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srpen, září 2012

Slovo starosty
Dnes trochu z jiného soudku. Obecní úřad pro všechny milovníky ladného kroku připravil
v letošním roce „VEČERY SPOLEČENSKÉHO TANCE“, a to pro všechny generace. Přijďte se
pobavit a něco navíc naučit. Řídit se budeme heslem „Kdo má ještě zdravé nohy, ať prokáže svoje
vlohy“. Jsem přesvědčený, že o dobrou zábavu bude postaráno, vítány jsou taneční páry všech
věkových kategorií.
Jednotlivé lekce proběhnou ve velkém sále Obecního domu v Medlově, a to každý pátek od
18:30 hodin. Začínáme již 19.10.2012 a celé snažení zakončíme tanečním večerem v sobotu
15.12.2012. Tanečními mistry budou Jiří Stránský z Újezdu a Eva Havrdová z Olomouce.
Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu podatelna@obecmedlov.cz, nebo se přihlaste osobně u
paní Krahulcové na obecním úřadě. Poslední možností je zavolat na telefon 585 002 506.
Věřím, že se najde celá řada méně či více zkušených tanečníků, kteří si osvěží, nebo zdokonalí
rytmus a kroky lidových, latinsko-amerických a diskotékových tanců.
Všichni jste srdečně zváni.
Ing. Jan Zahradníček, starosta obce

RADNICE informuje
ČEZ Distribuce, a.s. upozorňuje občany
v Hlivicích na přerušení dodávky elektřiny dne
11. 9. 2012 od 7:30 hod. do 18:00 hod.

*****
Silnice mezi Uničovem a Želechovicemi (II/446)
nyní prochází opravou. Z tohoto důvodu je od
pondělí 3. září do neděle 23. Září 2012 zcela
uzavřena. Od pondělí 24. září do neděle 30. Září
2012 pak bude platit uzavírka částečná.
Objízdná trasa vede z Uničova přes Brníčko a dále
po silnici třetí třídy číslo 44623 do Želechovic.

*****
Informace občanům
Správce energetické sítě ČEZ, a.s. nebude od
letošního roku provádět ořez stromů zasahujících do
elektrického vedení. Všichni vlastníci, na jejichž
pozemcích stromy zasahují do elektrického vedení,
musí provést ořez stromů sami na vlastní náklady.

Ve dnech 3. až 21. září 2012
v době od 8:00 – 23:00 hodin (v sobotu a v neděli
se nelétá) bude probíhat
MEZINÁRODNÍ CVIČENÍ NATO
RAMSTEIN ROVER 2012
Jedná se o společné letecké cvičení příslušníků
Armády České republiky s armádami členských
států NATO.
Letouny budou startovat a přistávat na letecké
základně u Náměště nad Oslavou. Součástí cvičení
jsou ostré střelby na leteckých střelnicích
Vojenských újezdů Libavá a Boletice. Během
cvičení se bude také létat bez munice nad
Olomouckým a Jihočeským krajem, kde budou
pozemní návodčí procvičovat spolupráci s piloty
letounů.
Omlouváme se za zvýšenou hlukovou zátěž
v průběhu cvičení REMSTEIN ROVER 2012
Velitelství Společných sil

*****


Svoz plastového odpadu proběhne ve středu 2. října 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.
OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
Starosta obce Medlov podle § 27 zákona č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční

v pátek dne 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 13. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do zastupitelstev krajů je:
 ve volebním okrsku č. l volební místnost v budově Obecního úřadu v Medlově č.p. 300 pro voliče bydlící
v Medlově,
 ve volebním okrsku č. 2 volební místnost v Kulturním domě p. Konráda v Králové č.p. 40 pro voliče bydlící
v Králové,
 ve volebním okrsku č. 3 volební místnost v bytovém domě v Hlivicích č.p. 76 pro voliče bydlící v Hlivicích,
 ve volebním okrsku č. 4 volební místnost v Kulturním domě v Zadním Újezdě č.p. 19 pro voliče bydlící
v Zadním Újezdě.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
4. Voliči obdrží nejpozději 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstev krajů hlasovací lístky. Na žádost voliče vydá
okrsková volební komise hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.
5. V případě, že bude mít volič zájem volit do přenosné volební urny, nahlásí tento požadavek na OÚ v Medlově osobně,
e-mailem: podatelna@obecmedlov.cz nebo telefonicky na tel. č.: 585 002 506 nebo 724 242 068 u p. Krahulcové.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci srpnu:
Fišr Antonín
Domluvilová Marie
Pazderová Jarmila
Janků Růžena
Jonášová Božena
Pavelková Marie
Navrátil Milan
Smékal Václav
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Medlov
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Hlivice
Hlivice
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Medlov
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Běhalová Jarmila
Laurinová Irena
Hroch Milan
Medvecová Jarmila
Štěpáníková Alena
Hájková Růžena
Zahradníček Rostislav
Dragounová Anna
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Medlov
Medlov
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Jubilanti v měsíci září:
Klanicová Růžena
Mučičková Dobroslava
Šotola Alexandr
Hübl Stanislav
Neumannová Růžena

