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Malé ohlédnutí za minulostí
Tentokrát to budou dvě fotografie z 60. let. Na té první je zachyceno fotbalové mužstvo
Medlova, které vždy patřilo ke špičkovým týmům okresu. Na druhé fotografii je pak zachycen nácvik
spartakiády na hřišti v Medlově.
Jen těžko se shání fotografie z dob, kdy fotoaparát ještě nebyl až tak běžnou věcí. Přesto máme
v naší obci fandy, kteří zachytili
mnoho okamžiků doby minulé a
jsou ochotni poskytnout výsledky
své práce do chystaného muzea
v budově bývalého obecního úřadu.
Mám radost i z toho, že mnozí
občané již nabídli do chystané
expozice muzea i různé předměty, u
kterých by zejména mládež jen
těžko
hádala,
k čemu
byly
využívány.

Naše pozornost je poslední dobou zaměřena na získání fotografií z dolu „Barbora“. Pokud
někdo z Vás nějaké fotografie z doby jeho existence máte, poskytněte je k oskenování. Zejména
máme velký zájem získat jakoukoliv fotografii lanové dráhy, která dopravovala vytěženou rudu na
nádraží v Troubelicích. Velmi cenné mohou být i záběry z doby, kdy zde pracovali váleční zajatci.
Po oskenování Vám vše neporušené vrátíme.
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 14. května 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.

*****


Sběr nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 18. května 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.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci dubnu:
Klabačková Emílie
Poláková Jiřina
Völflová Jiřina
Vytřísalová Věra
Skýpalová Věra
Lebedová Svatava
Pernický Madis

Medlov
Medlov
Králová
Králová
Medlov
Medlov
Medlov

94
89
80
80
79
75
74

let
let
let
let
let
let
let

Kabelík Arnošt
Horn Emil
Kabelíková Jana
Talanda Jaroslav
Studená Eliška
Turková Božena
Klanic Ladislav

Medlov
Králová
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov

73
72
72
72
71
71
70

let
let
let
let
let
let
let

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

Úmrtí

Opustila nás paní Marie Kaufmanová z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
*****

Děkujeme všem přátelům a známým za projevy soustrasti, slova útěchy, květinové dary a za účast na posledním
rozloučení s paní Marií Kaufmanovou
Zarmoucená rodina.

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

v sobotu dne 4. května 2013 ve 14.00 hod.
v malém sále Obecního domu v Medlově VIOLONCELLOVÝ KONCERT
na němž vystoupí

Jiří Bárta (violoncello) a Terezie Fialová (klavír)
Vstupné: dospělí 20,-Kč, děti a mládež 5,-Kč

Jste srdečně zváni !!!

Pohled do kroniky – nejstarší historie obce – část 1
V kronice obce Medlov psané od roku 1945 je v úvodu v krátkosti popsána historie obce v minulých stoletích.
Naše obec patří svým původem a stářím k nejstarším osídleným místům v kraji. Nejstarší písemný doklad o Medlově je
v listině olomouckého biskupa Zdíka z roku 1131, kde je uváděn jako majetek kostela olomouckého. Po vpádu Tatarů
na Moravu v roce 1241 byl Medlov pravděpodobně zpustošen. Olomoucký biskup Bruno pak povolal německé
osadníky ze Saska, kteří nekáceli lesy, ale osadili starou slovanskou půdu. Vznikla tím osada s německou většinou. Kde
stála původní slovanská náves nelze určit. Noví osadníci stavěli po obou stranách potoka. Vznikl tím nynější podélný
půdorys obce. Kolonizace obce proběhla podle magdeburského práva. Vznikla královská vesnice se svobodným
obvodovým rychtářstvím a ročním poplatkem 50 hřiven stříbra. Všechny povinnosti a privilegia jsou poprvé uváděny
v listině krále Jana Lucemburského z 26. února 1315. Tyto výsady byly Medlovu potvrzeny markrabím Karlem v roce
1341 a markrabím Janem v roce 1351. V roce 1391 udělil markrabí Jošt Medlovu právo solného kšaftu (zastaralý název
pro právní úkon). Byla to výsada, kterou neměla mnohá poddanská města. V roce 1502 daroval král Vladislav Medlovu
zvláštní pečeť k soudním jednáním. Od roku 1343 patřil Medlov pod úsovské panství. Od roku 1416 přešlo panství
úsovské a tím také obec Medlov v zástavu pánům z Vlašimě. Jaké panovali hospodářské a poddanské poměry
v Medlově se dovídáme z urbáře (historický termín pro soupis povinností poddaných vůči vrchnosti) z roku 1564.
Tehdy bylo v Medlově 58 sedláků, 11 chalupníků a 15 domkařů. Na tom se téměř 350 let nic nezměnilo. Téměř 1/3
jmen byla česká. Část českého obyvatelstva se tedy udržela. Kdybychom srovnali povinnosti, které měl Medlov v roce
1315 a v roce 1564, zjistíme nárůst zatížení v podobě robotnické práce.
Pavel Pospíšil – kronikář obce

