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**** SLOVO STAROSTY ****
Čapí hnízda v Medlově
Nedá mi to, abych nezareagoval na příspěvky některých „rádoby“ ornitologů, které se objevily na sociálních
sítích. Týká se to tentokrát čapího hnízda, které bylo v zimních měsících pracovníky ČEZ odstraněno ze
sloupu elektrického vedení u budovy Medlov č.p. 99. Následná diskuse na facebookové stránce však byla
zcela „mimo mísu“. Objevovaly se zde články s (dez)informacemi typu „co jsme to za lidi, že jsme zbourali
čápům komín a už jsme se o ně nepostarali“. Zajímavé na tom všem je, že tyto nepravdy šířili zejména lidé,
kteří v Medlově nebydlí a nemají tedy s námi nic společného. Jsem také rád, že se místní občané od těchto
„snůšek nesmyslů“ v naprosté většině případů distancovali a mnozí je dokonce i odsoudili. Pravda je
taková, že komín s čapím hnízdem na budově bývalé mlékárny byl rekonstruován a původní hnízdo bylo
nově vybudováno a založeno tak, aby čapí pár zde mohl i nadále hnízdit. To se také povedlo a čapí maminka
již sedí na vajíčkách. Vše bylo provedeno v souladu s podmínkami, které stanovil odbor životního prostředí
a agentura pro ochranu přírody a krajiny.

Hnízdo před rekonstrukcí

Obcí založené hnízdo v únoru

Čápi dobudované hnízdo v březnu

Kauza druhého čapího hnízda u nás v Medlově byla mimo rozsah kompetencí obce a problematiku kolem
odstranění hnízda řešila inspekce životního prostředí přímo s firmou ČEZ. Obec nebyla tedy účastníkem
tohoto řízení. Na posledním jednání, které svolala
do Medlova inspekce životního prostředí a na
kterém jsme byli rovněž přítomni, bylo dohodnuto,
že pro letošní rok, nechá ČEZ čapí hnízdo na
sloupu a až čápi „vyvedou“ mláďata a odletí, bude
odstraněno. Hnízdo je na sloupu nebezpečné pro
samotné čápi, kdy může dojít při zkratu k jeho
vznícení a jak by to dopadlo pro samotné ptáky si
každý dokáže domyslet. V případě poruchy by pak
byla na nějaký čas omezena dodávka elektrického
proudu v samotné obci. Současně s tím bude ale
firmě ČEZ uloženo vybudovat náhradní řešení
(sloup), na kterém by se založilo náhradní hnízdo.
Obec poskytla vedlejší veřejný pozemek k tomuto
účelu a je připravena převzít i starost o toto hnízdo.
Problematika je ale daleko složitější a jistě bude
také záležet na tom, jestli čapí pár po svém příletu
na jaře příštího roku toto nově vybudované hnízdo
přijme.

Investice letošního roku se naplno rozjíždějí
Minulý týden byla zahájena oprava fasády obecního domu č.p. 99. Kromě samotné fasády budou
provedeny částečné sanační práce na odstranění vlhkosti, klempířské práce spočívající v částečné výměně
okapů a svodů a celý objekt bude po dokončení venkovních prací vymalován, a to včetně vnitřních prostor.
Medlov se tak dočká další opravené budovy, která jistě přispěje k pěknému vzhledu naší obce.

Další připravovanou akcí je pak „Úprava centra v Hlivicích“. V současné době probíhá výběrové řízení na
zhotovitele této stavby. Vzhledem k tomu, že se materiální vstupy neustále zdražují, snažíme se všechny
akce maximálně urychlit tak, aby nezatížili obecní finance více, než jsme v rozpočtu naplánovali.

**** RADNICE INFORMUJE ****
Svoz plastového odpadu proběhne v úterý 31. 5. 2022. 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 TDO: výše poplatku je po schválení Zastupitelstvem obce Medlov 500,- Kč na osobu.
Poplatek je splatný do 30. 6. 2022.

