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* * * *
Vážení spoluobčané,

5. a 6. října 2018 proběhnou v celé České republice komunální volby do zastupitelstev měst a obcí. Je tedy čas bilancovat, co se
podařilo v naší obci vybudovat a kam jsme se jako obec za končící volební období posunuli.
Investičních a neinvestičních akcí bylo opravdu hodně a proto si některé z nich v následujícím výčtu připomeňme:

Rok 2015:
- Zahájena oprava hrobky Vogt-Coufal na hřbitově v Medlově
- Oprava kaple v Králové
- Restaurování oltáře v kapli v Hlivicích
- Rekonstrukce sálu Obecního domu v Medlově
- Realizace inženýrských sítí pro výstavbu 5 RD v Zadním Újezdě
- Rekonstrukce návsi v Medlově – 1. etapa (park za starým obecním úřadem)
- Demolice objektu č.p. 10 v Medlově (Klabačkovo)

Rok 2016:
- Výstavba chodníků v Králové (směr Úsov)

- Nové chodníky na hřbitově v Medlově
- Rekonstrukce hrací plochy FK Medlov a tribuny v Králové
- Oprava místní komunikace za OÚ v Medlově a v Hlivicích
- Oprava místní komunikace v Zadním Újezdě (směr Dědinka)
- Výstavba komunikací z KPÚ Medlov
- Rekonstrukce návsi v Medlově – 2. etapa
- Rekonstrukce střechy obecního domu Hlivice č.p. 76
- Rekonstrukce komunikace v Zadním Újezdě (pod mysliveckou chatou)
- Vybudování inženýrských sítí a místní komunikace za zahradami (Benkovská)
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pokračování na str. 2

dokončení ze str. 1

Rok 2017:
- Rekonstrukce mostu u Valentového v Medlově a v Hlivicích
- Výstavba cyklostezky za zahradami v Medlově
- Rekonstrukce veřejného osvětlení – 1. část
- Oprava mramorového kříže u Králové a pískovcového kříže u Dědinky
- Výstavba nového pódia na hřišti SK Králová
- Zastřešení sociálního kontejneru na hřišti v Hlivicích
- Ve spolupráci se správou silnic jsme zrekonstruovali silnici III. třídy Králová Medlov, včetně přilehlých parkovacích ploch a vjezdů
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dokončení ze str. 2

Rok 2018:
- Medlov – průtah, generální rekonstrukce silnice II. tř. spojená s vybudováním nových parkovacích ploch a vjezdů na horním konci v Medlově.
- Rekonstrukce budovy starého obecního úřadu v Medlově na knihovnu a muzeum.
- Výstavba inženýrských sítí pro 4 RD v Medlově (Klabačkovo).
- Výstavba MK a cyklostezky na „Skalkách“.
- Oprava pískovcového kříže u Hlivic.
- Výstavba tanečního parketu na hřišti SK Králová.
- Rekonstukce veřejného osvěstlení – 2. část.
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pokračování na str. 4

dokončení ze str. 3

V každém roce pak probíhaly další práce jako např. parkové úpravy obecních ploch
a rekonstrukce a opravy obecního bytového fondu. Nemalými ﬁnančními částkami
byla podpořena činnost všech spolků v naší
obci, občanských sdružení, ale i soukromých
akcí za spolupořadatelství naší obce. Věnovali jsme se seniorům pořádáním zájezdů a
společenských večírků. Vyzvednout musím
řadu pěkných akcí pořádaných SRPŠ. Velmi
oceňujeme pořádání plesů našimi spolky. Zapomenout nemohu na založení amatérského
divadelního spolku MedlOchoDi, který baví
nejen naše občany, ale zviditelňuje naši obec
v širokém okolí (viz. foto).

