ročník 23, číslo 5

Červen 2013

Pozor na vykrádání bytů a domů
Stává se již téměř železnou pravidelností, že v jarních a letních měsících dochází k vykrádání domů a bytů. Nejinak
tomu zřejmě bude i v letošním roce. První případy vykradených domů v okolních obcích svědčí o tom, že zde opět působí
skupina „nenechavců“, která nectí soukromé vlastnictví. Věnujte prosím tedy pozornost svým nemovitostem. Doba, kdy dům
zůstal odemčený celý den, a nic se neztratilo, je nenávratně pryč. Chraňme si společně svůj majetek a věnujme zvýšenou
pozornost všem „podezřelým“ osobám a jejich pohybu po obci.
K investiční výstavbě v obci:
V pondělí 24. června byla zahájena nová akce, a to konkrétně oprava schodů ke kostelu. Komplikuje se tím mírně
přístup na hřbitov a k domu pro seniory. Pokud to počasí dovolí, bude tato akce ukončena přibližně kolem 20. července 2013.
Přibližně kolem stejného data (20. července) bude Správou silnic Olomouckého kraje zahájena oprava silnice od
křižovatky na Úsov po konec obce Medlov směrem na Zadní Újezd. Tato akce je součástí projektu, kdy byl vybudován nový
propustek u fotbalového hřiště, nové chodníky a parkoviště u víceúčelového hřiště. Vzhledem k tomu, že po dobu přibližně
3-4 týdnů bude nutné tento úsek zcela uzavřít, bude nezbytné výjezd ze Zadního Újezdu řešit cestou před Dědinku. Víme, že
nejde o ideální variantu, nicméně jiné řešení v tuto dobu možné není. Věřím, že i zde občané vydrží tuto dopravní komplikaci.
Obec udělá vše pro to, aby akce byla dokončena co nejdříve.
Ing. Jan Zahradníček, starosta obce

RADNICE informuje
Vyhlášení výběrového řízení

VÝZVA !!!
Vyzýváme a žádáme všechny občany, aby dodržovali
nepsané pravidlo nepoužívat sekačky, pily,
křovinořezy apod. v neděli, kdy většina z občanů
chce tento volný den strávit odpočinkem, v klidu a ne
poslouchat „řev“ těchto strojů. Všechno je jen o
lidech a v lidech, proto buďme k sobě vstřícní a
spokojenost bude na obou stranách.

na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení
FRB- obce Medlov
Rada obce Medlov prostřednictvím Obecního úřadu
v Medlově

vyhlašuje
dle Zásad č. 2/2009 obce Medlov

1. kolo výběrového řízení na poskytnutí půjček
z FRB na území obce Medlov pro rok 2013.

*****

Termín podání žádostí o půjčku je stanoven od
1. července 2013 do 9. srpna 2013.
Zásady č. 2/2009 obce Medlov a formuláře žádostí o půjčku
si lze vyzvednout v úřední dny v kanceláři Obecního úřadu
v Medlově.
Další informace o podmínkách poskytnutí půjčky z FRB
podá:
Marcela Berger Smrčková, Obecní úřad Medlov,
telefon: 585 031 046 nebo 724 242 086.

Vyhodnocení ankety pro občany obce Králová
Autobusová doprava během letních prázdnin
Celkem rozdaných anket
97
Počet vyplněných a odevzdaných anket 13
Rada obce Medlov na svém jednání dne 21. 5. 2013
neschválila zavedení linky autobusu odjíždějícího
z Králové do Uničova v 8:20 hod. přes hlavní
prázdniny z důvodu nedostatečného zájmu občanů.

