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Slovo starosty
„O keramické sluchátko 2015“
Významné a zcela nečekané pocty se obci Medlov dostalo na
slavnostním vyhlášení výsledků soutěže pro města a obce
Olomouckého kraje ve třídění elektrozařízení „O keramické
sluchátko 2015“. Aniž bychom cokoliv předem tušili, získali jsme
v kategorii obce nad 1500 obyvatel 1. místo. Spolu s keramickým
sluchátkem a certifikátem jsme získali rovněž šek na 15.000,-- Kč.
V této soutěži nejde o ocenění žádného jednotlivce, ale Vás všech,
kteří jste se důsledným tříděním a sběrem elektrozařízení na tomto
úspěchu podíleli. Za to vám i já osobně děkuji. O tom, jak se
získanou finanční částkou naložíme, vás budeme v příštím čísle
zpravodaje informovat.

Další rok uběhl jako voda a my stojíme opět na prahu vánočních svátků. Je to čas nejen
k bilancování toho, co se nám podařilo, a co ne, ale i čas zaslouženého odpočinku v kruhu těch
nejbližších. Dovolte, abych vám jménem svým, ale i jménem všech zastupitelů a pracovníků obecního
úřadu popřál do dalších dnů hodně zdraví, štěstí a pohody.

Ing. Jan Zahradníček, starosta obce

RADNICE informuje
Svoz plastového odpadu proběhne v úterý 22. prosince 2015. Žádáme občany, aby veškeré plastové láhve od nápojů
(PET láhve) ukládali pouze do pytlů určených na plasty a tetrapaky (krabice od džusů, mléka apod.), nikoli volně
do kontejnerů. Je povinností občanů třídit recyklovatelné suroviny samostatně. Plastové pytle odkládejte na místa tomu
určená v předvečer svozu.

*****
Uzavření pošty pro veřejnost
Z důvodu čerpání dovolené pracovnice pošty Medlov informujeme o uzavření pošty v termínu
od 28. 12. – 31. 12. 2015. Požadované služby bude pro občany zajišťovat pošta Uničov 1 (783 91). Spoluobčanům,
kteří budou potřebovat službu v místě bydliště, bude k dispozici i dodejna Uničov, která doručuje ve Vaší obci listovní
a balíkové zásilky. Pracovnice pošty vyvěsí na vchodových dveřích informační ceduli s touto informací o omezení
provozu.

*****
POZVÁNKA na 8. zasedání Zastupitelstva obce Medlov
Dle § 92 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, svolává starosta obce 8. zasedání Zastupitelstva obce Medlov v úterý dne
15. 12. 2015 v 16:00 hod., které se bude konat v zasedací místnosti Obecního úřadu v Medlově. Hlavním programem
jednání bude: Zpráva kontrolního výboru; úprava podmínek ve smlouvách o zřízení věcného práva stavby a ve smlouvách
o budoucí smlouvě kupní k pozemkům na výstavbu rodinných domků v lokalitě Zadní Újezd; projednání koupě
nemovitosti Medlov č.p. 195; rozpočtové provizorium obce Medlov dle zák. č. 250/2000Sb., §13 na dobu od 1.1.2016
do doby schválení rozpočtu obce na rok 2016; zmocnění Rady obce Medlov ke schvalování rozpočtových opatření bez
limitního omezení v určeném období; OZV obce Medlov č. 1/2015 - o místním poplatku za provoz systému
shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; OZV obce Medlov č. 2/2015 –
územní plán obce Medlov; poskytnutí peněžitého daru za rok 2015 starostovi obce dle §85, písm. b) zákona
č. 128/2000Sb. o obcích v platném znění; informace o přípravě rozpočtu obce na rok 2016.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci prosinec:
Kopečková Štefanie
Hoffingerová Libuše
Kačalová Marie
Sedláčková Anna
Berková Bohuslava
Habusta Heribert

Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Králová
Medlov

87
84
83
82
80
76

let
let
let
let
let
let

Běleš Gustav
Odložil Emil
Pazderová Jarmila
Vrzalová Stanislava
Štefek Lubomír
Dražná Milada

