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SLOVO STAROSTY
Dnešní doba netěší snad žádného z nás. Opatření kvůli COVID-19 nás omezují a trvá to již hodně dlouho. Celá řada našich
obyvatel již zažila na vlastní kůži, co tato zákeřná nemoc dokáže.
Naštěstí se z ní ale dříve či později všichni zotavují. Počtem pozitivních pacientů patří Medlov k těm méně postiženým obcím
v Olomouckém kraji. Možná je to i příkladnou disciplinovaností
a striktním dodržováním hygienických opatření vás obyvatel.
Za to vám všem právem patří velké poděkování. Rádi bychom
připravili nějaké společenské akce a postarali se tak o kulturní
a sportovní vyžití obyvatel. Bohužel vidíme některé letošní akce,
minimálně v prvním pololetí roku, za „odpískané“. Postihne to
tak s největší pravděpodobností zejména hody v Medlově, pořádání fotbalových utkání v jarní části a nebudeme stále moci
uspořádat oslavu 100 let výročí české školy v Medlově. Rovněž
MedlOchoDi (Medlovské ochotnické divadlo) by rádi nacvičovali novou hru a rozjeli se do okolních obcí s úspěšnou hrou
„Agrostory“. Snad očkování přinese tolik očekávané rozvolňování vládou přijatých omezení.

Ročník 31., číslo 1 březen 2021, vydán 25.3.2021

deme mít na řadu let další pěkně vybavený prostor k pořádání
kulturních akcí a k setkávání při rodinných oslavách. Co do finanční náročnosti se tak letos jedná o druhou největší investici
v naší obci. Rekonstrukce vyjde po všech dodatečných úpravách
se stropní konstrukcí na cca 8 mil. Kč (cena včetně DPH).
Další investiční akcí byla demolice dvou objektů v centru
Hlivic. Dominantou se tak na návsi stane kaplička, která v letošním roce projde rekonstrukcí krovu a krytiny. Při chystané
opravě věžičky se totiž zjistilo značné narušení krovu a je nezbytné tento havarijní stav střechy ihned opravit. Bohužel musíme rovněž přistoupit ke kácení některých lip v přilehlém parku.
Stromy jsou po prohlídce znalce značně narušeny a u některých
z nich hrozí reálné rozlomení, či spad velkých větví. Připravíme ale novou výsadbu vzrostlých stromů tak, aby tento prostor
zůstal malým parkem i v nové podobě centra, které připravíme
společně s architekty. Návrhy možné podoby návsi v Hlivicích
projednáme s občany této místní části. Všichni tak budou moci
vznést své připomínky k předloženým návrhům a ovlivnit tak
budoucí podobu a vzhled centra v této místní části. Věřím, že ke
spokojenosti nás všech.

Co se ale nezastavilo v naší obci je investiční výstavba. Jako
první byla v letošním roce zahájena rekonstrukce kulturního
domu v Zadním Újezdě. Občané po ní již řadu let volali a letos k tomuto kroku obec již přistoupila. Bohužel se potvrdilo, že

Křižovatka s odbočkou na Hlivice již nebude zatopena vodou.
Po opakovaných urgencích na Správě silnic Olomouckého kraje se podařilo vyhledat odtokový kanál z meliorace a voda postupně odtekla do potoka u Králové. Na tomto místě vybuduje
správa silnic v nejbližších dnech kamenem vykládanou vpusť.
Bude tak ochráněna a vody zbavena i přilehlá část pole, která je
dlouhodobě pod vodou.

