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Nejstarší období dějin lidstva se nazývá doba kamenná, protože si člověk
vyráběl své nástroje z kamene. Člověk
se tehdy živil sběrem plodů a později též
lovem. Základní společenskou jednotkou
byla tlupa. Nutnost kolektivního soužití
byla dána slabostí jedince a jeho nedostatečnou výzbrojí.
Základním vodítkem pro poznání nejstaršího lidstva jsou pazourkové nástroje.
I námi připravované muzeum bude tomuto období lidstva věnovat malou pozornost. Na území naší obce byly nalezeny
pazourkové nástroje, jak můžete vidět na
přiloženém obrázku. Právě tyto budou
také součástí chystané expozice, které
našemu muzeu zapůjčí Vlastivědné muzeum Olomouc.
Nálezy kamenných štípaných nástrojů ze starší doby kamenné evidujeme
ze Zadního Újezdu, na kopci Holubice.
Jedno sídliště se rozkládalo jihovýchodně od Králové. Poslední lokalitu známe
z blízkosti dolu Barbora u Medlova. Zde
se v roce 1943 podařilo objevit v zásobní
jámě skrčenou lidskou kostru ženy a dítěte. Dále je nutné také připomenout kolekci
kamenných broušených nástrojů ze sbírky
pana Rachendorfera z Medlova. Ojedinělé nálezy broušených nástrojů kladených
do mladší doby kamenné známe z areálu
sídliště z doby bronzové a železné v prostoru bývalé cihelny v Medlově. Součástí
vystavovaných sbírek budou také nalezené předměty z keramiky – viz foto.

* * * *

RADNICE

* * * *

Svoz plastového odpadu proběhne v úterý dne 31. 7. 2018 a 28. 8. 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 27. 7. 2018, 10. 8. 2018, 24. 8. 2018 a 7. 9. 2018.
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:
Kalová Ludmila
Pavelka František
Pavelková Irena
Vrzal Pavel
Urban Hynek
Pytlíček Miroslav
Grulichová Jana
Smyčka Jindřich
Dragoun Viktor
Dragounová Anna
Nevrlý Antonín
Lörincová Eva

* * * *
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83 let
Medlov
79 let
Medlov
77 let
Medlov
76 let
Hlivice
76 let
Hlivice
75 let
Medlov
75 let
Medlov
73 let Zadní Újezd
72 let
Medlov
72 let
Medlov
71 let
Hlivice
71 let
Medlov

:
Janků Růžena
Navrátil Milan
Běhalová Jarmila
Štěpáníková Alena
Hájková Růžena
Švestková Květoslava
Peňázová Jiřina
Saksa Jan
Šotolová Jarmila

89 let
Králová
84 let
Hlivice
82 let
Medlov
79 let Zadní Újezd
79 let
Králová
75 let
Medlov
74 let
Králová
73 let Zadní Újezd
72 let
Medlov

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

Ú

: Opustila nás paní Hana Hanáková z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

V
Dne 12. 7. 2018 vzpomeneme deváté 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

