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Slovo starosty
Medlov má konečně svůj nový film
Ve čtvrtek 26. 3. 2015 byl slavnostně v prostorách obecního úřadu pokřtěn panem Jiřím Rozbořilem,
hejtmanem Olomouckého kraje, nově natočený film o Medlově. Na této akci byl historikem a překladatelem
panem Ivanem Dokulilem ze Zlína také prezentován překlad slavného sborníku z roku 1927 „Farnost Medlov II“.
Jde o dílo Johana Kuxe, které mapuje historii Medlova. Máme tak jedinečnou možnost se seznámit s historií naší
obce, která v tomto díle sahá až do neuvěřitelného 13. století. Setkání se zúčastnila řada osobností našeho
politického a kulturního života. O výbornou atmosféru tohoto setkání se postaral pan Libor Vojkůvka
ze Šternberka, který poutavě přiblížil svůj pracovní pobyt v Chile. Film i kroniku v knižní i elektronické podobě
lze zakoupit v pokladně obecního úřadu.

Vážení spoluobčané,
chtěl bych touto cestou poděkovat Vám všem, kteří jste se podíleli v sobotu 28. 3. 2015 na jarním úklidu
chodníků a zametení cest kolem obrubníků. Přispěli jste tak jistě k lepšímu vzhledu naší obce po zimním období.
Potěšil mě zejména přístup řady mladých lidí, kteří se do Medlova přistěhovali a mají zájem na pěkném prostředí
kolem svých nemovitostí. Příkladem mohou být ale také naši starší občané, kteří bez váhání uklidili nepořádek
před svými nemovitostmi. Bohužel musím konstatovat, že některým lidem byla naše výzva hodně cizí a vzdálená.
Koho se to týká, můžete ostatně sami vidět při průjezdu obcí.
Ing. Jan Zahradníček, starosta obce

RADNICE informuje
Výběr poplatku TDO pro rok 2015
Výše poplatku je po schválení Zastupitelstvem obce Medlov 300,-Kč na osobu a je vybírán na celý rok 2015
a jeho splatnost je do 30. 6. 2015.
Poplatek nelze hradit na splátky!
Poplatek je vybírán v pokladně OÚ Medlov nebo je možné jej uhradit bezhotovostním převodem .

*****
 Svoz plastového odpadu proběhne v úterý 14. dubna 2015 a 12. května 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.

*****
Velkoobjemové kontejnery pro zeleň a uliční smetky budou přistaveny na obvyklých místech
v pátek dne 10. 4. 2015, svoz bude 13. 4. 2015.

*****


Sběr nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 11. dubna 2015 zastávkovým způsobem:
Medlov dolní konec – u č.p. 99
Medlov střed – parkoviště u budovy MŠ
Medlov horní konec – autobusová zastávka na Zadní Újezd
Zadní Újezd – na parkovišti u Králů
Králová – autobusová zastávka
Hlivice náves – před obchodem

9,00
9,40
10,20
11,00
11,40
12,20

-

9,30 hod.
10,10 hod.
10,50 hod.
11,30 hod.
12,10 hod.
13,00 hod.

Odpady odložené na stanovištích před příjezdem sběrných vozidel nebudou odvezeny !!!
Druhy přebíraných odpadů: bateriové monočlánky, automobilové akumulátory, oleje, barvy, ředidla, kyseliny, pesticidy,
léky, rtuťové zářivky a výbojky, nádoby se zbytky chemikálií, televizory, lednice a mrazáky. Ostatní objemný odpad a to:
pneumatiky, textil, nábytek, koberce, peřiny, matrace, vyřazené elektrospotřebiče, pračky apod.
Způsob přebírání nebezpečného odpadu: Bezplatně - občan tuto akci hradí v ročním poplatku za likvidaci odpadu.

