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Slovo starosty
Ptáte se, co to je? Odpověď Vás nepotěší,
ale řadu občanů ani možná nepřekvapí.
Hromada eternitové střešní krytiny, kterou
v noci ze soboty 7.6.2014 na neděli
8.6.2014 nějaký „milovník přírody“
zanechal na samém výběžku „Barbory“.
V tomto případě jde dokonce o nebezpečný
odpad, který obsahuje azbest.
Naši přírodu se myslivecké sdružení,
ostatní spolky a občanská sdružení snaží
udržovat každoročním sběrem odpadků
v čistotě. Bohužel jsou stále jedinci, kterým
na vzhledu naší obce a jeho okolí prakticky nezáleží. Žádám Vás proto, pokud máte jakékoliv informace o tom, že někdo
měnil krytinu, nebo jste dokonce někoho v dané lokalitě viděli, ať se nebojíte a tuto informaci předáte pracovníkům
obecního úřadu. Nejde o žádné udavačství, ale o snahu (snad) nás všech, abychom žili v pěkném prostředí.
Pokusíme se viníka najít, usvědčit a postarat se o to, aby mu byla udělena odborem životního prostředí „tučná
odměna“.
Ing. Jan Zahradníček, starosta obce
PROJEKT: KULTURA PŘES HRANICE Č.PL 3336

Starosta obce Medlov a Wójt obce Borów
Vás zvou na

14. června 2014 od 14:00 hod.
v MEDLOVĚ, areál „SDH“
Projekt spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
a státního rozpočtu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Polská republika 2007–2013 „Překračujeme hranice“

RADNICE informuje
VÝBĚR POPLATKŮ PRO ROK 2014
Poplatek TDO
Výše poplatku je po schválení Zastupitelstvem obce Medlov 290,-Kč na osobu a je vybírán na celý rok 2014.
Poplatek nelze 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. 2014.
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.)
Upozorňujeme občany, že v jiné dny nebude možné poplatek v pokladně obecního úřadu uhradit.

*****
Svoz plastového odpadu proběhne v úterý 8. července 2014. 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.

*****
VÝSLEDKY VOLEB do Evropského parlamentu konané dne 23. – 24. 5. 2014 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.
13.
14.
15.
16.

CELKEM
1.270
186
183
14,65 %

STRANA /
Počet hlasů
KDU-ČSL
49
ČSSD
30
ANO 2011
25
KSČM
16
Koalice TOP 09 a STAN
13
Úsvit přímé demokr. T. Okamury 12
ODS
8
Strana svobodných občanů
6
Komunistická str. Českosloven.
6
Strana zelených
5
Str. zdr. rozumu – NECHCEME
EURO
4
Liberálně ekologická strana
3
Moravané
3
Koalice SP a NO !
1
Česká pirátská strana
1
Věci veřejné
1

Medlov
840
121
121
14,40%

Králová
200
18
16
9%

Hlivice
147
21
20
14,29 %

Z.Újezd
83
26
26
31,33%

CELKEM
26,77%
16,39%
13,66%
8,74%
7,10%
6,55%
4,37%
3,27%
3,27%
2,73%
2,18%

Medlov
31
18
20
9
10
10
7
4
5
3
2

Králová
0
6
3
1
0
0
1
0
0
2
1

Hlivice
0
3
2
4
2
2
0
0
1
0
1

Z.Újezd
18
3
0
2
1
0
0
2
0
0
0

1,63%
1,63%
0,54%
0,54%
0,54%

0
2
0
0
0

1
0
1
0
0

2
1
0
1
1

0
0
0
0
0

Výsledky dalších stran v tabulce nejsou uvedeny (nedostaly žádný hlas).
Celkové výsledky jsou zveřejněny na webové stránce www.volby.cz.

*****
ČEZ Distribuce a.s., informuje o přerušení dodávky elektřiny
Dne 30. 6. 2014 v době od 8:30 do 15:30 hod. bude v obci Hlivice směr k Úsovu přerušena dodávka elektřiny
z důvodu opravy vedení NN v obci. Vše bude v místě vypnutí označeno letáčky. Bližší informace poskytne pan Procházka
na tel.: 581 106 667.

