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* * * *

Již delší dobu se občané ptají, jak bude v naší obci řešena likvidace bio odpadů. Někdo si pořídil kompostér, jiný odkládá zbytky
na hnojiště. Ne každý má ale takovou možnost.
Svoz bio odpadu již brzy v naší obci bude realitou. Díky projektu naší skládky získá každá domácnost zdarma jednu popelnici,
která bude určena pro svoz zbytků zeleniny a ovoce (jádřince, listy a nať ze zeleniny, slupky z brambor a citrusových plodů, apod.),
čajového odpadu a čajových sáčků, kávové sedliny, skořápek z vajíček a zbytku potravin rostlinného původu. Do nádob bude možné
ale také umístit odpady rostlinného původu jako je posekaná tráva, listí, zbytky rostlin, listy a kořeny zeleniny, plevel, květiny, kousky keřů do velikostí 30 cm, seno, slámu, apod.
Je potřeba ale také upozornit dopředu na to, že do těchto nádob nebude možné odkládat zbytky jídel, oleje, maso, uhynulá zvířata,
biologicky nerozložitelné a ostatní odpady (např. papír, plasty, sklo, kovy,….).
Nádoby na bioodpad obdržíme pravděpodobně koncem listopadu letošního roku. Poté budou distribuovány do jednotlivých
domácností. Vlastní svoz bude zajištěn každý sudý týden počínaje pátkem 6.4.2018 a bude probíhat až do 16.11.2018. V zimních
měsících tedy tento svoz nebude zajišťován.
Věřím, že se naučíme třídit další složku odpadů, která nepatří na skládku. V tento den nebudou sváženy také žádné další pytle,
které si občané zvykli odkládat k popelnicím. Stejně tak v rámci tohoto svozu nebude vysypána žádná jiná popelnice, než hnědá
s nálepkou pro svoz bio odpadu.
Věřím, že se nám tento způsob likvidace osvědčí a občané si na něho velmi rychle zvyknou.

* * * *

RADNICE

* * * *

VÝSLEDKY VOLEB
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 20. – 21. 10. 2017
CELKEM

Medlov

Králová

Hlivice

Zadní Újezd

1.271

860

190

142

79

Počet volících občanů

696

480

99

63

54

Platné hlasy

690

475

98

63

54

54,76 %

55,81%

52,11 %

44,37 %

68,35%

Celkový počet zapsaných voličů

% účast občanů ve volbách
Pořadí STRANA

Počet hlasů CELKEM

Medlov

Králová

Hlivice Z. Újezd

1.

Ano 2011

239

34,63%

176

29

23

11

2.

Komunistická str. Čech a Moravy

85

12,31%

53

20

6

6

3.

Svob. a př. dem. - T. Okamura (SPD)

75

10,86%

46

10

11

8

4.

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

71

10,28%

44

5

3

19

1
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dokončení ze str. 1

5.

Česká str. sociálně demokrat.

50

7,24%

25

16

5

4

6.

Česká pirátská strana

49

7,10%

36

6

6

1

7.

Občanská demokratická strana

41

5,94%

38

1

2

0

8.

TOP 09

20

2,89%

14

2

2

2

9.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

18

2,60%

12

3

2

1

10.

Strana svobodných občanů

12

1,73%

6

3

2

1

11.

Strana zelených

7

1,01%

6

0

0

1

12.

Řád národa – Vlastenecká unie

6

0,86%

6

0

0

0

13.

Blok proti islam. - Obran. domova

3

0,43%

3

0

0

0

14.

SPORTOVCI

3

0,43%

3

0

0

0

15.

Dělnic. str. sociální spravedl.

3

0,43%

2

1

0

0

16.

Radostné Česko

2

0,28%

2

0

0

0

17.

ROZUMNÍ - stop migraci, diktát. EU

2

0,28%

1

1

0

0

18.

Občanská demokratická aliance

1

0,14%

1

0

0

0

19.

SPR - Republ. str. Čsl. M. Sládka

1

0,14%

0

0

1

0

20.

REALISTÉ

1

0,14%

0

1

0

0

21.

Strana Práv Občanů

1

0,14%

1

0

0

0

Výsledky dalších stran v tabulce nejsou uvedeny (nedostaly žádný hlas). Celkové výsledky jsou zveřejněny na www.volby.cz.

Svoz plastového odpadu proběhne v úterý dne 21. 11. 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.

