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21. 9. 2019 byl dnem, kdy se po více než 25 letech navrátila hasičská zbrojnice těm, kteří ji potřebují nejvíce, a to místním hasičům.
Zcela zmodernizovaná budova za bezmála 5 mil. Kč (s dotací od Generálního ředitelství SDH v Praze ve výši 980.000,- Kč a Olomouckého kraje ve výši 100.000,- Kč), tak může opět po letech sloužit svému účelu. Tento sváteční den se hasičům vydařil se vším všudy.
Přijela řada hostů, pěkné počasí a hojná účast místních obyvatel. Vše po slavnostním přestřižení pásky pokračovalo na hasičském areálu,
kde byla pro návštěvníky připravena řada atrakcí. Tou největší byly vyhlídkové lety ve vrtulníku, které si nenechali ujít ani ti nejstarší.

Podoba hasičské zbrojnice po generálce v r. 1974 a po komplexní opravě v r. 2019
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FOND MIKROPROJEKTŮ

SPOLU-

Čtvrtá aktivita z česko-polského projektu se pořádala začátkem září. Opět se aktivity zúčastnilo celkem 42 osob z Medlova a polského Borów. Tématem byl PODZIM. Na programu byla výroba květináčů. Pomocí betonové směsi a vyřazených textilií se vyráběly
různé tvary a velikosti květináčů. Metodou - Enkaustika, což je malování pomocí voskových tuh a speciální žehličky na papír jsme
vyráběli různé obrazy, které byly následně vlepeny do pasparty. Na jídelníčku se objevily jídla z brambor, švestek, jablek a potravin,
které dozrávají právě v podzimním čase. Počasí nám k výrobě květináčů nepřálo, od pátku až do neděle vydatně pršelo, beton nám
špatně tuhl. Ale několik kusů si účastníci domů odnesli. Další, již předposlední aktivita se uskuteční v říjnu.
V listopadu (23. 11. 2019) proběhne na sále Obecního domu v Medlově výstava všech prací, které se ve všech aktivitách vyráběly
a také proběhne pro širokou veřejnost workshop. Na workshopu si můžete vyzkoušet malování na vodní hladině – metoda EBRU
nebo malování voskovkami - metoda Enkaustika, anebo ochutnat různé druhy smoothie.
Jste srdečně zváni!!
Ing. Marcela Berger Smrčková, manažer projektu

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
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EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

FOND MIKROPROJEKTŮ

V sobotu 23. 11. 2019 od 14:00 hod
proběhne na sále Obecního domu v Medlově

VÝSTAVA VŠECH PRACÍ, které se vyráběly ve všech aktivitách v rámci projektu
ČESKO-POLSKÉ SPOLUPRÁCE, a také v tomto dni proběhne WORKSHOP
určený pro širokou veřejnost.
Na sobotním workshopu si můžete vyzkoušet malování na vodní hladině - metoda EBRU nebo
malování voskovkami - metoda Enkaustika, anebo ochutnat různé druhy smoothie.
Jste srdečně zváni!!!
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

* * * *

Jubilanti v měsíci říjnu:
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V měsíci srpnu oslavil své životní jubileum 70. let
pan Zdeněk Pinkava z Králové. Ve vydání zpravodaje
na červenec a srpen nedopatřením nebyl uveden
mezi jubilanty, tímto se panu Pinkavovi omlouváme
a uvádíme v tomto vydání zpravodaje.
Všem jubilantům přejeme do dalších let
hodně zdraví, štěstí
tí a žživotní
ivotní p
pohody
ohody v naší obci!

Úmrtí:
Opustil nás pan Zdenek Meister z Hlivic.
Pozůstalým
ý vyjadřujeme
yj
j
upřímnou
p
soustrast.
V neděli 3. 11. 2019 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 slečny Vrzalové 585 002 506, 724 242 068, e-mail: podatelna@obecmedlov.cz
nebo u paní Kropáčové 585 001 221, 725 131 047, e-mail: kropacova@obecmedlov.cz do 15. 10. 2019.