*****
INFORMACE pro občany z části Medlova
Napojení nemovitostí na veřejnou splaškovou kanalizaci
Výstavba VI. etapy splaškové kanalizace, která se budovala v úseku od č.p. 54 (vjezd k areálu Mespol) po č.p. 10
(Klabačkovo), s odbočkou směrem na Královou a s odbočkou za novým obecním úřadem v Medlově je již zkolaudována a je již
možné své nemovitosti na tuto kanalizaci připojit.
Jak postupovat:
1. Vlastník nemovitosti si požádá o vydání územního souhlasu pro domovní kanalizační přípojku. O vydání územního souhlasu
bude vlastník-stavebník žádat u stavebního úřadu MÚ Uničov, kde m.j. doloží i projektovou dokumentaci.
Projektovou dokumentaci Vám zpracuje odborný projektant např. p. Josef Koutný, Uničov tel.č. 602 582 698, nebo Ing. Jiří Balabuch,
Olomouc tel.č. 728 074 980, popř. ing. Jiří Zeman, Olomouc tel.č. 605 919 357. (Není podmínkou, aby Vám výše uvedení projektanti
projekt zhotovili, projekt může zhotovit každý projektant, který má příslušné oprávnění!)
2. Až po vydání územního souhlasu je možné provést výkopové a montážní práce. Před záhozem je nutné trasu domovní
kanalizační přípojky zdokumentovat na digitální fotoaparát! (Pokud tuto možnost nemáte, je možné se dohodnout
na OÚ, tel.č. 585 031 046, 724 242 086, 585 002 506.) Snímky je možné zaslat na e-mail: smrckova@obecmedlov.cz,
popř. přinést na OÚ na CD či flash disku.
3. Po napojení na splaškovou kanalizaci je nutné toto nahlásit na OÚ Medlov, včetně nahlášení stavu vodoměru ke dni napojení,
kde není vodoměr, tak počet osob bydlících v RD!!
Upozorňujeme Vás, že do nové obecní splaškové kanalizace je povoleno vypouštět pouze splaškové vody (tj. z WC, z koupelny,
z kuchyňského dřezu, myčky a pračky).
Stávající žumpa bude stavebníkem zasypána popř. může být využita jako jímka pro dešťovou vodu, ale i toto musí řešit
projektová dokumentace!!!
Upozorňujeme, že se nelze na splaškovou kanalizaci připojit bez vydaného „Územního souhlasu“!!!
Napojení proveďte co nejdříve, nejpozději do konce července 2015.
Vlastník RD může využít na výstavbu kanalizační přípojky půjčky z Fondu rozvoje bydlení v částce až 20.000,- Kč, s úrokem 3%,
splatnost půjčky 2 roky, kterou poskytuje obec Medlov. Více informací Vám podají pracovnice v kanceláři OÚ Medlov,
tel.č. 585031046.

*****
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje přerušení dodávky elektřiny ve čtvrtek dne 23. 4. 2015 v době od 7:30 do 11:00 hod. v obci
Medlov – Mespol Medlov, a.s. - vše v místě oznámeno vyvěšením letáků. Přerušení dodávky elektřiny je z důvodu zajištění
nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy. Žádáme Vás proto o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučujeme Vám
provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod na zařízení a majetku.

Napojení na splaškovou kanalizaci na horním konci Medlova nefunguje
V průběhu roků 2013-2014 jsme opakovaně žádali občany Medlova na horním konci (od Běhalového
směrem na Úsov, Skalky a Zadní Újezd), aby si přepojili svoje nemovitosti na novou splaškovou kanalizaci. Bohužel
tyto výzvy některé občany naprosto nezajímají. Důsledek je takový, že ze staré splaškové kanalizace, která má ale
nově sloužit jen k odvodu dešťové vody z nemovitostí, vytékají splašky do potoka u Derňárového. Dochází tím nejen
k zamořování potoka, ale nepříjemný zápach otravuje lidi bydlící v jeho těsné blízkosti.
Obci na základě stížností nezbývá nic jiného, než prostřednictvím komise životního prostředí udělat
opětovná šetření u jednotlivých nemovitostí a případně pozvat externí firmu na provedení kamerových zkoušek.
Protože to nebude ale laciná záležitost, rozdělí se takto vynaložené náklady rovným dílem Těm, kteří nerespektují
nařízení obce. Navíc těmto hříšníkům hrozí udělení pokuty za znečišťování životního prostředí.
Žádáme všechny občany, kteří nemají čisté svědomí a ví, že svoji nemovitost na novou splaškovou
kanalizaci v tomto úseku nepřepojili, aby tak neprodleně učinili. Kontrolní činnost komise životního prostředí začne
probíhat od pondělí 20. 4. 2015.

