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Hodové víkendy připadly v letošním roce v Hlivicích na sobotu 11.6.2016 a v Medlově na sobotu 25.6.2016. Setkávání občanů při
těchto příležitostech začíná být velmi oblíbené, což nás velmi těší. Kulturní program je vítaným doplňkem těchto setkání. Přesto ale
by měl převládnout dobrý pocit z toho, že jsme se sešli jako občané jedné obce a pohovořili o tématech, na která při běžném každodenním shonu není čas. V Hlivících byla uskutečněna mše svatá v již zrekonstruovaných prostorech místní kapličky. Těší mě, že si
toho někteří návštěvníci všimli a dokonce nás oslovili s tím, že na oltáři chybí některé drobné součásti. Mohu Vás ubezpečit, že se
nic neztratilo, jen pan restaurátor dodělával zakázku a nestihl vše umístit do hodů na své místo. To ale bude velmi brzy napraveno.

Přiloženými snímky se vracíme k těmto dvěma hodovým oslavám. Již tradičně byla v rámci hodové oslavy v Medlově uskutečněna
soutěž o „Nejlepší hodový koláč“. Dle odborné poroty zvítězila paní Ochránková z Medlova. Cenu starosty získala paní Pavla Tomanová se svým výrobkem v podobě obecního znaku. Nově byla v letošním roce kulturní komisí zařazena soutěž o „Kuchtíka v kategorii mládeže“. Bez ohledu na pořadí určené odbornou porotou, byli vítězi prakticky všichni, kteří našli odvahu a své „ukuchtěné“ výrobky přinesli. Tradiční pak byla soutěž v pojídání půl kilogramových knedlíků na čas. Překvapení se konalo jak v ženské kategorii,
kde zvítězila závodnice z Polského Bórowa. Největší překvapení pak přinesl kategorie mužů, kde se vítěz dvou předchozích ročníků
Libor Heinz musel sklonit před svým mladším soupeřem Martinem Smrčkem.
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pokračování na str. 2

dokončení ze str. 1

Na hodech ani v letošním roce nechybělo vystoupení naší omladiny. Letos ho obstarali žáci základní školy. Vystoupení jednotlivých
tříd si také sami uváděli a moderovali.

V rámci hodů nás navštívili na pozvání zástupci partnerského Bórowa. Jak se baví lidé v Polsku, nám předvedla ve svém vystoupení
skupina Batiari a pěvecké seskupení Slezanki.

Na faře v Medlově proběhlo po mši svaté setkání, které bylo okořeněno divadelní hrou pro děti (i dospělé) prostřednictvím ochotníků
ze Zábřehu.

pokračování na str. 3

2

dokončení ze str. 2

Jen pro připomenutí uvádím, že se hody v našich obcích slaví v těchto termínech:
Hlivice – u příležitosti sv. Antonína (13.6.)
Králová – u příležitosti sv. Víta (15.6.)
Medlov – u příležitosti sv. Petra a Pavla (29.6.)
Zadní Újezd – u příležitosti sv. p. Marie
Investiční výstavba je v plném proudu. Nejvíce očekávaným výsledkem bude jistě přestavba centra návsi v Medlově. Z přiložené
fotograﬁe je jasné, že nový vzhled centra již dostává konkrétní podobu.

Na velmi rychlé realizaci stavby se podílejí pracovníci ﬁrmy KARETA z Bruntálu, kteří i přes vysoké teploty nepolevují v nastoleném tempu. Za to jim patří naše poděkování.

V Hlivicích byla dokončena výstavba nového zázemí sportovního areálu. Nové buňky v sobě zahrnují nové WC, šatnu pro hráče,
prodejní stánek a menší skladové prostory.
A co připravujeme? V nejbližších dnech bude zahájena výstavba chodníku přes hřbitov včetně nového osvětlení. Radou byla rovněž
vybrána ﬁrma na realizaci inženýrských sítí v Medlově v lokalitě za zahradami směrem na Benkov.
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* * * *

RADNICE

* * * *

Svoz plastového odpadu proběhne v úterý dne 2.8. 2016 a 30.8. 2016. 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.

REDAKČNÍ RADA OBCE MEDLOV

Informace z Mateřské školky Medlov

Obec Medlov žádá občany, kteří májí zájem podílet
se na přípravě Zpravodaje obce Medlov, aby se nahlásili na podatelně u paní Kořístkové nebo na tel. č.
585 002 506.

Zahajovací schůzka rodičů na školní rok 2016/2017
se bude konat v úterý 30. 8. 2016 v 15:00 hod v Mateřské škole Medlov.
Alena Vojtková

O

M

12. 8. 2016

Z důvodu sportovní akce – světový pohár v silniční cyklistice „Czech Cycling Tour 2016“ budou omezeny autobusové linky dne
12. 8. 2016 takto:
Linka 890752, spoje č. 308 (v 16:42 hod z obce Králová do Uničova), 23 (17:12 hod z Uničova) a 26 (v 17:50 hod z Úsova do
Uničova) budou zrušeny bez náhrady.
Linka 930455, spoj č. 12 (s odjezdem v 17:10 hod z Uničova do Mohelnice) pojede do Úsova po silnici II/446, III/31548 přes Troubelice, Pískov, Klopinu. Neobslouží zastávku Medlov, čekárna.
Obcí Medlov projede cyklistický závod dne 12. 8. 2016 v 17:02 – 17:23 hod, 17:33 – 17:58 hod a 17:49 – 18:15 hod.

