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**** SLOVO STAROSTY OBCE ****
Vážení spoluobčané,
další rok uběhl jako voda a nové vedení obce má před dalšími čtyřmi roky perné práce, kdy bychom
chtěli zvládnout několik zásadních investičních akcí. O nich vás budu ale informovat až začátkem
příštího roku, kdy bude trochu jasněji o podobě našeho rozpočtu a kdy hlavně budeme po účetní
uzávěrce vědět, s jakou finanční částkou pro rok 2023 můžeme počítat.
V závěru roku vždy probíhá řada společenských a kulturních akcích, z nichž dominují
zejména rozsvěcování vánočních stromků, nejrůznější dílničky pro děti, mikulášské nadílky, adventní
vystoupení žáků naší školy atd. Je to příležitost pro setkání všech občanů nejen v Medlově, ale i
v Králové, Hlivicích či v Zadním Újezdě. Jsem velmi potěšen tím, že tato setkání občanů všech
generací vítáte. Trochu se nám totiž v tom shonu vytratila pospolitost a potřeba vzájemně se potkávat. V tomto trendu hodláme ostatně pokračovat nadále a vytvářet pro vás všechny další a další
příležitosti takových setkávání, která nás obohacují navzájem. Dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za velmi dobrou spolupráci, díky které se nám dobře a s radostí pracovalo.

A nyní, kdy nám pomalu nastává vánoční čas, bych Vám všem rád popřál krásné a
poklidné vánoční svátky a do nového roku 2023 vše dobré a zejména pevné zdraví,
štěstí a pohodu ve Vašich rodinách.

Medlov má svůj betlém
Dílo uměleckého řezbáře p. Pavla
Dlabala ze Senice na Hané zdobí náměstíčko
v Medlově. Otevřeno bylo poprvé pro veřejnost v neděli 4. 12. 2022, a to za účasti samotného autora betlému. Konečnou podobu
expozice pak tomuto dílu dali pracovníci
obecního úřadu v prostorách bývalé garáže
pro sekačky. Za to jim patří velké poděkování. V betlému nechybí tři králové, tři andělé hrající na různé hudební nástroje, pastevec se psem, ovečky, beran a kohout. V příštím roce chceme rozšířit dřevěné pozadí o
další kusy s rytinami různých domácích zvířat.
Betlém bude až do tříkrálového koncertu v lednu přístupný veřejnosti, a to každý
den od 8:00 do 20:00. Neváhejte proto a přijděte se se svými dětmi na betlém podívat. První ohlasy od občanů jsou velmi pozitivní, a to nás těší dvojnásob.
Dokonce nám píše řada lidí z jiných obcí, že se na náš betlém musí přijet podívat.
Mikulášská nadílka
I v letošním roce připravilo Sdružení
rodičů a přátel školy v Medlově mikulášskou nadílku. Zájem o návštěvu Mikuláše, čerta i anděla byl opět veliký, a tak
do „terénu“ vyrazily hned dvě skupiny.
Děti se mnohdy předháněly v tom, jak
se budou chovat vzorně ke svým rodičům a jak se zlepší ve škole. Některé děti
nám dokonce odevzdávaly svoje mobily,
ať je vezmeme do pekla. Řada dětí měla
v nedostatcích napsáno, že nechtějí nosit papuče, před čerta ale děti nastoupily
vzorně obuty. Jedna holčička, co pěkně
nejí, před námi rychle odběhla ke svému
stolečku a „ládovala“ do sebe připravenou večeři. No bylo toho hodně. Za
zmínku ještě stojí, že v jednom případě se dokonce holčička předvedla s tím, že se již omluvila jejich kocourovi,
ke kterému se, dle zápisu v Knize hříchů, nechovala zrovna pěkně. Připravené nadílky ale nakonec obdržely
všechny děti a čerti museli smutně odejít s prázdným pytlem.

Krásnou mikulášskou besídku svým rodičům připravily děti z naší mateřské školky.
Za to byly děti Mikulášem obdarovány balíčky s nejrůznějšími laskominami.

**** SPOLEČENSKÁ KRONIKA ****
JUBILANTI V MĚSÍCI PROSINCI

ÚMRTÍ

Věra Hamplová
71 let
Hlivice
Marie Kačalová
90 let
Medlov
Drahomíra Haisová
74 let
Králová
Anna Sedláčková
89 let
Medlov
Josef Hrdlička
75 let
Medlov
Helena Pinkavová
71 let
Králová
Libuše Hoffingerová
91 let
Medlov
Lubomír Štefek
79 let
Králová
Anna Zelíková
71 let
Medlov
Ludmila Nováková
70 let
Medlov
Emil Odložil
82 let
Medlov
Miloslav Havlíček
73 let
Medlov
Oldřich Bittner
75 let
Medlov
Štefanie Kopečková
94 let
Medlov
Jarmila Pazderová
82 let
Zadní Újezd
Všem jubilantům přejeme do dalších let
hodně zdraví, štěstí a životní pohody!

Opustily nás paní Helena Šromová
a paní Irena Laurinová z Medlova.

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast

PODĚKOVÁNÍ
Všem, kteří se společně s námi rozloučili s paní
Helenou Šromovou na její poslední cestě, děkujeme za účast, květinové dary a projevy soustrasti.
Zvláštní poděkování patří panu Jiřímu Škabrahovi st. a panu Václavu Cupalovi za lidskou pomoc naší mamince při její náhlé zdravotní indispozici.

