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Králová (něm. Königlosen, dříve Královy Lázy) – část naší obce, o která asi málokdo ví, že v letošním roce slaví své 555-té narozeniny vzniku.
„Ves vznikla kolonizační činností pánů Vlašimských v lese Doubravě. Roku 1461 v Olomouci v pátek po Novém roce dal král Jiří Václavovi
z Vlašimě, který hrad Úsov zápisem držel, list, v němž mu dovoluje louky vzniklé z vyklučeného lesa poddaným za plat přenechati. Větších
sedláků tu nikdy nebylo, pouze 18 zahradníků, kteří byli povinni k pěší robotě při dvoře. Český název „Králová Ves“ se poprvé vyskytuje
v listinách z roku 1565. O obci samé, která proti dvoru nijak vzmáhati se nemohla, není v panských spisech mnoho řeči. Roku 1565 zavázal
Albrecht z Boskovic některé panské vesnice, mezi nimiž: Zbyňkov, Královou Ves, oba Újezdce a Pískov kupovati sůl jedině v městě Úsově.
Revír „královeský“ neb „doubravský“ vynášel roku 1564 za dříví 350 zl., celý dvůr 1.028 zl. Honitba na vysokou zvěř přilákala sem nejen
šlechtu, nýbrž i císařské prince. Roku 1577 přijel císař Maxmilián s princi do Litovle a pak se vydali ihned na honbu do Doubravy a Králové
– zastřelilo se 16 divokých kanců i vlka. Na obecní pečeti byl český nápis: WES O:KRALOWA se znakem zkřížené motyky. Roku 1793 zde
bylo 39 domů a 270 obyvatel. V roce 1839 zde bylo 46 domů a 336 obyvatel a v roce 1900 zde bylo 55 domů a 329 obyvatel – z nich 5 Čechů
a ostatní Němci. V roce 1920 byla ve vsi zřízena česká škola.“
Tolik krátce o historii jedné z částí naší obce. V připravované knize, která bude obsahovat kompletní historický vývoj naší obce se jistě
dozvíte mnoho dalších a zajímavých informací.

D a l š í

i n v e s t i c e

d o k o n č e n a

Rekonstrukce hřbitova byla dokončena. Můžeme být hrdi na nový chodník napříč hřbitovem, novým osvětlením nejen hřbitova, ale i obou
dominant – kostela a obcí vlastněné a zrekonstruované hrobky Vogt-Coufal a vybudováním nové dešťové kanalizace. Zejména noční pohled přináší
nezapomenutelný zážitek z těchto prostor. Věřím, že naše úsilí o rekonstrukci tohoto prostoru ocení jenem „místní“, ale i ostatní návštěvníci.

* * * *

RADNICE

* * * *

Svoz plastového odpadu proběhne v úterý dne 25. 10. 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.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
Starosta obce Medlov podle § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do Zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
o z n a m u j e :
1. Volby do Zastupitelstva kraje se uskuteční ve dnech: 7. října 2016 (pátek) od 14.00 do 22.00 hodin
8. října 2016 (sobota) od 8.00 do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb do zastupitelstva kraje je:
a. ve volebním okrsku č. 1 - Medlov - volební místnost v prostorách Obecního úřadu č.p. 300
b. ve volebním okrsku č. 2 - Králová - volební místnost v prostorách Kulturního domu v Králové
c. ve volebním okrsku č. 3 - Hlivice - volební místnost v prostorách obytného domu č.p. 76
d. ve volebním okrsku č. 4 - Zadní Újezd - volební místnost v prostorách Kulturního domu v Zadním Újezdě
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským
průkazem, cestovním nebo diplomatickým pasem České republiky).
4. Voliči obdrží nejpozději 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstva kraje hlasovací lístky. Na žádost voliče vydá okrsková
volební komise hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.
5. Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Voličský průkaz voličů s trvalým pobytem v obci Medlov (včetně místních částí Králová, Hlivice a Zadní
Újezd) opravňuje voliče hlasovat v libovolném volebním okrsku na území Olomouckého kraje. Volič, se dostaví do volební
místnosti s voličským průkazem, je povinen průkaz odevzdat volební komisi.
6. Pokud se nebude moci ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti a nahlásíte tuto skutečnost na obecním úřadě
nebo ve dnech voleb okrskové volební komisi, navštíví Vás její členové s přenosnou volební schránkou.
7. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
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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.