* * * *

SPOLEČENSKÁ KRONIKA * * * *

Žádáme rodiče nově narozených dětí, kteří se chtějí zúčastnit slavnostního přivítání nových občánků
do obce Medlov, aby se nahlásili na Obecním úřadě Medlov.
J

:

Trnka Josef
Kalová Ludmila
Majtner Leopold
Hanáková Hana
Pavelka František
Kallerová Anna
Teplík Jiří
Smyčka Antonín
Pavelková Irena
Vrzal Pavel
Urban Hynek
Gregovská Alžběta
Pytlíček Miroslav
Grulichová Jana
Smyčka Jindřich
Dragoun Viktor
Holub Svatopluk
Dragounová Anna

J

83 let
Králová 3
81 let
Medlov 267
81 let
Medlov 123
77 let
Medlov 198
77 let
Medlov 15
76 let
Medlov 31
75 let
Medlov 48
75 let Zadní Újezd 3
75 let
Medlov 15
74 let
Hlivice 86
74 let
Hlivice 13
74 let
Medlov 267
73 let
Medlov 233
73 let
Medlov 148
71 let Zadní Újezd 31
70 let
Medlov 58
70 let
Medlov 186
70 let
Medlov 58

Pazderová Jarmila
Janků Růžena
Jonášová Božena
Navrátil Milan
Běhalová Jarmila
Laurinová Irena
Hroch Milan
Medvecová Jarmila
Štěpáníková Alena
Hájková Růžena
Dragounová Anna
Švestková Květoslava
Peňázová Jiřina
Kopřivová Květoslava
Šotolová Jarmila

:
89 let
Hlivice 6
87 let
Králová 37
87 let
Hlivice 2
82 let
Hlivice 4
80 let
Medlov 267
79 let
Medlov 219
79 let
Medlov 161
79 let
Medlov 137
77 let Zadní Újezd 14
77 let
Králová 77
74 let
Medlov 116
73 let
Medlov 29
72 let
Králová 24
71 let
Hlivice 8
70 let
Medlov 65

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

Ú
:
Opustila nás paní Smičková Františka, Zadní Újezd.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
V
:
Dne 12. 7. 2016 vzpomeneme sedmé smutné výročí od tragické nehody na pana Libora Válka.
Odešel, jak si osud přál, ale v naších srdcích žije dál.
S láskou vzpomínají rodiče, sestra a ostatní příbuzní
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* * * *

KULTURA * * * *

M i l í s p o l u o b č a n é ,
rádi bychom vás seznámili s činností našeho divadelního spolku
MedOchoDi.
To, že jsme vznikli v loňském roce a představili se vám poprvé
v listopadu 2015, většina z vás ví. Naše hudební rodinná pohádka
,,Třetí sudba“ u vás sklidila velký úspěch, důkazem čehož byly
dohromady tři plně vyprodaná představení u nás v Medlově.
V lednu jsme s ,,Třetí sudbou“ navštívili naše sousedy v Klopině
a představení opět sklidilo velký ohlas.
Letos v dubnu si nás pozvali občané ze Šumvaldu. Ač nás paní
místostarostka Kallerová pozorňovala, že u nich v obci nebývá
velká návštěvnost kulturních vystoupení, byli jsme velice mile
překvapeni zaplněným sálem a doslova opakovaným aplausem
na konci představení. Největší radost nám udělaly šumvaldské
děti, které v předních řadách doslova vybuchovaly smíchy. Pro
nás, začátečníky, je to velká čest a takzvané ,,nakopnutí“ do dalšího divadelního projektu. Tímto chceme poděkovat panu Michalovi Kopečkovi a Petrovi Havlíčkovi za zařízení dopravy kulis na toto představení.
Zatím naše největší akce byla 2.května, kdy jsme byli vybráni do
soutěže ,,Hanácký divadelní máj“ v Němčicích nad Hanou. Sou-

těžili jsme v kategorii představení pro děti a mládež, kde jsme
byli jediní ,,nováčci“ mezi samými ostřílenými ochotníky. Tato
soutěžní přehlídka trvá celý týden a porota je složená z opravdových odborníků, kteří po každém odehraném představení s herci
probírají jejich výkon. Byla to pro nás velká zkušenost, a i když
jsme nebyli vybráni do národního kola v Rakovníku, dala nám
tato soutěž mnoho nových poznatků a rad do budoucna. Jednou
z rad bylo najít si režiséra, abychom měli pevné a odborné vedení. Bohužel, zatím se nám to nedaří, a proto prosíme i vás, občany, o pomoc při hledání. Pokud byste věděli o člověku, který by
nám dokázal pomoci a má byť i malé zkušenosti v oblasti divadelní, prosím dejte nám vědět. Tímto také moc děkujeme panu
Vladimíru Jonášovi ml., který nám dělal jak řidiče, tak, kulisáka
„ a fotografa a celou soutěž s námi absolvoval.
Na závěr bychom chtěli poděkovat vedení obce Medlov, že nám
dokázalo vytvořit podmínky pro zkoušení a velkou podporu
v naší činnosti. A nemalý dík patří vám sousedé, kamarádi, občané, za vaše kladné ohlasy, které od vás dostáváme, a které nám
dávají sílu a radost do dalšího projetku! Děkujeme a těšíme se na
vás, snad už na podzim, s novým představením.
Členové divadelního spolku MedlOchodi
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Ve středu 22. 6. 2016 proběhlo v MŠ Medlov první slavnostní pasování „na prvňáčky“. Pozváni byli rodiče a prarodiče budoucích
školáků. Spousta rodičů si jistě vzpomnělo i na své pobývání ve
školce a to především díky paní učitelce Vojtkové, která většinu z nás také školkou provázela. Je to taková „včelí královna“,
která ty naše dětičky včeličky opečovává. Proto tedy není divu,
že jsme právě paní učitelku Vojtkovou přivítali v kostýmu paní
královny. Když usedla na svůj královský trůn, mohlo vystoupení
dětí začít.
Paní učitelky nacvičily s dětmi dojemné básničky a písničky,
kterými se rozloučily nejen se školkou, ale i s učitelkami, které
s nimi strávily celou dobu jejich předškolních let. Aby také ne,
vždyť jim právě končí to „bezstarostné hrací dětství“ a začíná jim
období povinností a učení. Při vystoupení dětí, si toto vše jistě
uvědomili i rodiče, jenž své dojetí dlouho neskrývali.
Po krásné písničce přivedla každá paní učitelka děti ze své třídy
před královnu, kde se jí přestavily jménem a královským žezlem