*****
Uzavírka silnic
Z důvodu výstavby kanalizace probíhá úplná uzavírka silnice II/444 v obci Medlov směrem na Úsov, která bude
do pátku 27. 6. 2014. Objízdná trasa vede přes obec Králová po silnicích III/44410 a III/4496 (napojení na silnici II/444
před Úsovem).
Další úplná uzavírka, která následuje, bude od 28. 6. 2014 do 2. 8. 2014. Uzavřena bude silnice III/44410 v obci
Medlov směrem na Královou. Objízdná trasa povede přes obec Králová po silnicích III/4496 po křižovatku se silnicí
II/444 před Úsovem.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci červnu:
Dembická Gertruda
Medlov
88 let
Hájek Antonín
Králová
Helekalová Anežka
Medlov
88 let
Majerová Slavomíra
Medlov
Kuďousková Jaroslava
Medlov
87 let
Hüblová Anna
Hlivice
Solovská Karla
Medlov
87 let
Smyčková Anežka
Medlov
Rusnáková Marie
Z.Újezd
83 let
Urbanová Františka
Hlivice
Vrzalová Marie
Medlov
81 let
Kašpar Jan
Medlov
Juráš Josef
Medlov
78 let
Macejko Ján
Hlivice
Pazdera Alois
Z.Újezd
77 let
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci!

77
76
76
74
71
71
70

let
let
let
let
let
let
let

*****

Úmrtí

Opustili nás pan Lubomír Skřivánek z Králové, paní Anežka Havlíková z Králové
a pan Vincenc Medvec z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
*****

Vzpomínka Dne 12. 7. 2014 vzpomeneme páté 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

KULTURA
Kulturní komise Rady obce Medlov
informuje účastníky zájezdu na divadelní představení DNA,
které se uskuteční v Divadle Bolka Polívky v Brně ve čtvrtek dne 19. června 2014 v 19:00 hod.,
že odjezd autobusu je:
z Uničova – v 16:00 hod. autobusové nádraží
z Medlova – v 16:15 hod. obecní úřad
z Králové – v 16:20 hod., autobusová zastávka

*****
Okresní kolo ZST Cholina 2014
V sobotu 31. května jsme se zúčastnili okresního kola Zlaté srnčí
trofeje v Cholině. Okresní kolo je vyvrcholením našeho celoročního snažení
a snažíme se zde co nejlépe prodat to, co jsme se během roku naučili. Letos
jsme odjížděli v poněkud oslabené sestavě, neboť naše hlavní želízko Michal
byl na soustředění trubačů v Itálii. I tak jsme se v početném poli účastníků
neztratili. Soutěžilo se ve třech kategoriích 75 dětí - Lukášek byl čtvrtý
a Terezka se Šárinkou se rovněž umístili v první desítce a Maruška okolo
20. místa z třiceti dětí. Lucinka ve své kategorii A obsadila krásné druhé
místo. V Národním finále ZST nás opět letos bude representovat Míša Pecher,
který se nominoval svým loňským prvním umístěním.
Ing. Josef Juráš, vedoucí kroužku

*****
Projekt č. 3336 KULTURA PŘES HRANICE
V rámci projektu přeshraniční spolupráce „Kultura přes hranice“ byla v sobotu 17. května 2014 prezentována naše obec
v polském Borówě. Do Polska jsme jeli předvést naši českou kuchyni. Děti, které navštěvují od loňského dubna malířský kurz,
měly pod venkovními stany svoji výstavu malířských prací a děti z tanečního kurzu i přes nepřízeň počasí vystoupily s krátkým
programem. Česká kuchyně byla prezentována čtyřmi jídly a to: hovězím gulášem, vepřovým řízkem s bramborovým salátem,
bramborovými knedlíky plněnými uzeným masem a zelím a kynutými koláčky s tvarohem a povidly. Vzhledem k počasí přišlo
hostů méně, ale všem chutnalo a to je důležité.
Kromě českých dětí a žen z kulinářského kroužku se vydali do polského Borówa i naši senioři, kteří se cestou podívali
do kláštera v Dolní Hedeči a hudební skupina EAZSY. Hudební skupina nemohla pro nepřízeň počasí vystoupit venku na
venkovním pódiu a tak alespoň zahrála přítomným v klubovně sportovního klubu.
V sobotu 14. června 2014 bude od 14.00 hodin představena obec Borów u nás v Medlově na areále SDH. Kromě polské
kuchyně, kterou můžete ochutnat, bude připraven i program v polské režii, vystoupení smíšeného pěveckého sboru, taneční
skupiny a budou předvedeny i ruční práce polských drobných živnostníků. Naše děti společně s polskými dětmi se představí
výstavou malířských prací a děti z tanečního kurzu společně s polskými tanečníky vystoupí ve společném programu.
Těšíme se na Vaši hojnou účast.
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Kulturní komise Rady obce Medlov
oznamuje přihlášeným zájemkyním,
že v pátek dne 20. 6. 2014 v 17:00 hod.
bude v prostorách Obecního domu v Medlově
zahájena činnost

