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Okénko z historie – „Hans Kudlich“
Hans Kudlich (25. října 1823, Úvalno ve Slezsku,
Rakousko – 11. listopadu 1917, Hoboken, USA) byl lékař a rakouský
politik. Do dějin vešel jako osvoboditel sedláků, neboť podal návrh na
zrušení poddanství v Rakouském císařství. Narodil se jako nejmladší z
11 dětí robotou povinného sedláka Johanna Kudlicha a jeho ženy
Eleonory Marie, rozené Ulrichové, kteří drželi dva selské dvory. Při
demonstraci 13. března 1848 byl před dolnorakouským zemským
domem, sídlem dolnorakouských stavů ve Vídni zraněn bajonetem.
Přesto zůstal ve Vídni a jako člen studentské legie tu pokračoval v boji
za svobodu. V užší volbě 24. června uspěl v Horním Benešově v okrese
Bruntál a stal se poslancem ústavodárného říšského sněmu. Jako
nejmladší poslanec ústavodárného říšského sněmu podal Kudlich 24.
července 1848 návrh na zrušení poddanských vztahů včetně všech z
toho vyplývajících povinností jako roboty a desátků. Návrh zákona byl
v lehce pozměněné podobě přijat a 7. září vstoupil v platnost. Během
říjnové revoluce 1848 ve Vídni se účastnil snah o zachování moci
ústavodárného říšského sněmu, marně se obracel na horno - a
dolnorakouské sedláky, aby je získal pro ozbrojený zákrok a byl jako
buřič pronásledován císařovými vojevůdci.
S ústavodárným říšským sněmem přesídlil z Vídně do
Kroměříže. Poté, co byl sněm v Kroměříži rozehnán vojskem, uprchl do pruského Slezska a dále ke svému
bratrovi do Frankfurtu nad Mohanem. Nakonec utekl do Švýcarska. V Bernu byl Kudlich přijat v domě
liberálního profesora medicíny Philippa Friedricha Wilhelma Vogta. V letech 1849 až 1853 studoval medicínu
v Bernu a Curychu, kde v březnu 1853 složil státní zkoušky. K tomu se oženil s Vogtovou dcerou Luise.
Na základě jeho účastni na říjnové revoluci ve Vídni a
povstání ve Falci byl Kudlich v nepřítomnosti odsouzen v
rakouském císařství k smrti. Následně odcestoval přes Le Havre do
USA a usadil se v Hobokenu v New Jersey, kde provozoval
lékařskou praxi. Poté co ho císař František Josef I. roku 1867
omilostnil a rozsudek smrti byl zrušen, navštívil se svými devíti
dětmi několikrát svou starou vlast. Roku 1917 zemřel Kudlich ve
věku 94 let v Hobokenu. Kdysi nejmladší poslanec ústavodárného
sněmu zemřel jako poslední žijící ze 383 poslanců. Protože jeho
poslední přání znělo: „Chci domů.“, byla jeho urna roku 1925
převezena do Úvalna a slavnostně uložena do rozhledny Hanse
Kudlicha na vrchu Strážiště nad obcí.
Jen málokdo dnes již ví, že i v Medlově měl Hans Kudlich
svůj pomník (viz. dolní fotografie). Byl umístěn před základní
školou v místě, kde se dnes nachází přístavba školní družiny a šatny.
Kdy přesně byl pomník odstraněn, nám však není známo.
Ing. Jan Zahradníček - starosta

RADNICE informuje
 VÝBĚR POPLATKŮ PRO ROK 2013

Poplatek TDO
Výše poplatku je po schválení Zastupitelstvem obce Medlov 270,-Kč na osobu a je vybírán na celý rok 2013.
Nelze poplatek hradit na splátky!
Pokud nebude poplatek uhrazen včas a ve správné výši,
vystaví Obecní úřad Medlov po tomto datu penále ve výši 100%.
Poplatek je splatný do 30. 6. 2013.
Poplatek je vybírán v pokladně OÚ Medlov a to:
PONDĚLÍ a STŘEDA 08:00 – 17:00 hod., (polední přestávka je od 12:00 – 12:30 hod.)