byly slavnostně královnou pasovány na školáka. Od své učitelky
pak dostaly šerpu a od zástupce SRPŠ knihu, která se jim bude
jistě hodit pro jejich první čtení. Jakmile byly všechny děti pasovány, předaly symbolický klíč od školky mladším dětem, jelikož
právě tento klíč již nebudou potřebovat. Poté budoucí paní učitelka Mgr. Barbora Vanková, která je bude mít v první třídě, předala
pasovaným dětem pro změnu symbolický klíč od školy.
Na závěr jim královna popřála hodně štěstí ve škole, hlavně ať se
jim tam líbí a s dojetím v hlase požádala paní učitelku Vankovou,
aby si děti za doprovodu písničky Pá, pá odvedla. Prozatím si je
neodvedla do školy, ale do jídelny, kde pro ně bylo připraveno
malé občerstvení. Pevně věříme, že si pasování užili nejen rodiče, ale také samotné děti.
Tímto za celý spolek SRPŠ ještě jednou dětem přejeme, aby se
jim ve škole dařilo a rodičům pevné nervy, které jistě budou potřebovat.
Zdeňka Urbánková za SRPŠ Medlov
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V sobotu 11. června se v rámci hodových oslav uskutečnil první ročník závodů do vrchu "ECCE CIGL 2016". V závodě bylo vyhlášeno několik kategorii dle věku závodnic
a závodníků a také podle zvoleného dopravního prostředku. Kolo si jako dopravní prostředek zvolilo šestnáct dětských závodníků, tři odvážní cyklisté změřili síly v kategorii
+ 40. V jízdě se stavebním kolečkem zatíženým basou litovelské jedenáctky tři závodníci
v kategorii -35 a šest v kategorii +35 absolvovali trasu dlouhou 650 metrů s převýšením
vskutku vražedným. Mezi nejmladšími cyklisty zvítězili Marek Malíšek a Adélka Cajthamlová, mezi staršími byli nejrychlejší Mirek Haizner a Míša Bittnerová. Z veteránů pak
svoje kolo dostal do cíle nejdřív Milan Hájek. Kolečko vytlačili do kopce jako první Jirka
Johan mezi mladšími a Ivo Krejzlík mezi staršími závodníky. Sportovním vrcholem pak
byl závod žen, kdy tři mladé maminky a jedna mladá babička absolvovaly trasu závodu
s kočárkem, zatíženým buď vlastním nebo svěřeným dítětem. Dramatický souboj vyhrála
Katka Cíchová (v kočárku seděl žokej Jirka Johan mladší), těsně druhá skončila Jana Hrabáčková (žokej Matyáš Hrabáček), na stupně vítězů je doplnila Martina Marková (v sedle
amatérka Viktorka Völﬂová).

Spolek Turisté
Medlov
pořádá, v sobotu 1. 10.
2016, zájezd na 40. ročník

S

P

Odjezd: 6.00 hod – Medlov, autobusová zastávka u Obecního úřadu
Medlov
6.10 hod – Uničov, autobusová zastávka na ulici Dukelská
Návrat: 17.00 hod z parkoviště
pod Nechorami – u vinných sklepů
Nechory u Prušánek
Cena: 350 Kč / 300 Kč (členové
spolku) – cena zahrnuje dopravu
autobusem
Trasy pochodu: 6, 14, 15 a 23 km
Start pochodu: Dolní Bojanovice
– 6 a 15 km, Hodonín – 14 a 23 km
Cíl pochodu: vinné sklepy Nechory u Prušánek – všechny trasy
Všichni mladí závodníci dostali drobnou sladkost, první tři z každé kategorie cenu a vítězové jednotlivých disciplín byli dekorováni tričky, vyrobenými speciálně pro tuto
příležitost. Sluší se ještě připomenout nejmladší závodnici, kterou byla čtyřletá Lucinka
Macejková.
Po vyhlášení výsledků a delším čekání na hudbu pak následovala volná zábava na hlivické
návsi, dobré jídlo a pití bylo samozřejmě přichystáno a nakonec došlo i na tanec.
Celé sportovní a společenské odpoledne se uskutečnilo i díky podpoře obce Medlov
a sponzorů Pivovar Litovel, Lakovna manželů Hýblových a Autodoprava Radek Dopita.
Děkujeme všem odvážným závodníkům i závodnicím a už teď se těšíme na příští ročník.
Za Meteor Hlivice Alexandr Pavelka
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Startovné: dospělí 30 Kč, děti do
15 let 10 Kč (hradí každý účastník
sám na místě)
Bližší informace k pochodu:
http://www.kct.cz/cms
/kalendar-turistickych-akci
Přihlášky do 15. 8. 2016 - Pavel
Pospíšil, tel.: 605 581 925, e-mail:
ppospisilm@seznam.cz

C

Tak největší akce našeho spolku je za
námi. Po týdnech příprav přišel čtvrtek
2. 6., den D, den našeho odjezdu na cykloturistiku do České Kanady. Už několik dní před odjezdem jsme netrpělivě
sledovali vývoj počasí v našich mobilních aplikacích a doufali, že té modré
(to znamená déšť) tam bude co nejméně.
V 16 hodin byl přistaven autobus s přívěsem na kola na parkovišti u Hospůdky
pod lípou. Kolem autobusu nastalo velké
hemžení 24 turistů. To skončilo po půl
páté a autobus vyjel na další „nakládku“
v Uničově a Olomouci. To už byl autobus
téměř plný. Chybělo obsadit poslední sedadlo vedle řidiče autobusu. Což se stalo
v Rosicích u Brna, kde nastoupil poslední
účastník našeho putování. V dobré náladě
jsme pokračovali k cíli naší cesty. Bylo
jím městečko Slavonice, kde bylo zarezervované ubytování v Penzionu Kunc.
Dobrá nálada nás na krátko opustila za
Náměští nad Oslavou. Náhle přišli dramatické chvíle. Z přední části autobusu se začalo kouřit a řidič zavelel: „Rychle opusťte autobus“! Což se stalo a autobus, byl
odstaven na polní cestu. Tam jsme začali
trávit čas i my. Po počátečních rozpacích
a informaci, že je na cestě náhradní autobus, jsme z autobusu vytáhli plynový gril.
Odborníci na catering z našich řad se chopili žezla a začali na polní cestě připravovat
výborné pochoutky. Dvě hodiny čekání na
náhradní autobus jsme si vyplnili, nečekaným, ale příjemným piknikem. Když přijel
náhradní autobus, byla již tma. Do cíle naší
cesty jsme přijeli těsně před půlnocí a hlavně všichni jsme byli v pořádku.
„Tak mírně dramatický úvod máme Hynku za sebou a nyní se pustíme do vyprávění o našich zážitcích z cykloturistiky
v České Kanadě“. „Máš pravdu Pavle, zážitků máme dost. Už páteční ráno stálo za
to. Vstali jsme do deštivého rána, obloha
byla zamračená a předpověď nevěstila nic
dobrého. Naštěstí se počasí začalo umoudřovat. Okolo desáté mohl náš peloton vystartovat směr Český Rudolec, kde je zámek, kterému se říká Malá Hluboká. Peloton se ihned po startu roztrhal na silniční
skupinu A, která preferovala pohodovou
cestu po cyklostezkách a terénní skupi-

