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Máme své vlastní venkovní fitness
V areálu TJ Medlov vznikl další
sportovní prvek pro naše občany. Jde o
venkovní fitness, které je složeno ze 13 strojů.
Často bývá v prospektech označováno jako
fitness pro seniory. Mám ale za to, že tomu tak
jistě není a je potěšující, že si ihned po jeho
dobudování řada rodin našla cestu k jeho
využití.

Centrum v Medlově doznává v těchto
dnech velké změny. Přistoupili jsme
k demolici budovy č.p. 39. Často
kladenou otázkou ze strany občanů je,
jaký záměr má obec s tímto
pozemkem?
Odpověď není jednoznačná, tento
prostor by měl ale rozšířit nově
připravovaný vzhled centra obce.
Nabízí se hned několik variant: menší
tržnice, odpočinková zóna pro
občany,….. Oslovíme v této věci
architekta, který jistě připraví návrhy
řešení, a z těch by poté zastupitelstvo
vybralo ten nejzajímavější. V každém případě ale nechceme takto získaný prostor zastavovat novou budovou.
Ing. Jan Zahradníček, starosta obce

*****
V neděli
15.
9.
2013
v 11:00 hodin se
u kapličky Panny
Marie Bolestné
v Zadním Újezdě
konala
hodová
mše svatá, kterou
sloužil P. Petr
Košák.
Tímto
děkujeme všem,
kteří se mše
zúčastnili
a
poděkování patří
také paní Janě
Pecherové za pořízení fotografií.
Za občany účastnící se mše Anna Košáková ml.

RADNICE informuje
 Svoz plastového odpadu proběhne v úterý 29. 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 majitele psů
Upozorňujeme ty majitele, kterým se jejich psi potulují po obcích, aby si je zabezpečili tak, aby k volnému pohybu psů po obcích
nedocházelo. V případě, že se situace bude opakovat a psi se budou neustále volně pohybovat, bude toto bráno jako přestupek, který
bude předán Městskému úřadu v Uničově, přestupkovému oddělení.

*****
OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Starosta obce Medlov podle § 15 odst. 1 zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:
v pátek dne 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je:





ve volebním okrsku č. l - volební místnost v budově Obecního úřadu v Medlově č.p. 300 pro voliče bydlící v Medlově,
ve volebním okrsku č. 2 - volební místnost v Kulturním domě v Králové č.p. 40 pro voliče bydlící v Králové,
ve volebním okrsku č. 3 - volební místnost v bytovém domě v Hlivicích č.p. 76 pro voliče bydlící v Hlivicích,
ve volebním okrsku č. 4 - volební místnost v Kulturním domě v Zadním Újezdě č.p. 19 pro voliče bydlící v Zadním Újezdě.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
4. Voliči obdrží nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hlasovací lístky. Na žádost voliče vydá
okrsková volební komise hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.
5. V případě, že bude mít volič zájem volit do přenosné volební urny, nahlásí tento požadavek na OÚ v Medlově osobně, e-mailem:
podatelna@obecmedlov.cz nebo telefonicky na tel. č.: 585 002 506 nebo 724 242 068 u p. Krahulcové.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci říjnu:
Otáhalová Hedvika
Sedláček Václav
Mrňka Jiří
Putnová Bohumila
Piňosová Vlasta
Plančarová Miroslava
Plančar Ján

Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov

94
84
81
78
77
77
75

let
let
let
let
let
let
let

Horáková Ludmila
Müllerová Jitka
Smolková Marie
Harmanová Vlasta
Dragoun Bohuslav
Holoubková Miroslava

Králová
Hlivice
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov

74
73
73
72
72
71

let
let
let
let
let
let

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

*****
Úmrtí

Opustili nás paní Emílie Janků z Medlova, paní Drahomíra Pazderová z Hlivic a pan Zdeněk Konrád 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 Emílií Janků.
Ludmila Bittnerová s rodinou

