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V 50. a 60. letech nebyla mechanizace na takové úrovni jako
tomu je dnes. Velká část činností musela bych prováděna ručně
a mnohdy se jednalo o velmi namáhavou fyzickou práci. Sklizeň cukrovky (fotograﬁe z roku 1960) toho byla důkazem, stejně
jako sběr brambor, nebo ukládání slámy a sena na půdách hospodářských stavení a seníků. V roce 1965 byl postaven teletník
I., a chov hovězího dobytka tak měl ve své době velmi dobré
zázemí. I zde však nebyla prakticky žádná mechanizace a podíl
ruční práce byl velmi vysoký.

Další dvě fotograﬁe pak pochází z r. 1962, kdy JZD v Medlově
oslavilo 10. výročí od svého založení. Oslava byla skromná, ale
plány na rozvoj družstva veliké.
Poslední fotograﬁe pochází z roku 1967 a je z výroční členské
schůze JZD. Zvláštní je hlavně v tom, že se podávalo občerstvení. Ale ne ledajaké. Všichni účastníci si připíjeli podmáslím.
Na dnešní dobu zřejmě něco nepřestavitelného a asi by i účast na
takovéto schůzi byla slabší. Nicméně určitě se jednalo, z pohledu
přínosu pro zdraví účastníků, o věc neoddiskutovatelnou. Ono totiž i to podmáslí, co do kvality, bylo tehdy úplně o něčem jiném.
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RADNICE

* * * *

Svoz plastového odpadu proběhne v úterý dne 11. 2. 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.

TERMÍNY SVOZU ODPADŮ V ROCE 2020
PLASTY:

KOM UNÁLNÍ ODPAD:
10. ledna 2020

10. července 2020

14. ledna 2020

28. července 2020

24. ledna 2020

24. července 2020

11. února 2020

25. srpna 2020

7. února 2020

7. srpna 2020

10. března 2020

22. září 2020

21. února 2020

21. srpna 2020

7. dubna 2020

20. října 2020

6. března 2020

4. září 2020

5. května 2020

18. listopadu 2020

20. března 2020

18. září 2020

2. června 2020

15. prosince 2020

3. dubna 2020

2. října 2020

30. června 2020

17. dubna 2020

16. října 2020

30. dubna 2020

30. října 2020

15. května 2020

13. listopadu 2020

Občané si mohou při platbě poplatku za tuhý domovní
odpad vyzvednout 12 kusů pytlů na plasty
pro 1 domácnost na Obecním úřadě v Medlově
v době úředních hodin.

29. května 2020

27. listopadu 2020

Nebezpečný odpad: 9. 5. 2020, 3. 10. 2020

12. června 2020

11. prosince 2020

26. června 2020

24. prosince 2020

BIO odpad: bude probíhat v pátek od 3. dubna 2020
do 13. listopadu 2020, stejně jako komunální odpad.

V Ý B Ě R P O P L AT K Ů P R O R O K 2 0 2 0
Od 17. 2. 2020 je možné uhradit tyto poplatky:

Poplatek TDO

Poplatek ze psů

výše poplatku je po schválení Zastupitelstvem
obce Medlov 420,-Kč na osobu.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

Poplatek je splatný
do 30. 6. 2020.

a)
b)
c)
d)

za jednoho psa 150,- Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč,
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100,, Kč,,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
tele, kterým je
osoba starší 65 let 150,- Kč.

Poplatek bude vybírán na celý rok 2020.

Poplatek je splatný do 31. 3. 2020.
Žádáme majitele psů, aby do konce měsícee
ledna nahlásili na obecním úřadě jakékoli změny
y
v počtech psů.
Při platbě poplatku lze nahlásit změnu ovlivňující
cí
výši poplatku ze psů.
Pokud majitel změnu nenahlásí, bude muset
et
uhradit poplatek za psa v plné výši.

Poplatky nelze hradit na splátky!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Poplatek hřbitovní je splatný do 31. 3. 2020 a bude možné ho uhradit od stejného data jako výše uvedené poplatky.
*

*

*

*

*

*

*

*

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Poplatky jsou vybírány v pokladně OÚ Medlov a to:
PONDĚLÍ a STŘEDA 08:00 – 17:00 hod., (polední přestávka je od 12:00 – 12:30 hod.)