Č

nu B, která vyhledávala dobrodružství
a adrenalin. V obou skupinách se sešlo několik silných jezdců, což byla záruka, že
se výlet vydaří. Já sám jsem nakonec volil
skupinu A, což se nakonec ukázalo jako
dobrá volba. Členové skupiny A totiž jako
jediní splnili naplánované úkoly, což byla
prohlídka opravovaného zámku v Českém
Rudolci, návštěva rozhledny u Jakuba,
foto u Ďáblovy prdele, výjezd na nejvyšší
bod České Kanady Vysoký kámen, stanice úzkokolejky v obci Kaproun, návštěva
bizoní farmy a zříceniny hradu Landštejna. Po dojezdu do Slavonic nás už vítalo
krásné slunečné počasí a všichni jsme se
těšili na druhý den, kdy nás čekala královská etapa“. „Máš pravdu Hynku, první
den se, s ohledem na ranní počasí, opravdu vydařil. Viděli jsme místa, která jsme
chtěli navštívit a ještě ta vzájemná rivalita
se skupinou B, se kterou jsme se potkávali
na naplánovaných místech. Pravda, někdy
to nevyšlo, ale zase se skupina B dostala neplánovaně do Rakouska, jak jsme se
večer dověděli z jejich vyprávění. No, ale
pojďme na druhý den, kdy jak říkáš, čekala nás královská etapa, dlouhá 93 km.

8
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Ne všichni se na tuto etapu vydali. Peloton
se opět rozdělil na skupinu A a skupinu B.
Skupina A se nechala autobusem dopravit
do Nové Bystřice. Odtud jsme vyjeli po
západní části královské etapy. Tato část
byla dlouhá 50 km. Dostali jsme se k nejsevernějšímu bodu Rakouska, k rybníkům
ve Staňkově, do rakouského městečka Litschau s pěkným hradem, který byl bohužel zavřený a do městečka Haugslag. To
leží na hranici s naší republikou u Nové
Bystřice, kde na nás čekal autobus s holkami, které nechaly kola v penzionu a vydaly se obdivovat krásy Jindřichova Hradce. V průběhu dne jsme se, oproti prvnímu
dni, se skupinou B nepotkali. Vzájemné
špičkování tedy probíhalo pouze pomocí
mobilních telefonů. Měli jsme tedy kusé
informace, jak se daří, skupině B. Povídej
Hynku, tentokrát ses přidal ke skupině B“.
„Je to tak Pavle, skupina B byla posilněná
některými kvalitními jezdci ze skupiny A.
Slunné počasí z předchozího večera přetrvalo a my vyrazili vstříc novým zážitkům.
Jenomže už po prvních čtyřech kilometrech jim vystavila stopku matička příroda a poslala je na hodinu odpočinout do

lesního krmelce. Po vydatném hodinovém
dešti jsme mohli pokračovat lesní cestou
okolo bývalého vojenského opevnění ve
směru na Novou Bystřici. Terénem se už
moc jet nedalo a tak opět došlo na improvizaci. Po jízdě bývalou vojenskou cestou, která měla sloužit k ochraně bývalých
hranic ČSSR (tzv. signálkou) a průjezdem
okolo lesního hotelu Peršlák, jsme navštívili «most lásky», poté minuli nejsevernější bod Rakouska. Fantastická lesní
cesta nás dovedla do obce Staňkov, která
už byla necelý kilometr od státních hranic.
V Rakousku byla naším cílem návštěva
jeho nejsevernějšího města Litschau, které se pyšní bohatou historií. Bohužel opět
promluvila vyšší moc a tak po další bouřce jsme stihli pouze návštěvu místního
kostela a foto hradu. Rychle, jsme nabrali
směr Slavonice. Těsně po vjezdu na naše
území jsme ještě stihli návštěvu obce Maříž, kde se nachází známá keramická dílna a zřícenina zámku. Zážitků jsme měli
opravdu dost a na večerním posezení jsme
se o ně se všemi podělili“. „ Však jsme se
taky všichni nasmáli Hynku. Ta hodina
v krmelci, asi stála za to“!

V den odjezdu byla naplánována poslední
etapa. Cílem bylo náměstí v Telči s průjezdem městem Dačice, které se proslavilo
místním zámkem a výrobou první kostky
cukru. Peloton se opět rozdělil na dvě sku-
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piny. Jedna se vydala do Telče po silnici,
druhá terénem. Zvláště cesta v terénu byla
náročná. Na některých již byla patrná únava z náročného terénu a tak nakonec terénní cestu dokončilo už jen pár statečných.
„A máme tu závěr našeho povídání. Myslím si Hynku, že se nám cykloturistika
v České Kanadě vydařila“. „Souhlasím
s tebou Pavle, výlet se parádně vydařil
a jen potvrdil, že „Spolek Turistů Medlov“
slibuje zářnou budoucnost.“
Na závěr našeho povídání bychom chtěli
poděkovat ﬁrmě Unitherm Běhůnek, Kamenictví Zmeškal, panu Pavlu Barboříkovi a obci Medlov, kteří podpořili činnost
našeho spolku v jeho zrodu.
O cykloturistice v České Kanadě Vám své
dojmy a zážitky za všechny účastníky napsali:
Pavel Pospíšil a Hynek Urban
www: turistemedlov.webnode.cz

