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Vážení spoluobčané,
Vánoce a Silvestr klepou na dveře a já bych Vám rád při této příležitosti chtěl poděkovat za vstřícnost
a trpělivost, kterou jste s námi při realizaci mnoha investičních akcí měli. Dovolte mi, abych popřál Vám,
Vašim rodinám a blízkým do tohoto období hodně klidu, spokojenosti a šťastných chvil a v nastávajících
dvanácti měsících roku 2014 pevné zdraví, hodně štěstí a osobních úspěchů.
Ing. Jan Zahradníček
starosta obce

Rozsvícení vánočních stromů
I v letošním roce máme své vánoční stromy v Medlově, Králové a Zadním Újezdě. Než přišlo
na oficiality, sešli se obyvatelé jednotlivých částí obce v prostoru „náměstíček“, aby se zastavili ve shonu
všedních dnů, popovídali si, popili svařené víno, punč, děti čaj, a ochutnali první vánoční cukroví.
O program se v Medlově a Králové postaraly děti ze školní družiny pod vedením paní učitelky Škopcové
se svým roztomilým a vskutku vánočním vystoupením.
V závěru došlo k tomu nejdůležitějšímu - slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu.
Všem, kteří se o krásné přivítání adventu v naší obci postarali, patří velké poděkování.

Nejchutnější a nejvypečenější vánočka 2013
Po loňském úspěchu se i letos pokusíme s našimi výrobky uspět na tradičním měření sil o nejchutnější
a nejvypečenější vánočku, kterou již tuto sobotu pořádá na náměstí v Uničově místní kulturní centrum. Letos
obsadíme hned tři kategorie, a to: domácí pekařka, pekárna a školní jídelna. Věřím, že přijdete osobně podpořit
úspěch našich výrobků, protože vítěze kromě odborné poroty určují svým hlasováním i samotní diváci.

RADNICE informuje
Pracovní doba na Obecním úřadě v Medlově v období vánoc
Pondělí
Pátek
Pondělí, úterý
Čtvrtek, pátek

pokladna otevřena do 12:00 hod.
zavřeno
zavřeno
zavřeno

23. 12. 2013
27. 12. 2013
30. 12. a 31. 12. 2013
2. 1. a 3. 1. 2014

Pracovníci obecního úřadu přejí všem příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2014.

*****
POZVÁNKA
Dle § 92 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, svolává starosta obce 21. zasedání Zastupitelstva obce Medlov v úterý dne 17. 12. 2013
v 16:00 hod., které se bude konat v zasedací místnosti Obecního úřadu v Medlově. Hlavním programem jednání bude: zpráva
finančního výboru o hospodaření obce za období 1-11/2013; zpráva kontrolního výboru; rozpočtové provizorium obce Medlov dle
zákona č.250/2000 Sb., § 13, na dobu od 1. 1. 2014 do doby schválení rozpočtu obce na rok 2014, nejdéle do 31. 3. 2014, v příjmové
i výdajové části ve výši max. 8 mil. Kč; zmocnění Rady obce Medlov ke schvalování rozpočtových opatření bez limitního omezení
v určeném období; rozpočtové opatření č.5/2013; obecně závazná vyhláška obce Medlov č. 1/2013, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; dotace Místní akční skupině
Uničovsko o.p.s. v rámci projektu spolupráce „Sport a hry bez hranic“ na výstavbu víceúčelového hřiště Medlov; Poskytnutí
peněžitého daru za rok 2013 starostovi obce dle § 85, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění; informace
o přípravě rozpočtu obce na rok 2014.