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 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
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 č.p. 199 hradí poplatek za odpady:
- občan Králové s č.p. 11 hradí poplatek za odpady:
- občan Zadního Újezdu s č.p. 2 hradí poplatek za odpady:

1337 01 0199
1337 02 0011
1337 04 0002

VS: 1337010199
VS: 1337020011
VS: 1337040002

Sběr nebezpečného odpadu
proběhne v sobotu 7. května 2022 zastávkovým způsobem:
Medlov
dolní konec – u č.p. 99
8,00
Medlov střed
parkoviště u budovy MŠ
8,40
Medlov horní konec
autobusová zastávka na Zadní Újezd
9,20
Zadní Újezd
na parkovišti u Králů
10,00
Králová
autobusová zastávka
10,40
Hlivice
náves
11,20

-

8,30 hod.
9,10 hod.
9,50 hod.
- 10,30 hod.
- 11,10 hod.
- 11,50 hod.

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: autoservis Kelich – Uničov a autoservis u Filipka – Uničov.
Odpady odložené na stanovištích před příjezdem sběrných vozidel
nebudou odvezeny!

**** SPOLEČENSKÁ KRONIKA ****

JUBILANTI V MĚSÍCI KVĚTNU
Růžena Hanáková
91 let Medlov
Ludmila Bittnerová
70 let Medlov
Božena Vytlačilová
71 let Medlov
Zdenka Zatloukalová
75 let Medlov
Marie Štopplová
86 let Medlov
Blažena Hájková
84 let Králová
Ludmila Ryšavá
71 let Medlov
Josef Holoubek
84 let Medlov
Josef Štefek
82 let Králová
Stanislav Hluší
71 let Medlov
Terezie Dohnalová
73 let Medlov
Jana Těšíková
85 let Zadní Újezd
Ludmila Cupalová
80 let Medlov
Anna Ochránková
75 let Medlov
Věra Boxanová
70 let Králová
Všem jubilantům přejeme do dalších let
hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci!

**** KULTURA ****
V kostele sv. Petra a Pavla se v neděli 24. dubna konal
Velikonoční koncert, na kterém se hrálo a zpívalo o radostném
poselství Velikonoc. Výtěžek z koncertu - 6.106,- Kč byl
věnován na pomoc Ukrajině. Koncert se vydařil a my se
budeme těšit na další příležitost oslavit v našem kostele
sváteční čas hudbou.
Za kulturní komisi Pavla Petrová
Kulturní komise obce Medlov opět v rámci medlovských hodů vyhlašuje
soutěž o nejlepší hodový koláč!
Nebojte se, připojte se!
Letos máme připraveny zase dvě kategorie:
O nejlepší hodový koláč – budou vyhlášeni tři vítězové
Pro dětské kuchaře do 18ti let - výrobek na téma Medlovské hody - může jít o zákusek, dezert,
slaný výrobek, zkrátka cokoli, co se dá sníst. Tři nejlepší výrobky odměníme.
Zájemci ozvěte se paní Veronice Zahradníčkové na telefon 731 186 248 nebo na e-mail:
Zahradnickova.V@seznam.cz.

Kruh přátel hudby, Obecní úřad Medlov a Nadace Českého hudebního fondu pořádají
v neděli 5. června 2022 ve 14.00 hodin
v kulturním sále na Obecním úřadě v Medlově koncert, na kterém vystoupí
Mucha trio
ve složení:
Johanna H a n i k o v á - klavír
Ludmila P a v l o v á - housle
Anna P a u l ov á - klarinet
Vstupné dobrovolné. Na Vaši účast se těší pořadatelé!!!

