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Slovo starosty
Volby jsou za námi. Spolu s nelehkými povinnostmi zastupitele máme před
sebou důležitý úkol – nezklamat své voliče. Jak toho ale dosáhnout? Bude stačit
splnit sliby dané před volbami? Nebo je potřeba i něco navíc? Pomáhat lidem
v těžkých životních situacích? Umět se postavit k nastalému problému čelem? Úloha
starosty, zastupitelů a radních není jednoduchá. Chce to asi z každého něco.
Základem je ale v naší práci slušnost, ochota a vstřícnost. Pevně věřím, že se tohoto úkolu všichni
zhostíme ve volebním období 2014-2018 a činnost částečně obměněného složení zastupitelstva obce
bude v novém volebním období stejně konstruktivní a plodná, jako v tom předchozím.
Trochu mě mrzí, že si na jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva, kde se volil starosta obce,
místostarosta a další členové rady, našel cestu „pouze“ jeden občan Medlova. Nejde asi o nic
výjimečného, protože obdobnému nezájmu obyvatel se těšila řada ustavujících zasedání i v okolních
obcích.
Proto mi dovolte, abych Vás alespoň touto cestou informoval o složení rady v naší obci:
Ing. Jan Zahradníček – starosta
JUDr. Eva Škopová – místostarostka
Oldřich Bittner – člen rady
Pavel Pospíšil - člen rady
Růžena Kurucová – členka rady
Předsedou finančního výboru byl zvolen pan Oldřich Bittner.
Předsedkyní kontrolního výboru byla zvolena paní Věra Studená.
Složení zastupitelstva znáte již ze zveřejněných výsledků voleb. Přesto je potřeba uvést jednu
informaci, a to, že se svého mandátu vzdal pan Jindřich Smyčka a na jeho místo z pozice prvního
náhradníka za KDU-ČSL postoupil pan Jan Pecha.
Ing. Jan Zahradníček, starosta obce
Obecní úřad Medlov a Kulturní komise obce Medlov
Vás srdečně zvou
na

v neděli 30. listopadu 2014 v 16:30 hod.
u Obecního úřadu v Medlově
Vystoupení si připravili
trubači Vojta Konrád, Karolína Vrzalová a děti z farnosti.
Pro děti budou připraveny perníčky, na zahřátí čaj a dospělí si budou moci zakoupit punč.
Srdečně zvou pořadatelé!!!

RADNICE informuje
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

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

(bílý rámeček a písmo, červený podklad)

*****
 Svoz plastového odpadu proběhne v úterý 25. listopadu 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.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci listopadu:
Valentová Marie
Konrádová Zdenka
Macejko František
Hamplová Jaroslava
Kolda Jaroslav
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Medlov
Medlov
Medlov
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Kopp Lothar
Zahradníčková Anna
Štětinová Zdeňka
Kuruc Peter
Mertová Františka

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

Opustili nás paní Jitka Seichterová z Králové a pan Miroslav Fröml z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

KULTURA
Uspávání broučků
Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ v Medlově pořádal v neděli 26. 10. 2014 tradiční
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ, které se konalo jako každý rok na Skalkách v Medlově.
Letos se mohly děti těšit z nově vyřezaných kulis broučků a světlušek, které nám
pomáhaly navodit lepší atmosféru.
Na děti čekalo opět několik disciplín, u kterých je vítaly ochotné maminky
převlečené za berušky, ploštice, mandelinku, masařku i Ferdu mravence a po
splnění úkolů dostaly odměnu ve formě lákavých sladkostí. Nachystané bylo také
bohaté občerstvení, kde děti dostaly zdarma teplý čaj, buchtu a špekáček k opečení.
Velmi nadšené byly také ze svítících kroužků, které je neomrzely ani na konci
večera. Dospělí také nepřišli zkrátka, mohli si pro zpříjemnění večera zakoupit
voňavý svařák na zahřátí, na opečení špekáček nebo jako novinku dýňovou polévku,
na kterou byly pozitivní ohlasy. Takže kdo neochutnal, bude mít příležitost příští
rok. Děti, které si donesly z domu namalovaný obrázek broučka, byly opět sladce
odměněny a jejich výtvor byl vystaven pro obdiv druhých.
Jakmile se všichni posilnili a nabrali nové síly, svolaly se všechny děti na tzv.
ZAVŘENÍ LESA. Učitelky z MŠ naučily děti k tomuto rituálu říkanku a společně
i se staršími dětmi jsme uzamkli les, aby tam nikdo nevlezl a nerušil spící broučky.
Říkanka se opravdu povedla a to hlavně díky velkému počtu dětí, které vzorně
a nahlas odříkávaly.
Celý večer jsme zakončili lampiónovým průvodem po obci, který byl ukončen
výstavou vyřezaných dýní. Účast byla hojná a každým rokem pozorujeme, že je stále hojnější, za což velice děkujeme.
S každým dalším ročníkem se snažíme akci něčím novým zdokonalit a tak doufáme, že se nám to povede i příští rok.
Chtěla bych poděkovat sponzorům jako je Obec Medlov, MESPOL Medlov a.s, MELITES spol. s r.o., a panu O. Dragounovi za
sponzorské dary, díky kterým jsme mohli akci pořádat. Taktéž panu R. Krukovi za poskytnutí dřeva, bez kterého bychom si
nemohli opéct špekáčky a AMK Medlov za zapůjčení lavic. Rodičům z MŠ tímto děkujeme za věnování látek na ušití kostýmů.
Velké poděkování patří paní V. Kuchařové, která byla tak šikovná a kostýmy broučků nám ušila. P. Tomanové děkujeme za
zprostředkování a zapůjčení krásných disciplín, bez kterých by si to děti tak neužily. Samozřejmě taková akce by nešla bez
pomoci maminek a některých tatínků ze spolku, kterým taktéž moc děkujeme.
Zdeňka Urbánková, za SRPŠ při ZŠ a MŠ v Medlově