stropní konstrukce není v dobrém stavu a musela být odstraněna. Už víme, proč jsme se tak houpali při plesech. Řada trámu
v části k silnici byla v prostoru nad obchodem uhnilá. Stropní
konstrukce tak doslova místy držela jen na deskách. Až z toho
běžel mráz po zádech. Tento zásah sice stavbu prodraží, ale buwww.obecmedlov.cz

pokračování na str. 2 
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S vodou máme problémy i v dalších částech a mělo by postupně dojít k nápravě – upraveny musí být jak některé kanalizační vpusti, tak nerovnosti, které hromadí vodu na vozovkách.
Opravy nárokujeme u Správy silnic Olomouckého kraje, která
je vlastníkem komunikací II. a III. tříd. Jak a kdy budou tyto
vybrané úseky opraveny však není v našich silách dále ovlivnit.
Tou největší investiční akcí letošního roku je oprava objektu
bývalé pekárny v Medlově. Obec kromě zázemí pro veřejnou
zeleň (garáže, sklady, sociální zázemí pro pracovníky) získá tři
nové byty a dále klubovnu pro spolek turistů a další nebytové
prostory k možnému společenskému či podnikatelskému využití. Akce je finančně velmi náročná a připravovali jsme se na
ni několik let. Potřebné finance tak máme a firma, která vzešla
z výběrového řízení zahájí tuto rekonstrukci v dubnu letošního
roku. Akce dle smlouvy potrvá 12 měsíců. Dokončena by tedy
měla být v dubnu příštího roku.
Poslední investiční akci, kterou zmíním je revitalizace centra
obce v Zadním Újezdě. I tady chceme udržet dominantu návsi,
místní kapličku. Centrum by mělo být zbaveno dřevěných sloupů (telefon půjde do země), komunikace dostane nový povrch,
přemístěna bude autobusová zastávka a nově budou vybudována parkovací stání a části vjezdů k nemovitostem. Centrum bude
doplněno novými vzrostlými stromy a okrasnou výsadbou. Snahou je udržet původní podobu tohoto prostoru, které by mělo
sloužit jako místo setkávání místních obyvatel při nejrůznějších
kulturních a společenských příležitostech.

Projekt revitalizace centra v Zadním Újezdě
Zima v letošním roce přinesla řadu starostí s údržbou chodníků a místních komunikací. Zvýšené nároky tak byly kladeny
na všechny pracovníky veřejné zeleně, techniku a obecní kasu.
Spotřeba soli a posypového materiálu byla vyšší než v předchozích letech. S dodávkou posypové soli nám při jejím nedostatku
na trhu vypomohla Správa silnic Olomouckého kraje. Naše poděkování adresujeme tímto občanům, kteří nám s udržováním
chodníků před svými nemovitostmi pomáhali.

ZMĚNY V NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Kromě tuhého domovního odpadu, plastu,
papíru a textilu přistupujeme letos k vybavení
našich obcí dalšími nádobami, a to popelnicemi
na kov a zcela nově popelnicemi na použité jedlé
oleje a tuky z domácností. Nádoby budou řádně
označeny a opatřeny samolepkou, která popisuje,
co do popelnice patří a co ne. Rovněž je na pokynech uvedeno, jak oleje do nádoby skladovat, aby
nedocházelo k jejich vylití a znečištění tak okolí
určeného pro jejich sběr. Věřím, že tyto pokyny
budete dodržovat, aby nedocházelo ke znehodnocení celého obsahu, který by nebylo možno využít
dle původního záměru.
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NA PRANÝŘI
Ani tentokrát si neodpustím postesk a prosbu směrem k těm,
kteří větráte po obci své čtyřnohé mazlíčky. Narostl totiž značně
počet zvířecích výkalů na našich chodnících a přilehlých zelených plochách. Žádám proto ty z vás, kteří se takto se svými psy
pohybujete po vesnici, abyste si s sebou na procházku vzali igelitový pytlík a „nepořádek“ uklidili. Dosud to za vás dělala četa
pracovníků veřejné zeleně. Myslím, že to ale nepatří do jejich
náplně práce. Raději je využijeme na jiné práce.