* * * *

KULTURA * * * *

Sobotní ráno 16. 6. bylo proti minulému roku mnohem veselejší. Na obloze tentokrát svítilo sluníčko a my jsme se těšili na
připravené hody.
Program nám zahájil pan děkan Pavlica v 10:30 h. mší v místní
kapličce. Účast byla hojná a nejen lidmi z Králové, ale také z vedlejších obcí. Což nás moc potěšilo.
Slavnosti pokračovaly od 14:00 h. na hřišti obce. Nejprve přišla na řadu nejmladší generace, kterou rozparádil Šašek Viky svým
dvouhodinovým programem. Děti tančily, soutěžily a dostaly od šaška i drobné ceny. Jen škoda, že se nezapojily všechny děti. Věříme
však, že příště už odvahu najdou.
Šaška vystřídala kapela Šlapetéčko, která za námi přijela z Loštic.
Připravili si pro nás několik sérií písniček známé pražské kapely Šlapeto. A dalo by se říct, že i stylovým oblečením nám ji hodně připomněli. Doufejme, že jsme tím potěšili starší generaci a zpříjemnili tak
naše sobotní hodové odpoledne.
Během zmiňovaného vystoupení však nezahálely ani děti. Ve
svém dovádění mohly pokračovat na skákacím hradě a potom si nechat pomalovat obličej různými ornamenty nebo se nechat proměnit
ve zvířátko. Po celý den jsme měli připravené pohoštění z udírny,
makrely a nechyběly ani hodové koláčky.
Hodový den nám zakončila kapela LIVIN, která přilákala své fanoušky i z okolních vesnic. Ta nám zase rozparádila všechny rockery
a rockerky, kterým patřil parket až do nočních hodin.
Chtěli bychom poděkovat obsluze v bufetu, v udírně a u makrel
a všem, kteří se různě zapojili a pomohli tam, kde bylo potřeba.
Bylo to náročné, ale stálo to za to, co myslíte?
Výtěžek z hodů bude použit opět pro děti při plánovaných akcích
(Mikuláš, Hallowenská stezka odvahy) a Vás dospělé zahřeje punč
nebo svařené víno.
Věra Studená
2

Chtěla bych jménem Nadačního
fondu Šance onkoláčkům poděkovat všem lidem,
kteří se v sobotu
na hodech v Králové stavili u mého stolečku a opět přispěli nemocným dětem.
Lidé byli štědří a dobrovolně přispěli
částkou 407,-Kč. Dále nakoupili propagační předměty,
perníčky, náušničky, háčkované výrobky atd. za krásných 2.585,-Kč.
Moc si vážím toho,
že některým lidem
není dobročinnost
lhostejná. Těším se
na další setkání.
Kamila Krajčová

Kulturní komise Obce Medlov
si Vás dovoluje pozvat na

TALKSHOW ZUZANY BUBÍLKOVÉ
a jejího hudebního doprovodu

14.10.2018 v 16:00
ve velkém sále
Obecního domu v Medlově.
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.
* * * *

SPORT * * * *

Meteor Hlivice a obec Medlov zvou všechny hravé spoluobčany na sportovní a zábavné odpoledne

POJĎTE SI HRÁT S METEOREM

V sobotu 1. září 2018 od 13:00 budou v hlivickém areálu „Na Bahňáku“
přichystány hry a soutěže pro malé i velké soutěžící.
Skákací hrad, hasiči s pěnou, ukázka staré zemědělské techniky
a setkání se zvířátky čekají na dětské i dospělé návštěvníky.
Že hlady a žízní u nás neumřete, za to ručíme !
Že u nás budete spokojeni, v to doufáme !
Pořadatelé z Meteoru Hlivice
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Jelikož se děti navštěvující myslivecké kroužky se po celý rok většinou učí a připravují na místní a okresní kola Zlaté srnčí trofeje naplánovali jsme pro ně již šesté slavnostní ukončení školního roku spojené
s přespáním na chatě MS Medlov v Zadním Újezdě.

