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Koncem letošního roku vstupuji ve funkci starosty do třetího volebního období. To druhé uběhlo jako voda. A my všichni stojíme
opět na prahu dalších vánočních svátků. Je to čas nejen k bilancování toho, co se nám podařilo, a co ne, ale i čas zaslouženého
odpočinku v kruhu těch nejbližších. Dovolte, abych vám jménem svým, ale i jménem všech zastupitelů a pracovníků obecního úřadu
popřál do dalších dnů hodně zdraví, štěstí a pohody.

Příjemné prožití svátků vánočních,
mnoho štěstí, zdraví,
osobních i pracovních úspěchů
v novém roce přeje
OBEC MEDLOV

Jan Zahradníček, starosta obce
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V poslední části tohoto článku se budeme věnovat ještě jedné lokalitě spojené s Královou. Je to mohylové pohřebiště, které leží nedaleko kopce Bradlec uprostřed Doubravy. Jedná se o cennou památku z doby bronzové. Do katastrálního území Králové sice zasahuje
pouze jediná mohyla (všechny ostatní leží těsně za hranicí katastru Stavenic), avšak společně tvoří celek, který nelze v souvislosti
s Královou vynechat. Byli zde pravděpodobně pohřbíváni lidé z osady, která ležela asi sto metrů odtud, avšak ta nikdy nebyla odborně prozkoumána, a proto je její spojitost s pohřebištěm nejistá. Avšak pohřebiště je přece jen daleko významnější. Jedná se o seskupení asi 19 mohylových hrobů, které vytvořili lidé tak zvané lužické kultury asi před třemi a půl tisíci lety. O jejich přítomnosti se mezi
lidmi v okolí dodnes ví, ale neunikají ani pozornosti archeologů. První poloprofesionální výzkum zde byl proveden už v roce 1935,
ale většina informací, které dnes máme, pochází z výzkumu, který v roce 1953 provedl Archeologický ústav v Brně. A jak vůbec
takový mohylový hrob vznikly? Mrtvý člověk byl spálen na hranici a jeho popel byl nasypán do keramické nádoby. Ta byla následně
pohřbena spolu s milodary posmrtný život, jako třeba kus masa nebo džbánek medoviny. Nad hrobem byla nakonec navršena hromada hlíny a kamení, tedy mohyla. Původně byly mohyly o poznání vyšší, ale během tisíciletí, kdy na ně působily přírodní podmínky,
se hlína rozplavovala a jejich výška se snižovala. Dnes jsou vysoké kolem jednoho metru, avšak stále jsou dobře patrné. Jsou v našem
okolí tou nejviditelnější připomínkou dávné přítomnosti pravěkých lidí, kteří zde žili a umírali dávno před námi. Bohužel, tyto hroby
se stávají oběťmi zlodějů. Ať pro potěšení, či pro zisk právě onu mohylu na katastrálním území Králové, před několika lety neznámí
lidé nelegálně poničili. Je škoda, že se někteří lidé chovají nezodpovědně a bohužel kvůli jejich počínání přicházíme o drahocenné
informace. Dědictví, které jsme získali po svých předcích, nás zavazuje k zodpovědnosti. Musíme na něj být hrdí a chránit ho pro příští generace. Byla by přece škoda, abychom přišli o to, co zde bylo po tisíciletí před námi. Zájem o pradávné dějiny Králové měli již
lidé před druhou světovou válkou, především díky činnosti uničovského musejního spolku. Však také sedláci (především pak zbytkový statkář a ve třicátých letech i starosta Eduard Poštulka), nosili do uničovského muzea pravěké artefakty, které na svých polích
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vyorávali. Pro samotného zemědělce je rozbitý keramický hrnec
bezcenný, ale ne pro člověka, který má úctu k předkům. Také
učitelé tento zájem vzbuzovali ve svých žácích. V Medlově dokonce vznikla školní muzejní sbírka, která se skládala z nálezů,
jež žáci našli na polích kolem vesnice. Přes množství kultur, které se v okolí Králové vystřídaly, není množstvím svých nalezišť
ojedinělá. Celá Morava zvláště pak její úvaly vybízejí k obývání
a byly také lidmi vždy hojně využívány. Od lovců mamutů až po
současnost zde lidé žili a prožívali zde své každodenní starosti
a bylo by dobré, aby si byl každý těchto kořenů vědom a byl na
ně patřičně hrdý.
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:
Daňhel, M. 2014: Mohyla v lese Doubrava. [Nálezová zpráva].
Olomouc, ACO.
Flachová, Z. 2014: Pohřbívání pod mohylami v kultuře lužických
popelnicových polí [Bakalářská práce]. Univerzita Hradec Králové.
Halama, J. 2015: Stavenice (okr. Šumperk), Přehled výzkumů 56, 195-196.
Kalábková, P. – Hlava, M. – Šlézar, P. 2015: Příběhy uničovské archeologie. Uničov.
Nekvasil, J. 1978: Mohylníky Lužické kultury na Moravě, Památky archeologické 69, 52–116.
Trňáčková, Z. 1969: Archeologická sbírka bývalého městského muzea v Uničově, Archeologické rozhledy XV, 74–87.
Vladimír Horn