* * * *

RADNICE

P

* * * *

1. 1. 2020

Dne 1. 1. 2020 nabývá účinnosti novela veterinárního zákona a přináší majitelům psů novou
povinnost. Očkování proti vzteklině, které je u nás ze zákona povinné, totiž bude od 1. 1. 2020
platné pouze tehdy, bude-li pes před provedením vakcinace označen identiﬁkačním čipem.
Označení psů mikročipem provádí všichni soukromí veterinární lékaři, kteří mají oprávnění
vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost. Aplikace čipu je zpoplatněna. Čip je
považován jen za pasivní nosič informací. Není pro zvíře ani pro jeho okolí nebezpečný,
neobsahuje žádný zdroj energie. Neobsahuje ani jméno majitele nebo jeho telefonní číslo
nebo e-mail. Mikročip není možné vyhledat přes satelit. Povrch čipu je upraven tak, aby psovi
nezpůsobil problémy. Tělo psa na něj nereaguje jako na cizí předmět.

Svoz plastového odpadu proběhne v úterý dne 22. 10. 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.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Velkoobjemové kontejnery pro zeleň a uliční smetky budou přistaveny na obvyklých místech v pátek dne 8. 11. 2019,
svoz bude 11. 11. 2019.
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KULTURA * * * *

R

K

Další akcí, kterou pro Vás Královecký
spolek připravil, byla Rocková Králová.
V pátek 6. 9. 2019 jsme na hřišti uvítali
všechny, kdo měl chuť si zatančit a pobavit se. Během večera se představily hned
3 kapely. Jako první vystoupila kapela
Good Grass. Je složená převážně z muzikantů ze Střelic a částečně z Uničova a prezentuje se pouze svou vlastní tvorbou. Druhou byla kapela Down d Drain. Tvoří ji kytarista z Králové a zbytek kapely pochází
z Nové Hradečné. Down d Drain hrají, stejně jako ta první, pouze svou vlastní tvorbu,
navíc jen s anglickými texty. Zbytek večera
nepatřil nikomu jinému než kapele LIVIN,
kterou všichni dobře znáte a která nám celou akci ukončila.

PÁT
TEK:

19.00

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

SOBOTA
A: 18.00

PŘÍSTUPNO OD 15 LET

NEDĚLE: 17.00

MÍSTENKY
KY
K
Y JE MOŽNO VY
YZVEDNOU
UT NA
OBECNÍM ÚŘADĚ U KAROLÍNY VRZALOVÉ

Po celý večer jsme měli pro Vás připravené nejen cigáro z udírny a utopence,
ale hlavně i něco na zahřátí. I přesto, že
počasí nebylo tentokrát na naší straně, se
akce vydařila. Těšilo nás, že lehká přeháňka moc lidí neodradila a mohli se dál bavit
a tančit až do úplného konce.
Do konce roku máme pro Vás připravené ještě tři akce. První bude Halloweenská stezka odvahy, potom rozsvěcení stromečku a na závěr přijde za dětmi Mikuláš.
Těšíme se na Vás
Královecký spolek

P

M

V sobotu 7. září se navzdory hodně, ale opravdu hodně nepříznivým klimatickým podmínkám, sešla v hlivickém areálu „Na Bahňáku“
necelá padesátka dospěláků a „přestřicítka“ dětí.
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pokračování na str. 5
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Všichni si přišli poměřit své síly v připravených soutěžích a dovednostech. Ty se tentokrát musely vejít pod dva postavené stany
a přístřešek naší „boudy“. Celkem 32 dětí dokázalo zvítězit nad nástrahami osmi disciplín i nad mizerným počasím. Za svou
statečnost byly odměněny párkem v rohlíku, tatrankou a samozřejmě i hračkou z tolik oblíbené tomboly. Jako vždy proběhla
i výtvarná soutěž. Všichni malí umělci dostali za svá díla honorář v podobě pastelek, ﬁxů a propisovacích tužek.

