ZPRAVODAJ
OBCE

Č. REG. MK ČR E 12517, měsíčník obce Medlov
* * * *

MEDLOV

ročník 29, číslo 10, prosinec 2019, vydán 18.12.2019

S

* * * *

První rok našeho třetího volebního období uběhl opět jako
voda. Tradičně se závěrem roku vracíme k bilancování toho, jak
se novou investiční výstavbou změnila naše obec včetně všech
našich místních částí, jak bohatým jsme žili společenským životem a jak pestrou máme spolkovou činnost. Začnu spolkovou činností, která má v Medlově hluboké kořeny v řadě oblastí – fotbalisté, hasiči, motokrosaři, SRPŠ, myslivci, turisté
a zapomenout nemohu ani na nově vzniklý horolezecký spolek.
Všichni se snaží a organizují řadu akcí pro děti a dospělé. Když
k tomu přidáme akce obce a k tomu aktivitu naší kulturní komise, jen stěží se můžeme nudit po celý rok. Největší akcí jsou
hody. Obci s nimi pomáhají spolky a staly se již neodmyslitelnou tradicí poslední červnový víkend.

Určitě jste zaznamenali zlepšení čistoty našich obcí. Díky za
to patří našemu úseku „Veřejné zeleně“, který posílil o jednoho
nového pracovníka. Postupnou modernizací techniky pomáhá
významně zlepšit údržbu veřejné zeleně v obcích a jejich okolí.

Nemalou pozornost věnuje obec těm, kteří si to jistě za svůj
život v obci zaslouží – našim seniorům. I letos jsme společně
s naší paní knihovnicí zorganizovali zájezd do východních Čech
a podzimní taneční odpoledne s kulturním programem, které se
jistě velmi vydařilo.

Velmi zdařilou akcí jsou prázdninové „opékačky – békačky“, které na Skalkách pořádá kulturní komise. Každou druhou
středu v měsíci červenci a srpnu tak náš lesopark ožívá tóny kytar a písněmi, které pějí nejrůznější „domácí umělci“. Stejně tak
zdařilými akcemi jsou dílničky o velikonocích a vánočních svátcích. Svou oblibu nacházejí stále více a více i mezi námi dříve
narozenými. Některé letošní výrobky Vám pak představujeme.
pokračování na str. 2
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dokončení ze str. 1

ské spolupráce. Rozvíjí se tak dobré vztahy Medlova s partnerskou obcí Bórow (Polsko). Náročnou akcí na pořadatelství, která
ale zviditelňuje naši obec mezi okolními školami, pak je pořádání „Medlovského crossu“. Letos to byl již 16. ročník a zúčastnila
se ho opět řada závodníků. Navíc jim letos přálo i pěkné počasí.

Velkou zásluhu na zviditelnění naší obce za hranicemi její
územní působnosti má divadelní spolek MedlOchoDi. Hrou
„Agrostory – aneb bezkontaktní ženy“ dosáhli takového úspěchu, že jsou zváni k její produkci i do dalších obcí. Je to jejich již
v pořadí čtvrtá hra. A i když se na ni čekalo téměř dva roky, jistě
se to vyplatilo. Celá řada občanů ji chce shlédnout ještě jednou.
Jistě k tomu budou mít příležitost začátkem příštího roku.

Prakticky již v lednu 2019 byly zahájeny práce na vyklizení
zakoupené bývalé pekárny v Medlově. Budova je tak připravena
pro kompletní přestavbu. Zbývá jen to nejdůležitější – sehnat
potřebné ﬁnance. Z dalších stavebních investičních akcí pak
byla zdařilá kompletní rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice.
Po téměř 25-ti letech tak byla navrácena hasičům.