**** SPORT ****
Josefovský pochod 2022
„Konečně“!!! To je to nejvýstižnější slovo, které nejlépe charakterizuje naše
pocity, když bylo jasné, že budeme moct uspořádat 4. ročník turistického
pochodu. Tento pocit se mísil s radostí. Poprvé jsme měli 4.ročník
uspořádat 21. března 2020. Týden před akcí jsme museli akci zrušit, kvůli
pandemii Covid-19. Stejné to bylo v roce 2021.
Termín pochodu byl 19. března 2022. Na 4. ročník jsme připravili změněné
turistické trasy o délce 4, 7, 10, 15, 20, 35, 45 km a cyklistické trasy o délce
30 a 55 km. Nově jsme trasy trasovali přes obec Pískov a lokalitu Kárník

nad Pískovem. Tradiční kontroly s občerstvením jsme měli na Račůvce a Holubici. Změnou bylo místo
druhého startu. Z důvodu rekonstrukce železniční tratě, jsme druhý start neměli na vlakovém nádraží
v Troubelicích, ale v Hostinci U Kropáčů v Troubelicích, kde zastavovala náhradní autobusová doprava.
Sama příprava pochodu začíná dlouho dopředu. Již v červenci se pochod
eviduje v kalendáři turistických akcí Klubu českých turistů, jehož
přidruženým členem je také náš spolek. Zhruba do konce listopadu
musíme mít zpracované trasy pochodu. Následuje zaslání žádosti na Lesy
ČR, které musí vyslovit souhlas s pořádáním hromadné akce. Následuje
zaslání žádostí na CHKO Litovelské Pomoraví, Krajský úřad Olomouckého
kraje a další dotčené orgány a firmy. Mezi tím oslovujeme sponzory. Mezi
hlavní patří obec Medlov, Melites Medlov a Pivovar Litovel. Měsíc před
pochodem příprava nabírá plné obrátky. To hlavní, pak vypuklo v týdnu
před pochodem. Ladíme materiál na trasování, občerstvení a obsazení stanovišť. Tady si dovolím pochválit
členy našeho spolku. Do zajištění pochodu se zapojili všichni členové spolku, kteří opravdu mohli.
V pátek, dopoledne, vyrazili „traséři“ trasovat jednotlivé trasy. V podvečer jsme se pak
všichni sešli na sále Obecního domu v Medlově. Nachystali jsme jednotlivá stanoviště
na prezentaci, na občerstvení a vyzdobili sál. Na sále nesmí chybět náš maskot Josef,
který je také na našich propagačních materiálech k pochodu i na pamětních listech a
plackách. Sál byl připraven a v nás už vzrůstalo napětí. Jak to dopadne? Kolik přijde
turistů a budou spokojení?
Start pochodu byl v 7,00 hodin. Na sále jsme měli sraz
v 6,00 hodin. Naše vozy začaly rozvážet materiál na
druhý start v Troubelicích a na kontroly na Holubici
a Račůvce. Zajelo se také pro část občerstvení, které
pro nás zajistili externí dodavatelé. Už před sedmou
hodinou začali přicházet první účastníci. Byli to ti,
kteří se vydávali na delší trasy. Jako první přišla rodina z Telče a za nimi
následoval manželský pár aktivních seniorů (70 a 68 let) z Litomyšle.
Všichni jmenovaní vyrazili na naši nejdelší pěší trasu, 45 km. Právě pár z Litomyšle nám vytkl, že nemáme
trasu dlouhou 50 km. Slíbili, jsme jim, že takovou trasu na 5. ročník připravíme. S přibývajícím časem
začal počet přicházejících turistů vzrůstat. Práce bylo hodně, ale nás moc těšilo, že je o Josefovský pochod
zájem, což potvrdilo konečné číslo oficiálních účastníků. 4. ročníku se zúčastnilo 552 turistů (1 ročník –
38 turistů, 2. ročník – 128 turistů, 3. ročník - 411 turistů).
Konečný počet účastníků, a hlavně jejich pozitivní ohlasy jsou pro nás
tou nejlepší odměnou. Moc nás to těší a je to pro nás dalším impulzem
do pořádání dalších ročníků. Jsme si vědomí i chyb a děkujeme také za
připomínky. Budeme na to myslet při pořádání dalšího ročníku. Chceme
obnovit tradici a zajistíme živou hudbu. Chtěli bychom zajistit více
autobusových spojů mezi Medlovem a Uničovem, To byly ty hlavní, ale je
toho více. Vše máme „zapsané“ a budeme s tím počítat při plánování 5.
ročníku Josefovského pochodu. Na závěr bych chtěl ještě jednou
poděkovat všem sponzorům a podporovatelům. Děkuji také všem, kteří
se podíleli na vlastní organizaci a zajištění pochodu.
Těším se na shledanou, na 5. ročníku Josefovského pochodu, 18. března 2023.
Pavel Pospíšil

