ročník 20, číslo 2
Vážení občané,
na březnovém jednání ZO Medlov byl schválen
obecní rozpočet pro rok 2010. Mimo provozních výdajů byly
schváleny výdaje na investice a to: dokončení výstavby 8
bytových jednotek v domě pro seniory v Medlově u kostela,
finanční dokončení cyklostezky Medlov –Uničov, dokončení
výstavby 3. a 4.etapy splaškové kanalizace v Medlově,
zahájení výstavby nové splaškové kanalizace v Králové vč.
výtlačné stoky do medlovské ČOV a výstavby části stoky
v Medlově na dolním konci. Dále se v letošním roce bude
pokračovat na přípravě projektových dokumentací na opravy

Duben 2010

místních komunikací a dokumentace pro novou stavbu
obecního úřadu s poštou. Demolice staré budovy pošty byla
již provedena začátkem roku 2010, po vyřízení stavebního
povolení se zahájí výstavba. Bude se také pokračovat na
dostavbě dětského hřiště v Králové a bude provedena
výsadba aleje podél silnice směrem na Červenku, kde obec na
tuto akci obdržela dotaci ze SZIF. Další akce a to: oprava
místní komunikace na „Skalky“ v Medlově bude realizována
v případě obdržení dotace z krajských fondů.
Marcela Smrčková, ekonom obce

*****
INFORMACE pro občany v místní části Králová
Napojení nemovitostí na veřejnou splaškovou kanalizaci
Od února letošního roku se provádí výstavba splaškové kanalizace v obci Králová s napojením stoky do stávající čistírny
odpadních vod v Medlově. Součástí stavby je i vybudování domovních odboček, které jsou zakončeny kontrolní šachtou na hranici
pozemku s nemovitostí občanů.
Celkové náklady stavby činí 38,2 mil. Kč. Obec obdržela příslib dotace z OPŽP ve výši 20,5 mil. Kč, z dotace z kraje ve výši 2,2
mil. Kč, zbytek musí obec uhradit ze svého rozpočtu.
Stavba bude dokončena nejpozději do 08/2010.
Do tohoto termínu je nutné, aby si vlastníci nemovitostí vyřídili územní souhlas pro domovní kanalizační přípojku. O
vydání územního souhlasu bude vlastník-stavebník žádat u stavebního úřadu MÚ Uničov, kde m.j. doloží i projektovou
dokumentaci.
Projektovou dokumentaci Vám zpracuje odborný projektant např. p. Josef Koutný, Uničov tel.č. 602582698, nebo ing. Jiří
Balabuch, Olomouc tel.č. 728074980, popř. ing. Jiří Zeman, Olomouc tel.č. 605919357.
Do nové obecní splaškové kanalizace je povoleno vypouštět pouze splaškové vody (tj. z WC, z koupelny, z kuchyňského dřezu,
myčky, pračky). !!! Stávající žumpa bude stavebníkem zasypána popř. může být využita jako jímka pro dešťovou vodu, ale i toto
musí řešit projektová dokumentace!!!
Po vydání územního souhlasu na domovní část kanalizační přípojky, lze stavebně provést (výkop, montáž) napojení
na obecní splaškovou kanalizaci !!
Po napojení je nutné tuto skutečnost nahlásit provozovateli kanalizační sítě VHS Čerlinka, Litovel, tel.č. 585342366 p.
Slehová, popř. i na OÚ Medlov p. Smrčkové, kde získáte další informace, tel.č. 585031046.
Upozorňujeme, že nelze se na splaškovou kanalizaci připojit bez vydaného „Územního souhlasu!!!
Napojení nemovitosti musí být provedeno nejpozději do konce října 2010. Vlastník RD může využít na výstavbu kanalizační
přípojky půjčky z Fondu rozvoje bydlení v částce až 20.000,-Kč, s úrokem 3%, splatnost půjčky 2 roky. Více informací Vám podají
pracovnice v kanceláři OÚ Medlov.