Mohl bych takto psát dále. Řada drobných akcí jako například rekonstrukce, výstavba a opravy propustků v Zadním
Újezdě, budování parkovacích míst v Králové a v Medlově
a opravy místních komunikací v Hlivicích a v Medlově, rekonstrukce veřejného osvětlení, zvelebili jsme další části našich
obcí. Věřím, že k užitku Vás všech občanů. Na řadu akcí se letos
nedostalo a budeme je realizovat postupně v příštím roce. Jakékoliv nápady a podněty od Vás občanů rád přijmu a budeme se
s nimi zabývat při sestavování rozpočtu na rok 2020.

Závěrem mi dovolte, abych vám nejen
jménem svým, ale i jménem všech
zastupitelů obce popřál do blížících se
vánočních dnů hodně pohody
a rodinného štěstí.
Do Nového roku 2020 pak hodně
zdraví, spokojenosti
a příjemných překvapení.
Z činnosti ZŠ a MŠ Medlov bych vyzvedl zejména besídky
těch nejmenších, ale i zdařilé pokračování projektů Česko-Pol2

E VR O P S K Á U N I E / U N I A E U R O P E J S K A
E V R O P S KÝ F O N D P R O R E G I O N Á L N Í R O Z V O J
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

FOND MIKROPROJEKTŮ

SPOLUPoslední aktivita z projektu proběhla ve dnech 22.11.-24.11.2019. Hlavní činností byla výstava všech prací a workshop, který proběhl v sobotu 23.11.2019 na velkém sále Obecního domu v Medlově za přítomnosti polských a českých osob, které byly do projektu
zapojeny. Na výstavě byly vystaveny všechny výrobky, které se během celého projektu vyrobily. Gastronomické a kreativní tvoření
probíhalo od března do října 2019, v pěti aktivitách.
Workshop byl určen pro širokou veřejnost, kde si každý z návštěvníků vyzkoušel metodu EBRU, což je malování na vodní hladině.
Každý zájemce obdržel bílé bavlněné tričko, barvami si na vodní hladině vytvořil motiv, který byl potom na tričko přenesen.
Po uschnutí si tričko odnesl domů.

Další metoda, která byla v sobotu představena byla ENKAUSTIKA-malování pomocí speciální žehličky a voskových tuh na papír.
Děti i dospělé osoby si vyrobily různé obrázky pro výzdobu interiéru. Třetí kreativitou, která byla na workshopu předvedena byla
výroba vánočních ozdob z pedigu. Vyrobily se rybičky a hvězdičky, které budou určitě zdobit vánoční stromek všech vyrábějících.
Krom možnosti kreativity, si také návštěvníci ochutnali smoothie, které se na této akci připravovalo.
Všechny aktivity v celém projektu byly velmi inspirativní. Osoby, které byly v něm zapojeny se naučily novým kreativním
metodám. Polští přátelé se navíc naučili a ochutnali českou gastronomii.
Mikroprojekt byl realizován v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní osa PO 4 za ﬁnanční podpory ze
strukturálního fondu EFRR ve výši 17.701,26 EUR.
Ing. Marcela Berger Smrčková, manažer projektu

Svoz plastového odpadu proběhne v úterý dne 14. 1. 2020. 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.
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M
Expedice Stanice pro pozorování sluneční fotosféry - SL90
za přechodem planety přes sluneční kotouč.
S kolegou E. Eminovém jsme
na základě předpovědi z ČHMÚ
v Ostravě mohli shlédnout,
fotografovat a měřit tranzity v Léskovci nad Moravicí.
Po příjezdu na místo určení
a rozložení tří dalekohledů, se
převážně fotografoval zmíněný
úkaz. Podařilo se nám naměřit
hodnoty T1 13:35:27,6 a T2
13:37:08,2 dalekohledem 800/
400 mm Sky Watcher, který
byl použit pouze na vizuální
pozorování. Fotografovalo se dvěma dalekohledy Apochromát
ED80/600 80/600mm. na montáži Sky Watcher EQ6 - R Pro,
a reﬂektor Newton o průměru 203mm s ohniskovou délkou
1000mm na montáži EQ 6 - GOTO 2, opatřené fotoaparáty
Canon EOS 1300 D, ISO 100 a 1/1000. Pozorování včetně fotografování proběhlo při polojasné obloze od 13:31 hod do 14:33
hod. Poté se obloha od jihozápadu začala zatahovat. V 15:00
hod. ukončeno pozorování v důsledku zatažené oblohy. Bylo
pořízeno 69 snímků po dobu 1hod. a 02 min. SEČ.
Snímek pořízen v 14:18 hod. SEČ přes dalekohled Apochromat
ED 80/600mm. Foto Canon EOS 1300 D, ISO 100 a 1/1000.

