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C
V neposlední řadě musím zmínit zahájení prací na vybudování inženýrských sítí na místní komunikaci „Benkovská“, kde by v letošním roce měl být rovněž položen nový asfaltový povrch. Vznikne tak další připravená lokalita pro výstavbu rodinných domů.
Pro nový školní rok vybavila naše obec mateřskou školu novým
výukovým zařízením, a to interaktivním panelem MultiBoard.
Díky jeho mobilitě ho lze snadnou používat ve více třídách nebo
na libovolném místě v rámci jedné třídy. Jde o aktuálně nejmodernější zařízení, které lze v současné době pro realizaci vzdělávacích
cílů pořídit. Pro začátek bude součástí tohoto zařízení několik výukových programů dle výběru pracovníků mateřské školy.

Investice letošního roku lámou v obci veškeré rekordy. Ještě nebyly dokončeny všechny práce na akci „Revitalizace návsi v Medlově“ a již byly zahájeny další akce v hodnotě téměř
30 mil. Kč. Ty, které asi nejvíce ovlivňují náš život a hlavně dopravní obslužnost, jsou opravy silnic III. třídy v intravilánu obce.
Komunikace směrem na Lazce bude při distribuci tohoto čísla
zpravodaje nejspíš již dokončena. Komunikace směrem na Královou však nesplnila měření zátěžových zkoušek. Proto musela
být zemina vykopána do hloubky téměř jednoho metru. Se zhotovitelem této stavby jsme se domluvili tak, že přednostně bude
dokončena do konce měsíce srpna první polovina této komunikace. Bude tak umožněno občanům Králové a Hlivic dopravit
své děti do školy a mateřské školky od začátku školního roku.
Do 15.9.2016 by snad měl být dokončen i zbytek této komunikace do centra obce. Poté budou souběžně zahájeny rekonstrukce
silnic v intravilánu obce směrem na Troubelice a Benkov. Práce
na nich potrvají přibližně do konce listopadu. S těmito akcemi
souběžně probíhá výstavba chodníku z žulové kostky, nové kanalizace a rekonstrukce osvětlení na hřbitově v Medlově.
Dokončena již byla rekonstrukce dvou místních mostků v Hlivicích a Zadním Újezdě (viz. foto níže).

Ne vše ale v obci funguje tak, jak bychom si přáli.
Právě při realizaci investic narážíme na nepořádek v místech, kde
to běžně není vidět. Řeč je zejména o vyvážení bioodpadu (tráva, větve, apod.) na veřejná prostranství. Rada obce se na svém
posledním zasedání vážně zabývala otázkou likvidace bioodpadu, který produkují občané na svých nemovitostech. Někteří
si pořídili kompostéry, jiní mají hnojiště. Stále je ale řada těch,
kteří neví jak s tímto odpadem naložit. Nabízí se dvě možnosti.
Vybudovat svoji kompostárnu a k tomu svozový systém. Nebo
přes dotace vybavit domácnosti kompostéry. Rádi bychom uvítali názor vás občanů, kterou možnost byste uvítali.
Druhým problémem je vypouštění splašky do dešťové kanalizace. Byla provedena kamerová kontrola na horním konci a s politováním musím konstatovat, že v této části obce teklo při kontrole stejné množství splaškového odpadu v dešťové i splaškové
kanalizaci. Protože již není možné tolerovat další setrvání tohoto
stavu, budou provedeny kontroly u všech nemovitostí na horním
konci Medlova. Hříšníkům hrozí tučné sankce a podíl na úhradě
kamerových zkoušek.
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RADNICE

* * * *

Svoz plastového odpadu proběhne v úterý dne 27. 9. 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
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.

POZVÁNKA

11.