RADNICE informuje
 Poplatek TDO
výše poplatku je po schválení Zastupitelstvem obce Medlov 260,-Kč na osobu. Poplatek bude vybírán na celý rok 2010.
Nelze poplatek hradit na splátky !
Poplatek je splatný do 30. 6. 2010.
Poplatek je vybírán v pokladně OÚ Medlov a to: PONDĚLÍ a STŘEDA 8:00 – 17:00 hod., ÚTERÝ a ČTVRTEK 8:00 – 15:00hod.,
PÁTEK 08:00 – 13:00 hod. (polední přestávka je od 12:00 – 12:30 hod.)
*****
Nález
Pracovníci veřejné zeleně našli v příkopu směrem z Hlivic na Královou schránku s lidským popelem. Zřejmě byla
někomu zcizena ze hřbitova. Údaje na schránce nejsou čitelné. K vyzvednutí je na Obecním úřadě v Medlově.
*****
 Svoz plastového odpadu proběhne ve středu 5. května 2010. Žádáme občany, aby veškeré plastové láhve od nápojů (PET
láhve) ukládali pouze do plastových pytlů, nikoli volně do kontejnerů. Je povinností občanů třídit recyklovatelné suroviny
samostatně. Plastové pytle odkládejte na místa tomu určená v předvečer svozu nebo brzy ráno. Pytle na plasty jsou k dispozici
na obecním úřadě. Občané z Hlivic si je mohou vyzvednout u paní Tempírové, Hlivice č.p.22, v Králové u pana Konráda,
Králová č.p. 40 a v Zadním Újezdě u Košáků č.p. 41.

 Sběr nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 15. května 2010 zastávkovým způsobem:
Medlov dolní konec -u č.p. 99
9,00 - 9,30 hod.
Medlov střed – parkoviště u budovy MŠ
9,40 - 10,10 hod.
Medlov horní konec-odbočka na Skalky
10,20 - 10,50 hod.
Z. Újezd u hasičské zbrojnice
11,00 - 11,30 hod.
Králová zastávka ČSAD
11,40 - 12,10 hod.
Hlivice náves –před obchodem
12,20 - 13,00 hod.
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: pneumatiky,
textil, nábytek, koberce, peřiny, matrace, vyřazené elektrospotřebiče, pračky apod.
Způsob přebírání nebezpečného odpadu: Bezplatně - občan tuto akci hradí v ročním poplatku za likvidaci odpadu.

*****
***Velkoobjemové kontejnery pro zeleň a uliční smetky budou přistaveny na obvyklých místech
v pátek dne 14. 5. 2010, svoz bude 17. 5. 2010.

*****
Informace pro občany

na OÚ v Medlově si můžete vyzvednout formulář na Daň z převodu nemovitostí pro rok 2010.

*****
UZAVÍRKY SILNIC z důvodu výstavby kanalizace

• Úplná uzavírka silnice III/4494 v obci Medlov (od křižovatky se silnicí II/444 směrem na obec Benkov) bude v termínu
od 21.6.2010 - 23.6.2010 - konečná úprava povrchu komunikace.Obousměrná objízdná trasa je přes obec Benkov a obec Králová.
• Úplná uzavírka silnice II/444 v obci Medlov (od křižovatky se silnicí III/4494 směrem na obec Uničov) bude v těchto termínech:
1. termín 29. 3. 2010 - 23. 4. 2010 - výstavba kanalizace
2. termín 24. 6. 2010 - 27. 6. 2010 - konečná úprava povrchu.
Obousměrná objízdná trasa je přes obec Benkov.
• Částečná uzavírka silnice III/4495 v obci Králová (od křižovatky se silnicí II/444 po konec obce Medlov směrem na obec
Králová) bude v termínu od 29. 3. 2010 - 2. 5. 2010.

