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Listopad 2013

RADNICE informuje
VÝSLEDKY VOLEB do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané dne 25. – 26. 10. 2013
v obci MEDLOV
Celkový počet zapsaných voličů
Počet volících občanů
Platné hlasy
% účast občanů ve volbách
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

CELKEM
1.254
667
660
53,19 %

STRANA /
Počet hlasů
KSČM
150
ČSSD
140
ANO 2011
101
Úsvit přímé demokr. T. Okamury 73
KDU-ČSL
59
ODS
34
TOP 09
33
Strana svobodných občanů
17
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 15
Česká pirátská strana
11
Strana zelených
11
Politické hnutí Změna
5

Medlov
828
435
428
52,54%

CELKEM
22,72%
21,21%
15,30%
11,06%
8,93%
5,15%
5,00%
2,57%
2,27%
1,66%
1,66%
0,75%

Králová
199
102
102
51,26 %

Medlov
92
85
79
42
34
24
26
12
12
6
6
3

Hlivice
144
74
74
51,39 %

Králová
30
28
9
12
2
2
4
2
3
2
4
1

Hlivice
21
16
11
9
2
6
2
1
0
3
1
1

Z.Újezd
83
56
56
67,47%
Z.Újezd
7
11
2
10
21
2
1
2
0
0
0
0

Výsledky dalších stran v tabulce nejsou uvedeny (dostaly méně než 5 hlasů nebo žádný). Celkové výsledky jsou
zveřejněny na webové stránce www.volby.cz.

*****


Sběr nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 9. listopadu 2013 zastávkovým způsobem:
Medlov dolní konec – u č.p. 99
Medlov střed – parkoviště u budovy MŠ
Medlov horní konec – autobusová zastávka na Zadní Újezd
Z. Újezd u hasičské zbrojnice
Králová – autobusová zastávka
Hlivice náves – před obchodem

9,00
9,40
10,20
11,00
11,40
12,20

-

9,30 hod.
10,10 hod.
10,50 hod.
11,30 hod.
12,10 hod.
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 15. 11. 2013, svoz bude 18. 11. 2013.

*****
 Svoz plastového odpadu proběhne v úterý 26. listopadu 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.

 Přerušení dodávky elektrické energie v obci
Králová
ČEZ Distribuce, a.s. informuje o přerušení dodávky
elektrické energie z důvodu opravy vedení NN,
která bude dne 11. 11. 2013 v době od 8:00 do
16:00 hod. v části obce Králová – náměstíčko,
směr Medlov, Úsov, Nový Svět a 12. 11. 2013
v době od 8:00 do 16:00 hod. v části obce
Králová – za kapličkou, od křižovatky směr
Litovel, Benkov. V místě vypnutí budou vyvěšeny
letáčky.

Informace občanům
Správce energetické sítě ČEZ Distribuce, a.s.
nebude provádět ořez stromů zasahujících do
elektrického vedení. Všichni vlastníci, na jejichž
pozemcích stromy zasahují do elektrického vedení,
musí provést ořez stromů sami na vlastní náklady.
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do
15.listopadu tohoto roku. Podrobné informace
k provedení zásahu a dodržení nejmenší vzdálenost
větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení,
jsou zveřejněny v Medlově na úřední desce.

 Přerušení dodávky elektrické energie v obci
Zadní Újezd
ČEZ Distribuce, a.s. informuje o přerušení dodávky
elektrické energie z důvodu opravy vedení
vysokého napětí, která bude dne 22. 11. 2013
v době od 7:30 do 11:00 hod. v obci Zadní Újezd.
V místě vypnutí budou vyvěšeny letáčky.
Bližší informace k přerušení dodávky elektrické
energie poskytne pan Procházka na tel. čísle:
581 106 667.

Záměr obce o pronájmu nebytových prostor
Obec Medlov nabízí od 1. 12. 2013 k pronájmu
nebytové prostory prodejny smíšeného zboží v Zadním
Újezdu č.p. 19 ve vlastnictví obce Medlov, zapsaných
na listě vlastnickém č.10001.
Účelem pronájmu je prodejna smíšeného zboží.
Zájemci mohou své žádosti o pronájem nebytových
prostor doručit na OÚ Medlov do 18. 11. 2013.
Bližší informace budou poskytnuty na OÚ v Medlově.

