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„MEDLOVSKÉ HODY“
Dne 30. 6. 2012 (sobota) proběhla v Medlově v rámci projektu „ROK NA VSI“, pořádanou Svazkem obcí
mikroregionu Uničovsko, akce s názvem „Vracíme se k tradicím - znovuobjevení hodů v obci na sv. Petra a Pavla“.
Celý program dle přiloženého plakátu byl zaměřen zejména na to, aby se lidé v obci opět setkali a zcela
neformálně prožili společně zábavný den v obci. I když tradice hodů nemá silné kořeny, je na co z minulosti navazovat. Je
dobré, že se šance připomenout si „hanáčtinu“ chopili i žáci místní základní a mateřské školy. Ve svém pásmu, které
zaujalo snad diváky všech generací, děti jasně ukázaly, že lidové tance, zpěv a umělecká tvořivost se z našeho povědomí
ještě zcela nevytratily.
K celkové pohodě přispělo také to, že řada místních spolků a občanských sdružení vařila guláš, který byl pro
všechny zdarma. Zapojily se tak do předem avizované soutěže o nejlepší guláš v Medlově. Vítězem se dle hodnocení
poroty nakonec stal guláš TJ Medlov a SDH Medlov, kterým porota udělila shodný počet bodů. Akce pokračovala až do
pozdních nočních hodin, kdy účastníky zaujala zejména ohnivá show skupiny Akáda ze Šumperka.
Vedení obce děkuje Olomouckému kraji a Svazu obcí mikroregionu Uničovsko za finanční příspěvek z Programu
obnovy venkova, který umožnil uspořádat tuto akci.

Ing. Jan Zahradníček, starosta obce

RADNICE informuje
Informace o přestěhování obecního úřadu v Medlově a změna čísla popisného
Od 1. 7. 2012 došlo k přestěhování Obecního úřadu v Medlově.
Nová adresa:
Obec Medlov
Obecní úřad Medlov
Medlov č.p. 300
783 91 Uničov
Veškerou korespondenci zasílejte na tuto novou adresu nebo na novou e-mailovou adresu podatelna@obecmedlov.cz.

*****
Informace pro občany s trvalým pobytem na ohlašovně obecního úřadu
Obecní úřad Medlov Vás tímto u p o z o r ň u j e na změnu adresy Obecního úřadu Medlov – ohlašovny.
Ke změně došlo k datu 01. 07. 2012, kdy nová adresa je Medlov č.p. 300, 783 91 Uničov.
Upozorňujeme ty občany, kteří mají adresu trvalého pobytu na adrese ohlašovny obce Medlov, tj. Medlov č.p. 194,
783 91 Uničov, že je Vaší povinností požádat o výměnu občanského průkazu.
V případě, že o výměnu občanského průkazu nepožádáte, bude Váš občanský průkaz ve správním řízení zneplatněn.
Výměnu občanského průkazu provede obecní úřad obce s rozšířenou působností tj. – Uničov.
O výměnu požádejte na adrese: Městský úřad Uničov, Masarykovo nám. 1 – „ muzeum“, oddělení vnitřních věcí –
občanské průkazy.
Při jednání předložte stávající občanský průkaz.
O vydání nového občanského průkazu lze požádat i v místě, kde se dlouhodobě zdržujete.

Vyhlášení výběrového řízení
na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení – FRB- obce Medlov
Rada obce Medlov prostřednictvím Obecního úřadu v Medlově

vyhlašuje
dle Zásad č. 2/2009 obce Medlov

1. kolo výběrového řízení na poskytnutí půjček z FRB na území obce Medlov pro rok 2012.
Termín podání žádostí o půjčku je stanoven od 2. července 2012 do 20. srpna 2012.
Zásady č. 2/2009 obce Medlov a formuláře žádostí o půjčku si lze vyzvednout v úřední dny v kanceláři Obecního úřadu v Medlově.
Další informace o podmínkách poskytnutí půjčky z FRB podá:
Marcela Berger Smrčková, Obecní úřad Medlov, telefon: 585 031 046 nebo 724 242 086.