*****
PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
V úterý dne 4. 5. 2010 v době od 7:30 do 15:00 hodin bude z důvodu opravy vedení vysokého napětí přerušena dodávka
elektřiny v obcích Králová, Hlivice a v části obce Medlov – mimo TS Majdalena ZD pekárna a ve čtvrtek dne 6. 5. 2010 v době
od 7:30 do 15:00 hodin bude dodávka elektřiny přerušena v obcích Králová, Zadní Újezd, Holubice, Hlivice a celá obec Medlov.
*****



Informace o uzavření Obecního úřadu v Medlově

Ve čtvrtek dne 6. 5. 2010 bude z důvodu přerušení dodávky elektřiny a v pátek dne 7. 5. 2010 z důvodu čerpání dovolené
Obecní úřad v Medlově uzavřen !!!

*****
OBČANÉ POZOR !

Nezakládejte ohně v přírodě, na skládkách a nevypalujte trávu.

HASIČI VARUJÍ !

Oheň založený v přírodním prostředí se může snadno vymknout kontrole a způsobit požár. Zejména požáry v lesích mohou mít nedozírné
důsledky jak po stránce materiální, tak především na životě a zdraví nás všech. Velkým nešvarem se také každoročně v jarním období stává
vypalování trávy, které již zapříčinilo hlavně u starších občanů nejedno zranění, či dokonce ztráty lidských životů. Největší nebezpečí hrozí zvláště
v letních měsících, době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, kdy je půda i vegetace (tráva, keře, stromy,…) suchá a snadno šíří požár.

Proto Vám radíme
Pamatujte zejména tyto hlavní zásady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Je zakázáno rozdělávání ohňů v období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
V lesích je celoročně zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa.
Je rovněž zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
Jste-li svědkem vzniku nějaké mimořádné události např. požáru v lese, plošného vypalování trávy, porostů apod. předejte informaci co
nejdříve na tísňovou linku 150.
Jedete tábořit? Oheň se smí rozdělávat jen na místech zbavených listí, jehličí i suchých větví, v dostatečné vzdálenosti od lánu obilí i okraje
lesa, v ohništi vykopaném až na nerostný podklad. Při činnostech pořádaných pro děti, je bezpodmínečně nutná přítomnost dospělé osoby.
Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů. Od
hořícího ohně neodcházejte, zalijte jej vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou zeminy.
Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Jen tak se nebudete vystavovat porušení zákona o požární ochraně a pokutě až do výše
25 000,- Kč.
Důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek před požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí.
Snažte se vždy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Pomáhejte starým a
nemocným lidem, invalidům, dětem, sousedům, svému nejbližšímu okolí.

150

10. Oznamujte bez odkladu Hasičskému záchrannému sboru každý požár na známou tísňovou linku
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

*****
VHS Čerlinka informuje !!!
Možnost placení vodného/stočného formou SIPA. Platby budou prováděny měsíční stejnou zálohou jako jiné energie z účtu a ročně
bude provedeno vyúčtování. Zájemci o tuto formu placení mohou volat na tel. č.: 585342278 nebo na e-mail - slehova@cerlinka.cz
nebo osobně v sídle VHS Čerlinka s.r.o., Cholinská 1121, Litovel. K této platbě je nutné mít zavedený účet u banky či pošty.

Poděkování
Občanské sdružení Jasněnka se sídlem v Uničově si dovoluje poděkovat občanům obce Medlov
a obci Medlov za příspěvek ve výši 30 000 Kč, který byl věnován Jasněnce na uničovském Městském plese
konaném 12.2.2010. Občanské sdružení Jasněnka využije Váš příspěvek spolu s ostatními finančními dary
získanými na uničovském plese na dokončení stavby terapeutického hřiště, rekonstrukci kotelny a provoz
stacionáře. Velmi si vážíme přístupu Obecního úřadu v Medlově, který sbírku uspořádal a rovněž děkujeme všem
občanům Medlova a přidružených obcí za finanční příspěvky, které Jasněnce věnovali. Ještě jednou velmi děkujeme
a vážíme si vaší pomoci, která je v současné době ekonomické krize pro nás velmi důležitá.
Mgr. Miloslava Bártová, předsedkyně sdružení

*****
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby se uskuteční v pátek 28. května 2010 od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 29. května 2010 od 08:00 hod. do 14:00 hod.
Obec Medlov má čtyři volební okrsky a jejich umístění je:
Volební okrsek č. 1 – Medlov – budova školní jídelny, Medlov 38
Volební okrsek č. 2 – Králová – budova Kulturního domu, Králová – p. Konrád
Volební okrsek č. 3 – Hlivice – obytný dům, Hlivice 76
Volební okrsek č. 4 – Zadní Újezd – kulturní dům, Zadní Újezd 19
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky).

