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**** SLOVO STAROSTY ****
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se ve svém prvním letošním příspěvku zaměřil na informace související s přípravou rozpočtu pro rok
2022. Ten je prakticky hotov a po projednání ve finančním výboru a v radě obce dne 24. 2. 2022 by mělo dojít k jeho
schválení na zastupitelstvu, které proběhne ve čtvrtek 17. 3. 2022.
A co nás v letošním, volebním,
roce čeká konkrétně? První
velkou investici máme již za
sebou – jednalo se o koupi
„bývalé stodoly“ za školou od
rodiny Šromových (viz žlutě
vyznačená budova). Budova by
v budoucnu měla sloužit jako
zázemí pro základní školu.
„Chytré hlavy“ na Ministerstvu
školství ČR totiž zjistili, že naše
děti neumí nejen zatlouci hřebík,
zašroubovat šroubek, ale ani
mnoho dalších jednoduchých
úkonů, které potřebují v běžném
životě.
Nařídili
proto
v horizontu 2–3 let zřídit na
školách dílny, kde se toto vše
budou školáci učit. Je to až
úsměvné ale na druhé straně
smutné. Dílny ve škole byly.
Bohužel se vše zlikvidovalo a teď budeme muset nové vybavení draze nakupovat. V nově zrekonstruovaných prostorech
pak bude dostatek místa pro uložení dalšího materiálu, který dnes zabírá řadu kabinetů.
Ke zdárnému konci se blíží rekonstrukce budovy v Medlově č.p. 195 (bývalá mlékárna). Firma Ptáček z Kojetína odvádí
výbornou práci, takže by neměl být ohrožen termín dokončení stavby, stanovený smlouvou o dílo. Občané chválí zejména
zachování historického vzhledu budovy směrem do „malé strany“, což nás těší. Ukončena byla i rekonstrukce komínu,
takže hnízdo je již plně připraveno k osídlení čapím párem – neodmyslitelným poslem jara, kterého řada z nás každoročně
vyhlíží.
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Připravovaná demolice domu Králová č.p. 48 se trochu komplikuje, protože nám ČEZ nedal, v rámci vyřizování
demoličního výměru, kladné stanovisko. Odvolává se na věcné břemeno v podobě konzol, kterých je na budově umístěno
hned 5. Obec si proto zažádala o přeložku těchto konzol, rozhodující ale bude, kolik si za tuto službu ČEZ naúčtuje. Vše
měla vyřešit rekonstrukce elektrického vedení, která je v Králové připravena již dva roky. Bohužel ani letos k její realizaci
dle sdělení ČEZ nedojde a je vůbec otázkou, zda se k ní firma rozhodne v roce 2023. Odvolávání se na problémy spojené
s COVID-19 vidíme v tomto případě jako lacinou výmluvu. Bohužel s tím nic nenaděláme.
Projekt revitalizace centra v Hlivicích je již připravený a práce by se měly rozběhnout začátkem jara. Náves bude doplněna
prostorem k sezení, bude zde nové odpadové hnízdo, připraveny budou nově rozvody k osvětlení kapličky a pro pořádání
případných společenských akcí v centru obce. Zcela nový bude altán, gabionová stěna a parkovací stání. Nově bude v parku
u pomníku obětem II. světové války umístěna také dřevěná socha. Která z těch, jež jsme nechali vyrobit to bude, si necháme
jako překvapení pro občany.

