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Milí spoluobčané.

Máme tu čtvrtý měsíc v roce. Duben
je měsícem, který v nás již vyvolává
jarní náladu, měsícem ve znamení velikonočních svátků. Slavíme je každý
jinak, většinou však v kruhu rodinném,
někteří dodržováním velikonočních
tradic, jiní vítají svátky jako možnost
delšího odpočinku a odjíždí na prodloužené víkendy zrelaxovat po zimě tělo i
duši. Všichni bychom však měli svátky
přivítat čistotou a to nejen ve svých příbytcích, ale i ve svém okolí. Žijeme v
krásné vesnici, jejíž čistotu a útulnost
bychom měli udržovat všichni a nejen
jedinci. Nikomu z nás neublíží, když se
při procházce sehneme a sebereme papírek nebo vezmeme koště a zameteme
chodník či krajnici kolem svého domku. Uděláme tím radost nejen sobě, ale
třeba i okolním projíždějícím, kteří si
řeknou: „Tady ale mají krásně čisto!“
Mysleme na to!

* * * *

Jen málokdo si nevšiml v sobotu 8. dubna hustého kouře nad naší skládkou. Chytl zde
na jejím povrchu sobotní svoz nebezpečného odpadu. Možnou příčinou mohl být žhavý
popel z kamen. I když reakce strážného byla rychlá, oheň se s pomocí silného větru rychle
rozšiřoval. Díky rychlému příjezdu přivolaných hasičských sborů a domácím pracovníkům s těžkou technikou se tento přírodní živel podařilo velmi rychle a spolehlivě uhasit.

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

2017:
Völﬂová Jiřina
Vytřísalová Věra
Skýpalová Věra
Lebedová Svatava
Pernický Madis
Kabelík Arnošt
Kabelíková Jan
Turková Božena
Saksová Eva
Hlásná Věra

84 let
84 let
83 let
79 let
78 let
77 let
76 let
75 let
70 let
70 let

Ú

Králová
Králová
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Zadní Újezd
Medlov

Opustil nás pan Jaroslav Foretník z Medlova.
Pozůstalým
ý vyjadřujeme
yyjj
j
upřímnou
p
soustrast.

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci
ob
obci!
bci
ci!
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Asi málokdo si nevšiml, že na návsi obce Králová se nachází
drobná sakrální stavba – kaplička, nyní zasvěcená sv. Vítu, která nedávno prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Proč zde vlastně stojí,
kdo ji postavil a jaké je její stáří? Ráda bych Vám přiblížila to, co
se nachází v dochovaných archivních písemnostech.
Naši předkové byli více spjati s vírou, proto se snad v každé
vesnici nacházel kříž, zvonička nebo právě kaplička, kde se mohli obyvatelé scházet a společně pomodlit třeba i za blaho obce, za
úrodu, celkově za klidnou budoucnost.
V Králové na návsi sloužil obyvatelům k takovýmto setkáváním nejprve kříž,
ten se do dnešní
doby nedochoval. Nejpozději
od roku 1739 stála na návsi malá
zvonička, možná
jen
rozeklaný
kmen stromu, ve
kterém byl umístěn zvon zasvěcený sv. Rochu.
Zvon
byl
požehnán v olomouckém dómu
v prosinci roku
1739
světícím
biskupem Otou
Eccem. V obci
sloužil ke svolávání k modlitbě,
k
vyprovázení
zemřelých na poslední cestu, zvonilo se jím proti
mračnům a také
svolával obyvatele v případě požáru. Místní toužili po důstojnějším místě pro společnou modlitbu a tak v roce 1770 zažádali olomouckou konzistoř o povolení vystavět si na návsi kapličku. Na
stavbu daroval materiál majitel úsovského panství kníže z Lichtenštejna. List, ve kterém se obyvatelé Králové zavazují, že se
budou o svou kapličku i do budoucna starat najdeme v nezpracovaném fondu Archiv fary Medlov. Stavba byla provedena v
letech 1770-1771. Kaplička buď převzala zasvěcení zvonu, který
zde zůstal, tedy ke sv. Rochu, nebo již tehdy byla zasvěcena sv.
Vítu. Byla benedikována (požehnaná) tehdejším medlovským
farářem.
Kaplička spolu se vsí v roce 1855 vyhořela a roztavil se i
zvon, v nejstarší německy psané kronice se píše, že shořela na
popel. Na její opravu věnoval kníže z Lichtenštejna 100 zlatých
a prozatímní kaple měla břidlicovou střechu a plechovou věž, do
které byl pořízen nový zvon. Z roku 1895 jsou v archivu doloženy žádosti, ve kterých se píše, že obyvatelé by rádi kapličku
konečně řádně opravili a při této příležitosti také zvětšili. Sama
obec neměla na tuto přestavbu ﬁnance, proto jejich jménem požádal medlovský farář arcibiskupa o příspěvek. Stavba probíhala v letech 1903-1904 opět za přispění knížete z Lichtenštejna i
s využitím původních materiálů, řídil ji stavitel Wodičzka. Kaple
byla rozebrána na základ a znovu vystavěna, původní klenbový
strop byl nahrazen rovným, byla rozšířena a zvýšena cca o 0,5m.
Celá tato přestavba stála 1490 rakousko-uherských korun a 71
krejcarů. V kapličce byl umístěný jednoduchý oltářní stůl se sochou Panny Marie Lurdské, která zde byla od roku 1860.
Když byl v červnu roku 1923 posvěcen pomník padlým naproti kapličce, zažádala si obec o povolení světit svátek sv. Víta,

