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Pestré peripetie hospodářského, společenského i kulturního
vývoje obce Medlova a jeho místních části v pravěku, z nejdelšího období dějin lidstva, ze kterého nejsou známy a nezachovaly se žádné písemné prameny, by nemohly obohatit již vydané
hodnotné publikace o její historii z literárních dílen nadšených
autorů, nebýt dešifrovaných pramenů archeologické povahy
osvětlujících zásadní otázky o svébytném způsobu každodenního života našich předků. Pod dlažbou, dvorky a zahradami, po
kterých chodíme; pod stezkami, silnicemi a ulicemi, po kterých
cestujeme, ale také v nitru lesů, polí a luk, na kterých hospodaříme; v podzemí domů, kostelů a dalších budov, které využíváme,
jsou skrytá jedinečná svědectví o prehistorii našich obcí a měst
– též obce Medlova.
Prvý souborný pohled na pravěké dějiny obcí Medlov, Zadní
Újezd, Králová a Hlivice byl nastíněn do dnešních dní věhlasnými uničovskými archeology - od jejichž narození letos uplynulo
150 let - Karlem Schirmeisenem a Vinzenzem Reimerem a houževnatou a pečlivou správkyní muzejních sbírek Marií Manethovou - narozenou v Uničově před 120 lety. Jejich význačným
dílem (důsledným mapováním nálezových lokalit v Medlově
a jeho okolí, striktním dodržováním jednotné terénní kresebné,
písemné či fotograﬁcké dokumentace, dbalým vedením archivu
nálezových zpráv z obce, prováděním konsekventní konzervace
nebo evidence nálezů) se i naše část severomoravského regionu začlenila do antologie literárních laických i odborných děl
o pravěkých památkách Moravy. Nálezy z Medlova doplňovaly
úctyhodnou uničovskou sbírku, která při převodu do olomouckého muzea čítala 75.000 předmětů. Pomocí výzkumů se Schirmeisenovi, Reimerovi a Manethové podařilo doložit všechna
období našich nejstarších regionálních dějin.
Tak například v listopadu 1930 a v září 1932 bylo mezi katastry obcí Králová a Hlavice zachyceno slezkoplatěnické sídliště;
v červnu stejného roku došlo jihovýchodně od obce Králové při
stavbě silnice do Benkova k vykopání tří jam z období výskytu
lidu s moravskou malovanou keramikou, nálezovou zprávou je
na stejné lokalitě též potvrzeno epilengyelské osídlení. V Medlově u dolu Barbora pracovníci uničovského muzea v r. 1943
odkryli jámu kruhovitého půdorysu, na jejímž dně byly pochovány ve skrčené poloze žena a dítě. V zásypu hrobu se vyskytovaly zlomky lengyelské keramiky. Ve stejném roce archeolog
K. Schirmeisen pojednal ve své zprávě o nálezu lokality lidu
kultury s lineární keramikou zjištěné v Králové. Na katastrech
obcí Zadní Újezd, Králová, Hlivice i Medlova doložili existenci
lidu kultury lužických popelnicových polí prostřednictvím objevených zemědělsko-řemeslnických sídlištních areálů. Sběry ze
Zadního Újezda potom reprezentují osídlení našeho kraje již od
mladého paleolitu (přibližně 40000-10000 př. n. l.).