* * * *

SPOLEČENSKÁ KRONIKA * * * *

J
Valentová Marie
Macejko František
Hamplová Jaroslava
Kolda Jaroslav
Kopp Lothar
Zahradníčková Anna
Štětinová Zdeňka
Kuruc Peter
Mertová Františka
Vyroubalová Růžena

86 let
81 let
79 let
77 let
77 let
77 let
75 let
74 let
73 let
70 let

Ú

Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Králová
Medlov
Medlov
Králová
Medlov
Medlov

Opustila nás paní Jarmila Běhůnková z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

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

V prvním říjnovém týdnu proběhl v medlovské tělocvičně ﬂorbalový kurz, který byl součástí projektu č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_00
9/0000529. V neděli v podvečer přijelo do Medlova 15 dětí a 2 vychovatelé z polského Borówa, aby již v pondělí ráno společně s 15
dětmi z medlovské školy nastoupili na trénink-kurz ﬂorbalu pod vedením dvou odborných instruktorů. Krom ﬂorbalu byly dětem
připraveny i jiné aktivity a to návštěva plaveckého bazénu v Uničově a v dalším dni si děti vyšláply na uničovskou radnici a navštívily
muzeum vězeňství-Šatlava v Uničově. Ve čtvrtek se konal velký ﬂorbalový turnaj, na který byly pozvány další 4 ﬂorbalová družstva
z okolních škol (Mohelnice, Dlouhá Loučka, Libina a Paseka). Každé družstvo obdrželo za umístění pohár a pohár obdržel i nejlepší
brankář a nejlepší střelec z turnaje. Vícedenní trávení společného času bylo velmi přínosné pro všechny zúčastněné, umožnilo rozvoj
vztahů, navázání osobního přátelství.
Můžeme konstatovat, že s naším polským partnerem máme velice dobré vztahy a už nyní se těšíme na další společné aktivity.
Ing. Marcela Berger Smrčková, manažer projektu

„P

T

M

“

Další ročník „Pochodu slováckými vinohrady“ je za námi. Pochod se vždy koná první sobotu v měsíci
říjnu. Letos se konal 41. ročník. Z Medlova jsme se vydali do oblasti Podluží kolem Hodonína již potřetí.
Zájem o tuto turistickou akci byl velký.
Když jsme se v neděli po zájezdu probouzeli a podívali se z okna ven, kde pršelo, nejeden z nás si řekl:
„Počasí nám opravdu přálo!!!“ Ještě v noci z pátku na sobotu pršelo. V sobotu ráno, jako mávnutím kouzelného proutku, nádherné slunečné počasí. Chladné, ale nádherné. Všichni v autobuse byli natěšení a nebylo
jich tentokrát málo. Vždyť se přihlásilo 100 turistů z Medlova a okolí. Autobusy vyjely z medlovské návsi
v 6,00 hodin. Další zastávkou byl Uničov, Litovel a Olomouc. Pak už jsme nabrali přímý směr Hodonín
a Dolní Bojanovice, kde jsou místa startu. V Hodoníně jsou to trasy 14 a 21 km, V Dolních Bojanovicích
mají start trasy 6 a 13 km. Stejně jako v loňském roce, i letos odstartovali všichni turisté z našeho zájezdu
v Dolních Bojanovicích, z foyer kulturního domu. Když jsme z autobusu vystupovali, kolem kulturního
domu se to hemžilo turisty. Podle poznávacích značek autobusů přijeli turisté z mnoha koutů naší republiky.
Každý rok se zde sejde přes 2 tisíce turistů. Organizace pochodu je na výborné úrovni. Registrace tedy proběhla bez problémů a my
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mohli vyrazit na zvolenou trať. Hned začátek trasy nás zavedl do sklepní uličky, kde vinaři nabízí své produkty a další občerstvení.
Vládne zde pohodová atmosféra, která je příležitostí k setkání se známými kamarády turisty a příležitostí k seznámení s dalšími. Rádi
jsme si popovídali s kamarády z KČT Velké Opatovice, kam každý rok, první sobotu v únoru, jezdíme na jejich pochod „Opatovské
šmajd“. Potěšilo nás, že do svého turistického kalendáře 2018, zařadí „Josefovský pochod“, který budeme v Medlově pořádat 17.
března 2018. Už teď se těšíme na jejich návštěvu v Medlově. Atmosféra ve sklepní uličce byla parádní, ale museli jsme dál. Čekali
nás další kilometry. Ti, kteří si vybrali trasu 6 km, šli k cíli k vinným sklepům Nechory přes Josefov. Ten, kdo si vybral trasu 13 km
šel přes Starý Poddvorov, Nový Poddvorov a rozhlednu Na Podluží. V cíli každý účastník obdržel pamětní list. Cíl, to je opět místo,
kde vládne pohodová atmosféra. Turisté si jí opravdu užívají. I příjemné věci někdy končí a my se vydali k našim autobusům, které
parkovaly půl kilometrů od cíle pochodu.
Že je Pochod slováckými vinohrady oblíbený mezi turisty, je vidět každý rok. S ohledem na termín konání, je takovou příjemnou
tečkou za končící turistickou sezónou. Ne jinak je tomu mezi námi. Letošní ročník se všem velmi líbil. Určitě se všichni těšíme na
příští ročník. Mezi tím nás však čeká, během následujícího roku, mnoho dalších turistických akcí. Tou první je předvánoční setkání
turistů z Medlova a okolí, které pořádá náš turistický spolek pod názvem „Mikulášský pochod“ v sobotu 2. prosince 2017.
Pavel Pospíšil – Spolek Turisté Medlov