Kromě soutěží čekali na děti i opeření dravci ze záchranné stanice v Pateříně, vytrvalý déšť pak prověřil kvalitu barev při malování
na obličej.
Naši úsovští kamarádi zase letos přivezli na ukázku hasičské auto a na projetí místo obvyklých koní malého poníka. Asi si mysleli,
že jim po zalití podzimním deštěm povyroste.
Za pomoc při organizování akce děkujeme hlivické mládeži, za ﬁnanční podporu obci Medlov a Radkovi Dopitovi, sponzorsky nám
pomohly také společnosti Eko-Unimed a Pivovar Litovel.
Největší dík patří všem, kteří na hřiště přišli a snad se jim tam s námi líbilo.
Díky moc a příště ahoj zase v Hlivicích (snad s lepším počasím).
Za Meteor Hlivice Alexandr Pavelka

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

pořádají v neděli

27. října 2019 v 16.00 hodin

v kulturním sále na Obecním úřadě
v Medlově
k o n c e r t,
na kterém vystoupí

Leoš Č e p i c k ý - housle
Petr S a i d l - kytara

Vstupné 100,- Kč
Vstupenky je možno zakoupit
u sl. Karolíny Vrzalové na Obecním
úřadě v Medlově

Srdečně zvou pořadatelé!!!
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ŠKOLNÍ
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Prázdniny ve školním roce 2019/2020
Podzimní: 29. 10. – 30. 10. 2019
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

N

2019/2020

Na naši školu nastoupila nová asistentka pedagoga do první třídy, Hana Koukalová. Přejeme jí mnoho zdaru. Přehled tříd, třídních
učitelů a ostatních zaměstnanců:

Pedagogové základní školy
1.

2.

Mgr. Barbora Vanková, TU 1. třída
Mgr. et Mgr. Lenka Králová, TU 2. třída
Mgr. Ivana Lachnitová, vedoucí učitelka 1. stupně, TU 3. třída
Mgr. Jarmila Smyčková, TU 4. třída
Mgr. Klára Filipová, TU 5. třída
Hana Koukalová, asistentka pedagoga
Věra Machačová, vedoucí vychovatelka školní družiny
Eva Škabrahová, vychovatelka školní družiny

Mgr. Ondřej Schulz, ředitel školy
Mgr. Bc. Kateřina Antesová, specializace EVVO, TU 6. třída
Mgr. Bc. Ilona Novotná, metodik prevence, TU 7. třída
Ing. Pavel Mautner, zástupce ředitele, vedoucí učitel 2. stupně,
ICT správce, TU 8. třída
Mgr. Andrea Rusínová, TU 9. třída
Mgr. Hana Heinzová, učitelka II.stupně, výchovný poradce
Mgr. Jitka Zíková, učitelka VVP II. stupně
Bc. Jana Krátká, asistentka pedagoga a učitelka VVP II.stupně
Mgr. Jarmila Dudásová, speciální pedagog
Anna Urbášková DiS., asistentka pedagoga
Dana Kristová, asistentka pedagoga

