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Srpen 2009

RADNICE informuje
!!! UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY !!!
Ve dnech 8. až 11. 9. 2009 (úterý až pátek) bude Obecní úřad v Medlově z důvodu čerpání dovolené uzavřen !!

*****
Informace pro občany,
od 10. srpna 2009 jsou zahájeny terénní práce na Komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Medlov u Uničova. Zadavatelem
KPÚ je Pozemkový úřad Olomouc. Práce bude realizována firmou GB – geodezie spol. s.r.o. Pracovníci firmy se budou pohybovat
v okolí obce Medlov v posloupnosti následujících prací:
srpen-říjen 2009 ...................vybudování bodového pole
listopad 2009-květen 2010....měření skutečných stavů
červen 2010-květen 2011.....stanovení obvodů KPÚ v k.ú. Medlov u Uničova
o dalších etapách Vás budeme následně informovat.

*****
 Svoz plastového odpadu proběhne ve středu 26. srpna a 7. října 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.

*****


Sběr nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 3. října 2009 zastávkovým způsobem:

Medlov dolní konec – u č.p. 99
9:00 - 9:30 hod.
Medlov střed – parkoviště u budovy MŠ
9:40 - 10:10 hod.
Medlov horní konec – odbočka na Skalky
10:20 - 10:50 hod.
Z. Újezd u hasičské zbrojnice
11:00 - 11:30 hod.
Králová – zastávka ČSAD
11:40 - 12:10 hod.
Hlivice náves – před obchodem
12:20 - 13:00 hod.
Odpady odložené na stanovištích před příjezdem sběrných vozidel nebudou odvezeny !!!
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: pneumatiky,
textil, nábytek, koberce, peřiny, matrace, vyřazené elektrospotřebiče, pračky apod.
Způsob přebírání nebezpečného odpadu: Bezplatně - občan tuto akci hradí v ročním poplatku za likvidaci odpadu.

*****
***Velkoobjemové kontejnery pro zeleň a uliční smetky budou přistaveny na obvyklých místech
v pátek dne 2. 10. 2009, svoz bude v pondělí dne 5. 10. 2009.

*****
Nabídka občanům !
Ti majitelé nemovitostí, kteří si ještě nezakoupili nebo nevyužili možnost objednat si na OÚ v Medlově typizovanou
tabulku s číslem popisným pro označení budov a tabulku s číslem evidenčním pro rekreační stavby a zahradní chaty (možnost
množstevní slevy), opětovně nabízíme tuto možnost. Nahlásit se můžete na OÚ v Medlově.
Mít označenou budovu je povinností vlastníků budov dle § 30 a 31 zák. č.128/2000 Sb., o obcích.
vzor tabulky čísla popisného
pro označení budov
(bílý rámeček a písmo, červený podklad)

vzor tabulky čísla evidenčního
pro označení rekreačních staveb a zahradních chat
(červený rámeček a písmo, bílý podklad)

*****
VÝZVA !!!
I v letošním roce opětovně žádáme všechny občany, aby dodržovali nepsané pravidlo nepoužívat sekačky, pily apod. v neděli, kdy
většina z občanů chce tento volný den strávit odpočinkem, v klidu a ne poslouchat „řev“ těchto strojů. Všechno je jen o lidech a
v lidech, proto buďme k sobě vstřícní a spokojenost bude na obou stranách.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci srpnu:
Fišr Antonín
Domluvilová Marie
Máneth Kurt
Pazderová Jarmila
Janků Růžena
Jonášová Božena
Pavelková Marie
Navrátil Milan

Medlov
Medlov
Medlov
Hlivice
Králová
Hlivice
Hlivice
Hlivice

87
86
82
82
80
80
76
75

let
let
let
let
let
let
let
let

Smékal Václav
Běhalová Jarmila
Laurinová Irena
Hroch Milan
Medvecová Jarmila
Štěpáníková Alena
Hájková Růžena

Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Z.Újezd
Králová

74
73
72
72
72
70
70

let
let
let
let
let
let
let

Medlov
Z.Újezd
Králová
Medlov

96
89
84
82

let
let
let
let

Hübl Stanislav
Neumannová Růžena
Havlíková Jana
Janků František

Hlivice
Medlov
Medlov
Králová

76
73
72
70

let
let
let
let

Jubilanti v měsíci září:
Jahoda František
Klanicová Růžena
Mučičková Dobroslava
Šotola Alexandr

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

*****
Úmrtí Opustili nás v měsíci červnu pan Jindřich Soukal z Králové a v měsíci červenci pan Libor Válek z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

*****
Poděkování

Touto cestou chceme poděkovat všem přátelům a známým za projevy soustrasti i slova útěchy,
květinové dary a účast na posledním rozloučení s panem Liborem Válkem. Poděkování patří také SDH
Medlov za pomoc při posledním rozloučení.
rodina Válkova

*****

KULTURA
Měsíc září přináší mimo jiné i zahájení koncertní
sezóny, jejímž úvodníkem je každoročně Podzimní hudební
festival.
V letošním roce proběhne jeho již dvaadvacátý ročník a stejně
jako v letech předchozích se můžeme těšit na hodnotnou
hudbu našich i světových autorů v provedení skutečně
špičkových umělců.