O
Občané jezdící v Olomouckém kraji vlakem budou mít od
1. ledna 2020 výrazně snazší cestování. Změny vyplývají z nově
uzavřené smlouvy mezi krajem a Českými drahami. Nová opatření se dotknou i vlaků společnosti RegioJet.
Ve všech osobních a spěšných vlacích Českých drah v Olomouckém
kraji bude od 1. ledna 2020 platit krajský tarif IDSOK a tarif TR10
se slevami IN25 a IN50. Pokud lidé zvolí tarif IDSOK, budou moci
přestupovat mezi různými dopravními prostředky.
Cestující díky tomu budou moci využít k přepravě vlaky, autobusy i městskou hromadnou dopravu.
Od stejného termínu bude možné s Jízdenkou IDSOK cestovat
také rychlíky a expresem Českých drah. Občané je využijí při jízdě
linkami dálkové osobní dopravy R8, R12, R13, R18, R27 a Ex2.
Analogická pravidla budou platit i ve vlacích dopravce RegioJet.
S Jízdenkou IDSOK cestující budou moci využívat jeho spoje
na trati Kojetín – Přerov – Hranice.
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Charita v Uničově byla založena již před 26 lety. Za dobu své působnosti nabídla sociální a zdravotní služby mnoha potřebným lidem.
Konkrétně v loňském roce Charita v Uničově poskytla své služby 891 klientům v celém mikroregionu Uničovska. V obci Medlov,
Králová, Hlivice a Zadní Újezd byla celkem poskytnuta služba 34 klientům a to:
Domácí zdravotní a hospicová péče – odborné terénní zdravotní služby lidem v domácím prostředí a odborná zdravotní péče
o nevyléčitelně nemocné a umírající (20 klientů).
Charitní pečovatelská služba – pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost při osobní hygieně, zajištění nákupu, úklid domácnosti, dovoz oběda, atd. (5 klientů).
VOBIS centrum PRO VÁS – půjčovna kompenzačních pomůcek (polohovací postele, invalidní vozíky, chodítka…), charitní šatník
a bazárek, mimořádné události (pomoc v případě živelných pohrom, katastrof a havárií), humanitární sklad (4 klienti).
Charitní poradna NEDLUŽÍM – pomoc lidem, kteří se ocitli v dluhové pasti, mají problémy s ﬁnanční gramotností, nebo neví,
jak komunikovat s věřiteli (3 klienti).
Nízkoprahové denní centrum SCHOD – poskytnutí základní stravy, hygieny, ošacení a poradenství lidem, kteří v důsledku tíživé
životní situace přišli o domov a jsou bez přístřeší (2 klienti).
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi JILORO – SRDÍČKO – pomoc rodinám s dětmi při nácviku zvládání praktických
dovedností v péči o děti, zajištění domácnosti (0 klientů)
Další dobrovolnická a jiná činnost – sociální byt S.O.S., Klub POHODA, Beneﬁční koncert, ples Charity, Potravinová sbírka, Tříkrálová sbírka.
Činnost naší Charity je ﬁnancována hlavně z ﬁnančních prostředků rozpočtu Olomouckého kraje, dále z příspěvků města Uničova
a přilehlých obcí mikroregionu Uničovska, prostřednictvím dotací, grantů, sponzorů, dárců a ze sbírek.
Velmi si vážíme spolupráce s Vaší obcí a děkujeme za Vaši podporu.
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Bc. Alena Charouzová – vedoucí Charity Šternberk, středisko Uničov
Pavla Petrová – koordinátor Tříkrálová sbírky