T

B

buňky a dřevěná kadibudka sice plnily svůj účel, ale na akce typu
„pojďte si hrát s Meteorem“ nebo fotbalový turnaj to bylo málo.
Meteoru Hlivice jako nositeli kulturního a společenského dění
v Hlivicích bylo přislíbeno vybudování nového zázemí tak, aby
letošní Bahňák Cup proběhl už slušně zabezpečen. A proč tedy
„Kulový blesk“ ? V pátek ráno před turnajem se na smrku napadenému kůrovcem vesele proháněly veverky. V deset dopoledne
udiveně zíraly, jak se jejich smrk kácí k zemi a na jeho místo
vezou jakési neforemné bedny. K obědu jim byl naservírován
hluk vrtaček,akušroubováků a jiných nástrojů. Za pár hodin ruce
šikovných řemeslníků udělaly tolik práce, že okolo šestnácté hodiny mi na mobilu zapípala esemeska:“můžete jít čutat“. Namísto veverčího smrku teď stojí dvě docela dobře vypadající boudy,
jedna prodejní a druhá sociálně hygienická. A až se doladí poslední detaily, nebude to mít chybu. Už během sobotního turnaje
jsme zaznamenávali jenom kladné ohlasy.
A pokud se Vám zdá, že jsem s tou rychlostí přeháněl, máte pravdu. Přeháněl. Ale fakt jenom trochu.

V sobotu 2. července se v areálu „Na Bahňáku“ v Hlivicích sešli
již počtrnácté příznivci malé kopané, aby zhlédli šest napínavých
zápasů. V nich poměřili své fotbalové dovednosti hráči domácího Meteoru, Králováci pod hlavičkou hostince „U Konrádů“,
výběr Medlova a nově hráči Šupiny Nová Dědina. V horkém
letním počasí byly vidět zajímavé momenty a fotbalové umění
v součinnosti s paní Štestěnou pak rozhodly o pořadí: Medlov,
Šupina, Konrádi a Meteor.
Cenu pro nejlepšího golmana získal Marek Lorinc z Medlova, na
domácí mužstvo zbyla alespoň cena pro nejstaršího hráče turnaj
(pan Metoděj Spurný).
Celý turnaj byl podporován obcí Medlov a dalšími sponzory.
Děkujeme tedy Pivovaru Litovel, Autoopravně Zdeňka Krumpa, hostinci „U Konrádů“ Jiřího Johana, hotel COLCHI Střelice
a obchodu se smíšeným zbožím v Hlivicích za ceny do dovedností soutěže.
Zvláštní odstavec v mém článku si zaslouží operace „Kulový
blesk“, kterou předvedlo vedení obce Medlov. Již delší dobu
volali občané Hlivic po kulturnějším zázemí areálu. Dvě staré
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Alexandr Pavelka

30.

–

Knihovna měla v uplynulém roce 132 čtenářů, z toho 73 do 15
let. Na naší obec je to dosti málo. Během roku přibylo 111 svazků
a 57 jich bylo vyřazeno. Pobočná knihovna v obci Zadní Újezd
má 713 svazků a jen 9 čtenářů. Zvýšení zájmu o knihovny by
prospěla lepší propagace.
O tělovýchovu a sport se v obci starají ZDŠ, TJ Baník a u svých
členů začal i ČSM. Ačkoliv je u nás hodně mládeže, aktivní sport
provozuje menšina mládeže a to hlavně školní mládež. I tu však
chybí cvičitelé. Během 4 oddílů cvičí ještě gymnastický kroužek,
šachový kroužek a kroužek sportovních her (stolní tenis). Během
roku uspořádala škola sokolovský závod branné zdatnosti. Organizovala atletický čtyřboj žáků a uspořádala místní spartakiádu,
kde byly předvedeny skladby:

1965 – IV.

kyně naší školy se zúčastnily 3. Československé spartakiády. TJ
Baník má aktivní fotbalový a šachový oddíl. Fotbalový oddíl
má družstvo dorostenců a mužů. Mužstvo mužů hraje v 3.třídě
a po jarním kole se umístilo na 9. místě. Během roku se podařilo získat 3 hráče ze Spartaku Uničov a po úspěšném podzimu
se dostalo na 1. místo. 18. července uspořádal fotbalový oddíl
turnaj v kopané „O hornický kahan“ za účasti 4 oddílů – Jiskra
Oskava, Sokol Újezd, Sokol Kamenná a TJ Baník. Turnaj vyhrál
domácí TJ Baník a stal se trvalým držitelem hornického kahanu.
TJ Baník se dále zúčastnil turnajů v Králové a Kamenné, kde získal poháry za první místa. Šachový odbor měl 2 družstva. Družstva hrála ve II. třídě. První družstvo obsadilo 5. místo a druhé
družstvo soutěž nedokončilo. Kapitánem mužstva je Jan Káňa.
Nejlepšími hráči jsou M. Polák, J. Škopec, J. Běhůnek, J. Štětina a V. Vágner. Jako třetí složka začal svoji sportovní činnost
i ČSM. V rámci oslav k 20. výročí uspořádal pohárový fotbalový
turnaj. Pořadí turnaje bylo: Medlov, Úsov, Lazce a Troubelice.
Mládež si dále upravila volejbalové hřiště u sokolovny a začala
hrát volejbal. TJ Baník uspořádal „Běh Mladé Fronty, kterého se
zúčastnilo 56 závodníků.

