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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o záležitostech týkajících se veřejné zeleně v naší obci. Jak jste jistě sami na svých
zahradách a předzahrádkách zaznamenali, klimatické podmínky měsíce května velice napomáhali růstu vegetace. Stejně jako Vy,
i my se snažíme zapojit všechny dostupné síly, k boji proti stále rostoucí vegetaci.
Ovšem oproti minulým letům se nám nedaří získat pracovníky z úřadu práce, v takovém počtu, jaký bychom si představovali, neboť
nám doporučení lidé, kteří jsou vedeni v evidenci úřadu práce, nemají o tuto pozici zájem. Z těchto důvodů by se Vám mohlo zdát, že
práce na údržbě obce probíhají pomalu nebo, dle některých hlasů, vůbec. Chtěl bych Vás tedy touto cestou ujistit, že údržba veřejné
zeleně nezahálí a podnikáme veškeré možné kroky k tomu, aby naše obec byla stále stejně krásná jako doposud. Bylo by ale možná
vhodné zamyslet se nad tím, zda by se mohli do údržby zejména travních porostů před svými domy zapojit také samotní občané. Až
příliš jsme si zvykli na to, že obec vše poseká, sestříhá a uklidí. Proč někteří občané mají prostory před svými domy doslova výstavní
a u některých je nevábný metr vysoký porost? Navíc se množí požadavky na to, aby pracovníci veřejné zeleně sekali další (často
soukromé) plochy. Vzhledem k výše uvedenému to však nebude možné.

Naše poděkování za tvorbu a úpravu veřejné zeleně v obci patří manželům Krejzlíkovým z Hlivic

Z
16. 5. 2019 zorganizovala
obec Medlov s naší
paní „knihovnicí“ další
zájezd pro medlovské
seniory. Tentokrát nás
všechny paní Veselková
pozvala na pomezí
kraje Jihomoravského
a Vysočiny. Navštívili
jsme uměle vytvořenou
jeskyni „Blanických rytířů“
v Rudce a malebný zámek
v Kunštátě.
Nálada byla opět výborná
a o smích po celý den nebyla
nouze. Závěrem proběhla
již tradiční tombola a došlo
i na zpěv. Snad se akce
líbila všem a již se těšíme,
co pro nás paní Veselková
připraví příště.

Závěrečné foto z výletu u přejezdu v Doubravě
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RADNICE

* * * *

VÝSLEDKY VOLEB do Evropského parlamentu
konané ve dnech 24. 5. - 25. 5. 2019 v obci MEDLOV
Celkový počet zapsaných voličů
Odevzdané obálky
Platné hlasy
% účast občanů ve volbách
Poř.

STRANA /

CELKEM
1.260
292
290
23,17 %

Medlov

Králová

Hlivice

Z. Újezd

833
195
193
23,41 %

196
41
41
20,92 %

145
27
27
18,62 %

86
29
29
33,72 %

Počet hlasů CELKEM
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CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

5

Občanská demokratická strana

6

ANO, vytrollíme europarlament

7

Medlov

Králová

Hlivice

Z. Újezd

2

0,68 %

1

1

0

0

28

9,65 %

23

4

1

0

8

2,75 %

3

4

1

0

Česká str. sociálně demokrat.

17

5,86 %

9

6

0

2

9

Komunistická str. Čech a Moravy

31

10,68 %

24

4

3

0

10

Koalice DSSS a NF

1

0,34 %

0

1

0

0

11

SPR - Republ. str. Čsl. M. Sládka

1

0,34 %

0

0

1

0

12

Koalice Rozumní, ND

2

0,68 %

0

0

2

0

16

Vědci pro Českou republiku

2

0,68 %

1

0

1

0

19

PRO Zdraví a Sport

3

1,03 %

3

0

0

0

21

Moravské zemské hnutí

2

0,68 %

1

0

1

0

24

HLAS

3

1,03 %

3

0

0

0

26

Koalice STAN, TOP 09

24

8,27 %

14

6

2

2

27

Česká pirátská strana

29

10 %

21

3

2

3

28

Svob. a př. dem. - T. Okamura (SPD)

19

6,55 %

9

4

2

4

30

ANO 2011

59

20,34 %

51

3

5

0

32

Moravané

7

2,41 %

1

3

3

0

34

Demokratická strana zelených

3

1,03 %

2

1

0

0

37

Evropa společně

1

0,34 %

1

0

0

0

39

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

47

16,20 %

26

1

2

18

40

Alternativa pro Česk. Rep. 2017

1

0,34 %

0

0

1

0

Výsledky dalších stran v tabulce nejsou uvedeny – nedostaly žádný hlas.
Celkové výsledky voleb jsou uveřejněny na webové stránce www.volby.cz.