Je toho hodně, o čem by bylo možno dlouze psát. Přesto to jako výčet akcí stačí a pro nové období jistě bude naše obec dále
vzkvétat, ať už ji povede kdokoliv z nás. Záměrů je připravena celá řada a jejich realizace bude závislá na tom, jaké ﬁnanční prostředky obec kromě svého příjmu z rozpočtového určení daní získá z dalších dotačních titulů.
Závěrem dovolte abych za činnost v zastupitelstvu ve volebním období 2014 - 2018 poděkoval všem jejich členům. Každý z nich
se zapojil do činnosti v oblasti, která je mu blízká. S uspokojením konstatuji, že jsme se za 4 roky nikdo nehráli na „politiky“ a
vyvíjeli jsme snahu za jedníným cílem, a to posunout vzhled naší obce zase o kousek dopředu. Věřím, že se to podařilo a že i Vám
občanům se zde žije dobře.
Ještě jedno poděkování se ale sluší vyslovit, a to Vám občanům. Děkuji za trpělivost s realizací investičních akcí, které otravovaly
život nám všem. Naprostá většina mi dávala v průběhu realizací těchto akcí zpětnou vazbu, že chápete neduhy s tím spojené, protože
je nutné to udělat. I když jsme někdy měli rozdílné názory na konečné úpravy některých úseků, nakonec jsme ústupky jedné či druhé
strany došli k nějakému kompromisnímu řešení. A toho si opravdu cením.
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* * * *

RADNICE

* * * *

Svoz plastového odpadu proběhne v úterý dne 25. 9. 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 21. 9. 2018 a 5. 10. 2018.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Sběr nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 6. října 2018 zastávkovým způsobem:
Medlov
Medlov střed
Medlov horní konec
Zadní Újezd
Králová
Hlivice

dolní konec – u č.p. 99
parkoviště u budovy MŠ
autobusová zastávka na Zadní Újezd
na parkovišti u Králů
autobusová zastávka
náves – před obchodem

8.00 - 8.30 hod.
8.40 - 9.10 hod.
9.20 - 9.50 hod.
10.00 - 10.30 hod.
10.40 - 11.10 hod.
11.20 - 11.50 hod.

Odpady odložené na stanovištích před příjezdem sběrných vozidel nebudou odvezeny !!!
Druhy přebíraných odpadů: bateriové monočlánky, automobilové akumulátory, oleje, barvy, ředidla, kyseliny, pesticidy, léky, rtuťové zářivky a výbojky, nádoby se zbytky chemikálií, televizory, lednice a mrazáky. Ostatní objemný odpad a to: pneumatiky, textil,
nábytek, koberce, peřiny, matrace, vyřazené elektrospotřebiče, pračky apod.
Způsob přebírání nebezpečného odpadu: Bezplatně - občan tuto akci hradí v ročním poplatku za likvidaci odpadu.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Medlov
Starosta obce Medlov podle § 29 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn o z n a m u j e :
Volby do Zastupitelstva obce Medlov, se uskuteční
v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb do Zastupitelstva obce Medlov je:
ve volebním okrsku č. l volební místnost v budově Obecního úřadu v Medlově č.p. 300 pro voliče bydlící v Medlově,
ve volebním okrsku č. 2 volební místnost v Prodejně smíšeného zboží v Králové č.p. 16 pro voliče bydlící v Králové,
ve volebním okrsku č. 3 volební místnost v bytovém domě v Hlivicích č.p. 76 pro voliče bydlící v Hlivicích,
ve volebním okrsku č. 4 volební místnost v Kulturním domě v Zadním Újezdě č.p. 19 pro voliče bydlící v Zadním Újezdě.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu,
jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
Voliči obdrží nejpozději 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstva obce hlasovací lístky. Na žádost voliče vydá okrsková volební
komise hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.
V případě, že bude mít volič zájem volit do přenosné volební urny, nahlásí tento požadavek na OÚ v Medlově osobně, e-mailem:
podatelna@obecmedlov.cz nebo telefonicky na tel. č.: 585 002 506 nebo 724 242 068 u p. Krahulcové nebo u paní Kropáčové na
tel.: 585 001 221 nebo 725 131 047.
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* * * *

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

* * * *

P
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám pomohli při odklízení
následků způsobených živelnou událostí.
Dana Vicenecová s rodinou

Ú
Opustily nás paní Anna Zahradníčková a paní
Miroslava Holacká z Medlova
a paní Ludmila Sobotová z Králové.

