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Dvě zlaté svatby v jeden den –
náhoda nebo hříčka osudu? Svoje pomyslné „ano“ si po padesáti
letech společného soužití řekli
16. ú nora 2019 v obřadní síni
na Obecním úřadě v Medlově
manželé Josef a Blanka Šotolovi a přesně o hodinu později,
tak jako před padesáti lety, také
Květoslav a Dana Sládkovi. Oba
manželské páry není potřeba
blíže představovat. Patří k těm,
kteří zasvětili a spojili svůj život s Medlovem. Zde pracovali,
vychovali svoje děti a dnes se
mohou pyšnit také řadou vnoučat i pravnoučat. Můžeme jim
jen závidět jejich vitalitu, smysl pro humor a neutuchající zájem o kulturní a sportovní akce
v naší obci. Věřím, že si svůj
svatební den v kruhu nejbližší
rodiny velmi užili.
Věřím, že si života budou i nadále užívat plnými doušky
a k tomu jim jistě všichni přejeme hodně zdraví a k tomu i trochu toho štěstí.
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RADNICE
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Svoz plastového odpadu proběhne v úterý dne 9. 4. 2019. 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. Žádáme o dodržování termínu
pro ukládání, jelikož uložení odpadu mimo nebo po termínu vývozu dochází k poškození pytlů a odpad je rozházen po okolí.
Buďte k sobě i ostatním spoluobčanům ohleduplní a dodržujte čistotu v obci.
Svoz BIO odpadu proběhne v pátek 5. 4. 2019.
Velkoobjemové kontejnery pro zeleň a uliční smetky budou přistaveny na obvyklých místech
v pátek dne 12. 4. 2019, svoz bude v pondělí 15. 4. 2019.

V Ý B Ě R P O P L AT K Ů P R O R O K 2 0 1 9
Poplatek TDO

Poplatek ze psů

výše poplatku je po schválení Zastupitelstvem
obce Medlov 350,-Kč na osobu.
Poplatek bude vybírán na celý rok 2019.

poplatek za psa je ve výši 130,- Kč/rok a za
druhého a každého dalšího psa 220,-Kč/rok.
Držitelé psů jsou povinni zajistit, aby psi nosili
známku. Známka je nepřenosná na jiného psa.
Známku na psa vydá Obecní úřad v Medlově.
Žádáme majitele psů, aby do konce měsíce
ledna nahlásili na obecním úřadě jakékoli
změny v počtech psů. Při platbě poplatku nelze nahlásit změnu ovlivňující výši poplatku
ze psů. Pokud majitel změnu nenahlásí, bude
muset uhradit poplatek za psa v plné výši.

Poplatek nelze hradit na splátky !
Poplatek je splatný
do 30. 6. 2019.

Poplatek je splatný do 31. 3. 2019.
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Poplatek hřbitovní je splatný do 31. 3. 2019 a bude možné ho uhradit od stejného data jako výše uvedené poplatky.
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Poplatky jsou vybírány v pokladně OÚ Medlov a to:
PONDĚLÍ a STŘEDA 08:00 – 17:00 hod., (polední přestávka je od 12:00 – 12:30 hod.)
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Upozorňujeme občany, že v jiné dny nebude možné poplatky v pokladně obecního úřadu uhradit.
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B E Z H O T O V O S T N Í P L AT B A P O P L AT K Ů
Bezhotovostní platbu proveďte převodem na účet u peněžního ústavu:
Peněžní ústav
Číslo účtu
Kód banky
Česká spořitelna, a.s.
1801225319
0800
Platbu za odpady a platbu ze psů je nutno hradit jednotlivě a rozlišit variabilním symbolem.

Variabilní symbol musí mít 10 míst. Vpisujte následovně:
1. uveďte konstantní čtveřici čísel:

