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**** SLOVO STAROSTY ****
Ukrajinská krize a život v naší obci
I v Medlově našli své útočiště občané
Ukrajiny prchající před válkou. V současné
době se nachází v naší obci 23 lidí
ukrajinské národnosti. Jde téměř veskrze
o matky s dětmi a útočiště našly
v soukromí u našich spoluobčanů, někteří
jsou dočasně ubytováni v penzionu Pavlík
a ve dvou případech v bytech, které jsou
v majetku obce Medlov. Tyto osoby
pocházejí z nejrůznějších měst a obcí
Ukrajiny – Kyjeva, Charkova, Lvova, ….
V současné době již někteří začínají
pracovat ve firmě Melites. Cílem je, aby si
mohli sami uhradit náklady spojené s jejich pobytem u nás. Hledáme další pracovní
příležitosti pro další z nich. Většina nechce jen tak sedět se založenýma rukama v bytech a
vzpomínat na hrůzy a příkoří které zažili na cestě z jejich domovů do naší vlasti. Je dobře, že
pracovat chtějí.
Nutnou podmínkou jejich zapojení do pracovního procesu je, pro řadu z nich vyřešení
otázky, co s dětmi. Po jednáních s vedením Základní školy a Mateřské školy v Medlově jsme
vytvořili podmínky pro umístění malých dětí v mateřské školce. Složitější situace je s účastí
školáků v základní škole, kde musíme nejdříve překonat jazykovou bariéru. Přišli jsme proto
s ředitelem školy s nápadem, aby děti navštěvovaly nejdříve školní družinu. To jim pomůže
lépe porozumět našemu jazyku. A pokud u nás budou ještě v době zahájení nového školního
roku, umístili bychom je podle věku v jednotlivých třídách. Příklady zapojení ukrajinských
dětí v naší škole známe již z dávné minulosti a všichni to zvládli bez větších problémů. Věřím,
že tomu tak bude i v dnešní době.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří nám pomohli vybavit obecní byty,
které jsme poskytli ukrajinským rodinám. Byla to neskutečná vlna pomoci a solidarity, které
si opravdu velmi vážíme. Ještě jednou všem velké poděkování. Naše díky patří ale také
firmám MESPOL Medlov, MELITES Medlov a EKOZIS Zábřeh, které finančními dary
pomáhají uhradit část nákladů na život ukrajinských občanů v naší obci.
*****

Změna termínu zájezdu pro seniory
Upozorňujeme občany na změnu termínu zájezdu pro seniory, původně plánovaného na
20.5.2022. Zájezd se uskuteční v novém termínu 3.6.2022.
Zájemci o účast na tomto zájezdu přihlaste se u paní Libuše Veselkové na tel.č. 732 187 189.
Bližší informace o zájezdu obdrží účastníci týden až 10 dnů před konáním akce.
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**** RADNICE INFORMUJE ****
Svoz plastového odpadu proběhne v úterý 3. 5. 2022. 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. Žádáme o dodržování termínu pro ukládání, jelikož uložení odpadu mimo nebo
po termínu vývozu dochází k poškození pytlů a odpad je rozházen po okolí. Buďte k sobě i ostatním
spoluobčanům ohleduplní a dodržujte čistotu v obci.
Svoz BIO odpadu začne v pátek 15. 4. 2022.

*****
Sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 7. května 2022 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

8,00
8,40
9,20
10,00
10,40
11,20

-

8,30 hod.
9,10 hod.
9,50 hod.
- 10,30 hod.
- 11,10 hod.
- 11,50 hod.

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: textil, nábytek, koberce, peřiny, matrace, vyřazené
elektrospotřebiče, pračky apod.
Způsob přebírání nebezpečného odpadu: Bezplatně – občan tuto akci hradí v ročním poplatku za
likvidaci odpadu.
Od občanů nebudou přebírány pneumatiky, tyto lze bezplatně odevzdat: autoservis Kelich – Uničov
a autoservis u Filipka – Uničov.
Odpady odložené na stanovištích před příjezdem sběrných vozidel nebudou odvezeny!