Z

M

Dle § 92 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, svolává starosta obce 11. zasedání Zastupitelstva obce Medlov v úterý dne 6. 9. 2016 v 17:00 hod.,
které se bude konat v zasedací místnosti Obecního úřadu v Medlově.
Hlavním programem jednání bude:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení jednání
Určení ověřovatelů zápisu, sčitatele a jmenování zapisovatele
Kontrola usnesení z jednání zastupitelstva obce č. 10/2016
Zpráva ﬁnančního výboru o hospodaření obce za 1-7/2016
Převod pozemků a staveb z majetku SK Králová do majetku obce Medlov
Smlouva o zřízení věcného práva stavby a smlouva o budoucí smlouvě kupní k pozemku parc. č. 374/2 na výstavbu rodinného
domu v lokalitě Zadní Újezd
Rozpočtové opatření č. 12/2016
Koupě pozemků a stavby v k.ú. Hlivice – parc. č. st. 52 se stavbou parc. č. 79 zahrada
Diskuse
Usnesení, závěr

* * * *

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

2016:

Neumannová Růžena
Havlíková Jana
Janků František
Vašíček Jaroslav
Hýbl Václav
Košák Petr
Habustová Soňa
Pernická Vlasta
Lörinc Michal

Medlov
Medlov
Králová
Zadní Újezd
Králová
Zadní Újezd
Medlov
Medlov
Medlov

P

Děkujeme všem přátelům, známým a spoluobčanům za
projevy soustrasti, slova útěchy, květinové dary a za
účast na posledním rozloučení s paní Márií Derňárovou.

80 let
79 let
77 let
74 let
72 let
72 let
72 let
71 let
70 let

Rodina Lakomá a Derňárovi

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

Ú

Opustila nás paní Otílie Koppová z Králové. Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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* * * *

KULTURA * * * *
Kulturní komise
zve všechny seniory
z obce Medlov a jejích částí
Králová, Hlivice a Zadní Újezd na

Meteor Hlivice za podpory obce Medlov
pořádá sportovní odpoledne pro děti i dospělé

POJĎTE SI HRÁT
S METEOREM

TRADIČNÍ
SETKÁNÍ SENIORŮ
v pátek 16. září 2016

V sobotu 3. září 2016
je od 13:00 hod v areálu
„Na Bahňáku“v Hlivicích

ve velkém sále
Obecního domu v Medlově

Zahájení je ve 14.00 hodin a do 18.00 hodin budou mít přítomní
možnost se vzájemně pobavit, zatančit si a potěšit se
připraveným programem - a to vše při bohatém občerstvení.

přichystáno plno soutěží a her pro děti i dospělé.
Chybět nebude skákací hrad, velká skluzavka,
hasičská pěna a oblíbená hračková tombola.

Případný zájem o dopravu nahlaste, prosím,
na podatelně Obecního úřadu - tel. 585 002 506.

K co největší návštěvě zvou pořadatelé.
A nebojte se, žízní ani hladem u nás trpět nebudete.

K hojné účasti srdečně zvou pořadatelé !

A
K
N
Á
V
Z
O
P
za kulturní
komisi na vystoupení dne

16. 10. 2016 v 17 hod.
Sál Obecního domu Medlov.
Vstupné: 50,- Kč.
Předprodej zahájen
od 20. 9. 2016
na podatelně OÚ
u paní Kořístkové.
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N
- zejména těm, kteří si vánoční svátky rádi obohatí návštěvou a prohlídkou vánočně vyzdobené Prahy.
Kulturní komise za tím účelem doporučuje udělat si 26. 12. 2016 výlet - jak je zvykem vlakem - s možností:
návštěvy divadla BROADWAY a muzikálu Mýdlový princ. Představení provází známé hity Václava Neckáře a mezi
účinkujícími herci a zpěváky je řada známých tváří. Svojí účastí se přidáte k mnoha spokojeným divákům, které tento
muzikál doslova okouzlil.
Druhá možnost je návštěva Hudebního divadla KARLÍN a opery Jeníček a Mařenka. Režii opery převzal Matěj
Forman, který uplatnil své zkušenosti s kočovným divadlem a propojil hudbu s kousky akrobatů, loutkářů i herců a do
představení tak promítl svět cirkusu a kouzel, který nejen rozesměje a potěší, ale někdy i postraší.
Případní zájemci o některou ze dvou možností kontaktujte, prosím, do 18. 9. 2016 p. Veroniku Zahradníčkovou
na tel. č. 731 186 248, nebo na e-mail: Zahradnickova.V@seznam.cz

