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SLOVO STAROSTY
Dnes bych se chtěl s vámi všemi podělit o jeden významný úspěch, kterého minulý týden dosáhla na padesátém ročníku národního finále „Zlaté srnčí trofeje“
Lucie Jurášová. Jde o tradiční přírodovědnou soutěž, kterou pořádá Českomoravská myslivecká jednota. Cílem soutěže je umožnit setkání dětí z celé republiky
s hlubším zájmem o přírodu a její ochranu. Tato soutěž je určena dětem 3. až 9.
tříd základních škol a umožňuje jim ověřit a porovnat znalosti z mnoha oblastí.
Letošní setkání se konalo v Bystřici pod Lopeníkem. Náš kroužek „Koloušci
z Vln“, který se věnuje práci s mládeží již dvanáct let, reprezentovala po okresní
nominaci Lucie Jurášová. Ta se také nakonec stala vítězkou tohoto jubilejního 50.
ročníku „Zlaté srnčí trofeje“. Prokázala tak, že je ve znalostech o přírodě a myslivosti nejlepší dívkou nejen v okrese, ale i v České republice.
V předchozích ročnících jsme se také neztratili. Bývalý člen našeho kroužku Michal Pecher v předchozích letech dosáhl také velmi
krásných úspěchů, jež činily 1. a 3. místo. Lucie Jurášová stála na stupních vítězů čtyřikrát, z toho byla dvakrát první, jednou druhá
a jednou třetí. Naše velké poděkování ale směřuje i k člověku, který stojí za těmito úspěchy, a to zakladateli kroužku „Koloušci z Vln“,
který je těch celých 12 let také jeho vedoucím, a to Ing. Josefu Jurášovi. Jak sám říká: „Je mi velkou ctí, že jsem se mohl podílet na úspěších členů našeho kroužku, ve kterých budeme doufám nadále pokračovat.“
Ještě jednou velké poděkování za reprezentaci nejen naší obce, ale i celého Olomouckého kraje.
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RADNICE INFORMUJE
Svoz plastového odpadu proběhne v úterý dne 24. 8. 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.

Sběr nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 2. října 2021 zastávkovým způsobem. Přesné časy zastávek budou dodatečně upřesněny.
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: textil, nábytek, koberce,
peřiny, matrace, vyřazené elektrospotřebiče, pračky apod.
Způsob přebírání nebezpečného odpadu: Bezplatně – občan tuto akci hradí v ročním poplatku za likvidaci odpadu.
Od občanů nebudou přebírány pneumatiky, tyto lze bezplatně odevzdat v: autoservis Kelich – Uničov a autoservis u Filipka – Uničov.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI V MĚSÍCI ČERVENCI

JUBILANTI V MĚSÍCI ZÁŘÍ:

Miroslav Pytlíček
Petr Krist
Eva Macejková
Antonín Nevrlý
Blanka Šotolová
Viktor Dragoun
Ludmila Kalová
Jana Grulichová
Jindřich Smyčka
František Pavelka
Eva Lörincová
Hynek Urban
Irena Pavelková
Antonie Suchomelová
Anna Dragounová
Jaroslav Smolík
Anna Kallerová
Leopold Majtner
František Bittner

Michal Lörinc
František Janků
Růžena Neumannová
Václav Hýbl
Jaroslava Ulmanová
Jiří Sedláček
Josef Boxan
Oldřich Zelík
Petr Košák
Vlasta Pernická
Bohumír Daněk
Jana Havlíková
Jaroslav Vašíček
Soňa Habustová
Jarmila Holubová
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JUBILANTI V MĚSÍCI SRPNU
Růžena Janků
Květoslava Švestková
Květoslava Kopřivová
Jiřina Peňázová
Irena Laurinová
Jan Saksa
Alena Husárková
Jarmila Běhalová
Zdeněk Pinkava
Růžena Hájková
Jarmila Šotolová
Marie Domluvilová
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Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně
zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci!
Úmrtí
Opustili nás pan Stanislav Krč z Medlova a paní Marie Rusnáková ze Zadního Újezdu.
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Vzpomínky:
Dne 27. 7. 2021 jsme vzpomněli první smutné výročí
úmrtí pana Josefa Šotoly.
Bez dlaně tvé je ruka má…
S láskou vzpomíná
Blanka Šotolová s rodinou
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KULTURA
PODĚKOVÁNÍ PANÍ KNIHOVNICI
S trochou nostalgie jsem odcházela koncem května z místní
knihovny, kterou jsem přes padesát let s důvěrou navštěvovala.
S důvěrou proto, že paní knihovnice vždycky vybrala to nejlepší,
co měla. A to nejenom mně, ale všem, kdo si přišel půjčit něco ze
široké nabídky. Znala místní rodiny a uměla vybrat pro každého.
Sehnala povinnou literaturu pro studenty, často s doručením až
do domu. Zvláště srdečný vztah měla k dětem, v nichž viděla
novou generaci čtenářů.
Když se ohlédnu za ty uplynulé roky, nebyly podmínky pro
práci v knihovně nikdy tak dobré, jako jsou dnes. Pamatuji
dobu, kdy byla knihovna v budově staré, zchátralé mlékárny.

