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ÚSPĚCHY NAŠICH OBČANŮ
První místo národního finále soutěže o Zlatou srnčí trofej putuje do Zadního Újezda.
Pozorným čtenářům Zpravodaje jistě
neušlo, že již po čtyři roky funguje v Zadním
Újezdě kroužek mladých ochránců přírody,
Koloušci z Obory Na Vlnách. O naší činnosti
a účasti na různých kláních naše čtenáře
pravidelně na jeho stránkách informujeme.
Činnost kroužku je zaměřena na poznávání
přírody, její rostlinné a živočišné části a
myslivost. Děti své znalosti v průběhu roku
zúročují v místních, okresních a národních
kolech. Poslední tři roky v kategorii A tj. děti
3 až 5 třídy v okresním kole v rámci
olomouckého okresu zvítězil vždy člen
našeho kroužku Míša Pecher. V prvním roce
v národním finále byl na 29. místě, loni na
třetím a letos se umístil na vynikajícím
prvním místě !!!
Tato soutěž běží nepřetržité již 43 let
a za tuto dobu ještě nikdo v rámci olomouckého okresu nedosáhl historicky takovéhoto umístění.
Teď již celá republika ví, kde
leží Zadní Újezd !
Tímto Míšovi děkujeme
za vzornou reprezentaci obce,
ale i našeho okresu. Je vidět,
že když se chce tak to jde, a že
děti nemají zájem jen o
počítač, ale i o naši krásnou
přírodu. Míša nemá zájem jen
o přírodu, ale již třetím rokem
hraje na lesní roh a lesnici a
jde mu to velmi dobře, jistě o
něm brzy uslyšíme i v tomto
oboru. Míšo jen tak dále,
udělal jsi nám všem ohromnou
radost !

Vedoucí kroužku Ing. Josef Juráš

RADNICE informuje
 Svoz plastového odpadu proběhne v úterý 1. října 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.

*****
Upozornění pro občany
Upozorňujeme všechny občany, ale hlavně občany z obce Králová, aby neukládali směsný odpad do nádob
na odpad separovaný!!!

*****
Přerušení dodávky elektrické energie
ČEZ Distribuce, a.s. informuje o přerušení dodávky elektrické energie z důvodu opravy vedení vysokého napětí,
která bude dne 17. 9. 2013 v době od 7:30 do 14:00 hod. v obci Medlov – část u školy, u společnosti MESPOL a.s.,
bytovky a u obchodu. V místě vypnutí budou vyvěšeny letáčky.

*****
ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE
Mezi obcemi Medlov a Uničov bude z důvodu konání cyklokrosového závodu TOI TOI CUP 2013 úplná uzavírka
a to dne 28. 9. 2013 v době od 7:00 do 18:00 hod.
Objízdná trasa povede z obce Medlov po silnici III/4494 přes obec Benkov a Střelice po silnici II/449 do města Uničov.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci září:
Mučičková Dobroslava
Medlov
88 let
Janků František
Králová
Šotola Alexandr
Medlov
86 let
Pospíšilová Marie
Medlov
Hübl Stanislav
Hlivice
80 let
Smičková Františka
Z.Újezd
Neumannová Růžena
Medlov
77 let
Vašíček Jaroslav
Z.Újezd
Havlíková Jana
Medlov
76 let
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci!

74
72
72
71

let
let
let
let

*****
Úmrtí

Opustil nás pan Rostislav Sedláček z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

*****
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Rostislavem Sedláčkem.
Zároveň děkujeme za květinové dary, projevy soustrasti i slova útěchy.
Zarmoucená rodina

*****
Poděkování
Prostřednictvím Zpravodaje chceme poděkovat pracovnicím obecního úřadu, které se starají o pořádek a úklid
veřejných prostor v naší obci za jejich neúnavnost a pečlivost, s jakou ke svojí práci přistupují. Namátkou jen
připomeňme jejich aktivity v horkých prázdninových měsících, např. natřené autobusové čekárny, úklid dětských hřišť,
chodníků a vozovky, atd.
Děkujeme sice za něco, co mnozí naši spoluobčané ani nevnímají, nebo to považují za samozřejmost, ale většina
si toho cení, zvláště tehdy, kdy na vzorný pořádek v obci poukazují projíždějící, nebo příbuzní, kteří přijedou jen občas
a mohou tak vzhled obce posoudit.
Naše poděkování patří ale i mužskému osazenstvu pracovní skupiny, kteří se vzorně starají hlavně o zeleň, jejíž
upravenost vlastně celkový dojem z pořádku jenom umocňuje.
Občané Medlova (ti, kteří si všímají a denních činností pracovní skupiny OÚ si váží)