Způsob hlasování:
 Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku
může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit,
kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.
 Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem
před okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem
do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise.
 Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.
!!! INFORMACE PRO VOLIČE O HLASOVACÍCH LÍSTCÍCH !!!
Podle zákona o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR musí být ve volební místnosti na viditelném místě vyvěšeny
hlasovací lístky označené nápisem „vzor“. Každý volič má právo zkontrolovat si svou sadu hlasovacích lístků podle vyvěšených
vzorů a v případě zjištěných nesrovnalostí má možnost požádat okrskovou volební komisi o vydání nové úplné sady hlasovacích
lístků.

Občané, kteří chtějí volit do přenosné volební urny,
nechť se nahlásí na OÚ v Medlově nebo na tel. č.: 585 002 506 nebo 585 031 046.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci dubnu:
Klabačková Emílie
Poláková Jiřina
Škopcová Marie
Müllerová Vlastimila
Vrzal Stanislav
Völflová Jiřina

Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Králová

91
86
83
80
79
77

let
let
let
let
let
let

Vytřísalová Věra
Skýpalová Věra
Trnková Jiřina
Lebedová Svatava
Pernický Madis

Králová
Medlov
Medlov
Z. Újezd
Z. Újezd
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov

82
82
81
81
80
80
79
79
78
76

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Sobotová Ludmila
Štopplová Marie
Majer Jiří
Škráčková Květoslava
Hanák František
Búšfy Ján
Hájková Blažena
Kopp Bruno
Holoubek Josef
Štefek Josef

Králová
Medlov
Králová
Medlov
Medlov

77
76
75
72
71

let
let
let
let
let

Jubilanti v měsíci květnu:
Skřivánek Lubomír
Přikrylová Anežka
Bahounek Bohumil
Rusnáková Barbara
Vašková Květoslava
Bahounková Blažena
Chládková Naděžda
Hanáková Růžena
Horáková Anna
Zahradníček Miroslav

Králová
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Králová
Králová
Králová
Medlov
Králová

76
74
73
72
72
72
72
72
72
70

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci!

Úmrtí

Opustili nás pan Vladimír Pazdera z Hlivic a paní Božena Frömelová z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se s námi v měsíci únoru přišli naposledy rozloučit s paní Evženií Tomanovou z Medlova.
Zároveň děkujeme za květinové dary, projevy soustrasti a slova útěchy.
Zarmoucená rodina

KULTURA
Kulturní komise rady obce zve všechny seniory na jarní setkání s dětmi z Mateřské školy Medlov,
které se bude konat ve čtvrtek 22. dubna 2010 v 9.30 hod. v Domě pro seniory v Medlově.
Přijďte se podívat na vystoupení,
které si pro Vás naši nejmenší připravili - jistě Vás to potěší a zpříjemní jarní dny.

Srdečně zvou členky kulturní komise Rady obce Medlov.

*****
Kruh přátel hudby a Obecní úřad v Medlově
pořádají
v sobotu 24. dubna 2010 ve 14.00 hod.
v malém sále Obecního domu v Medlově

koncert,
na kterém vystoupí vynikající klavírista Ivan Klánský se svými dvěma syny – 21. letým Lukášem –
rovněž klavíristou a 9. letým Adamem – violoncellistou, který přes svoje mládí dosáhl již mnoha úspěchů a
předních umístění v silné mezinárodní konkurenci.
K účasti srdečně zvou pořadatelé.