Po Zadním Újezdě a Medlově tak bude dokončena další úprava centra v našich obcích. V letošním roce bude zadán
požadavek na zhotovením projektové dokumentace na rekonstrukci návsi v Králové, která je poslední místní částí, kde
chceme revitalizaci provést. Bohužel nás v tom prozatím neustále brzdí, již výše zmiňovaná, přeložka elektrického vedení.
Nutnou součástí této akce by se pak měla stát i rekonstrukce silnice do centra obce směrem od Medlova a Úsova.
Na letošní rok je plánovaná také oprava fasády našeho bytového domu
Medlov č.p. 99. Samozřejmě bude realizována řada dalších drobných akcí,
oprav, výsadeb zeleně atd. Věřím, že se nám tyto plány podaří splnit.
Vždyť na to máme čas jen do září. V říjnu budou komunální volby, které i
v naší obci zvolí nové vedení na další 4 roky.
Starosta letos osobně podpořil děti na lyžařském kurzu, který pořádala
naše základní škola již tradičně v Hynčicích pod Sušinou. Bohatá sněhová
nadílka a pravé zimní počasí se žáci jistě plně vychutnali.
Účastníci kurzu si mohli vybrat mezi lyžemi nebo snowboardem. Většina
zvolila lyže. Přestože to byla pro některé úplně první zkušenost, bylo
úžasné sledovat, jak za pouhé dva dny dokázali na lyžích stát, vyjet kopec
na vleku a posléze kopec sjet. Ten sice nebyl pro náročné, nicméně na
učení byl naprosto ideální. Na závěr jsem nepohrdl pozváním na společný
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oběd s žáky. Paní učitelka před dětmi prohodila, že pan starosta přijde na kontrolu pořádku na pokojích. Vyvolalo to takové
zděšení a paniku, že jsem na kontrolu nakonec jít musel. Děti si totiž sáhly na samé dno sil a v neskutečně krátké době
uklidily pokoje k nepoznání. Vše řádně umyto, srovnáno, uklizeno, oblečení složeno. No i paní učitelka marně hledala
slova, kde se to v nich našlo. Ona ta naše omladina totiž není vůbec špatná, jen se to s nimi musí umět. Z této návštěvy
jsem odjížděl s krásným pocitem a vzpomínkou na příjemně prožitý den.
*****
V neděli 6.2. vyrazila skupina nadšenců ze základní
školy na lyžařský kurz do Hynčic pod Sušinou.
Z devatenácti dětí se vytvořily dvě družstva lyžařů a
snowboardistů. Přes den jsme čelili přírodním
podmínkám na svahu a pádům na něm, učili se
základy sjíždění, oblouků, jízdy na vleku. Poslední
dva dny byly zkouškou, kdy jsme si společně
několikrát projeli celý areál a vyzkoušeli různé
náročnosti svahů. Večer na programu jsme měli
přednášky o správné metodice a technice jízdy na
lyžích i snowboardu a chování na svahu, na horách.
Poté hrály děti různé soutěže a hry, při kterých se
všichni společně bavili. V úterý nás přijel navštívit
pan starosta, který nám dovezl drobné dárečky do závodů, a dokonce se ujal vedení lyžařů. Ve středu odpoledne, v kritický
den, vyjela jedna skupinka dětí na běžky a druhá početnější si vzala lopaty a boby, sjížděli kopce, z místní rozhledny se
seznámili s nejbližším okolím. Předposlední den se konaly závody ve slalomu, kdy děti soutěžily ve dvou různých typech
slalomu. Z lyžařů se stal nejrychlejším závodníkem David Bittner a Maruška Běhůnková a na snowboardu zvítězil Kvido
Krajča. V pátek dopoledne jsme zakončili lyžařský kurz posledními jízdami a vyrazili zpět do Medlova naštěstí bez žádných
závažných zranění, pouze s natlučenými zadky a spoustou zážitků a nových dovedností.
Mgr. Andrea Rusínová

**** RADNICE INFORMUJE ****
TERMÍNY SVOZU ODPADŮ V ROCE 2022
Komunální odpad:

Plasty:

7. ledna

8. července

11. ledna

26. července

21. ledna

22. července

8. února

23. srpna

4. února

5. srpna

8. března

20. září

18. února

19. srpna

5. dubna

18. října

4. března

2. září

3. května

15. listopadu

18. března

16. září

31. května

13. prosince

1. dubna

30. září

28. června

15. dubna

14. října

29. dubna

28. října

13. května

11. listopadu

27. května

25. listopadu

10. června

9. prosince

24. června

23. prosince

BIO odpad: Od 15. dubna do 11. listopadu, stejně
jako komunální odpad.
Nebezpečný odpad:

