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Přeshraniční spolupráce ČR – PL,
Projekt: SPOLU – společnými aktivitami prohlubujeme
naše přátelství
OBEC MEDLOV

OBEC BORÓW

Realizace první akce v rámci společného projektu:
Po dobu 6 dnů, které jsme strávili u
polských rodin, kde jsme si užili spoustu legrace.
Jezdili jsme na výlety, hráli hry a učili se tančit
„polonézu“.
Vyjeli jsme v neděli 24. 1. 2010 a jeli jsme
zhruba asi 3 hodinky. Když jsme dojeli do obce
Borów, tak nás tam uvítali na obecním úřadě, kde si
nás poté odvedli do rodin. Všichni jsme v tomto
týdnu pobývali v klasických polských rodinách.
Každý den jsme chodili do školy na
9:00hod. Do 14:00 hodin jsme se učili polsky a

poláci zase česky. Na oběd jsme většinou měli
bramborovou kaši a nějaké maso. K tomu nám
dávali oplatky, tyčinky, jogurty, ovoce. Po obědě
jsme měli velmi zajímavý, a také zábavný
program např.: diskotéku, dvě sportovní
odpoledne, oblékali jsme papírové figuríny,
tančily jsme tanec „polonéza“.
Takových dnů jsme si užili až do pátku.
Nejsmutnější den byl den odjezdu. Všichni jsme
se loučili a brečeli. Odjížděli jsme do Česka do
svých rodin. Prvně jsme byli moc smutní, ale taky
rádi, že jsme konečně byli doma. Také se všichni moc těší ještě na další akce např.: v březnu na lyžák,
v květnu na kola, v červnu na kurz vodní turistiky. Tento projekt se nám moc líbí.
(účastníci zájezdu do obce Borów)

Informace o druhé akci v rámci společného projektu:
V období od 7. 3. 2010 do 13. 3. 2010 budou společně české a polské děti trávit týden na lyžařském
kurzu v penzionu OÁZA v Loučné nad Desnou. Kurzu se zúčastní 25 žáků z Polska + 2 vychovatelé a
25 žáků z medlovské školy + 2 vychovatelé a 5 instruktorů lyžování. Na lyžařský kurz je přihlášeno
celkem 27 medlovských žáků, zúčastní se jenom ti, kteří si vzorně plní své školní povinnosti !!!! Bližší
informace budou dětem poskytnuty před odjezdem.

Jarní prázdniny
Upozorňujeme rodiče, že ve dnech 15. až 19. února 2010 vyhlásilo MŠMT pro okres Olomouc
jarní prázdniny. Mimo provoz bude základní škola a školní družina. Provoz mateřské školy nebude
omezen. Žáci, kteří se chtějí v době jarních prázdnin stravovat ve školní jídelně, to musí nahlásit paní
Purové, vedoucí školní jídelny.
Mgr.Ondřej Schulz

Maškarní ples
V pátek 26. 02 .2010 ve 20,00 hodin bude zahájen již
6. maškarní ples ZŠ a MŠ Medlov.
Zveme všechny přátele školy a dobré nálady, aby přišli s námi prožít krásný a veselý večer.
zaměstnanci ZŠ a MŠ Medlov

Dětský maškarní ples
Dne 31. 1. 2010 se ve velkém sále Obecního domu v Medlově konal tradiční Dětský maškarní
ples pořádaný SRPŠ při MŠ.
Tentokrát uváděl Maškarní ples ŠÁŠA VIKI z agentury BAVI Litovel, byla to příjemná změna.
ŠÁŠA VIKI měl pro děti připravený bohatý program se spoustou soutěží proložených tancem a různými
efekty, jako například barevná mlha, sněhové vločky a další. Děti byly nadšené. Staly se součástí
programu, kdy vystupovaly na pódiu a zpívaly. Za soutěže a vystupování na pódiu byly vždy odměněny
sladkostí. Nechybělo i vyhodnocení nejhezčích masek. Tombola byla i letos bohatá díky našim
sponzorům: Autodoprava KAMTRANS s.r.o. Medlov-Havlíček Petr, Autodoprava Vladimír JonášHlivice, Autodoprava Radek Kuraj-Medlov, Autodoprava Rostislav Dušek-Pískov, BAJA Group s.r.o.,
Česká spořitelna a.s.-pobočka Uničov, ČS Damara Medlov-Ing.Josef Juráš, D+H s.r.o. Uničov-Pavel
Hron, El-tech Medlov-Pavel Bittner, Šrom Josef, Elektro Stanislav Melcr-Strukov, Elektromontáže
Michal Kuchař-Medlov, EKO-UNIMED s.r.o. Medlov, Hospůdka pod lípou Medlov-Kulička Petr,
Hračky Petr Hrdlička-Medlov, Josef Bednařík-Medlov, Kadeřnictví Iveta Šinclová-Medlov, Kadeřnictví
Jarmila Marešová-Medlov, Kamenictví Miroslav Zmeškal-Medlov, Klempířství Michal KopečekMedlov, Klempířství Miroslav Bittner, Miroslav Rusín-Medlov, Královská obchodní-Uničov, MELITES
spol.s.r.o.-Medlov, MESPOL Medlov a.s., MOBIL SYSTEMS Jaroslav Grézl-Uničov, Myslivecké
sdružení Medlov, Obec Medlov, pan Valenta-Medlov, paní Krejzlíková-Hlivice, pan Petrovský MilanMedlov, Podlahářství David Janča-Medlov, Prodejna STAFIT Eva Trnková-Králová, Sady Králová,
SDH Medlov, Sport bar ALDO Dobrozemský Aleš-Uničov, Stavební práce MEDSTAV-Medlov,
Stavební fi.Pavel Klaban-Medlov, Truhlářství Pavel Šenk-Medlov, TJ Medlov, ÚAMK Medlov,
Večerka p.Topolančíková-Medlov, VHH Thermont s.r.o.-Troubelice.
Patří se jim poděkovat. Touto cestou jim moc děkuji a těším se na další spolupráci. Také bych
chtěla poděkovat rodičům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci celého Dětského maškarního plesu.
Z počtu rodičů podílejících se na Dětském maškarním plese soudím, že jim práce v SRPŠ není lhostejná
a záleží jim, jak jejich děti tráví svůj volný čas. Jen tak dále.
Květoslava Šromová, SRPŠ při MŠ

Třídní schůzky - Upozornění pro rodiče žáků základní školy.
V úterý 13. 04. 2010 v 16,00 hodin se budou v naší základní škole konat třídní schůzky.
Mgr.Ondřej Schulz

Žádost o spolupráci
Prosíme všechny občany Medlova, kteří mají možnost zapůjčit škole fotografie z naší obce
z období let 1975 až 1990, aby nás kontaktovali. Fotografie budou využity v rámci výuky multimediální
výchovy na naší škole. Žáci budou vytvářet ve výuce informační panely, které budou dokumentovat
proměny Medlova v posledních 30. letech. V září 2010 pak bude v prostorách šaten základní školy
otevřena výstava jejich prací jako příspěvek školy k oslavám 20. výročí osamostatnění naší obce.
Mgr.Ondřej Schulz

