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Březen 2014

Slovo starosty
V úterý 11. 3. 2014 bude zastupitelstvo schvalovat rozpočet obce Medlov na rok 2014. Budeme
pokračovat v nastaveném trendu a ve všech částech naší obce budou investovány částky zejména do oprav
a výstavby místních komunikací, chodníků a záchovné údržby obecních nemovitostí. Téměř jarní počasí
umožnilo s měsíčním předstihem zahájit naši první akci, a to konkrétně výstavbu nových chodníků v Králové
na příjezdu od Medlova. Navazující investicí pak bude oprava místní komunikace a centra návsi v Hlivicích.
Zahájení této akce plánujeme přibližně na měsíc květen. V Medlově by mělo dojít k budování VI. etapy
splaškové kanalizace. Stále však nemáme podepsanou smlouvu s Ministerstvem životního prostředí ČR, které si
stále vyžadovalo nové a nové podklady k této akci. Věřím však, že jsme splnili všechny požadavky a akce bude
nejpozději v měsíci dubnu zahájena. V Zadním Újezdě počítáme s vybudováním sítí pro bytovou zástavbu. Vše
by mělo být hotovo tak, aby nejpozději na jaře 2015 mohla být zahájena vlastní bytová výstavba žadatelů. To
jsou akce hlavní. Kromě nich budeme realizovat řadu drobných oprav a úprav v našem okolí. Zmíním se jen
o některých z nich – zahájení oprav kapličky v Králové, nová fasáda předního traktu Medlov č. 99, demolice
objektu Medlov č. 10 (bývalé „Klabačkovo“) a s tím spojené zahájení investičního záměru na využití tohoto
prostoru s největší pravděpodobností pro bytové účely. Dokončit musíme zhotovení projektů pro muzeum
ve fotografii, na řadě míst našich obcí obnovíme parkové úpravy, nově bude rekonstruováno osvětlení a brány
na hřbitově, …. atd. Je toho opravdu hodně a ke zdárnému dokončení všech investic bude potřeba i pořádné
trpělivosti Vás občanů.
Maskot, amulet, ….
a nevím, jaký další název bych ještě použil pro vyobrazení postavičky, která by se stala symbolem
Medlova. Často se na svých cestách setkávám s tím, že obec má na svých reklamních předmětech různé
postavičky či zvířata. To mě inspirovalo nápadem vyhlásit soutěž, kde vítězný návrh by mohl být po diskusi se
širokou veřejností za takový symbol Medlova přijat a samozřejmě vítězný návrh bychom také patřičně (nejlépe
finančně) ohodnotili. Obracím se proto na Vás všechny, abyste se zapojili do soutěže, kterou chci společně
s Radou obce Medlov vyhlásit po našem zasedání 11. 3. 2014. Pátrat bychom měli zejména v historii. Může se
ale stát, že vytvoříme zcela nový symbol, který bude po schválení propagován na různých reklamních
a upomínkových předmětech naší obce. O bližších podmínkách této soutěže budete seznámeni starostou obce
po zasedání rady obce. Již teď se však můžete pustit do práce s plnou vervou.
Ing. Jan Zahradníček, starosta obce
Naši senioři pořádají besedy:
26. 3. 2014 – Skarupský Svaťa, rychlostní kanoistika – účastník LOH 1968 Mexiko
29. 4. 2014 – Kabelík Arnošt – s kuchařským uměním po světě
Obě besedy se uskuteční v zasedací místnosti OÚ v Medlově od 17:00 hod.

