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RADNICE informuje
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE MEDLOV
Kandidátní listina
číslo
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

název
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Rozvoj pro obec, vstřícnost
Rozvoj pro obec, vstřícnost
Rozvoj pro obec, vstřícnost
Rozvoj pro obec, vstřícnost
Rozvoj pro obec, vstřícnost
Rozvoj pro obec, vstřícnost
Rozvoj pro obec, vstřícnost
Rozvoj pro obec, vstřícnost
Rozvoj pro obec, vstřícnost
Rozvoj pro obec, vstřícnost
Rozvoj pro obec, vstřícnost

Celkový počet voličů:
Účast:

Kandidát
poř.
číslo
1
4
7
3
1
11
3
5
2
4
6
7
8
9
10

příjmení, jméno
Šotola Petr
Smyčka Jakub
Smyčka Jindřich
Petrová Pavla
Zahradníček Jan
Smyčka Marek
Bittner Oldřich
Pospíšil Pavel
Škopová Eva
Kurucová Růžena
Pavelka Alexander
Juráš Josef
Bednařík Josef
Brachtlová Ilona
Studená Věra

Hlasy
Navrhující Politická
Pořadí
strana
příslušnost
zvolení
věk
abs. v %
39
28
69
45
54
41
42
50
51
55
50
55
55
41
39

KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK

BEZPP
BEZPP
KDU-ČSL
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

170
169
146
141
424
401
395
394
357
324
352
381
349
344
334

9,22
9,16
7,92
7,65
8,02
7,59
7,47
7,45
6,75
6,13
6,66
7,21
6,60
6,51
6,32

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1266
44,47%

*****
2. kolo senátních voleb ve volebním obvodě 66 se koná
v pátek 17. 10. 2014 v době od 14:00 do 22:00 hod.
v sobotu 18. 10. 2014 v době od 8:00 do 14:00 hod.
Kandidáti ve 2. kole:
Jan Zahradníček – hnutí ANO – starosta obce Medlov,
Alena Šromová – KDU-ČSL – praktická lékařka a členka rady města Litovle

*****
Nabídka občanům !
Ti majitelé nemovitostí, kteří si ještě nezakoupili nebo nevyužili možnost objednat si na OÚ v Medlově
typizovanou tabulku s číslem popisným pro označení budov a tabulku s číslem evidenčním pro rekreační stavby
a zahradní chaty (možnost množstevní slevy), opětovně nabízíme tuto možnost. Nahlásit se můžete na OÚ v Medlově.
Mít označenou budovu je povinností vlastníků budov dle § 30 a 31 zák. č.128/2000 Sb., o obcích.
vzor tabulky čísla popisného
pro označení budov
(bílý rámeček a písmo, červený podklad)

vzor tabulky čísla evidenčního
pro označení rekreačních staveb
a zahradních chat
(červený rámeček a písmo, bílý podklad)

 Svoz plastového odpadu proběhne v úterý 28. října 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.

*****
Velkoobjemové kontejnery pro zeleň a uliční smetky budou přistaveny na obvyklých místech
v pátek dne 7. 11. 2014, svoz bude 10. 11. 2014.

*****


Sběr nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 8. listopadu 2014 zastávkovým způsobem:
Medlov
Medlov střed
Medlov
Zadní Újezd
Králová
Hlivice

dolní konec – u č.p. 99
parkoviště u budovy MŠ
horní konec – autobusová zastávka na Zadní Újezd
na parkovišti u Králů
autobusová zastávka
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 říjnu:
Sedláček Václav
Mrňka Jiří
Putnová Bohumila
Piňosová Vlasta
Plančarová Miroslava
Horáková Ludmila

Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Králová

85
82
79
78
78
75

let
let
let
let
let
let

Müllerová Jitka
Smolková Marie
Harmanová Vlasta
Dragoun Bohuslav
Holoubková Miroslava
Lorinc Jiří

Hlivice
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Králová

74
74
73
73
72
70

let
let
let
let
let
let

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

Opustil nás pan Ladislav Klanic z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