Králová
Medlov
Z.Újezd
Hlivice
Králová
Hlivice

76
75
75
72
72
70

let
let
let
let
let
let

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

*****
Úmrtí

Poděkování

V měsíci listopad nás opustila paní Ludmila Králová ze Zadního Újezdu
a paní Pospíšilová Marie z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s paní Emilií Klabačkovou.
Zároveň děkujeme za květinové dary, projevy soustrasti i slova útěchy.
Zarmoucená rodina
Děkujeme všem přátelům, známým a spoluobčanům za projevy soustrasti, slova útěchy, květinové
dary a za účast na posledním rozloučení s paní Ludmilou Královou.
Za celou rodinu paní Ludmila Koldová

KULTURA
Poděkování Klokánku Dlouhá Loučka
Ve dnech 17. – 18. 10. 2015 se konala v Obecním domě v Medlově 10. Květinová výstava
netradičních aranžmá a kytic. Pořadatelem se stal Obecní úřad Medlov a květinářství Rosema.
Jeho majitelce paní Aleně Peškové a obecnímu úřadu patří velký dík za to, že věnovali vybraný
dobrovolný příspěvek Klokánku Dlouhá Loučka. Částka ve výši 4.000,-Kč byla použita na nákup
permanentek na kulturní akce a dárky pro děti.
Ještě jednou děkujeme.

Poděkování ochotnického spolku MedlOchoDi
Jménem ochotnického spolku MedlOchoDi bych chtěla poděkovat všem divákům,
kteří se přišli podívat na naše představení - Třetí sudba. Nejen za velký potlesk, který nás
všechny zahřál u srdce, ale i za finanční podporu na dobrou věc. Z dobrovolného vstupného,
na kterém jste se podíleli, jsme 17. listopadu předali částku 8.000,-Kč hematoonkologickému oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Vedení kliniky
našemu spolku vyjádřilo velké poděkovaní a ubezpečení, že finanční částka bude použita
opravdu pro potřeby nemocných dětí. A všem, kterým se náš pokus o divadlo líbil, můžu za
„MedlOchoDy“ slíbit, že se budeme snažit hrát a pomáhat dál, a to díky Vaší velké podpoře.

Mgr. Helena Vašíčková

*****
Bohoslužby ve vánočním období ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Medlově 2015
24. 12. 2015
25. 12. 2015
26. 12. 2015
27. 12. 2015
31. 12. 2015
1. 1. 2016

–
–
–
–
–
–

Štědrý den v 15:00 hod. budou zpívat děti s rodiči
Slavnost Narození Krista v 9:30 hod.
Svátek sv. Štěpána v 9:30 hod.
Svátek Svaté Rodiny v 9:30 hod. – obnova manželských slibů
sv. Silvestr v 15:00 hod.
Nový rok – Slavnost Matky Boží Panny Marie v 9:30 hod.
Návštěva jesliček – 25. 12. a 26. 12. 2015 od 14:00 do 15:00 hod.

Obecní úřad Medlov, ZŠ a MŠ Medlov
Vás srdečně zvou
na

které se uskuteční
v neděli 13. prosince 2015 ve 14:00 hod. ve velkém sále
Obecního domu v Medlově
Vystoupí:
DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY V MEDLOVĚ

Vstupné je dobrovolné, výtěžek je určen pro
stacionář Jasněnka v Uničově.
Jste srdečně zváni !!!
KULTURNÍ KOMISE OBCE MEDLOVA VÁS
VŠECHNY SRDEČNĚ ZVE
NA VYSTOUPENÍ HUDEBNÍHO SOUBORU

„MedHÚZa“

které se uskuteční
V NEDĚLI 20. 12. 2015 v 15:00 hod v Domě
pro seniory v Medlově (směrem na Úsov)
Možnost svozu pro zájemce z domu pro seniory
z druhé DPS u kostela, případně ostatních
občanů volejte na tel. č. 777 168 641
Kruh přátel hudby, Nadace Český hudební
fond a Obecní úřad v Medlově
pořádají
v neděli 10. ledna 2016 ve 14.00 hod.
v kulturním sále Obecního úřadu
v Medlově
Novoroční koncert,
na kterém vystoupí
Kytarové trio NÉTÉ.
Srdečně zvou pořadatelé!