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:
Mrňka Jiří
Putnová Bohumila
Piňosová Vlasta
Horáková Ludmila
Smolková Marie
Harmanová Vlasta
Dragoun Bohuslav
Holoubková Miroslava
Lorinc Jiří
Sládek Květoslav
Vašíčková Božena
Skrejval Václav

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

84 let
81 let
80 let
77 let
76 let
75 let
75 let
74 let
72 let
71 let
71 let
71 let

Členové souboru MedOchoDi (medlovského ochotnického divadla) oznamují, že je
možné přijít na toto představení i v pátek 11. listopadu v 19 hodin, kdy bude veřejná
generální zkouška.
Místenky na oba termíny je možné rezervovat na Obecním úřadě u paní Kořístkové.

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

Opustil nás pan Václav Sedláček
z Medlova a p. Rudolf Veselka
z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
2

Skončily prázdniny a září je pro turisty z Medlova měsícem, kdy
se vydáváme na dvě cykloturistické akce. První zářijový víkend
je to tradiční cykloturistika „Tři hrady“ a třetí zářijový víkend
cykloturistika na jižní Moravě.
Cykloturistiku „Tři hrady“ vymyslel před několika lety Karel.
V letošním roce jsme vyjeli na 7. ročník. Cílem je spojit na trase
zámek Úsov, pevnost Mírov a hrad Bouzov. Každý rok se snažíme trasu nějak zajímavě obohatit a tento rok jsme se rozhodli,
po úspěchu na České Kanadě, že trasu povedeme převážně terénem. Nebylo to však jednoduché. Přípravy akce zabraly několik
týdnů strávených u map a sbíráním informací o možných cestách.
Když byla trasa hotová, došlo k jejímu projetí a upřesnění čtrnáct
dní předem. Po schválení trasy, „traséři“ Hynek a Karel rozeslali
emaily s pozvánkami, s očekáváním, kolik účastníků bude mít 7.
ročník? Předpověď počasí byla slibná, což se potvrdilo na sobotním startu, na kterém se, na nově zrekonstruované návsi v Medlově, sešlo rekordních 18 účastníků. Nic nám tedy nebránilo, vyjet

na naplánovanou trasu. Přes nejvyšší bod našeho katastru, vrchol
Holubici, jsme jeli do Úsova. U zámku proběhlo tradiční focení.
Následoval sjezd „krajcperku“ okolo potoka k hájence „Kluče“,
po okraji lesa cestou Orla ke kapličce „u Joséfka“, kde následoval první MTB sjezd do Moravičan. Městskou část trasy Mohelnicí jsme projeli v klidu. Cestou okolo ATC Morava jsme se
přibližovali k Mírovu, kde nás, v penzionu „Starý mlýn“, čekala
plánovaná přestávka. Před ní, ale ještě povinný výjezd k hradu.
Po krátké přestávce jsme pokračovali údolím na Svojanov, následoval přejezd na Studenou Loučku. Tady se nám změnil typ trasy,
dostali jsme se do terénu. Trať vedla částečně po trase Mohelnického 1/2 maratónu horských kol. Prostě cyklistická paráda. Všichni tuto trasu zvládli. Odměnou nám byla jelení obora a sjezd přes
hájenku Střitež, Veselí až do Bezděkova u Dolů pod Bouzovem.
Tam museli traséři ustoupit ze svých požadavků a provést některé
menší úpravy na trati. Zelenou cestu z Bouzova si však vybojovali.
Další malá přestávka následovala „na stodole“ v Nových Mlýnech.