https://www.turistemedlov.cz/

Obec Medlov a občané z místní části Králová
Vás srdečně zvou na

VEČER S MIKULÁŠEM
Zveme všechny děti v úterý

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU V HLIVICÍCH

5. prosince 2017 v 17:00 hod.

pátek 1. 12. 2017 od 16:30 hod.

na náves v Králové, kde na ně u rozsvěceného stromečku bude čekat
Mikuláš, anděl a pro ty zlobivější i čert.
Připravte si básničky, písničky a určitě Vás za ně Mikuláš odmění.
Nebude chybět opět něco na zahřátí, jak pro děti, tak i pro dospělé.

Hlivičtí školáci vystoupí
s pásmem koled, pro děti i dospělé
bude připraveno něco pro zahřátí.

Těší se pořadatelé

Jsou zváni všichni lidé dobré vůle.
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Obecní úřad Medlov a občané z místní části Králová
Vás srdečně zvou na

ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMEČKU

Obecní úřad Medlov
a Kulturní komise obce Medlov Vás zvou na

ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

které se bude konat na návsi u pomníku v Králové

dne 2. 12. 2017 v 16.30 hod.

v neděli 3. 12. 2017 v 16:30 hod.

Zveme všechny, kteří si chtějí přiblížit
atmosféru nastávajících Vánočních svátků.
Na zahřátí bude připraven, jako vždy,
speciální královecký punč, pro děti dětský
punč a něco malého k zakousnutí.
Děti ze školy nás potěší
připraveným kulturním programem.

u Obecního úřadu v Medlově

Vystoupení si připravili trubači Vojta Konrád,
Karolína Vrzalová a členové ochotnického spolku
MedlOchoDi.
Pro děti budou připraveny perníčky, na zahřátí čaj
a dospělí si budou moci zakoupit punč.
Srdečně zvou pořadatelé!!!
5

Spolek Turisté Medlov pořádá

Mikulášský
pochod 2017
(předvánoční setkání turistů)

v sobotu 2. 12. 2017
Start: 10.30

hod - Klubovna spolku (budova bývalé pekárny)
Cíl: Klubovna spolku (budova bývalé pekárny)
Trasa: Medlov - Zadní Újezd - Holubice
Klopina - Úsov zámek - Medlov
13.00 hod: zimní návštěva zámku v Úsově pro
skupinu pochodu (vstupné si hradí každý účastník sám)
Informace: https://www.turistemedlov.cz