N
Jaromír Habusta, domovník
Pavla Pekrová, uklízečka
Pavla Tomanová, uklízečka

Mgr. Jitka Zíková

N
Školní družinu při Základní a mateřské škole v Medlově navštěvuje 40 dětí a skládá se ze dvou oddělení, které se navzájem prolínají.
Stejně jako v předchozích letech jsme pro děti připravili zájmové kroužky, jež děti navštěvují v rámci provozu školní družiny a školy,
tudíž rodičům odpadá složité přesouvání dětí do zájmových útvarů mimo obec.
V letošním roce se podařilo získat projekt ,,Sportuj ve škole“, který se skládá z jedné hodiny ﬂorbalu, jedné hodiny gymnastiky a jedné
hodiny míčových her. Další aktivitou jsou Dovedné ruce, kde tvoříme z různých druhů materiálů a technik. V letošním roce jsme dostali
keramickou pec, tak tu máme novou možnost tvorby s keramickou hlínou a práce se sklem, tzv. fusing- spékání skla. Nově jsme zařadili
kroužek Vaření, ve kterém budou děti připravovat pokrmy teplé i studené kuchyně, naučí se něco málo o stolování a potravinách.
Školní družina se také aktivně zapojuje do celorepublikového projektu Ukliďme Česko, kdy vyrážíme sbírat odpadky v místním
lesoparku a přilehlém okolí. Projekt se koná na jaře a nově i na podzim. Pokud nám počasí dovolí, snažíme se s dětmi co nejvíce chodit ven na čerstvý
vzduch, tzv. se vylítat.
Věra Machačová, vedoucí vychovatelka školní družiny

E
–V

S

Již v prvním týdnu nového školního roku jsme uskutečnili v rámci MAS
a ve spolupráci se ZŠ Haškova z Uničova výjezd našich žáků do Horky nad
Moravou do CEA Sluňákov. Žáci z šesté, sedmé a osmé třídy se zúčastnili
6

pokračování na str. 7

dokončení ze str. 6

environmentálního programu zaměřeného na problematiku obojživelníků a bobrů. V programu s názvem OBOJŽIVELNÍCI nahlédli
do rozmanitého světa žab, čolků i mloků žijících v ČR. Prozkoumali, jak vypadají, jak se ozývají a jak probíhá jejich vývoj a život.

Vypravili se také s hydrobiologickými síťkami k tůňkám a pozorovali obojživelníky a jejich potravu přímo v terénu. V druhém
programu s názvem BOBRŮM NA STOPĚ zkoumali, jak je bobr přizpůsoben životu ve vodě, pátrali po jeho stopách a pobytových
znameních přímo v terénu v okolí Sluňákova. Prakticky si vyzkoušeli i výrobu sádrového odlitku bobří stopy.
Mgr. Bc. Kateřina Antesová

L
Od neděle 5. ledna do pátku 10. ledna 2020 pořádáme pro žáky od 4. do 9. třídy naší školy lyžařský a snowboardový kurz, který
se bude konat v Jeseníkách, v obci Hynčice pod Sušinou. Budeme ubytovaní na chatě Erlina, ze které přímo vidíme na lyžařské
svahy, což je velkou výhodou, protože nemusíme daleko chodit a můžeme si užívat pohledu na zasněžené kopce. Žáky budeme
učit lyžovat, budou se učit základy jízdy na snowboardu nebo lyžích, pokročilí budou pilovat techniky jízdy, slalomu, skoky a
různá zábavná cvičení. Lyžařskou soupravu je možno zapůjčit ve škole. Děti mají možnost se ještě přihlásit u svých učitelů.
Mgr. A. Rusínová

P

M

O letních prázdninách naše škola uspořádala tři příměstské tábory. První s názvem
Hravé vaření vedla V. Machačová a D. Kristová. Tábor byl zaměřen samozřejmě na
vaření, děti se učily připravit základní pokrmy: polévky – česnekovou, čočkovou,
hlavní jídla- tortilu plněnou zeleninou a kuřecím masem, i sladkosti jako knedlíky
s jahodovým přelivem. Nechybělo ani vaření v přírodě- kotlíkový guláš. Děti si
vytvořily vlastní kuchařskou knihu, do které si zapisovaly všechny recepty. Druhý
tábor s názvem Netradiční sportování vedla A. Rusínová a P. Cabáková. Táborníci
si vyzkoušeli zahrát tenis na kurtech v Uničově, jezdit na in-line bruslích, sjeli na
raftech a kánoích řeku Moravu z Mohelnice do Litovle, zaplavali si v řece i na Městském koupališti v Uničově. Třetí tábor s názvem Prázdninové hrátky pod vedením
L. Králové a J. Zíkové byly zaměřeny na výtvarné tvoření mapy, sypané mandaly,
tvoření s papírem aj., děti si zasportovaly na Skalkách při hrách Šipkovaná, při různých soutěžích týmů. Navštívily muzeum vězeňství Šatlavu v Uničově. Tábory se
vydařily, děti byly nadšené a příští rok už plánují, že se opět zúčastní.
Rodičům nabízíme příměstské tábory, aby měli kam umístit dítě v době prázdnin. Podle průzkumu, který jsme loni provedli, medlovští rodiče měli velký zájem o tábory, ale bohužel se tak nestalo a museli jsme oslovit i rodiče z jiných obcí, abychom kapacitu zaplnili.
Doufáme, že se zájem o tábory ještě zvýší.
Mgr. A. Rusínová
7