V rámci Podzimního hudebního festivalu budou odehrány
tyto koncerty:

-

sobota 19. září 2009 v 16.30 hod.
Sexteto lesních rohů

-

sobota 3. října 2009 v 16.30 hod.
Violoncellový koncert
(duo - Miroslav Petráš, Ondřej Hubáček)
Program obou koncertů bude jako obvykle zveřejněn před
jejich konáním.
V duchu motta " Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje
ani tak sluch, jako srdce "
Již nyní Vás zvou pořadatelé -Kruh přátel hudby
a Obecní úřad Medlov.

Kulturní komise Rady obce Medlov
připravuje
uspořádání výstavy prací občanů - obdobně, jak
tato výstava proběhla před několika lety. Tehdy
občané úspěšně zviditelnili své koníčky, např. ruční
práce, práce se dřevem, fotografování, aranžérství
a podobně.
Nabízíme
občanům
možnost
předvést
spoluobčanům svoje výrobky, nebo jakékoliv
výsledky svých volnočasových aktivit.
V případě dostatečného zájmu ze strany občanů,
bude tato výstava uspořádána v měsíci listopadu
- předpokládá se, že opět by proběhla
v malém sále Obecního domu v Medlově.
Svůj zájem o účast nahlaste, prosím, do 30. září
tohoto roku p. Kropáčové na Obecním úřadě v
Medlově.

*****
Sbor dobrovolných hasičů Zadní Újezd
pořádá
v sobotu 12. září 2009 od 19:30 hodin v Kulturním domě v Zadním Újezdě

HODOVOU ZÁBAVU
K tanci a poslechu hraje DUO ZELA

Vstupné 50,-Kč

Občerstvení zajištěno!

ZVEME VŠECHNY PŘÍZNIVCE DOBRÉ NÁLADY!!!
SDH Zadní Újezd

Myslivecké sdružení Medlov
Vás srdečně zve
na

,
který se koná v sobotu 29. 8. 2009 v areálu Myslivecké chaty v Zadním Újezdě.
Začátek je v 10:00 hod.
Program:

1. Ukázky myslivecké kynologie
2. Historické palné zbraně
3. Rodeo
4. Jízda na čtyřkolkách
5. Různé soutěže

Bohatá myslivecká kuchyně po celý den.

Večer taneční zábava. Hraje skupina KRÁPNÍK, začátek je ve 20:00 hod.

*****
METEOR HLIVICE
pořádá v sobotu 5. září 2009 od 13:00 hod. ve sportovním areálu „Na Bahňáku“ v Hlivicích

pro děti i dospělé z Hlivic a okolí
akci

Připraveny jsou hry pro děti s tradiční tombolou, po celé odpoledne budou pro zájemce připraveni k projížďce jezdečtí
koně, k prohlídce pak historická vozidla a draví ptáci.
K poslechu hraje skupina HUBERTUS !!!
Občerstvení a dobré počasí zajištěno!!!!
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ!

*****
Zpráva SRPŠ
Zhodnocení Dětského dne, poděkování sponzorům, informace o další činnosti
Dne 20. 6. 2009 proběhl od 14:00 hodin na Hřišti TJ
Medlov Dětský den, na jehož realizaci se podílejí všechny
spolky Medlova. Jmenovitě SDH Medlov, SRPŠ při ZŠ a MŠ
Medlov, Myslivecké sdružení Medlov, ÚAMK Medlov, TJ
Medlov a SK Králová.
Počasí nám všem zhruba do 16:00 hodin přálo a tak děti
mohly soutěžit v různých disciplínách, zhlédli jsme vystoupení
dětí z MŠ Medlov, ukázky z karate nám předvedli medlovští
karatisté, ale také uničovští, děti měly možnost zajezdit si na
motorkách i v dostavníku, zastřílet ze vzduchovky i
vojenských zbraní, prohlédnout vojenské vozidlo, sanitní vůz
záchranné služby a vyhrávat v kole štěstí. Zároveň jim byl
k dispozici skákací hrad. Každé dítě dostalo párek v rohlíku,
pití a sladkost zdarma a u každé disciplíny obdrželi
cukrovinku nebo hračku.
Myslíme, že se nám tento den povedl, neboť přišlo 225 dětí.
Pro rodiče a ostatní dospělé bylo připraveno bohaté
občerstvení a večer zábava.
Dětský den takového rozsahu by byl neuskutečnitelný, kdyby
nám nepomohli rodiče, učitelé, členové spolků a všichni
sponzoři, kteří přispěli hotovostí nebo sladkostmi pro děti.
Věříme, že na žádného ze sponzorů jsme v seznamu