*****
Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje informuje:
Příprava jízdních řádů veřejné drážní osobní dopravy na období 2013/2014
Máte-li připomínky k jízdním řádům veřejné drážní osobní dopravy, můžete je odevzdat do 10. 7. 2013 osobně na
podatelně Obecního úřadu v Medlově nebo elektronicky na adresu podatelna@obecmedlov.cz. Připomínky je potřeba odevzdat
v písemné formě, kde je nutné uvést, z jakého důvodu vznášíte požadavek na úpravu navrhované časové polohy nebo zavedení
spoje, např. odvoz do zaměstnání – je třeba konkrétně uvést místo nebo firmu, pracovní dobu, nejlépe i počet dojíždějících a další
náležitosti, které se vztahují k případným požadovaným úpravám. V případě zajištění návaznosti na veřejnou linkovou dopravu je
třeba uvést číslo linky a spoje a požadovaný čas.
Předmětem připomínek jsou vlaky, jejichž objednatelem je Olomoucký kraj, tedy vlaky kategorií Os a Sp a vlaky kategorie R, ve
kterých jsou cestující odbaveni jako ve spěšném vlaku.

VÝBĚR POPLATKU ZA TUHÝ DOMOVNÍ ODPAD PRO ROK 2013
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 9. července 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.

*****
UZAVÍRKA SILNICE
Z důvodu pořádání mezinárodního cyklistického závodu Czech Cycling tour 2013 bude úplná uzavírka silnice v obci
Medlov a to ve čtvrtek 11. 7. 2013 v době od 16:30 do cca 18:45 hod. V případě dřívějšího ukončení závodu, bude dopravní provoz
na silnici II/444 neprodleně obnoven ve spolupráci s policií ČR.
Obousměrná objízdná trasa je tato:
Po Silnici III/31548 Úsov – Klopina – Pískov – Troubelice – Lazce – Uničov, III/44412 Troubelice – Medlov,
III/ 44414 Lazce – Medlov a dále po místních komunikacích.
Po silnici II/449 Uničov – Střelice, III/4494 Střelice – Benkov – Medlov a dále po místních komunikacích.
Obyvatelům části Králové, jejichž vjezd domů nebo parkování nepřiléhá k silnici III/4496 nebo III/44410 bude umožněn po
objízdné trase: II/449 Uničov – Střelice, III/4494 Střelice – Benkov, III/4495 Benkov – Králová.
Úplná uzavírka bude vyznačena dopravním značením.

*****
Poděkování
Chtěli bychom poděkovat panu starostovi Ing. Janu Zahradníčkovi za pěknou květinovou výsadbu kolem pomníku
padlých vojáků na návsi v Králové.
Občané Králové

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci červnu:
Dembická Gertruda
Helekalová Anežka
Kuďousková Jaroslava
Solovská Karla
Rusnáková Marie
Kábrtová Marta
Vrzalová Marie
Juráš Josef

Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Z.Újezd
Medlov
Medlov
Medlov

87
87
86
86
82
80
80
77

let
let
let
let
let
let
let
let

Pazdera Alois
Hájek Antonín
Majerová Slavomíra
Hüblová Anna
Smyčková Anežka
Urbanová Františka
Kašpar Jan

Z.Újezd
Králová
Medlov
Hlivice
Medlov
Hlivice
Medlov

76
76
75
75
73
70
70

let
let
let
let
let
let
let

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

*****
Vzpomínka
Dne 12. 7. 2013 vzpomeneme čtvrté smutné výročí od tragické nehody na pana Libora Válka.
Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

S láskou vzpomínají rodiče, sestra a ostatní příbuzní

*****
Placená inzerce č. 3/2013

Hledám podnájem v obci Medlov a okolí. Nabídněte. Tel.: 604 403 652
Placená inzerce č. 4/2013

Prodám družstevní byt 3 + 1 v Troubelicích. Plastová okna, nový plynový kotel, 2 sklepy,
garáž. Volat můžete denně po 18:00 hod. na tel. číslo: 604746368. Cena dohodou.