1. Na sluníčku – 40 žáků
2. Učit se hrou – 52 žáků
3. Jeden za všechny – 20 žáků
4. Má země je kvetoucí louka – 32 žáků
Dále předvedl gymnastický kroužek volné sestavy na kladině.
Akci nepřálo počasí a také účast občanů byla slabší. 4 starší žá-

pokračování na str. 11
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dokončení ze str. 10

Vítězové:

Chlapci 4-5 tř.
Kopeček M.
6-7 tř.
Dopita J.
Dorost mladší Johan V.
Dorost starší
Utěšený S.
Dívky
4-5 tř.
Mlčochová M.
6-7 tř.
Škopcová J.
Dorost mladší Janků R.
Dorost starší
Langrová L.
Pěkné počasí přilákalo hodně diváků, zvláště mládeže, která závodníky povzbuzovala.
V letošním roce byly uspořádány 2 významné sportovní podniky.
Byl to motocross 1965 a cyklistické závody. Motocrossové závody pořádal Automotoklub Svazarmu Uničov v neděli 1. Srpna

na Skalkách. Příznivé počasí přilákalo na závody 48 účastníků
a také hodně diváků. Závodilo se ve 3 kategoriích. Absolutním
vítězem se stal Švastal z Olomouce, který obdržel putovní pohár.
V neděli 22. srpna uspořádalo Odborné učiliště z Uničova silniční cyklistický závod na okruhu Medlov-Králová-Úsov. Obtížnost
tratě byla zvýšená prudkým deštěm, který způsobil, že řada jezdců závod vzdala. Celkem závodilo 172 jezdců. Závodilo se ve 3
kategoriích. Absolutním vítězem závodu se stal Miloslav Klabal
z Gottwaldova. Zájem diváků o sportovní podniky byl velký.
Nejlépe navštíveným podnikem byl motocross (4 200 diváků).
Celkem sportovní podniky navštívilo 5 910 diváků.
Pokračování v příštím čísle
Pavel Pospíšil – kronikář obce

Vás srdečně zve na
VII. ročník noční pohárové soutěže




který se koná 23. července 2016 od 21:30 hod.
na hasičském areále v Medlově.
Soutěžit se bude v požárním útoku…

Kategorie muži, ženy…

K vidění budou kvalitní výkony družstev nejen z okresu Olomouc…
Bohaté občerstvení bude zajištěno po celou dobu konání soutěže…
…na Vaši účast se těší pořadatelé…

Placená inzerce č. 7/2016

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA
Obec Medlov s paní Bendovou nabízí výuku anglického jazyka
de
pro občany obce Medlov. Podle počtu přihlášených zájemců bude
upřesněno místo a čas výuky. Kurz bude zahájen v září 2016..
6.
Informace na: podatelna@obecmedlov.cz nebo tel.: 585 002 506.
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Elektronická evidence tržeb
Začínáme od 1. prosince!
Koho se evidence týká?
Podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby
v hotovosti.

Které tržby se budou evidovat?
Platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například
i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou.
Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.

Kdy se začne evidovat?
1. prosince 2016 (1. fáze) - ubytovací a stravovací služby
1. března 2017 (2. fáze) - maloobchod a velkoobchod
1. března 2018 (3. fáze) - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi,
(např. svobodná povolání, doprava, zemědělství)
1. června 2018 (4. fáze) - vybraná řemesla a výrobní činnosti

Kde zjistit více?
Přehledné a aktuální informace o evidenci tržeb včetně odpovědí
na nejčastější dotazy naleznete na:

www.etrzby.cz
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ŠKOLNÍ

ZPRAVODAJ
Ú
Žáci 4. třídy získali «Průkaz cyklisty». Ve čtvrtek 2. 6. na dopravním
hřišti absolvovali jízdu zručnosti a plnili písemné testy. Dvěma žákům
se podařily písemné testy bez jediné chybičky. Gratulujeme.

N
Ve středu 8. 6. se tito naši žáci
zúčastnili pěvecké soutěže
„CARUSOŠOU“ v DDM Uničov. Vendulka a Lukáš Lacko
postupují do dalšího kola, které
se uskuteční v listopadu 2016.
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy, tentokrát
na poli kulturním.
Hana Labonková

P

Š

Nebojte se, páťáky jsme nezavřeli do vězení, ale v rámci vlastivědné exkurze jsme navštívili
Muzeum vězeňství v Uničově. Prohlédli jsme dochované prostory městského vězení a seznámili
jsme se s vývojem práva v Uničově. Po ukázce mučicích nástrojů jsme došli k závěru, že ve středověku bychom rozhodně žít nechtěli a nakonec jsme rádi, že největším trestem v dnešní době je
pro nás zákaz počítače. V městském informačním centru jsme obdivovali výstavu starodávných
loutek a loutkových divadélek s názvem Království za oponou. Exkurzi jsme zakončili výstupem
na radniční věž a odměnou nám byl krásný výhled na město Uničov.
Mgr. Jarmila Smyčková

D

S

Dne 9. 6. se druhá třída vypravila na školní výlet do krajiny moravského Slovácka, na jeden
ze tří vrcholů Chřibů – hrad Buchlov. Po zdolání strmé lesní cesty nás přivítal hrad, starý více
než 750 let, který původně sloužil jako obranná
pevnost na východní hranici Českého království. K hradu Buchlov se váže hned několik pověstí a zajímavostí. Naši prohlídku jsme začali
u první z nich a to u „lípy neviny“. Dále jsme se
setkali s řadou portrétů významných majitelů,
ale také s cennými přírodovědeckými sbírkami.
Přes černou kuchyni, velký rytířský sál, pokoje
a ložnice šlechticů jsme došli až do místnosti
s pravou staroegyptskou mumií, starou 4 000
let. V této místnosti se prý podle další pověsti zjevuje buchlovská černá paní Hildegarda.
Všichni jsme se o tom s velkým leknutím na
vlastní kůži přesvědčili.
A pak už honem pryč z hradu, přesunuli jsme se
raději do Velehradu. Konkrétně do archeoskanzenu v obci Modrá, kde jsme poznávali skutečný život na Velké Moravě v 9. století. Vyzkoušeli jsme si dobové oděvy a šperky, prohlédli
historické zbraně a stříleli jsme z luku. Také jsme se podívali například do pekárny, vlastnoručně si namleli mouku a upekli chutné
placky. Jeden z největších zážitků byla určitě škola a mnich, který nás v této škole učil slovanské písmo hlaholici. Celým areálem nás
provázeli průvodci v dobovém oblečení. Nakonec si všichni koupili něco malého na památku a zamířili jsme k domovu.
A jako na každém správném výletě jsme také zmokli. Kde jinde než na hradě Buchlově, který vděčí za svůj název snad výjimečné
poloze kopce, který dodnes přitahuje „búchavé“ údery blesku.
Mgr. Barbora Vanková
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20. červen – den, kdy se žáci čtvrté třídy vydali na dlouho očekávaný výlet do hlavního města Moravy, Brna. Ráno jsme si přivstali,
z Červenky nám jel vlak v 5.34. Hlavním programem byla návštěva
Hvězdárny a planetária – Úžasné planety. Ve výpravném představení
jsme se vydali na dobrodružnou cestu sluneční soustavou a podívali
jsme se do míst, kam se doposud odvážily jen meziplanetární sondy.
Prohlídka kasemat na hradě Špilberk byla místy velmi strašidelná.
Bolka Polívku jsme v jeho divadle sice nezastihli, ale i tak se nám
v něm líbilo. Na Staroměstské radnici jsme obdivovali Brněnského
draka, vystoupali 173 schodů a z radniční věže jsme obdivovali krásy Brna, mimo jiné i úžasný kostel svatého Petra a Pavla, který jsme
si později prohlédli i zevnitř.
I když nám dopoledne počasí nepřálo, výlet se vydařil a všichni jsme
si přivezli neopakovatelné zážitky.
Hana Labonková

