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V minulém článku byla řeč o jedné z pravěkých osad u Králové, ale ta zde nebyla jediná. Druhá osada v okolí Králové ležela
u silnice do Úsova a část její plochy se nachází na katastru Hlivic. Byla obývána před necelými třemi tisíci lety, tedy na prahu doby železné a to tak zvanou platěnickou kulturou. Protože
archeologicky lze prozkoumat pouze objekty zahloubené do
země, o ostatních stavbách toho mnoho nevíme. Proto neznáme
ani podobu obydlí, která patrně svou srubovou konstrukcí do
země vůbec nezasahovala. Kromě běžných jam na těžbu hlíny
a skladování obilí však byla objevena výjimečná jáma, ve které
němečtí archeologové rozeznali primitivní pec na tavbu železné
rudy. Takto staré zařízení náleží mezi úplně nejstarší na Moravě
a pochází z doby, kdy se zde lidé technologii výroby železa teprve
učili. Podoba jámy s pecí je zaznamenána mimo jiné na několika
výkresech, z nichž můžete na obrázku vidět její půdorys. Tento
typ pece patří k těm úplně nejjednodušším možným, ale přece
svůj účel splnit dokázal a vyprodukoval železo. Pravěcí hutníci
nejdříve vykopali mělkou oválnou jámu, nad kterou postavili dřevěnou střechu, čímž vznikla dílna. Na jejím okraji pak vykopali
menší jámu s průměrem asi půl metru, avšak asi metr hlubokou.
Do ní nacpali směs dřevěného uhlí a železné rudy a vše zapálili.
Po několika se ruda roztavila a usadila na dně jámy. Surovina se
poté ještě dočistila a byla připravená k použití. Pravěký kovář z ní
již mohl dělat sekery, meče, srpy, zkrátka to, co bylo potřeba.

II.

alespoň v oblasti vzhledu ho železo nedokázalo překonat. Železná
ruda se v Evropě objevuje poměrně hojně. Měď a cín, tedy suroviny pro výrobu bronzu se museli dovážet podobně jako již zmíněný
kámen na obrovské vzdálenosti. Měď se k nám dostávala nejspíše
z Alp, cín pak má svá naleziště v Krušných horách.
Nejslavnější nálezy z Králové byly objeveny již před více než
osmdesáti lety a od té doby se archeologům štěstí vyhýbalo. Snad
proto, že po odsunu německých obyvatel nezbyl zde v okolí nikdo s takovým nadšením. Archeologové z Olomouce či z Brna
nedokázali plně zastat práci, kterou předtím dělali s velkou péčí
uničovští muzejníci. V dnešní době by případné výzkumy provádělo Archeologické centrum Olomouc, ale Králová v posledních letech žádné objevy nenabídla. Až nyní. Nejnovější objevem, kterým se Králová může pyšnit, je kolekce bronzových
srpů, které byly nalezeny nedaleko lesa Doubravy. Nález učinil
jeden z místních občanů, kterému tímto děkuji, že mě informoval
o svém nálezu. Je to totiž jediný takto rozsáhlý objev bronzových
předmětů z Králové. Jedná se o bronzové srpy, které byly někdy
mezi lety 1400–900 před naším letopočtem, zakopány do země.
Ovšem důvod proč tak někdo učinil je sporný. Vodítkem může
být, že všechny srpy byly ještě před zakopáním rozlámány. To
bylo v době konce doby bronzové zcela běžné. Některé teorie tvrdí, že takové nálezy nacházíme na posvátných místech jako oběti
pro bohy. Rozlomené by tak byly z rituálního důvodu, ale jistě
také z důvodu praktického. Kdyby to neudělali, hrozilo by, že je
později někdo vykope a bude dále používat. Jiné teorie tvrdí, že
leží podél kupeckých cest a zakopali je zde obchodníci, ale kde
je pravda se asi s jistotou nedozvíme. Srp byl v té době ještě jediným nástrojem, kterým bylo možné sklidit obilí, na kosy si museli lidé několik století počkat. Tehdejší zemědělci ještě pěstovali
obilí, které nebylo vyšlechtěno tak, aby po vyzrání zadrželo zrno
v klasech. Proto museli sklízet opatrně, jinak by se jim celá úroda
vysypala na zem. Kosa přišla na řadu až v posledních několika
staletích před Kristem, kdy už tenhle problém nemuseli řešit. Ve
třetím závěrečném článku se dočtete o významném mohylovém
pohřebišti u kopce Bradlec v Doubravě.
Vladimír Horn

Půdorys pece na tavbu železa v dobové dokumentaci
(Archiv ACO)

Jeden z rozlámaných srpů
nalezených u Králové.