pořádá
v sobotu 21. 6. 2014
12. ročník turnaje v malé kopané
Začátek je v 10.00 hod.,
areál „Na Bahňáku“
Na den plný kvalitního sportu a ještě lepšího
občerstvení zvou pořadatelé.
Hezké počasí a ceny do tradiční dovednostní soutěže
zajištěny.

„KROUŽKU DOVEDNÝCH RUKOU“.
Účastnice kroužku si přinesou: nůžky, ruličku
od alobalu a noviny (ne časopisy nebo letáky).
Těší se na Vás členky kulturní komise.

*****
Dětský den v Medlově
SRPŠ při ZŠ v Medlově pořádalo dne 31. 5. 2014
DĚTSKÝ DEN ve spolupráci s SDH Medlov, TJ Medlov,
Mysliveckým sdružením, AMK Medlov a SK Králová. Celý
výtěžek z dětského dne bude použit pro děti v Mateřské
a Základní škole v Medlově. Počasí nám vyšlo přímo
ukázkově a jsme rádi, že děti s rodiči přišli opět v hojném
počtu. Na dětském dni vystoupili naše děti z mateřské
školky a žáci základní školy, mažoretky z Mohelnice
a ze Zábřehu, pan Krajíček s ukázkami sebeobrany
JI-JITSU. Pozornost všech jistě přitáhly ukázky výcviku psů
a také ukázky vojenské techniky vojáků ERASOFT. Dále
vystoupila šermířská skupina VANIR, která ukázala své
představení a došlo i na přetlačování s dětmi a následně
i s dospěláky z Medlova, vyhráli - jak jinak než
Medlováci!
Během celého dne mohly děti vyzkoušet své dovednosti
u 10 soutěžních disciplín, střelbu ze vzduchovky
či lukostřelbu. Mezi další atrakce patřily 2 skákací hrady,
malování na obličej a modelování balonků. Děti si mohly
prohlédnout sanitku záchranné služby a hasičské auto
s profesionálním vybavením. Hudbu a ozvučení pro nás
zajistil pan Jan Kučera z Medlova.
Velké poděkování patří sponzorům, bez kterých bychom
se při pořádání dětského dne neobešli. Sponzoři dětského
dne:
AGRODIESEL
HANÁ a. s., Autodoprava
KAMTRANS
s.r.o.,
Autodoprava Bezděkov, Bednařík Josef – ELEKTROMONT, Dragoun Oldřich,
EKO-UNIMED s.r.o., Hospůdka pod Lípou, Hračky Petr Hrdlička, kadeřnictví Iveta
Šinclová, kadeřnictví Jarmila Marešová, Kamenictví Miroslav Zmeškal, klempířství
Michal Kopeček, klempířství Miroslav Bittner, Miroslav Rusín, Královská obchodní
a. s., MELITES spol. s r.o., MESPOL Medlov a.s., Obec Medlov, Pohostinství
Medlov – Marcela Bednaříková, Prokon Spurný Uničov, Restaurace Na Scestí,
Miroslav Smrček půjčovna elektronářadí Troubelice, SWM Cargo s. r. o., T- Mobile
systems s.r.o. Jaroslav Grézl Uničov. Paní Petře Kozákové z Benkova děkujeme
za upečení perníkových medailí pro děti. Ještě jednou všem moc děkujeme.
Na dětech bylo vidět nadšení a radost a to je ten hlavní důvod, proč dětský den
pořádáme. Na závěr bychom chtěli poděkovat těm rodičům, kteří byli ochotni věnovat
svůj čas a pomoct při přípravě a samotném průběhu akce. Byli bychom rádi, kdyby
byla větší podpora a spolupráce z řad rodičů dětí z mateřské a základní školy.
Doufáme, že i Vám se dětský den líbil a již se těšíme na shledání na dalších akcích SRPŠ při ZŠ v Medlově.
Božena Nerušilová, za SRPŠ při MŠ v Medlově
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Pohled do kroniky – 13. část – rok 1955
Rok 1955 byl rokem, kdy si obec připomínala 10. výročí osvobození vlasti od fašismu. 1. máj byl oslaven
lampionovým průvodem 30. dubna večer. Průvod byl zakončen písněmi a projevem. 9. květen byl také oslaven průvodem
s hudbou a projevy. Účast byla veliká. Průvodu se zúčastnilo asi 450 občanů a u pomníku padlých čekalo dalších 200 občanů.
Předseda MNV p. Ondráček vzpomněl ve svém projevu účast a zásluhy volyňských Čechů na osvobození vlasti. Následně byly
položeny věnce u pomníku našich osvoboditelů a na hřbitově na hrobě partyzánů.
7. listopadu byla vypravena Štafeta míru a přátelství, která nesla pozdrav našim přátelům v Sovětském Svazu také
od našich občanů.
V roce 1955 nastal v hospodaření zemědělského družstva (JZD) obrat. Stavební skupina dokončila další drůbežárnu
pro 250 kusů. Upravila se stáj pro společné ustájení koní a všech zbývajících prasat. Pracovní morálka se znatelně zlepšila
a zájem družstevníků byl poznat na každém kroku. Radost z práce a výsledků byla vidět na každém kroku. Zásluhou dobré
organizace práce bylo dosaženo překvapivých výsledků. Plánovaná pracovní jednotka 18 Kčs byla překročena na 25 Kčs. Vztah
ke společnému majetku nebyl, po založení JZD, nejlepší. Teprve až ženy začaly navštěvovat Družstevní školu práce, změnil
se názor na společnou práci, povinnosti a práva družstevníků i vztah ke společnému majetku. Zvýšení pracovní jednotky
přivedlo do JZD nové členy. Byl tak vytvořen základ pro společnou práci. Poprvé se podařilo splnit v termínu dodávku
zemědělských plodin na 100 %.
Neděle 23. ledna byla určena k agitaci mezi občany. Dvojice složené z členů MNV a místních složek navštívily místní
občany, aby s nimi projednali:





Ustájení předepsaného počtu dobytka
Nadlimitní dodávku masa a mléka
Pracovní závazky na zvelebení obce
Nábor členů do JZD

Výbor žen pořádal oslavy Mezinárodního dne žen a dětí. Na oslavu MDŽ věnoval MNV 600 Kčs. Výbor žen
vypomáhal při náboru nových členů do JZD. Každá z členek působila v okruhu svého bydliště na své sousedy ohledně plnění
dodávek a získávání nadlimitních závazků.
Stranická skupina při JZD se neprojevuje. Místní organizace KSČ vyzvala skupinu k větší aktivitě.
Na veřejných schůzích podává MNV zprávy o své činnosti a projednává všechny nedostatky, které se v různých
obdobích vyskytují. Na schůzi 5. 7. byli rolníci seznámeni s výrobou, 4. 10. jednalo se o zvýšení zemědělské výroby.
Na veřejné schůzi 22. 11. byly projednány tyto záležitosti:





Plnění dodávek mléka
Pojištění zemědělců
Včasné placení daní a poplatků
Školení místních občanů v civilní obraně

Zřízen byl aktiv pro občanské záležitosti, který vítá nové občany. Členy tohoto aktivu se stali: Al. Řoutilová,
předsedkyně výboru žen, Kv. Rozsívalová, učitelka, František Daněk, tajemník, Antonín Kolář, zaměstnanec MNV.
Projednávána byla otázka bezpečnosti na silnicích, poněvadž se množí případy silničních nehod. Jen v okrese Šternberk
se vyskytlo během 3 měsíců 18 nehod, při nichž byly 2 osoby usmrceny, 4 zemřely krátce po nehodě a 9 bylo těžce zraněno.
Tělovýchovná jednota Sokol nepracuje a nevyslala na Spartakiádu do Prahy žádného cvičence.
8. března byly uspořádány oslavy MDŽ, které byly hojně navštíveny. Výbor žen vysvětlil přítomným práva
a povinnosti žen v lidově demokratickém státě, zvláště úkol žen matek.
Ke stížnosti rodičů na špatný prospěch žáků uvádí ředitel místní 8. leté střední školy:
1.
2.
3.
4.
5.