7. května

1. října

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. Pytle s plasty 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.
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VÝBĚR POPLATKŮ PRO ROK 2022
Poplatky jsou vybírány v pokladně OÚ Medlov a to: PONDĚLÍ a STŘEDA 08:00 – 17:00 hod., (polední přestávka je
12:00 – 12:30). Upozorňujeme občany, že v jiné dny nebude možné poplatky v pokladně obecního úřadu uhradit.
Od 28. 2. 2022 je možné uhradit tyto poplatky:
Poplatek TDO: výše poplatku je po schválení Zastupitelstvem obce Medlov 500,- Kč na osobu.
Poplatek je splatný do 30. 6. 2022.
*****
Poplatek ze psů: Poplatek bude vybírán na celý rok 2022.
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. 2022.
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.
Poplatek hřbitovní: splatný do 31. 3. 2022 a bude možné jej uhradit od stejného data jako výše uvedené poplatky.
Poplatek za hřbitov je možné uhradit také bezhotovostním převodem po předchozí telefonické domluvě.
Poplatky nelze hradit na splátky!
*****
BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA POPLATKŮ
Bezhotovostní platbu proveďte převodem na účet u peněžního ústavu:
Peněžní ústav
Číslo účtu
Kód banky
Česká spořitelna a.s.
1801225319
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 0199
VS: 1337010199
- občan Medlova s číslem popisným 22 hradí poplatek ze psů:
1341 01 0022
VS: 1341010022
- občan Králové s číslem popisným 11 hradí poplatek za odpady:
1337 02 0011
VS: 1337020011
- občan Hlivic s číslem popisným 34 hradí poplatek ze psů:
1341 03 0034
VS: 1341030034
- občan Zadního Újezda s číslem popisným 2 hradí poplatek za odpady: 1337 04 0002
VS: 1337040002
*****
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 1m v horizontální poloze.
Žádáme proto všechny včelaře, aby ohlášení učinili do data 15. 3. 2022 a to osobně, písemně nebo
telefonicky na č. 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
73 let Králová
Jaroslava Petrovská
71 let Medlov
Ludmila Kohoutková 75 let Medlov
Miloslava Štefková
78 let Králová
Josef Večeř
78 let Králová
Miroslav Zmeškal
71 let Medlov
Werner Kopp
78 let Medlov
Jaromíra Břeňová
84 let Medlov
Zdeněk Ulman
74 let Medlov
Marie Dostálová
74 let Hlivice
Antonín Hampl
74 let Hlivice
Zdeňka Pazderová
74 let Hlivice
Ludmila Koldová
72 let Medlov
Helena Skřivánková
87 let Králová
Jasna Klanicová
80 let Medlov
Václav Merta
74 let Králová
Jubilanti v měsíci únoru
Jana Geislová
80 let Hlivice
František Jahoda
72 let Medlov
Marie Studená
76 let Medlov
Jaroslav Tomášek
79 let Medlov
Josef Husárek
75 let Hlivice
Vladimír Jonáš
72 let Hlivice
Milan Petrovský
74 let Medlov
Anežka Navrátilová
89 let Hlivice
Jiřina Bittnerová
71 let Medlov
Jindřiška Hýblová
73 let Králová
Emilie Škopová
79 let Hlivice

Jubilanti v měsíci březnu
Josef Vytřísal
95 let Králová
Helena Pytlíčková
74 let Medlov
Marie Teplíková
77 let Medlov
Marie Búšfyová
76 let Králová
Věra Kubilková
81 let Zadní Újezd
Josef Klaban
78 let Medlov
Waltrauda Smrčková 77 let Medlov
Josef Sedláček
72 let Medlov
Bohumila Havlíčková 76 let Medlov
Zdenka Smolíková
75 let Králová
Marta Macejková
84 let Medlov
Marie Mrňková
87 let Medlov
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví,
štěstí a životní pohody v naší obci!

