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Máme měsíc květen. Měsíc rozkvetlých alejí, lásky, ale také sluníčka, vidiny prázdnin a dovolených. Májová pranostika praví: „Májová vlažička - naroste travička, májový deštíček - poroste chlebíček.»
Jen málokdo si nevšimne proměny, kterou Medlov prochází i v letošním roce. Řada investičních akcí je již zahájena, další budou
v nejbližších dnech následovat. Dobrou zprávou je, že jsme i v letošním roce získali dotace na některé investiční akce a to konkrétně
na opravu drobných sakrálních památek (konkrétně letos na opravu pískovcového kříže v polích u Dědinky), z individuálních dotací
nám bylo Zastupitelstvem Olomouckého kraje na posledním zasedání schváleno 280.000,-- Kč na opravu interiéru hrobky Vogt-Coufal a v neposlední řadě jsme získali ﬁnanční podíl na dobudování cyklostezky za zahradami, která propojí stávající cyklostezku
od Uničova s nově vybudovanou místní komunikací u cesty směrem na Benkov. Akcí je hodně, a proto je musíme koordinovat tak,
abychom měli průběžně dostatek ﬁnancí na jejich úhradu a hlavně, abychom nezpůsobili větší dopravní komplikace k těm omezením,
která jsou zejména spojena s opravami silnic v okolí Medlova.
Centrum Medlova hodláme v nejbližších dnech výrazně posílit květinovou výzdobou. Věřím, že tím potěšíme většinu z vás. V nejbližších
dnech budou také zahájeny práce na terénních úpravách kolem obecního úřadu, kde vyroste malý sad s výzdobou růží. Stejně tak rada
obce na posledním zasedání schválila dokončení úprav „mlátových“ chodníků a výsadbu růží kolem kostela na místním hřbitově.
Závěrem bych rád pochválil ty z Vás, kteří se vzorně staráte o prostranství před svými domy. Na moji žádost nebylo mnoho těch,
kteří by si zametli chodníky nebo vozovku u obrub. Jsou mezi námi i občané, kteří si dokáží prostranství kolem domu zkrášlit a to
jen tak, pro radost svoji, ale i radost nás ostatních. Těm dnes patří moje velké poděkování.
Přeji všem krásný májový měsíc a doufám, že pánové nezapomněli na prvomájový polibek svých drahých poloviček pod rozkvetlou třešní!!

* * * *

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.
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Přikrylová Anežka
Hanáková Růžena
Horáková Anna
Zahradníček Miroslav
Sobotová Ludmila
Štopplová Marie
Hanák František
Hájková Blažena
Kopp Bruno
Holoubek Josef
Štefek Josef
Cupalová Ludmila
Kubišová Anna
Mazochová Miroslava
Zatloukalová Zdenka
Ochránková Anna
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Opustila nás paní Zdenka Konrádová z Králové.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci!
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V loňském roce se obcím opět otevřela možnost podat projektové žádosti o spoluﬁnancování spolupráce mezi obcí Medlov
a Borów. Polská obec Borów podala u Euroregionu dvě žádosti a obec Medlov jednu žádost. Všechny žádosti byly schváleny a během tohoto roku budou aktivity realizovány. Od 21. 4.
do 23. 4. 2017 proběhla v Borówě první aktivita z polského
projektu s názvem „Vždy SPOLU“. Projektu se zúčastnilo 17
medlovských osob, z toho 9 dětí školního věku. Ubytování bylo
zajištěno v místní škole a aktivita probíhala ve školní kuchyni,
neboť polským tématem bylo vaření jídel našich babiček. Vařilo se podle starých polských receptů např. sladkokyselá polévka
s klobáskou, zelné závitky plněné mletým dušeným masem s rýží
podávané s rajskou omáčkou zvané golubci, bigos neboli zelí pečené s masem, houbami a klobáskou, bramborový salát ke kterému se podávala kotleta plněná sušenými švestkami a pirožky
plněné tvarohovo bramborovou nádivkou se smaženou cibulkou.
Plnění pirožků šlo nejvíc dětem. Všechna jídla byla servírova-

