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RADNICE informuje
OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Medlov a do Senátu Parlamentu ČR
Starosta obce Medlov podle § 29 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn a podle § 15 odst. 1zákona č.247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva obce Medlov a volby do Senátu Parlamentu ČR – 1. kolo, se uskuteční
v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Případné 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek dne 17. října 2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
v sobotu dne 18. října 2014 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb do Zastupitelstva obce Medlov a voleb do Senátu Parlamentu ČR je:
 ve volebním okrsku č. l volební místnost v budově Obecního úřadu v Medlově č.p. 300
pro voliče bydlící v Medlově,
 ve volebním okrsku č. 2 volební místnost v Kulturním domě v Králové č.p. 40
pro voliče bydlící v Králové,
 ve volebním okrsku č. 3 volební místnost v bytovém domě v Hlivicích č.p. 76
pro voliče bydlící v Hlivicích,
 ve volebním okrsku č. 4 volební místnost v Kulturním domě v Zadním Újezdě č.p. 19
pro voliče bydlící v Zadním Újezdě.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
4. Voliči obdrží nejpozději 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstva obce a voleb do senátu hlasovací lístky.
Na žádost voliče vydá okrsková volební komise hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.
5. V případě, že bude mít volič zájem volit do přenosné volební urny, nahlásí tento požadavek na OÚ
v Medlově osobně, e-mailem: podatelna@obecmedlov.cz nebo telefonicky na tel. č.: 585 002 506
nebo 724 242 068 u p. Krahulcové.

*****
Do senátních voleb ve volebním obvodě 66 – do kterého patří část Olomoucka a Šumperska,
podalo přihlášku k registraci 8 kandidátů.
Seznam všech osmi kandidátů, kterým můžete dát svůj hlas:
Jan Zahradníček – hnutí ANO – starosta obce Medlov,
Radek Vincour – ODS, s podporou TOP 09 – ředitel Městského kulturního zařízení v Uničově,
o znovuzvolení bude usilovat Karel Korytář – ČSSD – dlouholetý poslanec a senátor,
Alena Šromová – KDU-ČSL – praktická lékařka a členka rady města Litovle,
Pavel Foretník – hnutí Úsvit přímé demokracie – ředitel Rádia Haná,
Zdeněk Beňo – KSČM – podnikatel a zastupitel Uničova,
Zdenka Wagnerová – politická strana Republika – podnikatelka,
Jiří Novák – politické seskupení Domov - architekt

INFORMACE pro občany ze střední části Medlova
Napojení nemovitostí na veřejnou splaškovou kanalizaci
Výstavba VI. etapy splaškové kanalizace, která se buduje ve střední části obce, bude zkolaudována cca v 10/2014. Až po
kolaudaci (budete informováni prostřednictvím Zpravodaje) bude možné napojit vaši nemovitost na novou stoku.
Jak postupovat:
1. Vlastník nemovitosti si požádá o vydání územního souhlasu pro domovní kanalizační přípojku. O vydání územního
souhlasu bude vlastník-stavebník žádat u stavebního úřadu MÚ Uničov, kde m.j. doloží i projektovou dokumentaci.
Projektovou dokumentaci Vám zpracuje odborný projektant např. p. Josef Koutný, Uničov tel.č. 602582698, nebo Ing. Jiří
Balabuch, Olomouc tel.č. 728074980 , popř. Ing. Jiří Zeman, Olomouc tel.č. 605919357. (Není podmínkou, aby Vám výše
uvedení projektanti projekt zhotovili, projekt může zhotovit každý projektant, který má příslušné oprávnění!)
2. Až po vydání územního souhlasu je možné provést výkopové a montážní práce. Před záhozem je nutné trasu domovní
kanalizační přípojky zdokumentovat na digitální fotoaparát! (Pokud tuto možnost nemáte, je možné se dohodnout na
OÚ, tel.č. 585031046.)
3. Po napojení na splaškovou kanalizaci je nutné toto nahlásit na OÚ Medlov, včetně nahlášení stavu vodoměru ke dni
napojení, kde není vodoměr, tak počet osob bydlících v RD!!
Upozorňujeme Vás, že do nové obecní splaškové kanalizace je povoleno vypouštět pouze splaškové vody (tj. z WC, z
koupelny, z kuchyňského dřezu, myčky, pračky).
Stávající žumpa bude stavebníkem zasypána, popř. může být využita jako jímka pro dešťovou vodu, ale i toto musí řešit
projektová dokumentace!!!
Upozorňujeme, že se nelze na splaškovou kanalizaci připojit bez vydaného „Územního souhlasu“!!!
Marcela Berger Smrčková, OÚ Medlov