*****
 Svoz plastového odpadu proběhne v úterý 11. června 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 květnu:
Skřivánek Lubomír
Králová
85 let
Škráčková Květoslava Medlov
Přikrylová Anežka
Medlov
85 let
Hanák František
Medlov
Chládková Naděžda
Medlov
82 let
Búšfy Ján
Králová
Hanáková Růžena
Medlov
82 let
Hájková Blažena
Králová
Horáková Anna
Medlov
81 let
Kopp Bruno
Králová
Zahradníček Miroslav Medlov
79 let
Holoubek Josef
Medlov
Sobotová Ludmila
Králová
79 let
Štefek Josef
Králová
Štopplová Marie
Medlov
77 let
Cupalová Ludmila
Medlov
Majer Jiří
Medlov
76 let
Kubišová Anna
Z.Újezd
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci!
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75
75
75
75
75
73
71
70

let
let
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let
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*****

Úmrtí

Opustili nás pan Bohumil Bahounek z Medlova a paní Zdenka Vorlová z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
.KULTURA

Pohled do kroniky – nejstarší historie obce – část 2
V kronice obce Medlov psané od roku 1945 je také v krátkosti popsaná historie těžby železné rudy v Medlově a okolí.
Pan Jiřík z Vlašimě povolal v letech 1497-1500 cizí havíře a ti pak počali na svazích nad Medlovem, Zadním Újezdem,
Dědinkou až na katastr Troubelic dolovat železnou rudu. Podle starých zápisů bylo dolováno nepřetržitě v letech 1497 – 1510. Po
sporu mezi havíři a panem Jiřím byla těžba na tři roky zastavena. Potom byla opět obnovena a trvala do roku 1549. Po třicetileté válce
v roce 1680 byly opět dolovací práce obnoveny. S malými přestávkami se dolovalo do 80. let 19.stoleti. Rudu odváželi formani do
hutí ve Štepánově. Svědky dávného dolování jsou vidět na svazích táhnoucích se do Troubelic. Dnes jsou tam lesíky.
Z kroniky se také dozvíme jakou pohromou byla pro Medlov třicetiletá válka. Bližší data nejsou známá. Podle ústního
podání prošli švédská vojska v roce 1642 Medlovem, když táhli na Uničov a Olomouc. Škody, které napáchali, můžeme odhadnout
podle gruntovních knih. Po roce 1648 zbyla v Medlově pouze polovina obyvatel. Polovina usedlostí byla zpustošena a ještě v roce
1660 bylo v Medlově 18 pustých statků. Jen 21 rodin přežilo tuto katastrofu. Po třicetileté válce se v obci usazovalo převážně
obyvatelstvo německé národnosti, které sem přicházelo z hor.
Jako jedna z nejstarších osad měl Medlov velmi brzy školu. Její vznik se klade do roku 1625 a prvním učitelem byl Matěj
Kilián. Po něm následoval Jan Bartošek, který v roce 1625 založil pozemkovou knihu zvanou „Registra“. Dalšími učiteli byli Jiří
Skácel, Jan Skácel Jan Zuffer a jiní. Až do roku 1817 byla škola jednotřídní, do roku 1860 byla dvojtřídní, do roku 1881 trojtřídní, do
roku 1908 čtyřtřídní a dále potom pětitřídní. Škola u kostela (dnes dům pro seniory) byla postavena v roce 1816 a v roce 1881 byla
budova přestavěna a nastavena. Za druhé světové války byl počet tříd pro nedostatek učitelů snížen na tři třídy. Po skončení války
německá škola úplně zanikla.
Pavel Pospíšil – kronikář obce

srdečně zve všechny děti a rodiče na

který se koná v sobotu 1. června 2013, začátek ve 14:00 hodin
Bohaté občerstvení zajištěno (pečené makrely, uzená žebra a kabanos).
Pro děti máme nachystané soutěže, projížďku na koních a hasičskou pěnu.

