Obecní zpravodaj
ročník 19, číslo 4
Červen 2009
Vážení spoluobčané,
v tomto vydání zpravodaje jsme se místo tradičního úvodníku rozhodli otisknout příspěvek, který napsaly seniorky
z domu pro seniory v Medlově.
Jak jde život na DPS v Medlově

Na přátelskou návštěvu přijely z Uničova naše známé, které
bydlí v obdobném zařízení jako my a tak jsme si měly o čem
povídat.
Hezké prostředí za DPS přímo vybízí k posezení a opékání
uzeniny - a tak i to se pomalu stává pravidelností.
No a když jsme po celodenním "maratonu" přece jen trochu
unavené, posedíme, povykládáme a kocháme se pohledem na
kvetoucí a udržovanou zeleň, o kterou se starají manželé
Smolkovi, za což jim moc a moc děkujeme.
Každopádně jsme príma parta, která roky moc nepočítá,
hlavně si hlídá zdraví, aby nám tato aktivita vydržela co
nejdéle.
spokojené seniorky z DPS

Pokud si někdo myslí, že my, které bydlíme v Domě
pro seniory v Medlově, jenom tak posedáváme a klábosíme,
nebo koukáme na televizi, tak se velice mýlí.
Jen co se rozjařilo a zlepšilo počasí, obohatily jsme náš denní
program o řadu zajímavostí, což nám zimní počasí moc
neumožňovalo.
Pravidelností se staly vycházky do okolí - na Holubici, do
Úsova a podobně. Naším osvědčeným dopravním
prostředkem je samozřejmě kolo, kdy jezdíme různé okruhy
po okolí, dokonce jsme si zajely i do Doubravy ke studánce.

RADNICE informuje
VÝSLEDKY VOLEB

do Evropského parlamentu konaných dne 5.-6. 6. 2009 v obci MEDLOV

Celkový počet zapsaných voličů
Počet volících občanů
Platné hlasy
% účast občanů ve volbách

CELKEM
1.255
340
339
27,09 %

Medlov
808
213
212
26,36%

Králová
221
54
54
24,43 %

Hlivice
137
33
33
24,08 %

Z.Újezd
89
40
40
44,94%

Pořadí
STRANA / Počet hlasů
CELKEM
Medlov
Králová
Hlivice
Z.Újezd
1.
KDU-ČSL
87/ 25,58%
53
9
2
23
2.
ČSSD
87/ 25,58%
61
20
2
4
3.
KSČM
64/ 18,82%
33
14
12
5
4.
ODS
48/ 14,11%
33
4
9
2
5.
Suverenita
13/
3,82%
6
3
1
3
Výsledky dalších stran v tabulce nejsou uvedeny (dostaly méně než 10 hlasů nebo žádný). Celková tabulka se všemi stranami, které
dostali hlas, je vyvěšena na okně knihovny v Medlově, na webové stránce obce nebo také na www.volby.cz.

*****
 VÝBĚR POPLATKŮ PRO ROK 2009
Poplatek TDO
- výše poplatku je po schválení Zastupitelstvem obce Medlov 250,-Kč na osobu. Poplatek bude vybírán na celý rok
2009 – nelze poplatek hradit na splátky !!!

Poplatek je splatný do 30. 6. 2009.

Poplatek je vybírán v pokladně OÚ Medlov a to:
PONDĚLÍ a STŘEDA 08:00 – 17:00 hod., ÚTERÝ a ČTVRTEK 08:00 – 15:00 hod., PÁTEK 08:00 – 13:00 hod. (polední
přestávka je od 12:00 – 12:30 hod.)

