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Vážení spoluobčané,
Přiznejme si, že každý z nás si v tuto dobu řekne: „Jak ten rok utekl, už jsou tady
vánoce.“ Máme pravdu, ale jestliže jsme ten rok prožili ve zdraví, smysluplně a nelitujme.
Vánoce jsou svátky pokoje i odpočinku, setkávání se v kruhu rodiny a
obdarováním dárků těm, kteří jsou nám nejbližšími a máme je rádi. Je to také čas,
kdy hodnotíme ten uplynulý rok a bilancujeme, zda jsme splnili co jsme si
předsevzali. Silvestr a Nový rok je pak předělem nového ročníku s „magickým“
číslem 2010. No a to je jedinečná příležitost Vám všem popřát krásné prožití
vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů v roce
2010 !
S poděkováním
Bohumír Berger, starosta

RADNICE informuje
Pracovní doba na Obecním úřadě v Medlově v období vánočních svátků
Středa 23. 12. 2009
zavřeno
Pondělí 28. 12. 2009 až čtvrtek 31.12. 2009
zavřeno

*****
 Svoz plastového odpadu proběhne ve středu 30. prosince 2009 a 10. února 2010.
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
V tomto týdnu byly do Vašich poštovních
schránek doručeny kalendáře vydané obcí
Medlov na rok 2010. V případě, že jste
kalendář ve své poštovní schránce
nenalezli, je to z toho důvodu, že nemáte
dostatečně velkou schránku na to, aby Vám
mohl být kalendář doručen (jedná se o
schránky tytu „patník“,
různé rourky a trubky).
Potom jste ve schránce
místo kalendáře nalezli
lísteček s tím, že si
kalendář
máte
vyzvednout na obecním úřadě.

Výzva všem občanům a pamětníkům obce
Obec Medlov spolu s organizačními složkami připravuje na den 11. 9. 2010 Den
obce k 20. výročí osamostatnění obce v rámci kterého bude i výstava fotografií.
Tímto vyzýváme všechny občany a pamětníky obce, zda by byli ochotni pomoci
při přípravě této výstavy a zapůjčili na dobu výstavy nebo k okopírování
fotografie z našich obcí.
Předem Vám děkujeme za spolupráci

!!! Upozornění pro občany !!!
Upozorňujeme občany na dva muže pohybující se v našich obcích nabízející
výhodnější smlouvy na odběr elektrické energie. Na obecní úřad bylo sděleno,
že údajně vystupují pod záštitou obecního úřadu. Upozorňujeme, že tomu tak
není !!! Obecní úřad s těmito muži i s firmou, kterou zastupují, nemá žádnou
dohodu.

*****
Občan občanům
Je mi smutno z toho, že mezi námi žijí tak nesoudní a zlí občané, kteří urážejí v diskusním fóru našeho pana starostu
a s ním i všechny představitele obce.
Bydlím v obci Medlov již dlouho, od roku 1947, proto si myslím, že mohu posoudit vývoj obce za celých 60 let. Přestěhovali jsme
se do poválečné vesnice po odsunu Němců s nadějí do budoucna. Rodiče začali hospodařit a všichni doufali, že za několik let
poctivé práce v zemědělství bude líp. Investovalo se hlavně do hospodářství, strojů, dobytka, baráky musely počkat. Přišla padesátá
léta a s nimi JZD. Začátky byly špatné – 3,-Kčs za jednotku. A zase se nic neopravovalo. Pak začal stát zemědělství dotovat, začaly
se opravovat rodinné domy, ale byl to „šedý mor.“ Stejná břízolit, stejná okna, stejné dveře. Veřejné budovy se ale zase
neopravovaly. Pak přišla centralizace – středisková obec Troubelice a Medlov s přilehlými obcemi byl odsunut na druhou kolej.