Újezdské pálení čarodějnic
Občanské sdružení v Zadním Újezdě pořádalo
30. dubna již druhý ročník obnovené tradice pálení
čarodějnic. Pro účastníky byl připraven pestrý
program jak pro děti tak i dospělé. Po zahájení
následoval čarodějnický průvod kolem kapličky a
oproti loňskému roku jsme program obohatili o
stavění májky. Zvláště soutěže pro dospělé – šup
s Mařenkou do pece, hod čarodějnickým koštětem,
překonávání starostovy překážky na chůdách- měly
velký ohlas. Děti mohly ochutnat různé čarodějnické
lektvary jako nápoj lásky, zapomnění, štěstí a na ohni
si opéct těstové hady se skořicí nebo špekáček. Po
setmění byla zapálená vatra s čarodějnicí a
následovalo velmi oblíbené sestřelování čarodějnic
letících na sabat. O tom, že se podařilo obnovit
skvělou tradici, svědčí nejen zvyšující se počet návštěvníků, ale i to, že ti skalní opouštěli hřiště až v ranních hodinách. Na
příští rok chystáme další atrakce a nové soutěže pro dospělé, protože děti, ty mají svůj dětský den a my rodiče se chceme
také bavit, zasoutěžit si, užít nějakou tu legraci.
Za občanské sdružení Ing. Josef Juráš

*****
STAROSTA OBCE A OBECNÍ ÚŘAD MEDLOV
zvou všechny seniory
na

které se bude konat

v pátek 24. května 2013 ve velkém sále Obecního domu v Medlově
se zahájením ve 14:00 hodin.

K poslechu i tanci hraje Duo Vykoukal. O dobrou zábavu a občerstvení postaráno.
Předpokládaná doba ukončení setkání je v 18:00 hodin. V případě zájmu o svoz nahlaste požadavek na OÚ
Medlov na tel. 585 002 506 nebo 585 001 221.
Srdečně zvou pořadatelé !!!

*****
Nový projekt přeshraniční spolupráce ČR-PL s názvem: „Kultura přes hranice“
Nový projekt, který bude v letošním roce zahájen, je již čtvrtým projektem přeshraniční spolupráce mezi obcí Medlov a
polskou obcí Borów.
Tento projekt je společný, bude se realizovat za finanční podpory ze strukturního fondu ERDF a příspěvku z národních
veřejných zdrojů s celkovými výdaji 69.466,50 EUR. Projekt má celkem 16 aktivit, každá obec jich bude zajišťovat osm. Projekt je
pro žáky základní školy, ale i pro zájemce o kulinářství. Pro zájemce ze školních dětí je připraven kurz tance a malování, příští rok
bude uspořádán pětidenní sportovní kurz na orientační běh a pro dospělé dvakrát setkání s kulinářskou kulturou v Polsku a v ČR.
Výstupy - prezentace dovedností toho co se v kurzech účastníci naučili, bude na dnech obcí v Medlově a v polském Borówě
předvedeno v r. 2014. Zájemci o kulinářství se mohou více informovat na tel č. 724 242 086.

Marcela Berger Smrčková, manažer projektu

SPORT
Rozpis utkání SK Králová – jaro 2013
Hrací den

Začátek
utkání

Muži – I. A tř.

Sobota 25. 5. 2013
Neděle 2. 6. 2013
Sobota 8. 6. 2013

15:00 hod.
15:00 hod.
15:00 hod.

SK Králová - Hran. Petrovice
TJ Dalov
- SK Králová
SK Králová - FC Jiříkov

Neděle 16. 6. 2013
Sobota 22. 6. 2013

16:30 hod.
16:30 hod.

TJ Štěpánov B - SK Králová
Moravská Huzová - SK Králová

KÁCENÍ MÁJE
zahájení 1. 6. 2013 ve 14:00 hodin
POHOSTINSTVÍ OBECNÍ DŮM MEDLOV
Tímto Vás všechny srdečně zveme ke kácení
máje, posezení a přivítání pěkného počasí.
Připravené máme pečené makrely, uzená žebra,
cigáro a ostatní pochutiny.
Přijďte se pobavit s dobrou náladou.