nezapomněli a děkujeme. Sponzoři Dětského dne: Josef
Bednařík, Miroslav Zmeškal, Ladislav Kopeček, El-tech
Medlov, Milan Petrovský, Pavel Šenk, EKO-Unimed s.r.o.,
Miroslav Rusín, Miroslav Bittner, Obec Medlov, SWM cargo
s.r.o., Filip Wrnata, Mespol Medlov a.s., Melites s.r.o.,
Cukrárna Laďka, Iveta Šinclová, Petr Hrdlička, Hospůdka pod
Lipou, Česká spořitelna Uničov, Večerka Medlov, Květoslav
Konečný – Uničov, Jaromír Niessner – Uničov.
Poděkování také patří všem ostatním, kteří se jakoukoli měrou
na pořádání akce podíleli.
Výtěžek ve výši 29.909,-Kč byl rozdělen mezi SRPŠ pro
Mateřskou školu a Základní školu v Medlově.
O tom, jak se vydělané peníze použijí, záleží na spolupráci
rodičů, školy i školky. Každý rok se z nich hradí výlety, věci
do školy, hračky, dopravy na výlety apod. Bližší informace
budou na internetových stránkách školy, popřípadě na třídních
schůzkách ve školním roce 2009/2010.
Ještě jednou všem výše jmenovaným děkujeme a nezbývá, než
se těšit na další Den dětí.
Hezké prožití prázdnin dětem, všem ostatním hezký zbytek
léta.
vedení SRPŠ při ZŠ a MŠ Medlov

SPORT
FAN CLUB TEAM ROZEHNAL A ÚAMK MEDLOV
pořádají

zájezd autobusem na Mistrovství Evropy družstev v sidecarcrossu do německého Jaueru.
Odjezd autobusu je v sobotu 26. 9. 2009 v brzkých ranních hodinách, závod se jede v neděli dne 27. 9. 2009.
Přihlásit se můžete do 31. 8. 2009 na tel. číslech: 731 523 990 – Vlastimil Mánek (Baťa) nebo 605 262 167 – Antonín Vyroubal,
kde Vám budou poskytnuty i bližší informace. Vybírá se záloha ve výši 300,-Kč/osoba.

ROZPIS FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ SK KRÁLOVÁ
SK Králová Utkání IV.tř. skupiny B muži - podzim
Drahanovice – Králová
Králová – Chválkovice B
Nedvězí B – Králová
Králová – Příkazy B
Moravská Huzová – Králová
Králová – Luká
Tršice – Králová
Králová – Střelice B
Olešnice – Králová
Králová – Mladeč
Nové Sady B – Králová

16. 8. 2009
22. 8. 2009
30. 8. 2009
6. 9. 2009
12. 9. 2009
19. 9. 2009
27. 9. 2009
3.10. 2009
10.10. 2009
17.10. 2009
25.10. 2009

16.30
15.00
16.30
15.00
16.00
15.00
16.00
15.00
15.00
15.00
10.00

ne
so
ne
ne
so
so
ne
so
so
so
ne

ZPRAVODAJ SDH MEDLOV
Vážení občané, opět si Vás dovolujeme informovat o naší
činnosti. Omlouváme se, že z důvodu tragické události našeho
člena bylo přesunuto Hasičské odpoledne, doufáme o pochopení
této situace a těšíme se na Vás 26. 9. 2009.

V sobotu 11. 7. 2009 proběhla na hřišti TJ
v Medlově noční soutěž. Zúčastnilo se 16 družstev
mužů a 5 družstev žen. Naše děvčata zabojovala a
s časem 21,54 zvítězila a putovní pohár starosty
obce pana Bergera zůstal doma. Mužům se též
zadařilo a čas 18,16 jim přiřadil místo 5. a jejich
první pohár. Tímto děkujeme všem sponzorům,
kteří svými dary podpořili naši první soutěž.
Po třítýdenní přestávce jsme se opět zapojili do
sportovní činnosti. Z Nové Hradečné ženy přivezly
pohár za 3. místo s časem 23,22 a z Leštiny pohár
za místo 1. s časem 21,13. Družstvo mužů po
opětné změně sestavy skončili v Nové Hradečné
s časem 19,86 na 14. místě a v Leštině s časem
18,84 obsadili místo 10.
Po měsíci prázdnin mladým hasičům opět začíná
sportovní sezóna a to v pátek 7.8. 2009 stanovacím
víkendem, kde si zopakují své vědomosti, ale také
si zasoutěží na minisoutěži všech medlovských
družstev v Hlivicích na Bahňáku. První soutěž pro
MH začíná 30.8. 2009 v Troubelicích a proto je
čeká tvrdá příprava.

Výbor SDH Medlov
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