*

Upozorňujeme občany, že v jiné dny nebude možné poplatky v pokladně obecního úřadu uhradit.
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B E Z H O T O V O S T N Í P L AT B A P O P L AT K Ů
Bezhotovostní platbu proveďte převodem na účet u peněžního ústavu:
Peněžní ústav
Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu
1801225319

Kód banky
0800

Platbu za odpady a platbu ze psů je nutno hradit jednotlivě a rozlišit variabilním symbolem.

Variabilní symbol musí mít 10 míst. Vpisujte následovně:
1. uveďte konstantní čtveřici čísel:

1337 – v případě platby poplatku za odpady
1341 – v případě platby poplatku ze psů

2. uveďte dvojčíslí označující část obce:

01 – Medlov
02 – Králová
03 – Hlivice
04 – Zadní Újezd

3. do zbývajících políček uveďte číslo popisné vašeho domu (např. č.p. 5 – 0005, č.p. 41 – 0041, č.p. 250 – 0250
Příklady sestavení variabilních symbolů:
- občan Medlova s číslem popisným 199 hradí poplatek za odpady:
- občan Medlova s číslem popisným 22 hradí poplatek ze psů:
- občan Králové s číslem popisným 11 hradí poplatek za odpady:
- občan Hlivic s číslem popisným 76 hradí poplatek ze psů:
- občan Zadního Újezdu s číslem popisným 5 hradí poplatek za odpady:

1337 01 0 199
1341 01 00 22
1337 02 00 11
1341 03 00 76
1337 04 000 5

VS: 1337010199
VS: 1341010022
VS: 1337020011
VS: 1341030076
VS: 1337040005

Poplatek za hřbitov je možné uhradit také bezhotovostním převodem po předchozí telefonické domluvě.

U

!

Povinností každého včelaře je oznámit příslušnému obecnímu úřadu umístění trvalých stanovišť včelstev.
Dále je povinností každého včelaře oznámit nové umístění kočovných stanovišť včelstev alespoň 5 dnů před jejich přemístěním.
Stanoviště včelstev, pokud není umístěno v zastavěné části obce, se označí umístěním žlutého rovnostranného trojúhelníku o délce
strany 1m v horizontální poloze.
Žádáme proto všechny včelaře, aby ohlášení učinili do data 15. 3. 2020 a to osobně, písemně nebo telefonicky na č. 585 001 221
– p. Kropáčová, 585 002 506, 724 242 068 – p. Vrzalová nebo e-mailem podatelna@obecmedlov.cz.

* * * *

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

* * * *

POHYB OBYVATELSTVA V NAŠÍ OBCI za rok 2019
počáteční stav
k 1. 1. 2019
1.580 obyv.

Narození

Úmrtí

Přihlášeno

Odhlášeno

Konečný stav

Medlov

16

9

31

22

1063

Králová

3

2

15

17

247

Hlivice

4

2

9

3

176

Zadní Újezd

1

0

6

3

121

CELKEM

23

13

61

45

1.607 obyv.
k 31. 12. 2019
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Jubilanti v měsíci lednu:
Vlasta Hofírková
Ludmila Kohoutková
Miloslava Štefková
Josef Večeř
Zdeněk Ulman
Marie Dostálová
Ludmila Koldová
Helena Skřivánková
Jasna Klanicová
Václav Merta

71 let
73 let
76 let
76 let
72 let
72 let
70 let
85 let
78 let
72 let

Jubilanti v měsíci únoru:

Králová
Medlov
Králová
Králová
Medlov
Hlivice
Medlov
Medlov
Medlov
Králová

Jana Geislová
Marie Studená
Jaroslav Tomášek
Helena Lachnitová
Josef Husárek
Milan Petrovský
Anežka Navrátilová
Jindřiška Hýblová
Emilie Škopová
Miroslav Turek