Svoz plastového odpadu proběhne v úterý dne 2. 7. 2019 a 30. 7. 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.
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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:

* * * *

1337 01 0 199
1337 02 00 11
1337 03 00 76
1337 04 000 5

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti v měsíci červnu:
Anežka Smyčková
Libuše Štefková
Václav Ženožička
Jaroslava Kuďousková
Gertruda Dembická
Františka Urbanová
Václav Červenka
Antonín Hájek
Marie Rusnáková
Marie Kašparová
Josef Juráš
Marie Vrzalová
Jan Bittner
Jan Kašpar

79 let
73 let
74 let
92 let
93 let
76 let
73 let
82 let
88 let
71 let
83 let
86 let
70 let
76 let

Medlov
Králová
Králová
Medlov
Medlov
Hlivice
Hlivice
Králová
Zadní Újezd
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov

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

Úmrtí:

Opustil nás pan Karel Štrbík z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Rodina Štrbíkova děkuje všem spoluobčanům
za projevenou podporu, vyjádření soustrasti a květinové
dary při posledním rozloučení s Karlem Štrbíkem.
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VS: 1337010199
VS: 1337020011
VS: 1337030076
VS: 1337040005

* * * *

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 V R 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

SPOLU -

Druhá aktivita s názvem JARO uvedeného projektu proběhla minulý měsíc, v květnu. Opět se aktivity zúčastnilo 42 osob,
20 dětí a 22 dospělých. Z polského Borówa přijelo do Medlova
20 osob. Aktivita byla zaměřena na jaro. Veškerá jídla, která byla
uvařena, byla obohacena o kopřivy a jarní zeleninu. Na jídelníčku
se objevil špenát z mladých kopřiv, kuřecí maso plněné kopřivami
a sekaná plněná kopřivovým špenátem. Krom vaření jsme také
tvořili- pracovali s keramickou hlínou, kdy si každý vymodeloval
svého andílka. Krom hlíny jsme pracovali i se sklem. Na tabulku skla se poskládaly střípky barevného skla, tak vznikl obrázek,
který se následně zapekl v keramické peci. Posledním výrobkem
byla výroba svícnů z vyřazených zavařovacích sklenic. Na sklenici byl nalepen okrasný papír, který byl dodekorován špagátem,
stužkami a krouceným papírem. Veškeré výrobky mohou občané
shlédnout na výstavě, která proběhne v Medlově v listopadu letošního roku.
Třídenní jarní dílna byla velmi inspirativní, účastníkům se
toto projektové téma velmi líbilo a už se těšíme na další aktivitu,
která bude probíhat už v červenci s tématem Léto.
Polský partner v měsíci květnu realizoval první aktivitu svého projekt, kterého jsme se zúčastnili. Workshop byl zaměřen na práci
s keramickou hlínou – vyráběla se mísa ozdobená fussinkovým sklem a dále se prováděla ubrousková metoda na připravené krabičky
a sklenice. V červnu pojedou do Polska tvořit děti ze základní školy.

Ing. Marcela Berger Smrčková, manažer projektu
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KULTURA * * * *
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Neděle 30. června
11.00 hod. - Hodová mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla za hudebního
doprovodu souboru MedHÚZa
14.00 hod. - Klaunské vystoupení Tomáše Velzla - na farním dvoře
15.00 hod. až 18 hod. - Cimbálová muzika Folklór kvintet - na farním dvoře
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OBEC MEDLOV, KRÁLOVECKÝ SPOLEK A SK KRÁLOVÁ VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

HODY V KRÁLOVÉ
Kde: HŘIŠTĚ OBCE KRÁLOVÁ

Kdy: 22.

