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FOND MIKROPROJEKTŮ

SPOLUV březnu proběhla první aktivita z výše uvedeného projektu. Zúčastnilo se nás celkem 42 osob - děti i dospělé osoby. Z polského
Borówa přijelo do Medlova 20 osob. První aktivita byla zaměřena na Velikonoce. S našimi partnery jsme společně upekli mazance
a jidáše z kynutého těsta, z piškotového těsta jsme ve formách upekli a následně ozdobili beránky. Krom pečení jsme také tvořili a
to: pletli se pomlázky z proutí, z proutí jsme si vyrobili věnce, které se následně ozdobili vajíčky, květinami, peříčky a barevnými
stuhami. Z pedigu jsme pletli košíčky na kraslice. Třídenní velikonoční dílna byla velmi inspirativní, účastníkům se toto projektové
téma velmi líbilo a už se těšíme na další aktivitu, která bude probíhat už v květnu s tématem Jaro.

Polský partner v letošním roce také realizuje svůj projekt, který se skládá ze čtyř aktivit. První aktivita bude probíhat v květnu (9. - 12.
5. 2019) a je zaměřena na práci se sklem. Budou se vyrábět různé skleněné ozdoby, bude se malovat na sklo apod. Kromě práce ve
sklářské dílně se účastníci pojedou podívat do města Střelina a na exkurzi do kamenolomu granitu. Workshop je určen pro dospělé
osoby - ženy, které rády tvoří. Ubytování a stravování je zajištěno v budově základní školy, doprava bude autobusem. Ještě je pár
volných míst, zájemkyně se mohou přihlásit na tel.č. 724 242 086.
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Ing. Marcela Berger Smrčková, manažer projektu

* * * *

RADNICE

* * * *

I
Informujeme občany, že na vývěsce obce na návsi v Medlově budou uveřejňovány informace týkající se školy.

Svoz plastového odpadu proběhne v úterý dne 7. 5. 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.
Sběr nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 27. dubna 2019 zastávkovým způsobem:
Medlov
Medlov střed
Medlov horní konec
Zadní Újezd
Králová
Hlivice

dolní konec – u č.p. 99
parkoviště u budovy MŠ
autobusová zastávka na Zadní Újezd
na parkovišti u Králů
autobusová zastávka
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.

POPLATEK ZA TUHÝ DOMOVNÍ ODPAD PRO ROK 2019
Výše poplatku je po schválení Zastupitelstvem obce Medlov 350,-Kč na osobu.
Poplatek bude vybírán na celý rok 2019 a nelze hradit na splátky !
Splatnost poplatku je do 30. 6. 2019.
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.)
Upozorňujeme občany, že v jiné dny nebude možné poplatky v pokladně obecního úřadu uhradit.

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

Variabilní symbol musí mít 10 míst. Vpisujte následovně:
1. uveďte konstantní čtveřici čísel:
2. uveďte dvojčíslí označující část obce:

1337 – platba poplatku za odpady
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:
- občan Králové s číslem popisným 11 hradí poplatek za odpady:
- občan Hlivic s číslem popisným 76 hradí poplatek za odpady:
- občan Zadního Újezdu s číslem popisným 5 hradí poplatek za odpady:
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1337 01 0 199
1337 02 00 11
1337 03 00 76
1337 04 000 5

VS: 1337010199
VS: 1337020011
VS: 1337030076
VS: 1337040005

* * * *

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

* * * *

J

:

Völﬂová Jiřina
Lebedová Svatava
Kabelíková Jana
Turková Božena
Saksová Eva
Hrdličková Pavla

86 let
81 let
78 let
77 let
72 let
71 let

Králová
Medlov
Medlov
Medlov
Zadní Újezd
Medlov

Lorincová Jaroslava
Langr Josef
Ryšavý Jindřich
Vyroubal Antonín
Hofírek Jiří

71 let
71 let
71 let
71 let
70 let

Králová
Medlov
Medlov
Medlov
Králová

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

Ú
Opustil nás pan Vratislav Hais z Králové.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