1337 – v případě platby poplatku za odpady
1341 – v případě platby poplatku ze psů
2. uveďte dvojčíslí označující část obce:
01 – Medlov
02 – Králová
03 – Hlivice
04 – Zadní Újezd
3. do zbývajících políček uveďte číslo popisné vašeho domu (např. č.p. 5 – 0005, č.p. 41 – 0041, č.p. 250 – 0250)
Příklady sestavení variabilních symbolů:
- občan Medlova s číslem popisným 199 hradí poplatek za odpady:
1337 01 0 199
VS: 1337010199
- občan Medlova s číslem popisným 22 hradí poplatek ze psů:
1341 01 00 22
VS: 1341010022
- občan Králové s číslem popisným 11 hradí poplatek za odpady:
1337 02 00 11
VS: 1337020011
- občan Hlivic s číslem popisným 76 hradí poplatek ze psů:
1341 03 00 76
VS: 1341030076
- občan Zadního Újezdu s číslem popisným 5 hradí poplatek za odpady:
1337 04 000 5
VS: 1337040005
Poplatek za hřbitov je možné uhradit také bezhotovostním převodem po předchozí telefonické domluvě.
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Úplná uzavírka silnice II/444
ulice Zámecká v Úsově

Zpráva o bezpečnostní situaci v našich obcích za rok 2018
V roce 2018 bylo spácháno 6 trestných činů (z toho 1 trestný čin spáchaný
neznámým pachatelem) a 14 přestupků (mimo úseku BESIP), které byly
zaznamenány na Obvodním oddělení Policie ČR Uničov.

Z důvodu realizace akce „Silnice
č.II/444 kř. S R 35 Mohelnice – Úsov“
bude úplná uzavírka silnice č.II/444
v obci Úsov, v úseku od kostela sv.
Jiljí po parkoviště Zámecká.

Z uvedených 6 trestných činů se jednalo o:
1 x krádež vloupáním
1 x nebezpečné vyhrožování
2 x ohrožení pod vlivem návykové látky
1 x týrání osoby ve společném obydlí
1 x porušování domovní svobody

Uzavírka bude v termínu
od 18. 3. 2019 do 30. 6. 2019.
Navržená objízdná trasa bude
vedena jednosměrně z města Úsov po
silnici č. II/444 do obce Medlov, po
silnici č. III/44412 do obce Troubelice,
po silnici č. III/31548 do obce Pískov
a obce Klopina a do města Úsov,
v opačném směru pak z města Úsov
po silnici č. II/315 a č. III/31548 do
obce Klopina, po silnici č. III/31549
obce Veleboř, dále po silnici III/31550
do obce Lipinka a obce Nová
Hradečná, po silnici III/31552 do obce
Troubelice, po silnici č. III/31548 a
III/44412 do obce Medlov a po silnici
II/444 do města Úsov.

Z uvedených 14 přestupků se jednalo o:
6 x přestupek proti občanskému soužití
5 x přestupek proti majetku
3 x přestupek na úseku proti životnímu prostředí
Na úseku BESIP bylo zjištěno:
4 x přestupek na úseku BESIP – řízení vozidla pod vlivem návykové látky
8 x přestupek na úseku BESIP – porušení zákazu stání
4 x přestupek na úseku BESIP – dopravní nehoda
4 x ostatní přestupky na úseku BESIP
54 x přestupky na úseku BESIP – vyřízené v blokovém řízení na místě
V porovnání s rokem 2017 se v roce 2018 snížila trestná činnost
o 5 trestných činů a počet přestupků vzrostl
o 2 přestupky (mimo přestupky na úseku BESIP).

Žádáme rodiče nově narozených dětí, kteří se chtějí v neděli 14. 4. 2019 zúčastnit slavnostního přivítání nových
občánků do obce Medlov, aby se nahlásili na Obecním úřadě Medlov do pátku 5. 4. 2019.

FOND MIKROPROJEKTŮ

Nový projekt přeshraniční spolupráce ČR-PL s názvem: „SPOLU-gastronomické a kreativní tvoření“

V loňském roce podala obec Medlov žádost o spoluﬁnancování mikroprojektu přeshraniční spolupráce s názvem „SPOLU-gastronomické
a kreativní tvoření“ a v letošním roce se bude projekt realizovat. Partnerská obec Borów si také podala žádost o spoluﬁnancování a jejich projekt
byl také schválen.
Český projekt, kdy nositelem je obec Medlov má celkem šest aktivit, které budou probíhat během celého roku. Mikroprojekt se bude realizovat za
ﬁnanční podpory ze strukturního fondu ERDF ve výši 17.701,26 EUR.
Aktivity jsou určeny pro děti, mládež 8-18 let a pro dospělé osoby, které rády tvoří a věnují se vaření. První aktivita proběhne již na konci tohoto měsíce.
Ing. Marcela Berger Smrčková, manažer projektu

* * * *

J

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
:

Vytřísal Josef
Prenerová Miloslava
Mrňková Marie
Klaban Josef
Teplíková Marie
Smrčková Waltrauda
Búšfyová Marie
Havlíčková Bohumila
Smolíková Zdenka
Pytlíčková Helena

92 let
Králová
91 let Zadní Újezd
84 let
Medlov
75 let
Medlov
74 let
Medlov
74 let
Medlov
73 let
Králová
73 let
Medlov
72 let
Králová
71 let
Medlov

VŠEM JUBILANTŮM PŘEJEME DO DALŠÍCH
LET HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ
A ŽIVOTNÍ POHODY V NAŠÍ OBCI!

Ú
Opustil nás pan Pavel Dražný z Hlivic.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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KULTURA * * * *

Kruh přátel hudby, Obecní úřad Medlov
a Nadace Českého hudebního fondu
pořádají v sobotu

30. března 2019 v 16.00 hodin
v kulturním sále na Obecním úřadě v Medlově

k o n c e r t, na kterém účinkuje
Wihanovo kvarteto
ve s l ož e n í :

Leoš Čepický - housle
Jan Schulmeister - housle
Jakub Čepický - viola
Aleš Kaspřík - violoncello

Srdečně zvou pořadatelé !

KULTURNÍ KOMISE OBCE MEDLOV

pro děti i dospělé připravila již tradiční

VELIKONOČNÍ
DÍLNIČKU
v sobotu 13. dubna 2019 od 15 hodin
v sále Obecního domu Medlov
Přijďte si vyzkoušet:
• pletení pomlázky z vrbového proutí
• zdobení kraslic barevným voskem
• výrobu velikonočních dekorací
Na setkání s Vámi se těší pořadatelé

* * * *

SPORT * * * *

AMK-MEDLOV
Sezóna 2018 je za námi a my se můžeme jen ohlédnout a zhodnotit. Začala v únoru společenskou akcí Rockový bál. Pokračovala
sedmidílným seriálem Moravský Drapák, dva odjeté podniky v Medlově za hojné účasti jezdců z celé Moravy. Naši mototuristé
po celou sezónu vyráželi na výlety cestou necestou po Moravě, Česku, ale i sousedních státech. Za zmínku stojí „MEGA VÝLET
KAVKAZ“ o kterém jste si mohli přečíst v minulých dílech obecního zpravodaje. Musíme se zmínit o našem nejstarším závodníkovi:
p. Alois Petrovský (67), který na silniční motorce Suzuky GS 1000 vybojoval 2. místo přeboru České republiky v kategorii jízda
pravidelnosti, zúčastnil se Slovenského mistrovství, kde na stroji YAMAHA FZR 1000 obsadil 4. místo. Naši mladí členové Antonín
a Pavel Vyroubalovi jezdící BMX za Bike team Uničov vybojovali na Mistrovství České republiky v kategorie boys 13. let, 2. místo
Pavel, 3. místo Antonín.
Závěrem bychom chtěli poděkovat obci Medlov, fa. Kamtrans, Eko-Unimed, Jonas Speed za podporu AMK-Medlov.
Za AMK-Medlov Antonín Vyroubal
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Spolek Turisté Medlov
ve spolupráci s obcí Medlov

Spolek Turisté Medlov

pořádá v sobotu 23. března 2019
3. ročník turistického
ve spolupráci
s obcí Medlov

po ádá v sobotu 23. b POCHODU
ezna 2019
JOSEFOVSKÉHO
Start Obecní dům Medlov:

7.00 – 12.00 hodin
3 ro ník
turistického
Pěší trasy: 4, 7, 10, 15, 24, 29, 42 km

Cyklotrasy: 30, 37 km
7.00 – 12.00 hodin
Pěší trasy: 10, 15, 24, 29, 42 km
Další starty na kontrolách:
Račůvka, Holubice, Doubrava (Studánka)
Průběžný start a cíl:
Obecní dům v Medlově do 17.00 hodin
Cíl všech tras:
Obecní dům v Medlově do 17.00 hodin
Každý účastník jde na vlastní nebezpečí. Děti do 15 let jen za dohledu dospělé osoby.
Start vlakové nádraží Troubelice:

Startovné:

dospělí 30 Kč, děti do 15 let 20 Kč, Josefové, Josefky atd. zdarma
Na start se dostanete autem, vlakem (Troubelice), na kole nebo pěšky.