Právě díky tomu, že se v okolí železná ruda nachází zcela volně na
povrchu, zdroj vody je nedaleko a lesy potřebné k výrobě dřevěného uhlí se nacházely všude okolo, byly zde velmi vhodné podmínky pro takovou činnost. Až do této doby lidé dokázali dokonale
ovládnout technologii výroby bronzu, z něhož vyráběli šperky,
zbraně, pracovní nástroje a podobně. Jenže na počátku prvního tisícileté se do Evropy začala z Předního východu šířit znalost nové
technologie, která měla poznamenat lidské dějiny, a to znalost
tavby železné rudy. Železo má mnohem lepší vlastnosti. Oproti
předchozímu bronzu je tvrdší, kujnější a hlavně je mnohem dostupnější. Z bronzu se, ale i dlouho poté vyráběli šperky, protože

K vypracování článku byly použity kopie nálezových zpráv z archivu bývalého
městského muzea v Uničově, uložené v Archeologickém centru Olomouc. Dále
byla použita následující literatura:
Horáková - Jansová, L. 1932: Prehistorické nálezy v roce 1930 a 1931, Památky archeologické 38, 92-98.
Horáková - Jansová, L. 1932: Prehistorické výkopy a nálezy v roce 1932, Památky archeologické 39, 87-90.
Kalábková, P. - Hlava, M. - Šlézar, P. 2015: Příběhy uničovské archeologie. Uničov.
Trňáčková, Z. 1969: Archeologická sbírka bývalého městského muzea v Uničově, Archeologické rozhledy XV, 74-87.
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* * * *

RADNICE

* * * *

Svoz plastového odpadu proběhne v úterý dne 18. 12. 2018. 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.
* * * *

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

J

* * * *

:
Valentová Marie
Macejko František
Kolda Jaroslav
Štětinová Zdeňka
Mertová Františka
Vyroubalová Růžena

87 let
82 let
78 let
76 let
74 let
71 let

Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov

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

KULTURA * * * *
H

K

Letošní Halloweenská stezka se konala v pátek 26. 10. 2018.
Začátek byl v 18hod a stezku jsme tentokrát vedli středem vesnice. Start byl u pomníku na návsi a pak už bylo na dětech, aby
si našly cestu na jednotlivá stanoviště. Tu jim osvětlovaly vyřezávané dýně, strašidelné lampiony a svícny. Na začátku stezky
dostaly děti hrací kartu a musely obejít 6 stanovišť. Na každém
čekalo na děti strašidlo se soutěžními úkoly. Stanoviště nám obsadili upíři, čarodějnice, smrtka a poslední patřilo věštkyni Eržice, která dětem předpověděla budoucnost.

P

K

Nedělní odpoledne 7. 10. jsme si zpříjemnily podzimním tvořením. A kde jinde než opět u Evičky Trnkové v našem obchodě
potravin v Králové. Sešlo se nás 12 žen a doslova jsme se vyřádily . Vyráběly jsme podzimní svícny a věnečky na dveře. Les
nám k tomu nabídl velkou škálu ozdob, jako např. kaštany, žaludy, bukvice, šípky, suché trávy, barevné listy stromů. Opravdu,
bylo z čeho vybírat a fantazii se opět meze nekladly. Už se moc
těšíme na to vánoční a věřím, že se sejdeme opět v tak hojném
počtu a dobré náladě.
Za splnění úkolů dostávaly děti do hracích kartiček razítka a ty
pak v cíli proměnily za sladkou odměnu a diplom. Bylo zajištěno i občerstvení. Pro děti byl připravený čaj, párek v rohlíku
a pro dospělé svařené víno.
Mile nás překvapilo, kolik dětí přišlo v masce, nebo s lampionem
a jak si večer užily, jejich reakce byly někdy opravdu odzbrojující. Oproti loňskému prvnímu ročníku nám počasí přálo. Ale
co nám nepřálo, byla technika. Neproběhlo hlášení naší stezky
v rozhlase v obci Králová a nějaký duch zařídil, aby upoutávka
na Hallowenskou stezku nevyšla ani ve zpravodaji. Avšak i přes
tyto nepříjemnosti byla účast hojná, dokonce jsme poznali i známé tváře ze Střelic, Uničova, Úsova a Litovle a proto nás těší, že
se povědomí o stezce dostalo až za hranice naší obce .