*****
 Svoz plastového odpadu proběhne ve středu 15. července 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
- úplná uzavírka silnice II/444 a III/4449 v obci Medlov od č.p.10 (Klabačkovo) směrem na horní konec bude z důvodu výstavby
kanalizace a to v termínu od 15. 6. 2009 do 20. 9. 2009.
Objízdná trasa: z obce Medlov po sil. III/44410 do obce Králová, dále pak po sil. III/4496 a sil. II/444 směrem na Úsov

Dobrý den,
dovoluji si Vám představit MAS Uničovsko o.p.s.. Co si pod tímto složitým názvem představit, je zcela jednoduché.
Zkratka MAS je zkráceninou sousloví Místní Akční Skupina. Naše obecně prospěšná společnost vznikla již před
třemi lety. Jejím hlavní úkolem je rozvoj regionu Uničovska, ve kterém všichni žijeme. Kancelář MAS Uničovsko
o.p.s. sídlí v Medlově, v budově OÚ. Hlavním posláním naší MAS je pomáhat dosáhnout na dotace podnikatelům, zemědělcům, obcím nebo
dalším subjektům, kteří tuto pomoc potřebují. Další činností MAS je zviditelnění našeho regionu v očích turistů, kteří ještě náš krásný kraj neznají.
K tomuto potřebujeme hlavně vaše podněty a názory.
Z činnosti MAS za loňský rok už máme výsledky, podařilo se nám získat podporu na tyto projekty:
žadatel
projekt
Obec Šumvald
Dětská hřiště a odpočinkové plochy
Obec Dlouhá Loučka
Rekonstrukce střechy Mateřské školy
Obec Troubelice
Dětské hřiště
Obec Paseka
Dětské hřiště I.etapa
TAGROS a.s.
Rekonstrukce víceúčelové haly na sklad obilí
Obchodní družstvo Dl. Loučka
Boudy pro telata
MESPOL Medlov, a.s.
Modernizace chlazení mléka

Kč
973 951,1 240 000,705 821,410 829,609 834,114 000,183 200,-

Naše MAS se rozléhá v katastru obcí Medlov, Troubelice, Nová Hradečná, Šumvald, Dlouhá Loučka, Újezd a Paseka. Jedinou podmínkou pro
žadatele je, že musí mít sídlo nebo bydliště v katastru některé z těchto obcí. Pokud toto kritérium splňujete, přijďte se poradit o svých
možnostech!
Pojďte něco změnit!
Přeji Vám pěkný den a těším se na spolupráci!
Jitka Chudá, manažer MAS Uničovsko o.p.s.
mobil: +420 721 416 624
Kontaktní údaje: MAS Uničovsko o.p.s.
Medlov 194, 783 82 Medlov

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci červnu:
Dembická Gertruda
Helekalová Anežka
Kuďousková Jaroslava
Solovská Karla
Dopitová Terezie
Skřivánková Anna
Rusnáková Marie
Kábrtová Marta

Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Z. Újezd
Medlov

83
83
82
82
78
78
78
76

let
let
let
let
let
let
let
let

Vrzalová Marie
Chudoba Radomír
Juráš Josef
Pazdera Alois
Hájek Antonín
Majerová Slavomíra
Hüblová Anna

Medlov
Medlov
Medlov
Z. Újezd
Králová
Medlov
Hlivice

76
74
73
72
72
71
71

let
let
let
let
let
let
let

Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov

86
86
79
78
77

let
let
let
let
let

Trnka Josef
Kalová Ludmila
Majtner Leopold
Hanáková Hana
Pavelka František

Králová
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov

76
74
74
70
70

let
let
let
let
let

Jubilanti v měsíci červenci:
Bahounková Margareta
Lejsková Božena
Dragounová Jindřiška
Škabrahová Emílie
Václavíková Anna

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

*****
Úmrtí Opustili nás v měsíci květnu pan Vladislav Tun ze Zadního Újezda a v měsíci červnu paní Vlasta Boxanová z Králové.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

*****
Poděkování

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se v pátek 8. května přišli naposledy rozloučit s panem
Vladislavem Tunou. Zároveň děkujeme za květinové dary, projevy soustrasti i slova útěchy.
rodina Tunova

Vzpomínka

Dne 30. 6. 2009 uplyne 30 let od úmrtí pana Vladimíra Jonáše z Hlivic.
Stále vzpomínají manželka Božena s dětmi.