Odměna:

pamětní list, placka pochodu, razítko pochodu, originální razítka na
kontrolách. Možnost zakoupení turistické nálepky, která je vydaná k pochodu.
V rámci pochodu bude umožněn vstup do zámku Úsov. Čas prohlídky - od 10.30 hodin.
(vstupné si každý hradí sám)

Bohaté občerstvení na trase a v cíli pochodu. Zámecká restaurace v Úsově otevřena od 9.00 hodin.

Od 13.00 do 18.00 hraje k tanci a poslechu skupina Hubertus Litovelské Pomoraví.
Další informace na: www.turistemedlov.cz nebo ppospisilm@seznam.cz

Základní a Mateřská škola Medlov pořádá

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

zaměřené na různorodé aktivity pro děti od 6-13 let z Medlova a přidružených obcí

Kdo si hraje
j nezlobí. Přidejj se k nám!!

Hravé vaření

Přírodovědné hrátky
a geocasching

Kdy: 15.7. - 19.7.2019
pro děti od 3. do 6. třídy
Cena: 800,- Kč

Kdy: 29.7. - 2.8.2019
pro děti od 1. do 4. třídy
Cena: 800,- Kč

V. Machačová

P. Mautner, K. Antesová

Netradiční sportování

Prázdninové hrátky

A. Rusínová

L. Králová, J. Zíková

Kdy: 5.8. - 9.8.2019
pro děti od 4. do 6. třídy
Cena: 800,- Kč

Kdy: 19.8. - 23.8.2019
pro děti od 1. do 6. třídy
Cena: 800,- Kč

Tábory jsou určené pro zaměstnané rodiče a je nutné doložit potvrzení o zaměstnání obou rodičů.
Začátek od 7.00 hod (po domluvě i 6.30 hod).
Hlavní program 8.00 - 15.00 hod. Ukončení do 17.00 hod.
Evropská unie
Evropský sociální fond
Bližší informace na tel.: 776 444 913, e-mail: medlovtabory@seznam.cz.
2SHUDĆQtSURJUDP=DPĕVWQDQRVW
Přihláška osobně ve školní družině nebo ke stažení: http://www.zsmedlov.cz/
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ŠKOLNÍ

ZPRAVODAJ

Prázdniny ve školním roce 2018/2019
Velikonoční: 18. dubna 2019
Hlavní: 29. června - 1. září 2019
Mgr. Jitka Zíková

C
Ve čtvrtek 31. ledna 2019 obdrželo devatenáct žáčků první třídy
z rukou paní učitelky svoje první vysvědčení.
Již od rána byli celí netrpěliví a natěšení, jak to dopadne. Nakonec
si všichni oddechli, protože si odnášeli samé jedničky.
Mgr. Lenka Králová, foto: Pavla Tomanová

V
Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné
soutěže „Zima 2019“, kterou každoročně pořádá DDM v Uničově. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 358 výtvarných prací z celého Uničovska, z nichž vyhodnoceno a odměněno bylo 32 originálních prací jednotlivců a 4 kolektivní práce. Mezi nimi byly vybrány i obrázky
našich dětí, a to: Lucie Kozákové (4. tř.) a Andrey Malé (6. tř.). Děvčatům gratulujeme!
Mgr. Klára Filipová

P

ZŠ

MŠ M

Naše škola se na jaře 2018 přihlásila do projektu, který vyhlásila místní akční skupina MAS Uničovsko,
o.p.s., k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, v aktivitě Podpora
prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni – konkrétně příměstské tábory. Tento projekt prošel výběrovým řízením
a můžeme provozovat tábory od roku 2019 do roku 2021. Projekt je určen na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin.
Doba konání příměstských táborů je omezena pouze na pracovní dny. Podmínky vymezující cílovou skupinu rodičů, kteří mohou využívat služeb péče o děti: musí být zajištěna vazba na trh práce. ZŠ musí mít od každého dítěte využívajícího služeb v rámci projektu
písemně doloženo, že oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) splňují jedno z následujících kritérií: jsou
zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost, v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají, jsou zapojeni v procesu
vzdělávání či rekvaliﬁkace.
O jarních prázdninách 11. - 15. 3. se konal první tábor. O letních prázdninách 2019 pořádáme čtyři turnusy příměstských táborů.
Můžete své dítě přihlásit na e-mailové adrese medlovtabory@seznam.cz, nebo v kanceláři ZŠ, přihlášku a potvrzení o zaměstnanosti
lze stáhnout na stránkách školy.
Mgr. A. Rusínová

B

2.