78 let
74 let
77 let
79 let
73 let
72 let
87 let
71 let
77 let
85 let

Hlivice
Medlov
Medlov
Hlivice
Hlivice
Medlov
Hlivice
Králová
Hlivice
Medlov

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

KULTURA * * * *

Fotbalový Klub Medlov
zve na

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

Předprodej:

p. Tomanová 604 416 285
Bohatá Tombola Bohaté občerstvení
Vstupné: 120,- Kč
4

PLESOVÁ SEZÓNA 2020
PÁTEK

24. 1. SPORTOVNÍ PLES, OBECNÍ DŮM MEDLOV

SOBOTA

15. 2. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES, OBECNÍ DŮM MEDLOV

SOBOTA

15. 2. SOUSEDSKÝ PLES V ZADNÍM ÚJEZDĚ

SOBOTA

22. 2. ROCKOVÝ BÁL AMK, OBECNÍ DŮM MEDLOV

PÁTEK

28. 2. 14. MAŠKARNÍ PLES
ZŠ A MŠ MEDLOV, OBECNÍ DŮM MEDLOV

SOBOTA

7. 3. MYSLIVECKÝ PLES, OBECNÍ DŮM MEDLOV

T
Letošní Tříkrálový koncert se konal
v neděli 12. ledna v kostele sv. Petra
a Pavla v Medlově.
Vystoupili na něm Trubači z Vln, děti
z 1. a 4. třídy ZŠ Medlov, komorní trio ze ZUŠ v Uničově, Břetislav
a Vojtěch Bolardovi z Paseky a místní
hudební soubor MedHÚZa.
Naše poděkování patří všem účinkujícím, kteří svojí hudbou dokázali
vytvořit kouzelnou atmosféru Vánoc.
Kostel byl zcela zaplněný a my jsme
tak společně mohli ukončit tento krásný sváteční čas.
Vánoční období již skončilo, ale radost, lásku a pokoj, to vše, co si tak
v tomto čase přejeme, si však můžeme uchovat v našich srdcích i po celý
nadcházející rok.
Za kulturní komisi Pavla Petrová

T

2020

Tak jako v minulých letech se i v roce letošním konala v našich obcích Medlov, Králová, Hlivice a Zadní Újezd Tříkrálová
sbírka. Navštívili Vás Tři králové se zapečetěnými pokladničkami, do kterých jste
mohli přispět ﬁnančním příspěvkem. Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně
putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území ČR. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další. Sbírka podléhá předem daným pravidlům pro rozdělení
výtěžku. Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Zhruba desetina výtěžku každoročně připadne na
rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.
V obci Medlov proběhla sbírka za účasti vedoucích skupin: vedoucí skupinek Markéta Krejzlíková, Pavla Tomanová, Lada Vlasáková,
Bohumila Pechová, Jana Šotolová, Vendula Kuchařová
Králové – Lucie Králová, Matouš Benda, Veronika Musilová, Lucie Tomanová, Simona Tomanová, Kateřina Tomanová, Matyáš
Vlasák, Tomáš Koutský, Hedvika Smyčková, Jiří Pecha, Miriam Pechová, Kryštof Pecha, Tereza Šotolová, Jakub Šotola, Filip
Smyčka, Anna Kuchařová, Michal Fischer, Šimon Vachutka
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pokračování na str. 6

dokončení ze str. 5

V obci Králová – vedoucí skupinky Věra Studená – Tereza Škulavíková, Michaela Hrabáčková, Nikola Rhuzová
V obci Hlivice – vedoucí skupinky Petra Zapletalová – Natálie Hynková, Markéta Navrátilová, Anna Krumpová
V obci Zadní Újezd – vedoucí skupinky Klára Smyčková – Sára Smyčková, Noemi Smyčková, Marie Běhunková
Všem vedoucím a dětem – koledníkům děkujeme za účast!
Celkem bylo v našich obcích vybráno 44.936,-Kč.
Jednotlivě se v obcích vykoledovalo:
Medlov
21.536,- Kč
Králová
5.725,- Kč
Hlivice
5.528,- Kč
Zadní Újezd
6.400,- Kč
Výtěžek z Tříkrálového koncertu 5.747,- Kč

V letech 2013 – 2019 se celkem vykoledovalo:
Rok 2013 28.691,- Kč
2014 26.691,- Kč
2015 30.132,- Kč
2016 32.098,- Kč
2017 36.657,- Kč
2018 38.973,- Kč
2019 44.335,- Kč

Děkujeme všem občanům, kteří na sbírku přispěli.
VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V ROCE 2019 V OKOLNÍCH OBCÍCH

