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plexní pozemkové úpravy za přibližně 23 mil. Kč, dostaneme částku kolem 70 mil. Kč. Více peněz jsme v šestiletém
působení ve vedení obce ještě neproﬁnancovali. Velkou radost máme (a je to odezva i vás občanů a návštěvníků naší
obce) z vybudování žulového chodníku, osvětlení a dešťové kanalizace na místním hřbitově. Ve spolupráci s farní
radou se podařilo zrekonstruovat hodiny na věži kostela
v Medlově. Tuto opravu uhradila poskytnutím ﬁnančního
daru obec. Část obce byla vybavena novým LED osvětlením, které přináší díky nízké spotřebě nemalé ﬁnanční
úspory. Dobře v obci pracuje řada spolků a zájmových
sdružení. Velkou radost nám dělá činnost kulturní komise
a místní divadelní spolek MelOchoDi.

Letošní rok uběhl opravdu jako voda. Z mého pohledu
to byl rok velmi pracovně náročný. Dnes ale mohu pomalu konstatovat, že také asi jeden s těch nejúspěšnějších.
Náročný byl zejména z pohledu organizace a časového
sladění velkého množství investičních akcí, které jsme
si naplánovali, a také dokázali zrealizovat. Tou největší, a také dlouhodobě připravovanou, byla rekonstrukce
centra v Medlově. Přes řadu technických potíží se akci
podařilo zdárně vybudovat a spolu s parkem u starého
obecního úřadu vzniklo pěkné moderní území s možností
nejrůznějšího využití.
Musím poděkovat nejen vám občanům, kteří jste museli překonat řadu překážek, které byly spojeny s realizací
jednotlivých akcí. Poděkování ale patří také zastupitelům
a pracovníkům obecního úřadu, kteří výrazně napomohli
zdárnému zvládnutí všech úkolů. V roce 2016 obec realizovala rekordní počet investičních akcí. Vezmeme-li k tomu
opravy silnic III. třídy v intravilánu, které po 3 letech jednání realizovala Správa silnic Olomouckého kraje za bezmála 25 mil. Kč a zahájenou výstavbu dalších cest z kom-

Po celkovém vypětí 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, pohody a vzájemného
porozumění.

2017

PF2017
Obec Medlov

Jan Zahradníček, starosta obce

1

V
V prosinci letošního roku tomu je přesně 50 let, co paní Libuše Veselková začala působit jako
knihovnice v naší obci. Takovým výročím se může pochlubit jen málokdo z nás. Když k tomu
přidáme obětavost a ochotu, kterou k tomu přidává, nelze než smeknout a poděkovat za takovou
službu veřejnosti. Obec připraví důstojné ocenění paní Libuše Veselkové
při nejbližší příležitosti. Přesto ji ale již nyní přejeme do dalších let hodně
zdraví, pohody a pracovní vitality.

* * * *

RADNICE

* * * *

Svoz plastového odpadu proběhne v úterý dne 20.12.2016. 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.

REDAKČNÍ RADA OBCE MEDLOV
Obec Medlov žádá občany, kteří májí zájem podílet se na přípravě Zpravodaje obce Medlov, aby se nahlásili na podatelně u paní
Kořístkové nebo na tel. č. 585 002 506.

POZVÁNKA
na 13. zasedání Zastupitelstva obce Medlov
ve volebním období 2014 – 2018
Podle § 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Medlov na den:

20. prosince 2016 v 16.00 hod.
Jednání se bude konat v zasedací místnosti Obecního úřadu v Medlově č.p. 300
Program jednání zastupitelstva obce:
1.

Zahájení jednání

2.

Určení ověřovatelů zápisu, sčitatele a jmenování
zapisovatele

3.

Kontrola usnesení z jednání zastupitelstva obce č. 12/2016

4.

Zpráva kontrolního výboru

5.

Rozpočtové provizorium obce Medlov dle zákona
č. 250/2000 Sb., § 13, na dobu od 1.1.2017 do doby
schválení rozpočtu obce na rok 2017

9.