Zarmoucená rodina

**** ČINNOST SPOLKŮ V ROCE 2022 ****
Činnost sboru dobrovolných hasičů
V roce 2022 jsme znovu sestavily ženský tým a začaly jsme se připravovat. V našem týmu jsou Maruška Tomanová
pravý proud, Maruška Ryšavá rozdělovač, Helenka Kubilková stroj, Maruška Tomanová košík, Marcela Váňová savice, Michaela Bittnerová béčka a levý proud jsme si musely vypůjčit. Každý pátek za hezkého počasí jsme se scházely abychom
mohly trénovat. Na trénincích jsme se vždy měly čemu smát a hodně se sblížily jako kolektiv.
Začátky byli těžké a dlouhé, nějakou dobu nám trvalo, než jsme se sehrály a nebály se toho. Několikrát jsme musely popřehazovat posty, ale nakonec jsme to zvládly. Zahájení naší první sezony bylo 23.7. 2022 na noční soutěži u nás v Medlově s
neplatným pokusem. Také jsme se zúčastnily soutěží v Nové Dědině, Křemačově, Mladči, Nasobůrkach a nakonec jsme
zakončily naší sezónu v Medlově na okrskové soutěži, kde jsme se umístily na prvním místě. Soutěže jsme si užívaly i když
to bylo velmi stresující ale stojí to za to. Byly jsme velice rády že po několika letech můžeme dovést poháry na výstavku
v naší hasičské zbrojnici.
Také bylo pořízeno nové hasičské auto, které jsme využívali na závody a děkujeme tak, za celý sbor, obci Medlov, že nám
toto auto zprostředkovala.
Dále naší součástí byla letní kina, které jsme pořádali na hasičském areále, vždy jsme měli připravené něco dobrého k pití i
k snědku a jsme velice vděční občanům Medlova, že se těchto akcí účastní a tím nás velice podporují.
V novém roce plánujeme valnou hromadu a další různé akce. Velké poděkování patří naším trenérům, kteří nám pomáhali
a moc jim za to děkujeme. Na další sezónu se moc těšíme a doufáme že výsledky budou jenom ty nejlepší.
Za SDH Medlov Marie Ryšavá, Michaela Bittnerová a Helena Kubilková

Z činnosti Mysliveckého spolku Medlov
Po dvou letech, kdy naši činnost značně omezil a ovlivnil Covid a následná opatření, jsme se letos postupně vraceli
k normálu. Četnost společných setkání se zvyšovala. Potkávali jsme se na pravidelných členských schůzích. Dále na hromadných brigádách, které slouží jednak k údržbě naší chaty a jejího okolí, ale hlavně ke zlepšování stavu životního prostředí
volně žijící zvěře. To obnáší každoroční jarní úklid honitby od černých skládek odpadu, dále výsadbu stromů a keřů ke
zvýšení potravní a krytové nabídky. Preventivní rozmisťování pachových ohradníků nejen podél cest, kde dochází k častým
střetům zvěře s vozidly. Ale i do porostů zemědělských plodin určených ke sklizni, které mají zabránit posekáním srnčat a
dalších ohrožených mláďat, které se v trávě na přelomu května a června ukrývají. Opravili a vybudovali jsme i nová myslivecká zařízení (krmelce, zásypy, slaniska, napáječky) určená k přikrmování zvěře v době nouze.
Dlouhodobě si řada z nás neumí představit závěr léta jinak než přípravou oblíbeného Mysliveckého dne, kdy vůně linoucí
se z kuchyně a pestrý program přiláká na naši chatu v Zadním Újezdě spoustu návštěvníků. Za to jsme velice rádi a těšíme
se na Vaši případnou návštěvu i na našem plese, který se pomalu ale jistě blíží.

Průběžně se snažíme plnit plán lovu. Že se zde vyskytuje zvěř v dobré fyzické kondici dokládá i fakt z letošní chovatelské
přehlídky v Příkazích, kam předkládáme trofeje ulovené zvěře k posouzení. Odtud jsme si odvezli 2 medaile (stříbrná – srnec
a bronzová – daněk) a zbylé předložené trofeje byli ohodnoceny jako vhodné k odstřelu. Máme za sebou i cvičné brokové
střelby. Ty slouží k obnovení návyku zacházení se střelnou zbraní před nadcházející sezonou společných lovů, a navíc nám
i ukáží, jaký je kdo střelec. Ke konci roku nás čeká ještě tradiční Štěpánský hon na drobnou zvěř.
Závěrem bych chtěl poděkovat nejen našim členům za odvedenou práci ale i partnerům, kteří nás v naší činnosti
významně podporují. Konkrétně firmám MESPOL Medlov a.s., MELITES spol. s.r.o, EKO-UNIMED s.r.o a obci Medlov.
Marek Škráček – hospodář MS Medlov

LAMED
V roce 2022 jsme úspěšně zvládli první sezónu lezeckého kroužku pro děti, který se konal na naší lezecké stěně
v Medlově. Pilotní ročník, který se konal od září 2021 do června 2022 jsme zahájili s počtem šestnácti dětí. Dobrali jsme se
k názoru, že první ročník byl úspěšný, protože v září 2022, kdy jsme otevírali druhou sezónu lezeckého kroužku, byl počet
dětí už dvojnásobný.
V květnu jsme na naší lezecké stěně pořádaly závody. Děti soutěžily v lezení na rychlost a dospělí v boulderingu. Těchto
závodů se zúčastnilo celkem 35 dětí. Mezi nimi byly děti jak z našeho kroužku, tak i z Uničova, Litovle, Nákla a přijeli i
reprezentanti z Prahy. Kategorie pro dospělé se zúčastnilo 8 statečných, mezi které se počítají hlavně členové LAMEDu.
Mimo jiné – abychom nepsali jen o lezení ve vnitřcích prostorech – účastnili
jsme se několika horolezeckých výstupů. Mezi ty nej patří zimní výstup na Dachstein, který jsme podnikli spolu s horolezeckým oddílem z Uničova. Tento
náročný zimní výstup se konal poslední víkend v březnu a na vrcholu jsme stanuli 26. 3. v 16:00.
10. prosince plánujeme Vánoční setkání horolezců a fanoušků horolezení na
stěně v Medlově s lezeckými závody pro děti.
V roce 2023 chceme uspořádat další ročník závodů a budeme dále rozšiřovat
lezeckou stěnu. Také máme v dubnu naplánovaný týdenní přechod masivu
Monte Rosa v Itálii. Při tomto přechodu nás čeká osm hor s nadmořskou výškou převyšující čtyři tisíce metrů nad mořem.
V červnu se chystáme na nejvyšší horu Evropy – Mont Blanc, který má nadmořskou výšku 4809 metrů. Rádi o tomto výstupu uděláme přednášku pro veřejnost.
Za LAMED David Peloušek a Jan Pecha