Pohled do kroniky – nejstarší historie obce – část 3
Hospodářský rozvoj venkova, po zrušení roboty v roce 1848, povznesl také Medlov. Rozmohl se chov koní, hovězího a
vepřového dobytka. Zavedeny byly nové zemědělské plodiny (cukrovka, červený jetel) a zemědělské stroje a nástroje (1840
ruchadlo, 1849 kosa, 1860 secí stroj). V roce 1850 byl v Uničově postaven cukrovar, což přispělo k rozšíření pěstování cukrovky.
Rovněž společenský život se svobodně rozvíjel a projevil se v založení hospodského spolku v roce 1868, zpěváckého spolku v roce
1863 a hasičského spolku v roce 1875. V roce 1873 bylo obci povoleno právo konat trhy. Roku 1881 byl v obci zřízen poštovní úřad
a v roce 1898 byla postavena rolnická mlékárna. Postavením železnice z Olomouce do Šumperka v roce 1873 se Medlovu otevřely
dveře do světa. V druhé polovině 19. století a na začátku 20. století byl Medlov spojen silnicemi s okolními obcemi. V roce 1874
byla postavena cesta do Troubelic, v roce 1897 do Králové, 1900 do Zadního Újezda, v roce 1907 do Hlivic, v roce 1911 do
Benkova a v roce 1923 do Lazců. Všude můžeme sledovat hospodářský vzestup. V roce 1861 se objevuje petrolejová lampa, kterou
v roce 1910 nahrazuje elektrické osvětlení. První kolo se objevilo v roce 1895 a v roce 1920 první auto.
Z větších pohrom zažil Medlov v roce 1802 hrozný požár, při kterém lehlo popelem ¾ obce. V roce 1826 zažila obec
velkou povodeň z průtrže mraků. V roce 1866, během války s Pruskem, vypukla v obci epidemie cholery, při níž zemřelo 56 osob.
První světová válka také v Medlově zanechala své stopy. Zemřelo 43 obyvatel. Zabrzdil se hospodářský vývoj. Nedostatečným
obděláváním půdy klesal výtěžek, protože scházely pracovní síly. Ruští zajatci, kteří později byli přidělováni jako náhradní síly,
zhoubný vliv války nezastavili.
Pavel Pospíšil – kronikář obce

*****
ZÁKLADNÍ POPIS PROJEKTU:
Projekt je zaměřen na řešení svízelné životní situace dlouhodobě nezaměstnaných
osob ve skupině 50+ mikroregionu Uničovsko.
Koncepce projektu reflektuje fakt, že v cílovém území se momentálně nachází více jak sto osob převážně
s kumulovanými hendikepy ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností. Při výběru účastníků projektu proto
budou preferovány osoby z nejpostiženější skupiny dlouhodobě nezaměstnaných osob 55+ se zdravotním
znevýhodněním.
Celkem 24 osobám, vybraným do realizace prostřednictvím náborových akcí, projekt nabídne řešení v podobě palety
aktivit zohledňujících psychosociální bariéry integrace na trh práce, kombinujících vzdělávací aktivity a pracovní uplatnění.
Účastníci projektu budou mít po dobu trvání projektu k dispozici odborné psychosociální a prac. poradenství zaměřené na
řešení osobních, vztahových a sociálních problémů plynoucích z dlouhodobé nezaměstnanosti, zdravotního stavu apod. Pracovní
poradenství se více zaměří na hlubší rozkrytí jejich pracovních dispozic a aspirací. Všichni účastníci absolvují jednoduchou prac.
diagnostiku s návazným pracovním poradenstvím.
Podpůrným prvkem bude realizace dvou paralelně běžících motivačních kurzů po 12 osobách zaměřených na rozvoj
psychosociálních dovedností, sebepoznání, motivace účastníků k hledání pracovních příležitostí. Absolventi motivačních kurzů dále
projdou rekvalifikačními kurzy Údržbář obecního majetku, Úprava zahrad, veřejné zeleně, veřejných ploch.
Následně účastníci nastoupí na 18 nově vytvořených pracovních míst u členů sdružení, kteří získají až 100 % mzdový
příspěvek na financování pracovního místa. Praxe získaná pracovním zařazením pomůže účastníkům v obnovení pracovních
návyků, sebevědomí a dále je podpoří v rozvinutí jejich manuálních dovedností. V průběhu projektu budou oslovováni místní
zaměstnavatelé za účelem zprostředkování uplatnění pro osoby umístěné do pracovního programu s tím, že na uvolněné místo
nastoupí náhradník.