*****
TJ Medlov zve na tradiční pečené makrely
dne 1. 5. 2013 od 12:00 hod.
u POHOSTINSTVÍ MEDLOV – OBECNÍ DŮM.
Všichni jste srdečně zváni.

*****
POHOSTINSTVÍ MEDLOV–OBECNÍ DŮM

SK Králová
pořádá
v pátek 10. května 2013 od 17:00 hod.
tradiční VATRU v areálu na hřišti
v Králové.

Vás všechny srdečně zve k obnovení tradice

v sobotu 27. 4. 2013 od 14:00 hod.
Příjemné posezení u udírny plné žeber, kabanosu
a grilu plného masa, chlazeného piva, vína,
limonády.

K přátelskému posezení okolo hřejivého ohně
a u dobrého jídla – pečené makrely, něco
z udírny a pití zvou pořadatelé.

ZPRÁVA SRPŠ při ZŠ a MŠ Medlov
Dne 23. 3. 2013 se konal ve Sportovní hale v Medlově 7. ročník Jarních
medlovských her.
Pro děti byla připravena opičí dráha a spousta dalších disciplín, občerstvení a
pití. Akce se zúčastnilo 39 dětí, které byly rozděleny do tří kategorií - děti ze
školky, 1. - 4. třída a 5. - 7. třída.
Musíme poděkovat všem, kdo přišli ve svém volném čase pomoci s organizací,
ale také sponzorům, bez kterých bychom nemohli dětem zajistit ceny.
Poděkování tedy patří ZŠ a MŠ Medlov za bezplatné zapůjčení haly. Za
finanční příspěvek děkujeme obci Medlov, firmám Kamtrans, Jonas-speed,
Unitherm, SWM cargo s.r.o., Jaroslavu Grézlovi, Mespol, EKO-Unimed.
Za sladkosti pro děti panu M. Bittnerovi, A. Pavelkovi, čerpací stanici DAMARA. Medaile pro vítěze zakoupila fa
Klempo-Kopeček, párky dodala fa Melites a poukázku na sladké pohoštění dostali vítězové z Restaurace Na Scestí.
Věříme, že děti, které se akce zúčastnily, si sportovní odpoledne užily.

*****
V neděli 24. 3. 2013 přijeli na pozvání SRPŠ ochotníci z Úsova: "Hladové divadlo", aby nahradili odvolané
adventní představení z důvodu nemoci. Přivezli hru " O hloupé havířce". Chtěli bychom poděkovat všem dětem i
dospělým, kteří představení navštívili. A také Obci Medlov, že tuto akci podpořila. Věříme, že se stane tradicí přivítat u
nás v obci ochotníky z okolních obcí.