*****
V měsíci únoru byla Radou obce Medlov zřízena kulturní komise, jejíž předsedkyní je paní Helena
Vašíčková ze Zadního Újezda.
První akce, kterou pro Vás členky komise připravily, je v měsíci květnu – přesné datum ještě není známo.
Bude to zájezd do Divadla Bolka Polívky v Brně na představení s názvem DNA, kde hlavními účinkujícími
budou Boleslav Polívka a jeho dcera Anna Polívková.
Jedná se o večerní představení, které se bude hrát v pracovní den. Cena bude 400,-Kč včetně dopravy.
Žádáme zájemce, aby se hlásili již nyní a to: v Zadním Újezdě u paní Heleny Vašíčkové tel. 777 168 661,
v Králové u paní Kamily Janků tel. 736 412 379 a v Medlově u paní Veroniky Zahradníčkové tel. 731 186 248,
v knihovně u paní Veselkové tel. 732 187 189 nebo na obecním úřadě u paní Hany Krahulcové tel.
724 242 068.

RADNICE informuje
 VÝBĚR POPLATKŮ PRO ROK 2014
Poplatek TDO
výše poplatku je po schválení
Zastupitelstvem obce Medlov
290,-Kč na osobu. Poplatek
bude vybírán na celý rok 2014.
Poplatek nelze hradit na splátky !

Poplatek je splatný do 30. 6. 2014.

Poplatek ze psů
poplatek za psa je ve výši 130,- Kč/rok a za druhého a každého dalšího psa
220,-Kč/rok. Držitelé psů jsou povinni zajistit, aby psi nosili známku.
Známka je nepřenosná na jiného psa. Známku na psa vydá Obecní úřad
v Medlově. Upozorňujeme držitele psa na povinnosti, které vyplývají
z vyhlášky č.2/2011 a to např. že do 15ti dnů je držitel psa povinen
oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. V případě, že
tak neučiní, bude muset poplatek za psa uhradit.

Poplatek je splatný do 31. 3. 2014.

*****
Poplatek hřbitovní

Rada obce Medlov dne 4.1.2011 schválila Cenový výměr č.1/2011 o ceně za pronájem hrobového místa na místním pohřebišti obce
Medlov a to částku 7,-Kč /m2. Dále Rada obce Medlov dne 28. 1. 2014 schválila cenu nákladů na služby v souvislosti s pronájmem
hrobového místa ve výši 90,-Kč na rok 2014.
Poplatek je splatný do 31. 3. 2014.
*****
Poplatky jsou vybírány v pokladně OÚ Medlov a to:
PONDĚLÍ a STŘEDA 08:00 – 17:00 hod., (polední přestávka je od 12:00 – 12:30 hod.)
Upozorňujeme občany, že v jiné dny nebude možné poplatky v pokladně obecního úřadu uhradit.

*****
 Svoz plastového odpadu proběhne v úterý 18. března 2014. Žádáme občany, aby veškeré plastové láhve od nápojů (PET láhve)
ukládali pouze do pytlů určených na plasty a tetrapaky (krabice od džusů, mléka apod.) ukládali 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.

*****
POZVÁNKA
Dle § 92 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, svolává starosta obce 22. zasedání Zastupitelstva obce Medlov v úterý dne 11. 3. 2014
v 17:00 hod., které se bude konat v zasedací místnosti Obecního úřadu v Medlově. Hlavním programem jednání bude: zpráva
finančního výboru k návrhu rozpočtu obce Medlov na rok 2014; rozpočet obce Medlov na rok 2014; prodej části pozemku parc. č. 73
a parc.č.73 a parc. č. 372/2 v k.ú. Zadní Újezd; prodej pozemku parc.č.140 v k.ú. Hlivice; Územní plán obce Medlov – informace
o postupu zpracování a pověření starosty k jednání; územní působnost obce Medlov v Místní akční skupině Uničovsko, o.p.s. na
období 2014-2020; Zásady č.1/2014 obce Medlov, o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území obce
Medlov; projekt česko-polské spolupráce pro rok 2014/2015 s názvem SPOLU – poznáváme tradice: informace o projektu, schválení
podání žádosti o dotaci.

*****
Zpráva o bezpečnostní situaci v našich obcích za rok 2013
V roce 2013 bylo spácháno 23 trestných činů (z toho 11 trestných činů spáchaných neznámým pachatelem) a 60 přestupků, které byly
zaznamenány na Obvodním oddělení Policie ČR Uničov.