*****
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. 1/2014 obce Medlov
1. kolo výběrového řízení na poskytnutí půjček z FRB na území obce Medlov pro rok 2015.
Termín podání žádostí o půjčku je stanoven do 17. dubna 2015.
Zásady č. 1/2014 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.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci dubnu:
Völflová Jiřina
Vytřísalová Věra
Skýpalová Věra
Lebedová Svatava
Pernický Madis

Králová
Králová
Medlov
Medlov
Medlov

82
82
81
77
76

let
let
let
let
let

Kabelík Arnošt
Horn Emil
Kabelíková Jana
Studená Eliška
Turková Božena

Medlov
Králová
Medlov
Medlov
Medlov

75
74
74
73
73

let
let
let
let
let

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

Poděkování

Opustili nás paní Anna Šotolová z Medlova, pan Alexandr Šotola z Medlova
a pan Vlastimír Hájek z Králové.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
*****
Děkujeme všem přátelům, známým a spoluobčanům za projevy soustrasti, slova útěchy,
květinové dary a za účast na posledním rozloučení s paní Annou Šotolovou.
Rodina Šotolova

KULTURA
Kruh přátel hudby, Nadace Český hudební fond a Obecní úřad v Medlově
pořádají v neděli 12. dubna 2015 ve 14.00 hod.
v kulturním sále Obecního úřadu v Medlově
koncert, na kterém vystoupí
Smyčcové trio GIDEON ve složení:
Pavel Wallinger – housle,
Karel Plocek – viola
a Jan Škrdlík – violoncello

V sobotu 25. dubna v 18:00 hod.
se koná v kulturním sále
Obecního úřadu v Medlově koncert,
na kterém vystoupí
Robert Kružík – violoncello
a Stanislav Bogunia – klavír

Na koncerty Vás srdečně zvou pořadatelé !!!
3

Soutěž občanů a občanek o nejlepší hodové koláče
Tímto zveme všechny maminky, babičky, tetičky, prostě všechny kuchařky a cukrářky na soutěž
o nejlepší medlovské hodové koláče, která se bude konat při příležitosti medlovských hodů
Sv. Petra a Pavla dne 27. 6. 2015. Kuchařinky a cukrářky, hlaste se u paní Veroniky Zahradníčkové,
telefon: 731 186 248 nebo na email: Zahradnickova.V@seznam.cz

*****
V sobotu 28. března jsme letos poprvé uspořádali Velikonoční dílničku. Všichni
se mohli přijít podívat do prostor obecního úřadu a vyrobit si velikonoční
dekoraci, či uplést pomlázku z vrbového proutí.
Neměli jsme vůbec žádnou představu, kolik zájemců přijde. Nakonec se
nás sešlo poměrně hodně a museli jsme provizorně přidělávat stůl a židle. Za což
jsme ale rádi. Děkujeme rodičům i dětem za účast, myslíme, že jsme si dílničku
společně užili a mohli si domů odnést vlastnoruční výrobek.
V závěru bychom chtěli ještě poděkovat lidem, kteří nám s akcí pomohli:
paní Marcele Kunrtové ze Zábřehu na Moravě za ukázku malování voskem, panu
Vladimíru Balcárkovi z Leštiny za ruční vyřezávání velikonočních dekorací
z překližky, panu Pavlu Petrovi za pletení pomlázek a panu Kamilu Dlouhému
za obstarání proutí.
Za členky kulturní komise Mgr. Helena Vašíčková