**** SPOLEČENSKÁ KRONIKA ****

Jubilanti v měsíci dubnu
Eva Saksová
75
Jaroslav Merta
72
František Rusnák
72
Pavla Hrdličková
74
Ladislav Janíček
72
Jaroslava Lorincová
74
Svatava Lebedová
84
Josef Langr
74
Jindřich Ryšavý
74
Antonín Vyroubal
74
Jiřina Völflová
89
Madis Pernický
83
Jiří Hofírek
73
Jana Pecherová
70
Božena Turková
80
Věra Vytřísalová
89
Jarmila Červenková
72

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

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

Všem jubilantům přejeme do dalších let
hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci!
Úmrtí
Opustil nás pan Jan Kašpar z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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KULTURNÍ KOMISE OBCE MEDLOV
pro děti i dospělé připravila již tradiční

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKU
v sobotu 9. dubna 2022 od 15 hodin
v malém sále Obecního domu Medlov
Přijďte si vyzkoušet:
- pletení pomlázky z vrbového proutí
- zdobení kraslic barevným voskem
- výrobu velikonočních dekorací
Na setkání s Vámi se těší pořadatelé

14. dubna v 18.00 hodin – Zelený čtvrtek – Mše svatá na památku Poslední večeře
15. dubna v 18.00 hodin – Velký pátek – Velkopáteční obřady
16. dubna v 18.00 hodin – Bílá sobota – Mše svatá z velikonoční vigilie – Slavnost Vzkříšení
začíná velikonoční vigilií. V úvodu se před kostelem žehná velikonoční oheň, od kterého je zapálen
paškál. V kostele tmu a ticho vystřídá světlo svící, zvonění a varhany. Při velikonoční vigilii se
žehná křestní voda a věřící obnovují křestní slib. Mši svatou bude hudebně doprovázet MedHÚZa.
17. dubna v 9.30 hodin – Neděle zmrtvýchvstání – Slavnostní mše svatá, budou žehnány
pokrmy.
18. dubna v 9.30 hodin – Velikonoční pondělí – Mše svatá
Velikonoce jsou spojovány s jarem, protože spadají do tohoto ročního období. Boží Hod velikonoční
je vždy první neděli po prvním jarním úplňku. Křesťanské Velikonoce v tomto svátku oslavují
Kristovo zmrtvýchvstání, které otevírá cestu k životu pro každého člověka. Vzkříšení Ježíše Krista
je pro křesťany centrálním bodem jejich víry, smrt není konec, ale nový začátek nového života.
Proto se o Velikonocích zvěstuje, že život zvítězil nad smrtí, pravda nad lží, spravedlnost
nad nespravedlností a láska nad nenávistí.
Farnost Medlov
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Obec Medlov ve spolupráci s farností Medlov
Vás srdečně zve na

který se uskuteční
v kostele sv. Petra a Pavla v Medlově.
Vystoupí:
Hana Suchá zpěv + Ladislav Kolčava a Johana Kolčavová
– klavírní a varhanní doprovod
- Tereza Steidlová – klavír
- Hudební soubor MedHÚZa

Vstupné dobrovolné

Na muzikál do Prahy
V sobotu 12. 11. 2022 pořádá kulturní komise obce
Medlov zájezd do Prahy do divadla Broadway na
muzikálovou novinku „Okno mé lásky“. Prvotním
impulsem k napsání tohoto muzikálu bylo letošní 60.
výročí působení skupiny Olympic na hudební scéně a
osmdesátiny Petra Jandy.
Začátek představení je ve 14:00, cena vstupenky je 899 Kč.
Kdo máte zájem, hlaste se nejpozději do 25. 04. 2022 u
H. Vašíčkové na tel. 777 168 661 nebo V.Zahradníčkové
na tel. 731 186 248.
Dopravu bychom následně zajišťovali vlakem z Červenky
nebo ze Zábřehu.
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Prázdniny ve školním roce 2021/2022
Velikonoční: 14. dubna 2022
Hlavní: 1. července 2022 - 31. srpna 2022

Bruslení žáků 6. a 8. třídy

V úterý 8. března vyrazili naši šesťáci společně s osmáky na zimní stadion do Uničova. Během
dvou hodin zde procvičovali a zdokonalovali své bruslařské dovednosti. Pokročilejší bruslaři
trénovali, zlepšovali svou techniku a objížděli různé překážky a gumové kužele. Také méně
zdatní žáci bruslili s velkou chutí a zaslouží pochvalu.
Mgr. Bc. Kateřina Antesová