V letošním roce bylo toto přespání naplánováno jako dvoudenní s nástupem v pátek a ukončením v neděli dopoledne. Účastníky
této akce byli členové kroužku Koloušci z Vln, Liščata z Medlova
a Zajíčci z Troubelic - celkem se této akce zúčastnilo třicet dětí.
Páteční odpoledne bylo věnováno přípravě k přenocování, možnost
byla spát ve vlastním stanu, na chatě nebo někteří využili možnosti
přespání u tepla táborového ohně. Po té jsme postavili dětem skákací hrad, který nám zapůjčila ﬁrma Klempířství Kopeček, které
tímto srdečně děkujeme, neboť se na něm děti skutečně vydováděly.
A protože tolik strávníků je třeba taky řádně nasytit, byly pro ně připraveny špekáčky, párky v rohlíku, nudlová polévka, srnčí svíčková,
srnčí guláš, hranolky a v sobotu večer opékané sele divočáka. V letošním roce jsme dětem
připravili oproti letům minulým trošku jiný program, neboť lesní pedagogiky již bylo dost
a už je to nebavilo. Proto
v sobotu dopoledne si vylosovaní čtyři kapitáni vybrali
své členy oddílu. Potom si
museli zvolit název oddílu,
vyrobit svou vlajku a složit
bojový pokřik. Oproti loňskému roku dostalo každé
družstvo trička různých
barev, která si všichni
sami potiskli a vybarvili.
Letošním tématem pro název oddílu byla
naše zvěř. A tak se zrodili Muﬂoni, Vlci, Lišky a Králíčci. Za vše
dostávali od pětičlenné poroty body do celotáborové hry. Odpoledne jednotlivá družstva plnila úkoly myslivecké tajenky, zástupci
družstev stříleli ze vzduchovky a zahráli si velmi oblíbený turnaj ve vybíjené. Večer místo nočního lesa pomocí několika indicií
hádaly slavnou osobnost. Součástí myslivecké tajenky bylo složit báseň, ve které budou obsažena tyto čtyři slova Pepa, tchoř,
pírko a světla. Poněvadž to byly výtvory nadmíru povedené, je třeba se s Vámi o ně podělit.
Báseň Muflonů:

Báseň Vlků:

Báseň Lišek:

Báseň Králíčků:

Pepa šel do lesa
našel tam tchořa
Pepa šel na louku
našel tam poštolku
a šel večer a svítil si světlem

Pepa dneska z večera
dostal dárek ze dřeva
k tomu sojčí pírko
a malé zrcadélko
Tchoř se na to díval
Pepa na to zíral
slunce pěkně svítilo
celou zemi světlem zalilo.

Pepa smrdí jako tchoř, nikdo neví proč
Za kloboukem pírko má,
ale rád si ho schovává.
Světla mu v autě přestala svítiti,
proto musel pokutu platiti.
Pepa už nevěděl co dál,
proto se na zahradě zahrabal.
Tak příběh o Pepovi končí a doufáme,
že se z něj ostatní lidé poučí.

Byl jeden tchoř, měl malej nos.
Jmenoval se Pepa a pocházel z depa.
Jednou na něj zařval myslivec,
říkali mu rezivec.
Zařval na něj „Pírko“
Co na mě voláš Pírko !
Vždyť já jsem Pepa a pocházím z depa.
Myslivec dal Pepovi na usmíření
světla do žárovky na svícení.

V neděli ráno po budíčku děti posnídaly a rodiče si je sice unavené, ale
spokojené odváželi domů.
Závěrem bychom chtěli poděkovat za podporu Obecnímu úřadu Medlov, MS Medlov, ﬁrmě Klempířství Kopeček, Melites Medlov a Eko-Unimed Medlov bez jejichž pomoci bychom tuto akci v takovém rozsahu nemohli realizovat. Všem zúčastněným se na chatě líbilo, počasí vzhledem
k předpovědi také vyšlo a tak si myslíme, že závěrečná tečka za kroužkovským rokem se vydařila a všichni zase za rok na shledanou !
Ing. Josef Juráš ved. kroužku
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V sobotu 4. srpna

se v hlivickém areálu „Na Bahňáku“ uskuteční

PRVNÍ OTEVŘENÉ
MISTROVSTVÍ HLIVIC V MARIÁŠI.
Od 10:00 jsou zváni všichni příznivci této hry
– aktivní hráči i kibici.
Vítěz si může jako hlavní cenu odvézt udírnu Ladi „Šedivce“,
ani ostatní účastníci neodejdou s prázdnou.







Prázdniny jsou v plném proudu a spousta z nás si bere volno a vyráží mimo domov. Ještě před
odjezdem na dovolenou je třeba však myslet na to, že požár může v domácnosti vzniknout i v době naší
nepřítomnosti.