K
patrona kapličky. Tento zápis z německé kroniky Králové je asi
nejstarším dokladem, že kaplička je zasvěcená sv. Vítu.
Kaplička pak i nadále sloužila svému účelu, např. v letech
1928 – 1934 si obyvatelé zažádali o tzv. mešní indult (povolení
sloužit mši jinde než v kostele), aby mohla být sloužena v Králové mše svatá za padlé vojáky. V lednu 1946 byla v kapličce
vystavena těla padlých obyvatel Králové od Bratrušova, u nichž
drželi čestnou stráž příslušníci dobrovolných hasičů. Do 90. let
se na kapličku trochu pozapomnělo a její stav téměř po sto letech
od přestavby už také nebyl dobrý. Postupně po roce 1989 znovu
ožívá a dokonce se u ní čas od času slouží mše. Nedávno prošla
rekonstrukcí a její zvon tak může všechny upozornit na blížící se
nebezpečí nebo radostnou událost, zvonit za zemřelé, svolávat a
i jinak utužit sousedské vztahy.

K sepsání tohoto krátkého článku byly využity materiály nacházející se v Zemském archivu v Opavě, pobočka Olomouc.
Konkrétně z fondů Arcibiskupská konzistoř, knihy číslo 14 a 25,
kartony 4733 a 4821. Dále z fondu Velkostatek Úsov – Nové
Zámky, karton 137, složka inventární číslo 922. Také bylo použito informací nacházející se v Státním okresním archivu v Olomouci, z fondů Archiv obce Králová, kroniky inventární číslo 3
a 7 a fond Fara Medlov.
Mgr. Hana Seichterová

Jak jste se mohli dočíst, naše kaplička má bohatou historii a proto by
byla škoda znovu neotevřít její dveře a nesejít se zde při mši svaté a
tím obnovit tradici hodů. Tímto bychom Vás rádi pozvali dne 17. 6.
2017 v 11:00 hod. na mši svatou, kterou zahájíme hody v Králové.
Věra Studená, Růžena Kurucová
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Po roční pauze byla konečně medlovským fotbalistům předána nově zrekonstruovaná hrací plocha fotbalového hřiště. Výborný trávník nám mohou v současnosti závidět i oddíly, které hrají vyšší soutěže. Zavazující ale bude udržet její kvalitu co nejdéle, a to bez
další práce a obětavosti řady domácích funkcionářů nebude možné. Je potěšující, že jsme získali takto kvalitní zázemí pro činnost
našeho oddílu v roce, kdy kopaná v Medlově oslaví 70 let od svého vzniku. V letních měsících si toto výročí jistě připomeneme akcí
pro všechny naše věrné fanoušky.