Bruslení dětí 1. a 5. třídy
V pátek 18. února a 18. března se žáci 1. a 5.
třídy oblékli do nepromokavého oblečení,
navlékli si rukavice a s bruslemi vyrazili na
zimní stadion do Uničova. Mnozí se již nemohli
dočkat, až zase budou stát na ledové ploše.
Většina dětí se pohybovala na ledě s jistotou a
bruslení jim nečinilo potíže. I méně zdatní žáci
bruslili s velkou chutí a odhodláním. Pro
pokročilejší
bruslaře
byly
nachystány
k zapůjčení různé překážky a gumové kužele.
Všichni žáci si bruslení parádně užili a po dvou
hodinách se do školy vraceli příjemně unavení.
A tak se mnozí již těší na další příležitost, kdy si budou moci společně zabruslit.
Mgr. Klára Filipová
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Divadelní dopoledne
V pátek 25. března jsme dopoledne věnovali divadlu. Napřed se žáci
od první do čtvrté třídy naučili Písničku pro draka, do představení
se někteří z nich také aktivně zapojili a po zbytek dne si píseň
prozpěvovali.
Pátá třída a celý druhý stupeň se zase pomocí nejslavnějších úryvků
dramat seznámili s vývojem dvou hlavních divadelních žánrů,
tragedie (Sofokles – Král Oidipús; William Shakespeare – Othello) a
komedie (Václav Kliment Klicpera – Hadrián z Římsů) a dalšími
druhy dramatu. Také se do jednotlivých ukázek zapojili a myslím, že ani nepostřehli, že se
zároveň také vzdělávají.
Mgr. Jitka Zíková

Výtvarná soutěž
Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže „Zima“, kterou každoročně pořádá DDM
v Uničově. Děti tvořily svá díla různými technikami, kreslily, malovaly, stříhaly a lepily z papíru.
Mezi výherní práce byly vybrány i obrázky našich dětí, a to: Barči Göllnerové (4.tř.), Míši
Konečné (4. tř.), Marušky Běhůnkové (7. tř.) a kolektivní práce dětí ze školní družiny. Všem
gratulujeme!

Mgr. Klára Filipová

Logohrátky
Ve čtvrtek 24.března 2022 se v naší škole uskutečnily Logohrátky se Slávkem Bourou. Programu
se zúčastnilo celkem 25 vybraných žáků prvního až čtvrtého ročníku. Vzhledem k tomu, že naše
škola získala dotaci z projektu Šablony, bylo možné poskytnout žákům tuto aktivitu zdarma. V
programu Slávek Boura dětem,
které
mají
problémy
s výslovností, nenásilnou formou
a hrou předvedl rozcvičku
obličeje. Různými technikami
mluvení ukázal, jak je možné v
poměrně krátké době vyslovit to
darebné R nebo Ř, které se jim
někde zatoulalo.
Samozřejmě nesměla chybět ani
pochvala pro snaživce ve formě
potlesku od ostatních. Dětem se tento program velice líbil a užily si spoustu legrace.
Věra Machačová
6

Matematický KLOKAN
V pátek 18. března 2022 se žáci ZŠ Medlov zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický
klokan. Děti prvního stupně řešily různě obtížné úlohy v kategoriích Cvrček (2. a 3. třída) a
Klokánek (4. a 5. třída). Kategorie Cvrček obsahovala 18 úloh a žáci mohli získat maximálně 90
bodů. V kategorii Klokánek pak žáci řešili 24 úloh s maximálním počtem 120 bodů.
Nejlepšími řešiteli v kategorii Cvrček byli: 1. místo – Marek ŠKABRAHA (2. třída) - 64 bodů
Tadeáš URBÁNEK (2.třída) – 64 bodů
2. místo – Oleh HRYTSKIV (3. třída) - 60 bodů
3. místo – Matyáš VLASÁK (2. třída) – 54 bodů.
Nejlepšími řešiteli v kategorii Klokánek byli:
1. místo – František ŠKABRAHA (5. třída) - 90 bodů
2. místo – Kateřina TOMANOVÁ (5. třída) - 77 bodů
3. místo – Jakub NERUŠIL (4. třída) - 75 bodů.
Mgr. Klára Filipová