Z uvedených 23 trestných činů se jednalo o:
8x krádež vloupáním – neznámý pachatel
1x krádež – objasněno
3x krádež – neznámý pachatel
1x podvod – objasněno
4x zanedbání povinné výživy – objasněno

1x způsobení úpadku firmy Medredos - objasněno
3x dopravní nehoda se zraněním – objasněno
1x sebevražda oběšením – objasněno
1x omezování osobní svobody – objasněno

Z uvedených 60 přestupků se jednalo o:
12x přestupek proti občanskému soužití
3x přestupek na úseku BESIP – DN, řízení pod vlivem alkoholu

22x přestupek proti majetku
23x přestupek na úseku BESIP v blokovém řízení

V porovnání s rokem 2012 se v roce 2013 zvýšila trestná činnost o 5 trestných činů a počet přestupků stoupl o 3 přestupky (mimo
přestupky na úseku BESIP).

*****
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje občanům obce Králová
Ve čtvrtek 13. 3. 2014 v době od 8:00 hod. do 16:00 hod. bude z důvodu opravy vedení nízkého napětí přerušena
dodávka elektrické energie v obci Králová – směrem k Medlovu. V místě vypnutí budou vyvěšeny letáčky.
Bližší informace poskytne pan Procházka na tel. 581 106 667.

*****
Uzavírka silnic
Z důvodu opravy silnice II/444 mezi obce Medlov – Úsov bude úplná uzavírka této silnice v termínu od 1. 4. 2014
do 21. 4. 2014. Objízdná trasa je Úsov – Klopina – Pískov – Troubelice – Medlov.
*****

V době od 3. 3. 2014 do 31. 5. 2014 bude v obci Králová částečně omezen provoz na silnici III/44410 z důvodu výstavby
chodníků.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci březnu:
Vytřísal Josef
Prenerová Miloslava
Laurin Josef
Derňarová Mária
Hampl Josef
Mrňková Marie

Úmrtí

Králová
Z.Újezd
Medlov
Hlivice
Medlov
Medlov

87
86
83
81
80
79

let
let
let
let
let
let

Macejková Marta
Kubilková Věra
Klabačková Františka
Košáková Anna
Klaban Josef

Medlov
Z.Újezd
Medlov
Z.Újezd
Medlov

76
73
73
72
70

let
let
let
let
let

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci!
*****
Opustila nás paní Anděla Chavračová z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

*****
Poděkování

Děkujeme všem přátelům, známým a spoluobčanům za projevy soustrasti, slova útěchy, květinové dary
a za účast na posledním rozloučení s paní Andělou Chavračovou.
Rodina Lupečkova

KULTURA
Poděkování všem sponzorům obecního plesu
V pátek 17. 1. 2014 se konal již XIV. Společenský obecní ples. Tímto chceme poděkovat všem sponzorům z řad podnikatelů
a občanů, kteří přispěli sponzorským darem do tomboly. Celkem občanskému sdružení Jasněnka bude poskytnuta na činnost v roce
2014 částka ve výši 10.000,-Kč.
Každý manželský pár či jednotlivec si z plesu mohli odnést malou pozornost, kterou vyrobili klienti z Jasněnky.
Tímto jim za výrobky velmi děkujeme.
Doufáme, že i pro příští roky zůstanou sponzoři obecního plesu nadále našimi příznivci.
Všem ještě jednou velice děkují pořadatelé plesu.