K osobám, které letos připomínají jejich kulatá výročí, a bez
jejichž práce by se naše obce nemohly honosit přílišným sebevědomím pramenícím z jejich dávnověkého původu, předkládám
skromné medailony:
Důstojník rakousko-uherské armády Ing. V. Raimer
(13. 4. 1868, Brníčko – 11. 1. 1938) absolvoval nižší reálné gymnázium v Uničově, ve studiích pokračoval v Olomouci a Brně.
Vojenskou technickou akademii ukončil v hodnosti poručík
v r. 1889. Byl činný ve Vídni, kde založil rodinu a s manželkou
pečoval o svého syna. Během Velké války sloužil v Čechách,
v Polsku a v Itálii, kde získal řadu vysokých válečných vyznamenání, a to včetně rytířského kříže a železného kříže II. stupně.
Jeho povýšení do hodnosti generála překazil rozpad monarchie,
po vzniku Československa byl penzionován a přestěhoval se do
Uničova, působil v jeho městské správě i v řadě spolků - podařilo se mu zorganizovat muzejní spolek a od r. 1923 spravoval
uničovské muzeum a publikoval v oboru archeologie.
Přírodovědec, učitel a archeolog K. Schirmeisen (13. 12. 1868,
Žamberk – 11. 8. 1958, Ahrweiler) vystudoval učitelský ústav
v Brně, působil zde na německé měšťanské škole jako učitel a ředitel, mezi léty 1901-1917 vedl mineralogicko-geologické oddělení
Zemského muzea v Brně, od r. 1918 zastával funkci ředitele školy
v Uničově, též působil v nové pobočce Státního archeologického
ústavu v Brně. Od 90. let 19. století prováděl archeologické výzkumy například v jeskyních Moravského krasu, na Stránské skále, ve
30. letech 20. stol. i na Uničovsku a Krnovsku.
Moravská archeoložka německé národnosti, dcera uničovského kováře Marie Manethová (14. 8. 1898, Uničov
– 31. 12. 1971, Západní Německo) se významným dílem,
v rámci své práce pro Městské muzeum Uničov, přičinila na
vzniku a zachování rozsáhlé uničovské archeologické sbírky,
která sestávala i z nálezů učiněných na katastrálních územích
medlovských obcí. Koncem II. světové války archeologickou
sbírku ukryla do protileteckého krytu, proto přečkala závěr
válečného běsnění bez úhony. Příběh o objevování Mizzi Manethové na Uničovsku skončil 22. 10. 1946 nuceným transportem do Fellbachu u Stuttgartu, kde v r. 1958 otevřela místní muzeum, jemuž se věnovala až do své smrti.
Zlatá éra vyhledávání, zkoumání a třídění hmotných památek důležitých pro studium starších fází vývoje lidské společnosti v Medlově a jeho místních částech sice zánikem uničovského
muzea skončila, avšak z jejího přínosu čerpají i nadále soudobí
historici, badatelé, archeologové či občané mající zájem o dějiny pravěké epochy své obce.
Antonín Hampl, správce Vesnického muzea Želechovice
zdroje k dispozici u autora
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* * * *

RADNICE

* * * *

Svoz plastového odpadu proběhne v úterý dne 5. 6. 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.
* * * * * * * * * * * * *
Svoz BIO odpadu proběhne 18. 5. 2018 a 1. 6. 2018.
* * * * * * * * * * * * *
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V Ý B Ě R P O P L AT K Ů P R O R O K 2 0 1 8
Poplatek TDO

výše poplatku je po schválení Zastupitelstvem obce Medlov 330,-Kč na osobu. Poplatek je vybírán na
celý rok 2018 a nelze jej hradit na splátky !
Poplatek je splatný do 30. 6. 2018.
Poplatek je vybírán v pokladně OÚ Medlov a to:
PONDĚLÍ a STŘEDA 08:00 – 17:00 hod., (polední přestávka je od 12:00 – 12:30 hod.)
Upozorňujeme občany, že v jiné dny nebude možné poplatky v pokladně obecního úřadu uhradit.

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA POPLATKŮ
Bezhotovostní platbu proveďte převodem na účet u peněžního ústavu:
Peněžní ústav
Číslo účtu
Česká spořitelna, a.s.
1801225319
Platbu za odpady a platbu ze psů je nutno hradit jednotlivě a rozlišit variabilním symbolem.

Kód banky
0800

Variabilní symbol musí mít 10 míst. Vpisujte následovně:
1. uveďte konstantní čtveřici čísel:

1337 – v případě platby poplatku za odpady

2. uveďte dvojčíslí označující část obce:

01 – Medlov
02 – Králová
03 – Hlivice
04 – Zadní Újezd
3. do zbývajících políček uveďte číslo popisné vašeho domu (např. č.p. 5 – 0005, č.p. 41 - 0041, č.p. 250 – 025)
Příklady sestavení variabilních symbolů:
- občan Medlova s číslem popisným 199 hradí poplatek za odpady:
- občan Králové s číslem popisným 11 hradí poplatek za odpady:
- občan Hlivic s číslem popisným 76 hradí poplatek za odpady:
- občan Zadního Újezdu s číslem popisným 5 hradí poplatek za odpady:

1337 01 0 199
1337 02 00 11
1337 03 00 76
1337 04 000 5

VS: 1337010199
VS: 1337020011
VS: 1337030076
VS: 1337040005

Občané si mohou při platbě poplatku za tuhý domovní odpad vyzvednout 12 kusů pytlů na plasty pro 1 domácnost
na Obecním úřadě v Medlově v době úředních hodin.
* * * *

