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V á ž e n í

o b č a n é,

s čím přijít dnes, abych vás zaujal a podělil se o informace, které nemusí být všem známé? Zvolil jsem téma mé práce pro
obec, kterou je v poslední době intenzivní příprava na schválení obecního rozpočtu pro letošní rok. Podělit bych se s vámi
všemi ale chtěl také o zkušenosti z řízení oblasti dopravy v rámci mého působení ve volené funkci náměstka hejtmana
Olomouckého kraje.
Začnu tou druhou oblastí. Doprava v rámci Olomouckého kraje obnáší nejen zajištění dopravní obslužnosti pro nás
občany v autobusové a železniční dopravě. Podstatnou část jejího rozpočtu pak představují údržba a opravy krajských
komunikací II. a III. tříd. Svým rozsahem silniční sítě přes 3000 km a počtem 1100 mostů a mostků patříme ke krajům
s nejhustší dopravní sítí. Rozpočet pro dopravu pak představuje téměř 2,7 miliardy korun. Po odboru školství, oblast
dopravy zaujímá co do výše vynaložených ﬁnančních prostředků druhé místo v rámci rozpočtu Olomouckého kraje.

Velmi sledovanou oblastí je poslední dobou uzavření závazku veřejné služby v dopravě. Zatímco autobusová doprava je na
příštích 10 let vyřešena uzavřením nových smluv s dopravci, kteří museli obnovit své vozové parky novými autobusy, ve
vlakové dopravě je takto vyřešena jen motorová trakce v oblasti Haná a Sever. Olomoucký kraj stojí nyní před rozhodnutím,
s kým uzavřít nové smlouvy na železničních tratích s elektrickou trakcí. K tomu byly zahájeny tržní konzultace s oslovenými dopravci a uvidíme, jak se bude situace v průběhu dalšího půlroku vyvíjet. Věřím však, že i v této oblasti bude výběr
úspěšný a nenarušíme rozsah dopravní obslužnosti tak, jak se tomu stalo v jiných krajích, kde se nově vybraní dopravci potýkají s řadou nedostatků a problémů. Olomoucký kraj, jako jeden z mála krajů, zajistil pro motorovou trakci na železniční
dopravě zánovní motorové jednotky Stadler z Německa, které projdou postupnou modernizací. Již dnes tyto jednotky můžeme vidět na železniční trati Olomouc – Příkazy – Náměšť na Hané, kde byly Českými drahami dvě soupravy uvedeny do
zkušebního provozu. I když jde o zánovní vozidla stará v rozmezí od 16 do 20 let, pomohou nám nahradit vozidla se stářím
40 až 50 let. Disponují klimatizací, nízkopodlažností, vizuálním i akustickým informačním
systémem, dostatečným prostorem pro přepravu vozíčkářů a kol. Po dokončení modernizace
budou doplněna o wiﬁ a zásuvky s USB. Věřím, že občané tento krok přivítají. Vždyť jde
jednoznačně o zlepšení kultury cestování.

Jaký bude rozpočet v letošním roce?
Výdaje pro letošní rok odhadujeme na 46 mil. Kč. Kryty by pak měly být příjmy, které
odhadujeme na částku kolem 41 mil. Kč. K vyrovnanému rozpočtu proto zapojujeme
přebytek hospodaření z minulého roku ve výši 5 mil. Kč.
Co nás tedy v letošním roce čeká? Z místních komunikací by to měla být oprava chodníků
v Medlově u obecního domu, které se na mnoha částech propadají, oprava komunikace ke
sportovnímu areálu v Hlivicích, výstavba parkovacích ploch a vjezdu u hřiště SK Králo1