ná na slavnostní večeři, na kterou byly mj. pozváni i zastupitelé obce a zástupci osadních výborů jednotlivých místních částí
obce. (Obec Borów se skládá z 35 osad). V neděli byl pro účastníky projektu uspořádán výlet do zoologické zahrady v nedaleké
Wroclavi. Prohlídka podmořského světa byla opravdu kouzelná
s nespočtem různých druhů ryb různých tvarů a barev. Velkým
zážitkem bylo vidět přes sklo chodit hrochy po dně bazénu s rybami. Bohužel nám čas nedovolil si obejít celou ZOO, ale i tak
to stálo za to.
Druhá aktivita z polského projektu se uskuteční začátkem června,
kterého se zúčastní deset žáků s doprovodem z naší školy. Týdenní
pobyt bude zaměřen na kurz keramiky a malby na sklo.
Český projekt s názvem „SPOLU-sportujeme” se skládá ze dvou
aktivit pro školní děti. V srpnu proběhne orientační týdenní kurz
ve Velkých Losinách a v říjnu týdenní kurz ﬂorbalu v naší základní škole. Do Polska pojedou během roku ještě naše školní děti třikrát, aktivity jsou zaměřeny na sportovní a vzdělávací kurzy.
Bc. Marcela Berger Smrčková, manažer projektu
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Dotace z Evropské unie určené na podporu rozvoje venkova budou moci opět čerpat nejen obce na Uničovsku. Žádosti o ﬁnanční podporu různých projektů nejen od nich, ale i od škol, podnikatelů a dalších zájemců bude do června přijímat Místní
akční skupina (MAS) Uničovsko, o.p.s.
Rozdělit bude možné více než 50 miliónů korun, z nich největší část půjde na výstavbu chodníků, cyklostezek, na rozvoj zemědělského a nezemědělského podnikání, dále na prorodinná opatření (např. příměstské tábory), zaměstnanost.
Žádosti i podmínky dotací jsou složitější, takže každému žadateli či zájemci doporučujeme jeho záměry konzultovat s kanceláří
MAS Uničovsko, o.p.s., tel. 724 717 686.
Bližší informace lze získat na www.mas.unicovsko.cz, v sekci výzvy.

Ing. Iveta Kopcová, manažer MAS Uničovsko, tel. 724 717 686, e-mail: mas.unicovsko@email.cz

V sobotu 29. dubna se na hlivickém Bahňáku uskutečnily historicky
první organizované rybářské závody. Jirkovi Johanovi a Víťovi Žákovi se podařilo do Hlivic přilákat patnáct malých i velkých rybářů a rybářek. Ti se v pětihodinovém závodě utkali o titul „Král Bahňáku“.
Počasí organizátorům přálo, po „uplakaném“ týdnu jako by i sluníčko
bylo zvědavé, jak budou ryby brát. I když to nebyla žádná hitparáda
a pár závodníků nevidělo ani šupinu, mohli jsme se přesvědčit, jaké
druhy ryb obývají hlivické vody. Na háčky se chytaly nejčastěji plotice, na světlo nad hladinou se podívali také ježdík, okoun, karas a kapr.
Karase (39 cm !!!) a kapra vytáhl Petr Škabraha z Medlova, což mu
zajistilo titul „Král Bahňáku“. Štítek s jeho jménem se tak jako první
ocitne na podstavci putovního poháru. Celé setkání příznivců „Petrova cechu“ se neslo v přátelské atmosféře a pořadatelé už teď zvou
všechny zájemce na podzimní pokračování právě začaté tradice.
Alexandr Pavelka

* * * *

RADNICE

* * * *

Svoz plastového odpadu proběhne v úterý dne 6. 6. 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.
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* * * *

KULTURA * * * *
OBEC MEDLOV A SK KRÁLOVÁ
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

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

PRVNÍ OBNOVENÉ
HODY V KRÁLOVÉ

V NEDĚLI
28. KVĚTNA 2017
VE 14 HODIN

Kde: HŘIŠTĚ OBCE KRÁLOVÁ
Kdy: 17.

6. 2017

Program:

11:00 hod. - mše svatá v místní kapličce
sv. Víta (náves obce)
15:00 hod. - posezení na hřišti SK Králová,
kde bude připraveno vystoupení dětí ZŠ Medlov
- výstava motorek
- výstava historické vojenské a hasičské techniky
- pro děti malování na obličej a skákací hrad
20:00 hod. hodový karneval s kapelou

V KULTURNÍM SÁLE
NA OBECNÍM ÚŘADĚ V MEDLOVĚ
KONCERT - HUDEBNĚ
DRAMATICKÉ PÁSMO
ÚČINKUJÍ:

ŠTĚPÁN RAK
KYTARA

JEŽKOVCI

ALFRED
STREJČEK

Občerstvení: makrely, dobroty z udírny

UMĚLECKÝ PŘEDNES

a pro každého malé překvapení
Těšíme se, že přijdete s dobrou náladou
a že si naše první společné hody v Králové užijeme.

