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I letošní rok patřil k těm hektičtějším. Je to dáno hlavně již tradičním rozsahem investic, které v našich obcích
realizujeme. Nebudu se zabývat jednotlivými akcemi, protože o těch již bylo napsáno v průběhu roku dost. Podařilo
se toho hodně a do konce volebního období snad stihneme zrealizovat vše, co jsme slíbili. Ekonomické bilancování
hospodaření naší obce v letošním roce proběhne až začátkem roku 2018. Již dnes ale mohu říci, že jsme vynakládali
každou korunu z našeho rozpočtu s péčí řádného hospodáře. I přes řadu investic skončí náš hospodářský výsledek
přebytkem. Je to dobře, protože tak budeme moci hned začátkem příštího roku zahájit dvě velké investice, a to výstavbu inženýrských sítí pro čtyři rodinné domy v prostoru tzv. „Klabačkovo“ a určitě se pustíme do budování muzea
v Medlově. I když nešlo o investiční akci obce, je potěšující, že se po letech podařilo v Medlově otevřít penzion, který
poskytne ubytovací kapacity, které naší obci až dosud chyběly. Kromě toho však vznikly i prostory pro sportovní vyžití a důstojné prostředí pro pořádání nejrůznějších oslav a rodinných setkání. Dík za to patří panu J. Pavlíkovi z Litovle,
který penzion v Medlově vybudoval.
Dovolte mně, abych i letos veřejně poděkoval pracovníkům obecního úřadu, radním a zastupitelům, kteří významně pomohli s realizací investic. Vám občanům pak patří poděkování hlavně za to, že jste měli trpělivost s překonáním
překážek, kterých se nemůžeme při realizaci investičních akcí vyhnout. A protože nastává čas, kdy se nezadržitelně
blíží vánoční svátky, ostatně rozsvícené vánoční stromky v našich obcích jsou toho jasným důkazem, dovolte, abych
všem popřál příjemné prožití těchto svátků, našim dětem bohatou nadílku pod stromečkem a společně pak nám všem
hlavně hodně zdraví a osobní pohody.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA * * * *
J

Kopečková Štefanie
Hoﬃngerová Libuše
Kačalová Marie
Sedláčková Anna
Berková Bohuslava
Habusta Heribert

89 let
86 let
85 let
84 let
82 let
78 let

Běleš Gustav
Odložil Emil
Štefek Lubomír
Dražná Milada
Hrdlička Josef
Bittner Oldřich

Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Králová
Medlov

78 let
77 let
74 let
72 let
70 let
70 let

Králová
Medlov
Králová
Hlivice
Medlov
Medlov

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

Ú
Opustila nás paní Jarmila Králová
a Alžběta Gregovská z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

* * * *

RADNICE

* * * *

PRACOVNÍ DOBA NA OBECNÍM ÚŘADĚ V MEDLOVĚ BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Pondělí
25. 12. 2017
zavřeno
Čtvrtek
28. 12. 2017
8:00 - 12:00 hod.
Úterý
26. 12. 2017
zavřeno
Pátek
29. 12. 2017
8:00 - 12:00 hod.
Středa
27. 12. 2017
8:00 - 12:00 hod.
Svoz plastového odpadu proběhne v úterý dne 19. 12. 2017. 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.

POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB
VE FARNÍM KOSTELE SV. PETRA A PAVLA
V MEDLOVĚ 2017
24.12.