V zimě se netopilo, okny táhlo, občas přeběhla i myška. Všechny
tyto peripetie paní Veselková s úsměvem omlouvala, hlavně že
byla mezi svými milovanými knížkami. Téměř všechny je měla
přečtené, a proto uměla tak dobře poradit a vybrat.
Děkuji paní Veselkové za všechny krásné chvilky s dobrou
knížkou.
Nové knihovnici paní Bittnerové přeji hodně spokojených čtenářů.
Na závěr jeden citát: „Kdo čte, prožívá tisíc životů, kdo nečte,
má jen ten svůj.“
Za spokojené čtenáře
Čtenářka z Medlova

„ZLATÁ SVATBA“
V neděli 25. července 2021 oslavili svoji „Zlatou svatbu“ manželé Helena a Zdeněk Pinkavovi.
Celý život žijí ve svém domečku v Králové, kde se jim také
narodily dvě dcery Martina a Stanislava. Radost jim pak dělají
čtyři vnoučata, a dokonce i jeden pravnouček. Zdeněk pracoval
celý život na slévárně v Uničovských strojírnách. Helena pracovala 25 let v Tesle Litovel a následně přešla pracovat rovněž do
Uničovských strojíren na ocelárnu jako strojní jádrař. Zatímco
Zdeněk hrával a následně zastával různé funkce v SK Králová,
mezi velké záliby Heleny patří četba a v minulosti hodně pletla
a háčkovala. Oba zdobí velká skromnost a pohoda. Do dalších let
jim jistě všichni přejeme hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.
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Obecní úřad Medlov a kulturní komise
zvou všechny seniory z obce Medlov
a jejích částí Králová, Hlivice a Zadní Újezd na

TRADIČNÍ SETKÁNÍ

SENIORŮ
V pátek 17. 9. 2021

ve velkém sále Obecního domu v Medlově
se zahájením ve 14.00 hod.
Do 18.00 hodin budete mít možnost se vzájemně
pobavit, zatančit si a potěšit se připraveným
programem – a to vše při bohatém občerstvení.
Případný zájem o dopravu nahlaste, prosím,
paní Kropáčové na tel. 585 001 221.
K hojné účasti srdečně zvou pořadatelé!
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SPORT
Organizovat společenské či sportovní akce v současné době
není vůbec lehký úkol. Právě tuto činnost má Meteor Hlivice
uvedenou ve svých stanovách a poctivě se snaží svůj úkol plnit.
Díky zlepšující se situaci v boji s koronavirem se nám podařilo
zorganizovat všechny naplánované akce, bohužel s výjimkou té
největší – Hlivického hodového odpoledne.
Májová vatra se sice rozhořela o tři týdny později než obvykle, ale i tak její teplo přilákalo kromě létajícího hmyzu i pěknou
padesátku snad spokojených návštěvníků, kteří se v areálu „Na
Bahňáku“ sešli, pobavili a občerstvili. Ba i večerního ohňostroje
se dočkali.

riáši – Sasha Cup 2021. Tady bylo dodržení epidemiologických
pravidel asi nejjednodušší. Mariáš hrají většinou starší ročníky.
Zatímco dřív se na začátku hráči zdravili slovy: “Ahoj, dlouho
jsem Tě neviděl. Kolik’s letos vypálil? A máš hruškovou nebo
kadlátkovou?“, letos to bylo: “Ahoj, dlouho jsem Tě neviděl. Kolikátou dostal’s dávku? A máš Fajzra nebo Modernu?“. V pětikolovém klání byl nejlepší Jirka Horák z Úsova, druhý Laďa Janíček
z Medlova a třetí Lojza Komenda z Uničova.