*****
Upozornění pro občany
Společnost EKO-UNIMED s.r.o. nás informovala o tom, že ve středu 11. 7. 2012
nebyly vyvezeny 2 kontejnery na tříděný odpad a to kontejnery na papír. Důvodem
bylo, že někdo z občanů vhodil do těchto kontejnerů igelitové tašky s odpadem, a
proto tyto byly vyvezeny jako komunální odpad nikoli tříděný. Bohužel se to nestalo
poprvé. Neukázněností občanů dochází k poklesu množství separovaných surovin a
tudíž ke zvyšování nákladů, což se projeví na výši poplatku za tuhý domovní odpad
v roce 2013. Naše obec se řadí
k obcím
s menším
objemem
tříděného odpadu.
Dále jsme byli upozorněni na velkou
spotřebu pytlů na plasty a malou návratnost naplněných pytlů na skládku. S největší
pravděpodobností používají občané tyto pytle k jinému účelu. Z tohoto důvodu obec
přistoupila k jinému způsobu výdeje pytlů na tříděný odpad. Počínaje měsícem srpen
2012 se pytle na tříděný odpad vydávají na novém obecním úřadě v úředních
hodinách u paní Kropáčové. V obcích Králová, Hlivice a Zadní Újezd se pytle
přestanou vydávat.
V roce 2011 bylo vydaných 16.500 kusů pytlů
Odvezeno bylo 4000 kusů pytlů



– to je 10,5 pytlů na osobu / rok
– to je 2,5 pytle na osobu / rok

Svoz plastového odpadu proběhne ve středu 7. srpna 2012. Žádáme občany, aby veškeré plastové láhve od nápojů (PET láhve)
ukládaly pouze do pytlů určených na plasty a tetrapaky (krabice od džusů, mléka apod.) ukládaly do pytlů určených pro
tetrapaky, nikoli volně do kontejnerů. Je povinností občanů třídit recyklovatelné suroviny samostatně. Plastové pytle odkládejte
na místa tomu určená v předvečer svozu.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci červenci:
Viktor Gerhard
Bahounková Margareta
Lejsková Božena
Dragounová Jindřiška
Trnka Josef
Kalová Ludmila
Majtner Leopold
Hanáková Hana
Pavelka František

Králová
Medlov
Medlov
Medlov
Králová
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov

91
89
89
82
79
77
77
73
73

let
let
let
let
let
let
let
let
let

Kallerová Anna
Bistřická Libuše
Teplík Jiří
Smyčka Antonín
Pavelková Irena
Vrzal Pavel
Urban Hynek
Gregovská Alžběta

Medlov
Medlov
Medlov
Z.újezd
Medlov
Hlivice
Hlivice
Medlov

72
71
71
71
71
70
70
70

let
let
let
let
let
let
let
let

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

*****
Dne 12. 7. 2012 vzpomeneme třetí smutné výročí od tragické nehody na pana Libora Válka.
Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

S láskou vzpomínají rodiče, sestra a ostatní příbuzní

KULTURA
V sobotu 28. července 2012 proběhne na hřišti v Králové

5. ročník
turnaj v kopané hráčů nad 35 let
Začátek turnaje je ve 13:00 hod.
Hrát budou mužstva z Králové, Medlova, Rýmařova a Leštiny.
Po celou dobu bude zajištěno bohaté občerstvení.
Na hojnou diváckou účast se těší pořadatelé z SK Králová.

V neděli 29. července 2012 proběhne na hřišti v Králové
5. ročník

turnaj v kopané mužů
Začátek turnaje je ve 13:00 hod.
Hrát budou mužstva z Králové, Mladějovic, Vilémova a Leštiny B.
Zajištěno bohaté občerstvení.
Na Vaši účast se těší pořadatelé z SK Králová.

