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SLOVO STAROSTY
I v letošním roce jsme si
v měsíci květnu připomenuli památku hrdinných
volyňských Čechů a rudoarmějců, kteří padli ve
II. světové válce. Věnce
jsme položili v Medlově
u pomníku „Na skalkách“
a na hřbitově, kde si připomínáme oběti bratrušovské tragédie. Padlé
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NA JAŘE JE POTŘEBA UKLIDIT
Meteor umí pomoci. V jarních měsících zorganizoval tento
spolek brigádu, která měla za cíl vyčistit sportovní areál po zimě.
Je vidět, že když je dobrá parta, jsou lidé ochotni přijít a přiložit
ruku k dílu. Díky vám všem, kteří jste se této akce zúčastnili.
I tentokrát to je

O ostatní práce kolem tohoto areálu se již postarala obec a pomocí těžké techniky upravila prostor za hřištěm, který do budoucna bude sloužit jako parkoviště a travnatá plocha k dalšímu
sportovnímu využití.

sovětské vojáky pak rovněž připomínají pomníky v centru Králové
a v Hlivicích. I těmto místům jsme
věnovali krátkou pietní vzpomínku.

OPRAVY VPUSTÍ NA SILNICÍCH JSOU
NEKONČÍCÍM PROCESEM
V Králové bylo letos opraveno dalších 8 poklopů a vpustí firmou WOXI, která se specializuje na samonivelační technologii.
Záruka 5 let na tyto opravy hovoří sama za sebe, že této formě
oprav firma věří. Budou tak odstraněna další místa, která pro
občany vytvářela problémy se zadržováním vody a svým špatným stavem zapříčiňovala vyšší hlučnost projíždějící zemědělské a nákladní techniky.

www.obecmedlov.cz

INVESTICE V PLNÉM PROUDU
Zdárně pokračují práce na rekonstrukci kulturního domu
v Zadním Újezdě. Je prakticky dokončeno první patro, kde je
nainstalována nová elektroinstalace a dokončená příprava pro
topení. Vylita zde již byla anhydridem podlaha. V suterénu
probíhá nanášení nových omítek, venkovní prostor je odkopán
a připraven k sanaci proti vlhkosti, v nejbližších dnech bude instalováno lešení pro zhotovení nové fasády. Termín dokončení
akce se blíží a všichni věříme, že dodavatel této stavby práce stihne tak, jak bylo před jejím zahájením dohodnuto.
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ZPRAVODAJ OBCE MEDLOV
PROBLÉMY SE SVOZEM ODPADU
Obec začala vyžadovat po pracovnících skládky, aby důsledně kontrolovali při svozu obsah popelnic na tuhý domovní odpad (TDO). Řada občanů se tak mohla při minulém svozu na
„vlastní kůži“ přesvědčit, že to myslíme s dodržováním platné
legislativy opravdu vážně. Zarážející bylo zejména velké množství větví a trávy v těchto popelnicích. Takovéto porušení zákona o odpadech znamená riziko pro naši skládku v podobě finančních sankcí od inspekce životního prostředí. Přitom máme
zvlášť organizovaný svoz bioodpadu, který zatěžuje náš rozpočet
nemalými finančními prostředky.
A právě bioodpad je dalším problémem, který musíme v poslední době řešit. Dne 12. 5. 2021 byla svolána na Kompostárně
v Pasece schůzka z důvodu navyšujícího se množství odpadů,
které neodpovídají definici biologicky rozložitelného odpadu.
Jedná se především o narůst plastových odpadů (plastové sáčky,
PET lahve, různé kelímky aj.), dále se v dováženém biologicky
rozložitelném odpadu objevují odpady, které by měly být klasifikovány jako objemný odpad (koberce, linolea, dřevotřísky aj.)
viz přiložená fotografie.