Směrnice obce Medlov č. 2/2016, jíž se stanoví pravidla pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy vodovodu
a kanalizace

10. Peněžitý dar Římskokatolické farnosti Medlov na opravu věžních hodin na stavbě kostela sv. Petra a Pavla
v Medlově
11. Projednání koupě nemovitosti Medlov č. p. 195
12. Projednání koupě pozemku par.č. 195/2 v katastrálním území Králová

6.

Zmocnění Rady obce Medlov ke schvalování rozpočtových opatření bez limitního omezení v určeném období

13. Informace o přípravě rozpočtu obce na rok 2016

7.

Smlouva o zřízení věcného práva stavby a smlouvy
o budoucí smlouvě kupní k pozemku na výstavbu
rodinného domků v lokalitě Zadní Újezd

15. Usnesení, závěr

8.

Smlouva o zřízení věcného práva stavby a smlouvy
o budoucí smlouvě kupní k pozemku na výstavbu
rodinného domku v lokalitě Hlivice

14. Diskuse

V Medlově, dne 6.12.2016
Ing. Jan Zahradníček, starosta obce Medlov
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* * * *

SPOLEČENSKÁ KRONIKA * * * *

Žádáme rodiče nově narozených dětí, kteří se chtějí zúčastnit
slavnostního přivítání nových občánků do obce Medlov,
aby se nahlásili na Obecním úřadě Medlov.

J
2016:
Kopečková Štefanie
Hoﬃngerová Libuše
Kačalová Marie
Sedláčková Anna
Berková Bohuslava
Habusta Heribert
Běleš Gustav
Pazderová Jarmila
Štefek Lubomír
Drážná Milada

88 let
Medlov 155
85 let
Medlov 99
84 let
Medlov 239
83 let
Medlov 83
81 let
Králová 63
77 let
Medlov 2
77 let
Králová 75
76 let Zadní Újezd 22
73 let
Králová 26
71 let
Hlivice 65

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

V
Dne 31. 12. 2016 uplyne 30 let od úmrtí pana Květoslava Nováka z Medlova.
S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

* * * *

KULTURA * * * *

POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB
VE FARNÍM KOSTELE SV. PETRA A PAVLA V MEDLOVĚ
24.12.

Štědrý den - 15:00 hod.
- vánoční bohoslužba, při které budou zpívat děti s rodiči

25. - 26.12. Jesličky - 14:00 - 15:00 hod.
25.12.

Slavnost Narození Krista - 9:30 hod.

26.12.

Svátek sv. Štěpána - 9:30 hod.

30.12.

Svátek Svaté Rodiny - 15:00 hod.
- obnova manželských slibů

31.12.

Sv. Silvestr - 15:00 hod.

1.1.

Nový rok - Slavnost Matky Boží Panny Marie - 9:30 hod.
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V sobotu
7. ledna 2017

jsou zváni všichni mariášníci do hostince

Kulturní komise Obce Medlov
Vás srdečně zve na

U Konrádů v Králové
na XIII. ročník

tradiční
tříkrálový
koncert

TŘÍKRÁLOVÉHO
TURNAJE
V MARIÁŠI

v neděli 8. 1. 2017 v 15 hodin
v kostele sv. Petra a Pavla
v Medlově
Vystoupí:
MedHÚZa - místní hudební soubor
rodičů a dětí

Za zápisné 150,- Kč Vás od 13:00
čeká pět hodin napínavé hry,
přerušované pouze krátkými přestávkami
na počítání peněz a bodů, jídlo
a nezbytnou cigaretu pro závislé.
Ceny přichystané pro každého účastníka
odpovídají předváděným výkonům,
jsou tedy té nejvyšší kvality.