*****
Dětský maškarní ples v Zadním Újezdě
Občanské sdružení Zadní Újezd pořádalo dne 15. února 2014 již tradiční maškarní
ples pro děti. Tak jako v roce předešlém se organizace a moderování ujali sami
členové sdružení v přestrojení za
šášuli. Pro děti bylo připraveno
mnoho soutěží, her, dětská tombola
a bohaté občerstvení. O tom, že se
dětský maškarní ples u nás těší
velké oblibě, svědčil sál zaplněný
do posledního místa. Za zdařilý
průběh dne patří poděkování všem
sponzorům, kteří přispěli věcnými
cenami a Jirkovi Pecherovi, který se
postaral o ozvučení celé akce. Protože se nám všem v Zadním Újezdě líbilo, těšíme
se zase za rok na shledanou. Jinak kdo má zájem v neděli 9. března 2014 pořádáme
již druhý ročník obnovené tradice a tou je Masopust. Sraz účastníků masopustního
průvodu je ve 13 hod. u kapličky v Zadním Újezdě.
Za občanské sdružení Zadní Újezd Ing. Josef Juráš

*****
Dětský maškarní ples v Medlově
Každý rok pořádá SRPŠ při MŠ v Medlově Dětský maškarní ples na sále
Obecního domu v Medlově a ani letos tomu nebylo jinak. Pro velkou oblibu
u dětí jsme opět pozvali Šášu Vikyho, který si připravil pro děti bohatý zábavný
program se spoustou písniček, scének, soutěží a her. Masky dětí byly nápadité
a velmi originální. Během plesu Šáša Viky vybral 10 nejhezčích masek, oceněny
byly sladkým diplomem ty děti, které přišli převlečeni za pohádkové bytosti
(Křemílek a Vochomůrka, čert, hejkal, Mánička, aj.). Budeme rádi, když jich
příští rok bude ještě víc.
Díky velké podpoře sponzorů jsme měli možnost nachystat bohatou
tombolu se spoustou krásných cen, výhru si odnesl každý, kdo si zakoupil obálku
s losy. Touto cestou bychom chtěli ještě jednou poděkovat sponzorům za finanční
a hodnotné věcné dary. Seznam všech sponzorů byl k dispozici u každého stolu
na maškarním plese. Musíme poděkovat také rodičům, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a úklidu po plese, a dále i maminkám,
které upekly perníčky.
Doufáme, že jsme připravili příjemné odpoledne nejenom pro samotné děti, ale i pro jejich rodiče. Výtěžek z maškarního
plesu bude věnován dětem z mateřské školy na nákup hraček a výtvarných potřeb, proplacení autobusu na výlet a divadelní
představení.
SRPŠ při MŠ v Medlově