V sobotu 13. 4. 2013 jsme ve spolupráci s Restaurací Na Scestí
připravili 0. ročník ve hře "Člověče, nezlob se". Chtěli jsme, aby si společně
s dětmi přišli zahrát i jejich rodiče. Formou losování šlo i o to, že se u
hráčského stolu sešly děti s jinými dospělými a ve hře, která má sice jasná
pravidla, ale ve které o vítězi rozhoduje hlavně štěstí.
V případě, že by se tento nultý ročník podařil, chtěli bychom v listopadu,
před začátkem adventu, uspořádat oficiální 1. ročník.
Víme, že mnozí z rodičů budou oponovat tím, že děti do restaurace nepatří,
ale v této se nekouří, můžeme akci uspořádat s minimem organizátorů a také
si můžeme jako rodičové zahrát "Člověče" společně s dětmi. Vedení
restaurace zajistilo prostor, občerstvení i následný úklid. Obci Medlov děkujeme za finanční příspěvek na nákup cen pro
vítěze.
Barbara Trundová, předsedkyně SRPŠ při ZŠ a MŠ

*****
Z činnosti kroužku Koloušci z obory Na Vlnách
Jelikož v současné době probíhají místní kola soutěže O Zlatou srnčí trofej,
přichází čas zúročit to, co jsme se v době nepříznivého počasí v zimních měsících
v naší klubovně naučili. V současném období pracuje na okrese Olomouc již šest
kroužků mladých ochránců přírody, které navštěvuje 100 dětí, což již představuje
nějakou konkurenci. Minulou sobotu jsme se s našimi pěti zástupci zúčastnili jako
hosté místního kola v Daskabátě. Pro děti byly připraveny jak testové otázky, tak i
12 praktických stanovišť s různými preparáty, rostlinami, dřevinami, poznávání
hlasů zvěře a střelba ze vzduchovky.
Naše děti nás v kategorii hostů velmi dobře reprezentovali – Míša Pecher a
Lucinka Jurášová svou skupinu vyhráli, Terezka Smyčková byla čtvrtá a Klárka
Smyčková s Helenkou Kubilkovou šesté. Strávili jsme příjemnou sobotu a již se
těšíme na první květnový víkend, kdy pojedeme do Hněvotína za Vlčaty.
Ing. Josef Juráš

Konečně jaro. Na hasičském areále se to začalo hemžit sportovci. Své první útoky s vodou mají za sebou zatím
jen muži, ale i ženy začínají trénovat útoky na sucho a štafety. V letošním roce se nám představí mladé družstvo žen, které
je složeno převážně z 16-ti letých děvčat. Takže nás budou reprezentovat dvě družstva žen a jedno mužů. Můžete jim
přijít držet palce na první letošní soutěž okrsků Troubelice, Uničov a Dlouhá Loučka, která se tentokrát koná
v Troubelicích a to 27. dubna. V sobotu 18. května pořádáme již po druhé jednu ze seriálu soutěží pořádanou OSH
Olomouc „TOHATSU FIRE CUP“. Této soutěže se zúčastňují družstva z celého olomouckého okresu a naše děvčata
v roce 2012 skončila na krásném 3. místě v celkovém hodnocení.
I děti, které díky základní škole mohou celou zimu využívat tělocvičnu, začaly cvičit venku. Bohužel nejoblíbenější
disciplínu požární útok zatím trénují na sucho. Mladé hasiče, kteří nás reprezentují ve dvou kategoriích čeká jedna
z větších soutěží 11. května ve Velkém Újezdě. Našim dětem se věnují čtyři kvalifikovaní vedoucí, za což jim nesmírně
děkujeme.
Také se průběžně staráme o celý areál, kde se dodělávají různé úpravy a přípravy na nadcházející sezónu.
Za SDH Medlov Vlastimila Švubová, starostka SDH

Placená inzerce č. 2/2013

Výroba dveří a vrat – JANSEN (EW, EI)
FASÁDY, GARÁŽOVÁ VRATA
BRÁNY
- pojezdové
- otvírací (i s pohonem)

ZÁMEČNICTVÍ
KOKOŠKA

NEREZOVÁ VÝROBA
V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte.
Tel. č.: +420 737 806 321
email: kokoska.zamecnictvi@seznam.cz
www.kokoska-zamecnictvi.webnode.cz
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