RESTART 50+: Integrace osob 50+ ohrožených sociálním vyloučením v regionu Uničovsko
CZ.1.04/3.3.05/96.00134
TISKOVÁ ZPRÁVA
Zahájení realizace projektu OP LZZ
MAS Uničovsko, o.p.s. zahájila dne 15.
března 2013 realizaci projektu „RESTART 50+:
Integrace osob 50+ ohrožených sociálním vyloučením v odlehlých venkovských oblastech okresu Prostějov na trh práce“,
registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00134. Celková doba realizace je od 15. března 2013 do 15. června 2014.
Celkově osmnáct pracovních míst na dobu až deseti měsíců pomůže na území Uničovska vytvořit Místní akční skupina
(MAS) Uničovsko, o.p.s. a to díky úspěšné Žádosti o finanční podporu z OP LZZ (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost).
Celý projekt je zaměřen na osoby starší padesáti let vedené v evidenci Úřadu práce déle než pět měsíců, často trpící
různými hendikepy či dalšími neblahými elementy majícími za následek velké problémy při hledání pracovního uplatnění.
Vybraní účastníci (24 osob) se do něj budou moci zapojit již během května. Poté projdou uživatelé projektu OP LZZ
odborným psychosociálním a pracovním poradenstvím zaměřeným na řešení osobních, sociálních a pracovních problémů. Od další
fáze - motivačních kurzů, bude uživatelům přispíváno na úhradu cestovních nákladů a stravného. Motivační kurzy přispějí k rozvoji
jejich dovedností, schopností, sebejistoty, asertivity, komunikačních schopností, atd. To vše za vedení zkušených lektorů. Dvacet
vybraných uživatelů poté nastoupí, stále s příspěvkem na dopravu a stravné, na rekvalifikační kurzy – údržba zeleně a veřejných
ploch a údržba majetku.
Budou-li v těchto rekvalifikačních kurzech uživatelé úspěšní, nastoupí následně na 18 nově vytvořených pracovních míst
(max. 15.410 Kč/měsíc/osoba včetně všech povinných odvodů) u členů MAS Uničovsko, o.p.s. V těchto obcích pak nyní již
zaměstnanci budou vykonávat činnosti související s absolvovanou rekvalifikací, např.: údržba budov, drobné opravy inventáře,
sečení zelených ploch, údržba parků, stromů, odklízení sněhu, údržba komunikací a chodníků, apod.
Projektový tým bude zároveň během trvání projektu průběžně oslovovat místní zaměstnavatele a doporučovat přijetí uživatelů
projektu. V případě odchodu uživatele do standardního zaměstnaneckého poměru bude toto uvolněné místo doplněno náhradníkem.
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a
státního rozpočtu ČR

Ing. Iveta Kopcová, MAS Uničovsko o.p.s.