6. 2019

Program:

11:00 hod. – mše svatá v místní kapličce sv. Víta (náves obce)
14:00 hod. – zahájení hodů
14:30 hod. – za dětmi přijede Šašek Viky
– dále je připraveno pro děti malování na obličej,
balonkování a skákací hrad
17:00 hod. – dechovka Rohelanka
20:00 - 21:00 hod. – kapela Down d Drain metal – rock Králová
21:00 hod. – hody zakončí kapela LIVIN hodovým karnevalem
Občerstvení: makrely, dobroty z udírny, které bude samozřejmě i čím zapíjet
Těšíme se, že přijdete s dobrou náladou a že si opět naše společné hody v Králové užijeme.
Zvou pořadatelé

Milé babičky, maminky, tetičky, slečny,
ale i pánové jakéhokoli věku!
Kulturní komise obce Medlov opět po roce vyhlašuje

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ
HODOVÝ KOLÁČ
Nebojte se, připojte se!

Letos máme připraveny dvě kategorie:
Hlavní kategorie - O nejlepší hodový koláč
Zvláštní kategorie - pro dětské kuchaře do 18-ti let.
Jakýkoli slaný či sladký výrobek na téma
Medlovské hody - může jít o zákusek, dezert, slaný
výrobek, zkrátka cokoli, co se dá sníst.
Tři nejlepší výrobky odměníme drobnými cenami.
Zájemci ozvěte se paní V. Zahradníčkové
na tel. 731 186 248 nebo na email:
Zahradnickova.V@seznam.cz
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VATRA 2019

V sobotu 11. května se v hlivickém areálu „Na Bahňáku“ rozhořela další májová vatra. Příležitost potkat se po dlouhé zimě umožnili spoluobčanům z Hlivic i blízkého okolí pořadatelé z METEORU HLIVICE. K velké radosti organizátorů využilo hezkého počasí
na 150 velkých i malých návštěvníků. I když předpověď počasí nevěstila nic dobrého, mraky nad Hlivicemi propluly v bezpečné
výšce a tolik potřebnou vláhu poslaly na zem až v neděli.
Velikou vatru, malý ohňostroj i výborné makrely si tak mohli naši hosté užít v naprosté pohodě.
Děkuji našim hostům za přízeň, kterou nám hojnou účastí na našich akcích projevují. Zároveň děkuji svým kolegyním a kolegům
za píli a pracovitost, s nimiž přistupují k nelehké a mnohdy nevděčné práci pro Meteor i obec.
Za pořadatele Alexandr Pavelka

Kulturní komise ve spolupráci
s MedlOchoDi
Vás srdečně zvou na:

KDY:
středy 18.00

Prázdninové
,,opékačky
a békačky“

3.7. | 17.7. | 31.7. | 14.8. | 28.8.
KDE:
SKALKY MEDLOV
Posezení s kytarou a jinými
,,békacími“ hudebními
nástroji.

Aneb: V Medlově to žije!

Pokecáme, zazpíváme,
posedíme, postěžujeme,
vyřešíme!
Děti, špekáčky, pitný režim,
návštěvy, hudební nástroje,
vše vemte s sebou!
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* * * *

O

SPORT * * * *
B

Dopoledne druhé květnové soboty se pomalu, ale jistě stává
časem, kdy na hlivickém Bahňáku měří svoje síly a trpělivost
velcí i malí rybáři a rybářky.
Jirka Johan, Víťa Žák a Verča Csernáková už počtvrté uspořádali závody „O krále Bahňáku“. Letos se v Hlivicích sešlo 21
„tichých bláznů“, kteří vytáhli z vody rekordní počet karasů,
plotic, kaprů a okounů. A protože na večerní vatru bylo makrel
přichystáno dostatečné množství, všichni chycení šupináči putovali šťastně zpátky do Bahňáku.
Vítězství získal přesvědčivě Víťa Merta z Králové, cena za
největší chycenou rybu zůstala díky Jardovi Trendlovi v Hlivicích, raritou byl oranžový karas z udice Filipa Horáka.
Pro závislý Obecní zpravodaj nezávislý reportér Saša P.