Uničov
Dlouhá Loučka
Oskava
Újezd
Nová Hradečná
Želechovice

190.061,- Kč
42.916,- Kč
30.674,- Kč
28.482,- Kč
26.398,- Kč
9.856,- Kč

Libina
Šumvald
Paseka
Troubelice
Lipinka

62.253,- Kč
38.457,- Kč
25.000,- Kč
64.315,- Kč
7.669,- Kč

Z

CELKEM VYKOLEDOVANÁ ČÁSTKA
NA UNIČOVSKU: 571.017,-Kč

K

Závěr roku 2019 znamenal, pro náš spolek, připravit v Králové
poslední 3 akce. Jako první jsme si 30. listopadu rozsvítili na návsi
v obci vánoční stromeček a tím jsme se všichni začali těšit na přicházející Vánoce. Celá akce začala v 16.30 hod. hudebním programem. Zdenička Janků a Kvido Krajčo nám zahráli na Keybord krásné
vánoční koledy. Zdenička se navíc postarala o doprovod a nacvičila
s námi dvě písně. Na závěr hudebního programu si s námi mohl každý
zazpívat známou píseň Vánoce, Vánoce. Ale tím ještě program nekončil. Tentokrát jsme měli i taneční číslo. Zatančily nám dvě tanečnice
s ohni a světelnými efekty. Po dobu celé akce byl připravený speciální
královecký punč , pro děti dětský punč a nechyběly k zakousnutí ani
perníčky a dobroty z výrobny Melites.
Druhá akce proběhla ve středu 5. prosince. A přišel za dětmi pod
rozsvícený stromeček Mikuláš s čerty a tentokrát se na děti přišel podívat i sám Lucifer. Usadil se na svůj trůn a sledoval, jak děti přednáší
Mikuláši básničky a všechny moc slibují, že i ten další rok budou hodné. Proto si všechny děti odnesly od Mikuláše balíček. Lucifer
nakonec nikoho do pekla neodnesl, ale určitě si přijde, spolu s čerty a Mikulášem, příští rok zkontrolovat, jak děti drží slib.
Poslední akcí bylo vánoční tvoření. Sešlo se nás 17 a opět v našem obchůdku v Králové. Tvořily jsme si vánoční svícny, adventní
věnce, věnce na dveře. Fantazii se meze nekladly a na závěr jsme byly moc spokojené. Vánoční atmosféru nám dotvořily koledy a nesměl
chybět ani dobrý svařák . Evče Trnkové děkujeme za zajištění prostor a za to, že jsme si ten večer mohly v obchodě tak skvěle užít .

O

H
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Královecký spolek

pokračování na str. 7

dokončení ze str. 6

V sobotu 30. listopadu se v brzkém soumraku rozsvítil na hlivické návsi vánoční stromeček. Přítomným občanům v tento sváteční
okamžik zazpívali hlivičtí školáci pod vedením Ivany Lachnitové, teplotu a náladu pak snad zvedl horký punč ve verzi alko i nealko.
Tatáž náves byla o pár dní později (5.prosince) místem, kde se hodné i zlobivé děti mohly potkat se svatým Mikulášem, jeho pomocníkem andělem a dvěma starými, vypelichanými čerty. Děti si za přednesenou básničku či zazpívanou písničku odnesly balíček
sladkostí. I když čerti byli hodně strašidelní, všichni přítomní přežili setkání v pohodě. A podle letmého přepočítání „Hlivičáků“,
které proběhlo 6. prosince, čerti kupodivu neodnesli ani jednoho zlobivce.

V

P

Stejně jako v předchozích letech jsme se zapojili do projektu Vánoční hvězda, který pořádá nadace Šance při hemato-onkologickém oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci. Podařilo se nám
zakoupit vánoční hvězdy v hodnotě 14.150, - Kč. Přispěli jsme
tím k naplnění snů a přání nemocných dětí hemato-onkologického
oddělení Dětské kliniky v Olomouci.
Velký dík patří paní Daně Kristové a Lence Šotolové za zprostředkování, a hlavně vám všem, kteří jste přispěli na dobrou věc.