*****
Dalším koncertem, který pořádají Kruh přátel hudby a Obecní úřad Medlov,
je vystoupení dvou nadějných klavíristek - Terezie Fialové a Lucie Valčové.
Koncert se koná v neděli 9. května 2010 v 17.00 hod.
v malém sále Obecního domu v Medlově.
Na tento koncert jste všichni občané také srdečně zváni.

*****
V uplynulých dnech proběhla v malém sále Obecního domu v Medlově zajímavá akce, kterou byla výstava ručních prací a zájmů občanů.
Návštěvníci si měli možnost prohlédnout různé výrobky svých spoluobčanů, kteří se nebáli vystoupit z anonymity
a zviditelnit se nejen blízkému okolí, ale i širší veřejnosti. Mimo ruční práce - např. vyšívání, háčkování, pletení,
ubrouskovou techniku, aranžování suchých květů, upečené perníčky a jiné zajímavé věci, si návštěvníci s velkým
zájmem prohlédli ocenění a poháry našeho mladého spoluobčana
Martina Horna z Králové, který, jak známo, vyniká v leteckém
modelářství.
Výstava byla bohatě navštívena a určitě mnozí získali inspiraci jakým
způsobem je možné trávit volný čas.
Děkujeme touto cestou všem, kteří se svým aktivním přístupem
zasloužili o realizaci výstavy, jmenovitě - p. Pavle Tomanové, Lence
Smrčkové, Ivetě Šinclové, Anně Sedláčkové, Evě Lorincové, Marcele
Kuxové, Jaroslavě Čislinské, Ludmile Pecherové, Boleslavě
Solovské, sl. Zuzaně Lachnitové, Haně Krahulcové, Lence Brachtlové a p. Martinovi Hornovi a
přejeme jim hodně zdraví s přáním, aby jim nadšení pro věc ještě dlouho vydrželo.
Věříme, že jejich příkladu budou následovat i mnozí další spoluobčané na obdobné výstavě, kterou uvažujeme uspořádat v příštím roce.
Členky kulturní komise Rady obce Medlov

*****
Zpráva SRPŠ při ZŠ Medlov
Dne 20.3.2010 proběhl ve Sportovní hale v Medlově
IV. ročník „Jarních medlovských her“. Pro děti byla
připravena spousta soutěží, opičí dráha, párek v rohlíku,
balíček sladkostí a pro výherce diplom, cena a medaile. Po
vyhlášení výsledků si mohly zatančit na diskotéce, kterou
mixovali naši osmáci Lukáš Smrček a Štěpán Doleží.
Zúčastnilo se 56 dětí mateřské i základní školy.
Musíme poděkovat všem, kteří i přes nádherné jarní
odpoledne přišli a pomáhali při organizaci her: všem
učitelům, rodičům a jejich starším potomkům, našim
osmákům a deváťákům. Poděkování patří také vedení školy
za bezplatný pronájem haly a všem sponzorům, kteří přispěli
finančně jako jsou: fa KAMTRANS p.Havlíčka, fa KLEMPO
p.Kopečka, fa EKO-UNIMED, fa MESPOL, Obci Medlov,

pánům M.Bittnerovi a M.Rusínovi, p.Šenkovi. Stejné díky
patří také všem, kteří poskytli dary věcné: fa MELITES,
Pohostinství D+D, Hospůdka pod Lipou, ČS DAMARA, fa
ELEKTRO-MONT p.Bednaříka, naše kadeřnice pí.Šinclová
a Marešová, rodina Wrnatová, p.P.Hrdlička, cukrárna Laďka.
Budeme jen doufat, že zájem sponzorů přetrvá a budeme
moci připravit pro naše děti ročník pátý.
V současné době je v pokladně SRPŠ při ZŠ 15.352,-Kč.
Část peněz bude uvolněna na dopravu dětí na Školu
v přírodě, žáci dostanou 100,-Kč na výlet, hradí se doprava
na různé akce pořádané školou v rámci výuky. Bližší
informace budou předány rodičům na třídních schůzkách
v měsíci dubnu.
Barbara Trundová,
předsedkyně SRPŠ při ZŠ a MŠ v Medlově