KULTURA
Pohled do kroniky – 16. část – rok 1958
Středisko Státní traktorové stanice neplní úkoly. Nemá dostatek traktorů, aby mohlo pracovat na dvě směny.
Mnoho místních obyvatel nastoupilo letos do práce na dole Barbora. Dojíždí též mnoho dělníků z okolí. Za tímto účelem
byla zavedena nová autobusová linka Uničov – Barbora.
Představenstvo zemědělského družstva bylo doplněno o nové členy. Na začátku dubna se začalo s polními
pracemi, které pokračovaly intenzivním způsobem. Zvláště je třeba pochválit traktoristu Lub. Pura z Medlova, který
pracuje po celý den až do půlnoci. V dubnu nastoupili do JZD noví zemědělci s celkovou výměrou 28,42 ha, tak že mimo
zůstává jen 8 zemědělců. Jsou to: Ladislav Vepil, Josef Pospíšil, Vladimír Turek, Boh. Gabriel, A. Vorel, Miroslav
Dragoun, Antonín Šotola a Rudolf Lupečka. Ke dni 1. 8. pokročila socializace naší vesnice a dosáhla 89,3 %. K 1. 4. Má
JZD 417 kusů hovězího dobytka, z toho 168 krav, 608 kusů vepřů, z toho 69 prasnic.
Oslava MDŽ byla uspořádána 9. 3. za pěkné účasti a s pěkným programem, který vyplnily děti mateřské školy.
Na oslavě bylo odměněno 11 žen v důchodovém věku a vyhodnoceno a odměněno několik družstevnic. Přítomné ženy
byly obdarovány kytičkami.
Činnost místních složek není taková, jaká by měla být. Je třeba zajišťovat větší účast na schůzích osobním zvaním
a pořádat více odborných přednášek. MNV pořádal pohovor s mládeží. Předseda MNV Ondráček, vyzval mládež, aby
svým členstvím podpořila JZD.
Výbor žen vykazuje značnou aktivitu. Pořádal přednášku o dopravní kázni za účasti 150 osob, kurz šití za účasti
10 žen. Československý svaz mládeže naproti tomu nevykazuje žádnou činnost. Odborné přednášky jsou málo
navštěvovány.

31. 8. byla provedena volba kandidáta do Okresního výboru za odstoupivší Věru Vepilovou. Zvolen byl Jaroslav
Vymětal, vedoucí odboru ONV.
Požárníci se zapojili do okresní soutěže se 2 družstvy. Družstvo mužů se zařadilo na 5. místo, družstvo žen
na 3. místo.
V květnu byla otevřena v obci na č.p. 38 lékařská ordinace. Na úpravy věnovala obec 5300 Kčs. Úklid zajišťují
členky místní zdravotní skupiny.
Májové oslavy byly oslaveny stejně jako v minulých letech. Průvod s věnci k pomníku padlých. O kulturní vložku
se postaraly děti z naší školy.
Místní lidová knihovna byla přemístěna do vhodnějších prostor. Byly pořízeny nové regály. Knihy si vypůjčuje
126 občanů, z toho 75 dětí. Na počet obyvatel je to poměrně mnoho. Nečte se však politická literatura.
Potíže působí místním občanům nepravidelné dodávky mléka. 10 – 15 osob je nuceno čekat na mléko 2-3 hodiny.
Pro naši obec je velmi potřeba vybudovat koupaliště, autobusovou čekárnu, vybudování kanalizace a úprava cest.
Malířská provozovna vynesla MNV značný obnos. Využito jej bylo na vybudování oplocení kolem pomníku padlých.
Kulturní akce pořádané v obci:

4. 1. Ples SRPŠ
11. 1. Ples ČČK
18. 1. Ples SDH
31. 1. Přednáška o výchově mládeže
1. 2. Šibřinky
17. 2. Maškarní merenda – 150 osob
28. 2 Beseda o knize – 55 osob
Od 1. 2. do 28. 2. se 1 480 osob zúčastnilo filmových představení.
9. 3. Oslava MDŽ – 250 osob
18. 3 Besídka k výročí Maxima Gorkého – 25 osob
23. 3. Večer poezie – 15 osob
Od 1. 3. do 31. 3. se 2 117 osob zúčastnilo filmových představení.
16. 4. Přednáška o výchově dětí – 25 osob
17. 4. Beseda o Ukrajině
18. 4. Přednáška ČsČK o žaludečních vředech
26. 4. Taneční zábava ČS
4. 5. Estráda „Slovo mají muži“ – 218 osob
18. 5. Dětské divadelní představení „Sůl nad Zlato“
7. 11. Přednáška o rodinném právu
15. 11. Přednáška „Význam VŘSR“ – 280 osob
Mateřská škola byla přestěhována do budovy č.p. 39. Uvolněné místnosti využila střední škola. Kázeň ve škole je
dobrá, mimo školu je to horší. Škola měla 11 tříd s 267 žáky. 177 žáků bylo pionýry. Propadajících žáků bylo 4,6 %.
Největším přínosem je chování žákyň. Pionýrská organizace získala v soutěžích několik cen. Žáci si dopisovali se žáky
v Sovětském Svazu a se žáky obce Slatina z okresu Bánovce na Slovensku. Při úpravě tříd odpracovali učitele 260 hodin.
Rodičům a občanům připravila obec zdařilou besídku v rámci oslav Vítězného února. Ve škole se promítaly filmy a hrála
loutková představení. Dobrovolné tělesné výchově se věnuje 150 žáků. Žáci odpracovali 1140 brigádnických hodin v JZD
a na úpravě školní zahrady.
Pavel Pospíšil – kronikář obce