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

J
Přikrylová Anežka
Chládková Naděžda
Hanáková Růžena
Horáková Anna
Sobotová Ludmila
Štopplová Marie
Hájková Blažena
Kopp Bruno

* * * *

:
91 let
87 let
87 let
86 let
84 let
82 let
80 let
80 let

Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Králová
Medlov
Králová
Králová

Holoubek Josef
80 let
Medlov
Štefek Josef
78 let
Králová
Cupalová Ludmila
76 let
Medlov
Kubišová Anna
75 let Zadní Újezd
Mazochová Miroslava 72 let
Medlov
Zatloukalová Zdenka 71 let
Medlov
Ochránková Anna
71 let
Medlov

V měsíci dubnu oslavil své životní jubileum 70. let pan Antonín Vyroubal z Medlova. V minulém vydání zpravodaje nedopatřením
nebyl uveden mezi jubilanty, tímto se panu Vyroubalovi omlouváme a uvádíme v tomto vydání zpravodaje.
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci!

Ú

: Opustili nás pan Miroslav Zahradníček z Medlova. Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

7. 5. 2018 zemřel ve věku 81 let pan Bohumír Berger. Člověk, který plných 20 let zastával funkci starosty Medlova a zasadil se
o nastartování zásadní proměny naší obce. I když tělo je mrtvé, obraz však v našich duších zůstává. Žádná slova nemohou vyjádřit
zármutek, který v tuto bolestnou chvíli cítíme s pozůstalými. Přejeme jim, aby brzy překonali pro ně tak velkou životní ztrátu.
Jan Zahradníček – starosta obce

V neděli 3. 6. 2018 v 10:00 hod. se v obřadní místnosti Obecního úřadu v Medlově uskuteční vítání nových občánků. Kdo z rodičů
má zájem se tohoto slavnostního vítání občánků zúčastnit, ať se přihlásí na obecním úřadě osobně, telefonicky u paní Krahulcové
585 002 506, 724 242 068 nebo na e-mail: podatelna@obecmedlov.cz nebo u paní Kropáčové 585 001 221, 725 131 047 nebo na
e-mail: kropacova@obecmedlov.cz
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* * * *

KULTURA * * * *

Spolek Zadní Újezd se omlouvá
všem dětem, že se dne 2. června
2018 ruší Dětský den v Zadním
Újezdě z časových důvodů.
Těšíme se na Vás v roce 2019.

Spolek rodičů a přátel při ZŠ a MŠ
v Medlově oznamuje, že
Dětský den, který se měl
uskutečnit dne 26. 5. 2018
v Medlově je zrušen.

Meteor Hlivice a obec Medlov
pořádají v sobotu 9. června 2018

HODOVÉ
SPORTOVNÍ
ODPOLEDNE

KÁCENÍ
MÁJE
POZOR ZMĚNA
TERMÍNU ZAHÁJENÍ

Od 13:00 jsou zváni všichni,
kteří se chtějí bavit, soutěžit
anebo se jen tak potkat
a ne sedět doma za pecí.

26.5.2018

Bohaté občerstvení je samozřejmostí,
dobré počasí je objednáno.

ve 14 hod.

S sebou si přineste jen dobrou náladu.

POHOSTINSTVÍ
OBECNÍ DŮM MEDLOV
TÍMTO VÁS VŠECHNY SRDEČNĚ
ZVEME KE KÁCENÍ MÁJE,
POSEZENÍ A PŘIVÍTÁNÍ
PĚKNÉHO POČASÍ.
PŘIPRAVENÉ MÁME
BOHATÉ OBČERSTVENÍ,
SOUTĚŽE A JINÉ.

Od 17:00 nám chvíle pohody
zpříjemní hudebníci kapely STORN
s nefalšovaným „bigbítem“.

PŘIJĎTE SE POBAVIT S DOBROU NÁLADOU
K POSLECHU I K TANCI HRAJE SKUPINA

MTV
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OBEC MEDLOV A SK KRÁLOVÁ VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

HODY V KRÁLOVÉ
Kde: HŘIŠTĚ OBCE KRÁLOVÁ
Kdy: 16.