*****
Nabídka občanům !
Ti majitelé nemovitostí, kteří si ještě nezakoupili nebo nevyužili možnost objednat si na OÚ v Medlově
typizovanou tabulku s číslem popisným pro označení budov a tabulku s číslem evidenčním pro rekreační stavby
a zahradní chaty (možnost množstevní slevy), opětovně nabízíme tuto možnost. Nahlásit se můžete na OÚ v Medlově.
Mít označenou budovu je povinností vlastníků budov dle § 30 a 31 zák. č.128/2000 Sb., o obcích.
vzor tabulky čísla popisného
pro označení budov

vzor tabulky čísla evidenčního
pro označení rekreačních staveb
a zahradních chat
(červený rámeček a písmo, bílý podklad)

(bílý rámeček a písmo, červený podklad)

*****
UPOZORNĚNÍ PRO CYKLISTY
Na silnicích jezdí stále mnoho cyklistů, kteří nedbají na bezpečnost jak svoji, tak i řidičů automobilů. Pohybují se po setmění
nebo při snížené viditelnosti bez osvětlení, případně reflexních prvků a navíc v tmavém oblečení. Z pohledu řidiče automobilu, je
velice nepříjemné takového cyklistu na silnici potkat. Pro ty cyklisty, kteří takto jezdí po silnicích, je určeno toto upozornění:
Jízda na kole při snížené viditelnosti: Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem
svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a
souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.
Jízdní kola musí být vybavena:
- dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku
- zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka může být kombinována se zadní červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými
materiály obdobných vlastností, odrazové materiály nahrazující zadní odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty
- přední odrazkou bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností, odrazové materiály
nahrazující odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty
- odrazkami oranžové barvy (autožluť) na obou stranách šlapátek (pedálů), tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo
odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti,
- na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy (autožluť) na každé
straně kola, tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích plášťů pneumatik či na
koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty.

*****
Občané z místní části Králová
Vás srdečně zvou
na

které se bude konat na návsi u pomníku v Králové, v sobotu 30. 11. 2013 v 17,00 hod.
Zveme všechny, kteří si chtějí přiblížit atmosféru nastávajících Vánočních svátků.
Na zahřátí bude připraven punč, čaj a něco malého k zakousnutí.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci listopadu:
Valentová Marie
Medlov
82 let
Kolda Jaroslav
Medlov
Konrádová Zdenka
Králová
81 let
Kopp Lothar
Králová
Frömel Miroslav
Medlov
80 let
Zahradníčková Anna
Medlov
Macejko František
Medlov
77 let
Štětinová Zdeňka
Medlov
Hamplová Jaroslava
Medlov
75 let
Kuruc Peter
Medlov
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci!