J

:

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

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

82 let
Medlov
81 let
Medlov
79 let
Králová
76 let Zadní Újezd
74 let
Králová
74 let Zadní Újezd
74 let
Medlov
73 let
Medlov
72 let
Medlov
71 let
Medlov
70 let
Medlov

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

KULTURA * * * *
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.
* * * *

N

SPORT * * * *

K

Krušné hory jsou pohořím podél česko-německé hranice na
severozápadě Čech a jihu Saska. Tvoří ho souvislé horské pásmo
o délce 130 km a průměrné šířce 40 km. Krajina má svou bohatou
hornickou minulost. Nachází se zde 30 chráněných území a velmi
cenná horská rašeliniště. Cílem třetí velké cykloturistické a turistické akce našeho turistického spolku bylo právě toto pohoří. Do
oblasti Krušných hor jsme se vydali ve dnech 6. – 10. června.

seriálem Rapl, který se v tomto kraji natáčel. Než jsme dojeli do
pozůstatků bývalého cínového dolu Rolava a zajateckého tábora
Sauersack, měli jsme možnost navštívit zbytky obce Jelení. Tuto
obec potkal stejný osud jako mnohé obce na Šumavě. I ráz krajiny
zde byl hodně podobný. Zejména při zpáteční cestě přes Přebuz,
kolem potoka Rolava a bývalé obce Chaloupky, jsme ani nedutali.
Část se vydala z hotelu pěšky na nedalekou rozhlednu Pajndl, která byla postavená v roce 1897. Z rozhledny byl krásný výhled na
Krušné hory, Slavkovský les a Doupovské hory. Malá ochutnávka podvečerní cykloturistiky a turistiky nás nalákala na další den,
kdy byla naplánovaná cykloturistika a turistiky od pramene Ohře.

Přípravy začaly půl roku před odjezdem. Nejdříve bylo nutné
zajistit vhodné ubytování, autobusovou dopravu včetně přívěsného vozíku na kola. Pak následovalo plánování cykloturistických
a turistických tras. S blížícím se termínem odjezdu začalo upřesňování a ladění všech detailů zájezdu. Vše pak vypuklo ve středu
6. června v 6.30 hodin u naší klubovny, kde byl přistaven autobus.
Hemžení přilákalo několik našich spoluobčanů. Nakládka materiálu proběhla rychle a my mohli vyjet směr Nové Hamry, které
se na 5 dní staly centrem medlovské turistiky v Krušných horách.
Do místa ubytování jsme přijeli kolem 16. hodiny. Příznivý čas
příjezdu a nádherné počasí, to byla výzva, abychom něco málo
ochutnali z Krušných hor. Část z nás se vydala na cykloturistiku. První cykloturistický výlet, byl z velké části inspirován krimi

Pramen Ohře, to není tak úplně turistika v Krušných horách.
Využili jsme však toho, že jsme byli relativné blízko tohoto zajímavého místa a nejen jeho. Cílem byly také města Cheb, Františkovy Lázně, Bismarckova rozhledna a přehrada Skalka. Čtvrteční
snídaně byla o něco dříve než v následujících dnech. Čekala nás
poměrně dlouhá cesta do Bavorska k městečku Weibenstadt. Tam
jsem dojeli asi za hodinu. Na parkovišti, nedaleko pramene Ohře,
se skupina rozdělila na cyklisty a turisty. Zatímco si cyklisté vytahovali kola z přívěsu, turisté vyrazili k prameni Ohře. Toho dosáhli
záhy, neboť byl od parkoviště vzdálený asi 300 m. Pramen Ohře
pokračování na str. 8
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dokončení ze str. 7