* * * *

SPORT * * * *
T

M

S

2019

Pro turistický spolek byl rok 2019 již čtvrtým rokem existence.
Má 52 členů. V roce 2019 spolek zorganizoval 21 akcí. Celkem
se těchto akcí zúčastnilo 1023 turistů (v roce 2018 to bylo 577
turistů). Největší akcí, kterou spolek pořádal je turistický Josefovský pochod, který svým zaměřením a rozsahem přesahuje hranice
naší obce i regionu. Akce je pevnou součástí kalendáře turistických akcí Klubu českých turistů. Zúčastnilo se jej rekordních 411
turistů (v roce 2018 to bylo 128 turistů). Pochod nabízel pěší trasy
4, 7, 10, 15, 24, 29, 42 km a cyklotrasy 30 a 37 km. Druhou významnou akcí bylo „Turistické odpoledne pro děti“ členů spolku
a podporovatelů na myslivecké chatě. Pro děti byly specializovanou ﬁrmou připraveny zážitkové soutěže. Akce se zúčastnilo
29 dětí a 12 dospělých, kteří se na pořádání akce podíleli. Další
významnou akcí pro širokou veřejnost je předvánoční akce pod
názvem „Mikulášský pochod“. Akce je koncipovaná jako předvánoční turistické setkání s pochodem v okolí naší obce a jejich
přidružených částí, s cílem poznávat historii regionu. Letošním
cílem byla lokalita „Barbora“, kde se do roku 1965 těžila železná
ruda. Poprve jsme letos organizovali zájezd, zaměřený na vysokohorskou turistiku. Padesát turistů se vydalo do polských Beskyd,
kde zdolali nejvyšší horu této lokality, Babiu Goru. Tradiční akcí
je zájezd na Pochod Slováckými vinohrady a vícedenní, červnová
cykloturistika a turistika. Letos to bylo do Českého Švýcarska.
Ve výčtu jsem zmínil jen ty nejvýznamnější akce. Jak je uvedeno
v úvodu, výčet akcí je mnohem širší. Jsme rádi, že se naše akce
oslovují stále více lidí. Zvýšený počet účastníků klade zvýšené
nároky na organizaci. Odměnou je však spokojenost účastníků.

Hodně štěstí, zdraví,
mnoho krásných
turistických
zážitků v roce 2020
přeje
Spolek Turisté Medlov

Pavel Pospíšil – předseda spolku
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Spolek Turisté Medlov
pořádá v sobotu 8. února 2020 zájezd na

OPATOVSKÉ ŠMAJD
Odjezd: 6.55 hod - Uničov, autobusové nádraží, 7.00 hod - Medlov, náves
Návrat: 17.00 hod odjezd z Velkých Opatovic
Cena: 120 Kč (100 Kč členové spolku) - doprava autobusem
Trasy z Velkých Opatovic: 10, 17, 24 km
Individuální trasy spolku: Křenov - Velké Opatovice - 13 a 16 km
V Křenově zamluvená návštěva kostela sv. Jana Křtitele a kaple sv. Isidora.
Přihlášky včetně platby:
platby:
Pavel Pospíšil, Medlov 136
tel. 605 581 925
e-mail: ppospisilm
ppospisilm@
@seznam.cz
Obec Medlov podporuje činnost Spolku Turisté Medlov

T

H
V sobotu 4. ledna se v hostinci „U Konrádů“ v Králové sešlo
a sjelo třiatřicet karbaníků. Poměřili tady své umění i náklonnost paní Fortuny na XVI-ctém ročníku Tříkrálového turnaje
v mariáši. Hráči ze širokého okolí se utkali ve čtyřech hodinových kolech. Turnaj neměl jednoznačného favorita, protože se
ho zúčastnila velká většina vítězů jeho šestnáctileté historie. Letošní ročník měl mimořádně vyrovnaný průběh, nikdo z přítomných nijak výrazně nepřevyšoval své soupeře a ani ten posled-

ní v pořadí nebyl žádné „béčko“. Nakonec se na stupně vítězů
dostali borci ze Zábřežska. Jen těsně se „na bednu“ nedostali
čtvrtý Franta Kopp a pátý Zdeněk Merta. Do první desítky nakoukli i osmý Laďa Janíček a desátý Mira Jonáš. Za svou snahu
i umění si každý z hráčů odnesl nějakou cenu, přiměřenou výši
postavení v celkové tabulce.
Za pořadatele turnaje Alexandr Pavelka
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ŠKOLNÍ

