční svátky
prožili v klidu, pokoji, pohodě a bez zbytečného stresu.
Pod vánočním stromečkem ať najdete bohatou
vánoční nadílku a do nového roku hodně zdraví, štěstí,
rodinné pohody, vzájemné tolerance a porozumění. To
jsou totiž hodnoty, které se poslední dobou z našeho
života trochu vytrácí. Ztratit je úplně by byla velká
škoda.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci prosinci
Věra Hamplová
70 let
Marie Kačalová
89 let
Drahomíra Haisová 73 let
Anna Sedláčková
88 let
Josef Hrdlička
74 let
Helena Pinkavová
70 let
Libuše Hoffingerová 90 let
Lubomír Štefek
78 let
Anna Zelíková
70 let
Gustav Běleš
82 let
Emil Odložil
81 let
Miloslav Havlíček 72 let
Oldřich Bittner
74 let
Štefanie Kopečková 93 let
Jarmila Pazderová 81 let

Hlivice
Medlov
Králová
Medlov
Medlov
Králová
Medlov
Králová
Medlov
Králová
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Zadní Újezd

Úmrtí
Opustila nás paní Helena Lachnitová z Hlivic.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast

Vzpomínka
Dne 12. prosince 2021 jsme si připomenuli, že uplynulo
dvanáct smutných let ode dne, co nás navždy opustil
pan Jan Škop z Hlivic.
S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně
zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci!

RADNICE INFORMUJE
Svoz plastového odpadu proběhne v úterý dne
14. 12. 2021 a 11. 1. 2022. 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.

KULTURA
Vánoční tvoření v Králové
V pátek 26. 11. 2021, před první adventní
nedělí, jsme si v Králové uspořádaly vánoční tvoření.
Sešly jsme se, jako tradičně, u Evičky Trnkové v
obchodě, kde se rozvoněl punč a nechyběly krásné
vánoční koledy. Vyráběly jsme svícny, adventní věnce
i věnce na dveře. Připravily jsme si skvělou vánoční
náladu, při které nám šlo tvoření opravdu samo
.

Kruh přátel hudby, Obecní úřad Medlov
a Nadace Českého hudebního fondu
pořádají v pátek 7. ledna 2022
v kulturním sále na Obecním úřadě v Medlově
n o v o r o č n í k o n c e r t, na kterém vystoupí
klavírista Jiří P a z o u r
Vstupné dobrovolné.
Na Vaši účast se těší pořadatelé!
Kruh přátel hudby, Obecní úřad Medlov
a Nadace Českého hudebního fondu
pořádají v neděli 13. února 2022 ve 14.00 hodin
v kulturním sále na Obecním úřadě v Medlově
koncert, na kterém vystoupí
Wihanovo

kvarteto

Účinkují:
Leoš Č e p i c k ý – housle
Jan S c h u l m e i s t e r – housle
Jakub Č e p i c k ý – viola
Michal K a ň k a – violoncello
Vstupné dobrovolné.
Na Vaši účast se těší pořadatelé!
Královecký spolek

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ
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

loňském roce byl přespolní závod zrušen díky
pandemické situaci. Letošní rok vypadal slibně, bohužel
situace s covidem se opět zhoršila a všechny školy se ze
závodu odhlásily. Proto jsme se rozhodli zorganizovat
závod pro celou školu a vytvořit z něj sportovní
dopoledne. Závodily všechny třídy, kromě první.
Musíme pochválit všechny běžce, že absolvovali závod,
nevzdali jej a přišli odhodlaně ke startovací čáře, i když
předem věděli, že nebudou vítězi. Většina z nich ovšem

Statečná žákyně
Teprve nedávno vyšla najevo skutečnost, že
žákyně deváté třídy Adéla Heinzová zachránila v srpnu
díky své duchapřítomnosti život panu S. z Dědinky.
Neváhala a po jeho kolapsu okamžitě zavolala
zdravotníky. Patří jí dodatečně velké poděkování.
Mgr. Jitka Zíková

100 let české školy v Medlově

odvedla skvělý výkon.

Oslava sta let školy minulý rok kvůli
epidemiologické situaci neproběhla, proběhla až letos v
náhradním termínu 23. října 2021. Dopoledne si mohli
zájemci prohlédnout naši školu v rámci Dne otevřených
dveří, samotná oslava se uskutečnila odpoledne v
obecním domě.
Obrazem si tento významný den připomeneme.

Nejlepšími byli vyhlášeni:
2. a 3. třída Tadeáš Urbánek, Nela Kozáková
4. a 5. třída Lukáš Vágner, Kateřina Tomanová
6. a 7. třída Martin Horák, Lucie Macejková
8. a 9. třída Kvido Krajča, Andrea Malá
V cílové zóně jsme měli připraveno tzv. depo,
kde se děti mohly zahřát čajem, občerstvit se tyčinkami
a jablíčky z Úsovska a.s., ochutnat skvělé buchtičky z
Melitesu Medlov a opéct si kabanos od pana M.
Ulricha z Mladějovic. Celý program byl doplněn i
soutěžením v diskgolfu a plněním úkolů při poskytování
první pomoci. Děkujeme obci Medlov za pomoc při
organizaci a poskytnutí dárků pro nejlepší
závodníky.
Mgr. A. Rusínová

Florbal na naší škole

Mgr. Jitka
Zíková
Foto Mgr. A. Rusínová

17. ročník Medlovského crossu
V úterý 26. října se uskutečnil 17. ročník
Medlovského crossu na Skalkách v Medlově. V

Proč začít s florbalem? Florbal je super, v ČR je
druhým největším sportem a zejména u dětí se stal

naprostým fenoménem. Florbalisté berou svůj sport
jako životní styl, který jim dává hlavně zábavu a nové
přátele. Naučíme se při něm spoustu nových
dovedností. S námi si může zahrát každý, kdo má
zájem. Kromě florbalových tréninků ale děláme i
spoustu dalších sportovních aktivit. Pohyb a zábava je
naší hodnotou číslo jedna.

Od října tohoto školního roku začal probíhat
opět florbalový kroužek. Bohužel jeden rok díky
pandemii nemohl probíhat. Z 1. - 4. třídy jej nyní
navštěvuje 23 dětí a z 5. - 9. třídy 15 žáků.
Letos jsme stihli odehrát tři turnaje. Jeden
proběhl pro žáky 8. - 9. tříd. Jednalo se o okrskové kolo,
pořádané ASŠK, přihlášeny byly čtyři školy. Nakonec
jsme se utkali jen se šternberským gymnáziem, které
reprezentovali žáci z ligového týmu a porazili nás 5:1.
Druhý turnaj pro I. stupeň se konal u nás ve
sportovní hale. Opět díky nemoci Covid-19 nepřijely
všechny týmy. Zase nás porazil ligový chlapecký tým
ze Šternberka a děvčátka porazily florbalistky z
Hrabišína.

Třetí okrskový turnaj s ASŠK hráli hoši ze 6. 7. třídy. Kraloval ligový tým z Lutína, který porazil nás
i ZŠ Pionýrů. V zápase se ZŠ Pionýrů jsme remizovali.
Konečně škola na naší úrovni bez ligových hráčů.
Všechny zápasy jsme si užili, vyzkoušeli si hru proti
profitýmům a budeme se těšit na další výzvy.
Mgr. A. Rusínová

Něco pro zasmání