Tento víkend nás domácí fotbalisté potěšili vítězstvím nad Kojetínem. I když hráči odcházeli nakonec z hrací plochy za stavu 2 : 0,
mohl být výsledek při lepší koncovce s proměňováním vyložených šancí daleko výraznější. V letošním roce tak hráči bodovali ve
všech třech utkáních naplno (Medlov : Holice – 3 : 0, Dolany : Medlov 1 : 3). Máme mladé a perspektivní mužstvo, které bude jistě
příslibem dobrých výkonů i do dalších ročníků.

FK MEDLOV,z.s.

Rozpis utkání Krajský přebor
muži pro „Jaro“ 2017
NE. 2.4.
SO. 8.4.
ČT. 13.4.
SO. 22.4.
NE. 30.4.
SO. 6.5.
ČT. 11.5.
SO. 13.5.
NE. 21.5.
SO. 27.5.
SO. 3.6.
SO. 10.6.

FC Dolany-FK Medlov
FK Medlov-Kojetín
Jiskra Rapotín-FK Medlov
FK Medlov-Sokol Ústí
Velké Losiny-FK Medlov
FK Medlov-Určice
FK Medlov-FK Šternberk
FC Hněvotín-FK Medlov
FK Lutín-FK Medlov
FK Medlov-FK Kralice
FK CHválkovice-FK Medlov
FK Medlov-FC Želátovice

15:30
15:30
17:00
16:00
16:00
16:30
17:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
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První ročník Josefovského pochodu, který jsme pořádali ve spolupráci
s obcí Medlov, je za námi. S ohledem na špatné počasí, které v den pochodu
panovalo, můžeme říct, že se jednalo o takový 0. ročník, kdy jsme si mohli
„vyzkoušet“ pořadatelství turistické akce tohoto typu, načerpat zkušenosti
a od účastníků získat dobrou zpětnou vazbu, čehož využijeme při pořádání
dalších ročníků.
Přípravy na pochod nám zabraly přibližně půl roku. Začali jsme návrhem
tras. Za cíl jsme si dali propagovat naší obec a její okolí mezi širokou
turistickou veřejností. Pro první ročník jsme navrhly 2 trasy (10 a 22 km),
které byly navrženy tak, aby v co největší míře vedly po katastru našich obcí.
Navrhnout trasy byl jen začátek. Delší trasa vedla přes Doubravu. Z tohoto
důvodu jsme museli požádat Lesy České republiky o souhlas s pořádáním
hromadné turistické akce na jejich pozemcích. Po vydání souhlasného
stanoviska bylo nutné zaslat žádosti o souhlas s pořádáním akce na Odbor
životního prostředí Městského úřadu Uničov, Krajský úřad Olomouc – odbor
životního prostředí a CHKO Litovelské Pomoraví. Ve všech případech bylo
stanovisko kladné. Při této příležitosti se rád zmíním o vstřícném jednání pracovníků všech zmíněných institucí, kteří nám také
poskytli cenné rady.
Jak jsem se v úvodu zmínil. Cílem pochodu je propagovat naší obec a její okolí mezi širokou turistickou veřejností. O zveřejnění akce
jsme požádali Klub českých turistů. Ten jej zařadil do kalendáře turistických akci na svých internetových stránkách a do tištěného kalendáře
KČT Olomouckého kraje. Ústy starosty naší obce byly požádány obce mikroregionu Uničovsko, aby informaci o Josefovském pochodu
zveřejnily na svých stránkách a zpravodajích. Ani členové spolku v propagaci nezaháleli. Vyrobeny byly dvě verze plakátů a ty byly
vyvěšeny v okolních ﬁrmách. Propagace pochodu byla jedna stránka organizace. Druhou bylo materiální zabezpečení, zajištění sponzorů,
zajištění občerstvení pro účastníky a trasování tras.
Start a cíl Josefovského pochodu byl v klubovně medlovských fotbalistů.
I když ráno hodně pršelo, našli se ortodoxní turisté, kteří se na nachystané
trasy vydali. První byl pan Otta z Prostějova (ročník 1933), který se vydal
na trasu 10 km. Druhým byl pan Jaroslav z Třemešné z oblasti Osoblahy
u Polských hranic. Ten se vydal na trasu 22 km. Obě trasy pochodu vedly
prvních 8 km souběžně. Turisté se z hřiště vydali zpět do obce, prošli kolem
Hospůdky pod Lípou, pokračovali polní cestou do Dědinky. Z Dědinky
vyšlapali na Račůvku. Odtud sešli na zelenou turistickou značku, která je
dovedla na vrchol Holubice, kde byl kontrola č. 1 s „kontrolory“ Pavlem
a Markétou. Z Holubice turisté pokračovali po zelené turistické značce
do Úsova. Za Barborou se trasy dělily. Účastníci, kteří si vybrali trasu 10
km, zahnuli k Barboře a sešli kolem potoka na hřiště do cíle. Turisté na
trase 22 km pokračovali po zelené značce do Úsova, kde přešli na modrou
turistickou značku, která je dovedla na kontrolu č. 2 ke Studánce, kde byli
„kontrolory“ Hynkem s Pavlem. Pak už turisté pokračovali lesem podle
značení k pochodu ve směru na Hlivice, do Hlivic a přes Skalky, kolem kostela sv. Petra a Pavla, do cíle na hřišti.
Trasa byla kolem kostela vedena záměrně. Kostel sv. Petra a Pavla byl hlavním motivem na upomínkových předmětech, které
byly vydané k Josefovskému pochodu. Cílem je propagovat památky a zajímavá místa v našich obcích. Upomínkové předměty byly
zajištěné díky naší obci. Příští rok vybereme další památku, kterou budeme zase propagovat na upomínkových předmětech.
Každý účastník si mohl propagační předměty zakoupit a zároveň si do svého turistického deníku natisknou razítko, které bylo
také k pochodu vydané.