se nachází v nadmořské výšce 752 m. Pramen je obložen dvanácti hrubě tesanými žulovými kameny. Na nich jsou vytesána jména
měst či obcí, kterými Ohře protéká. Samozřejmě nastalo nezbytné
focení. Během toho se k nám přidali cyklisté. Na závěr focení se
nafotilo společné foto a naše cesty se opět rozešly. Cyklisté ihned
od pramene, začali pěkně zostra a to snad největším stoupáním
týdne na Schneeberg (1051 m.n.m.), kde bývala v dobách studené války vojenská základna bundeswehru. Na samém vrcholu stojí
bývalá telekomunikační věž, která je zdálky nepřehlédnutelná a je
zaslouženě dominantou této krajiny. Cesta z vrcholu byla zajímavá. Co naplat, že v Bavorsku jsou silnice, o kterých se nám může
jenom zdát, když cyklostezky jsou vysypané jemným štěrkem a při
sjezdu to na něm dost klouže. Naštěstí, až na pár oděrek, se nic
vážnějšího nestalo a všech třicet bikerů si mohlo vychutnat průjezd
městy Wunsiedel, Marktredwitz s návštěvou pravého bavorského
pivovaru a Valdštejnovu cyklostezku kolem řek Roslau a Ohře. Ty
nás dovedly do cíle ve Františkových Lázních. Turisté se vydali
na okruh kolem pramene, který byl dlouhý 5 km. Pak se skupinka přesunula k autobusu, který je převezl k Chebu, do obce Horní
Hraničná. Z obce jsme vyrazili na trasu dlouhou 8 km do Chebu,
přes Bismarckovu rozhlednu na Zelené hoře, která je vysoká 18
metrů. Otevřená byla v roce 1909. V cíli jsme si prohlédli krásné
město, hrad a přesuli jsme se autobusem do Františkových Lázní,
které byly cílem našich cyklistů. Čekání jsme si zpestřili prohlídkou
kolonády.
V pátek jsme se rozdělili na několik skupin. Tři skupiny se
vydaly autobusem do Lokte, další na cykloturistiku v Krušných
horách. Cíle všech byly stejné, Karlovy Vary a lázně Kyselka.
„Loketská“ skupina si prohlédla krásné město a hrad. Pak nádherná trasa kolem Ohře, přes rozhlednu Diana nad Karlovými Vary.
Trasa je vhodná pro turisty i cyklisty. Malá skupinka se do plánovaného cíle vydala přes Bečov nad Teplou. Cílem byla prohlídka
zámku a relikviáře Sv. Maura, druhé nejvýznamnější movité památky České republiky, po korunovačních klenotech. Velká cyklistická skupina vyjela přímo z hotelu. Jejím cílem byl nejvyšší
vrchol Krušných hor, Klínovec, vysoký 1.244 (m.n.m.). Před tím
nás však čekalo výživné stoupání přes Horní Blatnou do Božího
Daru. Cestou jsme si mohli vychutnat krásy těchhle hor naplno.
Rozhledna Blatná, samota Rýžoviště, Ježíškova naučná stezka
u Božího Daru. To už jsme se dostali na vrchol. Zde se vytvořilo
několik skupinek, které do cílového místa zvolilo různé varianty
návratu. Třeba přes Jáchymov (návštěva místního muzea hornictví). Další skupina si vychutnala jeden z nejkrásnějších sjezdů
(alespoň podle knih), přes Meluzínu a Horní Hrad do Stráže nad
Ohří. Jen blázen si mohl myslet, že cyklostezka do Kyselky bude
kolem řeky na pohodu. Na výrazně zvlněnou krajinu, budou mnozí z nás, ještě dlouho vzpomínat. Foto, u krytého dřevěného mostu