*****
Vítání občánků
V neděli 7. června 2009 proběhlo na malém sále Obecního domu v Medlově přivítání nových občánků
obce Medlov. Přivítáni starostou obce byli tito občánci: David Bittner, Daniel Malošík, Štěpán Ryšavý
a Lukáš Vicenec z Medlova, Ivana Zemánková z Králové, Dorota Smyčková a Noemi Anna Smyčková ze Zadního Újezda.
Kulturní vystoupení předvedly děti z Mateřské školy v Medlově.
Sponzorem vítání občánků byla obec Medlov.

Dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a krásné dětství.

*****
Redakce našeho zpravodaje obdržela dopis od paní Vorlové, ve kterém žádá zveřejnění svého odmítavého stanoviska na otištěnou omluvu všem
občanům, kteří se chtěli zúčastnit rozloučení se zesnulým panem Josefem Vorlem. O tuto omluvu požádali dcera, sestra a bratr s rodinami.
Redakce zpravodaje nedoporučila vést veřejnou polemiku, která se týká rodiny a soukromí v obecním zpravodaji, který je vydáván obcí za zcela
jiným účelem. Do budoucnosti bude mít zpravodaj informativní charakter článků bez kontroverzních textů.
redakce zpravodaje

KULTURA
ZÁJEZDY NA MUZIKÁLY A DO DIVADEL OPĚT TADY
Pro všechny příznivce, kteří rádi navštěvovali představení a chtěli by i nadále jezdit a pro všechny, kteří touží po kulturním zážitku,
uvádíme nabídku na muzikálová a divadelní představení. Všechna představení (pokud bude z řad příznivců kultury zájem) se budou
realizovat od měsíce září.
KLADIVO NA ČARODĚJNICE – žhavá muzikálová novinka inspirovaná opravdovou historií českých zemí, je to příběh křivdy, lásky,
bolesti a víry. Předlohou tohoto muzikálu je skutečná historie českých zemí 17. století. Inkviziční procesy na Moravě ve Velkých Losinách a v
Šumperku měly na svědomí 101 upálených obětí. Účinkují: Ilona Csáková, Vladimír Hron, Sisa Sklovská, Jiří Zonyga, Richard Tesařík a další.
Hraje se v Divadle Milénium.
MONA LISA – muzikál plný hereckých hvězd. Mona Lisa, též označovaná Gioconda, je patrně nejslavnější portrét všech dob, který
namaloval Leonardo da Vinci. Autor si toto své dílo přibalil mezi svá zavazadla, když v roce 1516 nuceně opouštěl Řím po udání svých
spolupracovníků. Leonardo před svou smrtí prodal Monu Lisu francouzskému králi, na jehož pozvání do Francie přijel, za poměrně vysokou
částku 4000 zlatých dukátů... Účinkují: Monika Absolonová, Hana Zagorová, Petra Janů, Bára Basiková, Petr Kolář, Josef Vojtek, Petr Muk, Jiří
Korn... Hraje se v Divadle Broadway.
DRACULA – slavný muzikál opět na scéně. Událost roku 2009. Účinkují: D.HŮLKA - L.MACHÁLKOVÁ - I.BARTOŠOVÁ - M.VOJTKO J.VOJTEK - H.KŘÍŽKOVÁ a další nejlepší muzikáloví herci a zpěváci. Hraje se v Divadle Hybernia.
IDEÁLNÍ MANŽEL od Oscara Wilda– představení se hraje v Divadle na Vinohradech. Wilde měl neobyčejný talent a nevšední
schopnost obratně rozvíjet komediální situace, které navíc naplňuje osobitým, nezaměnitelným humorem, v případě Ideálního manžela velice
ironickým až sarkastickým. Wilde se geniálně dokáže vysmát všemu pokrytectví a dodnes nám tím poskytuje úlevný, léčivý smích. Účinkují: Jiří
Dvořák, Jan Šťastný, Simona Postlerová, Zlata Adamovská, Hana Maciuchová, Jana Malá, Lucie Polišenská a další.
DONAHA! - představení se hraje v Divadle na Vinohradech. Libreto vzniklo podle vynikajícího scénáře stejnojmenného britského filmu, který
v nadsázce a s velkým smyslem pro humor vypráví o partě nezaměstnaných kamarádů a životních smolařů, kteří tak dlouho nemohou zavadit o
práci, až se rozhodnou založit si vlastní striptérskou skupinu. Účinkují: Filip Blažek, Zlata Adamovská, Barbora Munzarová, Daniel Bambas,
Ladislav Frej, Jiřina Jirásková, Jana Hlaváčová a další.
Chcete-li se zasmát a přijít na jiné myšlenky, doporučujeme tato představení.
Na všechna představení se můžete hlásit u paní Antonie Kropáčové na tel.: 732 912 769, e-mailu: tonickak@seznam.cz nebo
u slečny Hany Krahulcové na tel.: 605 42 11 90, e-mailu: hanulak@email.cz.