Dalším, opakujícím nešvarem je parkování na chodnících.
Týká se to hlavně Králové, kde lidé nerespektují naše prosby
a upozornění, aby tak nečinili. Od dubna budou tito jedinci předáváni do přestupkové komise, kde jim bude vyměřena patřičná
„odměna“. Je tedy dostatek času na to napravit tento nešvar.

RADNICE INFORMUJE
TERMÍNY SVOZU ODPADŮ V ROCE 2021
BIO odpad:

Komunální odpad:
8. ledna

9. července

22. ledna

23. července

5. února

6. srpna

19. února

20. srpna

5. března

3. září

12. ledna

27. července

19. března

17. září

9. února

24. srpna

2. dubna

1. října

9. března

21. září

16. dubna

15. října

7. dubna

19. října

30. dubna

29. října

4. května

16. listopadu

14. května

12. listopadu

1. června

14. prosince

28. května

26. listopadu

29. června

13. června

10. prosince

25. června

27. prosince

Nebezpečný odpad:
15. května

2. října

Od 16. dubna 2021 do 12. listopadu 2021, stejně
jako komunální odpad.
Plasty:

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 k tomu určená v předvečer svozu.

Občané si mohou při platbě poplatku za tuhý domovní odpad vyzvednout 12 kusů pytlů
na plasty pro 1 domácnost na Obecním úřadě v Medlově v době úředních hodin.
www.obecmedlov.cz

3

ZPRAVODAJ OBCE MEDLOV

VÝBĚR POPLATKŮ PRO ROK 2021
Poplatek TDO: výše poplatku je po schválení Zastupitelstvem obce Medlov 450 Kč na osobu.
Poplatek je splatný do 30. 6. 2021.
Poplatek ze psů: Poplatek bude vybírán na celý rok 2021.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa 150 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 150 Kč.
Poplatek je splatný do 31. 3. 2021.
Žádáme majitele psů, aby do konce měsíce března 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.
Poplatky nelze hradit na splátky!

Poplatek hřbitovní je splatný do 31. 3. 2021 a bude možné ho uhradit od stejného data jako výše uvedené poplatky. Poplatek za
hřbitov je možné uhradit také bezhotovostním převodem po předchozí telefonické domluvě.
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). Upozorňujeme občany, že v jiné dny nebude možné poplatky v pokladně obecního úřadu uhradit.

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA POPLATKŮ
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 – 025)
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

Upozornění pro včelaře!
Povinností každého včelaře je oznámit příslušnému obecnímu úřadu umístění trvalých stanovišť včelstev. Dále je povinností každého včelaře oznámit nové umístění kočovných stanovišť včelstev alespoň 5 dnů před jejich přemístěním. Stanoviště včelstev, pokud není umístěno v zastavěné části obce, se označí umístěním
žlutého rovnostranného trojúhelníku o délce strany 1 m v horizontální poloze.
Žádáme proto všechny včelaře, aby ohlášení učinili do data 31. 3. 2021 a to osobně,
písemně nebo telefonicky na tel. čísle 585 001 221 – p. Kropáčová, 585 002 506,
724 242 068 – p. Vrzalová nebo e-mailem podatelna@obecmedlov.cz.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

JUBILANTI V MĚSÍCI LEDNU
Vlasta Hofírková
Jaroslava Petrovská
Ludmila Kohoutková
Miloslava Štefková
Miroslav Zmeškal
Jaromíra Břeňová
Zdeněk Ulman
Marie Dostálová
Antonín Hampl
Ludmila Koldová
Helena Skřivánková
Jasna Klanicová
Václav Merta

72 let
70 let
74 let
77 let
70 let
83 let
73 let
73 let
73 let
71 let
86 let
79 let
73 let

JUBILANTI V MĚSÍCI BŘEZNU
Králová
Medlov
Medlov
Králová
Medlov
Medlov
Medlov
Hlivice
Hlivice
Medlov
Králová
Medlov
Králová

Josef Vytřísal
Helena Pytlíčková
Marie Teplíková
Marie Búšfyová
Věra Kubilková
Josef Klaban
Waltrauda Smrčková
Bohumila Havlíčková
Zdenka Smolíková
Marta Macejková
Marie Mrňková

94 let
73 let
76 let
75 let
80 let
77 let
76 let
75 let
74 let
83 let
86 let

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!