Dodržujte tato základní pravidla:
· když na delší dobu opouštíte byt, zkontrolujte, zda jsou vypnuty všechny elektrické spotřebiče
a zhasnuta všechna světla. Spotřebiče, které nemusí být zapojeny v elektřině, vytáhněte ze zásuvek,
televizi odpojte od antény. Doporučujeme nenechávat spotřebiče v tzv. pohotovostním režimu,
· zavřete všechna okna i dveře, prudký déšť může způsobit škody nejen ve vašem bytě, ale voda může
protéct i k sousedům. Silný vítr může rozbít skla v oknech,
· na balkonech, terasách a zahradách nenechávejte volně položené předměty, zahraní nábytek, kusy
plechu či květinové truhlíky, které by mohly při silném větru spadnout či odletět a někoho zranit,
· pro zamezení havárie, např. v důsledku prasklé hadice u pračky či umyvadla, doporučujeme uzavřít
přívod vody do bytu,
· pro případ, že by v době vaší nepřítomnosti přeci jen došlo k nějaké nemilé nehodě, je dobré domluvit
se se sousedem či známým a nechat u něj svůj kontakt a rezervní klíče. Hasiči tak budou moci rychleji
zasáhnout a nebudou se muset dovnitř bytu dostávat násilím,
· pro případy, že byste sami na dovolené potřebovali pomoc záchranářů, pamatujte, že ve všech státech
Evropské unie funguje jednotné evropské číslo tísňového volání 112. Pokud cestujete jinam, je dobré
předem si zjistit čísla tísňového volání v dané zemi.
Více informací najdete na
www.hzscr.cz/clanek/hasicuv-rok.aspx
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ŠKOLNÍ

ZPRAVODAJ

KRÁSNÉ ZASLOUŽENÉ PRÁZDNINY ŽÁKŮM
A VŠEM KOLEGŮM PROSLUNĚNOU DOVOLENOU!
PO OBNOVĚ FYZICKÝCH A PSYCHICKÝCH SIL
SE TĚŠÍME ZASE NA DALŠÍ
ŠKOLNÍ ROK!

P
V květnu zavítal do naší první třídy vznešený král Ota První se svou družinou až z dalekého Království čtenářů. Přijel za zvuku fanfár, aby prvňáčky pasoval na čtenáře. Byl to
slavný den, na který byli pozváni i všichni rodiče a další hosté, aby jim a králi Otovi děti
předvedly, jak se během roku ve škole naučily číst. A nejen to! Děti přednášely básničky a říkanky, zpívaly písničky, hrály na ﬂétnu a předvedly i své divadelní nadání. Moc
se jim vše povedlo a zaslouženě sklidily velký potlesk diváků i samotného krále Oty
a jeho družiny. Ten pak velkým mečem pasoval děti na čtenáře. V upomínku na tento
nezapomenutelný okamžik každý obdržel pamětní list, šerpu a sladkosti. Od uničovské
knihovnice paní Ochránkové, která byla váženým hostem naší slavnosti a velmi malé čtenáře za jejich pěkné
vystoupení pochválila, obdržel každý knížku. A pak
už mohla začít královská hostina! Velikánský dort ve
tvaru knihy se jmény všech žáčků i paní učitelky byl
výborný a všichni si na něm velmi pochutnali. Naše
čtenářská slavnost se nám opravdu velmi vydařila
a domů každý určitě odcházel s pěknými zážitky. Malým čtenářům přejeme, aby je čtení stále bavilo a někdy v budoucnu si třeba i vzpomněli na jejich slavné
„pasování“.
Chtěla bych poděkovat všem deváťákům, kteří skvěle ztvárnili krále Otu (Matěj Zvára) a jeho královskou
družinu (Míša Kačalová, Adélka Petrovská, Markétka Navrátilová a Tom Janča), paním učitelkám K. Filipové a I. Novotné za pomoc při realizaci projektu,
paní Kuchařové a všem rodičům za výborný dort a další dobroty, kterými na naši hostinu přispěli.
Mgr. Ivana Lachnitová, třídní učitelka