*****
V sobotu 16. 6. 2012 se konal Dětský den v Medlově. Tímto bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a složkám, které
přispěly svou pomocí i všem rodičům a přátelům. Dětský den se vydařil, počasí nám přálo, děti si užily hravé odpoledne a
nám nezbývá než věřit, že i další rok bude tato akce úspěšná.
SPONZOŘI dětského dne 16.6.2012:
Autodoprava KAMTRANS s.r.o. Medlov, ČS Damara Medlov, Ing. Josef Juráš, Elektromontáže Michal Kuchař, EKO-UNIMED
s.r.o. Medlov, Dragoun Oldřich, Holíková Medlov, Hospůdka pod Lípou, pan Kulička Medlov; Hračky Petr Hrdlička Medlov, Josef
Bednařík Medlov, Kadeřnictví Iveta Šinclová Medlov, Klempířství Kopeček Medlov, Klempířství Miroslav Bittner, Kozáková
Benkov, Královská obchodní, Lidovka Uničov, Mgr. Lupečková Medlov, MELITES spol. s r.o. Medlov, MESPOL Medlov a.s., Obec
Medlov, Podlahářství David Janča Medlov, PREFA a.s., Smíšené zboží Hlivice – Pavelkovi, Suchomel Marek Medlov, SWM Cargo,
TAGROS Troubelice, Truhlářství Šenk, Úsovsko Klopina, VHH Thermont s.r.o. Troubelice.

SRPŠ při ZŠ a MŠ Medlov

*****
Ukončení školního roku kroužků Mladých ochránců přírody
Jelikož jsme se po celý rok většinou učili a
připravovali na různá soutěžní klání, buď místního nebo
okresního rázu, naplánovali jsme si jako poslední akci kroužku
slavnostní ukončení školního roku s přespáním na myslivecké
chatě.
Této akce se zúčastnili společně děti kroužku
Koloušci z vln a MOP z Medlova. Datum 29. června bylo
zvoleno už rok dopředu. Inspiraci, tak jako pro mnoho jiných
nápadů jsme získali na kurzu pro vedoucí kroužků, který
proběhl v loňském roce v Hranicích. Děti by měli mít pocit, že
slavnostním způsobem sice něco skončilo, ale na druhé straně
se těšit na nový začátek až zase kroužek po prázdninách budou
moci navštěvovat.
Účastníci tohoto setkání se sešli v 18.00 hod. na
myslivecké chatě v Zadním Újezdě. Po slavnostním nástupu
30 dětí, na kterém nám Lucinka s Michalem zahráli na lesní
rohy mysliveckou fanfáru, jsme se pustili do přípravy na
přenocování tj. stavby stanů, nafukování matrací. Kdo chtěl spal buďto ve stanu, na karimatkách v chatě nebo pod širákem. Potom
bylo potřeba nachystat dříví na večerní táborák. Vyvrcholením celé akce byl noční les, ale to bylo nutné počkat na tmu. Tento prostor
jsme vyplnili hraním různých her např. lesní telefon, rychlý botanik, kimovky, na mrkanou a podobně. Před hlavní hrou – nočním
lesem se děti navečeřely – opekly si špekáček nad ohněm. Po opékání kolega Pavel rozlosoval děti do dvojic, aby vždy bylo jedno
starší s mladším, aby se nám ti předškolní po zachrochtání prasete v lese moc nebáli. Zatím co probíhalo losování, vypravil jsem se
nachystat noční stezku lesem. Po vysečené trase jsem rozmístil osm stanovišť, vždy karton s obrázkem zvěře a jednoduchou otázkou
např. bažanta a čím se živí nebo divočáky jak hledají potravu s otázkou co mají rádi. Před kartonem byla zapálená svíčka a pro
dokonalou noční atmosféru skoro u každého stanoviště byl schovaný myslivec a vyluzoval na vábničku zvuky charakteristické pro
vyobrazenou zvěř. Akce se zúčastnilo i několik rodičů, kteří na konci stezky zpovídali děti co všechno cestou viděli. Na startu se
dvojice uchopila za ruce, vystoupila na schůdky a musela přednést jakoukoliv básničku, potom vybavena baterkami vyrážela na
stezku. Těžko jsme je potom plné
zážitků dostávali do spacáků, zvláště ti
starší odcházeli spát hluboko po
půlnoci. Ráno po budíčku jsme dětem
na snídani uvařili nad ohněm
kotlíkovou polévku, jak jim chutnala!
Okolo deváté hodiny dopolední si pro
spokojené děti přijížděli rodiče. Všem
zúčastněným se na chatě líbilo, myslím
si, že závěrečná tečka za kroužkovským
rokem se vydařila a děti se jistě těší na
příští rok, kdy plánujeme přespání
dvoudenní.
Ing.Josef Juráš, vedoucí kroužku