SPORT

Děkujeme všem občanům Medlova, kteří se zúčastnili sbírky na povodně.
Celkem bylo vybráno 12.643,- Kč a materiální prostředky v hodnotě 21.000,-Kč.
Veškeré věci byly odvezeny do Mělníku, kde je dle potřeby rozváží hasiči do obcí postižených povodní. Za vybrané peníze se koupily
léky, gumáky, hrábě a věci, které nám byly nahlášeny jako nejvíce potřebné. Seznam všech dárců bude vyvěšen na stránkách SDH
Medlov a v nástěnce. Ještě jednou děkujeme.
Ze sportu:
Protože je sportovní sezóna, tak se i naše sportovní družstva zúčastňují soutěží. V sobotu 1. 6. ženy A i ženy B bojovaly
v sousedním Benkově. Ženy A vybojovaly krásné 3. místo a ženy B místo 8. z 13 soutěžních družstev. V Radíkově na netradiční
soutěži v prvním kole ženy B bodovaly na místě 2., ale po druhém kole skončily na místě 5. Bylo poznat, že jízda na raftu byla pro
děvčata velkou neznámou, přesto předvedly dobrý výkon.
Dorostenky, které v okresním kole vybojovaly místo 1. se zúčastnily kola krajského a v celkovém hodnocení skončily na krásném 6.
místě.
Také naši nejmenší bojovali za barvy Medlova a přivezli pohár za 3. místo z Troubelic. Další soutěže nás čekají v sobotu 22. 6. Pro
ženy je soutěž v Ješově a mladí hasiči mají soutěž na Července.
Doma své příznivce přivítáme 20. 7. 2013 na noční soutěži a 27. 7. 2013 na soutěži dětské, po které bude na programu Hasičského
odpoledne soutěž pro tvrdé ženy TFA – Železná hasička.
Za SDH Medlov Vlastimila Švubová, starostka sboru

*****
Koloušci z obory Na Vlnách soutěžili ve Znojmě
O víkendu 23. a 24. května jsme se zúčastnili okresního kola
ZST ve Znojmě. Protože jsme z jiného okresu byli jsme zařazení
spolu s ostatními z jiných okresů, ve skupině soutěžící hosté.
Využili jsme toho, že Lucinka Jurášová a Míša Pecher hrají
již druhým rokem na hornu a našim kamarádům ze Znojma a hrou
Dykových signálů umocnili slavnostní ráz jejich soutěže. Nedaleko
myslivny, kde jsme byli všichni ubytovaní, stojí malá kaple,
uspořádali jsme pro účastníky soutěže malý koncert, na kterém jim
Míša s Luckou zahráli průřez tím, co se za dva roky naučili. Koncertík
byl úžasný a všem se velmi líbil. Ve vlastní soutěži obstáli velmi
dobře, výsledky jsou patrné z přiložené listiny. Lze z ní vyčíst, že naši
obec reprezentovali opravdu důstojným způsobem. Pro Míšu to byla
důležitá příprava na letošní národní kolo, na které se nominoval z
olomouckého okresního kola.

Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje v Drahanovicích
Letošním pořadatelem okresního kola ZST bylo myslivecké sdružení Drahanovice. Loňská první umístění v kategorii O a A
jeli obhajovat členové kroužku Koloušci z obory Na Vlnách. Do
soutěže bylo přihlášeno šedesát dětí z šesti kroužků olomouckého
okresu. V této soutěži děti prokazují své znalosti z botaniky, zoologie,
myslivosti, života zvířat a to jednak formou testových otázek a naučné
stezky.
Soutěž se měla konat již 11. května, ale vzhledem
k nepříznivému počasí byl termín přeložen na sobotu
května
osmnáctého. Že to byla správná volba o tom nemůže být pochyb,
neboť počasí vyšlo na výbornou a děti si to náramně užili. A co se týče
našeho umístění, kategorii „O“ vyhrála Lucinka Jurášová a v kategorii
„A“ s přehledem zvítězil náš favorit Míša Pecher, který se tímto již po
třetí nominoval do národní kola a bude tak reprezentovat nejen náš
kroužek, ale i olomoucký okres. Dále velmi pěkného umístění dosáhl
Lukášek Pecher, kterému na třetí místo scházely pouhé 4 body a
Šárinka Brachtlová, která se umístila v polovině startovního pole. Je
třeba vyzdvihnout znalosti Míši a Lucky, neboť kamkoliv přijedeme
poměřit své síly s jinými kroužky, vždy se pohybují na předních
místech a jejich výkony jsou velmi vyrovnané.
Vedoucí kroužku Ing. Josef Juráš
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