MedHÚZa
Když jsem přemýšlela, jak správně popsat uplynulý rok, který jsme s MedHúZou prožili, myslím, že by se dalo vybrat
ze slov jako bohatý, náročný, prozpívaný. Krom dvouměsíční pauzy v průběhu velkých prázdnin jsme se pravidelně každý
týden scházeli a připravovali se na programy které byly před námi.
Hned začátkem ledna, kdy ještě všichni dýchali atmosféru Vánoc, jsme se účastnili pravidelného Tříkrálového koncertu v
našem medlovském kostele a svým hudebním výstupem podpořili činnost Charity, na jejíž účet byl zaslán výtěžek z dobrovolného vstupného. V okamžiku, kdy se vánoční čas pomalu uzamykal, my už přemýšleli nad průběhem dalších velkých
svátků – Velikonoc, kdy hudebně doprovázíme jak samotnou Velikonoční vigilií v kostele, tak jsme také hlavními aktéry
Velikonočního koncertu, jehož výtěžek též putuje na dobročinné účely. Na žádné velké odpočívání však nebyl čas, protože
hned po koncertě jsme se pustili do nácviku na medlovské hody, na které se vždy těšíme a jsou pro nás velkou akcí.
Snažíme se, aby hudba, která v kostele zazní byla příjemná i zajímavá pro všechny přítomné, ať už z řad věřících, tak svátečních návštěvníků, kteří do chrámu vstupují jen výjimečně. Myslím si, že právě atmosféra, kterou hudba vytváří je prostorem
pro setkání všech těchto lidí. Medlovské hody jsou pro nás zároveň pomyslnou čárou za první polovinou kalendářního roku.
Po krátkém výdechu, který nám poskytl čas velkých prázdnin jsem se už opět v plné síle začali scházet, protože jsme byli
pozváni, abychom obohatili den otevřených vrat a Svatováclavskou dožínkovou mši, kterou pravidelně pořádají manželé
Osičkovi na Novém Dvoře. V říjnu nás čekal doprovod jedné velké svatby, v listopadu jsme zase zpívali na svatbě diamantové. Prosinec je vždy měsíc nejnáročnější, protože nás čeká na začátku adventu zpívání při rozsvěcování stromku, doprovod
při dětské půlnoční mši na Štědrý den a příprava na již zmiňovaný Tříkrálový koncert, a to už jsme zase na začátku :).
Musím říct, že není vždy jednoduché sladit režim dne našich malých dětí,
pracovní doby i potřeby jednotlivých rodin. Jsem však velmi šťastná, že i
přes všechen nabitý program se nám daří vytvářet prostor pohody, vzájemného přátelství, zkrátka místa, kde se lidé cítí dobře. Myslím, že ukazatelem toho je i fakt, že se nám stále daří rozšiřovat naše řady ať už zpěváků,
tak hudebníků. Jeden z našich důležitých členů mi nedávno napsal: „Fakt
jsem si nikdy nemyslel, že skončím s bicími v kostelním sboru, ale cesty
osudu (nebo dle vás – cesty Páně) jsou zvláštní a vy jste prostě parta dobrých lidí…‘‘.
Za MedHÚZu Anežka Petrová

Jak šel rok 2022 s „MedlOchoDy“
Rok 2022 byl pro nás, MedlOchoDy, takovým
úspěšným restartem po období covidových opatření. Všichni
jsme se těšili, až se opět postavíme na „prkna, co znamenají
svět“ a uslyšíme reakce našich fanoušků. Byla v nás i malá
dušička, zda po těžkých letech, kdy jsme byli odříznuti od
kultury, zájem lidí o naše vystoupení neopadne. Nestalo se
tak. Naši diváci na nás nezapomněli a naše „šňůra“ vystoupení s komedií Agrostory, aneb bezkontaktní ženy, pokračovala.
První vystoupení v tomto roce po Covidu bylo v březnu v
obci Příkazy, v dubnu jsme přijali pozvání až do Líšnice,
v květnu jsme hráli ve Slavoníně, kde jsme zažili opravdový
šok, kdy byl sál absolutně vyprodaný a bylo nám sděleno, že
přišlo přes 220 diváků, kteří nás odměnili obrovským aplausem. Moc nás to potěšilo, protože v končinách Olomouce nejsme ještě známí a hráli jsme tam poprvé.
Po prázdninách nás pozvali do města Šternberk, a tam jsme pro změnu zažili „standing ovation“ aneb potlesk ve stoje. Věřte,
že je to nádherný pocit, pro ochotníky z malé vesnice. Zřejmě derniéru naší komedie jsme měli v říjnu, v malé obci Kamenná.
Agrostory bylo velice úspěšné. Odehráli jsme dohromady kolem 20 představení, a i přes covidová omezení se komedie
udržela a diváci na nás nezapomněli. Ale protože už pro vás chystáme na příští rok nový divadelní počin, je nutné dát
„AGRO“ do archivu a začít pořádně zkoušet. Zatím víc neprozradíme,
jen to, že to bude trochu z jiného soudku.
Ještě bychom chtěli zmínit náš divadelní „Mejdlovečer“. Jelikož kulturní
akce byly letošní zimu kvůli Covidu ještě silně omezeny, zkusili jsme
malý projekt a 23.4.2022 jsme uspořádali 1. Taneční ME(J)DLO Večer.
Dali jsme si opravdu záležet, aby se Vám večer líbil a povedlo se. Bylo
beznadějně vyprodáno, tombola byla opravdu bohatá a odměnou pro
nás byly velmi pozitivní ohlasy. Tímto bychom chtěli poděkovat Obci
Medlov a všem sponzorům, bez nichž by takovou to akci nebylo možno
uskutečnit.
Těšíme se na Vás v roce 2023 a snad vás opět potěšíme a nezklameme.
Vaši „MedlOchoDi“

