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**** SLOVO STAROSTY ****
Se seniory na zájezdě
Po „covidové přestávce“ uspořádal Obecní úřad v Medlově opět zájezd pro „své“ seniory. Všichni byli
natěšeni a zájem znovu předčil kapacitní možnosti autobusu. Pro účastníky zájezdu, již tradičně, připravila
paní Veselková program, který nás tentokrát zavál do Opavy a jejího okolí. První zastávkou byla výroba
vánočních ozdob ve výrobním družstvu v Opavě. Málokdo ví a zná, jak se takové ozdoby tvoří a hlavně
zdobí. To vše se ale dozvěděli naši senioři. Zúčastnili se prohlídky přímo v provoze a mohli tak přímo
diskutovat s pracovnicemi na jednotlivých výrobních pozicích. Jedná se o ryze ruční výrobu skleněných
vánočních ozdob. Tuto tradiční výrobu nezlikvidoval ani levný dovoz převážně „plastových“ ozdob z Číny.
Je dobře, že zde jsou nadšenci, kteří udržují zručnost a umění našich lidí. A že to jde, toho je tento výrobní
podnik jasným příkladem. Zkušené pracovnice vyfouknou za jednu směnu cca 800 ks skleněných baněk.

Druhou zastávkou pak byla návštěva státního zámku Hradec nad Moravicí. Krásná stavba, ale i překrásný
interiér při prohlídce nadchl opravdu všechny účastníky. V nedalekém „Medovém krámku“ pak řada
účastníků nakoupila krásně zdobené perníkové výrobky. Zájezd byl náročný po všech stránkách, ale
všichni ho absolvovali bez úhony. Závěrečná tombola jen podtrhla dobrou partu, která se jela pobavit a
strávit pěkný den v kruhu příjemných lidí, kteří nezkazí žádnou legraci.

**** RADNICE INFORMUJE ****
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,
– 0250)
Příklady sestavení variabilních symbolů:
- občan Medlova s č.p. 199 hradí poplatek za odpady:
1337 01 0199
- občan Králové s č.p. 11 hradí poplatek za odpady:
1337 02 0011
- občan Zadního Újezdu s č.p. 2 hradí poplatek za odpady:
1337 04 0002

č.p. 41 - 0041, č.p. 250
VS: 1337010199
VS: 1337020011
VS: 1337040002

**** SPOLEČENSKÁ KRONIKA ***
JUBILANTI V MĚSÍCI ČERVNU
Ludmila Hadačová
70 let Medlov
Václav Ženožička
77 let Králová
Slavomíra Rusínová
70 let Medlov
Františka Urbanová
79 let Hlivice
Marie Mertová
71 let Králová
Ján Macejko
78 let Hlivice
Václav Červenka
76 let Hlivice
Antonín Hájek
85 let Králová
Jiří Vytlačil
71 let Medlov
Anna Hüblová
84 let Hlivice
Josef Juráš
86 let Medlov
Jana Michálková
71 let Zadní Újezd
Marie Vrzalová
89 let Medlov
Jan Bittner
73 let Medlov
Miláda Vaníčková
72 let Medlov
Všem jubilantům přejeme do dalších let
hodně zdraví, štěstí a životní pohody
v naší obci!

ÚMRTÍ
Opustili nás pan Ján Gazdík
z Medlova, paní Blažena Hájková, paní
Alena Lachnitová a pan Gustav Běleš
z Králové a pan Milan Hübl z Hlivic.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.

**** KULTURA ****

Kulturní komise obce Medlov ve spolupráci s MedlOchoDi z.s.
Vás srdečně zve na:

Aneb: V Medlově to žije!

KDY: 18:00
KDE: SKALKY-MEDLOV
Posezení s kytarou a jinými „békacími“ hudebními nástroji.
Děti, špekáčky, pitný režim, návštěvy, hudební nástroje, vše
vezměte s sebou!

