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Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou poslední číslo zpravodaje roku 2012. Vánoce a Silvestr klepou téměř na dveře a já bych rád
při této příležitosti shrnul nejdůležitější události letošního roku. Přes celou řadu negativních vlivů v celé společnosti se podařilo
v obci proinvestovat největší objem vlastních finančních prostředků za posledních 20 let. Největší investiční akcí bylo
vybudování splaškové kanalizace v Hlivicích a následná plošná oprava téměř všech místních komunikací. Nově upravené
parkovací plochy a silnice u hřbitova a celková oprava hřbitovní zdi pak daly nový vzhled celé této části obce. Opravy
chodníků na příjezdu od Uničova, od Úsova, směrem na Troubelice a nově vybudovaná parkovací plocha a chodníky směrem
na Zadní Újezd rovněž významně přispěly ke zkrášlení těchto částí obce. Nového povrchu vozovky se dočkala také místní
komunikace po vybudování 5. etapy splaškové komunikace na Malé Straně od Vaníčkového po Jahodovo. Nemohu
zapomenout také na naši největší investiční akci posledních dvou let, a to na výstavbu nového obecního úřadu, který byl
slavnostně otevřen v květnu letošního roku. Hrubou stavbu druhé etapy se podařilo dát pod střechu a v příštím roce by toto dílo
mělo být kompletně dokončeno. V rámci projektu „Energeticky úsporná obec“ jsme realizovali
zateplení téměř všech obecních budov. Když k tomu přidáme celou řadu drobných investičních
akcí, je zřejmé, že jsme se letos určitě na úřadě nenudili. Proto také přichází období, kdy si určitě
s vámi všemi rádi odpočineme, ať už ve společnosti našich nejbližších rodinných příslušníků či
známých a kamarádů.
Chtěl bych vám všem poděkovat za vstřícnost a trpělivost tam, kde jsme Vám investičními
akcemi někdy znepříjemňovali život. A protože je před námi doba vánoční, dovolte mi, abych
popřál Vám, Vašim rodinám a blízkým do tohoto období hodně klidu, spokojenosti a šťastných
chvil a v nastávajících dvanácti měsících roku 2013 hodně zdraví, osobních a pracovních úspěchů.
Ing. Jan Zahradníček
starosta obce

RADNICE informuje
NAPSALI O NÁS V OLOMOUCKÉM DENÍKU
Okolí Medlova zdobí oskeruše
Zadní Újezd, jako místní část obce Medlov, se na svatého Ondřeje stal dějištěm nečekané události. V pátek
30. listopadu vysadili pracovnice Vysokého učení technického v Brně a pracovníci Pozemkového úřadu
Olomouc, společně se starostou obce Medlov Ing. Janem Zahradníčkem, dva stromečky jeřábu oskeruše. Jeřáb
oskeruše, též zvaný oskoruša, je v našem regionu ojedinělý, avšak setkat se s ním můžete na jihovýchodní
Moravě, zejména v okolí Strážnice na Slovácku, kde se pod kopcem
Žerotín nachází největší oskeruše ve střední Evropě se jménem Adamcova
oskeruše, která má obvod kmene 462 cm. Její stáří je odhadováno na 400
let. Oskeruše je řazena mezi ovocné stromy a její plody malvice, podobné
malým hruškám, lze využít na kompoty, marmelády a v neposlední
řadě i na velmi kvalitní pálenku – oskerušovici.
V Zadním Újezdu jsou oskeruše vysazeny v místě, kterému se říká
zatravněná údolnice. Slouží k protierozní ochraně orné půdy.
Součástí zatravněné údolnice je i malá zatravněná nádrž, takzvaný
suchý poldr, která slouží ke zpomalení odtoku vody z krajiny a tím
přispívá k protipovodňové ochraně území.
Zatravněná údolnice a nádrž byly navrženy v rámci pozemkové úpravy v Zadním Újezdu v letech 2002-2006 a následně obě tyto
stavby byly vybudovány v roce 2011. Již v jarním období letošního roku, při rychlém tání sněhu, prokázaly stavby svou bezpečnou
funkci a splnily tak svůj účel, pro který byly vybudovány. V rámci blížících se novoročních přání si tedy přejme, aby podobná
opatření k ochraně orné půdy zapustila u nás své kořeny, stejně tak jako právě vysazené oskeruše v Zadním Újezdu.
Ing. Bc. Richard Gadas, MZe ČR, ÚOÚPÚ Olomoucký kraj

*****
Pracovní doba na Obecním úřadě v Medlově v období vánoc
Čtvrtek
27. 12. 2012
Pátek
28. 12. 2012
Pondělí
31. 12. 2012

8:00 – 12:00 hod.
zavřeno
zavřeno

Pracovníci obecního úřadu přejí všem příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2013.