Pojďte si hrát s Meteorem
V sobotu 6. září v hlivickém areálu „Na Bahňáku“ proběhla jako každý rok akce pro děti i dospělé „Pojďte si
hrát s Meteorem“.
Toto společenské a sportovní odpoledne už po několikáté zcela přesáhlo hranice této části obce. Loňský
rekord počtu soutěžících dětí 75 byl opět posunut. 94 dětí z Hlivic, Medlova, Králové, Zadního Újezdu i okolí si
zasoutěžilo v 15 disciplínách, vyřádilo se na skákacím hradě i v hasičské pěně. Zájemci z řad dětí se mohli projet na
jezdeckých koních, nechat si pomalovat obličej mnoha různými vzory i barvami. Společně se svými rodiči se
z blízka seznámili se zástupci naší živočišné říše: vydrou, liškou, sovou puštíkem a hlodavcem z amerického
kontinentu psounem prériovým.
Výtvarně nadané děti se utkaly v soutěži o nejhezčí kresby. Všichni soutěžící byli odměněni různými sladkostmi
a párkem v rohlíku. Nechyběla ani hlivická specialita – velká hračková tombola.
Nesoutěžily ale jenom děti. Odvážní muži i statečné ženy se mezi sebou utkali v házení pneumatikou do dálky,
přetahování lanem a pití litovelského piva na čas. I dospělí soutěžící dostali za své snažení drobné odměny. Hlavně,
že se všichni dobře bavili.
Sponzoři, kteří nám umožnili odměnit děti i dospělé, byli vyjmenováni na seznamu volně přístupnému k nahlédnutí.
Ještě jednou bychom jim touto cestou chtěli poděkovat.
Velký dík patří také té zhruba třicítce pořadatelů – meteoráků i jejich rodinných příslušníků.
Ke zdaru akce přispělo i počasí, které po uplakaném konci prázdnin ukázalo svou vlídnější tvář.
Alexandr Pavelka za Meteor Hlivice

DRAKIÁDA
Dne 20. 9. 2014 SRPŠ Medlov již po šesté pořádalo DRAKIÁDU, která se tradičně koná na hřišti TJ Medlov.
Sluníčko nám sice svítilo, že nebyla zima, ale bohužel na vítr jsme čekali marně, takže létání draků to moc nesvědčilo.
I přesto se děti snažily, draci nakonec vzlétli a my je mohli ohodnotit.
Na drakiádě byly 2 kategorie, v kterých mohly děti soutěžit. V kategorii o nejlépe létajícího draka se umístili: 1. místo
obsadila Marie Ryšavá, 2. místo obsadil Lukáš Cupal, 3. místo obsadil Lukáš Krejzlík a 4. místo obsadila Lucie
Tomanová. V kategorii o nejhezčího doma vyrobeného draka byl vyhlášen pouze jeden vítěz a to Simonka Tomanová,
protože bohužel nikdo jiný doma vyrobeného draka nepřinesl. Byla to škoda, protože jsme měli nachystané pěkné odměny
i pro další stupně vítězů. Doufám, že příští rok se děti zapojí více a vyrobí pěkné draky, aby v této kategorii byla větší
konkurence a bylo z čeho vybírat.
Po celou dobu měly děti zdarma zajištěné pití a k jídlu buchty. Dospělí si mohli zakoupit svařené víno. Nejen pro vítěze,
ale i pro všechny zúčastněné děti
jsme měli přichystané odměny
v podobě sladkostí a drobných
přívěšků. Účast byla hojná a nikdo
neodešel s prázdnou.
Chtěla bych poděkovat obci Medlov
a panu starostovi Ing Janu
Zahradníčkovi za sponzorské dary,
díky kterým jsme mohli uspořádat
pro děti pěkné podzimní odpoledne.
Dále chci poděkovat také TJ
Medlov za zapůjčení areálu, firmě
Melites za výborné buchty, které
dětem přišly vhod a rodičům
za pomoc při organizaci této akce.
Doufám, že příští rok budeme mít
lepší vítr a účast bude opět hojná.
Jitka Jančová za celý kolektiv SRPŠ v Medlově

VHS Čerlinka s.r.o.
nabízí
ZDARMA I S BEZPLATNÝM ODVOZEM
přebývající zeminu (hlušinu) vznikající
při opravách vodovodů.
Zemina je vhodná na terénní úpravy,
ale ne jako vrchní humusová vrstva.
V případě zájmu prosím kontaktujte
pana Jiřího Kryla
na telefonu: 603 837 288
nebo e-mailu: kryl@cerlinka.cz

*****
Kruh přátel hudby, Nadace Český hudební fond
a Obecní úřad v Medlově
pořádají

v neděli 19. října 2014 v 16.00 hod.
v sále Obecního úřadu v Medlově (1. patro)
koncert,
na kterém vystoupí
ČESKÉ KOMORNÍ TRIO
K účasti srdečně zvou pořadatelé !!!
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