Havlíková Jana
Janků František
Pospíšilová Marie
Smičková Františka
Vašíček Jaroslav

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

*****
Úmrtí

Opustili nás paní Blažena Bahounková, paní Marcela Jobová a paní Margareta Bahounková z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Dne 7. září vzpomeneme třetí smutné výročí, kdy nás navždy opustila paní Anna Václaviková.
Zarmoucená rodina

*****
Poděkování
Děkuji touto cestou upřímně a z celého srdce všem přátelům a známým za blahopřání a dary, kterými mne doslova
zahrnuli na nedávných oslavách mého životního jubilea.
Velmi si vážím toho, že kromě rodiny mám v Medlově i tolik opravdových přátel.

Alžběta Gregovská

KULTURA

EKOLOGIE bez hranic - Soutěž o nejinspirativnější projekt
Obec Medlov společně s polskou obcí Borów realizovaly v roce 2010 a 2011 svůj společný projekt s názvem Ekologie bez hranic.
Tento projekt byl vybrán do soutěže, kterou vyhlásil Společný technický sekretariát ČR/PL v březnu 2012. Cílem soutěže bylo
seznámit širokou veřejnost se zajímavými projekty realizovanými v rámci Programu.
Do soutěže byly nominovány projekty, jejichž realizace byla ukončena nejpozději v roce 2011. Projekty byly nominovány v ČR
pracovníky krajských úřadů a v PL pracovníky maršálkovských úřadů, kteří vybírali nejlepší projekty z těch, které byly realizovány na
území daného regionu.
Při výběru projektů byl zohledněn příspěvek projektu k dosažení cílů Programu a rozvoji přeshraničních vazeb, dopad projektu do
příhraničí a výjimečnost aktivit, které mohou inspirovat další subjekty k následování.
Celkem bylo nominováno 19 projektů, z nichž veřejnost vybrala prostřednictvím internetového hlasování nejzajímavější projekty.
Hlasování bylo ukončeno ke dni 30. 4. 2012 a zúčastnilo se ho celkem 1644 osob.
Výsledky hlasování:
1. Odkaz Vincenze Priessnitze v česko - polském příhraničí
2. 11. filmová přehlídka Kino na hranici
3. Čarodějnickou cyklotrasou po česko-polském příhraničí
4.-5. Podzemí Krkonoš
4.- 5. Řeky rozdělují, řeky spojují - vybudování nástupních míst pro vodáky na Odře a Olši
6. Revitalizace železniční trati Szklarska Poręba – Harrachov
7. Ekologie bez hranic
8. Poznej svého souseda
9. Slezsko bez hranic - rozhledny a vyhlídková místa
10. Vytvoření přeshraničního materiálního základu pro ochranu textilních kulturních tradic Prudniku a Krnova.
Dne 30. 5. 2012 proběhla v Jarnoltówku v Polské republice prezentace našeho projektu. Děkujeme všem, kteří náš projekt podpořili.
Marcela Berger Smrčková, manažer projektu