*****
POZVÁNKA
Dle § 92 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, svolává starosta obce 25. zasedání Zastupitelstva obce Medlov ve čtvrtek dne 18. 9. 2014
v 17:00 hod., které se bude konat v zasedací místnosti Obecního úřadu v Medlově. Hlavním programem jednání bude: zpráva
finančního výboru o hospodaření obce za 1-7/2014; rozpočtové opatření č.5/2014; záměr prodeje pozemku parc.č. 32/3
v k.ú. Hlivice; prodej pozemku parc. č. 73/1 v k.ú. Zadní Újezd; společná zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy Medlov
u Uničova – stanovení priorit jejich realizace; víceúčelový areál Medlov – projekt a schválení financování akce; zhodnocení činnosti
zastupitelstva ve volebním období 2010-2014.

*****
ČEZ Distribuce a.s., informuje o přerušení
dodávky elektřiny

Informace občanům

Ve dnech 17. a 24. 9. 2014 v době od 7:30
do 15:00 hod. bude v Medlově i ve všech místních
částech přerušena dodávka elektřiny z důvodu
opravy vedení VN v obci. Vše bude v místě vypnutí
označeno letáčky. Bližší informace poskytne pan
Procházka na tel.: 581 106 667.

Správce energetické sítě ČEZ Distribuce, a.s. nebude
provádět ořez stromů zasahujících do elektrického vedení.
Všichni vlastníci, na jejichž pozemcích stromy zasahují do
elektrického vedení, musí provést ořez stromů sami na vlastní
náklady. Zásah proveďte v období vegetačního klidu
do 15. listopadu tohoto roku. Podrobné informace k provedení
zásahu a dodržení nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných
porostů od nadzemního vedení, jsou zveřejněny v Medlově na
úřední desce.

*****
Uzavírka silnic
Z důvodu konečné úpravy povrchů po stavbě kanalizace probíhá úplná uzavírka silnice II/444 v obci Medlov,
která je do středy 24. 9. 2014. Objízdná trasa vede z Úsova do Králové, Medlova, směrem na Troubelice, kolem skládky
EKO-UNIMED s.r.o. do Medlova. Další úplná uzavírka, která následuje, bude od 25. 9. 2014 do 3. 10. 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, současně s touto úplnou uzavírkou bude probíhat i částečná uzavírka, kdy
dojde ke zúžení vozovky – jedná se o část silnice v obci Medlov před odbočkou na Královou.

*****
 Svoz plastového odpadu proběhne v úterý 30. září 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.), nikoli volně do
kontejnerů. Je povinností občanů třídit recyklovatelné suroviny samostatně. Plastové pytle odkládejte na místa tomu
určená v předvečer svozu.

*****
VEČERY SPOLEČENSKÉHO TANCE
Do pondělí 29. 9. 2014 mají zájemci poslední možnost se přihlásit do kurzu společenského tance.
Kurz bude probíhat od poloviny měsíce října do prosince každý pátek od 18:00 hod. Cena je 400,-Kč / 1 pár.
Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu podatelna@obecmedlov.cz, nebo se přihlaste osobně
u paní Krahulcové na obecním úřadě případně telefonicky na čísle 585 002 506.
Lekce budou probíhat jen v případě dostatečného počtu přihlášených osob.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci září:
Mučičková Dobroslava
Šotola Alexandr
Hübl Stanislav
Neumannová Růžena
Havlíková Jana
Janků František

Medlov
Medlov
Hlivice
Medlov
Medlov
Králová

89
87
81
78
77
75

let
let
let
let
let
let

Pospíšilová Marie
Smičková Františka
Vašíček Jaroslav
Hýbl Václav
Košák Petr
Habustová Soňa

Medlov
Z.Újezd
Z.Újezd
Králová
Z.Újezd
Medlov

73
73
72
70
70
70

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 Jaroslava Šotolová z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

*****
Poděkování

Děkujeme všem přátelům, známým a spoluobčanům za projevy soustrasti, slova útěchy, květinové dary
a za účast na posledním rozloučení s paní Jiřinou Polákovou.
Rodina Bittnerova a Smrčkova

*****
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s paní Jaroslavou Šotolovou.
Zároveň děkujeme za květinové dary, projevy soustrasti i slova útěchy.
Rodina Šotolova z Medlova

*****
Vzpomínka
Dne 20. 9. 2014 uplyne 5 smutných let ode dne, kdy naprosto nečekaně a překvapivě odešel od všech
svých blízkých a od všeho, co měl rád, pan Miroslav Smolka z Medlova.
S láskou stále vzpomíná manželka Marie.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku.
Marie Smolková

