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Červenec, srpen 2013

Vydařené hody v Medlově
Již tradičně proběhly poslední červnový víkend v Medlově hody. Obec i tentokrát připravila bohatý
kulturní program, který snad uspokojil všechny návštěvníky. Úvodem příjemnou atmosféru navodili žáci základní
školy a děti z mateřské školky, kteří si pro návštěvníky připravili řadu zajímavých a zábavných vystoupení. Již
napodruhé proběhla soutěž ve vaření guláše. Tentokrát byl vítěz (TJ Medlov) odměněn putovním pohárem.
Musíme konstatovat, že proti loňskému roku kvalita guláše podstatně vzrostla u všech účastníků této soutěže a
rozhodování poroty bylo o to složitější. Velkou atrakcí se stala soutěž v pojídání půlkilogramových povidlových
knedlíků. Absolutním vítězem se stal pan Miroslav Toman, který svůj knedlík snědl v naprosto bezkonkurenčním
čase 3:16 minuty. O dobrou zábavu přítomných návštěvníků se postaraly rovněž hudební soubory, a to dechová
kapela Věrovanka, Beatles Revival a Kabát Tribute. Zejména vystoupení skupiny Beatles Revival bylo naprosto
profesionální a zvedlo nejednoho diváka z lavice. A protože nám přálo i počasí, myslím si, že o dobrou zábavu
muselo být postaráno. Děkuji všem, kteří se podíleli na zvládnutí této náročné akce.
Ing. Jan Zahradníček, starosta obce

RADNICE informuje
 Svoz plastového odpadu proběhne v úterý 6. srpna 2013 a 3. září 2013. 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.

*****
ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE
Mezi obcemi Medlov a Zadní Újezd bude z důvodu realizace stavby „Medlov, oprava silnice III/4449“
úplná uzavírka a to v termínu 29. 7. 2013 – 27. 8. 2013.
Po dobu úplné uzavírky nebude linkový autobus zajíždět do Zadního Újezda, tzn. nebude obsloužena zastávka
Medlov – u hřiště a Medlov – Zadní Újezd.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci červenci:
Viktor Gerhard Josef
Lejsková Božena
Dragounová Jindřiška
Trnka Josef
Majtner Leopold
Kalová Ludmila
Hanáková Hana
Pavelka František
Kallerová Anna
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Teplík Jiří
Smyčka Antonín
Pavelková Irena
Vrzal Pavel
Urban Hynek
Gregovská Alžběta
Pytlíček Miroslav
Grulichová Jana
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Laurinová Irena
Hroch Milan
Medvecová Jarmila
Štěpáníková Alena
Hájková Růžena
Dragounová Anna
Kohoutek Václav
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Jubilanti v měsíci srpnu:
Domluvilová Marie
Pazderová Jarmila
Janků Růžena
Jonášová Božena
Pavelková Marie
Navrátil Milan
Smékal Václav
Běhalová Jarmila

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

*****
Úmrtí

Opustili nás paní Růžena Klanicová ze Zadního Újezda a paní Marie Trnková z Králové.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

*****
Děkujeme všem přátelům a známým za projevy soustrasti, slova útěchy, květinové dary a za účast
na posledním rozloučení s paní Marií Trnkovou.
Zarmoucená rodina

*****
Vítání občánků
V neděli 23. června 2013 proběhlo na malém sále Obecního domu v Medlově přivítání
nových občánků obce Medlov. Přivítáni starostou obce byli tito občánci:
Gabriela Jurková, Lukáš Pur, Filip Kučera, Matyáš Vlasák, Michal Bahounek, Nikola Čislinská z Medlova.
Kulturní vystoupení předvedly děti z Mateřské školy v Medlově.
Sponzorem vítání občánků byla obec Medlov.
Dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a krásné dětství.

Pohled do kroniky – 1918-1945 - 4. část
17. prosince 1918 obsadily Medlov jednotky čs.
armády. Rok 1919 je ve znamení semknutí se českých lidí a
v úsilí zřídit českou školu. Výsledek této snahy byl korunován
12. dubna 1920 otevřením české obecné jednotřídní školy na
záložně. Od 1. října 1920 byla přemístěna na číslo popisné
139. V letech 1920 – 1938 působili na této škole tito učitelé:
V. Smékal (1920 – 1924), J. Skočdopole (1925 – 1926), J.
Hradil (1927 – 1938). Na podzim roku 1938 byla škola
zavřena a majetek zabrán.
V roce 1921 byla založena organizace Národní
jednoty (nazývané též obranné jednoty), v které se soustředil
český kulturní i politický život. V začátcích čítala na 30 členů.
Do roku 1938 vzrostl počet členů na 60. V počátcích své
činnosti se vše soustřeďovalo na postavení nové české školy.
V ní byla umístěna knihovna, která čítala na 450 svazků.
Českým zástupcem v obecním zastupitelstvu byl pan J. Hradil.
Nejhorší doba pro Čechy byla v letech 1937 – 1938. Světové
události také ovlivnily život v Medlově. Když byla republika
mnichovským diktátem donucena vzdát se Sudet, byli čeští