Turisté Medlov
Konec roku 2022 se nezadržitelně blíží. Už nyní můžeme konstatovat, že byl, s ohledem na předcházející dva roky
spojené s pandemií Covid-19, konečně „normální“. I když normální? To je, ale na jiné téma.
Z hlediska života našeho spolku a turistiky můžeme opravdu říct, že
normální. Konečně jsme uspořádali další ročník Josefovského pochodu,
v sobotu 19. března. Po dvou letech, kdy jsme museli pořádání zrušit,
jsme se na pořádání těšili. Zorganizovat takovou akci je náročné. Odměnou nám však byla rekordní účast 552 spokojených turistů. Už nyní
začínáme s přípravou dalšího, 5. ročníku, který se uskuteční v sobotu
18. března 2023. Je pro nás velkou poctou, že náš pochod byl vybrán
Klubem českých turistů, oblast Olomoucký kraj, jako pochod, který oficiálně zahájí turistickou sezonu v Olomouckém kraji.
Josefovský pochod jsme pořádali v březnu. Náš turistický kalendář jsme
však začali „plnit“ už od začátku roku. První akcí byl, v půli ledna, hvězdicový pochod ke studánce pod Bradlecem v Doubravě. Za krásného,
zimního počasí se nás u studánky sešlo 25. Na začátku února jsme vyjeli na tradiční akci. Opatovské šmajd ve Velkých
Opatovicích. Tentokrát to bylo auty, ale na příští ročník, už bychom zase měli vypravit autobus. Týden po turistice v Opatovicích, jsme schůzovali na členské schůzi. V březnu jsme zorganizovali již zmíněný Josefovský pochod. Týden po pochodu
jsme se vydali za rozkvetlými bledulemi do Rakoveckého údolí u Jedovnice. Duben byl zasvěcený tradičním akcím z kalendáře Klubu českých turistů. Turistice v Litovli a Uničovské tenisce. Jedno z pátečních odpolední jsme se věnovali úklidu
odpadků v rámci akce „Uklízíme Česko“. Počasí nám příliš nepřálo, přesto jsme úklid zakončili u táboráku. Květen je tradičně zasvěcený jednodennímu turistickému zájezdu. V sobotu 21. května jsme se vydali do oblasti Železných hor, na hrad
Lichnice a přehradu Seč. V této době jsme se už těšili na, opět tradiční akci, několikadenní turistiku. Tentokrát jsme jeli do
Jizerských hor a západních Krkonoš. Akce se uskutečnila od 1.6. do 5.6. Počasí nám přálo. Užili jsme si cykloturistiky a pěší
turistiky. Za čtrnáct dní jsme se sešli na Spolkovém dni pro děti a rodiče. Odpoledne bylo koncipováno v indiánském stylu.
Děti, ale i rodiče, si odpoledne užili. Bylo dobrou příležitostí posedět a pobavit se s přáteli turistiky. To už se nám blížily
prázdniny. Turistika však žádné prázdniny nemá. Na konci července jsme se vydali do Medlova u Brna, za krásami v údolích
Jihlavy a Oslavy. Srpen je už několik let vyhrazen vysokohorské turistice. 20. srpna se 50 turistů vydalo do oblasti Malé Fatry.
Jak nám prázdniny začaly, tak rychle končili a bylo tu září. Opět velká tradice. 13. ročník cykloturistické akce „Tři Hrady“.

Putování mezi Úsovem – Mírovem – Bouzovem. Na začátku října jsme se vypravili za turistikou do Lednicko – valtického
areálu. Za krásného počasí jsme obdivovali tuto perlu Moravy. Hezké počasí jsme však neměli na další akci. Na konci října
jsme putovali po Hornoměstských důlních stezkách. Podzimní počasí bylo jako na houpačce. Tradiční putování za Svatomartinskou husou mělo zarezervované nádherné počasí. Svatomartinskou husu jsme letos „chytali“ v kraji lišky Bystroušky.
A husu samotnou jsme lapili v restauraci Na Pešti u Loštic. Na konci listopadu jsme úplně poprvé zorganizovali besedu.
Hostem byl redaktor Českého Rozhlasu, Miroslav Kobza. Popovídal nám o Zábřežské vrchovině.
V době, kdy píšu tyto řádky, nám zbývá prosinec a tím ještě tři naplánované akce. První sobotu v prosinci pořádáme Mikulášský pochod. Pochodu využijeme na oficiální otevření nové klubovny. Výborného zázemí, které nám poskytla naše obec.
V předvánočním čase se vydáme do Olomouce. Vánoční Olomoucí nás provede průvodkyně. Na konci roku, 26. prosince,
se sejdeme na hvězdicovém výstupu na Račůvku. Opečeme si špekáčky a vyhodnotíme končící rok. Rok, který byl z hlediska
turistiky bohatý. Což potvrzuje počet účastníků na zmiňovaných akcí. Bez tří plánovaných, prosincových akcích je počet
účastníků nyní na čísle 1139. Počet, který nás moc těší a zavazuje.
O všech zmiňovaných akcí, ale také o dalších si přečtete na našem webu turistemedlov.cz
Nakonec využívám příležitosti k poděkování všem podporovatelům našeho spolku, ale také členům za aktivitu při organizování našich akcí a za zájem o ně. A nejen jim.
Všem také přeji všem hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho turistických zážitků v novém roce 2023.
Pavel Pospíšil – předseda Spolku Turisté Medlov