6. 2018

Program:

10:30 hod. – mše svatá v místní kapličce sv. Víta (náves obce)
14:00 hod. – zahájení hodů na hřišti SK Králová
14:30 hod. – přijede za dětmi Šašek Viky
– dále je připraveno pro děti malování na obličej a skákací hrad
17:00 hod. – kapela ŠLAPETÉČKO z Loštic
– nezapomněli jsme na tanec pro starší
20:00 hod. – hody zakončí kapela LIVIN hodovým karnevalem
Občerstvení: makrely, dobroty z udírny,

které bude samozřejmě i čím zapíjet
Těšíme se, že přijdete s dobrou náladou a že si opět
naše společné hody v Králové užijeme.
Zvou pořadatelé

Kulturní komise Obce Medlov si Vás dovoluje pozvat na
talkshow Zuzany Bubílkové a jejího hudebního doprovodu,
která se koná 14. 10. 2018 v 16:00 ve velkém sále Obecního
domu v Medlově.
Kulturní komise
obce Medlov
opět po roce vyhlašuje

SOUTĚŽ

O NEJLEPŠÍ
HODOVÝ KOLÁČ
Nebojte se, připojte se!
Letos máme připraveny dvě kategorie:
HLAVNÍ KATEGORIE

O nejlepší hodový koláč
ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE
- pro dětské kuchaře do 18ti let.
Jakýkoli slaný či sladký výrobek na téma
Medlovské hody - může jít o zákusek,
dezert, slaný výrobek, zkrátka cokoli,
co se dá sníst 
Tři nejlepší výrobky odměníme medailí
a drobnými cenami.
Zájemci ozvěte se paní
V. Zahradníčkové:
Zahradnickova.V@seznam.cz

731 186 248

Vstupenky bude možno zakoupit od května u pana Miroslava
Bittnera na Obecním úřadě v Medlově po předchozí telefonické
domluvě na tel. čísle: 724 242 069. Cena vstupenky je 90,- Kč.
4

Milí přátelé, příznivci ochotnického divadla a našeho divadelního souboru zvlášť,
je to skoro k nevíře, ale náš divadelní spolek „oslavil“ již 3 roky od svého vzniku. Rok 2017
jsme zahájili opakováním komedie „Scény z rodinného života“ v Medlově. Postupně jsme s ní
měli možnost hostovat v Července, Klopině a Šumvaldě, kde jsme se zároveň touto šestou
reprízou s naším úspěšným představením rozloučili. Naplno se pak rozběhly zkoušky dalších
dvou počinů. První vystoupení, které se konalo 15. září, bylo určeno starším a pokročilejším
občanům na každoročním Setkání seniorů. Letos jsme pak toto představení zahráli ještě s obměnou na místním mysliveckém plese. Jednalo se o parodii na pořad «Tvoje tvář má známý
hlas». Druhé, s názvem «Proč meluzína hvízdá v komíně» mělo premiéru 23. září. V tento
den se na nás přišel podívat i významný host z Prahy - samotná autorka hry. A naši příznivci
nás nezklamali, opět nám bylo dopřáno hrát před vyprodaným sálem. Děkujeme! Tuto pohádku jsme měli čest předvést ještě v Dlouhé Loučce, Klopině, Července a v roce 2018 ještě
v Mohelnici a Písařově. V Dlouhé Loučce jsme hráli pro speciální publikum dětí z místního
Klokánku, kterým jsme chtěli pomoci i jinak. Proto jsme díky sbírce mezi sebou předali po
představení dětem šek na částku 5 000 Kč.
Velmi nás těší pozvání do Olomouce v červnu tohoto roku, na «Ochotnické Hanéhraní», kde
tuto pohádku uvedeme po osmé a naposledy. Doufáme, že ve «velkoměstě» neuděláme se svým
vesnickým představením ostudu.
Na konci loňského roku jsme vybírali ze scénářů na nové představení. Společně jsme se domluvili na komedii pro dospělé, tentokrát z prostředí zemědělského družstva. Pilně ji pro Vás zkoušíme a věříme, že se s mnohými
z Vás zase uvidíme na premiéře.
A abychom naše publikum trochu
napnuli, prozradíme, že v jedné z hlavních rolí se objeví úplně
nový člen našeho souboru.
Nic z toho, co jsme v uplynulé
době dokázali – tu s většími, tu
s menšími úspěchy a diváckou
odezvou – by samozřejmě nebylo
možné bez obětavosti všech členů
našeho souboru. A také bez vás,
milí sousedé! Vážíme si vaší přízně a podpory.
Obrovský dík patří také našim
sponzorům.
Děkujeme tímto především obci
Medlov za podporu a zázemí, které nám poskytuje, panu Ladislavu
Jonášovi za zajištění dopravy kulis do Dlouhé Loučky, paní Ladě Vlasákové s manželem za pomoc při organizaci dopravy a obrovský dík patří ﬁrmě MELITES za zapůjčování dodávky na odvoz kulis do dalších vesnic. Je to pro nás obrovská, jak ﬁnanční,
tak organizační pomoc.
Vaši MedlOchoDi
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* * * *