JUBILANTI V MĚSÍCI ÚNORU
Jana Geislová
František Jahoda
Marie Studená
Jaroslav Tomášek
Josef Večeř
Helena Lachnitová
Josef Husárek
Milan Petrovský
Anežka Navrátilová
Jiřina Bittnerová
Jindřiška Hýblová
Emilie Škopová

79 let
71 let
75 let
78 let
77 let
80 let
74 let
73 let
88 let
70 let
72 let
78 let

Úmrtí
Opustili nás paní Alena Štěpaníková ze Zadního Újezdu a pan Miroslav Turek z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Hlivice
Medlov
Medlov
Medlov
Králová
Hlivice
Hlivice
Medlov
Hlivice
Medlov
Králová
Hlivice

Poděkování
Děkujeme všem přátelům, známým
a spoluobčanům za projevy soustrasti, slova útěchy, květinové dary
a za účast na posledním rozloučení
s panem Miroslavem Turkem.
Zarmoucená rodina

POHYB OBYVATELSTVA V NAŠÍ OBCI ZA ROK 2020
Narození

Úmrtí

Přihlášeno

Odhlášeno

Konečný stav

Medlov

15

10

19

25

1062

Králová

1

2

12

0

258

Hlivice

0

0

16

11

181

Zadní Újezd

2

1

6

5

123

CELKEM

18

13

53

41

1.624 obyv. k 31. 12. 2020
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SPOLEK TURISTÉ MEDLOV V ROCE 2020

Pro turistický spolek byl rok 2020 pátým rokem existence.
V současné době má 62 členů. Je to o 10 více než v roce 2019.
Část členů vstoupila do Klubu českých turistů a spolek tak podepsal smlouvu o součinnosti s KČT a stal se součástí organizace
se 130 - letou tradicí.
Rok 2020 byl po všech stránkách specifický. Veškerý život,
turistiku nevyjímaje, negativně ovlivnila pandemie Covid – 19.
I přes špatnou situaci se nám nakonec podařilo v roce 2020 zorganizovat 12 oficiálních turistických akcí ze schváleného kalendáře akcí. Ten obsahoval 18 setkání. Největším zklamáním pro
nás bylo, že jsme museli, týden před plánovaným datem konání,
zrušit pořádání naší největší akce, Josefovského pochodu. Na
pochod jsem se pečlivě připravovali. Ročníku, který jsme pořádali v roce 2019, se zúčastnilo 411 turistů. Předpokládali jsme, že
by se účast na pochodu mohla opakovat, či by mohla být i vyšší.
Díky podpoře naší obce jsme pro účastníky připravili nové trasy, upomínkové listy a placky k pochodu. Ve spolupráci se společností Trasa jsme nachystali nové mapové podklady. Na vše
se mohou těšit turisté v roce 2021. Doufejme, že pochod bude
možné uspořádat. Další velkou akcí, kterou jsme museli zrušit,