V cíli si mohli turisté narazit do svých turistických deníků razítko, které bylo vydané k Josefovskému pochodu a také zakoupit
pohlednice naší obce. Turisté byli s nabídkou spokojeni.
Přes nepřízeň počasí se pochodu zúčastnilo 38 turistů. 32 z nich se vydalo na trasu dlouhou 10 km a 6 vyšlo na trasu dlouhou 22
km. Pochodu se zúčastnilo 23 mužů a 15 žen. Nejstarším účastníkem byl pan Otta z Prostějova, který má 84 let, nejmladší byl malý
Péťa, který se narodil před silvestrem 2016. Nejstarší ženou byla paní Květoslava (roč. 1943). Účastníci, kteří k nám přijeli z největší
dálky, přijeli z obce Borová-Bolatice, která je vzdálená 95 km od naší obce. Vážíme si toho, že naší akci přijel podpořit „šéf“ Klubu
českých turistů Olomouckého kraje pan Rostislav Klemeš, který se s námi podělil o své zkušenosti s pořádáním turistických akcí.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří Josefovský pochod podpořili, zvláště zástupcům naší obce, ﬁrmám Melites, Pivovar
Litovel, Lesům ČR, Klubu českých turistů, našemu fotbalovému klubu a časopisu Na Cestu. Těšíme se, že se setkáme na 2. ročníku
Josefovského pochodu 17. 3. 2018, kdy bude pochod rozšířen o další trasy, z toho jedna bude pro cyklisty.
Pavel Pospíšil – Spolek Turisté Medlov
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H AV Á R I E A P O Ž Á R Y

1967 – II.

* * * *

Pak následovalo pěkné počasí, které celý podzim přálo zemědělským pracem. První mrazy přišly 15. listopadu. Napadl také
první sníh, ale do vánoc nevydržel. Povolily také mrazy.