Úmrtí
Opustily nás paní Růžena Neumannová a paní
Marie Kašparová z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Poděkování
Srdečné díky za obětavou sousedskou pomoc paní
Marcele Bednaříkové a paní Lence Pospíšilové. Ze dne
10. 1. 2022.
Děkuje paní Blanka Šotolová

POHYB OBYVATELSTVA V NAŠÍ OBCI za rok 2021
počáteční stav k
1. 1. 2021
1624 obyvatel
Medlov
Králová
Hlivice
Zadní Újezd
CELKEM

Narození

Úmrtí

Přihlášeno

Odhlášeno

Konečný stav

10
4
1
2

8
1
3
2

15
5
9
9

23
5
9
2

17

14

38

39

1062
258
181
123
1.626 obyvatel k
31. 12. 2021

**** KULTURA ****
MIKULÁŠ V KRÁLOVÉ Rok se s rokem sešel a do Králové na náves,
k rozsvícenému stromečku, přišel za dětmi Mikuláš s andělem.
Doprovod jim dělal sám Lucifer se svou čertovskou družinou. Na
Mikuláše čekalo u stromečku hodně dětí a všechny měly připravené
básničky nebo písničky, za které dostaly od Mikuláše sladkou odměnu.
Čertovská družina neměla letos vůbec žádnou práci, všechny děti byly
moc hodné, a kdo jen přece trochu zlobil, ten Mikuláši slíbil, že se
polepší. Uvidíme příští rok. Mikuláš se ale určitě v Králové znovu
objeví spolu s andělem a čerty a pozor, s těmi opravdu nejsou žerty ☺.
Královecký spolek
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MedHÚZa
Rádi bychom vám představili naše hudební společenství MedHÚZa, o kterém (a které) jste určitě už slyšeli, ale nyní máme
možnost vám o nás přiblížit něco víc. V krátkosti by se dalo říci, že jsme všichni obyčejní lidé různého věku – od malých
dětí až po prarodiče, kteří se narodili s láskou k hudbě. A přestože jsme amatéři, rádi se sejdeme, společně si zazpíváme a
zahrajeme, a o tuto radost ze společného díla se pak dělíme.
Období, kdy nás bývá obvykle nejvíce slyšet jsou Vánoce, na které začínáme trénovat již od prvních říjnových dnů. „Díky“
covidovému období jsme museli však své aktivity silně zúžit, avšak v běžném adventním čase začínáme zpíváním u
rozsvěcování vánočního stromečku v Medlově, po kterém následuje vánoční koncert v místním DPS, doprovázení při mši
svaté na Štědrý den, a v lednu pak podporujeme svým zpíváním i tradiční Tříkrálový koncert. Po krátkém odpočinkovém
období se už opět scházíme, abychom dle svých možností přispěli k velkému slavení Velikonoc v našem kostele.
Dalším, pro nás důležitým okamžikem, je slavnostní hodová mše svatá. Kromě těchto pravidelných akcí, jsme také hráli na
několika svatbách, křtinách i pohřbech.
A proč zrovna MedHÚZa? Jedná se o zkratky
obcí, ze kterých pocházejí původní zpěváci a
hudebníci – Medlov, Hlivice a Zadní Újezd.
Za těch pár let se naše řady však značně
rozrostly a my měli možnost mezi sebe uvítat
i další muzikanty z Kamenné, Střelic,
Uničova a pevně věřím, že náš počet není
stále konečný, protože MedHÚZa je otevřena
všem a velmi nás potěší, když si s námi
přijdete zazpívat, nebo si nás alespoň
poslechnout.
Těšíme se na společný hudební zážitek! :)
Anežka Petrová, Jan Pecha
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Koledníci Tříkrálové sbírky v letošním roce opět
mohli vyjít do ulic. Oděvem a korunou vyzdobeni
králové koledují ve prospěch lidí, kteří se dostali do
těžké životní situace. Organizátorem Tříkrálové
sbírky je Charita Česká republika a je určena na
pomoc lidem nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni, a to zejména v
regionech, kde sbírka probíhá.
Také v našich obcích se v sobotu 8. ledna od
ranních hodin nesla ona známá koleda „My tři
králové jdeme k vám…“ a koledníci tak osobně
mohli přinést poselství Vánoc do našich domovů,
přání pokoje, štěstí a zdraví do nového roku 2022.
Ve svých pokladničkách měli letos rekordních 45.859,- Kč. V Medlově to bylo celkem 27.935,- Kč, v Králové 2.725,- Kč,
v Hlivicích 6.210,- Kč a v Zadním Újezdě 8.989,- Kč.
V letech 2015 - 2021 se v obci Medlov vybralo celkem:
2021 - 20 326,- Kč
2020 - 44.936,- Kč
2019 - 44.335,- Kč
2018 - 38.973,- Kč
2017 - 36.657,- Kč
2016 - 32.098,- Kč
2015 - 30.132,- Kč
Velké poděkování patří všem králům a vedoucím skupinek, a také velké poděkování náleží všem dárcům.
Pavla Petrová
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**** ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ ****
Prázdniny ve školním roce 2021/2022
Velikonoční: 14. dubna 2022
Hlavní:
1. července 2022 – 31. srpna 2022
Předvánoční výlet na Hrad Šternberk
Ve čtvrtek 16. prosince se žáci 2., 3. a 4. ročníku vydali nasát
předvánoční atmosféru na Hrad Šternberk. Připravený program
byl tvořen ze dvou částí.
První částí byla speciální vánoční prohlídka hradu, jejíž obsah