Č

Koloušci z obory fungují již sedmým rokem. Hlavní náplní kroužku
je získávat znalosti z botaniky, dendrologie a myslivosti. Této činnosti
se v současné době v našem okrese
věnuje okolo stovky dětí navštěvujících šest kroužků. Získané vědomosti děti zúročují v místních,
okresních kolech zlaté srnčí trofeje.
Vyvrcholením je však národní ﬁnále
zlaté srnčí trofeje, které každý rok
probíhá na jiném místě naší republiky. Vítězové okresních kol jsou na
toto ﬁnále nominováni automaticky,
ostatní zájemci si musí svou čtrnáctidenní účast uhradit. Cílem a snahou
snad každého vedoucího kroužku je
své děti co nejlépe připravit na kolo
okresní, vyhrát je a nominovat se tak
na národní ﬁnále.
Náš kroužek je co se týče počtu členů
v okrese nejmenší (má sedm členů), ale

N V

to nic neubírá na kvalitě znalostí jejich
členů. Projevilo se to už okresním kole,
kde v kategorii A žáci 3 až 5 třídy Lucie
Jurášová obsadila druhé místo, Terezka
Smyčková obsadila šesté místo a Lukášek Pecher místo sedmé. V kategorii
B tj. žáci 6 až deváté třídy již několik
let náš člen Míša Pecher nemá konkurenci a s přehledem zvítězil! Tímto se
automaticky nominoval na národní ﬁnále, které v letošním roce probíhalo ve
středisku Bílá okr. Frýdek Místek, Lucku jsme se rozhodli vyslat také, i když
její pobyt bylo nutné uhradit. A jak se
později ukázalo vyplatilo se to! Lucka
ve své kategorii skončila na druhém
místě za Filipem Klvaňou, který je rovněž z olomouckého okresu, další dívka skončila až na osmém místě, takže
byla nejlepší dívkou z celé České republiky a Míša obsadil ve své kategorii
krásné šesté místo a porazil tak spoustu
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svých soupeřů z loňského roku. Za poměrně krátkou dobu naší činnosti jsme
se sedmkrát zúčastnili národního ﬁnále
a Míša Pecher získal místo první, třetí,
patnácté, dvacáté druhé, dvacáté deváté
a Lucie Jurášová se zúčastnila dvakrát,
v loňském roce byla šestá a letos druhá.
Letošní již 46. ročník ZST je již minulostí a s napětím očekáváme a těšíme
se na ročník příští, který bude již 47
v řadě a pravděpodobně se bude konat
na Šumavě. Bude to pro nás rok zlomový, neboť jak Lucka tak Míša budou ve
svých kategoriích nejstarší a soutěžit
v nich naposledy. Lucka pak postoupí do béčka a Míša, protože bude již
v deváté třídě končí úplně. Děkujeme
tímto všem členům kroužku za vzornou
representaci a přejeme hodně úspěchů
v ročnících následujících.
vedoucí kroužku Ing. Juráš Josef

Z

SDH M

Dne 23.7.2016 sbor dobrovolných hasičů v Medlově pořádal VII. ročník noční pohárové soutěže v požárním útoku – Memoriál Libora Válka. Již od rána panovalo krásné počasí a členům, podílejících se na organizaci soutěže, nebránilo nic v zahájení příprav na
tuto soutěž. Slavnostní nástup soutěžních družstev proběhl ve 21:30 hod. Každým rokem stoupá počet zúčastněných týmů a tento rok
si k nám přijelo zasoutěžit 38 družstev – 13 žen a 25 mužů. Je to nádherný pohled, když před sebou vidíte stát kolem 250 závodníků.
Prvním požárním útokem soutěž zahájilo domácí družstvo žen. Po změně sestavy a po jednom tréninku před soutěží se děvčatům
podařilo útok dokončit s časem 20,15s a tento čas stačil na celkové 5. místo. Pohár a ceny za 1. místo si odvezla děvčata z SDH Janovice (okr. Bruntál) s nádherným časem 17,41s. Mezi muži si své prvenství vybojoval SDH Pavlov-výběr (okr. Šumperk) s časem
14,61s. V celkovém shrnutí si troufneme říct, že se celá akce velmi vydařila. Nejvíce nás potěšila vysoká účast družstev, ale také jsme
byli velice rádi, že se na naši noční soutěž přišlo podívat mnoho diváků z naší obce a z okolí a tímto všem děkujeme za podporu naší
činnosti. Hlavní poděkování patří rodině Válkových, Květoslavu Novákovi, SRPŠ Medlov a TJ Medlov za přispění věcnými dary,
které byly použity jako ceny v soutěži. Nesmírně si vážíme vaší pozornosti a ještě jednou děkujeme!
Členové SDH Medlov

