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I přes řadu změn a námi vyvolaných stavebních požadavků se nakonec komunikaci v Hlivicích podařilo dokončit. Snad i ke spokojenosti všech místních občanů. Ke slavnostnímu předání a přestřižení pásky došlo v pondělí 4. 11. 2019 v 15:00 hodin v centru obce.
Občané Hlivic se tak konečně zbaví nepříjemností, kterými bylo dočasné omezení průjezdnosti, prašnost a hluk stavebních strojů.
Děkuji všem za projevenou trpělivost a respektování pokynů jak stavebních dělníků, tak dopravního značení.
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Další opravenou sakrální památkou místního významu je socha sv. Jana Nepomuckého, která se nachází před vstupní bránou
na místní hřbitov v Medlově. Pomalu tak
budou opraveny a zrekonstruovány všechny podobné památky na území naší obce.
Byl to také jeden z našich cílů, který jsme
si dali již v prvním volebním období a je
plněn postupně dle schválených priorit.
Obec tak bude mít jistotu, že tyto památky
z minulosti budou ozdobou naší obce i pro
příští generace.
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E VR O P S K Á U N I E / U N I A E U R O P E J S K A
E VR O P S KÝ F O N D P R O R E G I O N Á L N Í R O Z V O J
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

FOND MIKROPROJEKTŮ

SPOLUBěhem víkendu, od 18. do 20. října 2019 proběhla předposlední aktivita z výše uvedeného projektu. Zúčastnilo se nás celkem 42
osob - děti i dospělé osoby. Z polského Borówa přijelo do Medlova 20 osob. Aktivita byla zaměřena na Vánoce. S našimi partnery
jsme společně upekli tři druhy vánočního cukroví a uvařili tři druhy vánočních jídel, které se k tomuto svátku vážou. Krom gastronomie jsme také společně tvořili. V silikonových formách jsme odlévali svíčky s vánoční tématikou, ozdobili adventní věnce a z pedigu
jsme vyráběli ozdoby na vánoční stromek. Třídenní aktivita byla velmi inspirativní.

Poslední aktivita z projektu proběhne v listopadu 2019. Tato aktivita je určena pro širokou veřejnost, v sobotu 23. 11. 2019 od
14.00 hod., proběhne v prostorách velkého sálu na Obecním domě v Medlově „Workshop a výstava prací“. Na workshopu si můžete
vyzkoušet metodu EBRU – malování na vodní hladině. Dále si můžete vyrobit z pedigu vánoční ozdobu na stromeček a namalovat
obrázek pomocí metody Enkaustiky, což je malování teplými pastely na papír speciální žehličkou. Materiál k výrobě obdrží každý
účastník zdarma. Krom možnosti kreativity, každý účastník může ochutnat smoothie, které se na sále bude připravovat. Těšíme se na
Vaši návštěvu v hojném počtu.
Ing. Marcela Berger Smrčková, manažer projektu

Svoz plastového odpadu proběhne v úterý dne 19. 11. 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.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti v měsíci listopadu:
Kolda Jaroslav
79 let
Kopeček Ladislav
70 let
Štětinová Zdeňka
77 let
Vyroubalová Růžena 72 let
Hampl Jiří
70 let
Macejko František
83 let
Mertová Františka
75 let
Valentová Marie
88 let

Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov

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

Úmrtí:
Opustil nás pan Vlastimil Smrček z Medlova
a paní Markéta Poláchová z Králové.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

* * * *

KULTURA * * * *

Obecní úřad Medlov a Kulturní
komise obce Medlov
Vás zvou na

ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMEČKU
v neděli 1. prosince 2019 v 16:30 hod.
u Obecního úřadu v Medlově
Pro děti budou připraveny perníčky,
na zahřátí čaj a dospělí si budou
moci zakoupit punč.
Srdečně zvou pořadatelé!!!
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* * * *

Meteor Hlivice a obec Medlov zvou občany Hlivic a blízkého okolí
na slavnostní

VÁNOČNÍHO
V sobotu 30. listopadu v 16:30
Přijďte si poslechnout pásmo koled hlivických školáků, ochutnat punč
alko i nealko a hlavně se v čase nadcházejícího adventu potkat
a popovídat si, k čemuž je v dnešní hektické době stále méně příležitosti.