ZPRAVODAJ

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

B
V rámci mezipředmětových vztahů jsme ve čtvrté třídě v hodině informatiky, v rámci výuky psaní na klávesnici, vytvořili v prosinci
krátké básničky ke svátku svatého Mikuláše. Dvě nejpovedenější přikládám:

Neposedný Martin
„Kdy už přijde Mikuláš?“
„Ještě chvíli počkáš.
Zanedlouho, Martínku,
vezme ti tvou košilku.“
„Ne, jen mou košilku ne!
Mikuláš mě nemine.
Přijde s ním i andílek –
donese mi bonbonek?“
„Nevím, jestli nezlobíš?
To tě pak odnesou spíš.“

Mikuláš
Čerte, čerte, vem´ si ho,
do pytle ho hoď!
Zlobil po celý rok,
ničeho si nevážil dost!
Přišel za ním Mikuláš,
nadělil mu koláč.
Přišel za ním andílek,
nadělil mu bonbónek.
Dominik Plachý, Josef Boxan

Emma Krajčová a Kristýnka Kopečková

Mgr. Jitka Zíková

N
S

2019

Jakou školu či učiliště si vybrat? Které školy jsou vlastně v nabídce Olomouckého kraje? Jak se co nejlépe připravit na přijímací
zkoušky na střední školu? To jsou otázky, na
které dala opět odpověď návštěva výstavy
středních škol, kterou pořádal Olomoucký
kraj, Úřad práce Olomouc a SŠP Olomouc
ve dnech 27.a28.11.2019. I naši žáci 9. třídy
se této prezentační výstavy oborů vzdělání
středních škol a vyšších odborných škol Olomouckého kraje zúčastnili. Letos na výstavu
dorazili zástupci i sousedních krajů, konkrétně Vojenské střední školy z Moravské Třebové a Střední školy vinařské z Valtic. Žáci si
mohli prohlédnout prezentace nejen škol, ale
i výrobků (dokonce i ochutnali), dostali plno
informačních letáků i malých dárečků a odjížděli plni dojmů, nových informací. Doufejme, že jim i letošní výstava alespoň trošku
napomohla při výběru budoucí školy.
Mgr. Hana Heinzová
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V úterý 17.12.2019 se na naší škole uskutečnila beseda,
kterou vedl plk. MVDr. Milan ŽUFFA-KUNČO, který
nám díky živému a velmi akčnímu vyprávění pomohl
nahlédnout do života československých legionářů za
první světové války. Žáci 8. a 9. ročníku i tři pamětnice
z Medlova patřící mezi volyňské Čechy zhlédli dokumentární ﬁlm, dobové fotograﬁe, dozvěděli se zajímavé
informace o legionářském vlaku. Legiovlak se skládá
ze 14 zrekonstruovaných vagonů, které vám představí
život a boj legionářů na Transsibiřské magistrále během
první světové války. Těmito vlaky se desetitisíce čs. legionářů přepravily v letech 1918–1920 napříč Ruskem
po Transsibiřské magistrále a průjezd si často musely
vynutit bojem s bolševiky a vlastní krví. Dále si prohlédli vzácné dobové fotograﬁe, mapy, dokumenty či
artefakty. Čas vymezený pro přednášku uběhl velmi
rychle a snad žákům přinesl alespoň trošku zajímavého a něco nového.
Mgr. Hana Heinzová

M
I letošní rok se mikulášská družina deváté třídy vydala hledat hříšníky i hodné
děti na prvním stupni naší školy. Mikuláš přesně věděl, kdo byl hodný a kdo
zlobil, všem se dostalo podle zásluh.
Bc. Jana Krátká