Meteor Hlivice za podpory obce Medlov pořádá

v sobotu 22. června od 09:30 XVII. ročník turnaje v malé kopané

Bahňák Cup 2019

Během celého dne pět zúčastněných týmů předvede svůj fotbalový um
ve vražedném tempu a nelítostném hracím systému každý s každým.
To znamená deset utkání plných napětí i emocí.
K turnaji patří neodmyslitelně oblíbená dovednostní soutěž, hezké počasí,
teplá klobása a studené pivo.
Na pivo, klobásu a pěkný fotbal zve METEOR HLIVICE
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Sbor dobrovolných hasičů Medlov
Vás srdečně zve na
X. ročník noční pohárové soutěže

MEMORIÁL LIBORA VÁLKA
20. července 2019 od 21:00 hod.
na hasičském areále v Medlově
Soutěžit se bude v požárním útoku v kategoriích muži, ženy
Občerstvení bude zajištěno po celou dobu konání soutěže
… na Vaši účast se těší pořadatelé …

Placená inzerce č. 1/2019

Hasiči radí...
Nebezpečí použití otevřeného ohně

Nabízíme kvalitní zboží z Německa:
• prací prášky a gely • aviváže
• mýdla • čistící prostředky
• tablety do myčky • pasty na zuby
• nutella • sladkosti
• kečupy a spoustu dalšího ...

NAKUPUJEME V NĚMECKU

Placená inzerce č. 1/2019

Litovel • Palackého 891

Každý měsíc nové zboží.
Vozíme i na objednání.

V létě mnozí z nás pobývají v přírodě, kde se často neobejdeme bez taboráku, grilování nebo opékání buřtů. Oheň
v přírodě se však snadno může vymknout kontrole a napáchat nevyčíslitelné majetkové a ekologické škody. Aby se
tak nestalo, nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo
škodám na majetku,

DODRŽUJTE TATO ZÁKLADNÍ PRAVIDLA:

• oheň ve volné přírodě rozdělávejte ve vzdálenosti alespoň 50 m od okraje lesa,
• vyberte vhodné místo rozdělání ohně (ne pod větvemi
stromů, na kořenech, na suchém listí, lesní hrabance,
v blízkosti suché trávy, stohů, seníků apod.),
• ohniště bezpečně oddělte od okolí (obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod.),
• při rozdělávání ohně nepoužívejte vysoce hořlavé látky,
• rozdělaný oheň nikdy nenechávejte bez dozoru,
• při grilování gril umístěte na vhodné místo, abyste nezapálili okolí,
• gril vždy instalujte a provozujte přesně podle návodu
výrobce,
• při grilování na balkoně si dávejte pozor na odletující
jiskry, kouř a zplodiny, které mohou způsobit požár nebo
obtěžovat sousedy,
• pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne
kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky
150 nebo 112.
Více informací najdete na
www.hzscr.cz/clanek/hasicuv-rok.aspx
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ŠKOLNÍ

ZPRAVODAJ

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

R
Ve čtvrtek 23. května 2019 proběhla na prvním stupni recitační soutěž. Žáci byli rozděleni do tří kategorií.
I. kategorie 1. třída, II. kategorie 2. a 3. třída, III. kategorie 4. a 5. třída. V jednotlivých kategoriích zvítězili:

I. kategorie

II. kategorie

III. kategorie

1. místo

Sára Smyčková

2. místo

Barbora Gӧllnerová

3. místo

Lukáš Vágner

1. místo

František Škabraha

2. místo

Dominik Pláněk

3. místo

Anna Bendová

1. místo

Lucie Tomanová

2. místo

Lucie Kozáková

3. místo

Ilona Zwienerová

Všem zúčastněným děkujeme a výhercům blahopřejeme!