* * * *

KULTURA * * * *

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

Bohoslužby o Velikonocích 2019
v kostele sv. Petra a Pavla v Medlově

pořádají v neděli

28. dubna 2019 ve 14.00 hodin

18. dubna - Zelený čtvrtek - 18.00 hod. Mše svatá
na památku Poslední večeře

v kulturním sále na Obecním úřadě
v Medlově koncert - komponovaný
pořad slova a hudby

19. dubna - Velký pátek - 18.00 hod. Velkopáteční
obřady

Johan Sebastian Bach
trochu jinak

20. dubna - Bílá sobota - 18.30 hod. Mše svatá
z velikonoční vigilie - Slavnost Vzkříšení začíná
velikonoční vigilií nebo v noci na Bílou sobotu.
Po západu slunce se věřící shromáždí na farní
zahradě, kde je připravena hranice pro zapálení
a posvěcení ohně. Při velikonoční vigilii se světí
křestní voda a věřící obnovují křestní slib.
21. dubna - Neděle zmrtvýchvstání - 9.30 hod.
Slavnostní mše svatá - budou žehnány pokrmy
22. dubna - Velikonoční pondělí - 9.30 hod. Mše
svatá
Velikonoce jsou spojovány s jarem, protože
opravdu časově spadají do tohoto ročního
období (Boží Hod velikonoční je vždy první neděli
po prvním jarním úplňku).
Křesťanské Velikonoce v tomto svátku oslavují
Kristovo zmrtvýchvstání, které otevírá cestu
k životu pro každého člověka.
Vzkříšení Ježíše Krista je pro křesťany centrálním
bodem jejich víry, smrt není konec, ale nový začátek
nového života. Proto se o Velikonocích zvěstuje, že
život zvítězil nad smrtí, pravda nad lží, spravedlnost
nad nespravedlností a láska nad nenávistí.

Ú č inkují :
Taťána Medvecká - umělecký přednes
Halina Františáková - housle
Eliška Novotná - klavír

farnost Medlov

S rd eč ně z vo u p ořa d at e lé
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OBEC MEDLOV
A POŘADATELÉ ZE ZADNÍHO ÚJEZDA
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

PÁLENÍ
ČARODĚJNIC
KTERÉ SE KONÁ
30. DUBNA 2019 OD 17.00 HOD.
3
NA HŘIŠTI V ZADNÍM ÚJEZDĚ
N
PŘIJĎTE SE POBAVIT K TÁBORÁKU,
UPÉCT SI ŠPEKÁČEK NEBO HADA
N
APÍ SE NÁPOJE LÁSKY
NAPÍT
N
NEBO MOUDROSTI

TĚŠÍ SE ČARODĚJNICE
A POŘADATELÉ ZE ZADNÍHO ÚJEZDA
ZVEME VŠECHNY KE SPOLEČNÉ ZÁBAVĚ

Meteor Hlivice
za podpory obce Medlov
pořádá v sobotu

11. května od 16-ti hodin

MÁJOVOU

VATRU

K jarnímu přátelskému setkání
jsou zváni všichni spoluobčané.
Hladem nebo žízní v Hlivicích ještě nikdy
nikdo nezemřel a ani tentokrát
tomu nebude jinak.
Po setmění na Vás čeká
malý ohňostroj.
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* * * *

J

SPORT * * * *

Josefovský pochod 2019, jeho 3.ročník, je za námi. Těší nás,
že nemalé úsilí, které jsme vložili do příprav, se vyplatilo. Také
počasí nám bylo kladně nakloněné. Pochodu se zúčastnilo 411
účastníků (loňského ročníku se zúčastnilo 128 turistů). Rekordní
účast je jedna věc. Další, ještě více potěšitelnou věcí, je spokojenost turistů, kteří nás navštívili. Spokojenost a kladné ohlasy
jsou pro nás velkým impulsem do pořádání dalších ročníků. Vědomi jsme si také chyb, které byly spojené s prudkým nárůstem
účastníků. Pořádání dalšího ročníku se budeme snažit vylepšit,
aby organizace během pochodu byla plynulejší. Zlepšení mohou
pomoci také vaše připomínky a náměty. Neváhejte a pište na náš
facebook ve skupině Spolek Turisté Medlov nebo na naše fórum:

2019

ný věk byl 44 let. Mužů se zúčastnilo 211 a jejich průměrný věk
byl 41 let. Věkový průměr všech účastníků byl 42 let. Nejstarším účastníkem byla vitální turistka ze Šumperka. Je jí krásných
87 let. Na našem pochodu byla podruhé. Nejmladším účastníkem byl malý Lukášek, který se narodil v letošním roce v lednu.
Potěšitelné je, že se pochodu zúčastnilo 63 dětí do 15 let.
Nejvíce účastníků startovalo z Medlova. Bylo jich 335. Z vlakového nádraží v Troubelicích startovalo 75 turistů. Jeden turista
využil možnosti průběžného startu a na pochod se vydal z Moravičan. Nejvíce účastníků si vybralo pěší tratě dlouhé 10 a 15 km.
Měly téměř totožnou účast (112 a 111 účastníků). Slunečné počasí
nahrálo dobré účasti cyklistů. Na dvě cyklotrasy se jich vydalo 54.
Je vidět, že k nám přijeli turisté z různých míst. „Domácí“ obyvatelé z Medlova a přidružených obcí se také nenechali zahanbit.
Pochodu se jich zúčastnilo 71. Vše jsou to krásná čísla, která jsou
potěšitelná, ale také zavazující.
Děkujeme za vaši přízeň.
Na IV. ročníku Josefovského pochodu na shledanou.

https://www.turistemedlov.cz/forum-1/recenze/josefovsky-pochod-2019

Jak jsme se zmínili v úvodu, pochodu se zúčastnilo 411 turistů.
Navštívili nás turisté ze 7 krajů (Olomoucký, Jihomoravský,
Moravskoslezský, Zlínský, Pardubický, Královéhradecký, Středočeský) a také turisté z Polska. Přijeli k nám z Katowic a Tychy.
Z celkového počtu 411 účastníků, bylo 200 žen, jejichž průměr-

Členové „Spolku Turisté Medlov“
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Sbor dobrovolných hasičů Medlov se
začíná připravovat na „sezónu 2019“.
V dubnu začíná (při přízni počasí) sportovním družstvům příprava na soutěže
v požárním sportu, probíhají brigády na
úklid areálu a technickou přípravu hasičského vybavení. V květnu, konkrétně
v neděli 12. 5. 2019 od 9.00 hod. proběhne na hasičském areále I. kolo v požárním
sportu – soutěž tří okrsků (Uničov, Dlouhá Loučka a Troubelice). Soutěž se koná
jako základní kolo pro členy SDH okolních vesnic a účastní se jí cca. 15 družstev.
Soutěží se v disciplínách štafeta 4 x 100 m
s překážkami a požární útok.
Dne 7. června 2019 proběhne na Hasičském areále v Medově taneční karneval,
k tanci i poslechu budou hrát již tradičně
kapely Herrgott a Eazsy a během večera
bude na čepu více druhů piv. Dne 20. července 2019 proběhne X. ročník Memoriálu
Libora Válka – noční pohárová soutěž.
Členi JPO V. (jednotka požární ochrany)
se pravidelně připravuje na svoji akceschopnost formou pravidelných školení
a schůzek. Probíhá pravidelná údržba vozidel, dýchacích přístrojů, aj.
V roce 2019 se těšíme na Vaši přízeň
a účast na akcích SDH Medlov.

Spolek Turisté Medlov
pořádá v sobotu 10. srpna 2019
turistický zájezd

Babia Gora

nejvyšší hora Beskyd 1725 m n. m.
Turistická trasa 14 km - Przełęcz Krowiarki - Babia Gora
- Schronisko PTTK Markowe Szczawiny - Przełęcz Krowiarki
Cena: 450 Kč a 350 Kč (člen spolku)
Přihlášky včetně platby: Pavel Pospíšil, telefon 605 581 925, email – ppospisilm@seznam.cz
Poplatek za vstup do parku 6 PLN a sjednání cestovního pojištění do zahraničí
si hradí a zajišťuje každý účastník sám.