*****
 Svoz plastového odpadu proběhne v úterý 24. prosince 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.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci prosinci:
Polášková Eliška
Hlivice
91 let
Sedláčková Anna
Medlov
80 let
Sajičová Emilie
Králová
90 let
Hájek Vlastimír
Králová
79 let
Šotolová Jaroslava
Medlov
87 let
Valouchová Marie
Medlov
77 let
Kopečková Štefanie
Medlov
85 let
Běleš Gustav
Králová
74 let
Králová Lidmila
Z.Újezd
84 let
Odložil Emil
Medlov
73 let
Putna Oldřich
Medlov
83 let
Pazderová Jarmila
Z.Újezd
73 let
Hoffingerová Libuše
Medlov
82 let
Vrzalová Stanislava
Hlivice
70 let
Kačalová Marie
Medlov
81 let
Štefek Lubomír
Králová
70 let
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci!
*****
Úmrtí
Opustili nás paní Božena Heinzová ze Zadního Újezda, pan Václav Smékal z Medlova a pan Alois Kysa z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
*****
Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým za projevy soustrasti, slova útěchy, květinové dary a za účast na posledním rozloučení
s paní Boženou Heinzovou.
Zarmoucená rodina

*****
Vítání občánků
V neděli 1. prosince 2013 proběhlo na malém sále Obecního domu v Medlově přivítání nových
občánků obce Medlov. Přivítáni starostou obce byli tito občánci:
Tadeáš Urbánek, Eliška Vachutková, Jakub Nantl, Kryštof Pecha a Johanka Smyčková z Medlova.
Kulturní vystoupení předvedli žáci ze Základní školy v Medlově.

Sponzorem vítání občánků byla obec Medlov.

Dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a krásné dětství.

KULTURA
Bohoslužby ve vánočním období v kostele sv. Petra a Pavla v Medlově
24. 12. 2013
25. 12. 2013
26. 12. 2013
29. 12. 2013
31. 12. 2013
1. 1. 2014

–
–
–
–
–
–

půlnoční mše sv. ve 22:30 hod.
Boží hod mše sv. v 9:30 hod. (návštěva betléma 14:00 – 17:00 hod.)
sv. Štěpán mše sv. v 9:30 hod. (návštěva betléma 14:00 – 17:00 hod.)
sv. Rodina mše sv. v 9:30 hod. (návštěva betléma 14:00 – 17:00 hod.)
sv. Silvestr rozloučení se starým rokem mše sv. v 15:00 hod.
Nový rok mše sv. v 9:30 hod.