24. PROSINCE -15.00 HOD. ŠTĚDRÝ DEN - VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ
(S DOPROVODEM HUDEBNÍHO SOUBORU MEDHÚZA)
25. PROSINCE - 9.30 HOD. - SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
26. PROSINCE - 9.30 HOD. - SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA
29. PROSINCE - 9.30 HOD. - SVÁTEK SVATÉ RODINY
1. LEDNA - 9.30 HOD. - NOVÝ ROK
BETLÉM V KOSTELE BUDE PŘÍSTUPNÝ
25. A 26. PROSINCE VE 14.00 - 15.00 HODIN

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH
* * * *

SPORT * * * *

Spolek Turisté Medlov

pořádá v sobotu 28. prosince 2019

VÁNOČNÍ POCHOD KOLEM BOUZOVA
Odjezd: 8.00 hod – Medlov náves

Návrat: 17.00 hod odjezd z Bouzova

Cena: 60 Kč - zahrnuje dopravu autobusem
Individuální trasa spolku: Ludmírov – Bouzov 11 km
Bohaté občerstvení na trase i v cíli.
Přihlášky včetně platby:
Pavel Pospíšil, Medlov 136,
tel.: 605 581 925,
e-mail: ppospisilm@seznam.cz

Obec Medlov podporuje
činnost Spolku Turisté Medlov

www.turistemedlov.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

* * * *

Jubilanti v měsíci prosinci:
Marie Kačalová
Stanislava Vrzalová
Anna Sedláčková
Josef Hrdlička
Libuše Hoﬃngerová
Lubomír Štefek
Emil Odložil
Miloslav Havlíček
Oldřich Bittner
Štefanie Kopečková
Jarmila Pazderová

87 let
76 let
86 let
72 let
88 let
76 let
79 let
70 let
72 let
91 let
79 let

Medlov
Hlivice
Medlov
Medlov
Medlov
Králová
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Zadní Újezd

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

Vzpomínka:
Dne 12. prosince 2019 jsme si připomenuli,
že uplynulo deset smutných let ode dne,
co nás navždy opustil pan Jan Škop z Hlivic.
S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Vánoční provoz