*****
SRPŠ při ZŠ a MŠ v Medlově zve všechny děti a rodiče
na

Uspávání broučků a Lampiónový průvod

Sraz v neděli 27. 10. 2013 v 16.00 hod. na SKALKÁCH V MEDLOVĚ
Pro každé dítě, které si donese namalovaný obrázek broučka je přichystaná sladká
odměna. Maska broučka je vítána, ale není povinná (stačí pomalovat jen obličej).
Budou připraveny zábavné hry, u táboráku si děti mohou opéct špekáček a zapít ho teplým čajem. Špekáčky
a vše potřebné k nim dostanou děti zdarma. Pro dospělé bude svařené víno za symbolickou cenu.
Na závěr akce proběhne lampiónový průvod, který projde Medlovem.
S sebou si vezměte LAMPIÓN na podvečerní procházku s překvapením na závěr 
Těšíme se na Vás 

Pohled do kroniky – 1946 - 6. část
Rok 1946 se vyznačuje další konsolidací obce a přechodem na mírové budovatelské práce. Dne 15. ledna byla
ustanovena místní osvětová rada a předsedou byl zvolen pan Suchý.
Podle dekretu prezidenta republiky č.12/45 Sb. bylo konfiskováno 95 zemědělských usedlostí a podle
dekretu prezidenta republiky č. 108/45 Sb. 140 domů. Dosud bylo osídleno 95 zemědělských usedlostí a 85
rodinných domů.
V tomto roce byl vykonán odsun německého obyvatelstva. Odsun byl proveden v době od 1. 5. – 21. 10.
ve 12 transportech. Německé obyvatelstvo bylo nejprve odvezeno auty do sběrného tábora ve Štěpánově a odtud
vlakem do Německa.
Termíny odsunu: 1. května, 13. června, 27. června, 6. července, 4. srpna, 8. srpna, 9. srpna, 29. srpna, 24. září,
10. října, 17. října a 21. října.
Dne 22. ledna se konal pohřeb zavražděných obětí gestapa pana Františka Langra, Josefa Utěšeného
staršího, Josefa Utěšeného mladšího a Arnošta Stryka na zdejším hřbitově za velké účasti občanů, vojáků, havířů
a zástupců úřadů. Poslední poctu mrtvým hrdinům vzdala čestná rota čsl. vojska z Uničova. Nad otevřeným hrobem
se s nimi rozloučili předseda ONV ze Šternberka p. Opletal a p. Holubníček z Olomouce.
7. března bylo vzpomenuto narození prezidenta osvoboditele T.G. Masaryka zapálením vatry na kopci
za kostelem, lampionovým průvodem a proslovem vrchního strážmistra Prudíka o jeho významu.
15. března byly předány v Uničově novým osídlencům dekrety ministerstva zemědělství o vlastnictví půdy.
22. května se konaly volby do Ústavodárného shromáždění Československé republiky. Celkem volilo 300
oprávněných voličů. Jednotlivé politické strany obdržely:
Komunistická strana Československa
124 hlasů
Československá strana národně socialistická 89 hlasů
Československá strana lidová
78 hlasů
Československá strana sociálně demokratická 9 hlasů
Podle výsledků voleb byl utvořen 7. července národní výbor o 18 členech. Jednotlivé strany získaly:
KSČ - 8 mandátů (Fr. Valenta, Fr. Daněk, Jos. Langer, Jos. Gregovský, A. Protivánek, T. Janča, R. Dohnal,
Fr. Smolka)
ČSNS -5 mandátů (Fr. Ondráček, J. Chudoba, R. Smrček, J. Vrtek, J. Dejmek)
ČSL - 5 mandátů (J. Koutný, F. Bittner, E. Šafář, J. Suchý, J. Majer)
Předsedou byl zvolen pan František Valenta, rolník z Medlova. Místopředsedou byl zvolen pan František Ondráček,
poštmistr z Medlova.
Ustaveny byly komise:
finanční
předseda p. Ondráček
bytová
předseda p. Vrtek
kulturní
předseda p. Šafář
bezpečnostní
předseda p. Suchý
hospodářská
předseda p. Dohnal
stavební
předseda p. Smrček
pro zabezpečení nepřátelského majetku
předseda p. Bittner
Dne 1. srpna byl pro zdejší farnost ustaven český kněz a pověřen její správou. Stal se jím Antonín
Vavroušek z obce Vnorovy u Strážnice, rodák z Moravské Huzové.
28. října byla uspořádána „Dětská akademie“ k oslavě státního svátku. Večer sehráli místní ochotníci
divadelní hru „Utrpením ke štěstí“ s předmluvou učitele pana Jaroslava Šenka o významu 28. října.
22. prosince bylo dáno do provozu kino pod názvem „Svornost“, aby symbolizovalo snahu občanů zdejší
obce pro svornou spolupráci všech pro blaho obce. Prvním filmem, který se promítal, byl film Rozina sebranec.
Podle statistického šetření z 1. 10. 1946 se jeví obec v hospodářských číslech takto:
Katastr obce Medlov 1179 ha
Počet obyvatel obce Medlov 773
Rozdělení katastru: pole - 949,31 ha
lesy – 2,28 ha
luka – 78,33 ha
pastviny – 1,79 ha
zahrady – 27,34 ha
zastavěná plocha – 30,33 ha
jiné plochy – 50,77 ha
Dobytek: 152 koní, 567 krav a jalovic, 8 volů, 3 býci, 191 koz, 692 vepřů, 1727 slepic, 190 hus, 107 kachen, 38 krůt
V obci je v provozu 20 živností: 2 obchody, 2 hostince, 2 pekaři, 2 řezníci, 3 malíři pokojů, 1 kovář, 1 kolář, 1 stolař,
1 sedlář, 1 holič, 1 krejčí, 1 obuvník, 1 zahradník, 1 trafikant.
Obcí prochází autobusová linka Uničov - Zábřeh.
Pavel Pospíšil – kronikář obce