Projekty
V rámci projektu Šablony III –
Moderní škola jsme pořídili pro
MŠ a ZŠ notebooky a tablety,
které
jsou
využívány
ve
vzdělávání dětí a žáků.
Z toho
projektu
byly
financovány projektové dny ve
školce a škole. V mateřské škole
proběhl
projektový
den
věnovaný chovatelství a ochraně
ptáků. Byl pozván odborník z praxe pan
RNDr. Bc. Jaromír Vachutka, který je
aktivním chovatelem a držitelem mnoha
titulů a ocenění v oboru. Pan Vachutka
přinesl dětem na ukázku několik druhů
exotických ptáků. Děti získaly přehled o
významu chovatelství pro záchranu druhů
nejenom
exotického
ptactva
na
Zemi,
o
rozmnožování
ptáků
a
hlavních
bodech vývoje mláďat v hnízdech u krmivých ptáků. Získaly
povědomí o možnosti ochrany druhů na zemi, o morfologii těla
ptáků. Naučily se správné manipulaci s exotickým ptákem a jeho
držení (úchopu). Projektový den proběhl v přátelské atmosféře,
děti téma zaujalo a všichni se s chutí zapojovali do jednotlivých
aktivit. V měsíci dubnu proběhne tento projektový den také
v základní škole.
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Dalším projektovým dnem v MŠ byla kosmická show v zážitkovém stanu pod vedením Mgr.
Petra Šáška. Děti se seznámily zajímavou a poutavou formou s naší sluneční soustavou,
s kosmickým názvoslovím. Dozvěděly se zajímavé informace z historie kosmonautiky. Shlédly
krátký film Zvířátka a planeta Země. Poté se zapojily pod vedením učitelek do dalších her a
aktivit. Dětem se projektový den velice líbil a nadšeně spolupracovaly.
Posledním projektovým dnem, který proběhl v MŠ i v ZŠ, byly
logohrátky se Slávkem Bourou. V průběhu projektového dne se
děti věnovaly dechovým, artikulačním cvičením, vypracovávaly
pracovní listy a prakticky trénovaly správnou výslovnost. Pan
Boura působil jako poradce v pedagogicko-psychologické poradně
a v současné době nabízí originální program zaměřený na nápravu
řeči. Svým bezprostředním a energickým přístupem dokázal děti
zaujmout. Děti si tento projektový den opravdu užily.
Děti se mohou těšit na další projektové dny, které budou také
financovány z projektu Šablony III. Například Muzikoterapie,
projektové dny mimo budovu školy atd.
Ing. Pavel Mautner

Den učitelů
Světový den učitelů se v České republice slaví 28. března, kdy oslavujeme výročí narození Jana
Amose Komenského (1592 v Nivnice u Uherského Brodu). Je uznáván jako významný český
spisovatel, humanista, filozof, teolog a zakladatel moderní pedagogiky. K této příležitosti
vytvořila osmačka Veronika Musilová v rámci výtvarné výchovy pro svou třídní paní učitelku
Antesovou báseň, kterou s radostí a s jejím svolením přepisuji: „Snad vás tímhle potěšíme a
úsměv na rtech vykouzlíme. Na váš svátek učitelský chceme se k vám chovat hezky, jsme rádi,
že se nevzdáváte a trpělivost s námi máte. I když je to s námi někdy k zbláznění a zrovna dvakrát
nám nejde učení, vy snažíte se co nejvíce a pomáháte nám velice – škoda, že vás máme jen
v matice. Mějte s námi, prosím, ještě rok strpení, potom už odejdeme na střední. A kolikrát odletí
do teplých krajin ptáci, tolikrát jsme rádi, že jsme vaši žáci!“
Mgr. Jitka Zíková

Zápis do Mateřské školy Medlov
na školní rok 2022/2023
se koná ve čtvrtek 5. května 2022 odpoledne
po předchozí telefonické domluvě, kde se dozvíte čas a bližší podrobnosti.
Kdo máte zájem o zápis svého dítěte do mateřské školy,
volejte na telefonní číslo: 739 047 911.

ZPRAVODAJ OBCE MEDLOV vydává Obec Medlov, č.p. 300, 783 91 Medlov, IČ: 00575666, DIČ: CZ00575666, tel: 585 002 506,
www.obecmedlov.cz, periodický tisk územního samosprávného celku, nákladem 670 výtisků. Redakční uzávěrka je vždy 20. den v měsíci,
kdy je možno na Obecní úřad v Medlově odevzdat příspěvky v elektronické podobě nebo zaslat na e-mailovou adresu:
podatelna@obecmedlov.cz
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