* * * *

SPORT * * * *

ÚAMK-MEDLOV

Kulturní komise Obce Medlov Vás všechny
srdečně zve na tradiční

VÁNOČNÍ
DÍLNIČKU
2. adventní neděle

Sezóna 2017 se blíží k cíli a my se můžeme pochlubit skvělými
výkony a výsledky našich členů. Bikros - Pavel a Antonín Vyroubalovi BMX-kategorie Boys 11-12 let. Českomoravský pohár,
seriál 8 závodů Pavel 6. místo, Tonda 2. místo, Moravská liga,
seriál 11 závodů Pavel 5. místo, Tonda 1. místo. Motocross - Monika Vaníčková PITBIKE – seriál závodů Moravia cup, smíšená
kategorie 6. místo, kategorie Dámy 2. místo. Adam Dušek - Mezinárodní mistrovství České republiky juniorů 11. místo. Silniční
moto - Alois Petrovský – přebor České republiky v jízdě pravidelnosti historických závodních motocyklů 2. místo na stroji Suzuki
GS 1000. Účast v přeboru ČR FLATTRACK (americká plochá
dráha) ve třídě veterán s motocyklem JAWA 350 – 5. místo.
V letošní sezoně 2017 podnikla naše mototuristická sekce AMK
Medlov mimo několika jiných kratších výletů, desetidenní trip v
délce 3500km. Navštívili jsme naši oblíbenou destinaci, kde jsme
tradičně vyhledali množství horských zakroucených cestiček.
Naše trasa vedla přes Julské Alpy ve Slovinsku, Dolomiti, oblast
kolem Lago Di Garda v Itálii a částečně rakouskými Alpami s perličkou- Národním parkem Nöckberge a vyhlídkovou vysokohorskou silnicí Nöckalmstraße. Výprava proběhla v naprosté pohodě
a navzdory nepříznivé předpovědi i za pěkného počasí.

10. prosince 2017 od 15 hodin
na malém sále Obecního domu
v Medlově.
Na dě t i i do s pě lé
se t ě š í p oř adat e lé.

Antonín Vyroubal, za ÚAMK Medlov
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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

Š
Již několikátý školní rok je naše škola zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“. Základním cílem tohoto projektu je přispět
k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací
návyk ve výživě dětí, bojovat proti dětské obezitě a zvrátit klesající
spotřebu ovoce a zeleniny. Od tohoto školního roku došlo k rozšíření
projektu a ovoce a zeleninu dostávají zdarma žáci 1. až 9. třídy. Naší
škole dodává tyto vitamíny ﬁrma MK Fruit ze Šumperka. Všechno
ovoce a zelenina, včetně balených ovocných a zeleninových šťáv, je
bez konzervantů, přidaného cukru, soli, tuku a sladidel. Žáci dvakrát
měsíčně obdrží ovocný nebo zeleninový balíček. V září děti například ochutnaly 100% jablečnou šťávu, švestky a nektarinku. Více
informací o tomto „Školním projektu“ naleznete na www.ovocedoskol.cz nebo na www.mkfruit.cz.
Mgr. Barbora Vanková

P
I v letošním roce se mohli žáci 9. tříd, ale nejen oni, zúčastnit BURZY
PRÁCE A VZDĚLÁNÍ, která se konala v úterý 17.10. 2017 od 9 -17
hod. na výstavišti Flora Olomouc, pavilon A. Dozvěděli se, které profese jsou a budou žádané, jaké obory se vyplatí studovat, popř. které ﬁrmy
hledají zaměstnance.
Další možností, kde se dá dozvědět více o nabídce středních škol, je prezenční výstava oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol Olomouckého kraje Scholaris 2017, která se koná ve dnech 22.-23.11. 2017
v Olomouci na Střední škole polytechnické Olomouc, Rooseveltova 79.
Mgr. Hana Heinzová

