ročník 19, číslo 6
Proč právě nyní?
Těchto několik řádků jsem záměrně načasoval na toto období
z několika důvodů. Především proto, že již nejsem
zaměstnancem obecního úřadu a tudíž nemusím ani sobě a
nebo nikomu jinému přihřívat polívčičku a mohu se
nestranně vyjádřit jako řadový občan Králové. U obecního
úřadu jsem byl zaměstnán několik roků a mohu říct, že za tu
dobu se v našich obcích změnilo hodně k lepšímu.Příkladem
může být osm nových bytových jednotek nově
vybudovaných v budově bývalé školy v Králové. Škola
dostala i nový „kabát“ a to při zachování původní ozdobné
fasády. Obecně došlo k velké změně pohledu většiny občanů
na to, jak naše obce vypadají. Zlepšil se i stav zeleně a její
úprava především zásluhou nákupu nové techniky se
vybavení strojového parku dostalo na úroveň, kdy je možné
provádět všechny práce zajišťující pořádek a čistotu obcí,
údržbu obecních zařízení, ale především práce směřující
k celkovému zvelebení našich obcí. Stabilizovala se skupina
v údržbě zeleně, jejíž náplní je právě zajišťování těchto prací.
To, že naše obce jsou udržované a čisté, potvrzuje nejeden
projíždějící cizí návštěvník. Věčným nespokojencům pro
srovnání doporučuji projet okolní obce spadající pod větší
města.

Říjen 2009

Druhý důvod proč píši právě nyní, je ten, že byly dokončeny
práce na silnici a souběžném chodníku u úseku z Králové
směrem k lesu. Nejen jako zastupitel, ale i jako občan zde
žijící jsem se nesetkal s nikým, kdy by měl výhrady
k výstavbě a konečným pracem na této akci. Chci tímto za
sebe a věřím, že i všechny, kteří zde žijí, poděkovat všem,
kteří se podíleli a měli zásluhu na úpravě a zvelebení naší
ulice.
Jenže nová silnice přinesla i problém a to je třetí důvod proč
píši. Vozovka byla projektována se záměrem zklidnění
provozu. Někteří (většina) řidičů se však zklidnění
představuje po svém. Jejich bezohledná jízda nemá nic
společného s chováním slušného řidiče. Průjezd obcí
rychlostí 100 km je běžnější než dodržení předepsané
padesátky. Při velkých rychlostech praskají betonové
kanalizační poklopy, ničí se boční vpusti a obrubníky.
Rovná vozovka láká nejen cyklisty, ale i rekreační bruslaře.
Proto touto cestou chci varovat zabraňme šílencům za řidítky
či volantem dokud se nic nestalo.
Nenechme si hned v prvopočátku zničit nové hezké dílo.
Udělejme opatření ke skutečnému zklidnění provozu třeba
instalací měřiče rychlosti jako první krok.
Přejí si to všichni, kteří zde žijí.
Vratislav Hais, zastupitel obce

RADNICE informuje
 Svoz plastového odpadu proběhne ve středu 18. listopadu 2009. Žádáme občany, aby veškeré plastové láhve od nápojů (PET
láhve) ukládali pouze do plastových pytlů, nikoli volně do kontejnerů. Je povinností občanů třídit recyklovatelné suroviny
samostatně. Plastové pytle odkládejte na místa tomu určená v předvečer svozu nebo brzy ráno. Pytle na plasty jsou k dispozici
na obecním úřadě. Občané z Hlivic si je mohou vyzvednout u paní Tempírové, Hlivice č.p.22, v Králové u pana Konráda,
Králová č.p. 40 a v Zadním Újezdě u Košáků č.p. 41.

*****
Informace pro občany z Medlova
Obec Medlov, investor stavby splaškové kanalizace III. etapa v Medlově sděluje, že v současné době probíhá řízení o předčasném
používání stavby. Napojení rodinných domů na splaškovou kanalizaci bude možné na jaře roku 2010.
Pro napojení je nutný „Územní souhlas“, který vydá Městský úřad Uničov, stavební odbor, na základě projektové dokumentace
předložené stavebníkem (vlastníkem rodinného domu). Vypracování projektové dokumentace si můžete objednat u Ing. Balabucha,
Olomouc, tel.: 728 074 980, Ing. Zemana, Olomouc, tel.: 605 919 357, pana Koutného, Uničov, tel.: 602 582 698 nebo jiného
projektanta, který má oprávnění. Podrobné informace podá p. Smrčková Marcela , tel.: 585 031 046.
Další informace budou uveřejňovány průběžně ve zpravodaji. Bez vydaného „Územního souhlasu“ se nelze napojit na kanalizaci.