*****
Ve dnech 23. - 27. 2. 2015 probíhala v Mateřské a Základní škole v Medlově akce DĚTI DĚTEM – PRO NEMOCNÉ KAMARÁDY
A KAMARÁDKY. Jednalo se o sbírku hraček, knížek a plastových víček v rámci internetového charitativního projektu POMÁHÁME
ADÁMKOVI – POMÁHÁME DĚTEM, který se snaží pomáhat vážně, především onkologicky, nemocným
dětem. Formou aukcí zajímavých předmětů se snaží získat peníze na materiální pomoc pro děti a jejich rodiny
a v neposlední řadě sdílí jejich příběhy na spřátelených stránkách, aby se o nich dozvědělo co nejvíce lidí
a pomoc byla co nejvíce účinná (více info na e-mailu pomahameadamkovi@centrum.cz).
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat panu
řediteli Mgr. Ondřeji Schulzovi, který dal svolení
k tomu, aby akce vůbec na naší škole a školce
proběhla, dále moc děkuji paní Alence Vojtkové, která zorganizovala
sbírku ve školce, a také paní Kateřině Škopcové, která se o to postarala
ve škole. Díky také patří všem paním učitelkám, které se podílely
a nesmíme také zapomenout na naše děti, které hračky, knížky a víčka
nosily. Udělaly tak velkou radost dětem ze Základní školy a Střední
školy CREDO, o.p.s., Mozartova 43, 779 00 Olomouc (škola pro
handicapované děti). Většina plyšáčků a vybraná víčka putovala vážně
nemocné Sandrušce, která právě v těchto dnech zažívá velmi špatné
období a lékaři v IKEMu rozhodují o jejím osudu. Držte jí palce. Další
část plyšáků putovala Kamilce Čulendové, která je po dětské mozkové
obrně. Část knížek a her putovala do Motolské nemocnice malým
školáčkům. Foto vybraných hraček a předání naleznete na
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1579973018912122.1073741836.1524190001157091&type=1
Ještě jednou vám všem ze srdce děkuji.
Kamila Janků

*****
Projekt přeshraniční spolupráce ČR-PL s názvem: „SPOLU-poznáváme tradice“
V únoru proběhla druhá aktivita z výše uvedeného projektu. Zúčastnilo se nás celkem 36 osob- děti i dospělé osoby.
Z polského Borówa přijelo do Medlova 17 osob. Jarní dílna probíhala ve školní jídelně, kde jsme ukázali našim partnerům různé
techniky zdobení velikonočních vajíček, pletení pomlázky z proutí a také jsme vyráběli jarní věnce a pletli košíky. Krom ručních prací
jsme společně upekli mazance, jidáše a beránky. V sobotu odpoledne jsme byli na exkurzi v Hanáckém skanzenu v Příkazích. Jak se
slaví jarní svátky v Polsku jsme mohli poznat v polském projektu, který proběhl také už v únoru.
Adventní i jarní dílna byla velmi inspirativní, účastníkům se toto projektové téma velmi líbilo. Doufáme, že budou
v připravovaném Operačním programu přeshraniční spolupráce ČR-PL pro roky 2014 až 2020 opět vyhlášena témata na podporu
spolupráce místních společenství, do kterých opět podáme své projektové žádosti.
Marcela Berger Smrčková, manažer projektu

*****
1. HLIVICKÁ VATRA
se rozhoří v sobotu 9. 5. 2015
v areálu na Bahňáku v Hlivicích v 18:00 hod.

SK Králová
zve všechny dobré lidi k přátelskému posezení okolo
tradiční
MÁJOVÉ VATRY v pátek 8. května 2015
od 17:00 hodin
Na hřišti v Králové bude pro návštěvníky kromě velkého
ohně přichystané bohaté občerstvení.
Srdečně zvou pořadatelé.