Za všechny Věra Studená

Věra Studená a Hana Seichterová
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Kruh přátel hudby, Obecní úřad Medlov
a Nadace Českého hudebního fondu
pořádají v neděli

25. listopadu 2018
ve 14.00 hodin
v kulturním sále
na Obecním úřadě v Medlově

KONCERT
PRO DVĚ VIOLONCELLA

Meteor Hlivice a obec Medlov
zvou občany Hlivic a blízkého okolí na

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMEČKU
V pátek 30. listopadu v 16:30

si můžete poslechnout pásmo koled hlivických školáků,
ochutnat punč alko i nealko a hlavně se v čase
nadcházejícího adventu potkat a popovídat si, k čemuž
je v dnešní hektické době stále méně příležitosti.

Účinkují : Jiří H o š e k
Dominika W e i s s - H o š k o v á
Srdečně zvou pořadatelé !!!

Obecní úřad Medlov a Kulturní komise obce Medlov Vás zvou na

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMEČKU
v neděli 2. prosince 2018 v 16:30 hod.
u Obecního úřadu v Medlově
Vystoupení si připravili
trubači Vojta Konrád, Karolína Vrzalová
a soubor rodičů a dětí MedHÚZa.
Pro děti budou připraveny perníčky,
na zahřátí čaj a dospělí si budou moci zakoupit punč.
na
nč
č
Srdečně zvou pořadatelé!!!
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Obec Medlov a občané z místní části Králová
Vás srdečně zvou na

Obecní úřad Medlov
a občané z místní části Králová
Vás srdečně zvou
na

SETKÁNÍ
S MIKULÁŠEM

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMEČKU

ve středu 5. 12. 2018 v 17 hodin
na návsi v Králové
Pod rozsvěcených stromečkem na Vás bude
čekat Mikuláš, anděl a na ty zlobivější i čert.
Připravte si básničky a písničky,
určitě Vás za ně Mikuláš odmění.

Kdy: 1. prosince 2018 od 16:30 hod.
Kde: na návsi u pomníku v Králové

Chybět nebude něco na zahřátí
pro děti i dospělé.

Těšit se můžete na speciální královecký
punč, tradiční dětský punč, něco malého
k zakousnutí a také na vánoční koledy.

Těší se pořadatelé

Přijďte si společně s námi přiblížit atmosféru
nastávajících Vánočních svátků.
Těší se pořadatelé

Kulturní komise Obce Medlov Vás všechny srdečně zve na

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÍLNIČKU
22.. adventní
advent sobotu 8. prosince 2018 od 15 hodin
malém
nnaa m
al sále Obecního domu v Medlově.
PPro děti bude připraveno i malé pohoštění.
Na všechny se těší pořadatelé.
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Spolek Turisté Medlov pořádá

Mikulášský
pochod 2018
(předvánoční setkání turistů)

v sobotu 1. 12. 2018
Start: 10.30

hod - Klubovna spolku (bývalá pekárna)
Cíl: Klubovna spolku
Trasa: Medlov - Račůvka - Pískov
(kaple sv. Antonína Peduánského) - Troubelice - Dědinka - Medlov
Informace: turistemedlov.cz

SPOLEK TURISTÉ MEDLOV,
pořádá v sobotu 29. prosince 2018 zájezd na

„Vánoční pochod kolem
Bouzova“
Odjezd:
Návrat:
Cena:

8,00 hod – Medlov náves
15,30 hod odjezd z Bouzova
50 Kč - zahrnuje dopravu autobusem

Přihlášky včetně platby:
Pavel Pospíšil, Medlov 136, tel. 605 581 925
e-mail: ppospisilm@seznam.cz
www.turistemedlov.cz
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ŠKOLNÍ

ZPRAVODAJ

Prázdniny ve školním roce 2018/2019
Vánoční: 22. prosince - 2. ledna 2019, vyučování od 3. ledna 2019
Pololetní: 1. února 2019
Jarní: 11. - 17. března 2019
Velikonoční: 18. dubna 2019
Hlavní: 29. června - 1. září 2019
Mgr. Jitka Zíková