Žáci 1.,3., a 5. třídy ZŠ Medlov
- Cesta do Betléma
SENZAKORD Litovel - smíšený
pěvecký sbor, řídí Hana Kaštanová

Vstupné dobrovolné
a bude věnováno
na Tříkrálovou sbírku

Kulturní komise Obce Medlov
Vás srdečně zve na

vánoční koncert
čtvrtou adventní neděli
18. 12. 2016 v 15 hodin v DPS (směr Úsov).
Přijďte si zpříjemnit předvánoční čas
a poslechnout si známé i méně známé
melodie v podání místního
hudebního souboru MedHÚZa.
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I přesto, že to byla blesková akce, mezi lidmi moc nepropagovaná, i tak se podařilo při rozsvícení vánočního stromečku
v Medlově vybrat za cca 2 hodiny krásných 4.056,-Kč za ručně
vyrobené předměty. Tímto všem děkuji za možnost být u toho
a přispět tak Nadačnímu fondu Šance onkoláčkům touto krásnou částkou. Částka je již na transparentním účtu k dohledání...
https://www.ﬁo.cz/ib2/transparent?a=2600717725
Děkujeme všem, kteří přispěli!

V pátek 25. listopadu se v Hlivicích na návsi za velkého zájmu
místních obyvatel rozsvítil hezky ozdobený vánoční stromeček. Slavnostní předvánoční atmosféru navodilo vystoupení
hlivických školáků. Pásmo koled, básniček a hudebních vystoupení s nimi nacvičila paní Ivana Lachnitová (děkujeme
dětem i paní Ivaně). K dobré náladě při přátelském setkání
přispělo i přichystané občerstvení. Za dobroty z listového těsta děkujeme ﬁrmě Melites, vánoční punč a vanilkové rohlíčky
jsme připravili díky podpoře obce Medlov. Přejeme všem, aby
jim sváteční nálada vydržela nejen přes nadcházející svátky.

Kamila Janků

Alexandr Pavelka

Členové medlovského ochotnického divadla (MedlOchoDi) děkují všem svým příznivcům za úžasnou atmosféru,
kterou vytvořili jak na veřejné generální zkoušce v pátek
11. 11. 2016, tak i na premiéře divadelní hry Scény z rodinného života dne 12. 11. 2016. Zároveň bychom touto
cestou rádi poděkovali všem sponzorům, rodinným příslušníkům a Obci Medlov, bez jejichž pomoci by se toto divadelní představení nemohlo konat.
Dále se velice omlouváme, ale z časových důvodů nestihneme uvedení nové pohádky i opakování komedie Scény
z rodinného života, do konce roku. Na společné setkání se
naši příznivci mohou těšit v prvním čtvrtletí roku 2017.
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OBECNÍ ÚŘAD MEDLOV
pořádá
v sobotu 14. 1. 2017 od 20:00 hod.
v prostorách Obecního domu v Medlově
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XVI. SPOLEČENSKÝ
OBECNÍ PLES

Fotbalový Klub Medlov zve na

TRADIČNÍ SPORTOVNÍ PLES
7. ledna 2017

K poslechu i tanci hraje
MEFISTO z Mohelnice.
Bude připravena bohatá tombola.
Vstupné: 120,-Kč.
Vstupenky je možné zakoupit od
19. 12. 2016 na podatelně obecního úřadu.

Kde: Obecní Dům Medlov
Začátek: 20:00 hod.
Předprodej:

p. Tomanová 604 416 285 / p. Štoppl 603 810 665
BOHATÁ TOMBOLA / BOHATÉ OBČERSTVENÍ
Vstupné: 100,- Kč

* * * *

P

33.