* * * *

RADNICE

* * * *

PRACOVNÍ DOBA NA OBECNÍM ÚŘADĚ V MEDLOVĚ BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

27. 12. 2018 - 28. 12. 2018 od 8:00 do 12:00 hod., 31. 12. 2018 - ZAVŘENO
Svoz plastového odpadu proběhne v úterý dne 15. 1. 2019. 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

:
Kačalová Marie
Sedláčková Anna
Odložil Emil
Pazderová Jarmila
Štefek Lubomír
Hrdlička Josef

86 let
85 let
78 let
78 let
75 let
71 let

Medlov
Medlov
Medlov
Zadní Újezd
Králová
Medlov

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

Ú
Opustili nás pan František Smrček z Medlova
a Růžena Skrejvalová z Medlova.

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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* * * *

P
Vyslovuji Čestné uznání a pochvalu za příkladnou pomoc a okamžitý, obětavý zásah
v pomoci bližnímu svému v situaci, kdy šedesátiletá žena utrpěla úraz dolní končetiny,
který ji znemožnil pohyb a byla odkázána
na pomoc druhé osoby.
Tři mladí lidé, Adam Petrovský, slečna Michaela Bittnerová a slečna Irena Kotlárová,
přelezli bránu a udělali vše, co bylo třeba
s opravdovým nasazením srdíčka.
Ještě jednou děkuji
Růžena Hrubá

* * * *

KULTURA * * * *

Druhým rokem jsme se v obci zapojili
do projektu Vánoční hvězda, kterou pořádá nadace Šance při hemato-onkologickém oddělení Fakultní nemocnice
v Olomouci. Touto cestou bych chtěla
moc poděkovat paní Daně Kristové, která oslovila své kamarády a známé a podařilo se nám zakoupit vánoční hvězdy
v hodnotě 7 000,- Kč na pomoc, naplnění snů a přání nemocných dětí hemato-onkologického oddělení Dětské kliniky
v Olomouci. Velký dík samozřejmě patří
i vám všem, kteří jste přispěli na dobrou
věc a není vám zdraví ostatních lhostejné. Závěrem si dovoluji všem popřát
příjemné prožití svátků vánočních a ať
vám hvězdy dělají radost minimálně
do nového roku.

Kruh přátel hudby,
Obecní úřad Medlov
a Nadace Českého hudebního
fondu pořádají v sobotu

5.ledna 2019
ve 14.00 hodin
v kulturním sále
na Obecním úřadě v Medlově

OBECNÍ ÚŘAD MEDLOV, KULTURNÍ KOMISE OBCE
MEDLOV VE SPOLUPRÁCI S FARNOSTÍ MEDLOV

Tříkrálový
koncert

vás srdečně zvou na tradiční

TŘÍKRÁLOVÝ
KONCERT

MUSICA
DOLCE VITA

v neděli 6. ledna 2019 v 15 hodin
v kostele sv. Petra a Pavla v Medlově.
Vystoupí: Trubači z vln
- zatroubí vánoční melodie

Účinkují:
Daniela Demuthová - mezzosoprán
Žoﬁe Vokálková - ﬂétna
Zbyňka Šolcová - harfa
Program:
výběr nejkrásnějších skladeb
světových a českých autorů.