Pohled do kroniky – 10. část – rok 1950
Zima byla v lednu a v únoru celkem mírná. Počátkem března byl sníh pryč. Jaro bylo proto velmi časné a teplé. Převážně
suché počasí trvalo až do podzimu. Dešťů bylo celkem málo. Zato podzim byl mokrý a chladný. Začátkem listopadu začaly deště a
trvaly až do vánoc. Práce s řepou byla těžká pro stálý déšť a spoustu bláta.
Dne 4. ledna byla na MNV první svatba. Svatbu měli Vlček - Talandová a König – Häuslerová z Hlivic. Kolem MNV se
sešlo hodně zvědavců, kteří chtěli vidět první svatbu na MNV. Prvním svatebčanům daroval MNV svatební dar v částce 4 000 Kčs.
Dne 1. února uzavřel svou stolářskou dílnu pan Laichman a přešel jako zaměstnanec do stavebních závodů v Uničově a tím
se zapojil do socialistické výroby.
Již delší dobu pociťovaly mnohé ženy v obci nutnost aktivně se zapojit do veřejného života. Odbor žen při SČŽ neprojevoval
žádnou aktivitu. Byla proto svolána na neděli 26. března veřejná schůze žen, kde po referátu soudružky Marie Soldánové, předsedkyně
okresního výboru Rady žen ze Šternberka byla v Medlově ustavena Rada žen. Předsedkyní se stala A. Ondráčková, místopředsedkyní
M. Šteffková, jednatelkou F. Navrátilová, pokladníkem A. Šenková, členkami výboru Hanáková, Dudová, Křížová a Srovnalová.
Hned na počátku se do rady přihlásilo 27 žen.
Dne 31. března provedeno v celé republice sčítání lidu. V obci prováděli sčítání 2 sčítací komisaři, Jaroslav Šenk a Antonín
Kolář. Celkem bylo napočteno 929 obyvatel, 215 domů, 274 bytů z toho 239 obydlených a 243 domácností.
Již v roce 1911 bylo v naší obci vybudováno elektrické osvětlení. Za dobu 40 let vznikly na vedené četné závady, které
způsobovaly časté poruchy. V době od března do června byla elektrická síť nově přebudována na napětí 220 voltů.
V neděli 20. dubna byl v celé republice pořádán Pochod míru na podporu mírových požadavků. Pochodu se zúčastnilo 180
občanů. Ve stejný den se provádělo hlasování za mír a podepisovaná Stockholmská mírová rezoluce. Po obci chodily agitační dvojice
a občané připojovali své podpisy pod rezoluci. Jen několik občanů projevilo nepochopení pro tuto akci.
Na památku osvobození byl z podnětu několika občanů postaven kříž u silnice směrem k nádraží do Troubelic. 12. května
byl slavnostně vysvěcen.
Již delší dobu usilovalo SDH o novou stříkačku, aby mohlo plnit řádně své úkoly. MNV zakoupil novou stříkačku za cenu
122 700 Kčs. Stříkačka byla slavnostně předána v neděli 2. července za účasti okolních požárních sborů. Odpoledne bylo provedeno
požární cvičení za sokolovnou za účasti četného obyvatelstva.
Dne 17. srpna došlo v obci k požáru, kterému padla za oběť stodola na č.p. 103, mlátička, secí stroj a hospodářské nářadí.
Požár se podařilo včas omezit. Příčina požáru nebyla zjištěna.
V obci se nalézá hodně sadů, kde se pěstuje rozmanité ovoce. V neděli 30. září byla v sále hostince uspořádaná první výstava
ovoce. Bohužel zájem občanů nebyl velký.
V programovém prohlášení MNV byl závazek, že za pomoci masových složek ustaví v obci JZD. Za aktivní pomoci KSČ
došlo k náboru a podařilo se získat 37 občanů, z největší části z řad kovozemědělců. Po provedeném náboru byla svolána
na 13. listopad ustavující schůze, na které byl zvolen přípravný výbor v čele s předsedou Jaroslavem Smolkou č.p. 126. ONV
ve Šternberku tento výbor schválil.
V důsledku špatného hospodaření strojního družstva došlo na podzim k jeho likvidaci. Během tří roků dosáhl dluh
140 000Kčs. Dluh vznikl neodpovědným vedením. Při likvidaci obviňovali vedoucí funkcionáři jeden druhého.
Obec trpí velkým nedostatkem dobré pitné vody. V tomto roce se v obci vyskytly dva případy onemocnění tyfem.
Po nutných úpravách byl počátkem října zahájen provoz kina.
V letošním roce byly zbourány další domy, které se nehodily k bydlení. Byly to domy č.p. 27, 37, 189, 162. Bohužel občané
s odklizením nepospíchali a tak rozbourané domy působily nepěkným dojmem.
Po stránce přirozeného přírůstku obyvatel jejich počet vzrostl. Narodilo se 37 dětí (16 chlapců, 21 dívek) a zemřelo 9 občanů.
Přibylo tedy 28 obyvatel.
Pavel Pospíšil – kronikář obce

*****
TRADIČNÍ JOSEFOVSKÝ TURNAJ V MARIÁŠI
Místo konání: POHOSTINSTVÍ Obecní dům v MEDLOVĚ
Dne 15. 3. 2014 – sobota
Prezentace:
8:00 – 8:45 hod.
Zahájení:
9:00 hod.
STARTOVNÉ 150 Kč
- zápisné + občerstvení
+ 150 Kč vklad do hry zůstává po ukončení hráči
Informace a závazné přihlášky, včetně startovného přijímá:
pan Josef Bednařík, tel.: 602 500 344, e-mail: elektromont@seznam.cz.
Počet účastníků je omezen kapacitou míst.