Obec Medlov, IČO 575 666 vydává a rozmnožuje dvou měsíčník Obecní zpravodaj v počtu 600 ks výtisků.
Redakční uzávěrka je 5 dnů před vydáním zpravodaje
Adresa: Obec Medlov, č.p. 194, PSČ 783 91 p. Uničov 3, tel. č. 585 002 506, fax č. 585 031 046
e-mail: obec.medlov@worldonline.cz nebo obec.medlov@volny.cz www.obecmedlov.cz

Příloha ke zpravodaji č. 2/2010

SPORT
ZPRAVODAJ SDH MEDLOV
Dobrý den, dovolujeme si Vás opět seznámit s naší prací ve všech oblastech naší činnosti.
JPO V:
Mladí hasiči:

Nadále se doplňuje vybavení a každý měsíc probíhají školení rozšiřující vědomosti našich hasičů.
Každý týden jsme se scházeli v tělocvičně, kde jsme mimo jiné připravovali taneční program na náš
ples. Teď už zase trénujeme venku a čekají nás první soutěže.
18. 4. ve Velkém Újezdě, 24. 4. v Troubelicích a 25.4. v Nové Hradečné.
SDH Medlov: Nejen mladí hasiči, ale i muži a ženy se scházeli celou zimu, ať už
v tělocvičně nebo na bazéně. Také jsme si vyzkoušeli svoji fyzičku na
třídenním soustředění v hasičské škole v
“Jánkách“, kam jezdíme každý rok. V
neposlední řadě bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům, kteří nám svými dary umožnili
tombolu na našem již III. Hasičském plese. Též
děkujeme všem našim příznivcům, kteří nám
fandí a tím nám dodávají síly v situacích, které
nejsou pro nás lehké a některé stále velmi
bolestné. V sobotu 27. 3. se v Haňovicích konalo
Shromáždění delegátů hasičských sborů okresu Olomouc a proběhly volby do nejvyšších orgánů na
okrese. Při této příležitosti jsme dostali poděkování v podobě pamětní plakety za naši činnost. Je to pro
nás veliká čest, protože tohle poděkování dostalo jen 20 sborů z okresu Olomouc.
Starosta SDH Medlov Švubová Vlastimila

*****
V sobotu dne 29. 5. 2010 je kácení máje v Medlově zrušeno z důvodu
konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Plánovaná akce je přesunuta na sobotu 22. května 2010,
kdy se uskuteční I. ročník
hecařské soutěže „Hanácky taškařece aneb hasiči dnes nehasí“
SOUTĚŽ „HANÁCKY TAŠKAŘECE“
- obce mikroregionu Uničovsko pod záštitou města Uničova jsou zvány k změření sil
v různých oblastech společenského života v obci
- soutěže se mohou zúčastnit členové spolků a sdružení v obci
- družstva jsou tvořena osmi účastníky (4 muži a 4 ženy), věkové kategorie: 2 děti do
10 let, 2 mládežníci do 18 let, 4 dospělí nad 18 let
- připravených soutěží se zúčastní buď celé družstvo nebo vybraný jednotlivec dle
charakteru soutěže
- ve všech disciplínách se bude posuzovat: čas, zručnost, vytrvalost, provedení úkolů
- ceny obdrží všechna družstva
- družstva budou rozlišena barvou triček (zajistí spolek)
- zápisné za soutěžní družstvo: 2.000,-Kč
- uzávěrka přihlášek: 23. 4. 2010

***Placená inzerce č. 3/2010

Řešení digitálního TV vysílání
SATELITY
PRODEJ A MONTÁŽE
Bezplatné české a slovenské programy.
Z jedné paraboly napojíme až 8 TV
Hanes SAT

Tel. 776 623 623
.