poštA
Medlov

23. 12. 2019

8:00 – 10:00

24. 12. 2019

zavřeno

25. 12. 2019

zavřeno

26. 12. 2019

zavřeno

27. 12. 2019

8:00 – 10:00

28. 12. 2019

zavřeno

29. 12. 2019

zavřeno

30. 12. 2019

8:00 – 10:00

31. 12. 2019

8:00 – 10:00

1. 1. 2020

zavřeno

2. 1. 2020

8:00 – 10:00

3. 1. 2020

8:00 – 10:00
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13:30 – 15:30

13:30 – 15:30

13:30 – 15:30

* * * *

KULTURA * * * *

H

K

Letošní Halloweenskou stezku odvahy
jsme pro děti připravili v pátek 25. 10. 2019.
Po setmění se náves obce Králová proměnila v malé strašidelné město duchů.
Na stezce bylo připraveno celkem 8 stanovišť a to Strašidelná dílna, Tajuplný košík, Věštírna, Tajemství, Košt ze záhrobí,
Mozkomor, Hon na strašidlo a Výkaznice
hříchů. Všechny děti zadané úkoly hravě
zvládly. Jako odměnou byl nejen diplom
v cíli, ale i řada sladkostí, kterými byly
děti na každém stanovišti odměňovány.
V cíli bylo připraveno malé občerstvení. Pro děti Žabí moč a musím říct, že
všem moc chutnala, důkazem byl prázdný
hrnec . Pro dospělé zase Svařená krev,
opravdu lahůdka . No a komu po náročné a vyčerpávající procházce naší stezkou
vytrávilo, mohl si opéct přímo na ohni Malíček lesního obra. A byl o něj opravdu zájem, není divu, komu se poštěstí ochutnat takovou
lahůdku .
Na startu jsme rozdali 73 hracích karet, takže nám stezku prošlo 73 malých hrdinů. Mile nás to překvapilo, hlavně proto, že
příprava byla náročná. Stezku zdobily nejen svíčky, ale i 22 vydlabaných dýní. Děkujeme všem, kteří jste nás navštívili. Byli jsme
překvapení, že se stezky zúčastnily nejen místní děti, ale přijely za námi děti z Medlova, Uničova, Šumvaldu, Litovle a dokonce
z Třeštiny a Olomouce.
Už teď se nám v hlavě rýsují nápady na příští rok a určitě Vás všechny rádi v Králové opět přivítáme.
Královecký spolek

Obec Medlov Vás zve na

který se koná v sobotu

18. 1. 2020 od 20:00 hod.
na Obecním domě v Medlově

K poslechu i tanci hraje MEFISTO z Mohelnice
Občerstvení a bohatá tombola zajištěno
Srdečně zvou pořadatelé
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Kruh přátel hudby, Obecní úřad Medlov
a Nadace Českého hudebního fondu

Kulturní komise Obce Medlov
vás srdečně zve na

pořádají v pátek

3. 1. 2020 v 17.00 hodin

ˇ
VÁNOCNÍ
KONCERT

v kulturním sále na OÚ v Medlově

4. adventní neděli
22. 12. 2019

na kterém vystoupí

v 15 hodin v DPS (směr Úsov)

České smyčcové duo

Přijďte si zpříjemnit předvánoční čas
poslechem známých i méně známých
melodií v podání místního hudebního
souboru MedHÚZa.

- Lucie Sedláková Hůlová s manželem
Martinem Sedlákem a dětmi
Srdečně zvo u p o řadatel é

Fotbalový Klub Medlov
zve na

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

Tradiční
Sportovní ples

vás srdecně
ecn
čcn zvou na tradiční

TŘÍKRÁLOVÝ

Kdy: 24. 1. 2020
Kde: Obecní Dům Medlov
Začátek: 20:00

KONCERT

v neděli 12. ledna 2020
v 15 hodin v kostele
sv. Petra a Pavla v Medlově
Vystoupí:
Trubači z Vln
Děti z 1. a 4. třídy ZŠ Medlov
MedHÚZa - místní hudební soubor

Předprodej:

Břetislav Bolard - varhany,

p. Tomanová 604 416 285
Bohatá Tombola
Bohaté občerstvení
Vstupné: 120,- Kč

Vojtěch Bolard - housle
DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ BUDE VĚNOVÁNO
NA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU
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ŠKOLNÍ

ZPRAVODAJ

Prázdniny ve školním roce 2019/2020
Vánoční: 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
Pololetní: 31. 1. 2020
Jarní: 3. 2. – 9. 2. 2020
Velikonoční: 9. 4. – 10. 4. 2020
Hlavní: 1. 7. – 1. 9. 2020

E
–N

ÚEV

M

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro
ORP Uničově ve spolupráci se ZŠ Haškova naši sedmáci navštívili ÚEV v Mladoňově. Jedná se o nové středisko zabývající
se environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou. Naši
žáci ze sedmé třídy absolvovali program SMYSLY. Učili se pomocí smyslů vnímat sami sebe i své okolí, zahráli si spoustu her
a soutěží. Při práci ve skupinkách rozvíjeli vzájemnou komunikaci a spolupráci. Všem se tento zajímavý program moc líbil.
Všichni jsme chválili práci lektorů i příjemné prostředí v ekologické centrum v Mladoňově.
Mgr. Bc. Kateřina Antesová