Noviny stále přinášejí zprávy o haváriích na silnicích. V tomto roje jich nebyla ušetřena naše obec a stály 2 lidské životy.
První zavinil F. B., který se v podnapilém stavu, na odcizeném
Pionýru, srazil s osobním autem a následkem těžkého zranění zemřel v nemocnici. Druhá smrt postihla M. V., když vypadl z nákladního auta, těžce se poranil na hlavě a také v nemocnici zemřel. Štěstí měl traktorista JZD při havárii s vlakem, na přejezdu
pod Vystříbrem, kdy byla značně poškozena vlečka, ale z osob
nebyl nikdo zraněn. Z jiných havárií to byla autobusová havárie
u Vrtkového (zničený plot) a havárie motocyklu u č. 9.
V tomto roce jsme zaznamenali jeden požár, který mohl způsobit značnou škodu. Včasnou lokalizací se jí podařilo předejít.
Vznikl v kanceláři mechanizačního střediska na č. 48 od přetopených kamen. Včasným uhašením vznikla jen malá škoda.

Š K O L S T V Í – M AT E Ř S K Á Š K O L A
Po celý rok navštěvovalo mateřskou školu 30 dětí, V době
polních prací bylo zřízeno ještě jedno oddělení, tím stoupl počet
dětí na 42. V této době pracovala ve škole další síla, kterou platilo JZD. Docházka dětí byla celý rok poměrně pravidelná. Ve
škole se nevyskytly žádné nakažlivé nemoci. Během roku byly
doplněny hračky za 1000 Kčs, gramorádio a elektrický ventilátor. Na konci roku byla uspořádána dětská besídka pro rodiče. Ve
školní stravovně se vaří pro děti mateřské školy a ZDŠ. Celkem
bylo podáno 10 958 jídel, MNV vybavil jídelnu a kuchyň novým
nábytkem, elektrickou troubou a mixérem.

SBOR PRO
OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

ŠKOLSTVÍ – ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Rok co rok usiluje učitelský sbor o splnění úkolů ve škole,
jak po stránce naukové, tak po stránce výchovné. Podmínky však
nejsou stejné. Vedle materiálního vybavení, hraje velkou úlohu
kádrové obsazení. Změny v obsazení učitelského sboru k 1. 9.
1967 škole neprospěly. Několik kvaliﬁkovaných učitelů odešlo.
Nahradili je učitelé, kteří nemají plnou kvaliﬁkaci a ještě dálkově studují. O prázdninách byly vymalovány třídy a chodby na I.
stupni. Z větších pomůcek získala škola promítačku, stereogramofon a televizor. Opraven byl také klavír za 3 800 Kčs.
V minulém roce se 4 žáci odstěhovali a 4 žáci přistěhovali.
Školní docházku dokončilo 36 žáků. Do 1. třídy bylo zapsáno 17
žáků. Při klasiﬁkaci prospělo 15,3% žáků s vyznamenáním a jen
6,1% jich propadlo. Při zkouškách na střední školy dosáhli žáci
nejlepšího průměru na okrese v matematice. V českém jazyku
obsadili naši žáci 7. místo. Rovněž v mimoškolní a veřejné práci
se žáci dobře umísťovali a získali 51 čestných uznání a diplomů.
Rovněž učitelský sbor se zapojil a podílel se na veřejné činnosti.
Pro veřejné hospodářství přispěli žáci sběrem odpadových surovin (3 321kg), spořením (22 322 Kčs), sběrem padaného ovoce
(8 709 kg) a odpracováním 7 384 brigádnických hodin.
Pokračování v příštím čísle zpravodaje

I když jeho činnost není nějak obsáhlá, plní své úkoly dobře.
Organizuje s MNV vítání novorozenců, Vyslovil prostřednictvím
svých členů blahopřání k narozeninám, vykonal několik návštěv
u přestárlých občanů a k úmrtí odesílal kondolenční dopisy.
Zvláště je nutno pochválit pěkně vedenou kroniku narozených
s kresbami Josefa Lebedy.