Prázdniny ve školním roce 2021/2022
Hlavní: 1. července 2022 – 31. srpna 2022

Ukliďme Česko – jak naši sedmáci uklízeli
30. března jsme vyrazili s žáky 7. třídy směrem na Skalky a na
cyklostezku do Hlivic. Vybaveni rukavicemi a plastovými pytli jsme
hledali a sbírali všemožné odpadky v trávě, podél cest i na okraji pole.
Všechny děti zaslouží pochvalu, protože byly velmi aktivní a
zodpovědně uklidily nepořádek v okolí naší obce.
Mgr. Bc. Kateřina Antesová

Ptáčci na naší škole
Díky projektu Šablony mohly i děti
naší školy spatřit v pátek 22. dubna
naživo různé opeřence. Vytvořily tři
skupiny po třech třídách a vyslechly
si
zajímavou
přednášku
RNDr.Jaromíra Vachutky, Bc. Kromě
přednášky mohly děti spatřit i
papoušky na vlastní oči, v klecích pískal například
rýžovník, zelený papoušek, hrdličky, andulky,
holoubek diamantový a další. Pokud byly děti aktivní,
odnesly si i fotografii určitého ptáčka. Myslím, že přednáška byla nejen zajímavá, ale i poučná.
Mgr. Jitka Zíková
Návštěva medlovské knihovny
V pondělí 25. dubna se žáci druhé třídy vydali podívat do
místní
knihovny. Paní
knihovnice
děti
seznámila
s knihovnou, jejím vybavením a řádem. Měla pro nás také
připravené pěkné povídání a malé občerstvení. Následně se
děti pochlubily svým krásným čtením. Na závěr si naši malí
čtenáři mohli prohlédnout knihy, které je zaujaly. Našli si
každý svůj koutek, ve kterém si v klidu listovali a četli.
Chtěla bych touto cestou především poděkovat knihovnici
paní Bittnerové, která se nám krásně věnovala a děti
dokázala zaujmout. Žáci se do školy vraceli s nadšením a
dárečkem v podobě knihy. Věřím, že spousta z nich se bude
do knihovny ráda a pravidelně vracet.
Mgr. Vendula Vysloužilová

Výtvarná soutěž
Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže Jaro, kterou každoročně pořádá DDM v Uničově. Děti
tvořily svá díla různými technikami, kreslily, malovaly, stříhaly a lepily z papíru. Mezi výherní práce byly
vybrány i obrázky našich dětí, a to: Barči Göllnerové a Magdalénky Smyčkové (4. tř.) a Lukáše Cupala
(9. tř.). Všem gratulujeme!