z dob Karla IV přes řeku Ohře v Radošově, nám bylo odměnou.
V 18 hodin jsme všichni vyjeli z Kyselky do hotelu.
Sobota byla opět vyhrazená cykloturistice a turistice v Krušných horách. Dvě skupiny vyjely autobusem na Boží Dar. Zde vystoupila turistická skupina. Cyklisté pokračovali do městečka Aue
v Sasku. Třetí cyklistická skupina vyjela přímo z hotelu. Turisté
se vydali na trasu dlouhou 15 km kolem Blatenského příkopu.
Ten, v minulosti, sloužil k tomu, aby přiváděl vodu potřebnou pro
praní rud a pohon strojů. Trasa vedla nádhernou krušnohorskou
krajinou. Trochu nás strašilo počasí. Museli jsme dokonce vytáhnout pláštěnky. To nám dobrou náladu nezkazilo a my zdárně došli k jednomu z cílů, rozhledně na Blatenském vrchu. Tady jsme
přečkali ten největší déšť. Pak jsme se vydali do cíle naší turistiky
v obci Horní Blatná. Po cestě jsme si prohlédli krásné skalní útvary nazvané Vlčí jámy. Cyklistům, cestou do saského Aue, zmizel
úsměv ze rtů. Z nadmořské výšky 1200 m.n.m. se sjelo autobusem
k 500 m.n.m., což znamenalo, že i poslední den bude stát za to.
Na návštěvu Aue nás zlákal televizní pořad Cyklotoulky. Zde se
nachází startovní místo Karlovy stezky, kterou společnými silami vybudovaly města i obce jak na německé tak na české straně.
Celková délka je kolem 60 km a jsou na ní navázány další okruhy
s naučnými stezkami, které návštěvníkům přibližují historii těžby
a průmyslu tohoto kraje. Bohužel nás přivítalo zatažené počasí.
Déšť, hrom a blesky nám byly v patách. Přesto, za mírného deště,
jsme si vychutnali asi patnácti kilometrový průjezd po bývalém
tělese dráhy do Einbenstocku. Tady se už musely nasadit také
pláštěnky a také jsme začali improvizovat. I tak jsme navštívili
hornickou slavnost v obci Sose a vychutnali si nefalšovanou saskou dechovku, hrající známé české ﬂáky po německu. Kamennou
rozhlednu Auersberg, stejně jako Jelení a Přebuz jsme, kvůli dešti,
vynechali. Naší poslední návštěvou bylo společné hraniční město
Johanngeorgenstadt a Potůčky, kde jsme déšť přečkali. Poslední
stoupání a pak už jen sjezd do Nových Hamrů.
Neděle, poslední den naší turistiky, den odjezdu domů. Cestu
domů jsme si zpestřili návštěvou nádherného města Kutné Hory.
Příjezd k městu nebyl zrovna příjemný. Tmavé mraky nevěstili nic
dobrého. Kouzelné město však zapůsobilo. Ještě než autobus zaparkoval, pršet přestalo a my jsme mohli obdivovat toto krásné město.
Dvě hodiny, které jsme si vyčlenili, jsou však málo. Kutná Hora
a její okolí, to je námět na samostatný zájezd. Po prohlídce jsme
nabrali přímý směr k Medlovu. Domů jsme dojeli po 18. hodině.
Třetí ročník velké cykloturistiky a turistiky se opravdu vydařil. Po České Kanadě a Šumavě jsme poznali další nádherná místa
naší vlasti. Počasí nám, až na pár mráčků, přálo a my si mohli
naplno vychutnávat nádhernou krajinu, poznat zajímavá místa
pěšky a v sedle kola.
Pavel Pospíšil, Hynek Urban
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Šternberská 497, 783 91 Uničov
Tel.: 585 054 519, 739 500 407
Web: www.sternberk.charita.cz