****SPORT ****
Horolezecké závody v Medlově
V sobotu 21.5. jsme měli v Medlově
na stěně první velké lezecké
závody.
Účast
velmi
příjemných
40
soutěžících z oddílů v Medlově,
Litovli, Uničově a Praze. Panovala
perfektní
atmosféra,
lezecké
výkony byly úžasné, a i počasí nám
přálo.
V kategorii menších dětí do 1. třídy si za svoje
vynikající výkony a odvahu cenu odnesli všichni.
Trofej za vítězství v kategorii nejmladších žáků si
odnesl Matyáš Kopeček z Medlova
V kategorii mladších žáků zvítězila Sára Smyčková z
Medlova a pohár pro starší žáky si odvezl do Prahy
David Syrový.
Kategorie dospělých byla příjemným zpestřením,
výkony byly vyrovnané a vítězství u špekáčku a piva
z Litovle nakonec oslavili všichni.
Děkujeme všem zúčastněným a už teď se těšíme na
další ročníky.
Za LAMED, z.s. Jan Pecha a David Peloušek

Prázdniny ve školním roce 2021/2022
Hlavní: 1. července 2022 – 31. srpna 2022
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Doubrava v Litovli.
Naši školu reprezentovala dvě družstva
rozdělená do dvou hlídek. První družstvo
vytvořili žáci I. stupně ve složení: S.
Smyčková, V. Pláňková, K. Urbánková, Z.
Vybíralová a P. Plachý, druhé družstvo žáci
II. stupně: M. Běhůnková, A. Kovářová, A. Navrátilová, M. Pechová, A. Heinzová a H. Smyčková.
Žáci se utkali v soutěži s několika družstvy, porovnávali své znalosti z oborů biologie, geologie,
botaniky, meteorologie, astronomie a ochrany přírody. Soutěžní stezka probíhala na osmi
stanovištích v okolí chaty Doubravy, kde žáci nejen odpovídali na různé otázky, ale poznávali
přírodniny z živé i z neživé přírody.
Do krajského kola jsme bohužel nepostoupili, ale všichni jsme si soutěž moc užili. Jako poděkování
dostal každý od pořadatelů malou pozornost a také diplom za účast.
Na akci byl i doprovodný program, při kterém byla k vidění zvířátka ze záchranné stanice v Pateříně.
Všem mladým přírodovědcům blahopřejeme.

Mgr. Jana Krátká

Dopravní soutěž Mladých cyklistů
Po dvouletém odpočinku díky Covidu-19 se opět rozjela dopravní
soutěž Mladých cyklistů. Samozřejmě jsme se přihlásili do oblastního
kola v Uničově. Dne 11. května naše dva týmy starších žáků (Lucka
Králová, Andrea Malá, Matouš Benda, Marek Malíšek) a mladších
žáků (Nela Bittnerová, Sára Smyčková, Lukáš Vágner, Jakub Knap)
rozválcovaly týmy ze ZŠ Dlouhá Loučka, Šumvald, Haškova, Újezd,
Pionýrů. Postoupili jsme do okresního kola, které se konalo 24.
května opět v Uničově – pro nás malá výhoda znalosti domácího

prostředí. Zde jsme také všechny týmy převálcovali. V okresním kole Nelinku B. nahradila Anička
Kuchařová. Blahopřejeme k výborným výsledkům.
A nyní nás čeká postup do krajského kola v Mohelnici 31. května. Soutěžit budeme v jízdě po
dopravním hřišti, v jízdě zručnosti, v pravidlech silničního provozu, v praktickém poskytování 1.
pomoci, v labyrintu – mapy. Věříme, že budeme opět úspěšní a všechny disciplíny bez problémů
zvládneme.

Mgr. Andrea Rusínová

Příměstské tábory v Medlově v roce 2022

Již 4. rokem organizujeme v ZŠ Medlov příměstské tábory. Táborů se zúčastňují děti, jejichž rodiče
jsou o prázdninách zaměstnaní. Na jednotlivých turnusech máme ještě volná místa. Informace a
přihlášku můžete získat u paní učitelky A. Rusínové, na webových stránkách ZŠ a na emailu
medlovtabory@seznam.cz,.
Nabízené turnusy táborů:
1) EXPEDICE ZA PIRÁTSKÝM POKLADEM (sportovní, dobrodružný, tvořivý)
18. - 22. červenec 2022, pro děti 6-13 let.

2) NETRADIČNÍ SPORTOVÁNÍ (především sporty a pohybové aktivity všeho
druhu),
1. - 5. srpen 2022, pro děti 9-13 let.

3) VOLÁNÍ DIVOČINY (toulání přírodou, sportování, tvoření, malé kuchtění),
15. - 19. srpen 2022, pro děti 6-13 let.
Mgr. Andrea Rusínová
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