N A VA Š I Ú Č A S T
SE TĚŠÍ
P O Ř A D AT E L É

Zvou pořadatelé

S

M
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Spolek rodičů a přátel při ZŠ a MŠ v Medlově i letos pořádal na
Skalkách Slet čarodějnic. Opět čarodějnice navštívily děti v mateřské a základní škole, aby je pozvaly na Skalky prožít neobyčejné dobrodružství! Děti přivítaly čarodějky písničkami a ony na
oplátku zanechaly dětem nějakou sladkost a dobrou náladu.
Čarodějnice v neděli proměnily Skalky v začarovaný, tajemný lesík plný překvapení a úkolů. Po Skalkách se linula vůně z udírny
a všude poletovali malé i velké čarodějnice a čarodějové. Na začátku lesíka byly děti přivítány naší čarodějnicí, od které získaly
startovací lístky a byly vpuštěny do magického lesa. Cestou lesem
měly děti za úkol plnit disciplíny; například škola kouzel, výroba léčivého čajíčku, chaloupka s překvapením a plno kouzelných
her a úkolů. Po zaplnění startovacího lístku razítky, získaly děti
z udírny svačinku a sladkou odměnu. Pro zahřátí měly děti k dispozici ovocný čaj, dospělí voňavý svařáček i jiné občerstvení, včetně křehkého masa z udírny.
Jakmile se začalo ochlazovat, sešli jsme se všichni u připravené čarodějnice k upálení, která byla po celou dobu vystavena na obdiv.
Po vzplanutí čarodějnice se lesem ozval zvuk zvonů, skřek koček a smích mocného čaroděje. V tento moment se k hořící čarodějnici
za pomocí košťat dobelhala skupina čarodějnic, které náhle ožily a plných sil zatančily tanec, při kterém se předvedly v celé své
kráse! Poté svůj tanec tančily spolu s dětmi, které se s nadšením velmi rychle tanec naučily. Při tanci zvolená porota vybírala 10 krásných masek a z těchto ještě 3 nejkrásnější. Porota to letos pro velkou účast dětí neměla vůbec jednoduché. Vybraná desítka získala
kouzelné křížaly, některé magické přívěsky s motivem čarodějnice a zvolená trojice navíc kokardu s perníkovou sladkostí upečenou
přímo jednou z čarodějnic.
Letošní novinkou pro děti i rodiče bylo opékání „hadů“ na sladký způsob. Připravené pásky těsta si děti omotaly na klacík a nad
ohněm společně s rodiči opekli. Hotový had se na závěr posypal cukrem se skořicí a děti se mohly pustit do zajímavé pochoutky.
Tímto děkujeme obci Medlov a všem sponzorům za možnost tuto akci pořádat a zúčastněným rodičům, kteří věnovali svůj volný čas
dětem a pomáhali s organizací této akce. Pevně věříme, že jste si akci užili stejně jako my a příští rok se na vás opět těšíme!
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SRPŠ při ZŠ a MŠ v Medlově

Placená inzerce č. 5/2017
Placená inzerce č. 5/1/2017

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

Placená inzerce č. 5/2/2017

NABÍZÍM VÝUKU ANGLICKÉHO JAZYKA

V MEDLOVĚ ZA OBECNÍM ÚŘADEM OD 8:00-15:30 PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK.
Vhodné pro seniory, studenty, maminky na MD a pracující na směny.
Možnost skupinových i individuálních lekcí.
Večerní kurzy jsou v chodu 2x týdně v úterý a ve čtvrtek.
Aktuálně jsou volná 2 místa.
Pro bližší informace si volejte, nebo pište.
Možnost dárkových poukazů.
Neváhejte a přijďte se zdokonalit
případně začít zcela od “píky“! Budu se těšit.
ŠTĚPÁNKA BENDOVÁ
KO N TA K T N Í Ú DA J E :

724 325 840, email: stele@email.cz

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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