I
Se začátkem nového školního roku přivítaly žáky ve škole i vychovatelky školní družiny. Kapacita družiny je i letos plně obsazena,
přihlášeno je tedy 40 dětí (většinou z 1. a 2. třídy). Veškeré informace o družině najdou rodiče jednak na stránkách školy, také na
nástěnce ve vestibulu školy, a dále v deníčku, který obdrželo každé dítě při nástupu do družiny. (Deníčky vlastnoručně vyrobila
a ozdobila paní vychovatelka Věra, je moc šikovná!) Znovu upozorňujeme a prosíme rodiče, aby si děti vyzvedávali po vyučování
v 11.15 a 12.10 hod., dále po obědě ve 13.00 hod. a pak až ve 14.30. Pokud budete nutně potřebovat vyzvednout dítě v jinou dobu,
vyjdeme vstříc. Děti se i letos mohou přihlásit do zájmových kroužků, které budou probíhat v rámci družiny. Od letoška ale s malou
změnou - necháme na dětech, aby si zvolily, zda dnes půjdou do kroužku, anebo raději třeba na procházku. Chtěly bychom, aby děti
navštěvovaly kroužky proto, že je to baví, a ne proto, že musí. Věřte, že pohled na otráveného a znuděného Josífka, který vzteky
ohryzává pastelku a stejně nic pořádného nenamaluje, stojí opravdu za to!
Malý přehled kroužků: V pondělí probíhají pod vedením paní Štěpánky Bendové lekce angličtiny. Protože se děti v lekcích střídají, zůstáváme v družině. Ostatní děti si hrají, sledují pohádky na DVD.
V úterý bude výtvarný kroužek Dovedné ruce. Zde děti kreslí, malují, modelují, pracují s nejrůznějšími materiály. I v letošním roce
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se žáci se svými výtvory zapojí do nejrůznějších soutěží. Připomínáme, že vloni se dílka našich dětí umístila téměř v každé soutěži
na předních místech. Děti, které nepůjdou do kroužku, odcházejí s druhou paní vychovatelkou ven, příp. mají jiný program.
Ve středu budeme sportovat, a to buď venku, nebo v hale. V současné době probíhají jednání s vedením organizace SOKOL o tom,
zda by žáci naší družiny mohli nacvičovat skladbu na Všesokolský slet v Praze. Budeme upřesňovat.
Čtvrtek máme vyhrazený pro pěvecký kroužek, děti budou zpívat písničky z oblíbených pohádek a pomalu začneme nacvičovat
vánoční písně a koledy. A opět - děti, které nebudou v kroužku, budou mít jiný program.
V pátek máme k dispozici učebnu s počítači, také bychom se chtěly s dětmi i nadále věnovat dopravní výchově.
Pro děti chystáme i několik větších akcí: tradiční zdobení a pečení vánočních perníčků, maškarní karneval, v rámci Dne Země pomůžeme uklidit Skalky. A protože se nám podařilo jakžtakž se vzpamatovat z loňské akce ,,Přespání v družině“, pro velký úspěch
si ji na jaře zopakujeme! Každý den, pokud počasí dovolí, chodíme s dětmi ven. Buď jdeme na procházku po obci, nebo využíváme
místní hřiště, ale nejraději pobýváme na Skalkách. Děti mají možnost zahrát si nejrůznější hry a pořádně se proběhnout na čerstvém
vzduchu. Je pravda, že se u toho občas „trošku“ ušpiní. Z tohoto důvodu dejte dětem, prosím, vhodné oblečení na ven. Pravidelně
dětem předčítáme z dětských knih, v družině mají možnost vybrat si z velkého počtu hraček, stolních a naučných her.
Zkrátka - snažíme se, aby družina nefungovala jen jako nějaké ,,odkladiště“ a ,,čekárna na rodiče“, ale aby se tam kluci a holky cítili
hezky, aby se zabavili, a když se i něco nového naučí, vůbec to nebude na škodu.
Závěrem bychom chtěly (i jménem dětí) mnohokrát poděkovat vedení školy za zakoupení nového krásného koberce a za úpravu
dlažby v družině.
Petra Cabáková

I
MLÉKO DO ŠKOL
V rámci celostátního projektu MLÉKO DO ŠKOL má nově každý žák
základní školy nárok na neochucené mléko zdarma. Během září i října
2017 jsou to vždy dva kusy mléka pro každého žáka I. a II. stupně naší
školy, v dalších měsících se toto množství zřejmě zvýší na čtyři kusy
za měsíc. Dále bude také možné objednat si i částečně státem dotované
ochucené mléko, o čemž budou žáci včas informováni a bude jim nabídnuta objednávka těchto produktů.
Mgr. Ivana Lachnitová

S
I v tomto školním roce se mohou naši žáci zapojit do různých sběrových aktivit: SBĚR BATERIÍ
(projekt RECYKLOHRANÍ) - recyklační program realizovaný pod záštitou MŠMT České republiky, který je zaměřený na sběr použitých baterií (sbíráme baterie: ze svítilen, hraček, elektroniky,
dálkových ovladačů, mp3 přehrávačů, mobilních telefonů, atd.). SBĚR STARÉHO PAPÍRU
- každoroční soutěž ve sběru starého papíru (proběhne na konci května 2018). SBĚR PET
VÍČEK – program zaměřený na podporu handicapovaných dětí.
Mgr. Bc. Kateřina Antesová

CHTĚLA BYCH NA TOMTO MÍSTĚ ZE SRDCE PODĚKOVAT VŠEM ŽÁKŮM
A JEJICH RODIČŮM ZA NEZIŠTNOU POMOC VE FORMĚ SBÍRKY PLYŠOVÝCH HRAČEK PRO CHARITU V PROSTĚJOVĚ. MOC DĚKUJEME ZA
TENTO DOBRÝ SKUTEK.
Mgr. Jitka Zíková
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