K přátelskému jarnímu posezení zve Meteor Hlivice.
Občerstvení zajištěno.
V případě hodně nepříznivého počasí
se akce neuskuteční.
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Pohled do kroniky 20. část – rok 1960 (pokračování z lednového čísla zpravodaje)
Místní lidová knihovna vykazuje v tomto roce další zlepšenou službu čtenářům, zásluhou knihovnice Jarmily Štefkové.
Knihovna měla celkem 1844 svazků. Během roku přibylo 200 nových svazků. Celkem měla knihovna 198 čtenářů, z toho bylo
mládeže do 14 let 130 čtenářů. Během roku se zvýšil počet čtenářů o 50. Celkový počet výpůjček za rok činil 5 494 svazků.
Na jednoho čtenáře to bylo 4,6 výpůjček. Vedle půjčovní služby uspořádala knihovnice 3 besedy pro mládež, 1 besedu pro
dospělé a 5 výstav knih spojených s prodejem a 2 relace do rozhlasu. Při knihovně byla zřízena čítárna, která je dobře
navštěvovaná. Pobočná knihovna v Zadním Újezdě vykazuje 250 výpůjček a 20 čtenářů.
Tělovýchově se v naší obci nedaří tak, jak by mělo. Hlavní nedostatek jsou cvičitelé pro dorost a členstvo. O cvičení
žactva se starají hlavně učitelé a učitelky školy V. Cigánek, J. Šenk, M. Dvořáková. M. Cveková, J. Slepičková, A. Bartošová.
V první polovině roku se připravovali žáci, žákyně a ženy na spartakiádní vystoupení, která úspěšně zvládli. 29. května
se zúčastnili obvodní spartakiády v Uničově a 4. června krajské spartakiády v Olomouci (88 cvičenců). Nejlepší žáci, žákyně
a ženy (18 účastníků) se zúčastnili II. celostátní Spartakiády v Praze ve dnech 20. 6. – 4. 7. 1960.
Nejaktivnější činnost v Sokole vyvinul fotbalový oddíl, který měl 3 družstva (muži, dorost a žáci). I. družstvo hrálo
ve 4. třídě okresu. Vyhrálo 1 zápas, 4 zápasy remizovalo a 4 zápasy prohrálo. Stačilo to na 5. místo se třemi body. Hlavní
závadou tu byl nedostatečný trénink, nedostatek dobrých hráčů a nekázeň hráčů.
Zdravotní služba v obci je prováděná odborným personálem OUNZ. Vedle poradny pro matky a kojence byla
v provozu i lékařská ordinace, kde ordinoval doktor Klepal. Ordinační hodiny byly ve středu a v sobotu od 8 do 11 hodin.
Místní skupina ČsČK vyvíjela v tomto roce slabší činnost. Členové se zapojili do oslav 1. máje a osvobození vlasti.
Členové spolupracovali při motocyklových, automobilových závodech a spartakiádě v Uničově. Aktivně se skupina zapojila
do úprav u pomníku padlých. Dále se členové zapojili do jarních, žňových i podzimních prací v JZD. Celé řadě občanů byla
poskytnuta první pomoc.
Místní skupina Čs. svazu požární ochrany vyvíjela průměrnou činnost. Stav členů se zvýšil na 76. Sbor se zúčastnil
2 zásahů při požárech a to na dole Barbora a v Králové. V tomto roce bylo provedeno 38 cvičení. Jednou muži zvítězili
v okrskové soutěži. Během roku delegoval sbor své zástupce na různé oslavy. Pro mládež a občany byly promítnuty 3 naučné
filmy. Promítání se zúčastnilo 390 dětí a občanů. Členové odpracovali 480 brigádnických hodin při výstavbě sušáku hadic
a dalších 140 hodin na zvelebení obce.
Činnost místní skupiny Československého svazu mládeže se v letošním roce o něco zlepšila, ale pořád nemůžeme být
s činností spokojeni, protože se do práce zapojuje jen malá část členů. Skupina uspořádala 2 taneční zábavy a zapojila se
do brigádních prací v JZD.
Rok 1960 se vyznačuje v historii dolování velkými úspěchy závodu Barbora. Po rekonstrukci a mechanizaci prací
dosáhl závod 25. května nejvyššího denního výkonu 306 tunových vozíků rudy. Plán v těžbě byl splněn na 102,9 %. V tomto
roce byly masově zavedeny nové dobývací metody. Produktivita práce vzrostla o 30%. Průměrná mzda vzrostla o 100 Kčs.
Počet brigád, usilujících o titul brigáda socialistické práce, vzrostl na tři. Tímto kolektivem byl kolektiv v expedici vedený
soudruhem V. Navrátilem. V tomto roce bylo podáno 8 zlepšovacích návrhů. Jako první závod na okrese přešel závod od 7. 11.
na zkrácený pracovní týden (40 hodin). Ke dni horníků byli ze závodu vyznamenáni soudruzi Motlýček, Dostál a Kabylka.
Během roku dostali čtyři horníci poukazy na auta, 20 horníků poukazy na rekreaci, 8 horníků poukazy do lázní a 10 dětí
poukazy na prázdniny v pionýrském táboře. Během roku dostali čtyři horníci poukazy na auta, 20 horníků poukazy na rekreaci,
8 horníků poukazy do lázní a 10 dětí poukazy na prázdniny v pionýrském táboře. Ke zlepšení zdravotní péče byla na závodě
zřízena závodní ordinace. Po stránce bytové byla provedena rekonstrukce bývalé školy v Úsově, v níž bylo zřízeno 8 bytových
jednotek a 1 svobodárna. V tomto roce závod převzal patronát nad JZD Renoty – Dětřichov, kde zaměstnanci sklidili 17,66 ha
cukrovky.
Skončil jubilejní rok a vstupujeme do 3. pětiletky, abychom dobudovali socialismus a vytvořili ekonomické
předpoklady k přechodu ke komunismu.
Pavel Pospíšil – kronikář obce