KULTURA
Pohled do kroniky – 15. část – rok 1957
Aktiv pro občanské záležitosti, jehož členy jsou předseda MNV s. Ondráček, matrikář s. Kolář, předsedkyně Výboru žen
s. Řoutilová a učitelka s. Rozsívalová, vítá nové občánky do života. Místní pionýři podarují maminky květinami a vysloví jim i pěkná
přání. Prvními občánky, kteří byli takto uvedeni do života, byli: Jaroslav Faltýnek, Marie Geršlová a Jaroslav Prečan. Stalo se tak
7. dubna 1957. Fotografie maminek s milými děťátky byly umístěny v úřadovně MNV. Jména maminek jsou zapsána v pěkné kronice,
ve které potvrzují maminky svým podpisem, že se budou snažit vychovat ze svých dětí zdravé, čestné a spravedlivé, pracujícímu lidu
oddané občany naší krásné republiky.
V roce 1957 byly volby do MNV. Na předvolebních schůzích byli schváleni kandidáti do MNV, ONV a KNV, kteří se pak
představili občanům na schůzi 7. května. Schůze se zúčastnilo 65 občanů. Do MNV kandidovali: František Ondráček, František
Jahoda, František Škabraha, Anna Pavelčíková, Růžena Dubová, Vojtěch Navrátil, Jaroslav Šenk, Jaroslav Klabačka, Bořivoj
Kopeček, Josef Langr, Antonie Musilová, Jaroslav Chudoba, Václav Müller, František Smolka a Vladimír Žabíček. Do ONV
kandidovala Věra Vepilová, manželka soukromě hospodařícího zemědělce z Medlova. Do KNV kandidoval s. J. Pavlík, předseda JZD
Troubelice. Všichni kandidáti byli zvoleni, neboť získali téměř 100% hlasů – 99,12 %. Při MNV bylo zřízeno 5 stálých komisí.
Komise zemědělská, kterou vedl Jaroslav Chudoba, komise finanční pod vedením Jaroslava Šenka, komise hospodářská a bytová pod
vedením Václava Müllera, komise kulturní a školská, kterou vedla Antonie Musilová a komise trestní, kterou vedl předseda MNV.
Tím se stal opět s. František Ondráček. Tajemníkem MNV se stal s. František Daněk. Sociální složení MNV: 6 členů je v JZD,
3 členové soukromě hospodaří, 4 členové jsou dělníci a po jednom členovi zaměstnankyně v domácnosti, veřejný zaměstnanec
a úředník.
Na veřejné schůzi dne 11. 7. byl projednán žňový plán za účasti 45 zemědělců. Projednalo se též plnění dodávek
za I. pololetí. Veřejné schůze, která se konala 20. 8., se zúčastnilo 25 občanů. Na schůzi 10. 9. bylo 40 občanů. Na této schůzi byla
podána zpráva o činnosti MNV a vyhodnocen byl průběh žňových prací. Připomenuty byly úkoly pro zvládnutí podzimních prací.
Diskuse se zúčastnilo 5 osob. Další veřejná schůze se konala 8. 10. Zúčastnilo se jí 44 občanů, z toho 28 zemědělců.
Místní skupina Československého Červeného kříže byla založena v roce 1951 z iniciativy prvního předsedy Rudolfa Smrčka
a čítala 67 členů. Ošetřovna místní skupiny byla zřízena na č. p. 79. V roce 1951 se přihlásilo 84 občanů k darování krve. V roce 1957
se skupina stěhovala do č. p. 38. Velitelem se stal opět s. Rudolf Smrček. 16. dubna složilo 28 nových členů slavnostní slib. Činnost
skupiny se zaměřila na osvětovou a výchovnou činnost, pořádání přednášek a poskytování první pomoci.
1. máj byl oslaven tak, jako v předcházejícím roce. Občané se seřadili u budovy MNV, prošli v průvodu vesnicí, na jejímž
konci čekaly autobusy, které všechny účastníky odvezly do Uničova. V předvečer Dne osvobození byl uspořádán lampiónový průvod
k pomníku padlých. U pomníku promluvil předseda MNV, žáci místní školy přednesli básně a zazpívali.
Učitelé a žáci se aktivně zúčastnili oslav MDŽ, zapojili se aktivně do volební agitace. Žáci nasbírali 949 kg odpadových hmot
a 216 kg léčivých bylin. Společně s učiteli odpracovali 241 hodina na oplocení školské zahrady, při přípravě kulis, úpravě kabinetů
a hledání mandelinky bramborové. Do školy nastoupily čtyři nové učitelky. Ve škole bylo 10 tříd s 262 žáky. Každý z učitelů převzal
na začátku školního roku určitou funkci pro veřejný život. Zlepšila se činnost veřejných institucí, včetně divadla. Snaha učitelů byla