F
Dne 17. 10. 2018 byli naši prvňáčci foceni do deníku Olomoucko. Jedná se o seriál, ve kterém budou v průběhu několika měsíců
představeni žáčci prvních tříd z každé školy v zemi.
Na nástup do školy se totiž nezapomíná a patří k jedněm z nejemotivnějších zážitků v lidském životě. Vzpomíná na něj určitě každý
z nás a právě proto, že je to nezapomenutelný okamžik, rozhodlo vedení deníku o vytvoření tohoto seriálu.
Mgr. Lenka Králová
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V pondělí 22. října proběhl na naší škole další projektový den. Žáci 5. – 8.
třídy se dozvěděli, co je vlastně mimořádná událost (povodeň, zemětřesení,
únik nebezpečných látek), zkusili si zabalit nejnutnější věci do evakuačního
zavazadla, dozvěděli se o signálu všeobecné výstrahy, přenesli do bezpečí
zraněnou osobu, kterou ovšem předtím řádně ošetřili. Nejvíce zajímavé pro
ně myslím bylo stanoviště s únikem nebezpečného plynu. Zde museli použít
prostředky osobní ochrany (čepice, brýle, pláštěnka, šátek, sáčky/rukavice na
rukou) a zdolat mnoho překážek. (Pamětníci určitě zavzpomínali na brannou
výchovu.) Nakonec s třídními učiteli vyplnili souhrnný test. Celou dobu žáci
pracovali ve dvojicích. Zkusili si tak spolupracovat a vzájemně se podporovat, důvěřovat si v nebezpečných situacích. Nejlepší dvojice byly: v 5. třídě
Lucka Tomanová a Lucka Králová, v 6. třídě Hedvika Smyčková a Lukáš Cupal, v 7. třídě Matěj Smyčka a Lukáš Pecher a v 8. třídě Michaela
Bittnerová a Tereza Snopková. Dostali malý dárek v upomínku. Všem gratuluji! A jako nejhezčí z celé školy jsem vyhodnotila báseň Zdeničky Janků z osmé třídy:

Siréna zvoní, lidé se bojí.
Kufry si balí, stačí jen malý.

Potřebné věci, NE ledničku s hrnci.
Pak se jen schovat, v přežití doufat.

Chtěla bych ještě poděkovat za pomoc vyučujícím a žákům deváté třídy, kteří byli na stanovištích.
Mgr. Jitka Zíková,
Fota Dana Kristová
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V rámci projektu jsme s žáky 9. třídy zorganizovali v říjnu Odpadový projektový den v naší mateřské škole. Jeho cílem bylo seznámit děti s druhy odpadů, s jejich tříděním a opětovným využitím, tzv. recyklací. Děti se naučily poznávat barvy odpadových nádob
a umístily si na chodbu a do svých tříd nové odpadové nádoby na papír, plasty a směsný odpad. Na stanovištích, která si pro ně deváťáci připravili, plnily jednoduché úkoly - skládaly puzzle, zkoušely odpadky správně třídit, hrály odpadové pexeso a poznávaly na
obrázcích další druhy odpadů. V průběhu měsíce října pak některé děti se svými rodiči v rámci soutěže „Figurky z odpadů“ vyrobili
z odpadků opravdu krásné a nápadité ﬁgurky. Všem patří veliká pochvala za originální nápady. Rádi bychom také poděkovali
všem učitelkám a paní uklízečce za spolupráci při organizování této aktivity.
Mgr. Bc. Kateřina Antesová

O

II ZŠ

MŠ M

V průběhu měsíce října probíhaly v naší škole i některé další aktivity, jejichž společným tématem byly odpady:
KOMPOSTOVÁNÍ byla aktivita zaměřená na zpracování bioodpadů. Žáci 9. třídy založili a spolu s dětmi ve školní družině pečují
o vermikompostér, v němž žijí ve speciálním substrátu žížaly (speciální kalifornský druh). Díky jejich činnosti dochází k rozkládání
bioodpadů. Získává se tak vermikompost, což je výborné hnojivo pro rostliny.
ODPADOVÉ TVOŘENÍ je název školní soutěže zaměřené na výtvarné využití různých druhů odpadů. Žáci vyráběli výrobky z odpadového papíru, plastů, nápojových kartonů a dalších odpadků. Všechny jsou umístěny k prohlédnutí na školní výstavce na chodbě školy.
Mgr. Bc. Kateřina Antesová