P
Uplynul rok a do naší školy v červnu opět zavítal vznešený král Ota První se
svou skvělou družinou až z dalekého Království čtenářů. Přijel za zvuku fanfár za našimi prvňáčky, aby je pasoval na čtenáře. Byla to velká sláva, neboť
byli pozváni všichni rodiče, babičky, dědečkové, tety, aby jim děti předvedly,
jak se během roku naučily číst. A nezůstalo jen u čtení. Zpívaly se a hrály písničky, přednášely básničky a říkanky, hrály se pohádky. Ovšem nejdůležitější
bylo, jak děti nakonec všem hostům předvedly své čtenářské umění. Moc se jim
vše povedlo a zaslouženě sklidily velký potlesk diváků i samotného krále Oty.
Ten pak uznal, že si všichni zaslouží, aby je velkým mečem pasoval na čtenáře. V upomínku na tento slavný den každý obdržel pamětní list, šerpu, knížku
a sladkosti. A pak už mohla začít královská hostina! Velikánský dort ve tvaru
knihy, výborné domácí koláče i ostatní dobroty byly vmžiku pryč. A všichni si
pochvalovali krásně prožité odpoledne s malými čtenáři. Přejeme jim, aby jim
čtenářské nadšení dlouho vydrželo a provázelo je celým životem a aby si v budoucnu při čtení knih občas vzpomněli na jejich slavné „pasování“.
Chtěla bych poděkovat všem deváťákům, kteří skvěle ztvárnili krále Otu (P. Zemánek) a jeho královskou družinu (M. Tomanová, J.
Semeňák, S. Rolandová, B. Putnová, J. Růžičková, M. Kubilka), paním učitelkám K. Filipové a I. Novotné za pomoc při realizaci
projektu, SRPŠ za příspěvek na nákup knih pro děti, panu Kocourkovi za výborný dort a všem ostatním, kteří na naši hostinu přispěli
nějakou dobrotou.
Mgr. Ivana Lachnitová
14

S
V týdnu 30. 5. - 3. 6. 2016 probíhala ve spolupráci s ﬁrmou EKO-UNIMED s.r.o. na naší základní škole soutěž ve sběru starého papíru. Celkové množství nasbíraného papíru přesáhlo 5,6 tuny. Nejlepšími sběrači byli vyhodnoceni: Libor Heinz (3. třída), Hedvika
Smyčková (3. třída) a Jana Bittnerová (5. třída), kteří donesli úctyhodných 582 kg, 463 kg a 380 kg starého papíru. Je třeba však
pochválit i mnoho dalších žáků, především z I. stupně, kteří se aktivně zapojili do soutěže. Všichni sběrači, kteří donesli více než 50
kg starého papíru, získali DÁRKOVÝ POUKAZ v různých cenových kategoriích na odběr zboží dle vlastního výběru v prodejně
HRAČKY - HRDLIČKA v Medlově. Ostatní sběrači byli odměněni drobnými cenami (školními pomůckami a sladkostmi). Rádi
bychom poděkovali našemu školníkovi - panu Konrádovi, obětavým rodičům a prarodičům, kteří pomáhali našim dětem s přepravou
papíru, a ﬁrmě EKO-UNIMED za dobrou spolupráci při organizování akce.
Mgr. Bc. Kateřina Antesová
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Žáci z páté a osmé třídy se 14. června
vydali vlakem poznávat krásy našeho
hlavního města. Pro mnohé to tak bylo
vůbec první setkání s Prahou. Již jízda
metrem byla pro ně velkým zážitkem.
První naše cesta v Praze vedla lanovkou
na Petřín. Ti nejodvážnější z nás se vydali pokořit vrchol rozhledny. Vystoupali
jsme tak do výšky přes 60 metrů a napočítali 299 schodů. Nahoře se nám naskytl
úžasný pohled na stověžatou Prahu. Poté
jsme se zasmáli v zrcadlovém bludišti
a naše kroky směřovaly dolů z Petřína přes Strahovský
klášter na Pražský hrad. Tam jsme si nenechali ujít prohlídku Chrámu svatého Víta a tradiční výměnu stráží. Po Starých zámeckých schodech jsme sešli přes Valdštejnskou
zahradu na Kampu a pokračovali na Karlův most. Dále na
Staroměstském náměstí jsme obdivovali Staroměstskou
radnici s orlojem a připomněli jsme si památné místo popravy 27 českých pánů. Posilněni výborným řízkem jsme
na Havelském tržišti utratili poslední peníze za suvenýry,
které nám budou památkou na tento školní výlet. Naši cestu Prahou jsme zakončili na Václavském náměstí u sochy
svatého Václava na koni. Příjemně unaveni a plni dojmů
jsme se večer vydali vlakem zpátky domů. Tak tedy na
shledanou, Praho!
Mgr. Jarmila Smyčková
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Jako každým rokem proběhl v dubnu na naší škole projekt, který je zaměřen na znalosti a chování dětí v silničním provozu jako chodců i jako cyklistů. Zjišťujeme,
jak děti ovládají pravidla silničního provozu, dopravní
značky, zásady 1. pomoci, z praktické strany ukáží jízdu
zručnosti na různých dřevěných překážkách, poskytování
1. pomoci. Projektu se zúčastňují žáci 4. - 9. třídy. Letos
jich soutěžilo 68.
Umístění:
I. stupeň

II. stupeň

1. Lukáš Lacko – 5. tř.
2. Martin Pavelka – 5. tř.
3. Lucie Zemánková – 5. tř.
4. Adam Trávník – 5. tř.
5. Lukáš Pecher – 4. tř.