pokračování na str. 4
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dokončení ze str. 3

Pak průjezd Doubravou a přes Hlivice jsme se dostali do cíle
v Medlově.
Před rokem jsme se rozhodli, že v září vyjedeme ještě na jeden
cykloturistický výlet. Vybrali jsme si jižní Moravu, kraj plný
vinic, vína a v září také dobrého burčáku. Během jednoho dne
jsme projeli lednicko-valtický areál a jeho okolí. V letošním
roce, nabuzení po sezóně plné kopcovitých etap, které vyvrcholili „epeserádní“ cestou okolo tří hradů, bylo rozhodnutí
jasné. Budou to MODRÉ HORY. Na ty jsme si vyhradili dva
dny. Pět obcí v nejjižnějším cípu Moravy, to je souhrn spousty
„NEJ“, která můžete na Moravě najít a zažít. Pro start jsme
si vybrali městečko Hustopeče. Počasí nebylo na startu pro 16
cyklistů ideální, neboť věštilo, že začne pršet. Což se potvrdilo
při výjezdu z Hustopečí. Začínalo pršet a intenzita deště začala
postupně nabírat na síle. Naštěstí při příjezdu k přehradě u obce
Šakvice přestalo pršet a první společná fotka byla bez deště,
i když ještě v pláštěnkách. Odtud jsme jeli do obce Zaječí,
s mlhavým výhledem na pálavské vrchy. Obec Zaječí si vybrali
ﬁlmaři k natočení ﬁlmu Bobule a seriálu vinaři. Právě místní vinařství „U Kapličky byla první zajímavost, kterou jsme potkali.

Hradištěk - kaple sv. Cyrila
a Metoděje, sv. Václava
a sv. Urbana
L.P. 17. 9. 2016

Po návštěvě dvou rozhledem v obci, jsme nabrali směr na další ﬁlmovou atrakci a to kapličku „Hraďištěk“, která se nachází
nedaleko Velkých Bílovic cestou na Vrbice. Právě odtud začala
naše pouť Modrými Horami. Cesta se nám začala krásně vlnit
(ne však vinou požití burčáku), ale vlnitým terénem. Na své si
určitě přišli milovníci kopců a krásných sjezdů, vše umocněno
krásnou krajinou mezi vinicemi. Projeli jsme Vrbice, Kobylí,
Kraví Horu u Bořetic, Velké Pavlovice. Jedinou obec, kterou
jsme nestihli projet, byly Němčičky. To nám vůbec nevadilo.
Pět rozhleden a jedno vyhlídkové místo hovořilo za vše. Nestihli
jsme ještě navštívit rozhlednu Nedánov. Po návratu do cíle jsme
se večer rozhodli, že rozhlednu, ráno před odjezdem, krátkým
okruhem zdoláme. A to byl panečku výlet. Necelých 30 km,
s nastoupanými 600m, za to by se nemuseli stydět ani pořadatelé závodů horských kol. Výstup na Starý vrch nad Hustopečí
(to nebyla cyklostezka, ale snad sjezdovka), MTB terén mezi
mandloňovými sady do Kurdějova, menší „kopeček“ nad Boleraticemi, prudký sjezd do Boleratic a pak závěrečné stoupání
k rozhledně Nedánov. Unavení, ale spokojení jsme se vraceli
do Hustopečí, kde jsme měli auta. To už nás čekala cesta domů.