V
Umístění

MUŽI

Výsl. čas

Umístění

ŽENY

Výsl. čas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Pavlov-výběr
Kožušany-Tážaly
Mostkov
Svésedlice
Janovice
Ráječek
Sobíšky
Moravičany
Štíty
Sobotín
Nová Dědina
Hlubočky
Břidličná
Ludéřov
Lošov
Nová Hradečná
Štěpánov
Troubelice
Újezd
Jeseník

14,61 s
14,65 s
14,74 s
14,91 s
15,24 s
15,27 s
15,41 s
15,43 s
15,49 s
15,50 s
15,68 s
16,23 s
16,26 s
17,16 s
19,20 s
19,52 s
20,50 s
20,73 s
24,10 s
24,92 s

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Janovice
Nová Hradečná
Svésedlice
Třeština
Medlov
Blatec
Chromeč
Štěpánov
Pavlov-výběr
Nová Dědina
Újezd
Kožušany-Tážaly
Hlubočky

17,41 s
18,27 s
19,04 s
19,83 s
20,15 s
21,52 s
21,54 s
29,55 s
29,79 s
33,29 s
44,20 s
nepl. pokus
nepl. pokus

21.-25.

Studená Loučka,
Grygov, Tršice,
Třeština, Měrotín

nepl. pokus

FK MEDLOV, z.s.
Rozpis utkání Krajský přebor muži pro „Podzim“ 2016
SO.
SO.
SO.
NE.
SO.
ČT.
SO.
SO.
NE.

6.8.
13.8.
20.8.
28.8.
3.9.
8.9.
10.9.
17.9.
25.9.

FK Medlov-Sulko Zábřeh
Šternberk-FK Medlov
FK Medlov-Rapotín
1HFK Olomouc-FK Medlov
FK Medlov-Dolany
FK Medlov-CHválkovice
Kojetín/Koválovice-FK Medlov
volno
Ústí u Hranic-FK Medlov

17:00 (Hr. Uničov)
17:00
16:30 (Hr. Uničov)
10:00
16:00 (Hr. Uničov)
17:00 (Hr. Uničov)
16:00

ST.
SO.
NE.
SO.
SO.
SO.
NE.
SO.

10:00
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28.9.
1.10.
9.10.
15.10.
22.10.
29.10.
6.11.
12.11.

Želátovice-FK Medlov
FK Medlov-Velké Losiny
Určice-FK Medlov
FK Medlov-Hněvotín
FK Medlov-Sigma Lutín
Kralice na Hané-FK Medlov
Sulko Zábřeh-FK Medlov
FK Medlov-Šternberk

16:00
15:00 (Hr. Uničov)
15:00
14:30 (Hr. Uničov)
14:30 (Hr. Uničov)
14:30
14:00
14:00 (Hr. Uničov)

M

,

řekli byste, že šlapání PET lahví a jiných obalů představuje statisícové úspory nebo
naopak nešlapání obalů představuje statisícové náklady? Jak je to možné?
Je řada způsobů sběru plastu např. sběr prostřednictvím veřejných kontejnerů, sběr
do soukromých popelnic přímo od domu nebo pytlový sběr. My použijeme pro jednoduchou demonstraci pytlový sběr, přičemž princip platí pro všechny typy sběrů.
Náklady na nákup pytle, svoz, evidenci, aj. činí na jedno obsloužení pytle nebo
nádoby o objemu 120 litrů přibližně 12 Kč (to když je svoz správně nastaven). Příspěvek od autorizované obalové společnosti činí přibližně 5 Kč za kg vytříděných
plastových obalů. Další a zároveň poslední informací potřebnou pro doplnění mozaiky je kapacita pytle/nádoby. Do 120 litrové nádoby/pytle se vejde 1,2 kg nepošlapaných PET lahví nebo 3,5
kg pošlapaných PET lahví.
Hmotnost
1,2 kg nepošlapaných PET
3,5 kg pošlapaných PET