P

17.

M

CROSSU

V pátek 25. října 2019 proběhne v areálu lesopark Skalky terénní závod s názvem MEDLOVSKÝ CROSS. Závodit budou všichni
žáci I. stupně od 2. do 5. třídy. Poté proběhne hlavní závod, který je určen pro žáky II. stupně. Zde budou soutěžit zástupci škol
z blízkého okolí, přijedou si zaběhat i děti z polského Borówa. Zveme rodiče, známé dětí a všechny sportovní nadšence, aby je
přišli povzbudit a fandit. Těšíme se na Vás.
Mgr. A. Rusínová

E

M

M

Na pátek 6. září jsme domluvili exkurzi pro
žáky 9. třídy v medlovské ﬁrmě Melites Medlov. Cílem exkurze bylo, abychom si prohlédli
místní ﬁrmu, jak funguje, co a jakým způsobem
vyrábí. Většina z nás ještě ﬁrmu nenavštívila
a těšila se na prohlídku i z důvodu, že někteří
naši rodiče ve ﬁrmě pracují. Firmou nás provedla paní Š. Vyroubalová a P. Bittnerová. Prošli
jsme výrobními halami, ve kterých hbité ruce
pracovnic zadělávají, zpracovávají těsto na listové těsto, které je vyhlášené jak v ČR,tak i za
hranicemi, raženky, bagetky s párkem, prohlédli
jsme si zdobení se pizza bulek, velké pece aj.
Také jsme chvíli pobyli v chladicích boxech,
ve kterých se výrobky zamrazují („většina třídy
umrzla“). Prošli jsme halu na balení výrobků,
halu na skladování. Mohli jsme ochutnat nabízené tovary, které během chvilky zmizely v našich žaludcích („tak nám moc chutnalo,
že bys slyšel upadnout špendlík, jak jsme byli potichu.“). Všem se prohlídka líbila, už těšíme na další ochutnávky výborného pečiva
ﬁrmy a někteří z nás, až budeme moci přijít na brigádu. Děkujeme vedení ﬁrmy za možnost prohlídky.
Mgr. A. Rusínová

C
Čtvrťáci si v českém jazyce vyzkoušeli napsat básničku o škole.
Zjistili, že složit báseň není vůbec jednoduché a mnozí se u toho řádně zapotili.
Nejzdařilejší výtvory předkládám k přečtení.

Škola volá

Popletená Lucinka

Marťa, Štěpa, Pavel, Šimon

Anička, Emmička, Kristýnka, Domča

Už se těším do školy,
budu dělat úkoly.
Každé ráno brzy vstávat,
na kamarády zase mávat.

Lucinka se chystá do školy,
včera si dělala úkoly.
Maminka jí svačinu chystá,
Lucinka z toho radostí píská.

Mám rád češtinu,
učím se i němčinu.
tělocvik mě baví dost,
zlomil jsem si další kost.

Už si chvátá do školy,
cestou jí vypadly úkoly.
Zjistila to Hanička,
volá na ni, ať počká.
Vzala si ty úkoly,
pak šla šťastně do školy.
Před školou si vzpomněla,
že pouzdro doma zapomněla.
Mgr. J. Smyčková
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