AKTUALITY MAS UNIČOVSKO, o.p.s.
Vyhlášení 9. výzvy MAS Uničovsko na podporu a rozvoj zemědělských podniků, dále na zakládání a rozvoj mikropodniků
V oblasti podpory rozvoje zemědělských podniků budou podporovány investiční výdaje na stáje; pastevní areály včetně
doprovodných staveb; dojírny pro krávy, ovce, kozy; haly pro chov domácí drůbeže; jímky na kejdu a odpadní vody; hnojiště; chov
včel; sila a horizontální haly pro skladování obilovin, olejnin a luštěnin; sklady pro ovoce a zeleninu (včetně okopanin) a školkařské
výpěstky; sklady pro chmel; zpracování biomasy pro energetické účely; malá plnící stanice na bioplyn; nosné konstrukce trvalých
kultur včetně oplocení; skleníky, fóliovníky kontejnerovny; další zahradnické stavby; stavby pro skladování krmiv a steliv; prodejní
technologie produktů zemědělské prvovýroby bez zpracování; stabilní a mobilní zemědělská technika, strojní zařízení a vybavení;
projektová dokumentace; nákup stavby včetně pozemku. Z oblasti podpora zakládání a rozvoje mikropodniků budou podporovány
projekty zaměřené na novou výstavbu, rekonstrukci, modernizaci či přestavbu provozovny; nákup strojů, technologií a dalších
zařízení; výdaje na propagaci a marketing; projektová dokumentace; nákup pozemků.
Předpokládaná alokace činí cca 3 mil. Kč. Příjem projektů bude zahájen od 14.1.2013 do 23.1.2013 v kanceláři MAS Uničovsko,
v Medlově. Projekty mohou být realizovány na území obcí Medlov, Dlouhá Loučka, Šumvald, Lipinka, Troubelice, Nová Hradečná,
Paseka, Újezd u Uničova a města Uničova. Oprávněnými žadateli jsou podnikatelské subjekty- PO, FO, zemědělské podniky, mladí
zemědělci. Projektové žádosti budou předkládány společně s povinnými přílohami po předchozí konzultaci v kanceláři MAS. Žádost
je specifická a bude zájemcům zaslána v případě zájmu e-mailem nebo si ji budete moci stáhnout na www.mas.unicovsko.cz.
Těšíme se na Vaše nové projektové záměry a setkání v kanceláři MAS Uničovsko, o.p.s.
Ing. Iveta Kopcová, projektový manažer tel. 724 717 686, e-mail: mas.unicovsko@email.cz
Doporučené Žádosti o dotaci 15. kola příjmu v rámci opatření
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
Ve dnech 7., 11. a 12. 6. 2012 proběhla veřejná prezentace projektů spolupráce zaregistrovaných v 15. kole Programu rozvoje venkova.
V následujících dnech 13. a 14. 6. 2012 zasedala Hodnotitelská komise jmenovaná ministrem zemědělství ve složení zástupců Řídícího
orgánu Ministerstva zemědělství, SZIF a Národní sítě Místních akčních skupin. Z celkového počtu 41 zaregistrovaných žádostí o dotaci byla
ukončena administrace 11-ti projektům. Celková alokace pro 15. kolo příjmu opatření IV.2.1 činí 73 623 804 Kč. Ke spolufinancování bylo
doporučeno 30 Žádostí o dotaci v celkové částce 65 142 149 Kč.
Naše místní akční skupina měla dva úspěšné projekty spolupráce, ve kterých je partnerem: Sport a hry bez hranic RÝMAŘOVSKO,
o.p.s. výše dotace 1 350 000 Kč a Uničovsko, o.p.s. výše dotace 1 063 800 Kč. Tzn. celková výše dotace 2 413 800 Kč.
Metoda LEADER Budoucnost venkova - výše dotace pro MAS Uničovsko, o.p.s. činí 254 700 Kč, celková výše dotace na projekt
činí 3 270 600 Kč.