O

O

Lanové centrum Proud přivítalo v krásné prosluněné
úterý 12. června naši osmou třídu. S paní učitelkou Kateřinou Antesovou a s paní asistentkou Danou Kristovou jsme koukaly, jak dobře si zde osmáci zkusili svou
sílu, odvahu, statečnost, ale i spolupráci mezi sebou. Na
mnoha disciplínách se dostatečně vyřádili (velké ocenění
patří i aktivní paní asistentce ), naobědvali se a ještě
jsme vyrazili do Laser arény. Zde si ve třech patnáctiminutových úsecích zase vyzkoušeli svou mušku a přesnost
při střílení z laserových pistolí. Nejlepším střelcem byl
Marek Lӧrinc, gratulujeme!
Myslím, že se nám všem výlet líbil - a to je moc dobře.
Mgr. Jitka Zíková
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C
Výběrové kolo pro postup do pěvecké soutěže Carusošou proběhlo v úterý 12.června v DDM v Uničově. Naši školu zastupovaly čtyři dívky. Z nich byla vybrána Michaela Bittnerová ze sedmé třídy s písní Ztracená bloudím (Verona) a duo šesťaček
Venduly Kuchařové a Terezy Šotolové, které zapěly Horehronie (Kristina). Všechny tři dívky se tedy zúčastní velkého ﬁnále, jež proběhne na podzim v uničovském
kině. Gratuluji a přeji skvělé výsledky!
Mgr. Jitka Zíková

P

Š

Děti z I. stupně naší školy začátkem měsíce června opět vyjely na výuku do přírody. Tentokrát jsme se poprvé vydali do Střediska ekologické výchovy ve Švagrově u Vernířovic, které bylo moderně vybudováno
teprve před několika lety a je opravdu velmi příjemným a inspirativním místem pro pobyt uprostřed krásné přírody Jeseníků. Děti
během týdne absolvovaly ekologicky koncipovaný program pod názvem „Čtyři živly“, který
vedli zkušení lektoři, které si děti ihned oblíbily. Dny byly zaplněné hrami, soutěžemi, pokusy a povídáním s ekologickou tématikou. Děti
byly nadšené ze získání nových poznatků a vědomostí, které určitě využijí i ve škole. Zvládly
i celodenní výpravu do lesa, která vedla po naučné ekostezce a během cesty plnily různé úkoly, hrály zajímavé hry a zkoumaly přírodu z pohledu čtyř živlů – vody, vzduchu, země a ohně.
Večery jsme trávili společně při velmi atraktivní soutěži „Malý talent“, také při již tradičním
maškarním karnevalu a dalších společenských
hrách a sportovních soutěžích, užili jsme si také
táborák i ﬁlmový večer. Všichni se dobře bavili, a tak čas velmi rychle uběhl a nastal návrat
domů. Odváželi jsme si nové zážitky, ale i vědomosti o přírodě a o nutnosti její ochrany. Určitě se sem rádi vypravíme znovu, i když to nějakou dobu potrvá, neboť zájem o pobyt na
Švagrově je veliký.
Ještě bychom chtěli poděkovat za poskytnutý ﬁnanční příspěvek na dopravu SRPŠ při ZŠ a MŠ Medlov, ale také mnoha
rodičům, kteří přispěli pro děti různými sladkostmi a dalšími věcnými příspěvky (jsou to: Krejzlíkovi, Bendovi, Kocourkovi,
Bednaříkovi, p. Zatloukalová, Krajčovi, Vágnerovi, Kopečkovi, Smyčková J., Kovářovi, Svoradovi, Angetterovi, Kynclovi,
Smyčková A., Jančovi). Pokud jsme na někoho zapomněli, tak se omlouváme a všem ještě jednou moc děkujeme.
Za všechny malé ekology a paní učitelky napsala Mgr. Ivana Lachnitová