4.

Ve středu 30. ledna a 21. února se žáci 2. a 4. třídy opět po roce oblékli do nepromokavého oblečení, navlékli si rukavice a s bruslemi
vyrazili na zimní stadion do Uničova. Mnozí se již nemohli dočkat, až zase budou stát na ledové ploše. Většina dětí se pohybovala
6

pokračování na str. 7

dokončení ze str. 6

na ledě s jistotou a bruslení jim nečinilo potíže. I méně zdatní žáci bruslili s velkou chutí a odhodláním. Pro pokročilejší bruslaře
byly nachystány k zapůjčení různé překážky a gumové kužele. Všichni žáci si bruslení parádně užili a po dvou hodinách se do školy
vraceli příjemně unavení. A tak se mnozí již těší na další příležitost, kdy si budou moci společně zabruslit.

Mgr. Klára Filipová

Š
V pátek 15. února se konal již 15.
ples pořádaný školou. Jelikož se
jedná o maškarní bál, pojali jsme
ho ve stylu I. republiky, bylo přece výročí. K poslechu a tanci nám
zahrála skupina Asteor. Program
letos zpestřila škola dvojitým vystoupením, v jedné přestávce vystoupila děvčata a hoch z 8. třídy
s tancem a zpěvem: Babičko, nauč
mě charleston a Život je jen náhoda. Vyvrcholením bylo vystoupení
učitelského sboru jako jednoty Sokol. Sál se bavil, paparazzi nevěděli, koho dříve fotit a natáčet, jelikož
vidět nás pedagogy a zaměstnance
školy ve cvičebním úboru se nestává každý den!!! Prostě ti, kteří
to neviděli, o moc přišli. Program
pokračoval promenádou masek, kterou jako každým rokem vyšperkovala Ivetka Š. a Petr B. (pozn. nevím, kam na ty kočáry chodí).
Velké díky patří všem, kteří se podíleli na přípravách i na samotném chodu plesu. Poděkovat také chceme všem sponzorům, především P. Havlíčkovi, K-INVENTU, Mespolu, Biomacu, obci Medlov a Lipinka a městu Uničov za hodnotné dary, samozřejmě
všech firmám a především rodičům, kteří se podíleli na tombole vlastními dary, či jejich zprostředkováním (seznam s poděkováním
zveřejníme na stránkách školy).
Mgr. A. Rusínová
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Začátkem prosince loňského roku proběhla ve škole u druháčků už pravidelná beseda se zástupci HZS Uničov, kteří dětem povyprávěli o své náročné profesi a seznámili je s prací profesionálních hasičů a se základy požární ochrany. Děti si zopakovaly důležitá
telefonní čísla a vyzkoušely si telefonické nahlášení požáru. Také se naučily, jak se mají v případě požáru u nich doma chovat, které
hasicí přístroje je třeba použít a plno dalších zajímavých poznatků. Jelikož se žákům vyprávění líbilo a se zaujetím vstřebávali všechny nové informace, pozvali nás hasiči na návštěvu k nim na Hasičskou stanici do Uničova. S nadšením jsme pozvání přijali
a v únoru už jsme se spolu se čtvrťáky procházeli po moderní a prostorné budově HZS, která stojí u vlakového nádraží už od roku
2007. Prohlíželi jsme si všechny prostory na stanici, tělocvičnu, hřiště, řídící středisko s učebnou a také garáže s hasičskými auty,
která si mohly děti prozkoumat úplně zblízka nejen zvenku, ale i zevnitř. Nejvíc jsme ovšem obdivovali, jak rychle umí hasiči sjet po
požární tyči, když zazní požární poplach. Mnohé z dětí už má díky tomu jasno ve svém budoucím povolání.

Jsme velmi rádi, že jsme mohli vše vidět, a proto jsme našim hostitelům namalovali na památku obrázky s hasičskou tématikou, které
se jim moc líbily. Všem hasičům přejeme hodně úspěchů v jejich prospěšné práci a těšíme se na další setkání třeba v květnu na Hasičském dni v Uničově.
Mgr. Ivana Lachnitová

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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