Žáci 3. a 5. třídy ZŠ - Píseň o svatých třech králích
MedHÚZa - místní hudební soubor
MUSICUS CATUS - hudební soubor hrající
středověkou dobovou hudbu
v dobových kostýmech

DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ BUDE
VĚNOVÁNO NA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU

Srdečně zvou pořadatelé !!
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Kulturní komise Obce Medlov
vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ KONCERT
v sobotu 22.12.2018
v 15 hodin v DPS (směr Úsov)
Přijďte si zpříjemnit předvánoční čas
poslechem známých i méně známých melodií
v podání místního hudebního
souboru MedHÚZa

Obec Medlov Vás zve na

XIX.
Společenský
obecní ples

Spolek Zadní Újezd
ve spolupráci s obcí Medlov
pořádá v sobotu

12. ledna 2019 od 20:00 hod.
v Kulturním domě
Zadní Újezd

18. 1. 2019 od 20:00 hod.
na Obecním domě v Medlově.

Sousedský ples

K poslechu i tanci hraje MEFISTO z Mohelnice.
Občerstvení a bohatá tombola zajištěno.

K tanci a poslechu hraje
hudební skupina Štaindler
Občerstvení zajištěno

Srdečně zvou pořadatelé.

Srdečně zvou pořadatelé ze Zadního Újezda

* * * *

C

SPORT * * * *

KAVKAZ 2018 (III.

)

Gruzie - Arménie - Turecko
Ráno odpočati balíme stany a vyrážíme podhůřím Kavkazu k přehradě Aragvi, která je výchozím bodem k dalšímu výjezdu do nitra
Kavkazu-vesnicím Shatilii a Mutso. Hlavní cesta je lemována množstvím stánků s ovocem, zeleninou, vínem a dalšími produkty. Na
oběd u jednoho z nich stavíme, a během nákupu dostáváme ochutnat vše možné, takže jsme v podstatě najezení , přesto vybíráme
různé ovoce, vše se váží společně a za kilo platíme 1 lari, což je necelých 9 korun. V každé vesnici na tomto tahu jsou minimálně
3 a více příčných zpomalovacích prahů, přesto to moc nepomáhá-místní jedou stále rychle, jak v obci, tak mimo ni. Asfalt opět nečekaně mizí a přichází dlouhý nepříjemně prašný úsek opravované cesty. Michala to už nebaví a vymýšlí zkratky, což se mu stává
osudným-v jednom z výjezdů obrací Hondu koly nahoru, tentokrát už to odnesla zlomenou páčkou a rozbitým sklíčkem blinkru...
No, vypadalo to hůře. V městečku Tianeti dokupujeme zásoby a od přehrady začínáme stoupat do více jak 100 km vzdálené vesnice
Shatilii. Dnes si vybírám černého Petra já a dvakrát po sobě píchnu zadní kolo. Po asi 30 km se začínají otevírat fantastické výhledy
na široké údolí ohraničené zelenými třítisícovkami. Cesta je mnohem snadnější než na Omalo, takže každý svým tempem dojíždíme
do sedla Datvisjvari ve výšce 2689 m n. m. a kocháme se nádherným okolím.
pokračování na str. 5
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Ze sedla sjíždíme serpentinami do hlubokého údolí Arghuni
(1 400 m n. m.), kde se mají nacházet obě vesnice. Základem
vesnice Shatilii je středověký komplex kamenných opevněných
domů a věží, žije zde přes letní sezonu asi 10 rodin, v zimě je
údolí nedostupné.