D
Již bývá zvykem, že žáci čtvrtého ročníku
absolvují výuku na dopravním hřišti s cílem
získat průkaz cyklisty. Zkouška zahrnuje teoretickou část s dopravními předpisy i praktickou jízdu na kole. Své cyklistické dovednosti jezdily děti pilovat na dopravní hřiště
do Uničova. Hřiště přibližuje podmínky
blízké běžnému silničnímu provozu. Najdeme zde křižovatky, semafory, značky, kruhový objezd, dokonce i železniční přejezd
a vlak. Po úspěšném zvládnutí testu a jízdě
na kole podle pravidel silničního provozu
čekal na děti vytoužený průkaz. Doufám,
že naši mladí cyklisté budou jezdit podle
pravidel i v běžném provozu a budou dodržovat bezpečné chování na silnici.
Mgr. Jarmila Smyčková
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Již třináctým rokem se mohou děti z Medlova zúčastnit třídenního táboření
na Rabštejně. Letos se uskuteční ve dnech 11.7. – 13.7.2018. Na programu
je opět ukázka horolezeckých aktivit, seznámení s vybavením, seznámení
s bezpečností při lezení, nácvik slaňování – vše se všemi bezpečnostními
prvky (sedák, lano, přilba) a také hry v přírodě. Nebude chybět večerní posezení při kytaře, vaření na ohni a opékání špekáčků. Zájemci se mohou
hlásit dopoledne v kanceláři školy u zástupce ředitele Pavla Mautnera nebo
telefonicky.
Ing. Pavel Mautner

S
V týdnu 14. 5. - 18. 5. 2018 probíhala ve spolupráci s ﬁrmou EKO-UNIMED s.r.o. na naší základní škole
soutěž ve sběru starého papíru. Nejaktivnějšími byli žáci I. stupně, především z první a druhé třídy. Celkem bylo nasbíráno 5,3 tuny starého papíru. Všichni aktivní sběrači dostali odměny za účast v soutěži, případně i DÁRKOVÝ POUKAZ na odběr zboží dle vlastního výběru v prodejně HRAČKY - HRDLIČKA
v Medlově. Rádi bychom poděkovali našemu školníkovi - panu Habustovi, obětavým rodičům a prarodičům, kteří pomáhali našim dětem s přepravou papíru, a ﬁrmě EKO-UNIMED a HRAČKY-HRDLIČKA
za dobrou spolupráci při organizování akce.
Mgr. Bc. Kateřina Antesová

M
Na sobotu 30. června pro vás program celé základní školy sestavily Petra Cabáková, Dana Kristová a Anna Urbášková, Dis. Prvňačky
a třeťačky vám pod vedením Mgr. Ivany Lachnitové zahrály na ﬂétnu, děti ze druhé, čtvrté a šesté třídy pobavily díky Mgr. Barboře
Vankové a Mgr. Jarmile Smyčkové vystoupením cirkusu. Největší potlesk sklidila uklízečka a krotitelka hadů . Třetí třída (Mgr.
Lenka Králová) zatancovala country tanec a páťáci zase pod vedením Mgr. Kláry Filipové zumba tanec. Anežka Petrová zahrála i navzdory větrnému počasí skladbu na housle a spolu se spolužáky z devítky zatančila na skladbu What Does The Fox Say?. Sedmačky
si vymyslely vlastní choreograﬁi na píseň Despacito. Družina (vedená Věrou Machačovou a Petrou Cabákovou) zacvičila i zazpívala
několik povedených skladeb a nakonec si všichni zazpívali píseň Každá škola má svůj konec. Doufám, že jste se všichni příjemně
pobavili a zjistili jste, jak šikovné děti máme a jak spolu umíme krásně spolupracovat.
Mgr. Jitka Zíková

Mateřská škola v Medlově oznamuje,
že třídní schůzky rodičů s informacemi
na školní rok 2018/2019 se uskuteční ve středu
29. srpna 2018 v 15 hodin.
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