2. cykloturistický
podzimní výlet

ROZHLEDNY
VINIC
Dalibor
Maják
Kraví hora
Slunečná
U Obrázku
•
Mandloňová
Nedánov

Obě zářijové cykloturistické akce se nám vydařily. Všichni účastníci byli spokojeni a všichni se těší na další ročníky, hlavně naši
traséři, už zase začínají plánovat………
O zážitky se za všechny účastníky podělili Hynek Urban a Pavel Pospíšil
Vysvětlení autorů: Epes rádes – hovorový výraz ve smyslu výborný, dokonalý běžný asi v letech 1900 - 1910.
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Spolek chovatelů drobného hospodářského zvířectva byl aktivní, ačkoliv nemohl kvůli výskytu slintavky uspořádat žádnou
výstavu.
Letošní rok byl poslední v dolování na dole Barbora. Své
úkoly plnil závod dobře. Vytěžením hlavního ložiska došlo k rozhodnutí o likvidaci závodu a postupném snižování zaměstnanců.
V socialistické soutěži v podniku získal závod za 2. a 3. čtvrtletí
čestná uznání za bezúrazovou práci. 4 pracovníkům byly poskytnuty poukazy do lázní. Ke dni horníků byli vyznamenáni medailí
za pracovní věrnost pracovníci: Antonín Rozsypal, Ladislav Přecechtěl a František Klimeš. Poslední hornický den byl oslaven
v kulturním domě v Hlivicích 11. září. Poslední vozík železné
rudy vyjel těsně před vánocemi a byl na něm nápis „Na rozloučenou s Barborou“. Těžba tedy skončila a velká část zaměstnanců
se s dolem rozloučila. Po novém roce začala likvidace dolů. Lanovka, těžní věž a ostatní budovy brzy zmizí.
Jubilejní rok uplynul jako voda a připomenul nám, jak těch
20 let rychle uteklo, jak nám už vyrostla nová generace, která
postupně zaujímá místa těch, kteří odešli do důchodu nebo zemřeli. Mnoho se změnilo od roku 1945. Dvacet let mírové práce,
konsolidace a přestavby naší společnosti. Minulý rok nám připomněl, že ta práce nebyla marná a zavazuje nás pokračovat v ní
i v příštích letech.

Místní skupina Československého svazu mládeže vyvíjela
celkem aktivní činnost a snažila se podchycovat zájem mládeže.
Uspořádala celkem 8x hrátky s tancem, taneční zábavu, besedu nad kronikou a provedla kulturní vložku na výroční členské
schůzi JZD a kulturní program na oslavě MDŽ. V tomto roce začala i se sportem. 9. května uspořádala turnaj v kopané. Turnaje
se zúčastnily mužstva z Úsova, Lazců a Troubelic. První ročník
vyhrál Medlov.
Místní skupina Svazarmu má dost členů, ale vykazuje celkem
malou činnost. Z jejich složek pracoval jedině střelecký kroužek.
Během roku uspořádala skupina kurz pro řidiče malých motorových vozidel, dva aktivy řidičů s přednáškami a promítání ﬁlmů.
Rovněž členové Československého svazu požární ochrany
projevili slabou činnost. Během roku se ani nezúčastnila soutěží
okrsku.
Ačkoliv má místní skupina Československého červeného kříže dost členů, nepodařilo se výboru zaktivizovat většinu členů.
Činnost skupiny je tak slabší. Skupina poskytuje první pomoc
občanům, provádí zdravotnickou činnost při motocrossu a cyklistických závodech.
Místní skupina Československo – sovětského přátelství
už několik let vykazuje slabou činnost. V tomto roce skupina
uspořádala pouze veřejnou estrádu s tancem, kde účinkovala
hudba PS Olomouc.