obyvatelé donuceni odejít do vnitrozemí. Při obsazení
Medlova německým vojskem dne 10. října zůstalo v Medlově
jen několik českých rodin.
V létě 1940 přišli do Medlova francouzští zajatci.
Ubytovaní byli na čísle popisném 173. Pracovali u sedláků.
V létě 1941 přišli do Medlova srbští zajatci (40 lidí). Pracovali
u sedláků. Zůstali zde až do září 1944. Na podzim roku 1941
byl u nádraží v Troubelicích a na dole Barbora zřízen
zajatecký tábor, kde byli umístěni ruští zajatci v počtu 400
osob. Pracovali na rozšíření nádraží a v dole na železnou rudu.
V roce 1943 bylo na tento důl přiděleno 80 anglických zajatců,
kteří byli ubytovaní na zámku v Úsově. V době okupace byl
v katastru Medlova otevřen důl na železnou rudu. V letech
1939-40 bylo započato s těžbou železné rudy. Ruda se
dopravovala po železnici do Vítkovic. V letech 1943–44 byla
postavena z nádraží v Troubelicích na důl lanová dráha.
Během války pracovalo na dole 400 horníků. Při příchodu
fronty byly práce zastaveny.
Pavel Pospíšil – kronikář obce

SPORT
V sobotu 22. 6. 2013 proběhl na hřišti v Hlivicích jedenáctý ročník turnaje v malé kopané Bahňák Cup 2013. Turnaje se
zúčastnilo 5 mužstev. Pořádající Meteor Hlivice, tradiční účastník 1. AC Zámecká Úsov, Králová sestavila tým pod hlavičkou
Hospody U Konrádů, Pískov tým hasičů a Mladé pušky z Medlova tentokrát nahradil tým zbraní téměř historických.
Protože nám přálo počasí a nikdo si nic nezlomil, dá se říct, že se akce nad očekávání vydařila. Zvítězilo mužstvo z Úsova,
domácí Meteor byl druhý, na třetím místě skončili Medlováci. Nově jsme ocenili nejvyššího účastníka turnaje (Marek Kamisch
z Králové), kategorii nejtěžšího hráče a největšího sympaťáka vyhráli hráči z Úsova. Nejstaršího hráče turnaje se prozrazovat nesluší.
Zvlášť, když jím byl pan starosta. V dovednostní soutěži si mohli šikovní střelci vyhrát kartony plechovek s pivem, ti nezletilí zase
sladkost.
Za všechny ceny bych chtěl poděkovat sponzorům turnaje: obci Medlov, Pivovaru Litovel a společnosti Eko-Unimed s.r.o.
Komu bych ale rozhodně nepoděkoval, je zloděj, který náš areál navštívil nezván v noci z úterý na středu. Pákovými kleštěmi
přestřihl mříž na okně (má v tom určitě praxi, pacholek) a prachsprostě si přivlastnil 4 prázdné sudy od piva a 2 prázdné sudy od
kofoly. Škoda, pokud nepočítáme zničenou mříž, je 6.400 korun. Peníze vydělané pořádáním turnaje bývaly vždy použity na dětský
den v Hlivicích, pořádaný v září naším spolkem. Letos budeme platit bečky.
Za celkem dramatických okolností se nám podařilo 2 z ukradených sudů získat zpět, přičemž zloděj byl málem chycen za límec.
Celkem drze je totiž vezl v pátek pozdě večer na kárce Hlivicemi směrem k Medlovu (proč asi?).
V minulém zpravodaji psal pan starosta o tom, jak se v okolí rozmáhají krádeže. Dnes to můžeme jenom potvrdit se smutným
konstatováním, že nejde o nějaké cizí lupiče. Alespoň v tomto případě víme, že to byl lupič místní. Nakonec mu vzkazujeme:
„Chlapče, přečti si tyto řádky a zamysli se nad sebou. Příště Tě za límec opravdu chytíme!“.
Za Meteor Hlivice Alexandr Pavelka

*****
V sobotu 3. srpna 2013 proběhne na hřišti v Králové

6. ročník
turnaj v kopané hráčů nad 35 let
Začátek turnaje je ve 13:00 hod.
Hrát budou mužstva z Králové, Medlova, Rýmařova a Leštiny.
Po celou dobu bude zajištěno bohaté občerstvení.
Na hojnou diváckou účast se těší pořadatelé z SK Králová.

*****
Myslivecké sdružení Medlov
Vás srdečně zve na

sobota 31. 8. 2013 od 10.00 hod. v areálu Myslivecké chaty v Zadním Újezdě
Program:

Ukázky myslivecké kynologie, malování na obličej, dřevorubecká show.
Během dne bude hrát Bluegrassová kapela a připravena bude také bohatá myslivecká kuchyně.

Večer taneční zábava. Hraje skupina KRÁPNÍK, začátek je ve 20:00 hod.

V neděli 4. srpna 2013 proběhne na hřišti v Králové
6. ročník
turnaj v kopané mužů
Začátek turnaje je ve 13:00 hod.
Zajištěno bohaté občerstvení.
Na Vaši účast se těší pořadatelé z SK Králová.

*****
METEOR HLIVICE
pořádá v sobotu 7. září 2013 ve sportovním areálu „Na Bahňáku“ v Hlivicích
dětské odpoledne

Děti budou soutěžit od 13.00 hod, po absolvování soutěží dostanou něco na zub, pak je čeká oblíbená hračková tombola.
Dospělácké soutěže začnou v 16.00 hod. I pro dospělé soutěžící budou přichystány pěkné ceny.
K dispozici bude hasicí pěna pro děti, proto je třeba mít náhradní oblečení.

Děti i dospělé z Hlivic a okolí zvou pořadatelé z Meteoru.

*****
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