Mgr. Lenka Králová
foto Bc. Jana Krátká, 2 x foto Mgr. Ivana Lachnitová
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A
V pátek 17. 5. se vybraní žáci z 1. stupně vypravili změřit své sportovní dovednosti na Atletický trojboj do Uničova. Zde malé závodníky čekaly tři disciplíny - hod, běh na 50 metrů a skok daleký. S ostatními školami jsme svedli poctivý trojboj, který nám nakonec
vynesl 5. místo.
A kdo nás reprezentoval?
Za 3. třídu: Kristýnka Kopečková,
Nelinka Bendová, Emmička Krajčová,
Šimon Bednařík, Martin Horák a Pepa
Boxan.
4. třída: Dorotka Smyčková, Noemi
Smyčková, Maruška Běhůnková, Kuba
Lӧrinc, Vojta Nerušil a David Bittner.
5. třída: Miriam Pechová, Lucka Králová,
Verunka Musilová, Filip Plachý, Silva
Jurek a Kvido Krajča.
Děkuji Mgr. B.Vankové za aktivní spolupráci při závodech a všem sportovcům za
dobrou reprezentaci!
Mgr. Jarmila Smyčková

M
Cílem většiny pedagogické činnosti je propojit stávající poznatky s novými ze všech oblastí lidského poznávání, tak, aby žáci problematiku poznali ze všech stran.
V hodinách výchovy k občanství nejvíce propojujeme poznatky z českého jazyka. Terezka Angetterová tak vytvořila během deseti
minut tematickou báseň Naše vlast, s níž vás chceme seznámit:

V republice české

My žijeme v Medlově,

je to všechno hezké,

nakupujeme v obchodě.

V Uničově Tesco

domečky, lavičky,

Děti si tu hrají

A v Šumperku Pepco.

a i malé potůčky.

a v zimě i bruslí,

V Olomouci Flóra.

Máme tu i obce,

jsou tu cesty, obchody,

Existuje trikolóra.

v některých jsou ovce.

také dobré kliniky.
Mgr. Jitka Zíková

S
SBĚRU
STARÉHO PAPÍRU
V týdnu 13. 5. - 17. 5. 2019 probíhala ve spolupráci
s ﬁrmou EKO-UNIMED s.r.o. na naší základní škole
soutěž ve sběru starého papíru. Nejlepšími sběrači byli
vyhodnoceni: Hedvika Smyčková (6. třída) - 1. místo,
Lukáš Bittner (6. třída) - 2. místo a Vanesa Pláňková (2.
třída) - 3. místo, kteří donesli 303 kg, 300 kg a 241,5 kg
starého papíru. Je třeba však pochválit i mnoho dalších
žáků, především z I. stupně, kteří se aktivně zapojili do
soutěže. Všichni sběrači obdrží ceny v podobě DÁRKOVÉHO POUKAZU na odběr zboží dle vlastního výběru
v prodejně HRAČKY - HRDLIČKA
v Medlově. Rádi bychom poděkovali našemu panu
školníkovi - panu Habustovi, obětavým rodičům a prarodičům, kteří pomáhali našim dětem s přepravou papíru, panu Tomanovi za zapůjčení vah a ﬁrmě EKO-UNIMED za dobrou spolupráci při organizování akce.
Mgr. Bc. Kateřina Antesová
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´
VYLET
V SEDLE
V pondělí 27. 5. 2019 se třetí třída vydala na
výlet na koňskou farmu do Horní Loděnice.
Cesta autobusem nám utekla a my jsme byli
mile přivítáni na farmě.
Nejprve jsme si prohlédli s průvodcem areál
farmy. Prošli jsme si například koňské stáje a
viděli jsme vybavení a potřeby pro koně. Dozvěděli jsme se, čím vším se koně krmí a co
všechno je k jejich chovu potřeba. Také nás
paní průvodkyně seznámila s různými koňskými sporty. No a samozřejmě nesměla chybět projížďka na koních. Pro některé děti to
bylo vůbec poprvé, co na opravdovém koni
seděly. A také si to všichni užívali.

Na farmě mají kromě koní také minizoo s volným vstupem do výběhu. Pohladili jsme si oslíka
Rudu, kozičky, prasátka, poníky, lamu, králíčky, morčátka a nezapomenutelná byla také ovečka
Olívie.
Na svačinu jsme si na otevřeném ohništi opékali špekáčky a v bufetu farmy si děti nakoupily
nanuky a sladkosti. Před odjezdem se ještě všichni stačili vydovádět na dětském hřišti s trampolínou, které je součástí farmy. Cestu zpět nám zpestřil výhled na větrný park Horní Loděnice
s množstvím větrných elektráren. Počasí nám po celou dobu výletu přálo a náš výlet se opravdu
vydařil.
Mgr. Barbora Vanková
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