Meteor Hlivice – jeho minulost, současnost a snad i budoucnost
Za všechno vlastně může láska ke „kulatému nesmyslu“ a tolerance našich
partnerek. To se tak koncem devadesátých let minulého století začala scházet parta
tehdy ještě mladých mužů, aby si každé nedělní dopoledne zahrála fotbálek. Napřed
na starém hřišti v Medlově, potom na nově upraveném hřišti v Hlivicích. Ze zápasů
Hlivice proti Medlovu jen tak o nic, se časem vyklubaly i přáteláky s úsovskou FC
Zámecká. A k myšlence uspořádat v Hlivicích na Bahňáku turnaj v malé kopané, to
pak byl už jen ten pověstný krůček. Mimochodem, letos jsme si na turnaji zahráli už
podvacáté. Na konci té první sezóny jsme pozvali na hřiště svoje partnerky a tehdy se
odehrál legendární mač Meteor versus Komety. A protože nemáme jen partnerky, ale
i děti, vznikla idea znovuobnovit kdysi vyhlášené dětské dny. A tak začala tradice setkání dětí i dospělých Pojďte si hrát s Meteorem, dnes naší nejnavštěvovanější akce.
Při obcí obnovených oslavách hodů v každé z částí obce se pořadatelství v Hlivicích
už jaksi automaticky ujal Meteor Hlivice, tehdy ještě pořád volné společenství lidí, kterým společenský život v Hlivicích nebyl šumafuk. K tomu přibyla Májová vatra, rozsvěcování vánočního stromku na návsi
či setkání se svatým Mikulášem a jeho pomocníky tamtéž.
V roce 2020 se zlegalizovala činnost a z Meteoru se stal (řečeno slovy zákona) zapsaný spolek. Tedy spolek zapsaný u Krajského soudu, se stanovami, oficiálním členstvím a řádným účetnictvím. Členů máme deset, ale pořádání akcí se účastní dle
potřeby i naši rodinní příslušníci, bývalí i současní fotbalisté Meteoru, kteří slovy Bolka Polívky nestojí o „nějaké ty formality“. Při organizování dětského dne se zapojují i hlivičtí mládežníci, protože tam je personální potřeba zdaleka největší.
Mimo vlastní akce podporujeme i věci, které se týkají Hlivic. Tady máme na mysli rybářské závody O krále Bahňáku, pořádané Jirkou Johanem nebo charitativní činnost Kamily Krajčové, která se týká snad každého.
Musíme také zmínit spolupráci se „zelenou četou“ obce. Je opravdu na úrovni. Ta četa i ta spolupráce. Patří se poděkovat
obci Medlov za podporu činnosti našeho spolku a za neustálé vylepšování úrovně areálu „Na Bahňáku“. První Bahňák Cup
byl s dřevěnou „kadibudkou“ a s prodejním kioskem, co měl dveře na jednom zrezivělém pantu. Přijďte se podívat dnes. To
už jsme někde jinde. Ale přijďte za denního světla, protože v noci tam toho moc neuvidíte. Takže ještě to osvětlení (a prvky
pro děti) a bude to na jedničku s hvězdičkou.
Za Meteor Hlivice Alexandr Pavelka

SK Králová 1954
Fotbalový klub SK Králová 1954 hraje 4tř. okresního přeboru Olomouckého
kraje.
Letošní jarní sezóna nebyla dle našeho očekávání, kdy jsme se mohli pohybovat
kolem šestého až sedmého místa, ale i tak to nebyl úplný propad.
Bohužel podzimní sezóna se nevydařila dle očekávání, kdy jsme se ocitli na samém
konci tabulky z důvodu odchodu některých hráčů a velkého počtu zraněných
hráčů.
Letošní rok jsme uzavřeli s tím, že bychom se v jarní sezóně chtěli odrazit z úplného dna a vylepšit bodové skóre i postavení v tabulce.
Lucie Hynková

AMK Medlov
Rok 2022 pro nás nezačal dobře, s ohledem na vládní nařízení jsme byli nuceni zrušit turnaj ve stolním tenise a
Rockový bál. To nás ale neodradilo pokračovat v přípravě na novou sezónu, kdy se náš klub podílel na přípravě motokrosových závodů Moravský
drapák 2022. Jeden z podniků se odjel na naší trati za hojné účasti jezdců i
diváků.
Členové klubu si také našli čas pro mototuristiku. Za zmínku stojí trip podél Rakouských hranic, nebo Moravou dolů a Slovenskem – přes Tatry a
Polsko zpět na Moravu. Na republikové úrovni náš klub skvěle reprezentoval kmenový jezdec Adam Dušek jezdící za profi stáj KRTZ – obsadil v
mistrovství ČR v kategorii MX2 2. místo a Antonín Vyroubal v mistrovství
ČR BMX V kategorii 17+ obsadil 5 místo.
Dovolte mi ještě, touto cestou poděkovat Vám všem, kteří jakkoli podporujete činnost klubu. Děkuji.
Za AMK Medlov Antonín Vyroubal