Mgr. Klára Filipová
ČEPS cup 2021/2022 Finálový turnaj ve florbale
Tým našich dívek ze 4. a 5. třídy postoupil do finálového turnaje
mezi šestnáct nejlepších týmů z krajů celé ČR v soutěži projektu
ČEPS cup pro sezónu 2021/2022. Turnaj měl začít 30. března v 9
hodin v Praze na Chodově. Nestihli bychom dorazit včas, proto jsme
odcestovali o den dříve. Spojili jsme si tedy florbalový turnaj
s výletem po naší stověžaté. Prošli jsme se přes Václavské a
Staroměstské náměstí na Karlův most, vyšli na Pražský hrad,
vyfotili se s hradní stráží, obešli si chrám sv. Víta a vystoupali ještě
výše na Petřínskou rozhlednu. Trochu jsme se zničili, ale to byl
menší trénink na náš velký den, na který jsme se všichni těšili.
Postup do republiky byl pro nás odměnou, kterou jsme si právem
zasloužili – vyhráli jsme krajské kolo v Lipníku n. M. Na stadioně
Jedenáctky VS v Chodově se rozdělily týmy do čtyř skupin A-D po
čtyřech. Týmy se utkaly jednokolově. Kdo se umístil na 1.-2. místě,
hrál PLAYOFF
o 1.-8 místo. My jsme byli vylosováni do skupiny C.
Bohužel, než jsme se pořádně rozehráli, prohráli
jsme dva zápasy a jeden vyhráli. Škoda zápasu
s Buzolkami z Teplic, v poslední minutě jsme dostali
gól. Umístili jsme se na 3. místě a mohli hrát už jen
o 9. – 16. místo. A to jsme se už pořádně rozehráli a
vyhráli tři zápasy a umístili na konečném krásném
9. místě. Blahopřejeme a děkujeme všem
děvčatům: Aničce K., Kačce T., Zuzce V.,
Kristýně U., Vanese P., Barče G. a Sáře S. za
skvělou hru a za plné nasazení v turnaji.
Mgr. Andrea Rusínová

Hrajeme 23. ročník McDonald’s Cupu
Po několika letech přestávky jsme se přihlásili na fotbalový
turnaj McDonald’s Cup. Motivací bylo, že v rámci FK Medlov
vznikly dva dětské fotbalové týmy. Školu jsme reprezentovali
ve středu 27. dubna v kategorii 4.-5.tříd v Uničově pod
vedením trenéra A. Krejčího. Přestože jsme se snažili, týmy
z Olomouce Hálkové, Šternberka a z Uničova U Stadionu nás
v naší skupině porazily a umístili jsme se celkově na 5.-7.
místě. Mladší žáci z 1. – 3. třídy pod vedením trenéra J.
Tomana vyrazili na turnaj do Horky nad Moravou v pátek 29.
dubna. Díky bojovnosti se umístili na 5. místě ze sedmi týmů.
Děkujeme chlapcům za reprezentaci školy a v příštím roce
se určitě znovu zúčastníme.
Mgr. Andrea Rusínová
Zprávy z mateřské školy
V průběhu dubna v naší MŠ proběhly další projektové dny
financované z projektu Šablony III.
V pondělí 11.dubna se
uskutečnil projektový den s názvem „Muzikodrama“. Děti se
věnovaly dechovým, poslechovým a artikulačním cvičením. Hravou
formou se seznámily s netradičními hudebními nástroji, některé
z nich si mohly i vyzkoušet. Zahrály si hudební hry, zazpívaly si
známé
písničky
a
seznámily se i s novými.
Ve čtvrtek 21.dubna
proběhl další projektový
den, tentokrát věnovaný
divadlu. Děti se aktivně
podílely na sestavení divadla, vyráběly loutky, kulisy a
vstupenky. Vyzkoušely si tak práci se dřevem, papírem a
plstí. Také se dozvěděly, jak se mají chovat v divadle, k čemu
slouží např. opona nebo zvoneček. Nakonec zhlédly pohádku.
Oba projektové dny se dětem velmi líbily. Aktivně se
zapojovaly do všech činností a odnesly si jistě mnoho nových
zážitků a poznatků.
Ve čtvrtek 28.dubna k nám do MŠ zavítalo loutkové divadlo
a děti měly možnost zhlédnout veselou pohádku „O princezně
Rozmařilce“. Příběh byl o rozmazlené princezně, kterou
dokázalo napravit až peklo. Děti se u pohádky opravdu bavily
a hodně se nasmály.
Děti v MŠ navštívily čarodějnice, aby s nimi oslavily svůj
nadcházející svátek. Byly pro ně nachystány různé dobroty,
mohly ochutnat čarodějné lektvary, sladké žížalky,
sušenkové pavoučky… U stolečku i v herně si mohly
vyzkoušet zábavné úkoly a čarodějné kvízy. Kouzelnické
dopoledne se vydařilo a čarodějnice se už těší na návštěvu
MŠ v příštím roce.
Kolektiv učitelek MŠ
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