POČASÍ
Zima měla v tomto roce výkyvy, kdy se střídalo mrazivé počasí s oteplením. Od začátku ledna až do 20. ledna trvalo mrazivé
počasí, kdy mrazy dosahovaly až -13°C. Potom se oteplilo a toto
počasí trvalo až do 10. února, kdy nastalo opět mrazivé počasí.
To trvalo do 17. února. Pak následovala obleva. Teplota postupně
stoupla až na 8°C. Pěkné počasí bylo do 26. února. Toto počasí
bylo v březnu vystřídáno dešti, mlhami a přeháňkami. Trvalo do
20. března. Pak se počasí zlepšilo a za teplého větru pole vysychala. Začátkem dubna mohly být zahájeny jarní zemědělské práce. První máj byl pěkný. V dalším období bylo normálně. Pěkně,
v noci občas zapršelo. Pěkné počasí umožnilo rychlé jednocení
cukrovky. Léto bylo také poměrně pěkné. Pěkné počasí bylo i při
sklizni brambor od 5. září do 30. září. Začátek října přinesl deště.

Pavel Pospíšil – kronikář obce

Placená inzerce č. 4/2017
Placená inzerce č. 4/1/2017

Placená inzerce č. 4/2/2017

REVIZE KANALIZACÍ
A ODPADŮ KAMEROU

Prodej a opravy počítačů
Instalace a správa Windows Serverů,
databází, sítí

provádíme:
▪ čištění kanalizací a odpadů vysokým tlakem
▪ kontrolu stavu kanalizace (např. před nebo po rekonstrukci)

• okamžité řešení případných problémů
• v případě reklamace zapůjčení
náhradních komponent i celého PC

doporučujeme při:
▪ opakovaném ucpávání kanalizace
▪ podezření na závadu v kanalizaci
▪ zápachu z kanalizace

Milan Kux – výpočetní technika
osobní počítače a počítačové sítě
telefon:
e-mail:
adresa:

▪ dosah kamery 30 metrů
▪ záznam revize na CD nebo ﬂash disk

737 551 987
Milan.Kux@seznam.cz
Troubelice-Lazce 77, 783 83

Smrček Miroslav, Troubelice
Pro více informací volejte tel.: 777 21 21 27
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- „V

“

V sobotu 8. dubna kulturní komise obce připravila pro děti i jejich rodiče již tradiční velikonoční dílničku, na kterou letos přišel
rekordní počet návštěvníků!! Děti
si odnesly mnoho výrobků, které
si, buď samy, nebo s pomocí členek kulturní komise, vyrobily. Malovaná vajíčka, zajíčci, slepičky,
věnečky a mnoho dalších výrobků
udělalo radost nejen dětem, ale i
maminkám či babičkám. Našlo se
i pár tatínků, kteří se pod vedením
pana Petra snažili naučit uplést pomlázku. Některým se pomlázka
zdárně povedla, ale byli i tací ,kteří po marném úsilí prohlásili, že si
ji raději koupí ! Kulturní komise
by tímto chtěla panu Petrovi poděkovat za jeho spolupráci. Dále
děkujeme paní Marcele Kunrtové,
která již potřetí přijela ze Zábřeha
a učila malování vajíček horkým
voskem. Vyrobila několik podstavců na rozehřívání barevného
vosku, aby děti mohly malovat bez
tlačenice. U jejího stolu bylo neustále plno a tato technika zaujala
opravdu nejen děti ale i maminky
a babičky.
Vážení občané, přejeme vám krásné svátky velikonoční, prožijte je v pohodě, klidu a lásce.