V Medlově mezitím spadla sokolovna, rozpadala se hospoda, chátraly školy, školka, vše v dezolátním stavu. Kultura žádná, nebyl
sál ani žádná společenská místnost.
Pak přišel rok 1989. Hned po revoluci se obec osamostatnila a dnes nám každý závidí. Nová tělocvična, školní jídelna, dům pro
seniory. Obrovská rekonstrukce školy, školky, pohostinství, spousta bytů pro sociální a mladé rodiny. Nová kanalizace, plynofikace
obce, oprava silnic. A to vše bez zadlužení obce. Do obce se stěhují mladí lidé i z města. Zásobování potravinami je rovněž dobré a
2 pohostinství se stravováním umožňují pořádat srazy, oslavy výročí i různé hostiny.
Na tom všem má velkou zásluhu starosta obce a jeho spolupracovníci. Z obce se stala i obec kulturní – jsou zde různé kvalitní
výstavy, koncerty, je tu knihovna s internetem. Jsem ráda, že bydlím v takové prosperující obci, jako je Medlov. Myslím si, že
převážná většina občanů se mnou souhlasí, když říkám: „Děkuji za všechno.“ Abych ale jen nechválila, mám také připomínky:
zaneřáděný potok (není ale majetkem obce), nikdo se nestará o pomník volyňských Čechů na Skalkách. Ale doufám, že i to se
v budoucnu zlepší.
Vlasta Kačerová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci prosinci:
Polášková Eliška
Sajičová Emilie
Šotolová Jaroslava
Kopečková Štefanie
Králová Ludmila
Putna Oldřich
Hoffingerová Libuše

Hlivice
Králová
Medlov
Medlov
Z.Újezd
Medlov
Medlov

87
86
83
81
80
79
78

let
let
let
let
let
let
let

Zouharová Libuše
Kačalová Marie
Sedláčková Anna
Hájek Vlastimír
Valouchová Marie
Peňáz Jan
Habusta Heribert

Hlivice
Medlov
Medlov
Králová
Medlov
Králová
Medlov

78
77
76
75
73
70
70

let
let
let
let
let
let
let

Medlov
Medlov
Králová
Medlov
Medlov
Medlov

82
81
80
80
78
77

let
let
let
let
let
let

Derňar Peter
Prečanová Anežka
Skřivánková Helena
Břeňová Jaromíra
Košáková Zdenka

Hlivice
Medlov
Králová
Medlov
Medlov

77
76
75
72
70

let
let
let
let
let

Jubilanti v měsíci lednu:
Škabraha František
Jobová Marcela
Havlíková Anežka
Medvec Vincenc
Sedláček Rostislav
Derňárová Márie

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

*****
Úmrtí

Opustili nás paní Vratislava Mučičková z Králové, paní Emilie Škabrahová z Medlova, pan Vít Solovský z Medlova,
paní Marie Večeřová z Králové a pan Jan Škop z Hlivic.

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

*****
Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým za projevy soustrasti, slova útěchy, květinové dary, písemné vyjádření soustrasti a za účast na
posledním rozloučení s paní Marií Večeřovou.
Rodina Večeřova
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem přátelům a známým, kteří na poslední cestě doprovodili paní Emilii Škabrahovou.
Rovněž děkujeme za slova útěchy, projevy soustrasti a květinové dary.
Rodina Škabrahova
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se s námi naposledy přišli rozloučit s panem Miroslavem Smolkou. Zároveň děkujeme za
květinové dary, projevy soustrasti i slova útěchy.
Rodina Smolkova

KULTURA
Obecní úřad Medlov, Základní a Mateřská škola Medlov
Vás srdečně zvou
na

v neděli 20. prosince 2009 ve 14 00 hod.
ve velkém sále Obecního domu v Medlově
Účinkují:

Děti ze Základní a Mateřské školy v Medlově
Jste srdečně zváni !