*****
ZADNÍ ÚJEZD VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

,
KTERÝ SE KONÁ NA HŘIŠTI V ZADNÍM ÚJEZDĚ
V SOBOTU 13. ČERVNA 2009 OD 14 OOHOD.
PRO DĚTI JE NACHYSTÁNO MNOHO SOUTĚŽÍ A SLADKOSTÍ
MINI SKÁKACÍ HRAD A VYSTOUPENÍ SDH UNIČOV S PĚNOU
BOHATÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO (MAKRELY, UZENÁ ŽEBRA A KABANOS)
VEČER POSEZENÍ U TÁBORÁKU
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

*****
pořádá

v sobotu 27. 6. 2009
7. ročník turnaje v malé kopané

pod záštitou starosty obce
Turnaje se zúčastní mužstva: Medlov, Králová, Zadní Újezd, Pískov, 1.AC Zámecká Úsov a Meteor Hlivice.

Začátek je v 8.30 hod.
Dramatické sportovní zážitky, dobré počasí a bohaté občerstvení jako vždy zajištěny.

Na velikou diváckou návštěvu se těší pořadatelé z METEORU HLIVICE.

*****
Letní a předprázdninové setkání v domě pro seniory
Zveme všechny seniory na setkání s dětmi ze Základní školy v Medlově,
které se bude konat ve čtvrtek dne 25. června 2009 v 9.30 hod.
v Domě pro seniory v Medlově.
Přijďte se podívat na vystoupení, které si pro Vás žáci ZŠ připravili - jistě Vás to potěší !
Srdečně zvou členky kulturní komise Rady obce Medlov

SPORT
ZPRAVODAJ SDH MEDLOV
Vážení spoluobčané chtěli bychom Vás informovat o naší činnosti.
JSDH: Od 1.1.2009 je v obci zřízena JPO kategorie V. V současné době probíhají školení jednotky v oblasti PO a jednotka je již
vybavena potřebným materiálem.
Mladí hasiči: Od začátku roku nás reprezentují tři družstva ml. hasičů.
Největšího úspěchu dosáhli st. žáci na soutěži v Nové Hradečné, kde
skončili na 1. místě a na soutěži ve Velkém Újezdě, tam Monča Schönová ve
štafetě 60 m jednotlivci obsadila 3. místo. Mladší žáci se letos jen tak oťukávají
a drží se ve středu startovního pole. Ti nejmenší (5-7roků) mají svou první
soutěž také již za sebou a štafetu dvojic zvládli bez trestných bodů. Celkově se
naši mladí hasiči zúčastnili 6-ti soutěží a 2 mají ještě před sebou. Také se
všechny naše sportovní družstva předvedla delegaci z Polska na cvičišti
v Hlivicích.
Sportovní družstva: Ženy i muži též zahájili sportovní sezónu okrskovou soutěží v Benkově, na které obě družstva v okrsku
Uničov skončila na prvních místech. V pohárové soutěži ženy vybojovaly 3.
místo a muži místo 11-nácté.
Činnost SDH: Celoročně se každý týden scházíme v klubovně (v zimě
v tělocvičně) a připravujeme spol. akce jako Hasičský ples, pro maminky členů
„Den maminek“ nebo Kácení máje. Chtěli bychom tímto poděkovat všem
občanům, kteří nás 30. května podpořili a i přes nepřízeň počasí přišli na
odpolední i večerní program, který musel být kvůli počasí celý pozměněn.