SPORT * * * *

J

2018

Druhý ročník Josefovského
pochodu je za námi. Povídání
o něm zahájíme poděkováním
dvou účastníků, kteří jej napsali na internetové stránky našeho spolku:
„Včera jsem si k svátku Pepíků nadělil předčasný dárek,
účast na 2. ročníku Josefovského pochodu.
Vloni jsem byl spolu s kamarády velmi mile překvapen
organizací pochodu, výběrem
tras a zejména přístupem pořadatelů. Trošku slabší bylo
počasí, které nám neumožnilo,
kochat se výhledy.
Letos jsme přivítali možnost startovat z „Tróbelec“,
protože je to ze Šumperka i z Olomouce dopravně dostupnější.
Počínaje milým přivítáním na startu, ochotou pořadatelů na
kontrolách a v cíli pochodu jsme si ověřili, že jste přípravu vzali opravdu vážně a dokázali jste vytvořit prostředí, kam se rádi
vrátíme i za rok.
Za sebe i partnerku ještě jednou moc děkuju a přejeme hodně
sil do dalších akcí.
Pepa a Šárka ze Šumperka“.
Plánování a příprava začaly několik měsíců před pochodem.

va 128 turistů z různých míst. Opět nás po roce navštívil pan
Jaroslav z oblasti Osoblahy a pan Otta z Prostějova, který byl
v loňském roce, v 84 letech, nejstarším účastníkem. Další turisté
přijeli z Ostravy, Hlinska, Velkých Opatovic, Šumperka Prostějova, Přerova, Jindřichova ve Slezsku, Olomouce i blízkého
okolí. V neposlední řadě jsme rádi, že pochod oslovil velký počet našich občanů. Těch se na tratě vydalo 34.

Už jsme se zmínili, že v prvním ročníku byl nejstarším účastníkem pan Otta z Prostějova, ročník 1933. V letošním ročníku
tomu tak nebylo. Nejstarším účastníkem byla paní Jarmila ze
Šumperka, ročník 1932. Stejně jako pan Otta si vybrala trať
10 km. Nejmladším účastníkem byl Kryštof z Medlova, ročník
2013. Věkové rozpětí úctyhodné. Je potěšitelné, že si náš pochod vybrali turisté různých generací. Přidáme ještě další statistické údaje. Pochodu se zúčastnilo 57 žen s průměrným věkem 48 roků. Mužů bylo 71 a jejich průměrný věk byl 39 roků.
Z Medlova vystartovalo 109 turistů, z Troubelic 19. Nejvyšší
účast byla na trati v délce 10 km. Tu si vybralo 72 turistů. I přes
velmi chladné a větrné počasí se našli tři cyklisté, kteří se vydali
na 30 kilometrovou trať. I přes toto počasí vládla na tratích dobrá nálada. Ne jinak tomu bylo v cíli, v obecním domě. Účastníci
se občerstvili, popovídali s přáteli a pobavili se. Tahákem byl
náš Josef, ﬁgurína, kterou stvořila Eliška.
Letošní ročník se opravdu vydařil. Jsme rádi, že měsíce
příprav stály za to. Dík tedy patří všem, kteří se o pořádání pochodu zasloužili, členům spolku i dalším příznivcům turistiky
v naší obci. Zvláštní poděkování patří obci Medlov a dalším
sponzorům, bez jejichž podpory by nešlo tak rozsáhlou akci
zorganizovat.
Turisté, kteří nás navštívili, byli spokojeni, což je předpoklad, že se k nám vrátí. Je to také závazek, abychom připravili
další ročník, minimálně na takové úrovni, jako ten letošní. Už
teď vám můžeme prozradit, že díky výstavbě nových cest v okolí Medlova i v lese Doubrava, dojde k aktualizaci našich tras.
Zařazena bude taká opravdu „dospělácká“ trasa. Kolik bude mít
kilometrů? Nechte se překvapit. Těšíme se na Vás, na III. ročníku Josefovského pochodu, 23. března 2019.