Máme v plánu dojet až do, dle mapy, údajného tábořiště za poslední vesnicí Mutso. Jedeme dost špatnou cestou kolem velice
divoké řeky, voda má temně šedou až černou barvu vlivem splavených hornin po předchozích deštích. Blížíme se k budce, ze které
překvapeně vybíhá pohraničník a zastavuje nás s tím, že dále už pokračovat nesmíme, neboť jsme blízko hranice s Čečenskem a cesta
dál je stejně nesjízdná. Obracíme proto zpět k Shatilii a tábor rozkládáme na plácku u řeky kousek od opevněných staveb. Večer ještě
naším táborem projde stádečko domů vracejících se krav a býčků. Nedaleko táboří trojice norských turistů, jinak jsme tu sami.
Přes noc několikrát prší a ráno drobně mrholí, proto rychle balíme stany, rovnou nasazujeme nepromoky a vyrážíme na zpáteční
cestu. Za sedlem Datvisjvari přestává pršet a opět se práší. Michal zjišťuje prasklý držák kufru a tak ve vesnici Kobulo zajíždíme
k místní „správě silnic“. Na dvoře je pár strojů v různém stupni rozkladu, neuvěřitelná sbírka náhradních dílů a starého železa, ale
svářečku zde mají. Za pomoci místního zaměstnance držák opravujeme, peníze chlapík odmítá a tak pokračujeme dále. Cestu si
zpestřujeme přejezdem dlouhého lanového mostu v domnění, že to bude zkratka - nebyla.
Dojíždíme zpět k přehradě, přejíždíme po hrázi a po západní
straně přehrady se vydáváme opět k ruské hranici, tentokrát do
známého turistického městečka Stepancminda. Cesta E117 je
hlavní tah s poměrně hustým provozem, kolem je opět množství stánků a hospůdek. Stavíme na jídlo v jedné z nich a nějakým omylem si objednáváme asi 5x větší množství kačapury
než jsme schopni sníst. Rosťa se ujímá řešení a roznáší čerstvé
sýrové placky parkujícím řidičům kamiónů. Do Stepancmindy
dojíždíme navečer a vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí
se rozhodujeme navštívit asi nejznámější Gruzínskou památku
ještě dnes. Gergeti - kostel Nejsvětější Trojice byl postaven ve
14. století na náhorní plošině nad městem a je obklopen mohutnými horami Kavkazu. Cesta ke klášteru by měla být za sucha
v pohodě, bohužel původní výjezd z města je překopaný a na
kopec vede alternativní trasa, kterou používají místní přepravci
v oﬀroadových autech k vyvážení turistů. Nečekajíc zradu vyrážíme vzhůru i když na nás kdosi mává, ať nejezdíme. Kamenitá
cesta začíná po pár kilometrech prudce stoupat a nastává sice krátký, ale za to nejhorší úsek celé cesty. Stoupání je plné obrovských
děr a velkých kamenů vyhrabaných terénními auty, do protisměru navíc sjíždějí další auta s turisty, takže nejde volit stopa. Zastavit se
nedá, protože bychom se v prudkém svahu nerozjeli ani neotočili, takže řadíme jedna a hodně plynu - čirou náhodou se všichni
bez pádu vydrápeme na planinu ke klášteru, naše spolujezdkyně
pravda trošku vyklepané . Fotíme jedno z nejznámějších panoramat v Gruzii a jdeme na prohlídku, za kterou se nic neplatí.
Výhled na celé město pod námi obklopené vysokými horami je
úchvatný.
Sjezd od kláštera už je celkem snadný, protože víme, co nás
čeká a z kopce to jde vždy lépe . Vzhledem ke špatné předpovědi počasí na noc a zítřek, volíme poprvé po 7 dnech nocleh
pod střechou v pěkném penzionu. Cestou do města na večeři potkáváme skupinku dvou Čechů a jednoho Slováka, ti se k nám
přidávají a během pěkného večera si vyprávíme zážitky z cest
u dobrého gruzínského piva.