1. Lucie Škabrahová – 6. tř.
2. Martin Škabraha – 8. tř.
3. Petr Zemánek – 9. tř.
4. Vítězslav Bittner – 9. tř.
5. Zuzana Jonášová – 6. tř.
Mgr. Andrea Rusínová
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Naše škola se v květnu zúčastňuje dopravní soutěže, kterou pořádá BESIP ve spolupráci
s Českou policií, městskou policií daného města, ve kterém se soutěž koná, Červeným
křížem, Ministerstvem dopravy. Tato soutěž je postupová. Postupuje pouze první tým. Je
to jedna ze soutěží, ve které získáváme výborné výsledky. Není to však zadarmo, musíme
pravidelně trénovat jízdu zručnosti a jízdu po dopravním hřišti v Uničově. Tam jezdíme
2x do týdne, děti dále musí ovládat poskytování 1. pomoci (resuscitaci, zástavu krvácení,
ošetření zlomenin atd.), umět testy z Pravidel silničního provozu pro cyklisty a chodce
(jsou to vybrané testy z testů pro autoškoly). 1. kolo je tzv. oblastní – pořádá ho místní
Dopravní hřiště v Uničově. Zúčastňuje se ho ZŠ Pionýrů Uničov, Haškova, U Stadionu,
Újezd u Uničova, Medlov, Šumvald, Dlouhá Loučka). Děti soutěží ve dvou kategoriích.
I. kategorie 10-12 let, II. kategorie 13 a výše let. Vyhraje to družstvo, které má nejméně trestných bodů. Nejvíce trestných bodů získávají týmy z jízdy zručnosti. Tam závisí,
jak děti mají natrénováno a jak zvládnou i svou psychiku. Další kolo je okresní, krajské
a nejlepší týmy jsou pozvány na 3 dny na celostátní kolo. Kromě oblastního kola se místa
konání soutěží mění. Naše letošní postupy: Oblastní kolo Uničov 11. května 2016: I.
kategorie – 1. ZŠ a MŠ MEDLOV 218 tr.b., (Lukáš Lacko, Lucie Zemánková, Martin
Pavelka, Marie Ryšavá). 2. ZŠ Pionýrů 246 tr.b., 3. ZŠ U Stadionu 348 tr.b. II. kategorie – 1. ZŠ U Stadionu 144 tr.b., 2. ZŠ a MŠ
MEDLOV 153 tr.b., 3. ZŠ Pionýrů 207 tr.b. (bohužel náš tým II. kategorie o 9 tr.b. nepostoupil ve složení Josef Semeňák, Maruška
Tomanová, Martin Škabraha, Lucie Škabrahová).
Okresní kolo Olomouc centrum SEMAFOR 18. května 2016:
I. kategorie – ZŠ a MŠ MEDLOV 75 tr.b., ZŠ Šternberk 151 tr.b., ZŠ Demlova Olomouc 171 tr.b.
Krajské kolo Uničov 25. května 2016:
I. kategorie – 1. ZŠ a MŠ Medlov 229 tr., 2. Střítež nad Ludinou 321 tr.b., ZŠ Plumlov 437 tr.b.
Celostátní ﬁnále dopravní soutěže v Nymburku ve Středočeském kraji od 14. do 16. června 2016
25. května jsme vyhráli krajské kolo a vybojovali jsme si ﬁnále v Nymburce. Každý den jsme trénovali jednotlivé disciplíny, kromě
jízdy zručnosti, jízdy po dopravním hřišti, poskytování 1. pomoci a testů z pravidel silničního provozu přibyla ještě disciplína mapa
– úkolem je dostat se co nejbezpečněji z bodu A do bodu B při dodržování pravidel. Bohužel v den odjezdu onemocněla M. Ryšavá
a nastoupila náhradnice M. Bittnerová, která s námi trénovala jen do oblastního kola. ZŠ Medlov se umístil na 13. místě. V jednotlivcích z 28 soutěžících, dívky: 10. místo Lucka Zemánková, 28. M. Bittnerová, chlapci: 14. Lukáš Lacko, 15. Martin Pavelka. Bojovali
jsme, ale i ostatní kraje se chtěly umístit co nejlépe a rozhodla především jízda zručnosti, ve které měli všichni natrénováno. Děkujeme celému týmu za skvělou reprezentaci školy i obce ve všech kolech soutěže. Děkujeme obci za sponzorství.
Mgr. Andrea Rusínová
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Konečně přišel 5. červen a my jsme mohli vyrazit vlakem přes Prahu, Ústí nad Labem do Královského Poříčí v Karlovarském
kraji k řece Ohři. Počasí nám přálo, svítilo sluníčko, vody v řece bylo dostatek, takže 20 dětí hurá do devíti kánoí a jednoho raftu.
Každý den jsme sjížděli Ohři a seznamovali se s novými kempy
– Loket – zde jsme si prohlédli i hrad, Karlovy Vary – zde jsme
spali ve vodácké ubytovně a prošli si promenádu nádherných lázní, Radošov – před ním jsme si užili překvapivých peřejí a cvičné
dráhy u Hubertusu, kde se někteří tzv. „udělali“, vylévali vodu ze
svých kánoí, hledali pádla, Jakubov - U mlýna a závěr Perštejn
10. června. Kurz se vydařil, všichni začátečníci byli pasováni na
mazáky vodáky, kteří budou mít dobrý vztah k přírodě, k řekám,
táboření, naučili se stavět stany, balit si každý den věci, starat se
o společnou kuchyni aj. Příští rok snad se vydaří a vyrazíme na
Berounku. Velké díky patří panu J. Solovskému, který půjčil
vozík, V. Šlancarovi za půjčení auta, za sponzorsví Eko-Unimed Medlov, Melites Medlov.
Mgr. Andrea Rusínová
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