–

Knihovna byla po celý rok v provozu. V knihovně je 334
svazků. Přírůstek činil 98 svazků, vyřazeno bylo 85 svazků.
Počet čtenářů dosáhl 101 (46 dospělých, 55 dětí). Celkem bylo
půjčeno 6 110 svazků. Průměr na jednoho čtenáře dosáhl 6,04
vypůjčených knih. Rovněž knihovna v Zadním Újezdě byla
v provozu, ačkoliv počet čtenářů, zvláště dospělých, rapidně poklesl (3 dospělý, 11 dětí). Počet svazků dosáhl 723 a během roku
jich přibylo 6 a jeden svazek ubyl. Celkem bylo vypůjčeno 528
svazků. Obě knihovny vedla s. Rozsívalová, která během roku
nevyvíjela, mimo půjčování knih, žádnou jinou činnost (výstavy
knih, besedy).
O tělovýchovu a sportovní podniky u nás měly v tomto roce
zásluhy ZDŠ, TJ Baník, Cyklistický oddíl Uničov a automotoklub Svazarmu z Uničova. Základní tělesná výchova je provozována jen v oddíle ZTV ve škole. Trpí však nedostatkem cvičitelů.
Ve škole je dále organizován gymnastický kroužek, fotbalový
oddíl a šachový kroužek. Z veřejných sportovních akcí zajistila
škola „Běh Mladé fronty“ a „Štafetu míru“. Dále se zúčastnila soutěží v rámci Uničovska. TJ Baník zaměřoval svoji činnost
hlavně na fotbal a šachy. Ve fotbale má 4 družstva (Muži A, B,
dorost a žáky). Muži A hrají III. třídu, muži B IV. třídu). V průběhu roku sehrálo I. družstvo 22 mistrovských zápasů a 5 přátelských zápasů. Druhé družstvo sehrálo 9 mistrovských zápasů a 6
přátelských zápasů. Dobré výkony A mužstva vynesly družstvo
na první místo po podzimu. V jarní části přišel pokles formy a zakolísání (3 porážky). Mužstvo se propadlo na 5. místo. Naděje
na postup do okresního přeboru pohasla, i když za Medlov hrálo
několik hráčů z Uničova. Druhé družstvo mužů obsadilo 5. místo, dorost 6. místo a žáci 2. místo. Vedle mistrovských zápasů
uspořádala TJ Baník 24. července turnaj „O hornický kahan“.
V turnaji zvítězil Spartak Uničov. Na druhém místě skončil TJ
Baník, třetí Sokol Dubicko, čtvrtý Sokol Hrabová. Dále se zúčastnilo mužstvo A turnajů v Kamenné (1. místo) a v Oskavě (1.
místo). V Československém poháru se družstvo A probojovalo
do ﬁnále okresu. Družstvo žáků se zúčastnilo turnajů v Úsově (2.
místo) a turnaje v Králové (1. místo). Dobrý výkon fotbalistů při-

1966 – II.