***Placená inzerce č. 4/2010

"Prodáme starší RD 4+1 v Medlově, plyn zaveden. Dům je obklopen oplocenou
zahradou o rozloze 1.200 m2. Občanská vybavenost v místě. Po prodeji ihned volný.
Cena k jednání 1,2 mil.Kč.
Kontakt pro zájemce: 608710834.“

Historie těžby železné rudy v Medlově
Ložisko železných rud bylo v Medlově známé již v minulých stoletích. Patřilo k jedněm z mnoha výskytů rud v
Hornomoravském úvalu. V okolí Medlova se těžilo před třicetiletou válkou. Těžba se z počátku realizovala povrchovým způsobem,
později se ložiska otvírala dlouhými štolami, začínaly se též hloubit menší šachty. V 15. století byla v oblasti Medlova v provozu
menší železná huť na zpracování místní rudy. V roce 1823 zahájily hlubinné dobývání Vítkovické železárny (Rotschildové) a
dolovaly v této oblasti až do roku 1877, kdy byla těžba pro technické, dopravní obtíže a velké přítoky vod, ale hlavně pro vysoké
náklady a malý obsah železa, zastavena.
Těžba byla opět zahájena v období obou světových válek. Za 2.světové války zde chtěli Němci vybudovat vnitrozemskou
rudnou základnu. Doly patřily společnosti Vereinigte Oberslechiche Hüttenwerke, Abteilung Erzbergbau Gleiwitz, Zweigstelle
Sternberg. Společnost měla otevřít z minulosti známá ložiska železných rud. Koncem roku 1939 se začalo s hloubením jámy
Kretschmer (později Barbora) a Větrní v Medlově. Těžba na jámě Kretschmer začala v srpnu 1941. Hloubení na jámě Kretschmer
dosáhlo do hloubky 120 m. Jáma Větrní byla vyhloubena do hloubky 103,63 m a spojena překopem s jámou Kretschmer.
Spolu s doly v okolí (Hlásnice, Krákořice) zde pracovalo asi 700 zaměstnanců, z toho 200 Němců a 500 válečných zajatců.
Dne 6.5.1945 uprchla německá správa šachty a až do června téhož roku nebylo zajištěno čerpání vody z dolů, které se zatopily.
Obnovení zdevastovaných dolů bylo velmi obtížné. Po odsunu Němců byl nedostatek pracovníků, chyběli odborníci, byl
nedostatek techniky. Důlní jámy Barbora a Větrní se podařilo zprovoznit koncem roku 1945. V dolech Barbora a Větrní se těžilo do
roku 1947. Nepotřebný materiál a stroje byly rozprodány, pracovníci převedeni k jiným závodům. V této době byly doly pod
správou Ostravsko-karvinských dolů n.p. Ostrava, přímo řízených správou Železorudných dolů Šternberk. V období 1948 - 1957
zde střídavě probíhal geologický výzkum a těžba. V těchto letech bylo vytěženo 73 943 t rudy. Jáma Barbora byla roku 1955
prohloubena na úroveň -159,73 m. Od 1.7. 1957 bylo zahájeno pravidelné dobývání ložisek. Jáma Barbora byla se železnicí
spojená lanovkou, dlouhou 3200 m do Troubelic. Sloučením Moravských tuhových a rudných dolů, n.p. Šumperk s Rudnými doly,
n.p. Jeseník byl dnem 20.3.1958 závod Medlov převeden pod Rudné doly, n.p. Jeseník.
Těžba na lokalitě Medlov byla ukončena 31.12.1965. Důl byl zlikvidován a podzemí zatopeno. Jámy byly zajištěny
železobetonovými ohlubňovými povaly, komín zasypán, propadliny nad ložiskem sanovány hlušinou odvalu u jámy Barbora.
Likvidační práce byly ukončeny k 1.7.1966. Povrch se postupně konsolidoval. Poklesy ustaly v roce 1978.
Rekapitulace těžby:

do 20 století bylo vytěženo 130 kt železné rudy
v období od 1.sv.války do konce roku 1965 bylo vytěženo 860 kt železné rudy
Vytěžená železná ruda byla s vyšším obsahem SiO2 (oxid křemičitý), obsah železa 30%.
Pavel Pospíšil – člen RO, kronikář obce
Zdroj: internet, RD Jeseník

*****

Víte, že …

Je opalování nebezpečné ? Jsou pihy nebezpečné ?