Královecký spolek, z.s. a Obec Medlov
Vás srdečně zve na

ROZSVĚCENÍ
KU
VÁNOČNÍHO STROMEČKU
Kdy: 30. listopadu 2019 od 16:30 hod.
d.
Kde: na návsi u pomníku
Těšit se můžete na speciální královecký
punč, tradiční dětský punč,
něco malého k zakousnutí
a také na vánoční koledy.
Přijďte si společně s námi přiblížit
atmosféru nastávajících Vánočních svátků.
Tě š í s e p o ř a d a t e l é
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Kruh přátel hudby,
Obecní úřad Medlov
a Nadace Českého hudebního fondu
p o ř á d a j í

v sobotu
30. listopadu 2019
v kulturním sále
na Obecním úřadě v Medlově koncert,
na kterém vystoupí

kytarista Štěpán R a k
se svým synem - kytaristou a písničkářem

Královecký spolek, z.s. Vás srdečně zve na

Janem Matějem R a k e m

SETKÁNÍ
S MIKULÁŠEM
ve čtvrtek 5. 12. 2019 od 17 hod.
na návsi v Králové
Pod rozsvěcených stromečkem na Vás bude
čekat Mikuláš, anděl a na ty zlobivější i čert.
Připravte si básničky a písničky,
určitě Vás za ně Mikuláš odmění.
Chybět nebude něco na zahřátí
pro děti i dospělé.
Těší se pořadatelé

Hodina konání koncertu bude
upřesněna dodatečně.
Srdečně zvou pořadatelé !!!

Kulturní komise Obce Medlov
Vás srdečně zve na

TRADIČNÍ
VÁNOČNÍ DÍLNIČKU
2. adventní neděli 8. prosince 2019 od 15 hodin
na malém sále Obecního domu v Medlově.
Na všechny se těší pořadatelé.
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MŠ Medlov
Vás všechny srdečně zve
na

VÁNOČNÍ
VYSTOUPENÍ
DĚTÍ Z MATEŘSKÉ
ŠKOLY
3. adventní neděli
15. prosince v 15 hodin
v sále Obecního domu
Medlov

* * * *

SPORT * * * *

Spolek Turisté Medlov pořádá

Mikulášský
pochod 2019
(předvánoční setkání turistů)

v sobotu 7. 12. 2019
Start: 10.00

hod - Klubovna spolku

Cíl: Klubovna

spolku

Trasa: Medlov

- Zadní Újezd
Hlivice - Králová - Medlov
Informace: turistemedlov.cz
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ŠKOLNÍ

ZPRAVODAJ

Prázdniny ve školním roce 2019/2020
Vánoční: 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
Pololetní: 31. 1. 2020
Jarní: 3. 2. – 9. 2. 2020
Velikonoční: 9. 4. – 10. 4. 2020
Hlavní: 1. 7. – 1. 9. 2020

N
Do druhé třídy přibyla od října nová paní asistentka Jitka Kábrtová. Přejeme jí pevné nervy, zdraví, hodně sil.
Mgr. Jitka Zíková

V
Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže „Barevný podzim 2019“,
kterou každoročně pořádá DDM v Uničově. Celkem bylo do soutěže
přihlášeno 210 výtvarných prací, z toho 12 kolektivních z celého Uničovska, z nichž vyhodnoceno a odměněno bylo 30 obrázků. Mezi nimi
byly vybrány i práce našich dětí, a to: Noemi Smyčkové (5.tř.), Anny
Angetterové (7. tř.) a kolektivní práce dětí že školní družiny. Všem
gratulujeme!
Mgr. Klára Filipová

B
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Ve čtvrtek 10. října jela 9. třída na besedu s tématem Volba povolání do
Informačního poradenského centra /IPS/ Úřadu práce v Olomouci. Besedu řídila kariérová poradkyně L. Poskočilová. Zajímavou
a vtipnou prezentací seznámila žáky s přehledy středních škol, včetně studijních a učebních oborů v regionu i celé ČR, na jakých
webových stránkách vyhledat obory. Žáci měli možnost si přímo v přednáškové místnosti osobně prohlédnout seznamy povolání
a oborů, které je zajímají, podrobné popisy jednotlivých profesí, které obsahují výčet pracovních činností, používání pracovních
prostředků, popis pracovního prostředí. Dále si vyslechli podmínky a průběh přijímacího řízení, jaké nároky a požadavky vyžadují
jednotlivá povolání, jaké jsou možnosti uplatnění absolventů jednotlivých oborů v praxi, jaká je současná situace na trhu práce v regionu a v celé ČR. Paní Poskočilová nabídla žákům individuální poradenství, na které se mohou objednat i s rodiči a je bezplatná.
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Beseda se žákům líbila, nabídla jim další možnosti, kde a jak
se seznámit se středními školami a obory. Pro žáky 9. tříd ÚP
nabízí 27. a 28. 11. přehlídku a burzu škol s názvem Scholaris,
jejichž smyslem je získání co nejširšího množství informací od
zástupců středních škol a dalších vzdělávacích institucí v regionu. Burzu mohou navštívit i rodiče žáků na SŠ polytechnická
Olomouc, Rooseveltova 79.
Mgr. A. Rusínová

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 670 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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