Druhý den se budíme do pošmurného rána, předpověď vychází a od penzionu vyjíždíme v nepromocích. Po pár kilometrech
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přechází mrholení v největší slejvák, ve kterém jsem kdy jel. Viditelnost je mizerná, provoz celkem hustý, takže vynecháváme 2 plánované odbočky do hor a bez zastávek sjíždíme zpět do vnitrozemí Gruzie. Déšť nám vydrží skoro celé dopoledne a i pod nepromoky
jsme mokří a zapaření. Před městem Bazaleti konečně necháváme déšť za sebou, vysvitne sluníčko a okamžitě je přes 30°C. Stavíme
na oběd u stánků s ovocem a sušíme boty a oblečení. Míříme do města Gori a z důvodu urychlení přesunu se rozhodujeme využít
kousek dálnice... To byla chyba. Místní šílenci udělají cokoli, aby nás předjeli, načež před námi brzdí a fotí si nás z okýnek. Tyto
situace při rychlostech kolem 130 km/h vyhodnocujeme jako dosti nebezpečné a dálnici zase rychle opouštíme. Přijíždíme do města
Gori, které je rodištěm J. V. Stalina. Areál muzea tohoto největšího diktátora se nachází v centru města a součástí venkovní expozice
je původní Stalinův rodný domek, no spíše chatrč a jeho osobní obrněný železniční vagón. Vlastní velká budova muzea obsahuje
několik sálů, kde je vystaveno vše, co
se Stalinem nějak souviselo - od dobových fotograﬁí, obrazů, dokumentů
přes veškeré dary od jiných státníků,
jeho osobní věci včetně dýmky a šachů, po jeho posmrtnou masku. Na
zmínku o gulazích na Sibiři, komunistických čistkách a počtu jeho obětí
jsme nikde nenarazili. Nenápadně se
připojujeme ke skupince s průvodcem, takže pochytíme i nějaké zajímavosti z jeho života v rámci našich
znalostí ruštiny.
Po prohlídce muzea sedáme na motorky, za přihlížení místních chlapů,
které samozřejmě zajímají naše stroje, a pokračujeme dále. Dnešním plánem je dojet do města Čiatura, které
dle mapy a několika zakreslených
lanovek chybně vyhodnocujeme jako
velké lyžařské středisko. Počasí je
jako na houpačce, několikrát prší a na
večer už to vypadá na deﬁnitivní slejvák. Zavčas dojíždíme do města Čiatura, což tedy rozhodně není lyžařské
středisko, ale špinavé hornické město - jedno z největších nalezišť manganu na světě, sevřené z obou stran
strmými skalami, z jejichž vrcholů
se do města pomocí lanovek sváží
vytěžená manganová ruda. Škaredější město jsem ještě neviděl - všude
prach a smrad, šedé špinavé budovy,
vybydlené paneláky, velké továrny...
No z ﬂeku by se zde dalo natáčet pokračování Ocelového města . Ale
vzhledem k rychle se blížícímu dešti
bereme nocleh v jakési nevzhledné
ubytovně, vynosíme potřebné věci
z motorek a vzápětí začíná pršet.
Následující ráno se rozhodujeme,
že i přes nepříznivé počasí zkusíme
projet obávanou, leč vyhlášenou cestu Lentekhi-Ushguli-Mestia
v oblasti Horní Svanetie, která je prý nejkrásnější částí celé Gruzie. Hned ráno stavíme u méně známé památky - Katskhi pilíř
nebo také pilíř života, což je klášter postavený na nepřístupné,
40 metrů vysoké skále. Toto místo má velice dlouhou historii
a je opředeno mnoha legendami. Starý mnich, který zde má
údajně žít, už ale v roce 2014 zemřel ve věku 81 let a má hrob
hned vedle skály. Na skálu se dá dostat jen po kovovém žebříku
a zásobování probíhalo ručním vrátkem z nádvoří pod skálou,
kde je také postavena krásně malovaná modlitebna.
.....pokračování příště...
(za AMK Medlov Milan Petrovský)
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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