* * * *

spěl ke zvýšení návštěvnosti diváků na zápasech. Na závěr roku
uspořádala TJ Baník v sokolovně silvestrovskou zábavu.
Činnost šachového odboru byla dobrá, ačkoliv počet aktivních hráčů se snížil na 12. V okresní soutěži se družstvo
umístilo na 3. místě za TOS Olomouc a Sokolem Troubelice.
Zásluhu na dobrém umístění mají hráči M. Polák, J. Škopec,
J. Káňa, V. Šmíd, V. Vágner, V. Vrzal, J. Štětina, J. Zeman.
Potěšitelné je, že se odbor stará o mladé hráče v šachovém
kroužku na ZDŠ.
Letos se již po páté jely u nás motocyklové terénní závody na
Skalkách. Závody si postupně získávají větší návštěvnost. Závody pořádá Svazarm Uničov. Spolupořadatelem byl letos Svazarm
Medlov. Na závodech startovalo 44 jezdců ve dvou kategoriích
do 250 ccm a 500 ccm.
Vítězové:
250 ccm Ševčík – Olomouc
500 ccm Novák – Olomouc
Celková návštěva na závodech byla 3 000 diváků. Počasí
bylo horší a to mohlo některé diváky odradit.
Dalšími sportovními podniky byly dva cyklistické závody,
které pořádal cyklistický oddíl z Uničova. Závodilo se na okruhu Medlov-Králová-Úsov. První závod se jel 14. srpna jako 1.
ročník Uničovských strojíren. Závodníci absolvovali 100 km (10
okruhů). Závodu se zúčastnilo 226 závodníků. Během závodu
foukal prudký boční vítr, který způsobil, že řada jezdců závod
vzdala.
Vítězové:
Mladší dorost: Čáp – Vysoké Mýto
Starší dorost: Ticháček – Uničov
Muži: Holík – Gottwaldov
Druhý závod se konal 17. října „O přebor těžkého strojírenství.“
Další složka, které uspořádala sportovní akci, byla místní
skupina ČSM. Byl to, 9. května, turnaj v kopané, v němž první
místo obsadil Medlov. Akci příliš nepřálo počasí, což ovlivnilo
regulérnost hřiště.
Pokračování v příštím čísle zpravodaje.
Pavel Pospíšil – kronikář obce
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Místní akční skupiny pomáhají zkvalitnit život na venkově
Zlepšení kvality åivota obyvatel na venkovČ propojování místních akWpUĤ získávání a rozdČlování
dotaþních prostĜedkĤ i podpora turistického ruchu v regionu je cílem Místních aNþních skupin (MAS).
Jsou dĤleåitým þlánkem komunitnČ vedeného místního rozvoje v ýeské republice. S jejich pomocí se
opravovaly hasiþVké zbrojnice místní komunikacH knihovny sokolovny kĜíåky a kapliþky stavČly
spolkové domy KĜLštČmuzearozhledny nebo nauþné stezky. V letech 2007 aå 2013 získaly MAS na
realizaci strategických plánĤ rozvoje regionĤ z Programu rozvoje venkova (PRV) 3 miliardy korun.
V programovacím období 2014–2020 by tato þástka mČla být více neå trojnásobná. MAS se budou
novČ podílet také na budování rodinných a komunitních centHU budou podporovat sociální podnikánt
agroturistiku nebo regionální výrobu.