Informace o FK Medlov v 2. polovině roku 2022
I v letošním soutěžním ročníku hraje družstvo mužů FK Medlov. z. s. Krajský přebor Olomouckého kraje, což
představuje 5. nejvyšší soutěž v rámci celé České republiky. V období od 07. 08. 2022 do 11. 11. 2022 sehrálo družstvo
celkem 16 mistrovských utkání s bilancí 7 výher, 7 remíz a pouze 2 porážek, což tým v konečné tabulce po podzimní části
soutěže zařadilo na 5. místo s minimální ztrátou tří bodu na vedoucí mužstvo FK Jeseník.
Podzimní výsledky jsou předpokladem, že i v jarní části soutěže bude dostatek velice zajímavých utkání, která mohou
přinést v tabulce soutěže řadu velkých změn. Zajímavost a vyrovnanost soutěže by měly být dostatečnou pozvánkou pro
fanoušky našeho klubu, tak aby podpora „našich“ v domácích i venkovních zápasech byla tím pověstným 12. hráčem.
V červnu budeme moudřejší, výsledky budou sečteny a věřme, že náš tým dosáhne na historické nejlepší umístění – vítězství
v krajském přeboru Olomouckého kraje.
Tabulka po podzimní části
(zelená podbarvení = vítězství FK Medlov, žluté podbarvení = remíza,
červené podbarvení – prohra FK Medlov)
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FK Jeseník
TJ Sokol Čechovice
FK Brodek u Přerova
FC Kostelec na Hané
FK Medlov
TJ Sokol Velké Losiny
FC Želatovice
SK Lipová
FC Dolany
SK Sulko Zábřeh
Sokol Konice
TJ Tatran Litovel
FK Bohuňovice
FK Mohelnice
TJ Jiskra Rapotín
TJ Sigma Lutín

Z
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

V
9
9
9
8
7
8
8
6
6
5
6
4
4
4
2
2

R
4
3
3
6
7
3
2
5
3
5
2
5
4
3
4
3

P
3
4
4
2
2
5
6
5
7
6
8
7
8
9
10
11

Skóre
30:18
35:17
33:23
22:15
29:19
33:31
30:28
29:19
22:26
30:31
24:27
16:27
19:31
26:30
21:34
18:41

B
31
30
30
30
28
27
26
23
21
20
20
17
16
15
10
9

+/7
6
6
6
4
3
2
-1
-3
-4
-4
-4
-8
-9
-14
-18

Nejlepším střelcem našeho týmu je Patrik Kasal, který vstřelil celkem 13 branek, což ho řadí v tabulce střelců celé soutěže
na 1. místo.
Za FK Medlov Mgr. Ondřej Schulz

Základní škola
a Mateřská škola
Medlov
ve spolupráci s obcí Medlov

Vás srdečně zve
na koncert dětí ZŠ Medlov
dne 11. 12. 2022
od 14.00 hodin
Velký sál Obecního domu
v Medlově

Kulturní komise
obce Medlov
Vás srdečně zve na koncert

Šumvaldského
pěveckého sboru
dne 18. 12. 2022
od 15.00 hodin
DPS Medlov č.p. 267
(úsovská)

Bohoslužby o Vánocích
24. prosince -15.00 hod.
Štědrý den – vánoční mše svatá doprovázená hudebním souborem MedHÚZa
Po skončení mše – troubení vánočních koled z věže
kostela

25. prosince - 9.30 hod.
Slavnost Narození Páně

Farnost Medlov ve spolupráci s obcí Medlov
Vás srdečně zvou na

26. prosince - 9.30 hod.
Svátek svatého Štěpána

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

1. ledna - 9.30 hod.
Nový rok

Kostel sv. Petra a Pavla v Medlově

Neděle 8. ledna 2023 v 15.00 hodin

Betlém v kostele bude přístupný:
25. a 26. prosince ve 14.00 - 15.00 hodin.

Program: Divadélko S RADOSTÍ Tomáše Velzla
– Na cestě do Betléma (Pohádka o tom, že i
ten nejchudší z chudých má čím obdarovat…)
Libor Geier – kytara, zpěv
MedHÚZa – hudební soubor
Vstupné dobrovolné

Výtěžek bude věnován do Tříkrálové sbírky.

*****

FOTBALOVÝ KLUB MEDLOV

OBEC MEDLOV

Vás srdečně zve na

XXI. Společenský
obecní ples
Vás zve na

TRADIČNÍ SPORTOVNÍ
PLES

27. 1. 2023

KDY: SOBOTA 21. 1. 2023 od 20.00
KDE: OBECNÍ DŮM MEDLOV
Vstupné 120,- Kč

BOHATÁ TOMBOLA – BOHATÉ OBČERSTVENÍ

K poslechu a tanci hraje skupina MEFISTO z Mohelnice

KDE: Obecní dům Medlov
VSTUPNÉ: 150,- Kč
ZAČÁTEK: 20.00

Bohatá tombola zajištěna

Předprodej vstupenek:
pí. Tomanová 604 416 285

Vstupenky je možno zajistit na podatelně
Obecního úřadu v Medlově od 3. 1. 2023.

Prázdniny ve školním roce 2022/2023
Vánoční: 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023 (do školy se jde v úterý 3. ledna!)
Pololetní: 3. února 2023
Jarní: 27. února 2023 – 5. března 2023
Velikonoční: 6. dubna 2023
Hlavní: 1. července 2023 – 31. srpna 2023

Literární okénko I.

Ve čtení jsme se s páťáky seznámili s druhy rýmů a tvořili jsme vlastní krátké básně na téma Zima nebo Vánoce. Někteří žáci
souhlasili se zveřejněním svých děl zde ve školním zpravodaji, čímž takto činím.
Mgr. Jitka Zíková
Venku stále sněží,
koukám se tam z věží.
Maminka chystá cukroví,
já s tatínkem jsem na bruslení. (Eliška K.)
Nazdobený stromeček
má pod sebou dáreček.
Sednou si tam děti,
nechají tam smetí. (Natálka Š.)
Plavou kapři v potoce,
za chvíli jsou Vánoce.
Budou zase po roce
ty štědré Vánoce. (Štěpán H.)
Přišel Martin po roce,
přinesl nám Vánoce.
A Mikuláš nadílku
a sněhovou peřinku. (Simona T.)
Sněží, sněží, sněží,
táta doma leží.
Přijde také mráz.
Vánoce jsou zas. (Tom V.)
Štědrý den
Mám ráda Vánoce,
už jsou tady po roce.
Jídlo na stole voní
ještě líp než loni.
Chlapci zpívají koledu,
kloužeme se na ledu.
To je prostě prima
a není nám zima.
Venku padá sníh,
pojedeme na saních.
Všichni se rádi máme,
a proto si pomáháme. (Barča G.)