F
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Ve čtvrtek 27. září jsme se zúčastnili prvního ﬂorbalového turnaje v tomto roce. Ze čtyř týmů jsme se umístili na 3. místě. Nejlepším střelcem turnaje se stal Adam Mako, blahopřejeme. S celým turnajem jsme byli velmi spokojeni, každý se bavil a výborně si
zahrál. Umístění jednotlivých škol: 1. Troubelice, 2. Gymnázium Uničov, 3. Medlov, 4. Dlouhá Loučka. Zápasy, které nás ještě do
konce roku čekají: 6. 11. okrskové kolo s ASŠK chlapci 6.-7. třída, 8. 11. s ČEPS I. stupeň, 20. 11. okresní kolo s ASŠK starší dívky.
Držíme všem týmům palce k dosažení co nejlepších výsledků.
Mgr. A. Rusínová

Z
Klub vytrvalostních sportů Šumperk ve středu 24. října uspořádal pro žáky ZŠ Medlov
a ZŠ Borów na Skalkách závody v orientačním běhu. Velké díky patří především Zdenkovi Janů, který zorganizoval všechny závody v Medlově a zpracoval mapu Medlova
a Skalek. Děti si mohly zvolit ze čtyř druhů obtížnosti tratí – podle délky a množství
umístěných kontrol. Každý závodník běhal s elektronickým čipem a mapou a mohl
si vyzkoušet všechny obtížnosti. Závodu se zúčastnilo celkem 88 závodníků. Časy
uvedeny v minutách.
Výsledky: 4. třída – trať C: 1. Jakub Lorinc 5:57, 2. Noemi Smyčková 8:26,3.
Anežka Kovářová 9:33, 4. Marie Běhůnková 10:45, 5. Vojtěch Nerušil 11:01 (z 15
závodníků).
5. třída - trať B: 1. Kvido Krajča 14:10, 2. Silvestr Jurek 15:02, 3. Matouš Benda
15:43, 4. Lucie Tomanová 23:04, 5.Pavel Nevrlý 26:59 min. trať A: 1.Kvido Krajča
22:53, 2.Silvestr Jurek 24:35, 3. Matouš Benda 25:41, 4.Zbyszek Szejn 39:01 (ze 17 závodníků), 5. Weronika Flis 50:53 min. (z 8
závodníků).
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6. třída – trať B: 1. Andrea Malá 14:57,2. Hynek Krejzlík 15:24, 3. Michal Horák 17:14, 4.Michal Kyncl 18:22,5. Richard Vašíček
19:45, 6. Anna Angetterová 20:44 (z 12 závodníků).
7.-9. třída – trať D (nejobtížnější) chlapci: 1. Patrik Sedláček 25:36,2. Marek Lorinc 29:47, 3.Ondřej Kuraj 29:58,4.Miroslav
Roland 31:11,5. Cesary Mrozowski 31:28 (z 21 závodníků); dívky: 1. Lucie Škabrahová 30:33, 2. Zdeňka Janků 34:17, 3. Michaela
Bittnerová 35:32, 4. Viktoria Lach 38:44, 5. Lucie Zemánková 39:56 (z 12 závodníků); trať B 1. chlapci: Patrik Sedláček 7:22,2.
Marek Lorinc 8:17, 3. Mojmír Coufal 15:16, ( z 9 závodníků), dívky: 1.Lucie Škabrahová 8:56, 2. Michaela Bittnerová 11:55, 3.Adriana Kotlářová 12:45, 4. Zdeňka Janků 13:11(z 10 závodnic); trať C : Patrik Sedláček 3:35, 2. Marek Lorinc 4:23,3. Ondřej Kuraj
4:25, 4. Miroslav Roland 4:31.
Mgr. A. Rusínová