O

P

Ve středu 23. října jsme uspořádali soutěž
v ORIENTAČNÍM BĚHU v Šumperku
v Jiráskových sadech. Soutěž se konala
v rámci projektu EU Medlov – Borów.
Běh nám pomohl spoluorganizovat Klub
vytrvalostních sportů Šumperk pod vedením Zdeňka Janů. Počasí se vydařilo
nad očekávání, teplo, slunečno, barevné
listí. Naším útočištěm se stal park sousedící se šumperským náměstím. Děti byly
rozčleněny do kategorií podle věku. Běžely tři tratě od nejlehčí po nejtěžší – lišily se délkou a počtem kontrol. Někteří
nadšenci si zaběhli mimo závod i ostatní
tratě. Orientační běh patří k pohybovým
aktivitám, které děti rozpohybují a zároveň podporují práci s mapou a orientaci
v prostoru.
Výsledková listina:
Krátká trať 0,7 km: 1. Vojtěch Nerušil, 2. Jakub Lӧrinc, 3. Ivana Zemánková, 4. Saga Bartoscz.
Střední trať 1,2 km: 1. Kvido Krajča, 2. Lucie Tomanová, 3. Andrea Navrátilová, 4. Miriam Pechová.
Dlouhá trať 1,6 km: dívky: 1. Wiktoria Lach, 2. Andrea Malá, 3. Hedvika Smyčková, 4. Barča Musilová;
chlapci: 1. Michal Horák, 2. Samuel Janča, 3. Marek Malíšek, 4. Hynek Krejzlík.
Mgr. A. Rusínová
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V rámci projektu Medlov – Borów jsme uspořádali ve
čtvrtek 24. října turnaj ve ﬂorbale. Pozvali jsme školy
z Troubelic, Dlouhé Loučky a z medlovských a borowských dětí jsme vytvořili dva smíšené týmy. Atmosféra byla bojovná, všechny týmy se snažily, aby dosáhly co nejlepšího výsledku, vždyť na ně čekaly krásné
medaile a poháry. Celý turnaj vyhrál tým z Troubelic,
druhé místo obsadil mix tým modrých Medlov-Borów,
třetí místo vybojovala Dlouhá Loučka a čtvrté místo
zůstalo na tým červených Medlov-Borów. Jednotlivé
zápasy byly vyrovnané, borowským dětem sice chvíli
trvalo, než se přizpůsobily naší hře, ale závěr byl potěšující, chlapci a děvčata si turnaj užili.
Mgr. Andrea Rusínová

16. ROČNÍK MEDLOVSKÉHO CROSSU
Rok s rokem se sešel a v pátek 25. října se sešli také závodníci z devíti škol k přespolnímu běhu, který se již pošestnácté konal
v lesoparku Skalky. Konečně se vydařilo i počasí, minulé roky totiž pršelo nebo se teploty vzduchu blížily k nule. Hlavní závod
odstartoval v 10 hodin. Před hlavními kategoriemi
vyběhli žáci z I. stupně z Medlova a Borówa, kteří
běželi jeden okruh. V kategorii dívek 2.-3. třídy
vyhrála Katka Tomanová, z chlapců Lukáš Vágner,
ve 4.-5. třídě obsadila 1. místo Marie Běhůnková
a z chlapců Martin Horák. V hlavní kategorii
reprezentovali každou školu tři závodníci. Mladší
dívky běžely dvě kola, mladší chlapci a starší dívky
tři kola a starší chlapci pět kol v délce 3,5 km.
Za hladký průběh celého závodu děkujeme
pracovníkům veřejné zeleně z obce Medlov
a sponzorům, kteří nám zajistili občerstvení:
Melites Medlov, M.Ulrich Mladějovice, Úsovsko
Klopina, GEMI Šumperk, TROT Olomouc,
Krňávek Vikýřovice.
Výsledková listina: 1. Rýmařov, 2. Gymnázium
Uničov, 3. U Stadionu Uničov, 4. Troubelice,
5. Šumvald, 6. Medlov, 7. Dlouhá Loučka,
8. Haškova Uničov, 9. Borów.
V jednotlivcích jsme se umístili takto: v mladších žácích: 1. místo opět obhájil Lukáš Bittner, 6. Michal Horák, 12. Daniel Janča, v mladších dívkách: 18. Anna Angetterová, 20. Tereza Angetterová, 27. Barbora Musilová, 28. Miriam Pechová, ve starších
dívkách: 9. Vendula Kuchařová, 10. Natálie Juráňová, 17. Tereza Šotolová, v starších chlapcích: 10. Michal Toman, 14. Michal
Kubišta, 16. Antonín Smyčka. Všem našim běžcům děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Andrea Rusínová