byla několikadenní cykloturistika a turistika do Jizerských hor.
To jsou tedy negativa loňského roku. Pozitivem bylo zorganizování 12 akcí. Největšími byly turistické zájezdy na Opatovské
šmajd (únor), v červnu do oblasti Broumovských stěn, v srpnu
do Beskyd a v říjnu na Pálavu. Nezaháleli jsme ani v oblasti cykloturistiky. V květnu jsme vyjeli do oblasti kolem Dolního Bušínova, v červenci jsme na kole poznávali hornickou minulost Ostravska a na konci srpna jsme pořádali a absolvovali 11. ročník
akce pod názvem „Tři hrady“. Poslední velkou akcí, kterou jsme
pořádali, byl prosincový „Mikulášský pochod“. Vydali jsme se
poznávat historii Benkovského kopce, kde se v minulosti těžila
železná ruda. Ve výčtu jsem zmínil jen ty nejvýznamnější události. Mimo to nachystali členové menší akce, které nejsou v oficiálním kalendáři, přesto vždy osloví významný počet účastníků.
Pohyb a turistika je nedílnou součástí života. V loňském roce
byl náš život značně omezen. Doufejme, že se situace bude postupně zlepšovat a my se potkáme na nějaké turistické akci.
Pevné zdraví a dostatek optimismu přejí turisté z Medlova.
Pavel Pospíšil – předseda spolku

A PROTOŽE SE BLÍŽÍ VELIKONOČNÍ SVÁTKY,
TAK VÁM POSÍLÁME NĚCO PRO POBAVENÍ:
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V MEDLOVĚ
V letošním roce 2021 chystáme opět PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY,
které organizuje ZŠ a MŠ Medlov v rámci Operačního programu
Zaměstnanost podporované MPSV a EU.
Příměstské tábory se budou konat v budově školy a okolí Medlova. Děti mají zajištěn oběd, svačinku, pitný režim, pomůcky, materiál a zkušené vedení odborných instruktorů. Přihlášku můžete
získat na webových stránkách školy: www.zsmedlov.cz, v kanceláři školy nebo ve školní družině. Dotazy odpovíme na emailu:
medlovtabory@seznam.cz, na telefonních číslech: 776444913,
731464520. Těšíme se na Vás, neváhejte a přihlaste se.
Bohužel díky epidemii COVID-19 nemohl proběhnout tábor o jarních prázdninách, věříme,
že další naplánované tábory se uskuteční v těchto termínech:

VELIKONOČNÍ TÁBOR
1. dubna 2021
od 6 do 13 let sportovně tvořivý, zaměřený na
Velikonoce, částka 100 Kč.

CESTA KOLEM SVĚTA
12. - 16. července 2021
pro děti od 6 do 10 let. Účastníci zažijí nepřeberné množství pohybových, sportovních a kreativních her, nebudou chybět olympijské
hry a výlety do okolí, hledání pokladu, společenské hry, vyzkouší si
zajímavé výtvarné i naučné aktivity.

HRAVÉ VAŘENÍ
26. - 30. července 2021
pro děti od 9 do 13 let. Zájemci si zahrají na kuchtíky, naučí se základy přípravy zdravých svačinek, hlavních jídel, moučníků, nápojů, vytvoří si vlastní
kuchařku, zahrají si sportovní i společenské hry a vyrobí si drobné dárečky.
www.obecmedlov.cz
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NETRADIČNÍ SPORTOVÁNÍ
2. - 6. srpna 2021
pro děti od 9 do 13 let. Na sportovním táboře si děti
zasoutěží v olympijských disciplínách, vyzkouší si základy různých sportů, např. badmintonu, tenisu, disk
golfu, florbalu, sjedou pod vedením zkušených borců na raftech řeku Moravu, vyrazí na kolech na výlet
a vyrobí si i drobné překvapení.

ZA TAJEMSTVÍM LESA
9. – 13. srpna 2021
pro děti od 6 do 10 let, které se dozví spoustu zajímavostí o životě v lese,
zazpívají si, zasoutěží v pohybových a sportovních hrách, budou vyrábět, navštíví zajímavá místa v okolí Medlova a zahrají si nevšední hry.

PUTOVÁNÍ STROJEM ČASU
23. - 25. srpna 2021
pro děti od 6 do 12 let, které zažijí dobrodružství spojené s výletem
do okolí Medlova, zasoutěží si, vyrobí si malé překvapení a vyzkouší si
sportovní, pohybové a deskové hry.
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