pokračování na str. 2

dokončení ze str. 1

vá, oprava vjezdu a jeho propojení s parkem za budovou starého obecního úřadu v Medlově. Připravena je oprava fasády
a přilehlých chodníků u kabin SK Králová, provedeme demolici objektů v centru Hlivic sousedících s místní kapličkou.
Kompletní rekonstrukcí by mělo projít centrum obce v Zadním Újezdě. Zde je také připravována malá rekonstrukce obecního domu, kde dojde k vybudování centrálního plynového topení. Opravou by měla projít další sakrální památka, tentokrát
kříž směrem z Králové na Úsov. Rekonstruována bude opěrná zeď v toku Medlovského potoka u bývalé pekárny, na hřišti
v Medlově by mělo dojít k doplnění venkovního ﬁtness o Workoutové hřiště, které přinese další možnosti sportovního vyžití
naší mládeží. Na domě pro seniory v Medlově (úsovská) dojde k rekonstrukci plynové kotelny, která bude osazena třemi
novými kotli. V průběhu roku počítáme s demolicí domu č.p. 146 v sousedství mateřské školky, aby mohly být zahájeny
práce na rekonstrukci zahrady pro účely mateřské školky. Pokud bude zahájena přeložka elektřiny v Králové, budeme muset
vybudovat novou soustavu s veřejným osvětlením na vlastních sloupech. Podporovat budeme nadále všechny naše spolky.
Výsadbou veřejné zeleně chceme podpořit zlepšování životního prostředí v našich obcích. Nesmím zapomenout na dobudování našeho muzea, na které se v loňském roce „nedostalo“. Je tu i celá řada dalších „drobných“ akcí, které nezmiňuji
a které se připravujeme realizovat (vybudování krytých pergol v Králové a v Medlově, dobudování pódia na hřišti v Hlivicích, doplnění dětských hřišť o nové prvky, vybudování a zrekonstruování hnízd na odpady v jednotlivých obcích,…).
Náš rozpočet stojí nemalé peníze rovněž příprava projektových dokumentací, bez nichž se žádná akce neobejde.
Věřím, že zastupitelstvo obce na svém jednání dne 17. 3. 2020 takto připravený rozpočet schválí a zahájíme tak další
novou etapu proměny našich obcí.
* * * *

RADNICE

* * * *

V Ý B Ě R P O P L AT K Ů P R O R O K 2 0 2 0
Poplatek TDO: výše poplatku je po schválení Zastupitelstvem obce Medlov 420,- Kč na osobu. Poplatek bude vybírán na celý
rok 2020. Poplatek je splatný do 30. 6. 2020.

Poplatek ze psů: sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a)
b)
c)
d)

Poplatek bude vybírán na celý rok 2020.

Poplatek je splatný do 31. 3. 2020.

za jednoho psa 150,- Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč,
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100,- Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je
osoba starší 65 let 150,- Kč.

Při platbě poplatku lze nahlásit změnu ovlivňující výši poplatku
ze psů. Pokud majitel změnu nenahlásí, bude muset uhradit poplatek za psa v plné výši.

Poplatky nelze hradit na splátky!
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Poplatek hřbitovní je splatný do 31. 3. 2020 a bude možné ho uhradit od stejného data jako výše uvedené poplatky.
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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
Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu
1801225319

Kód banky
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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PŘEHLED PŘÍJMU POUŽITÝCH ODĚVŮ – Obec Medlov
Datum

Název odpadu

Název města/obce

Množství +(kg)

I.19

Oděvy

MEDLOV

271

II.19

Oděvy

MEDLOV

191

III.19

Oděvy

MEDLOV

97

IV.19

Oděvy

MEDLOV

247

V.19

Oděvy

MEDLOV

268

VI.19

Oděvy

MEDLOV

159

VII.19

Oděvy

MEDLOV

151

VIII.19

Oděvy

MEDLOV

212

IX.19

Oděvy

MEDLOV

386

X.19

Oděvy

MEDLOV

153

XI.19

Oděvy

MEDLOV

393

XII.19

Oděvy

MEDLOV

190

Celkem

2 719

* * * *

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

* * * *

Jubilanti v měsíci březnu:
Miloslava Prenerová
Josef Vytřísal
Helena Pytlíčková
Marie Teplíková
Marie Búšfyová
Věra Kubilková
Josef Klaban
Waltrauda Smrčková
Bohumila Havlíčková
Zdenka Smolíková
Marta Macejková
Marie Mrňková

92 let
93 let
72 let
75 let
74 let
79 let
76 let
75 let
74 let
73 let
82 let
85 let