C
Ve čtvrtek 15.listopadu proběhlo v uničovském kině pod záštitou Města Uničov, DDM
Vila Tereza, Mikroregionu Uničovsko a Olomouckého kraje 20. ﬁnálové kolo pěvecké
soutěže Carusošou. V sále plném nervozity i očekávání se utkalo 27 dětí ve čtyřech kategoriích-jednotlivci I. a II. stupeň a skupiny I. a II. stupeň. Mladší účastníky z naší školy
jsme neměly, za medlovskou školu soutěžila Michaela Bittnerová z osmé třídy písní Ztracená bloudím (třetí místo) a za skupiny Vendula Kuchařová a Tereza Šotolová ze sedmé
třídy s písní Horehronie. Dívky daly do svého vystoupení maximum. Jsem na ně pyšná a
gratuluji jim. Doufám, že příští rok v červnu vybere odborná porota více zástupců z naší
školy a že se soutěže zúčastní i mladší ročníky. Děkuji DDM za uskutečnění soutěže a
děvčatům za reprezentaci naší školy.
Mgr. Jitka Zíková

P
Pro žáky osmých a devátých tříd přijel ve čtvrtek 22.listopadu
přednášet odborný lektor ﬁrmy Presafe ve spolupráci s POKOS
Mgr. Jakub Smejkal z Brna. Žáci se na bezplatné přednášce dozvěděli mnoho zajímavostí o současné roli
armády ČR ve společnosti, o aktivních zálohách, o zahraničních misích a o tom, co vše armáda dělá po dobu míru.
Druhou část přednášky tvořila diskuse nad referáty žáků o hrdinech z jejich okolí. Většina z nich si vybrala svého předka, který bojoval v československé armádě (nejčastěji u Dukly), někteří z nich považovali za hrdinu hasiče či obyčejného člověka, který svým
zásahem zachránil druhému život. Poté jsme viděli pár dokumentárních ﬁlmů o aktivních zálohách. Myslím, že se mnozí dozvěděli
mnoho zajímavostí nejen o armádě ČR, ale i o hrdinských činech ze svého okolí. Celý den jsme měli o čem přemýšlet.
Mgr.Jitka Zíková

V
Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže „Barevný podzim 2018“, kterou každoročně pořádá DDM
v Uničově. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 189 výtvarných prací, z toho devět kolektivních z celého
Uničovska, z nichž vyhodnoceno a odměněno bylo 28 prací jednotlivců a tři kolektivní práce. Mezi nimi
byly vybrány i obrázky našich dětí, a to: Simonky Tomanové (1.tř.), Míši Fischera (2. tř.), Jakuba
Lörince (4.tř.) a Lucie Tomanové (5.tř.). Všem gratulujeme!
Mgr. Klára Filipová

O
V pondělí 19.listopadu vyrazil tým starších děvčat do okresního kola ve ﬂorbale starších žákyň. Turnaj se konal v tělocvičně na
Gymnáziu Hejčín v Olomouci. Hrálo celkem šest týmů. Děvčata bojovala o každý míček, snažila se dávat co nejvíce branek a to se
jim podařilo, získala vynikající 3.místo. Ještě lepší byl tým z Lutína a nejlepší ZŠ Voršilky z Olomouce, která postupuje do krajského kola v Lipníku. Blahopřejeme všem dívkám (L.Zemánkové, I. Kotlárové, A. Kotlárové, M. Bittnerové, L. Škabrahové, L.
Kozákové, T. Angetterové, A. Angetterové, N. Juráňové, V. Kuchařové, T. Smyčkové a T. Šotolové) za výbornou reprezentaci školy.
Mgr. A.Rusínová
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ČEPS
V uplynulé sezoně se do turnaje přihlásilo
skoro 1200 týmů z celé ČR.
Jedná se o tradiční ﬂorbalový turnaj pro základní školy,
přímo pro první stupeň, který
pořádá Český ﬂorbal ČR. Do
tohoto turnaje jsme se přihlásili i my. Odehrál se v naší
medlovské hale. Soupeřili
jsme s dalšími čtyřmi týmy.
Přestože jsme nebyli nejlepší, rádi si zahrajeme i s jinými týmy, každá hra nás posouvá výše. Umístění: 1. ZŠ
U Stadionu Uničov (profesionální tým), 2. ZŠ Pionýrů
Uničov, 3. ZŠ Jungmannova Litovel, 4. ZŠ Haškova Uničov, 5. ZŠ a MŠ Medlov.
Mgr. A. Rusínová

O

II ZŠ

MŠ M

V průběhu měsíce listopadu probíhaly v naší škole i některé další aktivity, jejichž společným tématem byly odpady:
Průzkum odpadů představoval aktivitu, během níž naši nejstarší žáci zmapovali odpadovou problematiku v naší obci. Vytvořili jednoduchý odpadový dotazník pro žáky a jejich rodiče, v němž zjišťovali spokojenost s tříděním odpadů v naší obci, zkoumali také, jaké
druhy odpadů jsou v domácnostech nejvíce tříděny, jaké druhy obalů preferují spoluobčané při nákupech, zda znají nebezpečné odpady
a svozové termíny. Při průzkumu se žáci podíleli nejen na tvorbě dotazníku, ale i na jeho zpracování a vyhodnocení. Výsledky budou
prezentovány na internetových stránkách naší základní školy.
Podzimní úklid odpadků v okolí obce představoval jednorázovou akci, jejímž cílem byl úklid odpadků a péče o životní prostředí
v okolí naší obce. Během měsíce listopadu naši žáci uskutečnili několik vycházek, během nichž nasbírali nejrůznější druhy odpadů
v okolí našich cest a v lokalitě Skalky.
Mgr. Bc. Kateřina Antesová

V

ODPADOVÉHO TVOŘENÍ
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