73
73
73
71
70

let
let
let
let
let

KULTURA
Pohled do kroniky – 1947 - 7. část
Rok 1947 začal za tuhé a kruté zimy. Mrazy dosáhly až -33°C. Spousty sněhu tvořily velké závěje. Několikrát byla
přerušena silniční i železniční doprava. Proto byla nařízená sněhová pracovní povinnost. Největší závěje byly směrem
k Troubelicím, Úsovu a Uničovu (1,5 – 2m). Sníh vydržel až do 26. března a pod mezemi až do poloviny dubna. Jaro bylo
suché, jen koncem dubna přišly malé přeháňky, další přišly až v červnu. Léto bylo krásné, ale velmi suché. Pěkné počasí trvalo i
přes podzim. V době od 13. – 15. října bylo několik mrazů až -5°C. Tyto mrazy zničily vše kvetoucí na zahradách. Teprve
v listopadu přišly vydatnější deště, které umožnily podzimní setí. Zima začala až kolem 12. prosince. 18. prosince byl nejsilnější
mráz -17°C. Potom se oteplilo. Teplota o vánocích se pohybovala kolem 0°C.
Následkem dlouhé zimy se jarní práce hodně zpozdily. Setí začalo kolem 10. dubna. Obilí dobře vzešlo, ale následkem
sucha zasychalo. Žně začaly již 10. července a měly dobrý průběh. Úroda byla následkem sucha slabší v zrnu i slámě.
Podvrhování strnišť šlo těžko. Stálé sucho vypražilo půdu tak, že místy praskala a mnohé studny úplně vyschly. Úroda brambor
byla velmi špatná a výnos činil 80q/ha. U řepy činil výnos 150-170q/ha. V době od srpna do prosince vyskytla se v obci nemoc
vepřová obrna, při níž zahynulo 120 vepřů.
1. ledna zahájilo činnost strojní družstvo. Jeho představenstvo tvořili: Josef Langer, předseda; B. Gabriel, jednatel; P.
Hrdlička, místopředseda; J. Janíček, hospodář; F. Bittner, pokladník. Složení dozorčí rady: J. Dejmek, předseda; T. Janča, člen;
F. Jahoda, člen; J. Navrátil, člen.
V polovině března byl v obci založen „Sokol“. Starostou byl zvolen J. Prudík, jednatelem J. Domluvil, pokladníkem O.
Karlík, hospodářem A. Protivánek. Během roku však nevyvíjela žádnou činnost a neuspořádala žádný podnik.
Dne 10. dubna byl konán ze zdejší obce odvod branců. Odvedeni byli Svorada Michal, Vybíral Jindřich a Mančík
Antonín.
Dne 19. dubna bylo do zdejší obce repatriováno na 170 Čechů z Volyně, rodinných příslušníků vojáků II. odboje, kteří
se zde usadili na podzim roku 1945. Na jejich počest byl uspořádán seznamovací večírek. Jménem MNV je přivítal předseda
František Valenta a pravoslavný farář Hoffman z Chudobína. Jménem volyňských Čechů poděkoval p. Albrecht.
Dne 1. května odešel z dolu „Barbora“ větší počet Čechů do Jáchymova v Čechách.
K oslavě 950. výročí úmrtí velkého českého biskupa sv. Vojtěcha se konala cesta s jeho ostatky po Čechách a Moravě.
Naší obcí projely ostatky v úterý 5. května. Proti č.p. 21 byla postavena brána a odtud lemovaly břízky silnici až k č.p. 38, kde
byla postavena provizorní kazatelna. Auto s lebkou sv. Vojtěcha přijelo od Úsova ve 2 hodiny odpoledne. Občanstvo, mládež,
hasiči s hudbou a zástupci MNV uvítali do obce ostatky prvního českého biskupa. Po udělení požehnání odjelo auto dále na
Uničov.
Dne 22. července byl na popud některých občanů založen v obci fotbalový klub. Činovníky klubu byli zvolení: J.
Langer – předseda, E. Šafář – místopředseda, J. Rozsíval – jednatel, F. Šrom – pokladník, J. Vybíral – hospodář, J. Dejmek a F.
Hanák – revizoři účtů. Klub se přihlásil do „Hanácké fotbalové župy“ a byl zařazen do III. třídy sever. Po podzimní části
skončil klub na posledním místě.
V době od 20. 7. – 20. 8. byly firmou ing. Dvořák z Brna vyměřovány nové příděly půdy osídlencům dle nového
přídělového plánu. Na základě tohoto plánu byla pořízena nová katastrální mapa obce.
V době od 10. 9. – 10. 10. byl v obci proveden odhad a odprodej konfiskovaného majetku.
Letošní rok se vyznačoval po stránce kulturní pěknou úrovní. Ochotnický spolek „Bradlo“ sehrál na jaře divadelní hru
„Její pastorkyně“ a na podzim „Lucernu“. Žáci obecné školy hru „Konkolíček“. Uspořádány byly dvě výstavy knih. Do
knihovny byly zakoupeny knihy za 6 720 Kčs. V knihovně je přes 500 svazků. Veřejné oslavy měly důstojný průběh. Bohužel
při oslavě 28. října byla účast občanstva velmi malá a místní sbor hasičů se oslavy vůbec nezúčastnil. V listopadu a prosinci
uspořádala MRO cyklus přednášek: „Význam národních výborů, Dějiny Medlova, Základ státu, Práva a povinnosti občanů,
Bezpečnost státu a občanů, Vývoj československého státu, Naše zásobování, Dvouletý plán“.
V letošním roce bylo osídlení skoro skončeno. Volné zůstávají pouze domky, které jsou závadné po stránce zdravotní.
K 1. lednu 1947 bylo v obci 747 obyvatel, k 31. prosinci 905 obyvatel. Přírůstek je 158 obyvatel. Narodilo se 40 dětí, zemřelo
13 obyvatel. Sňatků bylo uzavřeno 26.
Stavební ruch v obci byl malý. Byla provedena oprava sanktusové věžky na farním chrámu za 30 000 Kčs. Staré listiny
uložené v báni byly zchátralé a bohužel opis nebyl pořízen. Pan Koutný z č.p. 99 dokončil opravu vyhořelého hospodářství.
Mlékařské družstvo provedlo opravu skladiště na uhlí a umývárny pro své zaměstnance za 150 000 Kčs.
Stejně jako všude byla úroda následkem sucha slabší. Brzy po žních se v obci objevili šmelináři, kteří kupovali na
černo obilí a přepláceli úředně stanovenou cenu 200 – 300 Kčs/q. Později byly zase na černo kupovány brambory.
Během roku byly několikrát prováděny sociální sbírky. Dobré srdce se ukázalo zvláště posledních dvou, kdy se pro
sociální pomoc ve Šternberku vybralo 4 000 Kčs a pro Vánoční strom republiky v Uničově bylo darováno 10 250 Kčs.
Pavel Pospíšil – kronikář obce