*****
SK Králová
Vás zve v sobotu 22. března 2014 od 20:00 hodin do Kulturního domu „U Konrádů“ na tradiční
JOSEFOVSKOU
ZÁBAVU
K tanci a poslechu hraje skupina TRIGON.
Srdečně zvou pořadatelé.
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: podatelna@obecmedlov.cz
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Rekvalifikační kurzy na Střední průmyslové škole a Středním odborném učilišti Uničov
Střední průmyslová škola a Střední odborné
učiliště v Uničově nabízí možnost zúčastnit se
rekvalifikačních kurzů již několik let. Všechny kurzy
odráží požadavky trhu práce a nabízejí zájemcům z řad
veřejnosti možnost získat znalosti a dovednosti
v různých specifických oblastech. Jsou určeny např.
lidem, kteří mají zaměstnání, popř. mají možnost ho
získat, a zaměstnavatel po nich požaduje určitou
odbornost. Vzdělávací nabídku kurzů mohou využít i ti,
kteří nemají přesnou představu, k čemu nové dovednosti
využijí, ale vědí, že „štěstí přeje připraveným“. Škola
úzce spolupracuje s Úřadem práce v Olomouci
a nabídkou kurzů reaguje na požadavky zaměstnavatelů
v regionu.
Poslední rekvalifikační kurz byl zahájen v září 2013
a ukončen v lednu 2014. Jednalo se o vzdělávací
program Vrtání kovových materiálů. Náplň kurzu
vycházela z potřeb jak malých, tak i velkých podniků,
které se potýkají s nedostatkem plně kvalifikovaných
pracovníků.
Cílem programu bylo pomocí vhodně sestavených
vzdělávacích modulů dosáhnout větší adaptability
a flexibility pracovníků ve strojírenství, a to v oblasti
vrtání a vyvrtávání na konvenčních strojích.

Kurz úspěšně absolvovalo 7 účastníků, kteří vykonali
závěrečnou zkoušku a obdrželi certifikát. Zkouška se
konala v souladu s hodnotícím standardem profesní
kvalifikace Vrtání kovových materiálů (kód:23-025-H)
dle zákona č.179/2006Sb.
Absolventi se mohou uplatnit ve strojírenských
podnicích i malých firmách, jež provozují konvenční
obráběcí stroje, převážně v kusové ale i sériové výrobě,
dále také při obsluze konvenčních vrtaček a vyvrtávaček.
Vedení školy, organizátoři a lektoři kurzu všem
absolventům blahopřejí a přejí úspěšné uplatnění nových
dovedností v praxi.
Další zájemci o rekvalifikační kurzy mohou ve škole
vykonat autorizovanou zkoušku pro následující profesní
kvalifikace:
 Montér ocelových konstrukcí
 Opravář strojů a zařízení
 Vrtání kovových materiálů
 Broušení kovových materiálů
 Zámečník
 Frézování kovových materiálů
 Obsluha CNC obráběcích strojů

Kompletní přehled kurzů najdete na www. unicprum.cz

*****
TISKOVÁ ZPRÁVA
Metropole Olomouc informuje o dění na Hané
Od počátku ledna 2014 je na internetu nový zpravodajský portál pro oblast Hané nazvaný Metropole Olomouc.
Webové stránky jsou určené občanům, kteří žijí přímo ve městě, dojíždějí do něj z okolí, případně Olomouc považují za
přirozené centrum svého regionu.
Na adrese www.metropole-olomouc.cz jsou několikrát denně aktualizovány zprávy o nejdůležitějších tématech hýbajících
děním na Olomoucku. Ty doplňuje souhrn kuriozit nazvaný „Olomoucká nej“, prostor pro glosy
a výběr z černé
kroniky. Zcela nově se na portálu objevuje také souhrn kontaktních údajů na klíčové instituce ve městě, k nimž patří
například zdravotní pojišťovny, úřad práce, finanční úřad a katastrální úřad. Web rovněž přináší seznam mateřských,
základních, středních a vysokých škol včetně telefonů a emailových adres.
Portál Metropole Olomouc je moderním webem propojeným s populárními sociálními sítěmi. Jeho zprávy se tak objevují
na Facebooku, Twitter a Google+. Zájemci o nejčerstvější informace proto nemusejí stránky ani otvírat, stačí se k odběru
novinek přihlásit na některé z těchto sítí.
Případné náměty a připomínky je možné posílat na adresu redakce@metropole-olomouc.cz. Redakce ráda poskytne
prostor informacím o dění v jednotlivých městech a obcích včetně spolkového života a tradičních místních akcí. Žádná
akce není tak malá a nevýznamná, aby se o ní nemohlo psát na portálu Metropole Olomouc.