Štědrý den – 15:00 hod. – vánoční mše svatá,
při které budou zpívat děti s rodiči
25.12.
Slavnost Narození Krista – 9:30 hod.
26.12.
Svátek sv. Štěpána – 9:30 hod.
31.12.
Svátek Svaté Rodiny – 9:30 hod. – obnova manželských slibů
1.1. Nový rok Slavnost Matky Boží Panny Marie – 9:30 hod.
Jesličky – 25.12. a 26.12. – 14:00 – 15:00 hod.
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Jelikož se blíží zimní čas, sešli jsme se společně opět s dětmi symbolicky uspat broučky. Tradiční uspávání broučků pořádal Spolek
rodičů a přátel ZŠ a MŠ v Medlově ve spolupráci s Obcí Medlov v sobotu 4.11.2017 na Skalkách.
I letos prostředí Skalek navštívilo spoustu malých i velkých berušek, světlušek, mravenečků a jiných malých broučků. Jak je zvykem, byl pro děti nachystán teplý čaj i balíček s pečivem
a špekáčkem, který si mohly spolu s rodiči opéci u plápolajícího ohně. Samozřejmě nechyběl ani náš očekávaný horký
svařáček. Dětem i dospělým byly nabídnuty domácí zdobené
perníčky, které upekly a společně nazdobily maminky z našeho spolku. Svou oblibu si získala i dýňová polévka, kterou jste
mohli ochutnat.
Zábavou pro děti bylo absolvování disciplín, za které děti získaly sladké odměny od našich ochotných maminek v kostýmech. Děti dostávaly odměnu za namalovaný obrázek jakéhokoliv broučka. Každý obrázek byl vyvěšen na obdiv ostatním.
Celou akci nám zpříjemňovaly písničky s tématem broučků
a nechybělo každoroční vystoupení dětí z MŠ pod vedením
jejich učitelek. Společně jsme uspali broučky a zlatým klíčem
jsme uzamkli les. Jakmile se setmělo, všichni rozsvítili své
lampióny a za jeho záře jsme uskutečnili průvod Medlovem, který byl zakončen překvapením. Letos to byl ohňostroj s doprovodem
hudby, který nám ozářil oblohu do několika barev. Pevně věříme, že se akce líbila nejen dětem, ale také dospělým a že tím nejkrásnějším zážitkem je společně strávený čas se svými dětmi a jejich přáteli.
Na závěr chceme poděkovat VŠEM našim rodičům za pomoc a podporu, díky kterým můžeme naše akce pořádat. Také velké poděkování nesmí chybět našim sponzorům jako je Obec Medlov, MESPOL Medlov a.s., MELITES spol. s r.o., O. Dragounovi, AMK
Medlov a Morava Wood Products s.r.o.
Zdeňka Urbánková,
za Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ v Medlově

Kulturní komise Obce Medlov
vás srdečně zve na

vánoční
koncert
v pátek 22.12.2017
v 17 hodin v DPS (směr Úsov).
Přijďte si zpříjemnit předvánoční
čas poslechem známých
i méně známých melodií
v podání místního hudebního
souboru MedHÚZa