Obecní úřad Medlov a SRPŠ při ZŠ a MŠ Medlov
pro Vás připravili
na I. Adventní neděli 1. prosince 2013 v 15:00 hod. ve velkém sále Obecního domu v Medlově

KONCERT, na němž vystoupí
SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR CARMEN ze Zábřehu na Moravě
Po koncertě Vás zveme v 16:30 hod.
na

rozsvěcení vánočního stromu,
u Obecního úřadu v Medlově.

Vystoupení si připravily děti ze školní družiny ZŠ Medlov.
Pro dospělé bude na zahřátí připraven punč a pro děti čaj.

*****
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
Jako každý rok i letos se konalo 27. 10. 2013
tradiční Uspávání broučků, které organizuje SRPŠ při MŠ.
Připravili jsme pro děti nové disciplíny, do budoucna
plánujeme nějaké obměnit, ale i zvýšit jejich počet. Děti
dostaly u každé disciplíny nějakou sladkost, za namalovaný
obrázek pečené perníky, které maminky napekly. Novinkou
letos byly masky, které měly maminky u disciplín v podobě
motýla-berušky-ploštice-masařky a čmeláka. Moc děkujeme
Pavle Tomanové za jejich zapůjčení a plánujeme do příštího
roku nechat podobné masky ušít, jelikož měly velký úspěch.
Dětem se moc líbily a rok od roku přibývá i masek
dětských. Pod vedením učitelek z MŠ si děti přichystaly
krásné vystoupení, které bylo symbolickým ukládáním
broučků k zimnímu spánku. Děti si opekly špekáček a k
tomu vypily teplý čaj. Pro dospělé byl přichystán teplý nápoj v podobě svařeného vína, který pěkně zahřál.
S lampionovým průvodem jsme došli až ke školce, kde byly nachystané vyřezané dýně, které ve tmě krásně zářily.
Na závěr nám dovolte poděkovat paní Husárkové z Hlivic, která nám darovala spoustu dýní k vyřezání, dále
Melitesu za upečení buchet, panu Šenkovi za dřevo, obci Medlov za příspěvek na cukrovinky, ale také všem rodičům, co
se podíleli na přípravě a zpříjemnili tak dětem podzimní odpoledne. Doufáme, že příští rok se opět všichni setkáme a pro
děti opět něco přichystáme.
Petra a Miroslav Bittnerovi, za SRPŠ při MŠ

*****
Poslední podzimní
FOTBALOVÝ ZÁPAS
TJ MEDLOV
KOJETÍN

se koná v neděli 17. 11. 2013
ve 13:00 hod. na hřišti v Medlově
Zveme všechny fotbalové příznivce
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