Doufáme, že nám zachováte svou přízeň a přijdete nás povzbudit
11. 7.2009 v 21:00 na hřiště TJ Medlov, kde proběhne:

I. NOČNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ
Muži o Putovní pohár senátora Ing. Karla Korytáře a ženy o Putovní pohár starosty obce pana Bohumíra Bergera.

Dále Vás co nejsrdečněji zveme 25. 7. 2009 od 14:00 na hřiště TJ Medlov na
II.HASIČSKÉ ODPOLEDNE
Čeká Vás nejen bohaté občerstvení, ale celé odpoledne Vám bude hrát cimbálovka a proběhne plno zajímavých ukázek.
např. Historický šerm, Kick box, Letecká akrobacie, HZS Uničov-vyprošťování z auta a jedno veliké překvapení navíc. Od 18:00

letní karneval s kapelou Motors
Více info o našem sboru na webových stránkách:

Výbor SDH Medlov
www.sdhmedlov.websnadno.cz

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

Příloha 1 zpravodaje č. 4/2009
***Placená inzerce č. 9/2009

***Placená inzerce č. 10/2009

Rychlé počítače, notebooky, servery, tiskárny, internet
*
*
*
*
*
*
*
*

sestavy a instalace počítačů
správa stanic, sítí se vzdálenou správou
odvirování, obnova dat
grafické práce
prezentace na CD, DVD nosičích
webové prezentace v uživatelském rozhraní
registrace domén, webhostingů, monitoring
připojení na internet

Marek Dostál
Pískov 58
783 83 Troubelice
mobil: 736 744 648
e-mail: dostalmarek@quick.cz

***Placená inzerce č. 11/2009
E
Velký koncert Suzanne VEGA na Letní filmové škole
Milým překvapením pro všechny fanoušky americké písničkářky
Suzanne VEGA bude její prázdninové vystoupení, které připravila
agentura Solis art ve spolupráci s Asociací českých filmových klubů,
pořadatelem 35. ročníku Letní filmové školy.
Suzanne VEGA bude účinkovat 26. července 2009 v Uherském
Hradišti se dvěma vynikajícími kolegy: doprovodí ji kytarista Gerry
Leonard, známý také rozsáhlou spoluprací s Davidem Bowie a
baskytarista Mike Visceglia, spoluhráč Philla Collinse, Bruce
Springsteena aj.
Koncert se odehraje na Studentském náměstí, kde od 19 hod. uvítají
návštěvníky world music předkapely KOŇABOJ, MARACA, vokální
kapela FRAGILE ze Slovenska a objev české hudební scény
NOVEMBER 2nd. Ve spojení s hlavními hosty večera slibují pro tento
koncert nejedno hudební překvapení. Naznačit můžeme, že zpěvačka
skupiny November 2nd Saša Langošová má vlastní hudební projekt
s baskytaristou Mikem Viscegliou a vokální těleso Fragile pak
transkribce písní hlavní hvězdy večera. Suzanne Vega vystoupí ve 21
hod. a představí nejen písně ze svého nejnovějšího alba Beauty &
Crime (2007), ale i své největší hity patřící bezesporu ke klenotům
světového písničkářství. Vše umocněno jedinečnou atmosférou Letní
filmové školy a dalšími aktivitami vzácného hosta v rámci filmového
festivalu, jakož i faktem, že pár dnů před tímto koncertem oslaví své
významné životní jubileum.
Další informace na: www.lfs.cz, www.solisart.cz
Předprodej lístků v síti Ticketpro v ČR i SR. Děti do 15 let s doprovodem
a ZP vstup zdarma.
www.ticketpro.cz , www.e-ticketpro.sk
Roman Veverka, producent gsm: +420 777 137 488
email: roman@solisart.cz

2009
*****
SK Králová pořádá v sobotu 25.července
druhý ročník turnaje v kopané hráčů nad 35 let

spojený s oslavami 55 let tohoto sportu v Králové.
Začátek je ve 13:00 hod.
Bohaté občerstvení a dobré počasí zajištěno.

Po odpoledním turnaji bude následovat večerní
se skupinou TRIGON.

Srdečně zvou pořadatelé z SK Králová.