OBECNÍ ÚŘAD MEDLOV, KULTURNÍ KOMISE OBCE
MEDLOV VE SPOLUPRÁCI S FARNOSTÍ MEDLOV

vás srdečně zvou na tradiční

TŘÍKRÁLOVÝ
KONCERT
v neděli 7. ledna 2018
v 15 hodin v kostele
sv. Petra a Pavla v Medlově
Vystoupí:
ŠUM ŠUM - pěvecký sbor ze Šumvaldu
Žáci 2. a 4. třídy ZŠ s pásmem "Vánoční ťukání"
MedHÚZa - místní hudební soubor rodičů a dětí
ˇ
DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ BUDE VĚNOVÁNO
NA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU
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V podvečer 27. října jsme uspořádali pro děti první Halloweenskou stezku odvahy. Akce začínala od 18 h. a konala se na hřišti SK Králová, které bylo speciálně nasvícené krásnými dýněmi
a 50 svíčkami. Pro menší i větší účastníky bylo připraveno osm
stanovišť. Zasoutěžit si přiletěl jeden netopýr, nepočítaně čarodějnic, duchové a malé princezny a několik broučků. Děti musely prokázat odvahu (vypitím lektvarů, poznání pavouků a hadů
po hmatu) i mrštnost (letem na koštěti, trefováním do „duchařských“ plechovek), trpělivost (při malování na obličej), znalosti
(počítáním „duchů“ a skládáním puzzle) a kreativitu (vytvoření
masky). Na cestu si někteří svítili lampionem.
I když počasí zrovna nebylo pro akci pod širým nebem nejvhodnější, přesto přišlo 31 odvážlivců, kteří si odnesli diplom
za splnění všech úkolů a vlastnoručně vyrobenou masku. Každý účastník dostal dětský punč na zahřátí, špekáček na opečení
u ohně a malou sladkost. To vše díky přispění provozovatelů
skládky Eko-Unimed v Medlově. Členové SK Králová připravili pro dospělé dobroty z udírny a samozřejmě nechybělo něco
na zahřátí. Na obsluze stanovišť a vydlabání dýní se podílelo
mnoho šikovných rukou z Králové (Růženka Kurucová, Miluška
a Simonka Rolandovy, Hanka Seichterová, Lenka Škulavíková,
Romana Janků, Marta Haisová) i ze Zadního Újezda (Lenka
Brachtlová). Všem děkujeme za pomoc a věřím, že se na tu příští
stezku už počasí umoudří.

K

Při přípravě již zmiňované stezky odvahy přišel nápad setkat se
ještě jednou a společně si něco pěkného vyrobit na Vánoce. Anebo si jen vyměnit nápady a rady pro nadcházejí předvánoční čas.
Setkání se uskutečnilo 17. listopadu v podvečer v prostorách obchodu a bistra paní Evy Trnkové v Králové. V plánu bylo vyrobit
vánoční svícen a stromeček a dále si každý mohl přinést dekorace
pro vlastní tvorbu. O nákup základních dekorací a potřeb se postarala Katka Skřebská. Tvoření nám šlo snadno, protože jsme si
k tomu udělali výborné svařené víno a nechyběly koledy, které
dodaly atmosféru. Další setkání bude před Velikonocemi a tímto
bychom chtěly oslovit další zájemce z Králové, přidejte se k nám.
za organizátory Kateřina Skřebská a Věra Studená

Z Š a M Š M e d l o v
vás všechny srdečně zve v neděli

17. prosince 2017 v 15 hodin

do sálu Obecního domu v Medlově na

ADVENTNÍ VYSTOUPENÍ
dětí z místní mateřské školy
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Křišťálová kopačka pro nejužitečnějšího hráče:
David Zmund (předává Petr Uličný)

11. listopadu oslavila kopaná v Medlově 70. výročí od svého vzniku (přesně to bylo 22. června 1947). Slavnostního galavečeru se
zúčastnila řada hráčů a funkcionářů současnosti, ale i minulosti.
Z hostů pak nejvíce zaujal všechny přítomné pan Petr Uličný, který se stal kmotrem knihy, kterou
společnými silami připravili starosta obce Ing. Jan Zahradníček
a pan Miroslav Pytlíček. Máme
tak textově a obrazově shrnuto
celé období medlovské kopané
až do současnosti.
Na setkání bylo oceněno také
10 osobností medlovské kopané.
V jednom případě (Josef Gregovský) in memoriam. Zvláštní cenu
starosty obce – křišťálovou kopačku - pro nejužitečnějšího hráče posledního desetiletí převzal
od Petra Uličného náš brankář
David Zmund. Všem do dalších
let činnosti přejeme hodně zdaru.
Oceněné osobnosti: Horní řada - J. Bahounek, F. Macejko, M. Pytlíček, J. Rozsypal, J. Šotola, J. Toman
J.Gregovský in memorian (ocenění převzala dcera K. Cupalová), O. Štoppl, J. Trunda, J. Štoppl
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Kruh přátel hudby, Obecní úřad Medlov
a Nadace Českého hudebního fondu
pořádají v pátek

k
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15. prosince 2017 v 17 hodin
v kulturním sále
na Obecním úřadě v Medlově

Fotbalový Klub Medlov zve na

TRADIČNÍ SPORTOVNÍ PLES

koncert
na kterém vystoupí

6. ledna 2018

Martin H r o c h - cembalo

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

Josef J a n d a - viola

Předprodej:

Návštěva koncertu a především poslech cembala
- úžasného královského nástroje, jistě umocní
atmosféru blížících se vánočních svátků.