Začaly vlastně se závěrem prvního ročníku. S jeho koncem se
už objevovaly první nápady, co bychom měli zlepšit, co udělat
jinak. S druhým ročníkem došlo k rozšíření počtu tras. Pochod
měl pěší trasy délky 7, 10, 22 a 30 km. Přidali jsme také jednu cykloturistickou trasu, která měla délku 30 km. Start a cíl
pochodu se přestěhoval do Obecního domu v Medlově. Nově
jsme nabídli účastníkům start na nádraží v Troubelicích. Oproti
loňskému ročníku jsme přidali stanoviště kontroly na Račůvce.
Díky těmto změnám, přilákal Josefovský pochod do Medlo-

Pavel Pospíšil, Hynek Urban
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SPOLEK TURISTÉ MEDLOV,
pořádá v sobotu 23. června 2018 zájezd na turis cký pochod

KONICKÉ ŠTRAPÁCE
Akce Konické štrapáce je zařazena do seriálu 100 let republiky, 130 let v pohybu
Odjezd:
7.30 hod – Medlov náves
Návrat:
16.00 hod odjezd z Konice
Cena:
100 Kč/ 80 Kč (členové spolku) -zahrnuje dopravu autobusem
Trasy z Konice: 6, 10, 20 KM, INDIVIDUÁLNÍ TRASA SPOLKU MEDLOV 22 KM

V době konání pochodu bude otevřeno informační centrum na zámku
a umožněna prohlídka zámku a muzea řemesel.
Přihlášky včetně platby
platby:: Pavel Pospíšil, Medlov 136, tel. 605 581 925,
e-mail: ppospisilm@seznam.cz
www.turistemedlov.cz

SPOLEK TURISTÉ MEDLOV,
pořádá v sobotu 6. října 2018 zájezd na

POCHOD SLOVÁCKÝMI VINOHRADY
Odjezd :

6.00 hod – Medlov, autobusová zastávka u Obecního úřadu Medlov
6.10 hod – Uničov, autobusová zastávka na ulici Dukelská
Návrat:
17.30 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
Startovné:
dospělí 30 Kč, dě do 15 let 10 Kč (hradí každý účastník sám na místě)
Přihlášky včetně platby do 15. 8. 2018 (nebo do obsazení zájezdu)
Pavel Pospíšil, tel. 605 581 925, e-mail: ppospisilm@seznam.cz

Cíl:

Obecní dům Medlov – čas: 17.00 hod /od 13.00 hod hraje skupina Expres

Startovné:

dospělí 30 Kč, dě do 15 let 20 Kč, Josefové, Jose y, Jose nky zdarma.
www.turistemedlov.cz
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ŠKOLNÍ

ZPRAVODAJ

Prázdniny ve školním roce 2017/2018
Hlavní 2. července 2018 - 31. srpna 2018
Mgr. Jitka Zíková

V
Stejně jako v loňském roce jsme i letos pro zpestření docházky do školní družiny připravili dětem přespání ve škole a následnou
velikonoční tvorbu. Letošní akce se zúčastnilo 28 dětí, tři pomocní instruktoři z řad starších žáků, dvě paní vychovatelky a při tvorbě
nám nemalou měrou pomohly dvě paní asistentky, za což jim všem patří obrovský dík. Dobrodružství začalo se středu odpoledne,
kdy se děti sešly ve škole. Vypadalo to, že nám počasí nebude přát, nakonec se umoudřilo a umožnilo nám vyrazit na Skalky a opéct
si první letošní špekáček. Ve čtvrtek ráno po snídani jsme se rozdělili do tří skupin a dopolední program mohl začít. Ve školní kuchyňce začali ti zručnější připravovat oběd, jenž se skládal ze zeleninové jarní polévky a palačinek, jak jinak, než se špenátem, vždyť
byl přeci Zelený čtvrtek! Potom jsme začali z plundrového těsta, které nám daroval Melites Medlov, plést velikonoční pomlázky. Ve
výtvarné učebně se tvořily věnečky dekorované textilem a děti si vyrobily květiny z papírového provázku. Další aktivitou byla tvorba
slepičky z kornoutu papíru, polepená husím peřím a dekorovaná ﬂísem a jutou. No a odpočinkové třetí stanoviště bylo v oddělení
školní družiny, kde si děti mohly pohrát a kreslit.
Závěrem bych chtěla moc poděkovat všem rodičům, kteří nám poslali různé druhy pamlsků v podobě koláčků, bábovek,
muﬁnků, jablíček a podobně. A ještě jednou veliký dík všem, kteří nám pomohli tuhle akci úspěšně zvládnout.
Věra Machačová
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U