Pohled do kroniky – 1948 - 8. část
Počasí bylo na začátku roku poměrně teplé. Později se ještě objevily slabé mrazíky. V polovině března už nebyl sníh.
Jaro bylo celkem příznivé a teplé. Léto bylo teplé a hojné deště podporovaly dostatek vláhy. Podzim byl poměrně suchý.
Dlouho trvalo pěkné počasí. První, ale ojedinělé mrazíky se objevily až v prosinci.
Polní práce začaly již v březnu a byly brzy hotové. Žňové práce začaly kolem 17. července a měly dobrý průběh.
Podzimní práce byly ztíženy částečným suchem. Z polních kultur nejvíce utrpěla řepa, poněvadž se vyskytlo velké množství
nosatců (brouk). Jejich hubení se zúčastnily v hojné míře školní děti, které byly odměněny cukrovím od cukrovaru v Uničově.
Na jaře se vyskytlo velké množství chroustů, kteří způsobili značné škody na ovocných stromech.
Politické události v republice odrážely se i v místních poměrech. Největší odezvu měly únorové události, které se
projevily v utvoření Akčního výboru národní fronty a v reorganizaci národního výboru. AV NF byl utvořen 4. března v tomto
složení: František Daněk – předseda, František Urbášek (SOPV) – místopředseda, Jaroslav Lejsek (SDH) – jednatel, František
Smolka – pokladník, Marie Klabačková (KSČ)– člen, Adolf Štefek (SNB), Josef Sedláčk (I. odboj) – člen, Josef Lebeda
(I.odboj) – člen, Vladimír Žabíček (NS) – člen, Jiří Majer (ČSZ) – člen, František Valenta (JSČZ) – člen, Rudolf Lupečka
(KSČ) – člen, Adolf Utěšený (SD) – člen.
25. března došlo k obrození Národního výboru.
František Valenta – předseda
František Daněk, Jaroslav Běhůnek, Josef Chudoba – členové rady
Antonín Fišr, Josef Sedláček, Julie Geršlová, Bohumil Novák, Antonín Rozsíval, Ondřej Krumpolec, Josef Vrtek, Adolf
Utěšený, Josef Lebeda – členové výboru.
Výbory všech složek byly nově organizovány a do jejich čela postaveni noví funkcionáři.
Na jaře, začátkem května, bylo v obci provedeno scelení pozemků a nové vyměřování.
V druhém květnovém týdnu nastaly parné a dusné dny. Dne 12. května přišla odpoledne, kolem 16. hodiny, těžká
bouře s krupobitím, která způsobila velkou povodeň. Krupobitím byla postižena oblast od šachet k silnici k nádraží a ovocné
stromy až po kostel. Nejvíc byl postižen horní konec a střed kolem potoka. Celková škoda činila asi 500 tis. Kč. Výška vody
v domech kolem potoka dosáhla 120 cm. Při povodni uhynulo hodně drobného zvířectva a byly strženy 2 domy. Z popudu
MNV byla v obci uspořádána sbírka, která vynesla 12 600 Kč. Výnos byl rozdělen mezi nejvíce postižené občany.
Z důvodu neobydlení a poškození při povodni byly strženy domy č.p. 11, 18, 19, 22, 41, 45, 67, 130a, 146, 151, 152,
156, 179, 227.
Na 30. května byly vypsány nové volby do Národního shromáždění. Voleb se zúčastnilo 442 voličů z 480 oprávněných
voličů, což je 93,8 %. Pro kandidáty Národní fronty bylo odevzdáno 415 hlasů, 27 hlasů bylo odevzdáno bílých, 1 hlas byl
neplatný.
Počet obyvatel rostl, což se projevilo tím, že od 1. září byla obecná škola organizována jako čtyřtřídní. Celkový počet
žáků činil 132. V roce 1948 se v obci narodilo 41 dětí (15 chlapců a 26 dívek), zemřelo 6 občanů.
Po stránce zdravotní byla letos podniknuta velká preventivní akce. Dánským červeným křížem bylo provedeno 28. září
očkování proti Tbc u mládeže do 19 let. Očkování bylo provedeno ve škole.
Na počest osvobození republiky vydal MNV publikaci „Dějiny Medlova“. Publikaci napsal ředitel školy Jaroslav Šenk.
Publikace popisuje stručně, v šesti kapitolách, historii obce.
Pavel Pospíšil – kronikář obce

*****
Obecní úřad Medlov, ZŠ a MŠ Medlov
Vás srdečně zvou
na

které se uskuteční
v neděli 15. prosince 2013 ve 14:00 hod.
ve velkém sále Obecního domu v Medlově
Vystoupí:
DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY V MEDLOVĚ
Vstupné je dobrovolné,
výtěžek je určen pro stacionář Jasněnka v Uničově.
Jste srdečně zváni !!!

*****
Fond ohrožených dětí Klokánek Dlouhá Loučka
Vás srdečně zve
v sobotu dne 14. 12. 2013 v 10:00 – 17:00 hod.
do Kulturního domu v Dlouhé Loučce na Vánoční prodejní trhy,
kde nás můžete u našeho stánku podpořit zakoupením výrobků
od dětí a „tet“ z Klokánku.

*****
Tip na výlet – Novoroční výstup na Bradlo
Klub českých turistů v Uničově pořádá „Novoroční výstup na Bradlo“. Novoroční výstup se stal
tradiční akcí, která je příležitostí k setkání turistů a příznivců turistiky z okolí. Pochod je organizován jako
hvězdicový. Start je libovolný. V cíli vás pořadatelé očekávají od 9 do 14 hodin.
Novoroční výstup je příležitostí vyjít si po silvestrovských oslavách na pěkný výlet, pozvat své
přátele, setkat se s nimi, poznat kus přírody a v neposlední řadě přispět na sbírkové konto vyhlášené
Klubem českých turistů na podporu aktivit pro zdravotně handicapované občany. Novoroční výstup je
totiž součástí akce „Novoroční čtyřlístek“. Ten obdrží každý účastník, pokud přispěje na sbírkové konto
pro zdravotně handicapované občany.
Pavel Pospíšil