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

Srdečně zvou pořadatelé !!!

OBECNÍ ÚŘAD MEDLOV
pořádá v pátek

12. 1. 2018
od 20:00 hod.

Přátelé drobného hazardu z Hlivic a Králové
pořádají ve spolupráci s obcí Medlov tradiční

v prostorách
Obecního domu
v Medlově

TŘÍKRÁLOVÝ
TURNAJ
V MARIÁŠI

XVII. SPOLEČENSKÝ
OBECNÍ PLES

V sobotu
6. ledna 2018

K poslechu i tanci hraje
MEFISTO z Mohelnice.
Bude připravena bohatá tombola.
Vstupné: 120,-Kč
Vstupenky je možné zakoupit od pondělí
18. 12. 2017 na podatelně obecního úřadu.

jsou do hostince

U Konrádů v Králové

zváni všichni vyznavači této ušlechtilé zábavy.
Zápis účastníků je od 13:00,
vlastní klání pak začne ve 13:30.
Za pořadatele srdečně zve Alexandr Pavelka.
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ŠKOLNÍ

ZPRAVODAJ

Prázdniny ve školním roce 2017/2018
Vánoční 23. prosince 2017 - 2. ledna 2018
Pololetní 2. února 2018
Jarní 5. - 11. března 2018
Velikonoční 29. - 30. března 2018
Hlavní 2. července - 31. srpna 2018
Mgr. Jitka Zíková

H
V pondělí 6. listopadu se šesťáci dozvěděli mnoho zajímavostí od profesionálních
hasičů z Uničova. Například, že se dělí na dobrovolné, profesionální a podnikové, že pracují na 24hodinové směny a po nich mají dva dny volna. Vyjet musí do
dvou minut od ohlášení události. Hasiči zasahují nejčastěji u dopravních nehod
(v Uničově před 20 lety vyjížděli k 80 a dnes až ke 300 nehodám ročně!), zasahují u tornád, povodní, kontaminací, výbuchů, u otevírání bytů, porouchaných
výtahů apod. Dále jsme si řekli, na jaká čísla (112, 150, 155, 158) a jakým způsobem voláme o pomoc (nejlépe stát u místa, kde hoří), vysvětlili jsme si vlastnosti ohně a kouře, dozvěděli jsme se, jak se zachovat, pokud sami hoříme, jak
postupovat při popáleninách (chladit). Hasiči doporučovali zakoupit do každého
domu či bytu požární hlásič-malou věcičku, která často zachraňuje nejen majetek,
ale i lidské životy. V druhé polovině přednášky jsme soutěžili, bavili jsme se dále
o sirénách a požárních poplaších, balili jsme si evakuační zavazadlo a zkoušeli
hasičskou výzbroj.
Přednáška nám přinesla mnoho nového a my za ni velmi děkujeme!
Mgr. Jitka Zíková
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Děti z 1. stupně naší školy měly možnost zhlédnout představení, které pro ně
připravila zkušená lektorka z Červeného kříže Prostějov. Smyslem programu
bylo hravou a zábavnou formou naučit základy první pomoci při nejrůznějších
úrazech. Viděli jsme tak tržnou a řeznou ránou a zabodnutý střep v ruce. Nutno dodat, že paní lektorka uměla velmi věrohodně zranění namaskovat, takže
jsme si prohlédli, jak úraz skutečně vypadá. Děti se formou básniček a písniček
naučily úraz ošetřit. Formou soutěží
a praktického vyzkoušení se holky
a kluci zapojili do děje a získali základy v poskytování první pomoci. Tato
dovednost se jim jistě bude v životě
hodit.
Mgr. Jarmila Smyčková