N

P

V rámci projektu,
který je součástí
MAP ORP Uničovsko, navštívili 19.
prosince žáci z 6.,
7. a 8. třídy muzeum Pevnost poznání
v Olomouci. Nachází se v areálu bývalého dělostřeleckého skladu Korunní pevnůstky, který byl v roce 2015
renovován na progresivní muzeum vědy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, patřící do kategorie tzv. science center, poskytujících neformální prostředí pro hravé objevování přírodních a společenských jevů.
Naši žáci se při jeho prohlídce seznámili s jednotlivými expozicemi, které
se věnují například vodě, světlu a tmě, základním principům lidského myšlení a vědění a také historii pevnosti. Stálé expozice jsou vybaveny více než
dvěma stovkami modelů a přístrojů. Návštěvníci se zde mohou podívat dovnitř mozku a následně se projít dalšími lidskými orgány, v matematické
části expozice mohou řešit hlavolamy a logické úlohy, seznámit se vodním
prostředím a živočichy nebo si ve vojenské expozici vybrat svou historickou uniformu a vydat se do doby, kdy se v Olomouci psaly dějiny.
Velmi zajímavá byla dominanta muzea - šestimetrová kopule digitálního
planetária, ve které se naši žáci při promítání dokumentu seznámili s astronomickými jevy, s krásou a zajímavostí hvězdné oblohy.
Mgr. Bc. Kateřina Antesová
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V listopadu se dohrávaly ﬂorbalové zápasy pořádané AŠSK ČR (Asociace školních
sportovních klubů). 6. listopadu se dívky
mladší z 5. - 7. třídy zúčastnily okresního
ﬁnále na ZŠ Řezníčkova v Olomouci. Ze
šesti týmů, které bojovaly o prvenství, se
naše děvčata umístila na pěkném 4. místě.
Bohužel na profesionální týmy z Lutína
a Spojenců nestačila a nakonec došly síly
i na Lukou. Všechny zápasy dívky odehrály výborně a umístění na čtvrtém místě
v okresním kole je ohromné a děvčatům
A. Angetterové, T. Angetterové, V. Svoradové, A. Malé, H. Smyčkové, L. Králové,
A. Navrátilové, A. Kovářové, D. Smyčkové, N. A. Smyčkové blahopřejeme.

C
V Medlově 13. listopadu jsme pořádali
okrskové kolo mladších chlapců. Jelikož
se do soutěže přihlásilo více týmů v okrese Olomouc, odehrál se jeden z turnajů
i na naší škole. Letošní školní rok máme
silný tým (bratři Jančové, M. Horák, L.
Bittner, M. Kyncl, M. Malíšek, H. Krejzlík, L. Cupal, D. Bittner, P. Zendulka, S.
Jurek) a ostatní školy jsme porazili. Umístění: 1. Medlov, 2. Šternberk, 3. Troubelice, 4. Pionýrů Uničov. Týmy na prvních
místech postupovaly do okresního kola.
To se konalo v Olomouci dne 19. listopadu v tělocvičně DDM Olomouc. Do tohoto kola postoupilo pět týmů. I přes malé
rozměry tělocvičny proti naší, kde chlapci
museli hrát 3-3, hru zvládli bravurně a vyhráli. Blahopřejeme za vynikající výkon,
který, doufáme, neskončil, protože kluci
postupují 14. ledna do krajského kola,
které se koná ve městě Jeseník. Držíme
jim palce a přejeme, ať se umístí na co nejlepším místě. Umístění: 1. Medlov, 2. Zeyerova Olomouc, 3. Demlova Ol. (náhradníci za
Heyrovského), 4. Holice Ol., 5. Spojenců Ol. - odstoupili.
Mgr. A. Rusínová
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Tradičně sportovně jsme s dětmi na druhém stupni strávili poslední školní den letošního roku. První dvě vyučovací hodiny bruslili
žáci na Zimním stadionu v Uničově. Většina své umění zdokonalovala, někteří pilovali své dovednosti, další si raději zahráli hokej.
Nikdo se nenudil, všichni si svou zábavu našli. Potom jsme další dvě hodiny strávili na třídních besídkách ve společnosti kamarádů,
dobré nálady, dárečků pod stromečkem a radosti.
Mgr. J. Zíková

Foto Mgr. A. Rusínová

I N Z E R C E

Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.
hledá na dohodu o pracovní činnosti s týdenním 15hodinovým úvazkem pracovníka na pozici

„obsluha čistírny odpadních vod“.
Toto místo je vhodné zejména pro důchodce.
Veškeré informace na telefonním čísle 739 089 403, p. Blažek.
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 670 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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