*****
Postřehy
V počátku srpna proběhly na hřišti v Králové dvě významné akce - memoriály v kopané, které byly tradičně hojně
navštíveny. Na tuto událost byli "Králováci" vzorně připraveni, co se občerstvení a dalších služeb týká, bohužel ale už
nějak nedořešili tu "tečku" za akcí, kterou byl úklid po ukončení. Na tribuně a v celém okolí zůstala spoušť, jakoby se to
mělo uklidit samo. Snad aby si pro příště organizátoři určili někoho i na úklid po akci, protože to poněkud narušuje
obrázek této části obce - jinak společensky značně aktivní.
Pravidelní návštěvníci akcí na hřišti v Medlově jenom potvrdí, že tady se vždycky řeší i ta "tečka" za akcí a prostor je
okamžitě opět v bezvadném stavu.
Příznivci společenských a sportovních akcí

Pohled do kroniky – 1945 - 5. část
Leden - únor
Přiblížení fronty a válečných událostí se projevilo transporty uprchlíků. Počet obyvatel vzrostl z 1400 na 1800. Byli
ubytovaní po domech a ve škole. Celý týden procházela ustupující kolona se zajatci. Za jeden den jich prošlo na 75 000!
V Medlově jich bylo 6 zastřeleno. Pochováni jsou v Troubelicích.
Březen
Ve směru od Vyškova bylo slyšet dunění děl. 16. března zatklo gestapo Františka Langra, Arnošta Stryka, Josefa
Utěšeného a starší zaměstnance na dole Barbora. Byli odvezeni do Šumperka a následně byli na střelnici v Bratrušově
30.března zastřeleni. V druhé polovině dubna se objevil nový příliv uprchlíků od Olomouce a transporty zajatců
z Ostravy, kteří byli odvážení dále na západ.
Květen
Prvního května se rozšířila mylná zpráva z Přerova o kapitulaci Německa. Rozhlasem byla oznámená zpráva o smrti
Adolfa Hitlera. 5. května byla vypálená obec Javoříčko a zároveň došla zpráva, že Rudá armáda obsadila Šternberk.
6.května v 11 hodin svedla Rudá armáda boj o Uničov. V osm hodin večer opustil město poslední německý voják. O půl
desáté večer obsadila Rudá armáda Medlov. 7. května odstřelovali Medlov od kostela vrátivší se němečtí vojáci. Po krátké
přestřelce byli zahnáni k Úsovu. 8. května byl Medlov bombardován německými letadly. Bombardováním byl zničen dům
č.p. 107 a poškozen dům č.p. 106. Na dolním konci vyhořel dům č. p. 99. Bombardováním bylo zabito 40 koní a 2 vojáci
Rudé armády. 11. května byl utvořen první národní výbor, který převzal správu obce.
Výbor byl ve složení:

Zeman Břetislav – předseda
Ohuhaiser Evžen – jednatel
Smolík Jan – zásobovací referent
Nevěřil Zdenek – člen
Holinek Josef – člen
Kancelář výboru byla umístěna na č.p. 125. Rovněž byl utvořen strážní hlídkový výbor, který se skládal z těchto členů:
Josef Vágner, Josef Domluvil, Michal Svorada, František Šenk, Jaroslav Kvapil, Jan Brachtl.
V den vzniku národního výboru provedli předseda a jednatel zjištění a bezpečnostní opatření na dole Barbora. 12. května
zajistil národní výbor budovu mlékárny. 15. května vydal národní výbor výzvu na vydání všech rozhlasových přijímačů
a zajistil je. 16. května byla obnovena dodávka elektrického proudu. Jako válečnou kořist si odvezla Rudá armáda 189
kusů hovězího dobytka, vepře, 98 radiopřijímačů a 243q obilí. Z obce byla vyslána německá pracovní četa na opravu
mostu v Moravičanech. V katastru obce byl prováděn sběr nevybuchlé munice.
Červen
1. června byla V Medlově zřízena stanice Sboru národní bezpečnosti. Velitelem byl vrchní strážmistr Spurný ze Střelic.
Ve stejný den převzaly správu dolu Barbora Vítkovické železárny. 8. června byl jmenován osídlovací komisař pro
Medlov. V době od 10 – 15. června se přes Medlov vracely oddíly Rudé armády. Na č.p. 194 byl ubytován generál
Zurkov. 20. června byl důl Barbora přeměněn na národní podnik a zvolena byla závodní rada.
Červenec
5. července byla uvedena do provozu mlékárna. Vedením byl pověřen Štěpán Sláma, správce mlékárny ze Šternberka.
V mlékárně se zpracovávalo mléko z 16 obcí. Zaměstnávala 4 úředníky a 14 dělnic. V době od 6. května do 15. července
spáchalo 18 osob sebevraždu. 16. července byl národní výbor rozpuštěn. Vznikla místní správní komise pod vedením pana
Drtila. 19. července byl obnoven poštovní úřad a zahájen poštovní provoz pod vedením J. Navrátilové poštovní úřednice
z Hulína.
Srpen
13. srpna byl pověřen pan Jaroslav Šenk, učitel ze Skoronic, správou Obecné školy v Medlově. Po úpravách byla zahájena
3. září výuka ve dvou třídách. Druhou vyučující byla Květoslava Nesetová z Březska u Konice.
Září
6. září se vzdal vedení místní správní komise pan Drtil. Novým předsedou se stal pan Jaroslav Šenk. 15. září byl ustaven
sbor dobrovolných hasičů. 18. září se dostavili zástupci české zahraniční armády generála Svobody, aby zajistili vhodné
objekty pro demobilizované příslušníky. Zajištěno bylo 21 objektů. 29. září se vzdal funkce v místní správní komisi pan
Jaroslav Šenk, který nastupoval na vojenskou službu.
Říjen
Novou místní správní komisi vedl pan František Valenta. Místopředsedou se stal pan František Ondráček. Pokladníkem
byl Miloslav Kratochvíl. Členy se stali František Bartošek a Vladimír Langr. 19. října byla otevřena lidová knihovna.
Po otevření čítala 150 svazků.
Listopad
1. listopadu přišlo 21 nových osídlenců, členů východní armády.
Prosinec
1. prosince byla otevřena mateřská školka na č.p. 218. Učitelkou byla Ludmila Meierová. 5. prosince byla V Medlově
zřízena poradna pro matky a kojence. Lékařský dozor v ní vykonával doktor Ticháček z Uničova.

Pavel Pospíšil – kronikář obce

KULTURA
KRUH PŘÁTEL HUDBY, OBECNÍ ÚŘAD MEDLOV A NADACE ČESKÉHO HUDEBNÍHO FONDU PRAHA
pořádají

ve čtvrtek dne 12. září 2013 v 17.00 hod.
v malém sále Obecního domu v Medlově KONCERT,
na němž vystoupí

Ivan Ženatý (housle) a Stanislav Bogunia (klavír)
Vstupné: dospělí 20,-Kč, děti a mládež 5,-Kč
Jste srdečně zváni !!!

*****

RESTART 50+: Integrace osob 50+ ohrožených sociálním vyloučením v regionu Uničovsko
CZ.1.04/3.3.05/96.00134
Jedním z cílů projektu „RESTART 50+“, je nalézt vhodné pracovní uplatnění pro nezaměstnané uchazeče o zaměstnání
ve věkové skupině 50 a více let. Tito uchazeči o zaměstnání vstoupili do projektu, aby si zvýšili kvalifikaci a našli
vhodného zaměstnavatele.
Účastníci v rámci projektu absolvovali:





motivační kurz,
individuální poradenství,
základní pracovní diagnostiku
rekvalifikační kurzy (údržba veřejné zeleně a údržbářské práce),

Po úspěšném absolvování jim bylo nabídnuto 18 pracovních míst po dobu 10 měsíců zejména u obcí (Paseka Dlouhá
Loučka, Nová Hradečná, Šumvald, Troubelice, Medlov, Lipinka, ale i soukromých subjektů (obchodní družstvo Dlouhá
loučka, TAGROS a.s., Milan Mazák, Bronislav Polívka) z území Uničovska. Zaměstnavatelé získají mzdový příspěvek
po dobu 10 měsíců na nově vytvořené pracovní místo.
Věříme, že zaměstnavatelé i zaměstnanci po dobu trvání projektu budou spokojeni.
Ing. Iveta Kopcová, manažer MAS Uničovsko, o.p.s.
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