byl rozšířen o informace z historie vánočních svátků. Děti se
dozvěděly velice pěknou formou zajímavé skutečnosti o
vánočních tradicích a zvycích.
Druhou část programu tvořila vánoční výtvarná dílna, ve které
si žáci vyrobili krásné gelové svíčky.
Nejenom svíčky, ale také velice příjemný zážitek z krásného
dne si naše dětičky odvezly domů.
Mgr. Vendula Vysloužilová; Foto: Hana Labonková
Výlet do Jumpareny
Žáci 5., 6. a 7. ročníku navštívili 21. prosince 2021 v rámci školního
výletu JUMP arénu v Olomouci.
Děti si užívaly pod dohledem trenéra necelou hodinu skákání na
trampolíně, skoků do pěnového moře, lezení na stěně aj. Na
jednotlivých atrakcích si prověřily své fyzické dovednosti a užily si
spoustu zábavy. I přes drobné organizační komplikace se výlet vydařil
a všichni odjížděli s úsměvem na rtech.
Mgr. Jana Krátká
Výtvarná soutěž
Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže „Barevný podzim 2021“, kterou
každoročně pořádá DDM v Uničově. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 237
výtvarných prací a13 kolektivních z celého Uničovska, z nichž vyhodnoceno a
odměněno bylo 34 obrázků. Mezi nimi byly vybrány i práce našich dětí, a to:
Magdalénky Smyčkové (4.tř.), Veroniky Hynkové (4. tř.) a Lucie Kozákové (7.
tř.). Všem gratulujeme!
Mgr. Klára Filipová

Žádosti spoluobčanům
Prosíme spoluobčany, aby neházeli svůj vlastní komunální a jiný odpad do popelnic, které jsou umístěny u budovy školy a
jsou určeny pouze pro potřeby školy.
Vedeme děti mimo jiné i k péči o okolní prostředí, proto vás chceme poprosit, abyste při procházkách (nejen) kolem školy
a ostatních školních zařízení uklízeli exkrementy po svých čtyřnohých kamarádech.
A nakonec žádáme rodiče, aby vybavili své děti rouškami, někteří žáci je často zapomínají.
Děkujeme moc za spolupráci a přejeme krásný nový rok, hlavně plný zdraví.
Mgr. Jitka Zíková
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Tým dívek 4. a 5. třídy se vydal do Lipníka nad Bečvou reprezentovat ZŠ Medlov ve florbale
I. Stupně dívek. Po strastiplných cestách, kdy rychlík měl hodinové zpoždění, další vlak ujel
tzv. před nosem, jsme se díky pomoci rodiče, konkrétně paní V. Kuchařové, a patří jí velké
díky, dostaly na místo turnaje včas. Zde už probíhal první zápas, kde zvítězil Lutín 4:3. Po
rozehřátí a rozcvičce
jsme se vrhly do dvou
zápasů. S týmem Lutína
jsme remizovaly 4:4, s druhým týmem Určic jsme
vyhrály 7:2. To nás vystřelilo na 1. místo v krajském
finále a poslalo do republikového kola.
Blahopřeji děvčatům: Aničce K., Katce T., Jitce Z.,
Vanese P., Nele B., Sáře S. a Barče G. Za skvělou
reprezentaci školy a přeji velký úspěch v republice.
Mgr. Andrea Rusínová
************
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