21. ROČNÍK MEDLOVSKÉHO CROSSU 13. listopadu

Děti zdobí stromeček,
už zazvonil zvoneček.
Kdo to zvoní, kdo to zvoní?
Hurá, už jdem do školy. (Michaela K.)

Ježíšek chodí večer, když jsou Vánoce.
Rozdává nám dárky a máme z toho radost.
Nikdo ho nikdy neviděl, je hodně tajemný.
Dárky nám kupuje, abychom měli radost.
(Veronika H.)
Dárky po večeři rozbalíme,
o radost se podělíme.
Sníme všechno cukroví.
Honem, Pelíšky už začaly!
Díváme se spolu
a pijeme kolu.
Babička už usla.
Jé! Já zas budu tlustá! (Sára S.)
Venku se chumelí,
my stojíme pod jmelím.
Na stole je ovoce
tradiční pro Vánoce.
Avšak ryby v potoce
zesmutněly po roce.
Nastal totiž jejich čas
opustit svůj domov zas.
Na ulici ve městě stojí kádě s vodou,
v nich si ryby smutně plavou.
Lidé chodí okolo, koledy tu znějí
a děti tu krásně vánočně pějí.
(Lukáš V.)

Po dvou letech covidového zásahu jsme mohli opět zorganizovat jak pro naši školu (pozn. soutěž jen pro naši školu
proběhla loni), tak i pro sousední základní školy medlovský cross. K velkému překvapení všech se přihlásilo k běhu sedm
škol a osmá byla samozřejmě ta naše.
Přípravy probíhaly již o několik dní dříve, ale největší šrumec byl v den závodu. Pomocí pracovníků veřejné zeleně obce
jsme postavili zázemí se stoly a lavicemi, připravili startovní a cílové transparenty, postavili stany a vytyčili trasu. Očekávali

jsme, že se na jednom místě v jednu chvíli ocitne 180 lidí včetně závodníků, organizátorů, fanoušků, což se stalo. Naštěstí
jsme byli připraveni s občerstvením – koláčky z Melitesu Medlov, jablíčky a tyčinkami z Úsovska a Šumperka od
pana Krňávka, kabanosem z Mladějovic – od našich sponzorů.
Závod mohl začít. Tradicí je, že závod začínají žáčci z I. stupně, kteří tvoří vlastně předvoj hlavního závodu. Běží jedno kolo
po vytyčené trase Skalkami.
Nejlepší běžci:
*dívky 2.-3. třída:
1. A. Tomanová, 2. A. Smyčková, 3. V. Trendlová;
*chlapci 2.-3.třída:
1. T. Urbánek, 2. D. Benda, 3.V. Šotola;
*dívky 4.-5.třída:
S. Smyčková, B. Gollnerová, Z. Běhůnková;
*chlapci 4.-5.třída:
1. L. Vágner, 2. D. Lupečka, 3. L. Pur.
Závod pro II. stupeň byl náročnější, závodníci běželi více kol a reprezentovali svou školu. Samozřejmě zvítězili jen ti nejlepší.
Letos bylo pořadí škol: 1. U Stadionu Uničov, 2. Rýmařov, 3. Haškova Uničov, 4. Šumvald, 5. Troubelice, 6. Medlov, 7.
Dlouhá Loučka, 8. Újezd u Uničova. Mohli jsme se posunout o dvě příčky výše. Na Troubelice nám nevyšlo skóre a na
Šumvald umístění v mladších dívkách. Přesto jsme moc spokojeni s umístěním. Závod získal oblibu i u ostatních škol a
těšíme se na další ročníky a nové běžecké objevy v Medlově.
Nejlepší umístění v jednotlivých kategoriích:
*starší žáci 8.-9.tř. – 5 kol:
7. místo K. Krajča, 10. F. Plachý z 24;
*mladší žáci 6.-7.tř. – 3 kola: 5. místo M. Horák, 10. Š. Ryšavý z 28;
*starší žákyně 8.-9.tř.-3 kola: 12. místo D. Smyčková z 20;
*mladší žákyně 6.-7.tř.-2 kola: 8. místo K. Tomanová, 10. A. Kuchařová z 22.
Děkujeme všem našim reprezentantům za výborné výkony.

Mgr. Andrea Rusínová

Literární okénko II.

Dostala se mi do rukou práce jedné naší žákyně z Ukrajiny, která se zveřejněním své práce (škoda, že ne jména)
souhlasila:
Já – cestovatel
Moje cesta začala právě od toho data, 24. února. Strach, stres, nepochopení. Ještě teď mám z té vzpomínky husí kůži. Jelikož jsme bydleli v bytě,
jeli jsme k babičce. Bylo tam hlučno. Měli jsme toho za týden dost, tak jsme se přestěhovali ke známým. Nakonec táta rozhodl poslat nás do
zahraničí, protože měl velké starosti. Máma se bála, ale nedalo se nic dělat. Sbalili jsme se, rozloučili se s tátou. Bylo to těžké, zvláště s myšlenkou,
že to může být nadlouho. A odjeli jsme. Tady začíná zajímavý příběh. Jeli jsme, aniž bychom věděli, kam a měli pevný cíl. První dvě země, které
jsme navštívili, bylo Rumunsko a Moldavsko. Byly špinavé a zanechaly ve mně temné vzpomínky. Dostali jsme se do Bulharska. Bydleli jsme
v hotelu plném Ukrajinců. Dojmy z něj jsou dobré, bylo tam moře, písek a dobrá nálada. Strávili jsme tam tři měsíce. Tatínek v té době řešil
naše budoucí bydlení – tak jsme se dozvěděli o domě, v němž nyní bydlíme. Rozhodli jsme se odjet do České republiky. Cesta trvala dlouhých pět
dní. Většinu času jsme spali na cestě a jen jednou na nádraží. Dorazili jsme dříve, než se očekávalo. Byli jsme přijati a ubytováni. Pak nastalo
další období adaptace.
Teď je všechno v pořádku, táta už dorazil. Vše začíná být jako dřív. Nelituji, že jsem to všechno zažila, stala se z toho jakási lekce. Ano,
samozřejmě, válka zanechala hlubokou vzpomínku, ale ukázala, že si máte vážit toho, co máte.
Tohle není konec, tohle je velký, nový začátek!
Mgr. Jitka Zíková