Mobilní aplikace
„V OBRAZE“

Vím co se děje, jsem v obraze

„Místní akþní skupiny ale nevznikly primiUQČ jen kvĤli finanþním prostĜedkĤm které mohou rozdČlovat
– to je SĜidaná hodnota“ Ĝíká SĜHGseda Národní sítČ Místní akþní skupiny ýR Václav Pošmurný.
Motivací pro zaloåení MAS a to uå od jejich vzniku v EvropČ v roce 199 je podle nČj SĜHdevším
snaha spojit partnery v regionu. MAS se pak pro nČstávají mentorem který je vede celým procesem –
poskytuje jim poradenský servis konzultace SĜL psaní projekWĤ pomáhá s jejich realizaci i zajištČním
udråLtelnostiale SĜHdevším je propojuje.
ýinnost MASek podporuje i ministr zemČdČlství Marian Jureþka: „Ministerstvo zemČdČlství vådy
podporovalo rozvoj venkovských aktivit na místní úrovni protoåe pouze lidé kWHĜt v daném území
sami åLjt mohou mít nejlepší povČdomí o konkrétních potĜebách jeho rozvoje a dalšího zvelebení.
PrávČ Místní akþní skupiny sdruåující obcH místní podnikatelH zemČdČlce i další aktéry stojí v první
linii veĜejných zájmĤ kdy se dá nČco hmatatelného ke zlepšení podmínek místních obyvatel skuteþnČ
zrealizovat. Ministerstvo zemČdČlství má bohaté zkušenosti s naplĖováním metody Leader z minulého
programovacího období a i do budoucna se jeví nabídka z Programu rozvoje venkova v tomto ohledu
jako nejatraktivnČjší a nejlépe uchopitelná. Jsme SĜLpraveni naše pĤsobení v tomto ohledu dále
vyhodnocovat a ve stĜednČdobém horizontu ješWČ vylepšovat ve prospČch Ĝešení nejpalþivČjších
problémĤ které venkov potkávajt abychom zabránili odchodu zejména mladých lidí do mČst a
venkovu vrátili jeho obraz kulturního a pĜírodního dČdictví pro celou naši spoleþnost.“
MAS je nezávislým spoleþenstvím obþanĤ neziskových organizact soukromé podnikatelské sféry a
vHĜHjné správy (obct svazkĤ obcí a státních institucí). Je zaloåena na principech místního partnerství
jehoå cílem je podpora a rozvoj venkova. Snaåí se koordinovat a sjednotit zájmy obyvatel regionĤ
které zastupují. KomunitnČ vedený místní rozvoj respektive metoda LEADER kterou MAS uplaWĖují
SĜLspívá k lepšímu zacílení podpory na pRWĜHby daného venkovského území a k rozvoji spolupráce
místních akWpUĤ Díky tomu jsou MAS dĤleåLtým þlánkem SĜL rozdČlování finanþních prostĜedkĤ
z Evropské unie i národních zdrojĤ
„Místní akþní skupiny by mČly výraznČ SĜLspívat k lepšímu åivotu v jednotlivých regionech naší
republiky a díky znalosti lokálního prostĜedí efektivnČji Ĝešit konkrétní problémy… Místní akþní skupiny
tak mají skuteþný potenciál naplnit smysl své existence a výraznČ zlepšit konkurenceschopnost
jednotlivých regionĤ³uvedla nedávno ministrynČ pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
V rámci svých aktivit vytváĜí MAS strategii rozvojH která definuje smČUy jimiå by se mČl daný region
vydat. NaplĖovat tuto strategii se pak daĜí díky partnerství a spolupráci aktivních jedincĤ a subjekWĤ
sdruåených v MAS. V programovacím období 2014–2020 se objevil nový pojem pouåívaný pro vyuåití
metody LEADER a to KomunitnČ vedený místní rozvoj (CLLD). Také jeho nástrojem je zapojení
obþanĤ na místní úrovni do hledání odpovČdí na sociální environmentální a ekonomické výzvy. Jsou
shrnuty v Strategii komunitnČ vedeného místního rozvoje (SCLLD) která se vztahuje k území dané
MAS. Realizace WČchto strategií bude financována z rĤzných fondĤ – Integrovaného operaþního
programu (IROP) Operaþního programu ZamČstnanost (OP ZAM) a Programu rozvoje venkova
(PRV).
První MAS v ýeské republice vznikly v roce 2002. V souþasnosti je jich 180 a to v územní pĤsobnosti
5 873 obct v nichå åLje 61 milionu obyvatel coå je 58 procent populace ýeské republiky. ýinnost
MAS je financována z Integrovaného regionálního operaþního programu (IROP)þOenských SĜtspČvkĤ
pĤMþkamigranty a úvČry krajĤnebo výnosy organizacekteré MAS poskytují.
MAS Uničovsko, o.p.s.
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Informace z webů obcí a měst na jednom místě. Šikovný pomocník pro
ty, kteří sledují dění v okolí a vyhledávají aktuální informace. Zkrátka
chtějí být v obraze.
I obec Medlov využívá tuto mobilní
aplikaci, která přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní
vás na nově vložené zprávy, dozvíte
se včas o pořádaných akcích, můžete
si prohlédnout fotograﬁe nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.
Aplikaci je možno si stáhnout na
webových stránkách naší obce:
www.obecmedlov.cz

Placená inzerce č. 12/1/2016

Od ledna 2017 začíná PŘÍPRAVNÝ KURZ KE STÁTNÍ MATURITĚ z anglického jazyka. Neváhejte, využijte příležitosti
a řádně se připravte. Místa jsou omezená (max 4). V případě zájmu kontaktujte paní Š. Bendovou, tel.: 724 325 840.

Placená inzerce č. 12/2/2016

Prodej a opravy počítačů
Instalace a správa Windows Serverů, databází, sítí
• 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: Milan.Kux@seznam.cz
adresa: Troubelice-Lazce 77, 783 83
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
www.obecmedlov.cz
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