SPORT
Mistrovská fotbalová utkání SK Králová – jaro 2014
Majetín - Králová
Králová - Grygov
Náklo - Králová
Králová - Tršice
Střelice B - Králová
Králová – Velký Újezd
Střeň - Králová

Sobota 29. 3. 2014
Sobota 5. 4. 2014
Neděle 13. 4. 2014
Sobota 19. 4. 2014
Neděle 27. 4. 2014
Sobota 3. 5. 2014
Neděle 11. 5. 2014

15:30 hod.
15:00 hod.
15:30 hod.
15:00 hod.
13:15 hod.
15:00 hod.
15:00 hod.

Králová - Pňovice
Chválkovice B - Králová
Králová - Vilémov
Mladeč - Králová
Králová - Luká
Oslavy postupu
Smutek z nepostupu

Sobota 17. 5. 2014
Neděle 25. 5. 2014
Sobota 31. 5. 2014
Neděle 8. 6. 2014
Sobota 14. 6. 2014
Sobota 14. 6. 2014
V tutéž dobu

15:00 hod.
14:30 hod.
15:00 hod.
16:30 hod.
15:00 hod.
17:00 hod.

Konečně jaro, i když zima byla velice mírná, dá se říci žádná, venku se netrénuje, jen
v tělocvičně a to mnohé moc nebaví, přesto se mladí hasiči scházeli a procvičovali si svou fyzičku.
Venkovní tréninky začínají už o víkendu a všichni se na ně těší. Letošní sezóna začíná již v dubnu a to
okrskovou soutěží, seriálem TFC a okresním kolem hry Plamen. I letos nás budou reprezentovat
družstva mužů, žen, dorostenek a mladých hasičů.
Děti též připravují program na svátek maminek, který pořádáme pro všechny maminky
z Medlova a přilehlých obcí. Všechny je co nejsrdečněji zveme i s tatínky.
Vlastimila Švubová, starostka SDH Medlov

*****
JPO V. Medlov – čert a hasiči nikdy nespí…
Krátce o činnosti naší jednotky. K dnešnímu dni čítáme 14 členů, kteří jsou řádně proškoleni
a vycvičeni. Při spuštění poplachu se seběhneme na hasičském areále v Medlově a neprodleně
vyjíždíme na pomoc. Hned z kraje letošního roku jsme se zúčastnili zásahu velkého rozsahu a to úniku
amoniaku ve firmě Melites. K našim výjezdům patří také požáry komínů, ale i všechny možné
technické pomoci.
Každý rok se materiálně vybavujeme, za loňský rok jsme koupili kapesní radiostanice, osobní
a věcné prostředky a systém svolávání Level.
Scházíme se na naší základně, kde probíráme plány do budoucna a cvičíme se. Již letos proběhlo
školení řidičů, školení pro požární dozory na kulturních akcích a v plánu je zařazeno i školení pro
nositele dýchací techniky. Dýchací přístroje se nám povedlo získat od Královéhradeckého kraje zdarma
a to hned 3 kusy.
Rok od roku se naše zkušenosti a akceschopnosti jen vylepšují a to díky vstřícnému přístupu OÚ
Medlov.
Alois Obšil, velitel jednotky požární ochrany kategorie V. Medlov