*****
Koloušci s Liščaty sázeli stromky
Je to již několikaletá tradice, že první jarní činností dětí,
které navštěvují myslivecký kroužek, se stává výsadba
mladých stromečků. V roce letošním došlo k dohodě
našeho mysliveckého sdružení Barbora Medlov a členů
mysliveckých kroužků Liščata a Koloušci, že spojí své
síly a tuto jarní výsadbu provedou společně. Na schůzi
jsme se domluvili, kdo zajistí stromky (byl to jako vždy
pan Miroslav Pecher) a že se bude sázet v pátek
20. března v lokalitě Domovina, kde navážeme na
loňskou výsadbu a dosadíme tak zbytek místního
potoka. Velkým přínosem této činnosti je, že se děti
zapojují podle svých možností do práce, poznají jak
správně vyhloubit jámu pro stromek, zasadit jej
a následně ochránit mechanickou ochranou tak, aby
první srnec, co bude vytloukat, naše dílo nezničil.
Vysazování stromečků je velmi vhodnou příležitostí procvičit si své znalosti s poznávání dřevin, i když mají jen pupeny a následně tak
snáze ulovit svého bobříka z poznávání dřevin. Děti rovněž získávají kladný vztah k přírodě a potlačují své případné sklony
k vandalismu, neboť když sám něco vybuduji, tak to snad na straně druhé nebudu ničit. Protože zůstává stále ještě mnoho vhodných
míst pro výsadbu, budeme s dětmi v této činnosti v letech následujících pokračovat a zlepšovat tak biodiverzitu naší krajiny. A nejen
pro to, ale z důvodu dobrého pocitu v každém z nás, že si můžeme po letech říci – ano tyto stromy jsme nasadili my a naše děti.
Ing. Josef Juráš vedoucí kroužku