*****
MS Medlov pořádalo v rámci mysliveckého dne druhý ročník myslivecké olympiády
Již tradičně bývá v plánovacím kalendáři předposlední prázdninová sobota
vyhrazena v obci Medlov u Uničova myslivcům a dětem. Každoročně místní myslivecké
sdružení pořádá myslivecký den s bohatou mysliveckou kuchyní a programem pro děti.
Letos oproti jiným rokům došlo k jisté úpravě programu, na úkor kouzelníků a jiných
atrakcí jsme letos vsadili na outdorové atrakce, které se setkali s velmi dobrým ohlasem
a v roce příštím počítáme s jejich rozšířením. Jinak jako vždy se děti mohly povozit na
koních, čtyřkolkách, zastřílet ze vzduchovek nebo si nechat namalovat něco na obličej,
což mělo u dětí veliký úspěch, neboť paní malířka musela pro velký zájem dvě hodiny
nastavovat.
Stěžejním programem mělo být navázání na loňský první ročník myslivecké
olympiády. Pro loňský zájem dospělých
jsme letos vyhlásili i kategorii D pro
dospělé. Výhodou bylo, že mohla jít na
stezku celá rodina a soutěžil jeden z rodičů. Pro všechny kategorie byla připravená
stezka o 70 stanovištích, na kterých měli soutěžící po vzoru národního kola ZST
poznávat rostliny, dřeviny, kůže, různé preparáty a lebky zvířat, pobytová znamení –
celkem mohl nejlepší získat 167 bodů. Jak se později ukázalo, stezka byla letos poněkud
náročná a pro některé tak příliš dlouhá, což se ukázalo jako kontraproduktivní a pro příští
rok je se třeba tohoto vyvarovat. Proto plánujeme na rok příští méně stanovišť a soutěžit
budeme pravděpodobně pouze ve dvou kategoriích a to profesionálové – myslivci a děti
z kroužků a amatéři. Jen pro zajímavost šestiletá Lucinka Jurášová členka kroužku
Koloušci z Vln měla 137 bodů a nejlepší myslivec 98 bodů ze 167 možných.
Tak jako loni soutěžilo se ve třech dětských kategoriích O, A, B a letos i v kategorii
D dospělí. Celkem se olympiády zúčastnilo 63 soutěžících. V kategorii O zvítězila
Lucinka Jurášová před Terezkou Šotolovou a Šárkou Brachtlovou. V kategorii A Michal Pecher před Kristýnou Cikritovou a Lucií
Škabrahovou. Kategorii B ovládla Pavla Šišmová před Simonou Krumpovou a Vilémem Kytlicou. Vítězové byli odměněni poháry
a drobnou cenou. V kategorii dospělých zvítězil a hlavní cenu – sele divočáka získal Tomáš Sýkora.
Nesmíme zapomenout, že součástí mysliveckého dne bylo vyzdvižení úspěchu a to třetího místa v národním kole ZST
Michala Pechera. Starosta obce ocenil jeho snahu a přístup k reprezentaci nejen okresu Olomouc ale i naší obce hodnotným darem.

Jinak celý den převládalo pěkné počasí, vládla dobrá nálada a vydařila se oproti loňskému roku i večerní taneční zábava. Již dnes
žijeme představami, jak příští rok myslivecký den ještě vylepšit a zatraktivnit pro širokou veřejnost.
Za MS Medlov ing. Josef Juráš

METEOR HLIVICE
pořádá v sobotu 15. září 2012 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 (doporučujeme vzít dětem náhradní oblečení) s tradiční tombolou, soutěže
pro dospělé, po celé odpoledne bude možnost jízdy na koních, děti se budou moci vyřádit na skákacích hradech.
Hudba, občerstvení v podobě makrel, kabanosu, pečených kuřat a šťavnatého selátka zajištěno !!!
NA ODPOLEDNE PLNÉ SOUTĚŽÍ A HER VÁS DĚTI A RODIČE ZVOU POŘADATELÉ !!!
Současně se omlouváme všem dětem a rodičům, kteří se do Hlivic vypravili v původně plánovaném
termínu 1. září 2012, že se zábavné odpoledne v tento den pro nepřízeň počasí neuskutečnilo.

*****
POZVÁNKA
na ochutnávku potravin oceněných značkou
Regionální potravina a Výrobek Olomouckého kraje 2012 a 2011.
Navštivte dne 8. 9. 2012 od 9.00 hod. stánek „Regionální potravina“ na náměstí v Uničově v rámci
uničovského Ekojarmarku a oceněné výrobky zde sami ochutnejte.
www.regionalnipotravina.cz
Olomoucký kraj

*****
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