Příjmy

Náklady

Zisk / Ztráta

1,2 * 5 = 6 Kč

12 Kč

6 – 12 = Ztráta – 6 Kč

3,5 * 5 = 17,5 Kč

12 Kč

17,5 – 12 = Zisk + 5,5 Kč

Z tabulky je krásně vidět, že odpady je možné třídit se ztrátou -6 Kč na
pytli/nádobě nebo se ziskem + 5,5 Kč na pytli/nádobě. Záleží jen na tom,
zda se šlapou nebo nešlapou obaly, jako jsou PET lahve, krabice od mléka a jiné další obaly.
Možná si říkáte, co to je 6 Kč. Pokud ale budeme uvažovat v rámci obce,
která ročně předá k recyklaci 40 tun plastů, tak už se pohybujeme v řádech statisíců a to už jsou peníze, které na zemi nenajdete. Pokud se
tyto peníze musí vzít z rozpočtu obce/města nebo kvůli tomu podražit na
poplatku za odpady, je to naprosto zbytečné a doslova do vzduchu vyhozené peníze. Pokud nejste z tohoto článku moudřejší, doporučujeme
shlédnout 3. díl pořadu MOJEODPADKY na Facebooku nebo na
Youtube pod názvem Statisíce ve vzduchu. Přejeme příjemné sledování a spousty pošlapaných obalů.
S pozdravem Ing. Radek Staňka
pořad MOJE ODPADKY

Placená inzerce č. 8/1/2016

Přidejte se k největší
zaměstnanecké pojišťovně
Přestupní termín pro změnu
zdravotní pojišťovny platí
od 1. července do 30. září, mezi našimi spokojenými
pojištěnci vás přivítáme od 1. ledna následujícího roku.
Nabízíme spolehlivou pojistku pro vaše zdraví. Spolupracujeme
V}YÊFHQH{}}OÆNDŦLD}]GUDYRWQLFNÚPL]DŦÊ]HQÊPLSRFHOÆá5
-VPHRWHYŦHQLSURYxHFKQ\NGRVWRMÊ]HMPÆQD
R}NYDOLWQÊ]GUDYRWQÊSRMLxWĵQÊ+UDGÊPHLWX
QHMPRGHUQĵMxÊD}QHMGUD{xÊ]GUDYRWQÊSÆĦL1DEÊ]ÊPH
VSRXVWX]DMÊPDYÚFKD}YÚKRGQÚFKERQXVƀSURFHORX
YDxLURGLQX
3ŦLKO¾VLWVHPƀ{HWH]SRKRGOÊGRPRYDQDwww.211.cz

www.zpmvcr.cz
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ŠKOLNÍ

ZPRAVODAJ
Prázdniny ve školním roce 2016/2017
Podzimní 26. – 27. října 2016
Vánoční 23. prosince 2016 – 2. ledna 2017
Pololetní 3. února 2017
Jarní 27. února – 5. března 2017
Velikonoční 13. – 14. dubna 2017
Hlavní 1. července – 1. září 2017
Mgr. Jitka Zíková

Rádi bychom se ohlédli ještě několikrát za uplynulým školním rokem.

P

K

Krásné počasí na konci
roku nás vylákalo ven do
přírody. Naše cesta vedla před Skalky a Hlivice
do Králové. Tam jsme na
místním hřišti strávili příjemné dopoledne. Kluci
rozehráli napínavý fotbalový zápas, holky trénovaly badminton, skákání
přes gumu a další hry. Po
úspěšném rozdělání ohně
jsme si opekli špekáčky
a takto posilněni jsme se
vydali směr Medlov. Ani žhavé polední sluníčko nám nezkazilo náladu a těšili jsme se ze společně stráveného času. Příští školní rok
už půjdou děti na druhý stupeň, tak nezbývá než jim popřát, ať se jim daří!!!
Mgr. Jarmila Smyčková