Přátelé drobného hazardu z Hlivic a Králové
pořádají ve spolupráci s Obcí Medlov tradiční
Tříkrálový turnaj v mariáši
v sobotu 9. ledna 2016
jsou do hostince U Konrádů v Králové
zváni všichni vyznavači této ušlechtilé zábavy.
Zápis účastníků je od 13:00,
vlastní klání pak začne ve 13:30hod.
Za pořadatele srdečně zve Alexandr Pavelka.
OBECNÍ ÚŘAD MEDLOV
pořádá
v pátek 15. 1. 2016 od 20:00 hod.,
v prostorách Obecního domu v Medlově
K poslechu i tanci hraje MEFISTO
z Mohelnice.
Bude připravena bohatá tombola.
Vstupné: 120,-Kč.
Vstupenky je možné zakoupit od pondělí
14. 12. 2015 na podatelně obecního úřadu.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
se bude konat

v sobotu 9. 1. 2016 v 15:00 hod
v kostele sv. Petra a Pavla
v Medlově
Vystoupí:

HANÁCKÁ MOZEKA LITOVEL
(cimbálovka) – Hanácké koledy pod vedením
Mgr. Ivety Navrátilové,
NOVOROČNÍ VINŠOVÁNÍ
– vystoupí děti 2., 4. a 5. třídy ZŠ Medlov

Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován
na Tříkrálovou sbírku.

Vážení příznivci loštického betléma
Pro letošní krajinu betlémskou byly probuzeny ze špalíků tři
noví dřevění občané betléma řezbáře Jaroslava Beneše, kteří,
ač dřevění, se přijdou poklonit malému Ježíškovi a přinést mu své
dárky. První figurkou je starosta města Loštic paní Bc. Šárka
Havelková – Seifertová. Tato figurka výjimečně vstoupila do krajiny
betlémské a čas loštických slavností, kdy složila přísahu a slíbila
oddanost městu a jeho občanům ať živým, tak i těm dřevěným.
V prostoru betlémském zaujala místo u městského úřadu a jako její dva předchůdci drží v rukou symbolický
klíč od města. Kolik starostů ještě za života řezbáře přibyde do betléma? Zajímavostí je, že každý klíč znamená
jedno volební období. Proto figurka předešlého starosty pana PhDr, Ctirada Lolka drží klíče tři, neboť byl do
funkce starosty zvolen třikrát. Druhou figurkou je loštický – žádlovický občan, dlouholetý správce Arboreta
Bílá Lhota, pan Bc. Stanislav Hekele, který svůj život zasvětil přírodě, stromům a péči o výzdobu nejen města,
ale i různých významných událostí a akcí. Jednou z nich byla například nádherná výzdoba sálu v Bílé Lhotě
u příležitosti plesu pořádaného Ing. Ladislavem Vitoulem. Třetí figurka představuje významného člověka nejen
pro Moravu, ale i pro celou naši vlast. Je jím známí básník, zpěvák a skladatel, rodák z Kroměříže, pan Karel
Kryl, který svými písněmi hlásal pravdu a posílil tak srdce mnohých. Jeho písně nelze umlčet. „Když Karel
Kryl mezi námi žil, svými písněmi se za pravdu vždy bil…“ Jeho figurka se jde poklonit Ježíši k jesličkám
a přináší mu dárek z nejkrásnějších, píseň „Děkuji“. V prostorách betléma se tak setká nejen se svými přáteli
hudebníky: Pavlem Novákem a Jaroslavem Wykrentem, ale i například s „hanáckým obrem“ Josefem
Drásalem, zápisníkem Gustavem Frištenským či cestovatelem Eskymo – Welzlem. Srdečně zveme zájemce
o návštěvu loštického betléma, kde se každý může setkat se svou oblíbenou figurkou. I když jsou dřevěné, jejich
srdce stále bije a těší se na setkání s vámi. „Legenda vypráví, že když je někdo určité figurce sympatický,
tak může zahlédnout, že se na něj usměje. Výstava je jako každoročně doplněna díly místních výtvarníků –
obrazy a uměleckými fotografiemi. Nebude chybět ani keramika a řezbářské práce Jaroslava Beneše.
Přístupná bude každý den, včetně sobot, nedělí a svátků od 14 do 18 hodin a to až do svátků Tří králů,
tj. do 6. 1. 2016. Případné dotazy zodpovíme na telefonním čísle 603 929 926.
Váš Jaroslav Beneš

*****
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