Se zvyšujícím se podílem těchto odpadů, které do biologicky rozložitelných určitě nepatří, se zvyšují náklady na provoz
kompostárny a náklady samotné likvidace vytříděných nežádoucích složek. Na schůzce bylo domluveno, že bude prováděna
u jednotlivých obcí a dalších společností, které sem bioodpad
naváží, důsledná kontrola sběrných nádob před jejich vyprázdněním. Dále bude ze strany obcí u občanů probíhat osvěta, co
do sběrných nádob na Biologicky rozložitelné odpady lze dát.
Každé svozové auto pak projde kontrolou na samotné kompostárně při složení jeho obsahu. Žádáme vás proto o dodržování
stanovených pravidel. Na každé popelnici pro svoz bioodpadu je
nalepena nálepka s textem, co do popelnice patří a co ne. V rámci již výše zmíněné osvěty si připomeňme informace ohledně
komodit ukládaných do nádob na bioodpad:
Co do popelnice PATŘÍ:
Veškerý biologicky rozložitelný odpad z kuchyně (slupky, kávová sedlina, zbytky brambor, zeleniny, ovoce, zbytky jídla, skořápky
z vajec, skořápky z ořechů, pecky z ovoce, dřevěný popel, tráva,
listí, rostliny, papírové obaly na vajíčka, roztrhané na kousky).

Co do popelnice NEPATŘÍ:
Maso, kosti, mastné pokrmy, cizorodé látky a komodity – sklo,
papír, plast, tetrapaky, kovy, sáčky z vysavačů, umělé hmoty všeho druhu, popel z briket, uhlí, barevné časopisy, smetky ze silnic,
oleje, baterie, zbytky barev a laků, uhynulá zvířata, léky, pleny.
Pojďme společně dokázat, že odpad třídit umíme a že to se
snižováním objemu TDO myslíme „opravdu“ vážně. Co se týče
větví a keřů, připravujeme „plato“ na skalkách, kam budou moci
občané tento biologický odpad ukládat. Zamezíme tak drobnému pálení po obci u jednotlivých nemovitostí a možná i obtěžování sousedů, které často bývá doprovázeno narušením dobrých
sousedských vztahů.

HODY LETOS OPĚT NEBUDOU
Snad všichni doufali, že hodové setkání letos proběhne. Systém hygienických opatření však je natolik komplikovaný, že si
nedovedeme představit, jak všechna nařízení zajistit a dodržet.
Učinili jsme proto v těchto dnech zásadní rozhodnutí, že i letos
hodové odpoledne nebude. Věřím, že je to líto nám všem. Počkáme ještě nějaký ten den a třeba si to vynahradíme v letních
měsících, kdy bychom nějaké akce pro vás připravili.

OMEZENÍ V DOPRAVĚ NEMAJÍ KONCE
Řada omezení v těchto dnech a následujících 2-3 měsících
přinesou opravy vozovek kolem Medlova. Je ale dobře, že tyto
opravy proběhnou. Budeme tak mít téměř všechny komunikace
k naší obci opravené (bohužel kromě jediné, a to na Troubelice –
ta je v katastrofálním stavu).
Další akcí, která komplikuje dopravní obslužnost je oprava centra obce v Zadním Újezdě. Autobusy nejsou schopny v době realizace této akce do Zadního Újezdu zajíždět. Snažili jsme se proto
maximum prací přesunout do letních měsíců, kdy děti nemusí do
školy. Občanům v centru obce bude umožněno zajíždět ke svým
nemovitostem. Pokud budou dny, kdy to možné nebude, budeme
vás o tom včas informovat. Věřím, že všichni dotčení obyvatelé
touto stavbou omezení pochopí a svou trpělivostí nám období
výstavby pomohou překonat. Za to vám předem děkujeme. My
se zase vynasnažíme, aby se na stavbě opravdu pracovalo a bylo
možné případnou realizaci co se termínu týče urychlit.