O
Ve čtvrtek 31. října jsme vyrazily s děvčaty z 9. třídy do Gymnázia
Hejčín v Olomouci na okresní kolo ve ﬂorbale. Turnaje se zúčastnilo
pět týmů. V prvním zápase jsme trochu zaváhaly a nestačily vyrovnat
a prohrály s Demlovou školou. V zápase s Lukou a Hejčínem děvčata
vyrážela častěji do protiútoků, která vynesla dvě vítězství. S Lutínem
jsme bohužel prohrály o jednu branku. K naší smůle měly tři týmy stejný počet branek a v rámci mini tabulky jsme obsadily 4. místo. Pořadí
týmů: 1. Lutín, 2. Gymnázium Hejčín, 3. Demlova Olomouc, 4. Medlov, 5. Luká. Děvčata chválím pro obrovské nadšení a touhu vyhrát,
bohužel tentokrát štěstíčko nestálo při nás.
Mgr. Andrea Rusínová
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14. listopadu 2019 se odehrával 21. ročník pěvecké soutěže
stejně jako v předchozích letech v uničovském kině pod záštitou DDM vila Tereza v Uničově, Města Uničov a Mikroregionu Uničovsko. Soutěžilo celkem 28 dětí, konkurence zvláště
na druhém stupni byla obrovská. Naše škola měla zástupce na
stupni prvním. Anežka Kovářová s písní Kdyby se v komnatách
obsadila ve své kategorii první místo, Noemi Anna Smyčková,
Dorota Smyčková a Lucka Kozáková obsadily v kategorii skupin s písní Pink od Ilony Csákové druhé místo! Děvčata tak
získala nejen dobrý pocit za svůj výkon, ale i hodnotné dary.
Anežku dokonce pozval jeden z porotců Libor Geier na svůj vánoční koncert. Jsem na děvčata velmi pyšná a doufám,že v příštím roce se na naší škole vyrojí pěveckých talentů ještě více.
Mgr. Jitka Zíková

J

D
Dne 18. listopadu 2019 jeli žáci 7., 8., a 9. ročníků na exkurzi do Jaderné elektrárny Dukovany. Hned po příjezdu jsme se ocitli v moderně zrekonstruovaném informačním centru a ujala se nás zde jedna
z průvodkyň. Nejprve jsme shlédli ﬁlm o zdrojích energie, poté jsme
prostřednictvím druhé ﬁlmové nahrávky nahlédli do jednotlivých budov místní elektrárny a dozvěděli se, jak jaderná elektrárna pracuje.
V poslední nahrávce jsme se dověděli o možných následcích Blackoutu
(pozn. o rozsáhlém výpadku elektřiny). Po skončení ﬁlmových ukázek
jsme se rozdělili do dvou skupin a na názorných modelech jsme prakticky poznávali chod celé jaderné elektrárny. Dověděli jsme se mnoho
zajímavých informaci a každý z nás si jistě odnesl nové poznatky o výrobě elektrické energie v jaderných elektrárnách.
Bc. Jana Krátká
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