Pavel Pospíšil – kronikář obce

P
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Podle zákona 201/2012 Sb. musí proběhnout první kontroly kotlů do 31.12.2016 a to
u všech kotlů na tuhá paliva.
 Proč musím v roce 2016 provést kontrolu kotle?
Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu
tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016
 Musím protokol o provedené kontrole předložit do konce roku 2016 na obecní úřad?
K případnému předložení protokolu o provedené kontrole budete vyzváni obecním úřadem s rozšířenou působností. Vyčkejte tedy na výzvu obecního úřadu.
 Které kotle podléhají povinné kontrole od roku 2016?
Pokud máte doma kotel na tuhá paliva a jehož příkon je 10 až 300 kW včetně jste povinen do 31.12.2016 zajistit provedení první kontroly Vašeho kotle.
 Kdo provede kontrolu kotle?
Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem
oprávnění k instalaci, provozu a údržbě.
 Jak zjistím jaký je příkon mého kotle?
Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Pokud již
výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze. Příkon kotle zjistíte také jednoduchým výpočtem, když vydělíte výkon
kotle jeho účinností.
 Co bude kontrolováno?
Po provedení kontroly obdržíte protokol, ze kterého je patrno, co vše je předmětem kontroly.
 Kdo může provést kontrolu kotle od neznámého výrobce?
Kontrolu těchto kotlů může provést osoba proškolená společností DAKON pokud jsou
konstrukčně podobné kotlům DAKON.
 Kdy může být kontrola provedena nejdříve?
První kontrola musí být provedena do konce roku 2016. Kontrolu kotle lze provést i při
servisní činnosti nebo při provozu kotle, ale vždy jen osobou proškolenou výrobcem.
 Kotel zakoupený v loňském nebo letošním roce a vztahuje se na něj záruční
lhůta, musím i u tohoto kotle zajistit provedení kontroly?
Povinnost zajistit první kontrolu kotle se týká všech kotlů, tedy i těch, které budou nainstalovány i v letošním roce 2016.
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Druhou sobotu v záři
se v rámci SRPŠ
uskutečnil zájezd do
pekla Čertovina. Až
na pár míst se nás
naplnil celý autobus
a výlet za dobrodružstvím mohl začít.
Jakmile jsme dorazili
na místo, byl zrovna čas se posilnit
jídlem. Po pekelném jídle a obsluze
čertů a čertic, nás čekala prohlídka samotného pekla. V 13:00 hodin
jsme čekali před pekelnou bránou. Po
zaznění gongu nás přivítala čertice,
která nám povolila vstup do pekla.
Dozvěděli jsme se něco o historii
pekla, zavítali například do pekelné
mučírny a školy pro nezbedné čertíky. Někteří si mohli vyzkoušet vařit
v čertovské kuchyni a občerstvit se
v místním pekelném šenku. Dokonce
nás čertice přivedla k audienci u samotného pána pekel Lucifera. Ten si
nás všechny prohlížel a snažil se vyčmuchat hříšníky. Někteří se trochu
báli, aby si je čerti v pekle nenechali.
Nicméně musíme s radostí oznámit,
že se zadařilo a všichni účastníci zájezdu se vrátili domů. Program byl
velmi pěkný a myslíme si, že si jej
užily nejen děti, ale také jejich rodiče
a prarodiče. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na příště.
Gabriela Bendová, za Spolek rodičů
a přátel ZŠ a MŠ v Medlově

Placená inzerce č. 8/1/2016

H

T

:

EVONA

PYŽAMA, NOČNÍ KOŠILE, THERMOPRÁDLO,
SPODNÍ PRÁDLO, PUNČOCHÁČE

NOVIA

PONOŽKY, SPODNÍ PRÁDLO

VESNA

POVLEČENÍ (BAVLNĚNÉ, KREPOVÉ,
MIKROPLYŠOVÉ), PROSTĚRADLA

JONAP

DĚTSKÉ PAPUČE A OBUV

DEMAR

GUMÁKY, SNĚHULE

BEFÁDO

VELKÝ VÝBĚR DĚTSKÝCH, DÁMSKÝCH
A PÁNSKÝCH PAPUČÍ

KUGO

DĚTSKÉ A DOSPĚLÉ TRIČKA A MIKINY

WOLF
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po a St
Út
Čt a Pá
So

ZAVŘENO
9:00 - 11:00 14:30 - 17:00
14:30 - 17:00
8:30 - 11:00

783 83 T

70,

.: 606 827 191

POZVÁNKA
Slavnostní otevření

Revitalizace veřejného prostranství v centru Medlova
které se uskuteční

15. října 2016 ve 13 hodin
před Obecním úřadem
Občerstvení zajištěno!
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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