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

v pátek dne 18. října 2013
v 17.00 hod.
v malém sále Obecního domu v Medlově
KONCERT,
na němž vystoupí

Kristina Fialová – viola
a
Patrik Vacík - kytara
Vstupné:

dospělí 20,-Kč,
děti a mládež 5,-Kč
Jste srdečně zváni !!!

Je po prázdninách a my můžeme rekapitulovat
naši činnost v letních měsících. Naši mladí hasiči
se zúčastnili 6 soutěží a ta největší je teprve čeká
a to v Tršicích ZPV.
Dorostenky nás reprezentovaly na okresní soutěži
dorostu v Moravském Berouně a umístily se na
místě 1. Tím si vybojovaly postup na krajské kolo
dorostu, které se konalo v Olomouci, a skončily
na místě 6.
V kategorii žen nás reprezentují družstva dvě.
Ženy A za naše barvy bojovaly na 10 soutěžích
a 2 x se umístily na 3. místě a 3 x na místě 4.
Ženy B se zúčastnily 17 soutěží a z toho se 2 x
umístily na 2. místě a 1 x na místě čtvrtém. Výbor
SDH Medlov všem našim závodníkům děkuje za
vzornou reprezentaci nejen naší obce, ale i sboru.
Nejsou to jen dny strávené na soutěžích, ale
i hodiny tréninků za každého počasí. Díky vedení
základní školy máme možnost trénovat i přes
zimní měsíce a to v tělocvičně.
Členi výjezdové jednotky prošli proškolením na
radiostanice a čeká je školení zdravovědy. Těchto
školení se zúčastnili i někteří členi sboru.

V měsíci listopadu náš sbor připravuje oslavu svátku
Halloween s výstavkou vyřezávaných dýní a soutěží
o nejhezčí dýni Medlova.
Vlastimila Švubová starostka SDH Medlov
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