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

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

* * * *

KULTURA * * * *

KULTURNÍ KOMISE OBCE MEDLOV pro děti i dospělé připravila již tradiční

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKU
v neděli 5. dubna 2020 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
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V sobotu 23.5.2020

Obec Medlov ve spolupráci
s farností Medlov

pořádá
po
ořá
řádd Kulturní komise Obce Medlov
zájezd do Prahy do divadla.

pořádá v neděli

Na výběr máte ze tří možností:

19. 4. 2020

• muzikál Tarzan v divadle Hybernia
• činohru Eva tropí hlouposti
v divadle Na Fidlovačce
• muzikálovou parodii 50 odstínů!
v divadle Radka Brzobohatého

VELIKONOČNÍ KONCERT
v kostele sv. Petra a Pavla
v Medlově
Učinkují:
Vokální soubor ZUŠ v Uničově

Jelikož se jedná o velmi žádaná představení,
která jsou hodně dopředu vyprodaná,
máme rezervováno jen několik vstupenek.
Kdo má zájem, volejte co nejdříve
(nejpozději do 12. března) na tel. čísla:
731 186 248 V. Zahradníčkové
nebo 777 168 661 H. Vašíčkové
Pokud bude zájemců více než 25,
pojedeme opět vlakem RegioJet z Červenky.

pod vedením Šárky Drobňákové

Hana Suchá - zpěv
varhanní doprovod - Ladislav Kolčava
MedHÚZa - místní hudební soubor
Vstupné dobrovolné

Kruh přátel hudby, Obecní úřad Medlov
a Nadace Českého hudebního fondu
pořádají v měsících březnu a dubnu tyto koncerty:

v neděli 15. března 2020 v 16.00 hodin v kulturním
sále na Obecním úřadě v Medlově vystoupí
GUARNERI TRIO ve složení – Ivan Klánský –
klavír, Čeněk Pavlík – housle, Marek Jerie –
violoncello.
v pátek 27. března 2020 v 17.00 hodin v kulturním
sále na Obecním úřadě v Medlově vystoupí Pražské
komorní duo ve složení – Miloš Černý – housle,
zpěv a Eva Šašinková – kontrabas, zpěv. Jako host
– mluvené slovo – vystoupí František Novotný –
básník, spisovatel a moderátor Českého rozhlasu.
v sobotu 4. dubna 2020 v 17.00 hodin v kulturním
sále na Obecním úřadě v Medlově se koná
koncert umělců z Prémiové listiny mladých
– SLAVIC TRIO ve složení: Barbora Trnčíková –
hoboj, Anna Sysová – klarinet, Petr Sedlák – fagot.
Na všechny koncerty srdečně zvou pořadatelé!!
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Svoz plastového odpadu proběhne v úterý dne 10. 3. 2020. 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 bude probíhat od pátku 3. 4. 2020.

* * * *
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SPORT * * * *
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T
V sobotu 1. 2. 2020 proběhl v naší obci, ve školní tělocvičně,
turnaj ve stolním tenise, který uspořádali členové AMK Medlov
ve spolupráci s OÚ Medlov. Turnaje se zúčastnilo 24 hráčů
z Medlova a okolí. Hrálo se na šesti stolech, a i tak turnaj
probíhal od 12.00 až do večerních hodin.
Výsledky kategorie mužů:
1. Michal Večeřa
2. Milan Petrovský
3. Pavel Klaban

Výsledky kategorie žen:
1. Adéla Petrovská
2. Miloslava Dušková
3. Pavla Vyroubalová

Placená inzerce č. 1/2020
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,QJ=X]DQD0ÆÑDORYÆ
605 820 259, zuzana.macalova@iallianz.cz
www.allianz.cz/zuzana.macalova
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ŠKOLNÍ

ZPRAVODAJ

Prázdniny ve školním roce 2019/2020
Velikonoční: 9. 4. – 10. 4. 2020
Hlavní: 1. 7. – 1. 9. 2020

Z

1.