středisko Uničov

Charita v Uničově byla založena již před 25 lety. V roce 2009 došlo ke sloučení tří Charit (Uničov, Litovel a Šternberk) a od toho roku
vystupuje pod názvem Charita Šternberk – středisko Uničov. Každoročně pořádá Tříkrálovou sbírku, Beneﬁční koncert, Ples Charity
a účastní se Národní potravinové sbírky, kterou také přerozděluje.
Charita je nestátní neziskovou organizací. Poskytuje sociální služby, zdravotní a hospicovou péči, a také organizuje humanitární
pomoc. Působí v celém mikroregionu Uničovska a nabízí tyto služby a pomoc:
Charitní pečovatelská služba
Pečovatelská služba pomáhá a podporuje uživatele z Uničova a okolí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a potřebují dopomoc v péči o svou osobu nebo domácnost. Nabízíme pomoc při osobní hygieně, zajišťujeme nákupy,
úklid domácnosti, dovoz obědů a další.
Domácí zdravotní péče, Domácí hospicová péče
Poskytujeme odborné terénní zdravotní služby lidem v domácím prostředí a zajišťujeme odbornou zdravotní péči o nevyléčitelně
nemocné a umírající. Provádíme komplexní zdravotní péči, odběry biologického materiálu, aplikace injekcí, převazy kožních defektů
a další výkony, které jsou indikovány ošetřujícím lékařem. Tato péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
VOBIS centrum PRO VÁS
Půjčovna kompenzačních pomůcek – půjčujeme polohovací postele, invalidní vozíky, chodítka, toaletní židle, atd. Půjčovna
je určena pro seniory, osoby zdravotně postižené, lidem po úrazech.
Humanitární sklad – výdej ze skladu je určen lidem v sociální nouzi.
Mimořádné události – nabízíme pomoc v případě živelných pohrom, katastrof a havárií.
Projekt „VOBIS centrum PRO VÁS - unikátní podpora vedoucí k začlenění do společnosti“ je ﬁnancován se zdrojů Olomouckého kraje.
Nízkoprahové denní centrum SCHOD
Centrum pracuje s lidmi na Uničovsku, kteří v důsledku těžké životní situace přišli o domov a jsou bez přístřeší. V naší službě poskytneme základní stravu, hygienu, ošacení a poradenství. Pomáháme s hledáním bydlení, zaměstnání, komunikaci s úřady atd. Vše
vede ke stabilizaci jedince a jeho návratu do běžného života. Poskytováním hygienického zázemí služba napomáhá snižovat přenos
infekčních nemocí na veřejnosti.
Charitní poradna NEDLUŽÍM
Poradna se zaměřuje na pomoc lidem v mikroregionu Uničovska, kteří se ocitli v dluhové pasti, mají problémy s dluhy, nebo neví, jak
komunikovat s úřady. Dluhy se dají řešit i dříve než vznikne exekuce. Pro vysokou odbornou pomoc využíváme podpory advokáta.
Vznik této služby byl podpořen z projektu MMR – Zvyšování dostupnosti charitních služeb na Uničovsku a Šternbersku pro sociálně
vyloučené osoby CZ.06.2.56./0.0/0.0/16-040/0002220.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi JILORO – SRDÍČKO
Podporujeme rodiny s dětmi i osamělá rodiče, těhotné ženy nebo rodiče usilující o kontakt s dítětem. Pomáháme s řešením problémů,
které přináší běžný život – úřední záležitosti, doprovody na úřady, práce s dětmi a další. Tato činnost je poskytována bezplatně.
KLUB POHODA – v klubu u kafíčka se pravidelně setkávají senioři společně s vedoucí pečovatelské služby a pastoračním asistentem.
Charitní ŠATNÍK - slouží k zajištění základního oblečení pro osoby v nouzi.
Pavla Petrová - pastorační asistent
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Prázdniny ve školním roce 2018/2019
Podzimní: 29. a 30. října 2018
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

VÍTÁME VÁS VŠECHNY, ŽÁKY, PEDAGOGICKÉ I NEPEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY,
V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 A DOUFÁME, ŽE JSTE VŠICHNI ODPOČATI
A PŘIPRAVENI NA DALŠÍ (SPOLU)PRÁCI.
Mgr. Jitka Zíková

D

–

2.