*****
Obec Medlov vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytových prostor na byty v bytovém domě Medlov, část Králová
č.p.59.
Podmínky účasti na výběrové řízení a na uzavření nájemní smlouvy na byty v bytovém domě Králová č.p.59 jsou zveřejněny
www.obecmedlov.cz. Dále Vám budou bližší informace poskytnuty na OÚ Medlov u paní Kropáčové na tel. 585 031 046. Přihlášky
budou přijímány na podatelně OÚ Medlov v termínu od 15.10.2009 do 30.10.2009 do 13.00hod.
Obálka bude označena: „VŘ na pronájem bytu v č.p.59, v obci Medlov, část Králová“.

*****
POZVÁNKA
Dle § 92 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, svolává starosta obce 21. zasedání Zastupitelstva obce Medlov ve středu dne 14. 10. 2009
v 16:30 hod., které se uskuteční v malém sále Obecního domu v Medlově. Hlavním programem jednání bude: schválení záměru
prodeje části pozemku parc.č.165/1, k.ú. Medlov u Uničova, schválení prodeje části pozemku parc.č.4, k.ú. Zadní Újezd, schválení
žádostí občanů o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení, rozpočtová změna č.6, schválení nové Zřizovací listiny ZŠ a MŠ
Medlov a další.

Výzva
Vyzýváme rodiče dětí, které jsou starší 10-ti let, aby své ratolesti poučily o zákazu vstupu na hřiště za mateřskou školou.
Vstup na hřiště a používání prvků je pouze pro děti do 10-ti let, dětem do 6-ti let je vstup povolen jen v doprovodu dospělých osob
!!! Dětské hřiště bylo vybudováno hlavně pro mateřskou školu a poté i pro veřejnost. Pro starší děti bylo v tomto týdnu otevřeno
hřiště u mostu v Medlově (u č.p.112). Je nutné přečíst si provozní řády na obou dětských hřištích, a tyto řády dodržovat. Pokud bude
docházet k ničení prvků a nedodržování provozního řádu, budeme nuceni dětské hřiště u mateřské školy pro veřejnost uzavřít.

POSTŘEHY
+ V měsíci září začala výstavba cyklostezky Medlov – Uničov.
- Mezi občany máme i takové nenechavce, kteří kradou okrasné stromečky z hrobů na hřbitově, které tam vysadili majitelé hrobů.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci říjnu:
Otáhalová Hedvika
Kux Jaroslav
Pechrová Anežka
Dragounová Emilie
Maličková Hedvika
Tomanová Evženie
Pazderová Drahomíra
Sedláček Václav

Medlov
Medlov
Z.Újezd
Medlov
Hlivice
Medlov
Hlivice
Medlov

90
90
88
86
84
82
80
80

let
let
let
let
let
let
let
let

Janků Emílie
Mrňka Jiří
Putnová Bohumila
Piňosová Vlasta
Plančarová Miroslava
Švestka Lubomír
Plančar Ján
Horáková Ludmila

Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Králová

80
77
74
73
73
73
71
70

let
let
let
let
let
let
let
let

Fišar Vojtěch
Macejko František
Hamplová Jaroslava

Z.Újezd
Medlov
Medlov

73 let
73 let
71 let

Jubilanti v měsíci listopadu:
Valentová Marie
Konrádová Zdenka
Frömel Miroslav

Medlov
Králová
Medlov

78 let
77 let
76 let

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

*****
Úmrtí Opustili nás v měsíci září paní Anna Václavíková, pan Miroslav Smolka a paní Anna Pavelčíková z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

*****
Poděkování

Touto cestou chceme poděkovat všem za účast na posledním rozloučení s paní Annou Václavíkovou.
Zarmoucená rodina

KULTURA
OBECNÍ DŮM MEDLOV
Sobota 17. 10. 2009
14:00 – 18:00 hod.
Neděle 18. 10. 2009
14:00 – 18:00 hod.
Srdečně zve květinářství Alena Pešková Uničov a OÚ Medlov
Po dobu květinové výstavy je také možné si prohlédnout na malém sále prodejní výstavu obrazů Marie
Havlenové – Saudkové!!!