Základní škola a Mateřská škola Medlov oznamuje zákonným zástupcům
budoucích prvňáčků, že zápis dětí do 1. třídy se uskuteční ve středu
15. dubna 2020 od 13.00 do 18.00 hodin v budově základní školy. S sebou
rodný list dítěte a váš občanský průkaz.
Na webových stránkách školy www.zsmedlov.cz najdete během března
podrobné informace k organizaci zápisu.
Mgr. Ivana Lachnitová

L
V neděli 5. ledna jsme vyrazili na školní lyžařský
a snowboardový kurz. Naším cílem bylo lyžařské
středisko Kraličák v Hynčicích pod Sušinou, konkrétně chata Erlina. Se strachem jsme odjížděli, zda bude
na svahu nějaký sníh, jelikož přes Vánoce bylo teplo
s minimálními sněhovými srážkami. Měli jsme ale
štěstí a vleky jezdily, svahy se zasněžovaly umělým
sněhem a my mohli lyžovat. Žáci byli rozděleni do
dvou týmů - snowboarďáků pod vedením F. Vyroubala a týmu lyžařů s A. Rusínovou. Z patnácti lyžařů
bylo celkem šest začátečníků, kteří na konci kurzu
zvládli bravurně základy lyžování i snowboardingu.
Každý den až do čtvrtka jsme trénovali, zlepšovali svou techniku. Ve čtvrtek jsme uspořádali soutěž
ve slalomu, ve kterém zvítězil mezi lyžaři Mojmír
Coufal, 2. B. Musilová a 3. H. Smyčková. Ve snowboardu zvítězil Marek Malíšek, 2. A. Petrovský a 3.
M. Bittnerová. Jako každý rok jsme si zahráli bowling, v němž získal nejvíce bodů Adam Petrovský. Večery jsme trávili hraním společenských her a soutěží, vyslechli jsme si přednášku od horského záchranáře, jenž nás seznámil s poskytováním první
pomoci, s nebezpečím, které hory představují, s pravidly chování na sjezdovkách i mimo ně. Přestože nám sněhové podmínky
příliš nepřály, kurz proběhl podle plánu a každý se podle svých možností zlepšil. Všichni jsme si kurz užili, zlepšili svou kondici,
nadýchali se čerstvého dechu a už se těšíme na příští rok.
Mgr. A. Rusínová
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T
V neděli 12. ledna 2020 vystoupili žáci 1. a 4. třídy na Tříkrálovém koncertě v Medlově v kostele sv. Petra a Pavla. Vystoupení na
tomto koncertě se pro nás stalo již tradicí. Letos jsme s žáky nacvičili pásmo nazvané „Ptačí koledníci“. Ti nejmenší se proměnili
v ptačí koledníky, ti Ježíškovi donesli dary a poklonili se. Celé pásmo jsme doplnili dalšími básničkami, které s chutí zarecitovali
žáci čtvrté třídy a známými i méně známými koledami. Děkuji proto všem účinkujícím dětem za obrovskou snahu a píli a díky patří
i jejich rodičům. Také děkuji manželům Petrovým za příjemnou spolupráci a odvoz kulis a kostýmů. Myslím si, že tento koncert byl
opět pro nás všechny příjemným završením vánoční doby a společným vykročením do nového roku.
Mgr. Barbora Vanková

T
Svátek svatého Valentýna není v naší zemi spjat s ničím tradičním, ale zejména mladší žáci jej využili k napsání krátké básničky
tomu, koho mají rádi. Tvořili jsme v hodinách hudební výchovy i informatiky. Vybrala jsem báseň Emmy Krajčové a Kristýny Kopečkové ze 4. třídy.
Mgr. Jitka Zíková

Srdíčkový Valentýn
Maminka ráno vstává, v posteli si na čas dává.

Maminka je tak ráda,

Přijde ji vzbudit tatínek, dává jí do rukou prstýnek.

Že má pěknou rodinu,

Přijde za ní synek, jmenuje se Hynek,

Potom jim z okna mává,

Podává jí květinu, kterou koupil za pětinu.

Když jdou na zmrzlinu.