Dopravní soutěž mladých cyklistů vyhlašuje Ministerstvo dopravy – BESIP se spolu-vyhlašovateli, kterými jsou Ministerstvo školství, Policejní prezidium Policie ČR, Český červený kříž,
Ústřední automotoklub ČR, Autoklub ČR a další organizace. Této soutěže se zúčastňujeme
každoročně. Je určena pro žáky: 1. kategorie – věk 10 – 12 let, 2. kategorie – věk 12 – 16 let.
Cílem soutěže je podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu, ověřovat znalosti
a dovednosti žáků – uplatnění pravidel provozu na pozemních komunikacích, technika jízdy
(zručnost), poskytování první pomoci, správné a bezpečné chování v provozu a vytváření návyků ohleduplnosti k ostatním účastníkům provozu.
Soutěž začíná oblastním kolem,
které pořádá DDM Uničov (konalo
se 10. 5.), pouze vítěz v každé kategorii postupuje do okresního kola
– pořadatel okresu až státního kola
se každý rok mění – letos: okres
Šternberk (22. 5.), kraj Hranice na
Moravě (29. 5.). Všechna kola reprezentanti naší školy vyhráli a postoupili do CELOSTÁTNÍHO FINÁLE ve dnech 20. - 21. 6. 2018
v Brně na dopravním hřišti Riviéra.
Tento postup nebyl jednoduchý,
žáci museli pravidelně trénovat
v Uničově na dopravním hřišti, na
překážkách u školy, resuscitovat
„Andulu“, umět zastavovat krvácení, trénovat testy, které mnohokrát
již nechtěli vypracovávat a protestovali nad úmornou námahou...
Překážky jsme v jednotlivých kolech společně překonali a mohli reprezentovat školu, obec Medlov a zároveň i Olomoucký kraj.
V 1. kategorii v obsazení Michal Horák, Marek Malíšek, Andrea Malá a Lucie Králová se umístili na 10. místě.
Ve II. kategorii ve složení Lukáš Lacko, Martin Pavelka, Lucie Zemánková, Lucie Škabrahová překvapili nádherným 2. místem.
Děti za mnou přiběhly: „Paní učitelko, jsme druzí!“ Učitelka: „Znám ty vaše vtipy, chcete mě ukonejšit!!“ „Fakt, jsme druzí, pojďte
se podívat, výsledky už zveřejnili!!“ Opravdu, až se oči zaleskly slzami. Blahopřejeme oběma týmům za krásné výsledky a příští rok
přejeme zlepšení o další stupeň.
Mgr. A. Rusínová
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K

V

29.

3.

Pomalu se přiblížilo datum odjezdu, jako v loňském roce jsme si sami tvořili trička za pomocí paní vychovatelky Věrky, postavili a zkontrolovali stany u školy a mohli jsme
vyrazit. Čekal nás týden
na Šumavě na horním
toku Vltavy. Naplánovali
jsme si úsek 69 km dlouhý, z Vyššího Brodu do
Boršova. Ve Vyšším
Brodu jsme si prošli
klášter a vydali se do
Rožmberka, tam jsme
si prohlédli hrad a další
den vyrazili do Českého
Krumlova, zůstali jsme
tady dvě noci. Prošli jsme
se zámeckou zahradou
s otáčivým venkovním divadlem, nádvořím hradu
i zámku, nádherné město a navštívili podzemí
– graﬁtový důl. Vybavili
nás tam speciálním oblečením i důlní lampou
a jeli důlním vlakem.
Předposlední den jsme
přistáli a rozložili stanoviště ve Zlaté Koruně. Tam nám naši kuchaři O. Schulz a Š. Vyroubalová připravili překvapení, raut, plný řízečků, ovoce, zeleniny,
cukrovinek i nápojů. Prostě paráda pro naše chuťové buňky.
Sjíždění řeky na raftech a kánoích je super. Na vodě totiž číhá spousta nádherných neobjevených míst, ale i nástrah v podobě kamenů, stromů, splavů i vlnících se peřejí. Každý si tu potrénuje týmovou spolupráci i svoje tělo (při vodních bitvách, chytání uplavených
věcí, vylévání vody z lodi, koupání v řece, křestu nováčků). Vodáci poznali krásu Vltavy, spatřili zajímavá přírodní místa, kam se
suchou nohou normálně nedostanou. Všichni jsme si užili jednu z našich nejkrásnějších řek. Pár slovíček vodáků: Cvaknout se (cvakoš, nebo udělat se): Zvrhnutí lodě spojené s namočením oděvu a bagáže. Háček (hák): člen posádky, sedící vpředu. Teoreticky ten
vodák, který by měl nejvíce pádlovat a zadákovi hlásit kameny, větve a jiné překážky v cestě. Ahoj!: vodácký pozdrav. A příští rok
ahoj na Otavě nebo Lužnici nebo Jizeře?
Mgr. A. Rusínová