* * * *

RADNICE

* * * *

Svoz plastového odpadu proběhne v úterý dne 9.5.2017. 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.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY PRO ZELEŇ A ULIČNÍ SMETKY
BUDOU PŘISTAVENY NA OBVYKLÝCH MÍSTECH
V PÁTEK DNE 21. 4. 2017, SVOZ BUDE 24. 4. 2017
SBĚR

NEBEZPEČNÉHO ODPADU bude proveden v sobotu 29. DUBNA 2017
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

08.00 - 08.30 hod.
08.40 - 09.10 hod.
09.20 - 09.50 hod.
10.00 - 10.30 hod.
10.40 - 11.10 hod.
11.20 - 11.50 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.
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* * * *

KULTURA * * * *

VELIKONOČNÍ
BOHOSLUŽBY 2017
MEDLOV
Zelený čtvrtek 16:30 hod
Velký pátek 16:30 hod
Bílá sobota 18:30 hod
Neděle Zmrtvýchvstání 9:30 hod
Velikonoční pondělí 9:30 hod

Spolek Turisté Medlov pořádá, v sobotu 7. 10. 2017 zájezd na 41. ročník

„Pochod Slováckými vinohrady“
ODJEZD:

6.00 hod – Medlov, autobusová zastávka u OÚ Medlov
6.10 hod – Uničov, autobusová zastávka na ulici Dukelská

NÁVRAT:

17.30 hod z parkoviště pod Nechorami – u vinných sklepů Nechory u Prušánek

CENA:

350 Kč / 300 Kč (členové spolku) – cena zahrnuje dopravu autobusem

TRASY POCHODU: 6, 14, 15 a 23 km
START POCHODU: Dolní Bojanovice – 6 a 15 km, Hodonín – 14 a 23 km
CÍL POCHODU:

vinné sklepy Nechory u Prušánek – všechny trasy

STARTOVNÉ:

dospělí 30 Kč, dě do 15 let 10 Kč (hradí každý účastník sám na místě)

Bližší informace k pochodu: h p://www.kct.cz/cms/kalendar-turis ckych-akci
Přihlášky včetně platby do 30. 6. 2017 (nebo do obsazení zájezdu), Pavel Pospíšil, tel. 605 581 925, e-mail: ppospisilm@seznam.cz

POHOSTINSTVÍ MEDLOV OBECNÍ DŮM

KRUH PŘÁTEL HUDBY,
OBECNÍ ÚŘAD MEDLOV
A NADACE ČESKÉHO HUDEBNÍHO
FONDU

STAVĚNÍ MÁJE
Kdy: 29. 4. 2017 Od: 14.00 hod.

P O Ř Á D A J Í

PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ U UDÍRNY
PLNÉ ŽEBER, KABANOSU,
GRILU PLNÉHO MASA
A JARNÍCH KARBANÁTKŮ,
CHLAZENÉHO PIVA, VÍNA, LIMONÁDY,
TOČENÉ ZMRZLINY

V SOBOTU 22. 4. 2017
V 16.00 HODIN
V KULTURNÍM SÁLE NA
OBECNÍM ÚŘADĚ V MEDLOVĚ
KONCERT, NA KTERÉM VYSTOUPÍ

TĚŠÍ SE NA VÁS
KOLEKTIV POHOSTINSTVÍ

Michaela Š p a č k o v á - fagot
Lukáš K l á n s k ý - klavír

8. 5. 2017 od 12.00 hod.
Vás TJ Medlov zve na tradiční pečené makrely
u POHOSTINSTVÍ MEDLOV OBECNÍ DŮM

N a Va š i ú č a s t
se těší pořadatelé !!!

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI
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HLIVICKÁ

VATRA
se rozhoří

6.5.2017
H
18:00

.

K přátelskému
jarnímu posezení
zve Meteor Hlivice.
Občerstvení zajištěno.
V případě hodně
nepříznivého počasí
se akce neuskuteční.

OBEC MEDLOV
A POŘADATELÉ ZE ZADNÍHO ÚJEZDA
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
KTERÉ SE KONÁ 29. DUBNA 2017 OD 16 HODIN
NA HŘIŠTI V ZADNÍM ÚJEZDĚ
BOHATÝ PROGRAM A OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
VATRA BUDE ZAPÁLENA S PŘÍCHODEM NOCI
ZVEME VŠECHNY KE SPOLEČNÉ ZÁBAVĚ

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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