Školní družina se letos zapojila do celostátní akce ,,Ukliďme si Česko“. Naše akce byla nazvaná Ukliďme si lesopark a konala se
v úterý 27. března 2018. Do akce se zapojilo 31 dětí ze školní družiny za doprovodu vychovatelek ŠD a paní učitelky K. Antesové.
Dále paní učitelka A. Rusínová do akce zapojila hochy z 6.-9. třídy, kteří nejen, že pomohli se sběrem odpadu, ale ještě na hřišti
provedli údržbu hřiště a doskočiště. Děti prošly celý lesopark a přilehlé cesty, nasbírali jsme asi 250 kg odpadu. Velice děkujeme za
ochotu panu Bittnerovi, který zajistil průběžné nakládání a odvoz odpadu na skládku a odměnu pro děti v podobě cukrovinek.
Věra Machačová

M
VŠECHNO JE JEN ZMĚNA. VŠICHNI JSME STEJNÍ. MÁŠ
CHYTRÉ TĚLO, TAK HO POUŽÍVEJ. Tyto tři věty si jako nejdůležitější odnesli žáci z přednášky, která se konala ve čtvrtek 5. dubna ve
sportovní hale naší školy. Dozvěděli jsme se, že naše tělo je náš přítel,
který nás nikdy neopustí, jak nám pomůže splnit naše reálná přání, jak
v něm fungují a vzájemně se ovlivňují orgány a soustavy. Už víme, co
se při stresu děje v našem těle, jak se mu máme bránit, umíme si zdravě zvýšit sebevědomí. Pár vybraných žáků se postavilo k připraveným
mechanismům (srdce, plíce, trávicí ústrojí, játra, svaly,…) a názorně
nám ukázali jejich funkci a vzájemné ovlivňování. Za svou pomoc obdrželi malou odměnu. Celá akce se všem jevila jako velmi povedená
a měli jsme všichni o čem přemýšlet.
Mgr. Jitka Zíková

Š
Poprvé uveřejňujeme první básničky šikovné dívenky z 1. třídy, Zuzanky Vybíralové:

Anča a brouček

Hasiči

Šla Anča na palouček,
jestlipak tam není brouček?
„Broučku, ukaž se!“
„Neukážu, Ančo milá,
ještě bys mi ublížila.“
„Neublížila, ty broučku milý,
vylez z díry aspoň chvíli.“

Když hoří domeček,
hasičům zazvoní zvoneček.
K požáru spěchají,
na auta houkají.
Lidičky zachrání,
jsou prostě parádní!

Mgr. Ivana Lachnitová
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Ve středu 4. dubna 2018 navštívili prvňáčci v Městské
knihovně v Uničově představení ilustrátora dětských knížek Adolfa Dudka pod názvem „Cestovatelské kreslení“.
S panem malířem společně s velkým nadšením a veselím
procestovali celý svět, poznali život a zvyky v jiných zemích, vyzkoušeli si stát se sami ilustrátory, a to všechno
v podnětném prostředí knihovny plné knih. Na toto velmi
vtipné a vydařené představení navázala za dva týdny opětovná návštěva uničovské knihovny, kde na nás tentokrát
čekala milá paní knihovnice, aby nám poutavě vyprávěla
příběhy dětských knížek a jejich hrdinů a seznámila děti
s prostředím knihovny a také s možností stát se místním
čtenářem. Děti byly knížkami okouzlené a vůbec se jim
nechtělo knihovnu opouštět. Tak snad se se svými rodiči
do knihovny opět vrátí, aby dál mohly rozvíjet své nově nabyté čtenářské dovednosti a nekonečnou dětskou fantazii.
Mgr. Ivana Lachnitová