P

MŠ

Ve čtvrtek 28. června se u nás v Mateřské škole konala VELKÁ SLAVNOST. Naši předškoláci byli totiž pasováni na prvňáčky. Předcházelo tomu krátké vystoupení pro rodiče a už tu byla ta chvíle, kdy královna pozvedla žezlo a nastalo pasování. Děti dostaly šerpu,
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pokračování na str. 12

dokončení ze str. 11

knihu a pamětní list, které pro ně zajistilo místní SRPŠ. Poté paní učitelka z 1. třídy předala dětem pomyslný klíč od školy a odvedla děti
do školní jídelny, kde začala ta pravá velká oslava s občerstvením,
které připravili především rodiče samotných předškoláků. Loučení
bylo veselé, i když občas někomu ukápla i slzička.
Tak prvňáčci, hodně štěstí ve škole!!!!
Mgr. Helena Vašíčková

R

V

7.
R

V pondělí 18. června jsme vyrazili celá sedmá třída vlakem do Rožnova pod Radhoštěm. Prošli jsme se krásným parkem do kempu,
kde jsme se ubytovali v chatkách po čtyřech, připravili si turistické
boty (tedy někteří), batůžky a vyrazili na autobus, který nás přiblížil k Ráztoce. Odtud jsme se nechali vyvézt lanovkou na Pustevny.
Počasí nám přálo a mohli jsme se vydat poznávat okolní přírodu
Beskyd. Prohlédli jsme si areál Pusteven, Maměnku i vyhořelý Libušín. Cestou na Radhošť jsme se vyfotili u sochy Radegasta, symbolu Moravskoslezského kraje, ve výšce 1105 m n. m., ochutnali
laskominky místních stánků, nakoupili dárečky. Cesta do kempu
byla opravdu náročná, někteří měli dokonce puchýře, ale na ty hned
zapomněli koupáním v místním bazéně, skákáním na obrovských
trampolínách, dobrou večeří i opékáním špekáčků. Ráno jsme se nasnídali, sbalili a vydali do Valašského muzea v přírodě, konkrétně
do Dřevěného městečka. Pak nás už čekala cesta domů. Výlet se
nám moc líbil, poznali jsme krásu naší Moravy, zasportovali, povídali, relaxovali a hlavně si to společně užili a více se poznali.
Mgr. A. Rusínová

P

MŠ

Léto se ve školce neslo ve stylu vodních radovánek a příprav na nový
školní rok. S dětmi jsme se ani v tomto tropickém horku nenudili a ve
chvíli, kdy i ve třídě bylo kolem 28°C, zašli jsme si na zmrzlinu nebo se
díky naší hodné paní asistentce Petře Cabákové napustil bazének a dovádělo se venku.
Co se však neobešlo bez práce, byly právě výše zmíněné přípravy školního roku. Máme vymalovány chodby a šatny, nově vyměněné vstupní
dveře a ve všech třídách krásné nové koberce. Doufáme, že se i díky této
vnitřní proměně u nás bude dětem líbit a že v novém školním roce společně zažijeme opět spousty dobrodružství, zábavy a něčemu novému se
i přiučíme.
Mgr. Helena Vašíčková

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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