Uspávání broučků
V úterý dne 27.10.2009 proběhlo Uspávání broučků – lampiónový průvod.
Akce proběhla na skalkách v Medlově. Pro děti byly připraveny zábavné hry.
Každé stanoviště u kterého byla zábavná hra, bylo svým způsobem originálně
vytvořené z dřevěných, barevně malovaných postaviček broučků. Pro děti byly
připraveny jednoduché i složitější úkoly např.namalovat co nepřesněji broučka, hodit
co nejvíce balónků do šnečkova domečku,
trefit co nejvíce plechovek jednou ranou,
sestavit barevné puzzle broučka, které
nebylo pro ty nejmenší jednoduché a
postavit z brambor a špejlí co nejpřesnější
postavičku zvířátka. Děti za tyto disciplíny
dostaly sladké odměny, na zahřátí teplý čaj s buchtou a mohly si opéct chutný buřtík. Děti
z MŠ Medlov obohatily program vystoupením. Na závěr se všichni seřadili
k lampiónovému průvodu, který prošel Medlovem a byl ukončen před školkou, kde na děti
čekalo překvapení v podobě rozsvícených dýní. Počasí nám přálo, děti si pěkného
podzimního dne užily a celá akce se velmi vydařila. Děkujeme Mysliveckému sdružení Medlov, AMK - Medlov a všem
zúčastněným.
Organizační výbor SRPŠ při MŠ

*****
Zpráva SRPŠ
29. 11. 2009 začal adventní čas. Letos poprvé uspořádalo SRPŠ o I. adventní
neděli koncert v našem kostele, kde vystoupily spojené sbory. Jednalo se o sbor
z Mohelnice Carmen a sbor Sv. Bartoloměje ze Zábřehu na Moravě. Musíme
poděkovat panu faráři i všem, kdo se o čtyřicet vystupujíc ích postarali. Věříme, že
se koncert líbil a příští rok se na stejném místě opět setkáme.
5. 12. 2009 jsme společně rozsvěceli před obecním úřadem stromeček. Připraven
byl punč, čaj a perníčky a malé vystoupení, na kterém zazněly koledy. Vzhledem
k tomu, že byl předvečer Mikuláše, i u stromečku se společně s andělem a čertem
objevil a všem přítomným dětem rozdal malou sladkost. A opět patří poděkování
všem, kteří jakkoli přispěli svou pomocí při organizaci.
Do Vánoc nám zbývá pár dnů. Za všechny, kdo v SRPŠ pracují chci poděkovat
vedení ZŠ a MŠ a učitelům, kteří nám vychází vždy vstříc, někteří učitelé pomáhají ve svém volném čase i osobně. Poděkování
patří i vedení naší obce a jejím zaměstnancům, ostatním medlovským spolkům a v neposlední řadě rodičům. Bez Vás bychom
žádnou akci pro děti neuskutečnili. Vám všem i sponzorům, dětem i rodičům a všem ostatním přeji krásné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví a úspěchů v roce 2010.
Informace o příspěvku, dalších akcích a hospodaření najdete na stránkách školy v druhé polovině prosince.

Trundová Barbara, SRPŠ při ZŠ a MŠ Medlov

*****
Pořad vánočních bohoslužeb v kostele sv. Petra a Pavla v Medlově
24. 12. 2009
25. 12. 2009
26. 12. 2009
27. 12. 2009
31. 12. 2009
1. 1. 2010

Štědrý den – půlnoční mše svatá ve 22:00 hod. – zpívá místní sbor
Hod Boží, vánoční mše svatá v 9:00 hod.
Návštěva betléma od 14:00 do 18:00 hodin
Svátek sv. Štěpána – patrona mužů, mše svatá v 8:30 hodin. Zveme hlavně všechny muže.
Návštěva betléma od 14:00 do 16:00 hodin
Svátek Svaté rodiny mše svatá se zpěvy v 8:30 hodin. Zveme rodiny s dětmi.
Návštěva betléma od 14:00 do 16:00 hodin
Svátek sv. Silvestra mše svatá v 15:00 hodin
Rozloučení se starým rokem a poděkování za vše co přinesl.
Nový rok svátek Matky Boží Panny Marie mše svatá v 9:00 hodin

SPORT
Zpravodaj SDH Medlov
Mladí hasiči:

10. 11. 2009 jsme se úspěšně zúčastnili branného závodu v Nové Hradečné. I přes nepřízeň počasí (celý
den pršelo) družstvo mladších žáků ve složení Eliška Karasová, Maruška Tomanová, Míša Trendlová, Esterka Bittnerová a Verča
Králová obsadilo 11. místo z 23 družstev. Starší žáci bojovali v této sestavě: Sabka Urbášková, Monča Schönová, Barča Veselková,
Anička Tomanová a Dan Vařecha a umístili se na 9. místě z 24 družstev. Každou sobotu chodíme do tělocvičny, byli jsme si
zaplavat v Uničově na bazéně a zahráli jsme si šipkovanou do Zadního Újezdu. Bohužel, ani nám se nevyhla chřipková epidemie a
na soutěž do Klopin nejedeme.

Činnost sboru:
Všichni se scházíme každou sobotu, svou kondičku trénujeme v tělocvičně i na bazéně. V současné době
jsme byli v plné přípravě Vánočního pohádkového lesa. Také připravujeme VVH, která je v tomto roce volební. Do nového roku
Vám všem přejeme plno zdraví, pracovních úspěchů, ale i čas zastavit se a rozhlédnout se kolem sebe. Dále poděkování patří všem
rodičům, kteří nám pomáhají a všem sponzorům.
Švubová Vlastimila, v.r. starosta SDH Medlov

JPO V:
má v současné době 8 členů z toho 6 domácích a 2 přespolní. Naše jednotka má za sebou už první výjezd a to
čištění kanalizace na skládce EKO-UNIMED. Do dnešního dne členové jednotky absolvovali školení velitelů a strojníků. A 6 členů
složilo zkoušky odbornosti HASIČ III. stupně. Můžeme s čistým svědomím říci, že JPO V Medlov je akce schopná. Velitel JPO
V se zúčastnil Velitelského dne v HZS stanice Uničov. Příštím rokem dokončíme technické vybavení jednotky.
Velitel JPO V Michal Šrom

POZVÁNKA
na VÝROČNÍ VALNOU HROMADU
SDH MEDLOV,
která se koná v pátek 18.prosince 2009 v 18:00 v Obecním domě v Medlově

Program:

1. Zahájení
2. Volba návrhové a volební komise
3. Zpráva o činnosti v roce 2009
4. Zpráva revizní komise
5. Volba výboru SDH
6. Volba delegáta na okresní konferenci
7. Plán činnosti na rok 2010
8. Ocenění členů SDH
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr

***Placená inzerce č. 14/2009

"Prodáme starší RD 4+1 v Medlově, plyn zaveden. Dům je obklopen oplocenou
zahradou o rozloze 1.250 m2. Občanská vybavenost v místě. Po prodeji dům ihned
volný. Cena 1,3 mil.Kč.
Kontakt pro zájemce: 608710834.“
***Placená inzerce č. 15/2009
IRONFIST – UMĚLECKÉ KOVÁŘSTVÍ
Vyrábí: ploty brány, bytové doplňky, kované výrobky za přijatelné ceny.
Více na: www.if-umeleckekovani.cz
Tel.: 775 250 200, 722 101 717
e-mail: jaironfist@seznam.cz

***Placená inzerce č. 16/2009
ZVEME VÁS
DO NOVĚ OTEVŘENÉHO

KADEŘNICKÉHO A KOSMETICKÉHO SALONU
NA UL. STROMOŘADÍ 460, 783 91 UNIČOV

Kosmetička: RENATA OCHRÁNKOVÁ, TEL: 724 231 835

Obec Medlov, IČO 575 666 vydává a rozmnožuje dvou měsíčník Obecní zpravodaj v počtu 600 ks výtisků.
Redakční uzávěrka je 5 dnů před vydáním zpravodaje
Adresa: Obec Medlov, č.p. 194, PSČ 783 91 p. Uničov 3, tel. č. 585 002 506, fax č. 585 031 046
e-mail: obec.medlov@worldonline.cz nebo obec.medlov@volny.cz www.obecmedlov.cz