V

B

Ve čtvrtek 15. června se děti 1., 3. a 7. třídy vydaly
se svými třídními učitelkami na hrad Bouzov. Autobus nás nejdříve odvezl před historický areál, kde se
děti zúčastnily zábavně-naučného programu s názvem „Rytíři a lapkové“. Program byl rozdělen do
několika částí. Nejdříve si žáci prohlédli Trojského
koně. Mohli vystoupat až do hlavy koně a prohlédnout si okolí z výšky 15 metrů. Dále následovala
návštěva střelnice, kde děti soutěžily ve střelbě
z kuše na terč o „glejt Viléma Tella“. Zde s přesnou muškou zvítězili Michal Kyncl a Tomáš Bittner.
Mezi nejlepší střelce z ﬂobertového revolveru patřili Marek Malíšek, Lukáš Bittner a Tomáš Janča.
Dále již byly děti vtaženy do dění na amﬁteátru. Ze
všech tříd byli vybráni zástupci – „pážata“, která se
nám předvedla s různými typy středověkých zbraní
a přilbic, rozfoukávala doutnák a předváděla ukázku hoření černého prachu. Pážata se také utkala v pážecím souboji o titul rytíře.
Mezi nejšikovnější a nejstatečnější pážata patřili Noemi Smyčková, Michal Horák, Matěj Zvára a Tomáš Bittner, který také obdržel
„pasovací glejt“ a malou odměnu. Následovalo pohádkově divadelní představení „ Uloupený poklad“. Pěkná loupežnická pohádka s celou řadou veselých scének, pranic a soubojů, ve kterých statečný královský voják Vincek nakonec přechytračil loupežníky
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a získal královský poklad a ruku Markétky. Poslední částí programu byl rytířský souboj z doby gotické. Zde se děti patřičně vyřádily v povzbuzování
svých pánů rytířů. Rytíři se v souboji utkali o čest
naší princezničky Anežky Petrové. Po skončení programu si děti mohly zakoupit suvenýry i ručně zhotovené výrobky ze sklářské minihutě a odebraly se
na prohlídku samotného hradu Bouzov. Zde se žáci
dozvěděli něco málo o historii hradu a životě hradních pánů. Mohli si prohlédnout starou kancelář
a jídelnu velmistra, sloupovou, loveckou a kapitulní
síň, zbrojnici, kapli a rytířský sál. Byl to moc pěkný
výlet. Děti se dozvěděly spoustu nových informací
o středověku a domů se vracely spokojeny a plny
nevšedních zážitků.
Mgr. Klára Filipová

C
Přestože prázdniny byly už za dveřmi, rozhodli se druháci, že předposlední den školního roku prozkoumají krásy středověkého Uničova. Procházku městem za poznáním uničovských památek jsme začali u Medelské brány, kde na nás čekal pan průvodce. S ním
jsme se dále vydali do farního kostela Nanebevzetí Panny Marie, k uničovským kašnám a k jednomu z nejvýznamnějších moravských mariánských sloupů. Děti si u každé z těchto památek vyslechly něco málo o jejich historii, kterou pan průvodce prokládal
poutavými pověstmi. A pak už nás čekal výstup na novorenesanční radnici. Zdolat více než sto schodů nebylo pro některé z nás vůbec
jednoduché, ale nakonec nás čekala odměna – pohled z nejvyššího bodu radnice stál za to. Bez dalekohledu jsme dohlédli až na hrad
Bouzov. Naši exkurzi středověkem jsme zakončili v městské šatlavě. Dětem se zde určitě nejvíce líbily středověké mučicí nástroje
a to, že některé z nich pan průvodce vyzkoušel na paní učitelce. Na závěr našeho výletu jsme se všichni shodli, že žít ve středověku
by pro nás nebylo a rádi jsme se vraceli zpět do medlovské školy.
Mgr. Barbora Vanková

N

Předposlední školní den se žáci 4. třídy vydali na prohlídku Obory Na Vlnách v Zadním Újezdě. Za vesnicí nás čekalo auto, které nás
odvezlo na místo. Po krátkém občerstvení jsme si vyslechli zajímavou přednášku o myslivosti a po jejím skončení jsme vyběhli za
zvířátky. Nejvíce jsme se těšili na divočáky. Byl jich plný výběh. Zahlédli jsme spoustu krásné zvěře. Na závěr připravil pan Juráš pro
děti naučnou stezku – vítězem se stal Lukáš Pecher, pro všechny pak bylo velkou odměnou opékání špekáčků. Moc se nám půlden
v Oboře líbil a těšíme se na další setkání.
Hana Labonková

Obec Medlov, IČO 575 666 vydává a rozmnožuje měsíčník Obecní zpravodaj v počtu 650 ks výtisků.
Redakční uzávěrka je 5 dnů před vydáním zpravodaje.
Adresa: Obec Medlov, č.p. 300, PSČ 783 91 p. Uničov 1, tel. č. 585 002 506, 724 242 068
e-mail: podatelna@obecmedlov.cz
www.obecmedlov.cz
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