oceněna místními činiteli. V pionýrské organizaci bylo 133 žáků. Pionýři pomáhali při bourání a odklízení starého dřevníku, při sadbě
rybízových keřů. 90 z nich získalo stužku mladých budovatelů.
Do obce přišli opraváři praček a ledniček, aby majitelům ušetřili starosti s opravami těchto přístrojů. Od 1. dubna přešlo kino
do správy MNV. MNV projednával závady a nedostatky v zásobování místních prodejen. Od 1. 7. byla zřízena nová služba, malování
pokojů. Prováděním byli pověření soudruzi Geršl a Šafářová. Se zástupci Hlivic a Dědinky bylo projednáno zřízení skupinového
vodovodu. Společně byla vypracována žádost pro ONV. Knihovna byla přemístěna do č. p. 38. Za částku 1 000 Kčs byly zakoupeny
nové knihy. Na lepší vybavení svatební místnosti byla věnována částka 2 361 Kčs. Občané si opravují domky a zahrádky. Ještě je
však nutné v této věci hodně udělat. Od 1. 9. byla otevřena holírna.
Problémem zůstává holdování alkoholismu. Pohostinství se těší nežádoucímu zájmu. I tím se zabýval MNV.
V měsíci lednu byly pořádány dvě loutkové hry a dva filmy. V únoru se uskutečnily 3 společenské plesy a zdravotní
přednáška. V březnu pak společenský ples, merenda a beseda se spisovatelem s. Koudelákem, které se zúčastnilo 24 občanů. Oslavy
MDŽ se zúčastnilo 520 občanů. Oslava se vydařila. V květnu se konala oslava svátku práce, které se zúčastnilo 300 osob a oslava
osvobození za účasti 370 osob. Pořádáno bylo divadelní představení Valdemarova divadla, které shlédlo 350 osob. Škola uspořádala
koncert a divadelní představení „Honza v zakletém zámku“. Další představení Valdemarova divadla se konalo v červnu. V sousední
obci Zadní Újezd byla pořádána přednáška s filmem. V říjnu se konala stejná přednáška v Medlově. V listopadu se v Medlově konala
přednáška na téma “Z cesty po Sovětském svazu“. V Zadním Újezdě „Beseda o knize“.
V lednu a v únoru bylo velmi mírné počasí. Rovněž v březnu bylo teplo. V dubnu dosáhly denní teploty až 18 stupňů. Květen
začal velmi studenými větry. 6. května poletoval sníh. Ke konci měsíce se střídala velká vedra s chladným počasím. Červen byl velmi
teplý, s denními teplotami 25 – 30 stupňů. Sucho zvýšily ještě větry. Teprve začátkem července mírně pršelo. Pak nastala další vedra.
Tato vedra byla provázena prudkými bouřkami a lijáky. Teprve koncem července přeháňky ustaly, ale slunce se ukázalo málokdy.
Na začátku srpna se vyjasnilo. Pak se opět objevily bouřky a přeháňky. Deštivé počasí pokračovalo i v září. Začátkem října nastal
obrat. Vyjasnilo se a denní teploty dosahovaly 18 stupňů. Listopad byl neobyčejně teplý a suchý. Teprve poslední dny sněžilo. Rovněž
prosinec začal pěkným počasím. Do konce měsíce byla zima téměř bez sněhu.
Pavel Pospíšil – kronikář obce

*****
Kulturní komise

Placená inzerce č. 3/2014

Vás zve na divadelní představení,
které si připravili Morkovští ochotníci
s názvem Ledová sprcha. Představení se
koná v sobotu dne 20. 9. 2014
v 18:00 hod. ve velkém sále Obecního
domu v Medlově.
Ledová sprcha je divadelní hra ruského autora
Vladimíra Majakovského, která je žánrově mířená do
polohy satirické komedie. Téma hry souvisí s dobou
prudkého rozmachu sovětského hospodářství. Autor se
ostře satirickým tónem vysmívá byrokratismu,
sobectví a kariérismu "starého" buržoazního světa,
který se novým, lidovým a proletářským pořádkům
vzpírá. Do kontrastu ke starému buržoaznímu řádu je
pak postavena komunistická myšlenka symbolizovaná
strojem času v podobě fosforeskující ženy
z budoucnosti...

Vstupné: 40,-Kč
Vstupenky je možné zakoupit na OÚ Medlov
u p. Krahulcové nebo před představením na místě.
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