Z
Skončily prázdniny a naše mateřská škola opět přivítala 1. září děti. Nové i ty, které již do mateřské školy docházely. Paní učitelky
vyzdobily chodby, šatny i třídy a připravily pro děti nové hračky a didaktické pomůcky. Do jedné třídy jsme dostali velmi moderní
pomůcku, interaktivní panel MultiBoard s výukovými programy pro realizaci vzdělávacích cílů Rámcového vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání. Využívání této tabule bude velkým pokrokem v modernizaci vzdělávání v naší mateřské škole.
Po prázdninách nás čekalo ještě jedno překvapení v podobě ﬁnančního daru, který nám věnovali hosté restaurace Obecní dům
manželů Bednaříkových. Za věnované peníze pořídíme látkový padák pro pohybovou výchovu dětí. Touto cestou děkuji manželům
Bednaříkovým a všem, jistě velmi spokojeným hostům jejich restaurace, kteří se rozhodli věnovat nám tento milý dárek.
Vojtková Alena, vedoucí učitelka Mateřské školy Medlov

S
V průběhu školního roku 2016 – 2017 budou v naší základní škole probíhat tyto
sběrové aktivity: SBĚR PET VÍČEK – program zaměřený na podporu handicapovaných dětí (sbíráme víčka pro Elišku z Olomouce a Honzíka z Troubelic).
SBĚR BATERIÍ (projekt RECYKLOHRANÍ) - recyklační program realizovaný pod záštitou MŠMT České republiky, který je zaměřený na sběr použitých
baterií (sbíráme baterie: ze svítilen, hraček, elektroniky, dálkových ovladačů,
mp3 přehrávačů, mobilních telefonů, atd.).
SBĚR STARÉHO PAPÍRU - každoroční soutěž ve sběru starého papíru, která
bude probíhat na konci května 2017.
Mgr. Bc. Kateřina Antesová

E

L
Ve středu 14. září se žáci 6., 7., 8. třídy
zúčastnili zajímavé exkurze v meteorologické stanici v Luké u Litovle. Je
to jedna z 19 profesionálních meteorologických stanic v České republice.
Všechny tyto stanice jsou plně automatizovány. Vedle základních fyzikálních
vlastností přízemní atmosféry se zde
měří i znečištění ovzduší a radioaktivita.
Meteorolog a náš průvodce pan Michal
Slouka nás seznámil s venkovními přístroji na loučce před stanicí, provedl nás
stanicí a mohli jsme si prohlédnout i terasu s dalšími přístroji. Pan Slouka nám
ukázal různé druhy teploměrů, vlhkoměrů, srážkoměrů, detektor bleskových
výbojů. Dověděli jsme se, jak se určuje
viditelnost, průměrná teplota pro předpovědi počasí aj. Předvedl nám, jakým
způsobem se posílají naměřená data do
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centrály v Praze, jak se dále zpracovávají informace ze všech meteorologických
stanic ČR. Z exkurze jsme si odnesli nové
poznatky a zkušenosti, které se nám určitě
budou hodit do hodin zeměpisu a fyziky.
Náš výlet na Litovelsko neskončil, využili jsme blízké vzdálenosti Javoříčských
jeskyní a vydali se na prohlídku. Podzemní systém Javoříčských jeskyní vytváří komplex chodeb, dómů a propastí.
Byly vytvořeny v ostrůvku devonských
vápenců v okolí potoku Špraněk. Část
jeskyní byla objevena v roce 1938. Někteří žáci poprvé vešli do jeskyní a dozvěděli se, čemu se říká brčka, stalaktit,
stalagmit. Uviděli zblízka netopýry, konkrétně vrápence malého. Přes zimu jich
prý v jeskyních přezimuje přes pět tisíc.
Tato středa byla pro nás velmi poučná
a těšíme se na podobné exkurze.
Mgr. A. Rusínová a 8. třída

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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