V sobotu 27. června pomohl Meteor Hlivice Jirkovi Johanovi uspořádat jarní kolo rybářských závodů „O krále Bahňáku“.
Dvanáct malých i velkých rybářů vytáhlo z Bahňáku hezkou
řádku malých i větších ryb. Plotic, karasů, kaprů a okounů. Nejvíc ryb nachytal a zároveň loňské vítězství obhájil Adam Mako,
cenu za největší rybu si odnesl Jarda Trendl.

Všechny akce uspořádal Meteor Hlivice za finanční a materiální podpory obce Medlov, pivovaru Litovel a pánů Petra Havlíčka a Radka Dopity. Všem tedy patří upřímné poděkování.

O týden později se na dobře připraveném trávníku (díky zelené četě obce Medlov) fotbalového hřiště sešla mužstva Hlivic,
Medlova, Troubelic, Úsova, Litovle a Benkova (posíleného hráči
Červenky), aby se pokusila získat už devatenáctý pohár, určený
vítězi populárního Bahňák Cupu. To se povedlo mladému týmu
z Medlova, druzí byli hráči Troubelic, třetí trochu překvapivě
Benko-Červeňáci. V pozdním odpoledni a večeru nám pak přijela zahrát k poslechu kapela Star Band z Choliny.

Tento článek, prosím, berte i jako pozvání na další naplánovanou akci – Pojďte si hrát s Meteorem. Dovolí-li hlavní hygienik ČR a ministr zdravotnictví, jsou první zářijovou sobotu děti
i dospěláci zváni k nám, do Hlivic.
Za Meteor Hlivice Alexandr Pavelka

Zatím poslední akcí v našem útulném areálu byl turnaj v mawww.obecmedlov.cz
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ŠKOLNÍ VÝLET
Ve středu 23. června 2021 se vydaly děti naší školy na školní výlet. Cíl - ZOO Lešná. Do autobusu, který nám zasponzoroval pan
Havlíček, kterému bychom tímto chtěli ještě jednou velmi poděkovat, nastoupili naši druháci, páťáci a deváťáci se svými třídními učiteli. Počasí nám přálo. Hned na začátku jsme zhlédli krmení lachtanů, kteří nám ukázali i něco ze svého akrobatického umění. Viděli
jsme mimo jiné i čerstvě narozené sloní mládě, hodně času jsme strávili u rejnoků, které jsme si mohli i nakrmit. Na závěr nás čekala
projížďka safari vláčkem, děti měly možnost si zakoupit drobné suvenýry. Celodenní výlet se nám všem líbil.

Hana Labonková, třídní učitelka 2. třídy

Foto Mgr. Jarmila Smyčková
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LOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
Letošní školní rok byl spíše ve znamení distanční výuky a byl o to náročnější. Pro pedagogy to znamenalo spoustu práce navíc,
tvoření nových příprav, seznamování s novými postupy a programy, hledání nových cest pro seznámení žáků s učivem, delší přípravy
na vyučování. Žáci se museli naučit pracovat s novými programy a technikou, hlídat si termíny zadání a plnit domácí úkoly na dálku,
rodiče měli další práci doma s kontrolou a přípravou na vyučování. Nejdůležitější byla spolupráce mezi všemi, což se nám povedlo.
Myslím, že jsme si všichni oddechli, když jsme se mohli koncem roku vidět zase ve třídě, i za cenu různých ústupků, a dokonce strávit
den na výletě.
Domnívám se, že nejhůře na tom byli deváťáci, protože je v tomto nelehkém období navíc čekaly přijímací zkoušky. Pomáhali jsme
jim, jak to jen šlo, ale nejvíce se museli spolehnout sami na sebe. Úsilí se vyplatilo – všichni byli na své vybrané střední školy přijati
a tímto jim ještě jednou gratuluji.
Všem pedagogů bych chtěla popřát zaslouženou dovolenou a všem dětem hezké prázdniny. Načerpejte mnoho sil do nového školního roku 2021/2022.
Mgr.Jitka Zíková

TŘÍDNÍ SCHŮZKY MŠ
Mateřská škola v Medlově oznamuje, že třídní schůzky rodičů
s informacemi na školní rok 2021/2022 se uskuteční ve čtvrtek 26. srpna 2020 v 16 hodin.
Mgr. Helena Vašíčková
vedoucí učitelka MŠ Medlov
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Vstupenky je možné zakoupit od 1. 9. 2021 na podatelně
Obecního úřadu Medlov u paní Karolíny Vrzalové
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