V posledních desetiletích trvale stoupá výskyt kožních nádorů. Jednou z příčin, které tento stav způsobují , je nadměrná expozice
slunečního záření , zejména v jeho ultrafialové složce (UV záření).
Velkou část celoživotní dávky UV záření dostane tělo již do svých 20 let. Děti mají kůži k slunečnímu záření mnohem citlivější než
dospělí a přitom tráví mnoho hodin při hře venku, pod modrou oblohou. Proto by měly být chráněny, kdykoliv jdou ven. Dobrá
ochrana kůže v dětství , znamená snížení rizika vzniku kožních nádorů v dospělosti nebo ve stáří.
Prevence by proto měla začínat již v dětství
- zkrácení pobytu na slunci , pozor na ozáření a při práci na zahrádce, při sportu , nákupech, turistice apod.
- vyhnout se pobytu na přímém slunci , mezi 11. a 15. hodinou letního času (květen až září), nebo 11. a 13. hodinou zimního času
- odražené paprsky (od písku, vody, sněhu, dlažby, budov) zasahují i do stínu
- klobouky se širokou krempou , kšiltovky, jejichž stín může omezit množství UV záření dopadajícího na obličej a do očí až na
polovinu. Pokud je to možné, lehký vzdušný oděv, který zabrání poškození kůže UV zářením.
- ochranné krémy se širokospektrým (proti AV-A i UV-B) solárním faktorem 30 až 50, podle typu kůže
- krémy s chemickými filtry nanášet 30 minut před vystavením se slunci , u dětí lépe používat fyzikální filtry nebo kombinované
- použití ochranných krémů nemá vést k prodloužení celkové doby strávené na slunci
- výchova dětí k vyhledávání stínu
- chránit děti před spálením kůže a naučit je již jako malé, jak se mají bránit nadměrnému slunění
- chránit oči brýlemi s UV filtrem

Prvním krokem ke krásné , zdravé kůži , je ochrana před UV zářením.
Evropský den MELANOMU 10. 5 .2010 . V tento den je možno navštívit kožní ordinaci v Litovli,
1.Máje 788, v době od 11,00 – 12,00 hod. bez objednání.
Vaše mateřská znaménka vyšetřujeme celý rok dermatoskopem po předchozím objednání.
Maligní melanom je nádor z pigmentových buněk. Na těle se může vyskytnout kdekoliv, nejčastěji na plochách, které
se vystavují slunečnímu záření nárazově. V místech slunci prakticky nevystavovaných se vyskytuje méně.
Většímu výskytu nádorů kůže všeobecně přispívají kožní fototyp I a II, časté a hlavně dlouhé opalování na slunci (zvláště přes polední dobu),
zejména spálení kůže, ale i dlouhodobé opalování kůže, byť tzv. dostatečně chráněné slunečními filtry s vysokým UV faktorem, který sice brání
spálení kůže, ale uměle prodlužuje možnost pobytu na slunci bez rizika spálení, ovlivňuje změny imunity v kůži a tak zvyšuje riziko vzniku kožních
nádorů.
Biologicky se jedná o značně nebezpečný typ nádoru, který je schopen poměrně časně metastazovat. Na druhé straně, vzhledem k tomu, že
se jedná o nádor, který je uložen na kůži a je barevný, je možno jej v naprosté většině případů odhalit v časném stádiu, kdy pravděpodobnost
vyléčení je téměř stoprocentní.
Jedenkrát ročně je vhodné navštívit kožního lékaře a nechat si vyšetřit pigmentové změny (pihy a mateřská znaménka), nejlépe dermatoskopem.

Co je melanom?

MUDr. Fremlová Iveta
kožní ordinace, tel. 585 343 243
1. Máje 788, Litovel, www.lekarska-kosmetika.cz

***Placená inzerce č. 5/2010

***Placená inzerce č. 6/2010

***Placená inzerce č. 7/2010

***Placená inzerce č. 8/2010