TROŠKA HUMORU
NEUŠKODÍ
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ZPRAVODAJ OBCE MEDLOV

RADNICE INFORMUJE
Svoz plastového odpadu proběhne v úterý dne 1. 6 a 29. 6. 2021. 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.
POPLATEK ZA TUHÝ DOMOVNÍ ODPAD PRO ROK 2021
výše poplatku je po schválení Zastupitelstvem obce Medlov 450 Kč na osobu.
Poplatek bude vybírán na celý rok 2021 a nelze jej hradit na splátky!
Splatnost poplatku je do 30. 6. 2021
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.
BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA POPLATKŮ
Bezhotovostní platbu proveďte převodem na účet u peněžního ústavu:
Peněžní ústav
Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu
1801225319

Kód banky
0800

několika skupin, které brázdily příkopy ve všech směrech od
Králové. Nezapomněli jsme ani úklid dětského hřiště a areálu SK
Králová. Dohromady se nám podařilo nasbírat cca 18 pytlů odpadků. Děkujeme všem, kterým příroda není lhostejná a zapojili
se s námi v Králové do této akce.
Královecký spolek

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

1337 – platba

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 Králové s číslem popisným 11 hradí poplatek za odpady:
1337 02 00 11
VS: 1337020011
- občan Hlivic s číslem popisným 76 hradí poplatek za odpady:
1337 03 00 76
VS: 1337030076
- občan Zadního Újezdu s číslem popisným 5 hradí poplatek za odpady:
1337 04 000 5
VS: 1337040005

Obecní knihovna v Medlově upozorňuje na změnu
hodin pro veřejnost od 1. 6. 2021 takto:
Pondělí 15 - 18 hod.
Středa 15 - 18 hod.
Volný byt
Obec Medlov oznamuje konání výběrového řízení na obsazení
bytu č. 4 v bytovém domě Medlov č. p. 29 o velikosti 1+1 a výměře 56,27 m2. Přihlášky do výběrového řízení je možné podávat do 10. 6. 2021 do 11 hodin na obecním úřadě v Medlově.
Více informací naleznete na
https://www.obecmedlov.cz/urad-obce/uredni-deska/
vyberove-rizeni-byt-c-4-medlov-29-1153.html?kshowback=1
nebo na úřední desce obecního úřadu Medlov.

Poděkování obce Šumvald
Událost, která se v Šumvaldu a Břevenci
stala 7. června 2020, velmi výrazně změnila
život celé obci. Již během noci měli obyvatelé možnost pozorovat jednotky hasičů
a policie při prvotním zásahu. Následující
den se strhla nebývalá vlna událostí. Ze
všech koutů celé země začala proudit pomoc a zvedla se obrovská vlna solidarity.
Sbory dobrovolných hasičů z širokého okolí se sjížděly na pomoc a byly spásou pro vyděšené a nešťastné obyvatele obou obcí
bojujících s všudypřítomným bahnem, které voda předešlou noc
přinesla nejen do sklepů a kotelen, ale mnohdy až do ložnic. Na
odstraňování těchto překážek se společnými silami, pod vedením krizového štábu, podíleli lidé z profesionálních hasičských
sborů ruku v ruce s dobrovolnými hasiči a firmami, které uvolnily přepravní kapacity, nakladače i zaměstnance. Dalším fenoménem těchto dní byly velké skupiny dobrovolníků, kteří byli
rozdělováni do skupin a pomáhali s úklidem v domech a dvorech. Pro mnohé nešťastné obyvatele to bylo jako spása z nebe.
A v neposlední řadě je zde skupina lidí, kteří nám v této
napjaté a těžké době pomáhali finančně. Peníze, které by dozajista uměli využít sami, obětovali na pomoc lidem, které mnohdy
vůbec neznali. Nemalý podíl na celkové sumě mají i obce, které
vyčlenily finanční částky z rozpočtu a solidárně se s námi o své
peníze podělily.
Všem Vám, a nezáleží na tom, do které z jmenovaných
skupin patříte, děkujeme za vše, co jste pro nás udělali. Přinesli
jste osobní oběť pro nás všechny v Šumvaldu a Břevenci a my
Vám za to budeme vděční už navždy.