SVOZ ODPADŮ BĚHEM VÁNOC
 Svoz tuhého domovního odpadu proběhne v pondělí 24. prosince 2012.
 Svoz plastového odpadu proběhne v úterý 25. prosince 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 § 34 odst. 1 a odst. 3 zákona č.275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:
1. Volba prezidenta republiky se uskuteční:
v pátek dne 11. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Případné 2. kolo volby prezidenta se uskuteční:
v pátek 25. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 26. ledna 2013 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 prosinci:
Polášková Eliška
Sajičová Emilie
Šotolá Jaroslava
Kopečková Štefanie
Králová Ludmila
Putna Oldřich
Hoffingerová Libuše

Hlivice
Králová
Medlov
Medlov
Z.Újezd
Medlov
Medlov

90
89
86
84
83
82
81

let
let
let
let
let
let
let

Kačalová Marie
Sedláčková Anna
Hájek Vlastimír
Valouchová Marie
Běleš Gustav
Odložil Emil
Pazderová Jarmila

Medlov
Medlov
Králová
Medlov
Králová
Medlov
Z.Újezd

80
79
78
76
73
72
72

let
let
let
let
let
let
let

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

*****
Úmrtí

Opustila nás paní Iveta Kruková z Medlova.

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Poděkování
Děkuji všem přátelům a známým za projevy soustrasti, slova útěchy, květinové dary a za účast na posledním rozloučení
s manželem Zdeňkem Packem.
Miluše Packová

KULTURA
Poděkování Klokánku Dlouhá Loučka
Vážení, dovolte, abych Vás prostřednictvím několika řádků
seznámila se Zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánkem Dlouhá Loučka. Klokánek je projekt Fondu ohrožených
dětí, jehož cílem je nabídnout ohroženým dětem místo
ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se
nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena
trvalá náhradní rodinná péče. V Dlouhé Loučce funguje Klokánek od
září 2010. Máme zde pět samostatných bytových jednotek. V každé
z nich bydlí 4 děti (v případě potřeby i 5 dětí) a pečují o ně dvě stálé
„tety“, které se střídají po týdnu. „Teta“ s dětmi píše úkoly, pečuje o
domácnost, vaří, pere, uklízí – jako v běžné domácnosti. V současné
době máme v našem Klokánku 21 dětí. Nejmladší chlapeček má 18
měsíců, nejstarší chlapec má 15 let.

Ve dnech 20. 10. 2012 – 21. 10. 2012 proběhla ve Vaší obci
7.Květinová výstava, kterou pořádal Obecní úřad Medlov a paní Alena
Pešková. Výtěžek z dobrovolného příspěvku, ve výši 3 450 Kč, byl
věnován
našemu
Klokánku
v Dlouhé Loučce. Ráda bych Vám
všem za tento finanční dar, za
který jsme zakoupili dětem
vánoční dárky, o které si
Ježíškovi napsaly, poděkovala a
popřála Vám krásné a klidné
Vánoce a v nadcházejícím roce
2013 pevné zdraví.
Lenka Dittrichová, DiS.
Zástupce vedoucí Klokánku Dlouhá Loučka

Žáci Základní školy z Medlova si vybírají další studium
Konec prvního prosincového týdne se žáci ze Základní školy z Medlova účastnili akcí pořádaných na SPŠ a SOU Uničov. Ve
čtvrtek dne 6. 12. 2012 byla uspořádána Mikulášská soutěž, na které měli žáci možnost
změřit své dovednosti v psaní na klávesnici. Soutěž se uskutečnila za účasti manželů
Heleny a Jaroslava Zaviačičových, kteří jsou autory výukového programu desetiprstové
hmatové metody – ZAV. Paní Zaviačičová je devítinásobnou mistryní světa v psaní na
klávesnici a své umění předvedla jak pro soutěžící žáky ze ZŠ, tak pro studenty
z ekonomicky zaměřených směrů pořádající školy. Její nezapomenutelné vystoupení
sklidilo zasloužený obdiv.
Na Mikulášskou soutěž bylo přihlášeno 114 žáků z 12 škol z Uničova a okolí. Každý
účastník obdržel hodnotný dárek a vítězové velmi pěkné ceny. Pořadí soutěžících najdete
ve výsledkové listině na webových stránkách školy: www.unicprum.cz
V pátek 7. 12. 2012 byl zorganizován Den zručnosti pro zájemce o technické obory. Ze 14
základních škol z okolí Uničova bylo přihlášeno 117 žáků. Po společném zahájení, na
němž vystoupili i představitelé spolupracujících firem z Unexu a.s. a Honeywellu
Aerospace Olomouc, s.r.o., byli žáci rozděleni do tří skupin podle zájmu o konkrétní obor.
V první skupině byli zájemci o tříletý obor strojní mechanik, mechanik opravář
motorových vozidel a opravář zemědělských strojů, ve druhé skupině byli žáci se zájmem
o čtyřleté studium oboru strojírenství, mechanik seřizovač a tříletý obor obráběč kovů a ve
třetí skupině zájemci o stavebnictví.
V první skupině byly na dílenském pracovišti v nové hale pořádající školy vytvářeny
jednoduché rukodělné výrobky (viz foto). Žáci z druhé skupiny se seznámili se základním
principem práce na CNC strojích - frézce i soustruhu a následně měli možnost si sami
vyrobit na ruční frézce
vánoční ozdobu (viz foto).
Zájemci o stavebnictví si vyzkoušeli různé typy vazeb „na sucho“ a
seznámili se s programem, s jehož pomocí lze navrhovat stavby
rodinných domů. Kromě práce ve workshopech si žáci prohlédli
vybavení budovy školy jak na Moravském náměstí, tak i na Školní ulici i
příslušná dílenská pracoviště.
Každý účastník obdržel upomínkový balíček a Ti nejlepší získali další
ocenění.
Rádi bychom touto cestou poděkovali vedení Základní školy Medlov za
to, že umožnili účast svých žáků na těchto dnech a především výchovné
poradkyni paní Mgr. Heinzové za doprovod žáků a morální podporu těchto akcí.
Věříme, že s mnoha účastníky se setkáme v září v lavicích pořádající školy.
Mgr. Bronislava Šínová
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov

*****
Obecní úřad Medlov a SRPŠ při ZŠ a MŠ Medlov
Vás zvou v sobotu dne 22. 12. 2012
na divadelní představení pro děti

A jaké že to bude představení?!
To je milé děti překvapení.
Účinkuje:
Polécké tyjátr
Začátek představení je v 16:00 hod.
ve velkém sále Obecního domu v Medlově.
Srdečně zveme nejen děti, ale i dospělé !

Konec tohoto roku se blíží a je na mně, abych shrnul, co se událo za poslední dobu. Letošní rok se děti zúčastnily 6 soutěží,
naposledy branného závodu v Pískově, kde se umístily na 6. a 19. místě z 32 družstev a patří jim velká gratulace za příkladné
reprezentování našeho sboru a naší obce Medlov. Muži se
zúčastnili celkem 17 soutěží a ženy 14 ve sportovní sezóně
2012. V sobotu 15. prosince jsme pro vás a vaše děti
připravili "Pohádkový les", na kterém nám počasí vůbec
nepřálo, to se bohužel odrazilo na počtu návštěvníků.
Děkujeme hrstce návštěvníků, kteří nás i v nepřízni počasí
přišli podpořit.
Pro členy JPO V bylo připraveno školení zdravovědy.
Bohužel se nesetkalo se zájmem u mužů, ale u našich
děvčat. Toto školení bylo velmi vydařené a všichni kdo se
ho účastnili, si ho velmi pochvalovali a určitě jej rozšíříme i
do řad občanů Medlova, kteří měli zájem již v létě po
zhlédnutí ukázky záchranářů.
Do Nového roku Vám přejeme mnoho štěstíčka, žádné
pohromy a příjemné prožití svátků vánočních.
Za SDH Medlov Jan Piňos, člen výboru SDH

„Nejvypečenější vánočka 2012“
Velkým úspěchem pro Medlov se v sobotu 17. 12. 2012 proměnila soutěž o nejhezčí a
nejvypečenější vánočku roku 2012, kterou již jako patnáctý ročník pořádal Městský úřad
v Uničově a Mikroregion Uničovsko. Akce byla o to přitažlivější, protože proběhla společně
s vánočním jarmarkem a uničovské náměstí tak praskalo téměř „ve švech“.
Soutěžilo se hned v několika kategoriích, a to: kategorie „domácí pekařky“, kategorie
„obce“, kategorie „školní jídelny“ a kategorie „pekárny“. Medlov měl své zástupce ve třech
kategoriích, přitom v té nejvíce obsazené – „domácí pekařky“ – jsme získali hned dvě ocenění.
Naše vánočka pod pořadovým číslem 4 (soutěž byla anonymní) získala nejvíce bodů jak od
odborné poroty, která hodnotila celkový vzhled, tak od občanů, kteří vánočky degustovali.
Když k tomu přidáme druhé místo mezi pekárnami, bylo jasné, že v patnáctém ročníku této
soutěže naši soutěžící neudělají ostudu. O to větší radost jsem měl při přebírání hlavní ceny,
která je sice putovní, ale jeden rok bude zdobit náš nový úřad.
A komu k tomuto velkému úspěchu poděkovat? Úspěšnou pekařkou byla pracovnice našeho
obecního úřadu paní Marcela Berger Smrčková a majitelka medlovské pekárny paní Dagmar
Ševčíková. Jsem rád, že se podařilo tyto dvě osoby k účasti v soutěži doslova přemluvit,
protože tak mohli jasně dokladovat svoje pekařské vlohy. A konec konců věřím, že i je samotné
hřeje z tohoto úspěchu pocit z dobře vykonané práce.

Hlavní cena za celkové 1. místo v soutěži „Nejvypečenější vánočka 2012“ a vítězná vánočka.

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.
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