Letošní sportovní sezóna začala a všechny družstva již mají za sebou své první závody. Mladí hasiči ve Velkém
Újezdě skončili ve štafetě dvojic na pěkném 6. místě z 19 družstev a závod 4 x 60 na místě 12. V sobotu 25. 5. je čeká
soutěž v Troubelicích.
V pátek nás velice potěšily dorostenky, které na okresním kole v Moravském Berouně skončily na 1. místě a
probojovaly se na krajskou soutěž - gratulujeme. Krajská soutěž dorostu proběhne v neděli 9. 6. na stadionu Lokomotivy
v Olomouci.
Muži na okrskové soutěži v Troubelicích vybojovali 1. místo v okrsku Uničov a v celkovém hodnocení se umístili
v požárních útocích na 2. místě. V Břevenci se jim ale nedařilo a dostali neoblíbené NP (neplatný pokus). Ženám se vede
obdobně. Na okrskové soutěži v Troubelicích ženy A vybojovaly místo 6. a ženy B místo 5. V Břevenci na soutěži se
zadařilo ženám B, které obsadily 4. místo z 16 družstev a ženy A místo 10. z 16 družstev.
V sobotu 18. 5. jsme organizovali jednu ze soutěží TOHATSU FIRE CUPU, které se zúčastnilo neuvěřitelný
počet družstev. V kategorii žen 18 a v kategorii mužů 27. Naši muži se domácí soutěže nezúčastnili, takže reprezentaci
sboru a obce zůstala jen na ženách. Ženy A obsadily místo 6. a ženy B místo 16. místo. V celkovém hodnocení jsou zatím
ženy A na místě 10. a ženy B na místě 7. Za úroveň a organizaci soutěže jsme dostali pochvalu od vedoucího OORV
Romana Máchy, které si nesmírně vážíme. Jen nás mrzí, že na takové veliké soutěži bylo tak málo fanoušků z řad
Medlova.
Za SDH Medlov Vlastimila Švubová v. r. starostka SDH

*****
Rozpis utkání I. A třídy TJ Medlov – jaro 2013
Hrací den
Začátek utkání
Neděle 26. 5. 2013 16:30 hod.
Sobota 1. 6. 2013 16:30 hod.
Neděle 9. 6. 2013 16:30 hod.
Sobota 15. 6. 2013 16:30 hod.
Sobota 22. 6. 2013 16:30 hod.

Muži – I. A tř.
Medlov
- Jeseník
Moravský Beroun - Medlov
Medlov
- Šumvald
Bludov
- Medlov
Konice “B“
- Medlov

pořádá

v sobotu 22. 6. 2013
11. ročník turnaje v malé kopané
Začátek je v 10.00 hod. v areálu „Na Bahňáku“
Na den plný kvalitního sportu a ještě lepšího občerstvení
zvou pořadatelé.
Hezké počasí a ceny do tradiční dovednostní soutěže
zajištěny.

*****
SRPŠ při ZŠ a MŠ Medlov, Myslivecké sdružení Medlov, SDH Medlov, ÚAMK Medlov,
TJ Medlov a SK Králová

POŘÁDAJÍ DNE

15.6.2013 od 14.00 hod.

na areále SDH M E D L O V
PROGRAM:

PŘIPRAVENO JE:

-

sportovní disciplíny pro děti
vystoupení dětí z MŠ Medlov
vystoupení ZŠ Medlov
vystoupení mladých hasičů
skákací hrad
modelování balonků

-

malování na obličej (face paiting)
prohlídka sanitky
prohlídka auta profesionálních hasičů
střelba ze vzduchovky
kolo štěstí
na závěr dětská diskotéka

-

- spousta odměn a sladkostí pro děti
- každé dítě dostane zdarma párek v rohlíku,
fruko a sladkost
- bohaté občerstvení (makrely, vepřová kýta
na rožni, cigáro, atd.)

MÁME PRO VÁS PŘIPRAVENY ATRAKCE:
- vystoupení šermířské skupiny VANIR
(můžete si vyzkoušet i lukostřelbu)
- ukázka sebeobrany JI-JITSU
- vystoupení se psem
- vystoupení mažoretek
- ukázka dravých ptáků

ZVEME VŠECHNY DĚTI Z MEDLOVA A BLÍZKÉHO OKOLÍ A JEJICH RODIČE.
TĚŠÍME SE NA VÁS !
Obec Medlov, IČO 575 666 vydává a rozmnožuje měsíčník Obecní zpravodaj v počtu 650 ks výtisků.
Redakční uzávěrka je 5 dnů před vydáním zpravodaje.
Adresa: Obec Medlov, č.p. 300, PSČ 783 91 p. Uničov 1, tel. č. 585 002 506, 724 242 068
e-mail: podatelna@obecmedlov.cz
www.obecmedlov.cz