ODJEZDY: Medlov - náves 4.30 hod, Medlov - dolní konec 4,32 hod,
Uničov - Dukelská ul. 4,35 hod, Litovel - aut. nádr. 4.45 hod
Obec Medlov podporuje činnost Spolku Turisté Medlov
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Bližší informace: https://www.turistemedlov.cz/

ŠKOLNÍ

ZPRAVODAJ

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

Z

M

M
2019/ 2020

se koná ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 12.30 do 16.00 hod. v 1. třídě mateřské školy.
Zapsány by měly být děti, jejichž zákonní zástupci žádají o jejich nástup do mateřské školy k 1. 9. 2019 nebo v průběhu školního roku (do 31. 8. 2020).
K zápisu dítěte zákonný zástupce vezme svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Mgr. Vašíčková Helena, vedoucí uč. MŠ

R

Ve středu 6. března k nám zavítali královéhradečtí muzikanti, aby nás všechny seznámili se svým pořadem Hudební škatulky, nyní
zaměřené na oblast rocku. V hodinovém programu nám vysvětlili význam rocku pro naši i zahraniční hudební scénu, seznámili nás
s druhy rocku, uvedli nejznámější interprety a jejich díla, zazpívali pár ukázek. Do pořadu se zapojilo i pár dětí a nakonec jsme si
všichni zazpívali. Myslím, že pořad byl pro děti srozumitelný a že jsme se všichni nejen vzdělali, ale i pobavili.
Mgr. Jitka Zíková
Foto Šárka Brachtlová, 7. třída
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V pátek 22. března 2019 žáci ZŠ Medlov soutěžili v mezinárodní soutěži Matematický klokan, ve čtyřech kategoriích. Žáci prvního stupně řešili různě obtížné
úlohy v kategoriích cvrček (2. a 3. třída) a klokánek (4. a 5. třída). Kategorie
cvrček obsahovala 18 úloh a žáci mohli získat maximálně 90 bodů. V kategorii
klokánek pak žáci řešili 24 úloh s maximálním počtem 120 bodů.
Nejlepšími řešiteli v kategorii cvrček byli:
1. místo – Anna BENDOVÁ (3. třída) – 61 bodů;
2. místo – František ŠKABRAHA (2. třída) – 60 bodů;
3. místo – Kristýna KOPEČKOVÁ (3. třída) – 58 bodů.
Nejlepšími řešiteli v kategorii klokánek byli:
1. místo – Lucie TOMANOVÁ (5. třída) – 74 bodů;
2. místo – Miriam PECHOVÁ (5. třída) – 73 bodů;
3. místo – Noemi Anna SMYČKOVÁ (4. třída) – 70 bodů.
Mgr. Klára Filipová

P
V pátek 8. března, poslední den před jarními prázdninami, se vydali žáci celého
druhého stupně (spolu s pátou třídou) naposledy na uničovský zimní stadion.
Zde dvě hodiny brousili své síly a dovednosti. Po návratu žáky čekalo zpestření
výuky, pokračovali projektovým dnem. Jednotliví vyučující druhého stupně si
pro ně totiž připravili spoustu zajímavostí týkajících se jejich předmětů a žáci si
osvěžili a připomenuli pomocí zábavných úloh i vědomostních otázek své dosavadní znalosti. Děkujeme všem vyučujícím i žákům za jejich píli a snahu.
Mgr. Jitka Zíková

S
I letos plánujeme v polovině května uskutečnit ve spolupráci s ﬁrmou EKO-UNIMED s.r.o. na
naší základní škole soutěž ve sběru starého papíru. Tato soutěž představuje další z řady aktivit
zaměřených na odpadovou problematiku, které probíhají na naší škole. Finanční výtěžek ze sběru bude opět rozdělen především na odměny a ceny pro žáky, resp. dárkové poukazy pro žáky
na odběr zboží dle vlastního výběru v prodejně HRAČKY - HRDLIČKA v Medlově. Ze zbývající
částky bude jako každý rok ﬁnancován provoz, údržba a péče o naše školní zoo koutky. Jsou jimi
želvárium s ohroženou suchozemskou želvou zelenavou, velké sladkovodní akvárium na chodbě
ve 2. patře a malé tropické akvárium ve 2. třídě.
Mgr. Bc. Kateřina Antesová

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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