Přeshraniční projekt
„Kultura bez hranic“- č. 13336
V letošním roce obec Medlov zahájila
realizaci již čtvrtého projektu s polskou obcí Borów.
Projekt se skládá z různých aktivit. Jedna z aktivit byl i kulinářský kurz. První setkání proběhlo v Medlově na konci října a
druhé setkání se uskutečnilo v polském Borówě. V tomto předvánočním čase se vydalo devět žen do polského Borówa za poznáním
jejich tradiční kuchyně. Už samotné přivítání polských žen a starosty obce bylo velmi přátelské a srdečné. Po ubytování byla pro nás
přichystaná společná večeře, při níž jsme se někteří blíže seznámili.
Sobotní dopoledne započalo přípravou obědového menu, které se skládalo z několika druhů pirohů, salátů, z boršče, gulášové polévky
a sladkého dezertu. Protože to byl kulinářský kurz, každá z nás přiložila ruku k dílu. Po práci s námi děvčata navštívila historickou
Wroclaw, kde se již konaly vánoční trhy. Na sobotu připadl svátek Andreje, kdy v Polsku probíhají tzv. Andrejky, poslední společná
setkání, zábava, která se koná před první adventní nedělí a pak následuje doba předvánočního půstu. Bývá u nich zvykem, že všichni
zúčastnění přinesou pohoštění a navzájem se častují. Takového setkání jsme se zúčastnily a bylo to velmi příjemné a pro nás
„neznalé“ velmi obohacující.
Nedělní ráno začalo opět vařením, a když bylo téměř vše hotovo, odešly jsme do kostela na dopolední mši svatou o prvním adventu.
Tam nás farář před všemi přivítal a my jsme poznaly, jak probíhá bohoslužba u nich. Po návratu z kostela jsme se všichni dohromady
sešli u svátečního stolu. A protože vše má svůj konec, tak i my jsme se po společném obědě museli rozloučit a vydat se na cestu
domů.
Tato návštěva nás utvrdila v tom, že spolupráce s našimi přáteli v Bórowě nám přináší nejen radost, ale i nás vzájemně obohacuje.
Těšíme se na další setkání, které se uskuteční již na jaře v příštím roce.
Ludmila Hadačová, účastníce kulinářského kurzu

*****
Poděkování Klokánku Dlouhá Loučka
Vážení,
dovolte mi, abych Vás prostřednictvím několika řádků seznámila se Zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánkem Dlouhá Loučka. Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout ohroženým dětem místo
ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena
trvalá náhradní rodinná péče. V Dlouhé Loučce funguje Klokánek od září 2010. Máme zde pět samostatných bytových jednotek.
V každé z nich bydlí 4 děti a pečují o ně dvě stálé „tety“, které se střídají po týdnu. „Teta“ s dětmi píše úkoly, pečuje o domácnost,
vaří, pere, uklízí – jako v běžné domácnosti. Nejstaršímu chlapci je 16 let a nejmladšímu 5 roků. V současné době máme v našem
Klokánku umístěných 13 dětí, nejsme tedy plně kapacitně obsazeni.
Ve dnech 19. 10. 2013 – 20. 10. 2013 proběhla ve Vaší obci již tradiční Květinová výstava, kterou pořádal Obecní úřad Medlov a paní
Alena Pešková. Výtěžek z dobrovolných příspěvků občanů, ve výši 3 000 Kč, byl věnován našemu Klokánku v Dlouhé Loučce.
Dětem jsme z něho zakoupili vánoční dárky, o které si Ježíškovi napsaly. Za tuto podporu všem děkujeme a přejeme Vám krásné
a pohodové vánoční svátky.
Lenka Dittrichová, zástupce vedoucí Klokánku Dlouhá Loučka

*****
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