Carusošou

Po kratičké pauze, která byla zaviněna nechtěnými komplikacemi, uspořádal DDM Uničov v letošním roce 2022 22. ročník soutěže ve zpěvu
CARUSOŠOU. Do finále v Kině Družba se probojovali čtvrťáci Oleh
Hrytskyv a Marcel Chmelař s písní Patrik Schick. Na stupně vítězů se sice
neprobojovali, ale jejich vystoupení bylo oceněno velkým potleskem.
Nela Kozáková a její slovenská lidová Janíčko, čo robíš, získala v těžké
konkurenci třetí místo. Na závěr si všichni společně zazpívali píseň Cesta
od skupiny Kryštof. Všichni se už těší na rok 2023 a tím tedy na 23.
ročník této pěvecké soutěže žáků základních škol Mikroregionu Uničov.
Hana Labonková

Projektové dny na ZŠ a MŠ Medlov

I v letošním školním roce probíhají v naší mateřské škole projektové dny hrazené z projektu Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání. V říjnu se naši předškoláci vydali na návštěvu Ekologického centra Sluňákov v Horce nad Moravou, kde
se zúčastnili programu s názvem „Žížaly pomocníci“. Formou her získali mnoho informací o vzhledu, životě a užitku těchto

malých živočichů. Společně jsme prozkoumali žížaly pod lupou, a dokonce jsme si vyrobili vermikomposter. Celé dopoledne
se vydařilo a dětem se ve Sluňákově moc líbilo.
V listopadu nás ve školce navštívil Ing. Bronislav Vavruša, odborník společnosti Malá technika.
Společně s dětmi z lega postavili stavby a umístili je na velkou mapu města. Děti se seznámily
se známými kartografickými značkami, vyzkoušely si orientaci na mapě. Své poznatky si ověřily
při procházce obcí. Také tato akce se velmi vydařila a děti nadšeně spolupracovaly. V nejbližší
době chystáme další akce a projektové dny. Na základní škole si žáci v rámci projektového dne
mohli vyzkoušet, jak se píše husím brkem a naučit se psát hlaholicí pod vedením historika a
průvodce ze skanzenu Modrá, „Abbého“ Petra Novotného. Seznámili se s historií a druhy
písma. Zopakovali si historii Velké Moravy a příchod Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu.
Žáci I. stupně měli možnost si vyzkoušet během projektových dnů svou kreativitu neobvyklou výtvarnou technikou – tvoření obrázku formou pískování. Pískování je zábavná kreativní technika, která
rozvíjí jemnou motoriku dětí, napomáhá koncentraci a podporuje fantazii. Dětem se tvorba povedla
a vytvořily nádherné obrázky.

Ing. Pavel Mautner

Literární okénko III.

Paní učitelka Mgr. Jarmila Smyčková také ve svých hodinách se čtvrťáky tvořila a následně vybrala báseň od Mildy Urbáška
s názvem Vánoce:
Stavíme stromeček,
v betlémě je voleček,
upečeme cukroví
a jsme všichni veselí.
Ježíšek nám dává dárky,
Mildovi zas přines párky.

Pozvánka

Na Vánoce sněží,
děti ven běží.
Oslavíme Vánoce,
protože jsou po roce.
Je to velký svátek,
neslaví se jenom v pátek.

Pedagogové i žáci školy vás všechny srdečně zvou na Adventní besídku, která se bude konat 11. prosince
ve 14 hodin v Obecním domě. Zaposloucháte se do velkého množství písniček a básniček s vánoční
tematikou, uvidíte taneční i hudební vystoupení. Od osmáků vás čeká slibované překvapení. Nakonec
zazní společná píseň. Tak přijďte a vychutnejte si vánoční atmosféru s dětmi!
Mgr. Jitka Zíková

Exkurze na Scholaris 2022

S žáky 9. třídy jsme 23. listopadu vyrazili do Olomouce na výstavu Scholaris. Jejím cílem je poskytnout žákům základních
škol a jejich rodičům informace o středních školách a odborných učilištích v Olomouckém kraji. I letos se naši deváťáci
seznámili s různými typy gymnázií, středních škol a odborných učilišť. U jednotlivých stánků zde zástupci škol i učilišť
prezentovali své obory i s ukázkami svých činností.
Přejeme žákům 9. třídy, aby si všichni úspěšně vybrali svůj studijní obor na střední škole nebo učilišti.
Mgr. Bc. Antesová Kateřina, tř. uč.

Výtvarná soutěž

Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže „Barevný podzim 2022“, kterou
každoročně pořádá DDM v Uničově. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 268 výtvarných prací a 27 kolektivních z celého Uničovska, z nichž vyhodnoceno a odměněno bylo 41 obrázků. Mezi nimi byly vybrány i práce našich dětí, a to: Lucie
Kozákové (8. tř.), Lucie Tomanové (9.tř.) a Anastazie Shulgy (9.tř.). Všem gratulujeme!
Mgr. Klára Filipová