*****
24. 10. 2009
27. 10. 2009
29. 11. 2009
6. 12. 2009

od 14:00 hodin „DRAKIÁDA“
„Uspávání broučků – lampiónový průvod“
Adventní koncert v kostele – vystoupí Mohelnický sbor
Rozsvěcení stromečku před Obecním úřadem v Medlově – vystoupí děti ze ŠD

Plánované akce v roce 2010:

31. 1. 2010
Dětský maškarní karneval na sále
20. 3. 2010
4.Jarní medlovské hry ve Sportovní hale v Medlově
12. 6. 2010
Velký dětský den v Králové
SRPŠ při ZŠ a MŠ zve všechny děti i jejich rodiče na letošní „Drakiádu“ a „Uspávání broučků – lampiónový průvod“. „Drakiáda“
se uskuteční na Hřišti TJ Medlov. Více informací bude na plakátech, popř. vyhlášeno obecním rozhlasem.
První adventní neděli proběhne v kostele koncert, na kterém vystoupí Spojené sbory Carmen z Mohelnice a Komorní sbor sv.
Bartoloměje ze Zábřehu na Moravě, pod vedením Jiřího Nováka, Karola a Lenky Ozorvských.
Druhou adventní neděli, ve spolupráci s Obecním úřadem v Medlově, se uskuteční Rozsvěcení stromečku – Medlovský punč.
Vystoupí na něm děti ze ŠD, pod vedením p.Škopcové.
Na všechny akce pořádané SRPŠ zveme srdečně naše spoluobčany !!!

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ – LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
ZVEME VŠECHNY DĚTI A RODIČE
V úterý 27. 10. 2009
Sraz v 16.00 hod. na SKALKÁCH V MEDLOVĚ
Pro děti budou připraveny zábavné hry za sladké odměny.
U táboráku si všechny děti mohou opéct špekáček a zapít teplým čajem.
Špekáčky a vše potřebné k nim dostanou děti zdarma.
Na závěr akce proběhne seřazení lampiónového průvodu, který se projde Medlovem.
V případě deštivého počasí bude akce odložena asi na pátek.

Sebou si vezměte LAMPIÓN na večerní procházku!
TĚŠÍME SE NA VÁS

SRPŠ při MŠ v Medlově, Myslivecké sdružení Medlov
AMK – Medlov

SPORT
LETECKÉ MODELÁŘSTVÍ
MISTREM
SVĚTA
v leteckém
modelářství kategorie F1E se stal junior
MARTIN HORN z Králové.
V minulém měsíci se konalo Mistrovství světa
v Německé spolkové republice na Wasserkuppe
v kategorii F1E – za účasti 23. soutěžících z osmi
států. Martin Horn suverénním způsobem zvítězil
nejen v pěti soutěžních kolech, ale i v rozlétávání.
Jmenovaný bude v nejbližší době pozván na
radnici k převzetí ocenění.

Za všechny příznivce sportu blahopřeje
Martinovi Rada obce Medlov a bývalí
reprezentanti České republiky.

*****
ZPRAVODAJ SDH MEDLOV
Dva měsíce utekly jako voda a opět si Vám, vážení spoluobčané,
dovolujeme nahlédnout do naší činnosti. V první řadě bychom chtěli poděkovat
všem našim sponzorům, bez kterých to nejde v žádné organizaci. Také rodičům
našich členů za pomoc vždy, když je potřeba. Ještě jednou moc děkujeme.
Sportovní družstva mužů a
žen se v letošní sportovní
sezoně
zúčastnila
13-ti
soutěží a dovezla domů 1
pohár za 5. místo, 4 poháry
za 3.místo, 3 poháry za 2.
místo a 3 poháry za místo 1.
Děkujeme všem soutěžícím
za vzornou reprezentaci.
Mladí hasiči teprve svou
sezónu začínají a největší a nejtěžší závod nás čeká v sobotu 10. 10. 2009 v Nové
Hradečné, proto se na něj důkladně připravujeme a této přípravě jsme se věnovali i
na třídenním soustředění na Třemešku.
Naši hasiči z JPO V si zase své znalosti vyzkoušeli na dvoudenním školení ve
vojenském prostoru Libavá, které pro jednotky sborů připravil HZS Olomouc.
Další informace o našem sboru získáte na našich webových stránkách.

www.sdhmedlov.websnadno.cz
Za výbor SDH Medlov
Švubová Vlastimila starostka

***Placená inzerce č. 12/2009

***Placená inzerce č. 13/2009
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