D
Zase se rok s rokem sešel a zaměstnanci SPŠ a SOU Uničov pro velký úspěch z minulých let zopakovali akci, kterou opět nazvali Den zručnosti. Tento zajímavý den se
uskutečnil 12. února 2020. Pro výchovné poradce a žáky základní školy připravili různé workshopy. Cílem bylo podání informací o technických i ostatních oborech zakončených maturitní nebo závěrečnou učňovskou zkouškou. I v letošním roce měli žáci
možnost vyzkoušet si manuální činnosti a současně měli příležitost prohlédnout si a vyzkoušet základní počítačové programy užívané v technických a ekonomických oborech.
V rámci celého Dne zručnosti byli žáci informováni o podpoře technických oborů ze
strany Olomouckého kraje a významných zaměstnavatelů z regionu Uničovska. Od nás
se celé akce zúčastnilo devět chlapců, kteří mají zájem na této škole pokračovat v dalším
studiu. Kluci byli s akcí spokojení a každý z nich si domů odvezl i několik drobných
propagačních materiálů.
Mgr. Hana Heinzová

V
Žáci naší školy
se zúčastnili výtvarné soutěže „Zima 2020“, kterou každoročně pořádá DDM
v Uničově. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 248 výtvarných
prací z celého Uničovska, z nichž vyhodnoceno a odměněno
bylo 31 originálních prací jednotlivců a 10 kolektivních prací.
Mezi nimi byly vybrány i obrázky našich dětí, a to: Lucie Kozákové (5.tř.), Anežky Kovářové (5.tř.) a kolektivní práce dětí
ze školní družiny. Všem gratulujeme!
Mgr. Klára Filipová

B

3.

5.

V úterý 28. ledna se žáci 3. a 5. 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 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.
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Mgr. Klára Filipová

Evropská unie
Evropský sociální fond
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REG.Č. PROJEKTU CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009447, je spoluﬁnancován Evropskou unií.
Od roku 2019 probíhají na naší škole příměstské tábory. Od letošního roku plánujeme další. O jarních prázdninách od 3. od 7.
února již proběhly. Děti na táboře vyráběly skleněné obrázky, vytvářely keramická srdíčka, hrály badminton, ping-pong, soutěžily
na x-boxu, skládaly origami aj. O velikonočních prázdninách se
uskuteční jednodenní tábor a o velkých letních prázdninách proběhnou čtyři turnusy s názvy Hravé vaření, Netradiční sportování,
Prázdninové hrátky, Kreativní tvoření. Informace o táborech naleznete na webových stránkách nebo v kanceláři školy.
Mgr. Andrea Rusínová

V
V úterý 14. ledna se konalo krajské kolo ve ﬂorbale s ASŠK pro mladší žáky 6. a 7. třídy ve městě Jeseníku. Do
krajského kola postoupilo pět týmů z pěti okresů Olomouckého kraje. Po několika letech se nám podařilo postoupit v rámci naší malé školy až do krajského kola. Sehráli jsme výborný turnaj, dokázali jsme ustát všechny zápasy
(vítězství), kromě jednoho s Troubkami, ve kterém se nám nepodařilo remízovat, abychom mohli vyhrát. Měli jsme
převahu v útoku i obraně, ale bohužel štěstíčko nestálo na naší straně. Všechny střely šly do tyček nebo brankaře
a nepřešly do brány. Blahopřejeme všem hráčům (L. Bittnerovi, S. Jančovi, D. Jančovi, M. Malíškovi, M. Horákovi, L. Cupalovi,
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M. Kynclovi, L. Heinzovi, S. Jurkovi a brankáři H. Krejzlíkovi) za vynikající hru a skvělé umístění. 1. Troubky, 2. Medlov,
3. Jeseník, 4. Dr. Horáka Prostějov, 5. Dr. Beneše Šumperk.
Mgr. A. Rusínová

Zápis do Mateřské školy Medlov na školní rok 2020 / 2021
se koná ve středu 6. 5. 2020 od 12.30 do 16.00 hodin v 1. třídě mateřské školy.
Zapsány by měly být děti, jejichž zákonní zástupci žádají o jejich nástup
do mateřské školy k 1. 9. 2020 nebo v průběhu školního roku (do 31. 8. 2021).
K zápisu dítěte vezme zákonný zástupce svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Mgr. Vašíčková Helena, vedoucí uč. MŠ

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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