M
Již 15. ročník Medlovského crossu proběhl ve čtvrtek 25. října na Skalkách Medlov. Několik týdnů bylo slunečno a teplo, bohužel den závodu
se pokazil, proto asi ne nadarmo jsme pojmenovali tento závod cross.
Tento ročník byl rekordním, zúčastnilo se ho 178 závodníků. Jako každým rokem předběžci závodu byli žáčci 2.- 5. třídy ZŠ Medlov a letošní
rok i poprvé žáci ZŠ Borów.
Výsledky: 2.-3. třídy chlapci – 1. Martin Horák, 2. Josef Boxan, 3. Šimon
Benda, dívky – 1. Emma Krajčová, 2. Kateřina Tomanová, 3. Anna Kuchařová. 4.-5. třída chlapci – Filip Plachý, 2. Antoni Gorniak, 3. Silvestr Jurek,
dívky – Marie Běhůnková, 2. Amelia Korolewicz, 3. Dorota Smyčková.
Po slavnostním zahájení 15. ročníku panem ředitelem O. Schulzem
a panem starostou J. Zahradníčkem se všichni závodníci a všichni žáci ZŠ a MŠ Medlov odebrali před vlastním závodem k pomníku
volyňských Čechů, aby společně uctili 100. výročí založení Československé republiky. Po čs. hymně a po proslovu o vzniku ČSR
celá škola sborově zazpívala píseň Ach synku, synku za doprovodu violoncella a několika ﬂéten žákyněk školy. Na závěr se pod
dohledem všech přítomných (asi 270) zasadil jubilejní strom republiky - lípa. (Foto Mgr. J. Smyčková)
Výsledky hlavního závodu:
Celkové hodnocení škol: 1. Rýmařov, 2. Gymnázium Uničov, 3. U Stadionu
Uničov, 4. Šumvald, 5. Medlov, 6. Troubelice, 7. Haškova Uničov, 8. Dlouhá
Loučka, 9. Borów.
V mladších žákyních 6.-7. třída nás reprezentovala V. Kuchařová (11.), A. Angetterová, T. Angetterová, N. Juráňová, ve starších žákyních 8.-9. třída byla
nejlepší z Medlova Klára Ryšavá (15.), dále Lucie Zemánková, Adriana Kotlárová. Ve starších žácích 8.-9. tř. zabojovali Patrik Sedláček (8.), Mojmír Coufal, Michal Angetter. Nejlepším naším týmem se stal tým MLADŠÍCH ŽÁKŮ
6.-7.třída, Lukáš Bittner vyhrál v mladších žácích, dále běželi Michal Horák
(5.), Daniel Janča (12.), II.
tým mladší žáků: Matěj
Smyčka, Michal Kyncl,
Hynek Krejzlík.
Všem závodníkům naší školy patří velké díky za výborné zvládnutí trati, za odolnost vůči nepřízni počasí a za boje sami se sebou.
Velké díky patří pracovníkům veřejné zeleně obce Medlov za jejich pomoc
a ochotu při organizačním zajištění chodu celého závodu. Děkujeme sponzorům Melites Medlov, GEMI M.Gebauer Šumperk, O+Z F.Krňávek Vikýřovice, paním kuchařkám za teplý čajíček a všem pedagogům a zaměstnancům, kteří se zapojili, pomohli a zasloužili za plynulost celého závodu.
Mgr. A. Rusínová

LYŽAŘSKÝ A SNOWBOARDOVÝ KURZ,
Pořádáme jako každý rok týden na horách pro žáky ZŠ a MŠ Medlov. Místo pobytu: Jeseníky, Hynčice pod Sušinou, chata Erlina.
Vyjíždíme od neděle 6. ledna do pátku 11. ledna 2019. Žáci se budou učit základům jízdy na snowboardu nebo na lyžích, pokročilí budou
pilovat techniky jízdy, slalomu, skoky a různá zábavná cvičení. Zájemci ze 4.-9.třídy se mohou dohlásit nejpozději do 23. listopadu.
Mgr. Andrea Rusínová

ZPRAVODAJ OBCE MEDLOV vydává Obec Medlov, č. p. 300, 783 91 Medlov, IČ: 575666, DIČ: CZ00575666,
tel.: 585 001 221, www.obecmedlov.cz, periodický tisk územního samosprávného celku, nákladem 650 výtisků,
Redakční uzávěrka je vždy 30. den v měsíci, kdy je možno na Obecní úřad v Medlově odevzdat příspěvky
v elektronické podobě nebo zaslat na emailovou adresu: podatelna@obecmedlov.cz
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