O
Ve středu 11. 4. uspořádal Klub vytrvalostních sportů Šumperk (KSU) za podpory Českého svazu orientačních sportů orientační
závod pro medlovskou školu. Start a cíl byl u Domu seniorů u kostela. Druh závodu byl ve sprintu ve 3 různých obtížnostech
– DH5 (nejlehčí), DH7, DH9 (nejtěžší). Délky tratí: DH5: 0,8 km,
DH7: 1,7 km, DH9: 2,1 km. Žáci si
před závodem vyslechli kratší přednášku o orientačním běhu a pokyny
k závodu, poté následoval start. Žáci
vybíhali intervalově po jedné minutě. Medlov byl na mapách zobrazen
v měřítku 1 : 5000 (1cm na mapě je
50m ve skutečnosti), ekvidistance =
5m (interval mezi vrstevnicemi je
5 výškových metrů). Mapa na orientační běh je velmi podrobná a od
běžných turistických map se velmi
liší. Každý závodník měl svůj čip
a při skončení závodů počítač vyhodnotil čas i chybné nebo zaměněné kvóty. Závod se všem líbil, i když
někteří běžci měli problémy najít správnou kvótu s číslem podle mapy. Někteří žáci si zaběhli i ostatní tratě, ve kterých by dosáhli
ještě lepší výsledky než ve svých kategoriích. Další závod je naplánován na 27. června, takže pokud budete mít čas, přijďte fandit,
poběží se i Medlovem.

V
Kategorie DH5 3. - 4. třída:
1. Kvido Krajča 16:38 min,
2. Jakub Lorinc 16:43 min,
3. Lucie Tomanová 17:29 min,
4. Vojtěch Nerušil 18:51 min,
5. Filip Plachý 19:28 min
- z 31 žáků.
Kategorie DH7 5. - 6. třída:
1. Michal Kyncl 40:52 min,
2. Lukáš Pecher 41:56 min,
3. Tereza Angetterová 46:35 min,
4. Matěj Smyčka 46:48 min,
5. Marek Gazdík 48:18 min
- z 25 žáků.
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Kategorie DH9 DÍVKY 7. - 9. tř.: 1. Michaela Kačalová 33:23 min, 2. Lucie Škabrahová 33:31 min, 3. Adéla Petrovská 36:05 min,
4. Zuzana Jonášová 40:51 min, 5. Eliška Kupková 51:43 min - z 16 žákyň.
Kategorie DH9 CHLAPCI 7. - 9. třída: 1. Antonín Smyčka 31:19 min, 2. Marek Lorinc 32:07 min, 3. Adam Mako 32:61 min,
4. Patrik Sedláček 34:30 min, 5. Michal Toman 34:39 min - z 21 žáků.
Mgr. Andrea Rusínová

A

I.
9. 5. Mc Donald´s cup (turnaj v kopané) v Uničově 4. - 5. třída
11. 5. – Projektový den o odpadech
14. – 18. 5. – sběr starého papíru
14. 5. – „Zdravá5“ – projekt o zdravé výživě
17. 5. – školní výlet do Štramberka – 2. - 4. tř.
18. 5. Atletický trojboj Uničov 3. - 5. třída
24. 5. – recitační soutěž
29. 5. – Pasování prvňáčků na čtenáře
4. – 8. 6. – výuka mimo budovu školy ve Švagrově
19. 6. – školní výlet do Lešné a Krokodýlka – 1. a 5. tř.
květen – červen – výuka na dopravním hřišti v Uničově
30. 6. – vystoupení dětí na Medlovských hodech
Mgr. Ivana Lachnitová

P

II.
10. 5. Oblastní kolo dopravní soutěže Mladý cyklista Uničov
10. 5. Přírodovědná soutěž Litovel
16. 5. Atletický čtyřboj Uničov 6. - 9. třída
18. – 20. 5. Florbal Medlov – Borów
21. 5. Focení tříd ZŠ a MŠ
22. 5. Okresní kolo dopravní soutěže Mladý cyklista Šternberk
23. 5. Turnaj o pohár starostu Troubelic (ﬂorbalový turnaj) 6. - 8. tř.
29. – 3. 6. Kurz vodní turistiky na řece Vltavě II. stupeň
19. 6. Třídní výlet 8. třídy, Lanové centrum a LASERARÉNA
18. – 19. 6. Třídní výlet Rožnov p. Radhoštěm 7. třída
výlet 9. třídy BRuNO Family park, kasematy (Brno)
21. 6. Pedagogická rada
27. 6. Orientační běh
29. 6. Vysvědčení
30. 6. Vystoupení ZŠ na Medlovských hodech
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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