C
Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 byl přeplněný sál uničovského kina svědkem dalšího medlovského triumfu! Pěvecké soutěže Carusošou aneb Talent roku 2017 pořádané DDM v Uničově se letos zúčastnili žáci 7. třídy Michaela Bittnerová a Lukáš Lacko, loňský vítěz své
kategorie. V červnu minulého roku proběhl předvýběr a do kina se dostalo 28 pěvců. Sou7

pokračování na str. 8

dokončení ze str. 7

těžilo se v kategoriích jednotlivec I.st.ZŠ, jednotlivec II.st.ZŠ, skupiny I. a II. st. ZŠ. V sále byla jako vždy skvělá atmosféra, soutěž
moderoval Václav Outrata a v porotě zasedli Hana Malovaná, Libor Geier a Martin Šafařík, od něhož jsme v průběhu soutěže slyšeli
dvě skladby. Musím říct, že všechna kola byla velmi vyrovnaná. Zazněly skladby jako Holky z naší školky, Káča našla ptáče, písně
od Kristýny, skladba V pekle sudy válej apod. Naši žáci zazpívali Vloupám se opravdu skvěle, až na technický kiks na konci skladby,
což nebylo jejich vinou. Do poslední chvíle jsme si nebyli jisti výsledkem. Na konečném vyhlášení výsledků se však oba naši žáci
umístili na prvním místě ve své kategorii. Obrovský úspěch! Oběma patří velký dík za reprezentaci školy, já jim z celého srdce
děkuji za jejich úsilí a píli, které tak vynikajícím způsobem zúročili v letošním kole pěvecké soutěže. Těším se na další medlovské
talenty příští rok.
Mgr. Jitka Zíková
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V polovině listopadu si děti z I. stupně naší školy užily výborného divadelního představení s názvem Africká pohádka aneb Pozoruhodná dobrodružství doktora Holuba, které nám do Medlova přijeli zahrát herci
z královéhradeckého Divadélka pro školy K. Čapka. Děti se velmi bavily při tomto loutkohereckém představení o životě afrických zvířat, ztvárněných netradičními loutkami. Dobrou náladu v hledišti ještě umocňovaly výborné výkony obou herců, kteří vtipně vtáhli malé diváky přímo
do děje, kde byl hlavní postavou známý český cestovatel a dobrodruh
Emil Holub, vyprávějící o svých zážitcích z cest po Africe. Spolu s ním
a jeho opičím kamarádem Pepou jsme prožívali veselé příběhy plné překvapení, například když léčil nastydlého slona, pomatenou žirafu nebo
mrzutého lva anebo když s jejich pomocí pěkně prohnal hloupého lovce
divokých zvířat. Z celého představení se tak děti zábavnou a veselou
formou dozvěděly něco o afrických zvířatech i o dosud možná pro ně ne
tak známém českém cestovateli.
Mgr. Ivana Lachnitová

SRDEČNĚ ZVEME RODIČE, PRARODIČE, KAMARÁDY I ZNÁMÉ NA

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT,
KTERÝ SE USKUTEČNÍ V KOSTELE
SV. PETRA A PAVLA V MEDLOVĚ
DNE 7. LEDNA 2018 V 15 HODIN.
Součástí bude i pásmo s názvem

„Vánoční ťukání“
žáků 2. a 4. třídy ZŠ Medlov

ZPRAVODAJ OBCE MEDLOV vydává Obec Medlov, č. p. 300, 783 91 Medlov, IČ: 575666, DIČ: CZ00575666,
tel.: 585 001 221, www.obecmedlov.cz, periodický tisk územního samosprávného celku, nákladem 650 výtisků,
Redakční uzávěrka je vždy 30. den v měsíci, kdy je možno na Obecní úřad v Medlově odevzdat příspěvky
v elektronické podobě nebo zaslat na emailovou adresu: podatelna@obecmedlov.cz
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