SPORT
Se začátkem nového roku nám, členům SDH Medlov, nastala nová sezóna. Našim předsevzetím do nastávající jak
sportovní, tak i pracovní sezóny je zúčastňovat se soutěží v požárním sportu, ale také práce na zdokonalování hasičského
areálu.
V únoru jsme pořádali MDŽ. Velice nás mrzí, že počet zúčastněných byl mnohem menší, než jsme očekávali.
I přesto bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným, kteří tuto naši skromnou akci podpořili a naše poděkování patří také
všem sponzorům.
Začátkem března mužská část sboru začala pracovat na výstavbě pódia, které bude určeno pro pořádání veškerých
akcí na areále. Dámská část sboru se pustila do úklidu budovy („klubovny“), kde máme uloženo nářadí a další věci
potřebné k naší činnosti.
Nejen, že nám začaly brigády na areále, ale také se začínáme připravovat na sportovní sezónu. Letos jsme opět
sestavili jedno družstvo mužů a jedno družstvo žen. První soutěž nás čeká 25. 4. 2015 v Břevenci. Jedná se o první soutěž,
která je zařazena do seriálu soutěží Tohatsu Fire Cup. Celkem v tomto seriálu je 6 soutěží a závěrečné kolo se uskuteční
na stadionu Lokomotiva v Olomouci 19. 9. 2015. Každým rokem se těchto soutěží zúčastňuje cca. 40 družstev. Náš sbor
pořádá jednu ze soutěží z tohoto seriálu, která proběhne u nás v Medlově 6. 6. 2015 od 13:00. Dalším důležitým krokem
pro nás je účast na Okresním kole v požárním sportu 23. 5. 2015 v Olomouci. V plánu určitě máme zúčastňovat se i jiných
soutěží a sbírat zkušenosti. Všichni doufáme, že nám letos štěstí popřeje a bude se nám dařit ve všech směrech .
Členové SDH Medlov

*****

Přijďte si za námi zacvičit každou středu od 19:00 hod. v tělocvičně Základní školy v Medlově.
Těšíme se na Vás Alča a spol.

*****
Placená inzerce č. 4/2015

Prodej a opravy počítačů
 nové i použité počítače
 okamžité řešení případných problémů
 v případě reklamace zapůjčení náhradních komponent i celého PC

Milan Kux – výpočetní technika
osobní počítače a počítačové sítě

telefon: 737 551 987
e-mail:
adresa:

Milan.Kux@seznam.cz
Troubelice-Lazce 77, 783 83

*****
Placená inzerce č. 5/2015
Zdravotnické potřeby
jsme tady pro Vás ve zdraví i nemoci
Staškova 242, Uničov
Otevírací doba:
PO-PÁ 8:00 – 16:00 hod.
Tel.: 585 054 406

U nás si můžete zdravotnickou pomůcku vyzvednout na
poukaz anebo nakoupit široký sortiment zdravotnických
prostředků a zdravotnického materiálu.
- inkontinanci, obvazový materiál, stomické pomůcky
- ortézy, bandáže, punčochy, ortopedické vložky
- berle, chodítka, toaletní křesla, nástavce na WC
- antidekubitní pomůcky, tlakoměry, glukometry
- inhalátory, teploměry, obuv se zdravotními prvky,
a další.
Jsme zde pro Vás.

Obec Medlov, IČO 575 666 vydává a rozmnožuje měsíčník Obecní zpravodaj v počtu 650 ks výtisků.
Zpravodaj je periodický tisk územního samosprávného celku. 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
www.obecmedlov.cz

Kdy:
Kde:

čtvrtek 23. 4. 2015 v 18:30 hod.
sál Obecního domu v Medlově

Vstupné:

50,-Kč

Předprodej: Podatelna obecního úřadu, Medlov 300 – p. Krahulcová
Tel.: 585 002 506, 724 242068