Nemocnost učitelů
Časté střídání učitelů
Potíže s doučováním, žáci se jej nezúčastňují
Nedostatek učitelů určitého oboru
Učitelé věnují málo času vypracování tematických plánů

Rada MNV se usnesla, že si bude školy více všímat a častěji se stýkat s učiteli.
Znovuzřízena byla loutková scéna. Sdružení rodičů a přátel školy zakoupilo z výnosů svých podniků radiogramofon a zaplatilo
opravu piána. V červnu uspořádala škola místní Spartakiádu a 30 místních žáků cvičilo na Spartakiádě v Uničově. Školní rok
1955/56 začal s 257 žáky, z nichž se 79,8% přihlásilo do pionýrské organizace.
Kulturní činnost není taková, jak by bylo třeba. Učitelstvo nepracuje v Újezdní osvětové besedě a po skončení
vyučování odjíždí z Medlova. Slabá masově politická práce mezi občany zaviňují slabou aktivitu masových složek. Jen výbor
žen činí výjimku. Ženy zajišťovaly hygienu v prodejnách a jiných veřejných místnostech. Podávaly návrhy na odstranění závad.
Jejich přičiněním se konala přednáška o chovu slepic. Podnikly zájezd na strojírenskou výstavu do Brna.
V roce 1955 bylo provedeno již třetí snížení cen spotřebního zboží, čímž dále stoupala životní úroveň.
Větší výnos zemědělských produktů, vzestup pracovní jednotky se projevily v domácnostech zemědělců nákupem
nových zařízení jako praček, motocyklů a jiných věcí.
Pavel Pospíšil, kronikář obce
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Příklady dobré praxe přes hranice – Rakousko - „Linz – město zážitků“
Krajské sdružení MAS Olomouckého kraje v rámci
projektu Místní partnerství zaměstnanosti
uspořádalo pro členy místních partnerství
zaměstnanosti a relevantní aktéry politiky
zaměstnanosti na krajské úrovni studijní cestu
do Horního Rakouska za příklady dobrá praxe
tamějšího paktu zaměstnanosti, ukázky spolupráce
veřejného a soukromého sektoru či podpory
sociálního podnikání.
Ve dnech 20-23.5.2014 se uskutečnila studijní cesta
za dobrými zkušenostmi s Paktem zaměstnanosti
v Horním Rakousku financovaná
z projektu
Místní
partnerství
zaměstnanosti
reg.č.
CZ1.04/5.1.01/77.00419,
ve kterém je MAS Uničovsko,
o.p.s. partnerem.
Příležitosti zúčastnit se této
studijní cesty si nenechalo ujít
několik zástupců obcí, krajského
úřadu, finančního úřadu a to nejen
z partnerských MAS zapojených
do projektu, ale i z Uničovska,
zejména se jednalo o zástupce
úřadu práce a charity Uničov. Celý
pobyt
byl
zaměřen
na problematiku pracovního trhu a sociální projekty. Účastníkům byly představeny projekty pro mladé
nezaměstnané, sociální podniky – dílna jízdních kol v Linci, nevšední sociální projekty zaměřené na stárnutí
v obci. Mimo jiné zde byly navštíveny i zrealizované úspěšné projekty financované v rámci LEADER místními
akčními skupinami (MAS) – v obci Haslach an der Mühl – místní komunitní centrum, tkalcovské muzeum,
školící centrum zaměřené zejména pro
ohrožené skupiny trhu práce (ženy,
osoby
v předdůchodovém
věku
a azylanty). Účastníci studijní cesty se
inspirovali
výsledky
regionální
spolupráce, získali nové zkušenosti
a kontakty, které jsou nejdůležitějším
krokem k úspěšné budoucí spolupráci
při rozvoji nejen venkovských sídel
Ing. Iveta Kopcová,
manažer MAS Uničovsko, o.p.s.
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