Jarní úklid v Králové a okolí
V měsíci dubnu slavíme Den země, právě pro tuto příležitost jsme se rozhodli, spolu s OÚ Medlov, uspořádat v sobotu
10. 4. 2021 Jarní úklid. Počasí nám přálo. Rozdělili jsme se do
www.obecmedlov.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Žádáme rodiče nově narozených dětí, kteří se chtějí zúčastnit slavnostního přivítání nových občánků
do obce Medlov, aby se nahlásili na Obecním úřadě Medlov na tel. čísle: 585 001 221 nebo 585 002 506.
JUBILANTI V MĚSÍCI DUBNU
Eva Saksová
74 let
Jaroslav Merta
71 let
František Rusnák
71 let
Pavla Hrdličková
73 let
Ladislav Janíček
71 let
Jaroslava Lorincová
73 let
Svatava Lebedová
83 let
Josef Langr
73 let
Jindřich Ryšavý
73 let
Antonín Vyroubal
73 let
Jiřina Völflová
88 let
Madis Pernický
82 let
Jiří Hofírek
72 let
Božena Turková
79 let
Věra Vytřísalová
88 let
Jarmila Červenková
71 let

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

JUBILANTI V MĚSÍCI KVĚTNU
Růžena Hanáková
90 let Medlov
Božena Vytlačilová
70 let Medlov
Zdenka Zatloukalová
74 let Medlov
Marie Štopplová
85 let Medlov
Blažena Hájková
83 let Králová
Miroslava Mazochová
75 let Medlov
Ludmila Ryšavá
70 let Medlov
Josef Holoubek
83 let Medlov
Josef Štefek
81 let Králová
Stanislav Hluší
70 let Medlov
Terezie Dohnalová
72 let Medlov
Anežka Přikrylová
94 let Medlov
Anna Horáková
89 let Medlov
Ludmila Cupalová
79 let Medlov
Anna Ochránková
74 let Medlov
JUBILANTI V MĚSÍCI ČERVNU
Václav Ženožička
76 let Králová

Františka Urbanová
Marie Mertová
Ján Macejko
Václav Červenka
Antonín Hájek
Marie Rusnáková
Jiří Vytlačil
Marie Kašparová
Anna Hüblová
Josef Juráš
Jana Michálková
Marie Vrzalová
Jan Bittner
Miláda Vaníčková
Jan Kašpar

78 let
70 let
77 let
75 let
84 let
90 let
70 let
73 let
83 let
85 let
70 let
88 let
72 let
71 let
78 let

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

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně
zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci!
Úmrtí
Opustili nás paní Jana Kabelíková,
paní Věra Skýpalová a paní Anežka
Přikrylová z Medlova a pan Vítězslav
Valouch a pan Milan Navrátil z Hlivic.
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
Vzpomínka
Dne 21. 5. 2021 vzpomeneme první smutné výročí úmrtí pana Libora Válka.
Scházíš nám, ale v srdcích a vzpomínkách zůstáváš.
S láskou vzpomíná zarmoucená rodina
Dne 12. 7. 2021 vzpomeneme dvanácté smutné výročí
od tragické nehody na pana Libora Válka.
Odešel, jak si osud přál, ale v naších srdcích žije dál.
S láskou vzpomíná zarmoucená rodina

SOUTĚŽ MATEMATICKÝ KLOKAN 2021
V měsíci březnu se naši žáci II. stupně zúčastnili soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN. Soutěž vzhledem k současné problematické
epidemiologické situaci probíhala distančně, a žáci tak řešili matematické úkoly zobrazené v online kvízu. V rámci školního kola byli
rozděleni do kategorií – BENJAMÍN (6.-7. třída) a starší žáci – KADET (8. třída).
Nejlepších výsledků v kategoriích BENJAMÍN a KADET dosáhli tito žáci:
Kategorie BENJAMÍN:
M. Pechová (7. tř.), L. Tomanová (7. tř.) a L. Kozáková (6. tř.)
Kategorie KADET:
H. Krejzlík, H. Smyčková a M. Horák (8.tř.)
Mgr. Bc. Kateřina Antesová
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