*****
Placená inzerce č. 6/2012

Nově otevřená pěstitelská pálenice v Šumvaldě
zahajuje provoz od července 2012.
Zpracováváme kvasy z třešní, višní a po dohodě i kvasy loňského
ovoce. Přihlášky a informace na tel. 608 743 544.

*****
Placená inzerce č. 7/2012

Dne 1.7.2012 byla v Medlově otevřena nová zubní laboratoř
č.p. 209 (směr Úsov, naproti Domu seniorů). Laboratoř
zhotovuje fixní a snímatelné protetické práce, dále provádí
jejich opravy a čistí dentální zlato. Informace rádi
poskytneme na adrese nebo na tel:
Kontakty:
Zubní laboratoř
Pro DENTiS
Medlov 209
783 91 Uničov

Petra Bucherová, DiS.
Tel: 73 7621 528

Martin Zlámal, DiS.
Tel: 728 518 648

Obec Medlov, IČO 575 666 vydává a rozmnožuje měsíčník Obecní zpravodaj v počtu 650 ks výtisků.
Redakční uzávěrka je 5 dnů před vydáním zpravodaje
Adresa: Obec Medlov, č.p. 300, PSČ 783 91 p. Uničov 1, tel. č. 585 002 506, 724 242 068.
e-mail: krahulcova@obecmedlov.cz nebo podatelna@obecmedlov.cz www.obecmedlov.cz

Příloha ke Zpravodaji obce Medlov č. 7/2012

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA

Sbor dobrovolných hasičů Medlov

Vás srdečně zve na III. ročník

noční pohárové soutěže hasičských družstev

Memoriál Libora Válka
„O putovní pohár senátora Ing. Karla Korytáře “
v kategorii mužů

„O putovní pohár exstarosty Bohumíra Bergera“
v kategorii žen

Datum konání:
Místo konání:
Soutěžní disciplína:
Prezentace družstev:
Zahájení soutěže:
Soutěžní kategorie:
Trať:
Velitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:
Startovné:
Hodnocení:

sobota 28.7. 2012 v 21:30

areál SDH Medlov
požární útok dle pravidel požárního sportu a vlastních,
úpravy na PS nepovoleny (bez ejektoru!!)
do 21:00 zaprezentování určuje startovní pořadí

ve 21:30
muži; ženy, 2B - ,
trať bude plně osvětlena
Marek Kotraš 732 580 375
Krobot G.
100 Kč (každé soutěžní družstvo)
bude provedeno cca 30 min po skončení soutěže. Poháry jsou
připraveny pro 1.-5. místo v kategorii mužů a pro 1.-3.místo v
kategorii žen. Vítězná družstva obdrží putovní pohár, jenž zůstává
majetkem sboru a který musí být vrácen min. 14 dní před začátkem
dalšího ročníku.

Bohaté občerstvení zajištěno.
Na Vaši hojnou účast se těší SDH Medlov.