Odborná soutěž pro žáky z Česka a Polska v Drahanovicích
V pátek 10. října 2014 se členové všech pěti mysliveckých
kroužků okresu Olomouc - Poštolky ze Štěpánova, Liščata z Medlova,
Veverky z Daskabátu, Vlčata z Hněvotína a Koloušci z obory na Vlnách –
zúčastnili odborné soutěže, která se konala v rámci mezinárodního
projektu „Příroda kolem nás“.
Název „Příroda kolem nás“ nese mezinárodní projekt
spolufinancovaný z Operačního programu příhraniční spolupráce Česká
republika - Polsko 2007-2013, z oblasti podpory místních společenství
a podpory společenských, kulturních a volnočasových aktivit. A právě
součástí tohoto projektu byla odborná soutěž konaná na myslivecké chatě
„U Svatopluka“ v obci Ludéřov – Drahanovice. Soutěže se zúčastnilo
čtyřicet dětí z České republiky a čtyřicet dětí z Polska. Vlastní soutěž měla dvě části - písemný test o 40 otázkách a praktickou
stezku rovněž se 40 úkoly. Náš kroužek Koloušky z Vln reprezentovali – Lucka Jurášová, Šárka Brachtlová, Lukáš Pecher,
Matěj Smyčka a Helenka Kubilková. Škoda, že pro zranění se nemohl zúčastnit Míša Pecher, na kterého jsme hodně sázeli,
ale i tak jsme se neztratili.
O pouhých šest bodů skončila na druhém místě Jurášová Lucie a na patnáctém místě skončila Kubilková Helenka.
Na dětech je vidět, že si za několik let existence kroužku osvojily určité znalosti, které dokáží na těchto soutěžích zúročit.
Děkujeme všem zúčastněným za reprezentaci našeho kroužku i naší obce Medlov.
Ing. Josef Juráš, vedoucí kroužku

*****
Občané z místní části Králová
Vás srdečně zvou
na

které se bude konat na návsi u pomníku v Králové
v sobotu dne 29. listopadu 2014 v 17,00 hod.
Zveme všechny, kteří si chtějí přiblížit atmosféru nastávajících vánočních svátků.
Na zahřátí bude jako vždy připraven speciální královecký punč, pro děti čaj a něco malého k zakousnutí.
Děti ze školy nás potěší připraveným kulturním programem.

*****
Kulturní komise obce Medlov
Vás srdečně zve na
ADVENTNÍ KONCERT
Dechového orchestru
ZUŠ Uničov

Diriguje: J. Voloch
v neděli 7. 12. 2014
v 15:00 hodin
ve velkém sále
Obecního domu v Medlově

Přijďte si zpříjemnit 2 adventní neděli poslechem světově známých melodií.
Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude určen pro stacionář Jasněnka v Uničově.

*****
Nový projekt přeshraniční spolupráce ČR-PL s názvem: „SPOLU-poznáváme tradice“
Ještě v letošním roce se začne realizovat nový, již pátý projekt přeshraniční spolupráce mezi obcí
Medlov a polskou obcí Borów.
Mikroprojekt se bude realizovat za finanční podpory ze strukturního fondu ERDF a příspěvku z národních veřejných
zdrojů na české straně s celkovými výdaji 6.243 EUR. Polský projekt má celkové výdaje ve výši 23.463 EUR. Každá obec
připravila dvě aktivity.
První aktivita medlovského projektu bude probíhat již v prosinci adventní dílnou. Projektu se zúčastní 16 osob z toho
8 dětí ze základní školy. Druhá aktivita proběhne na jaře, téma bude velikonoční tradice. V Polsku proběhne první aktivita
na konci listopadu a další v březnu 2015. Účastníci budou seznámeni s polskými tradicemi.
Marcela Berger Smrčková, manažer projektu

Pohled do kroniky – 17. část – rok 1959
Rok se vyznačoval převážně teplejším a sušším počasím. Zima byla celkem mírná a mrazy dosáhly nejvýš - 15°C. Jaro
na počátku s přeháňkami. Ale později bylo teplé a suché. 5. dubna byla první jarní bouřka. Od žní až hluboko do podzimu trvalo
pěkné a suché počasí, které na jedné straně umožňovalo rychlou sklizeň obilovin, ale stěžovalo orání a podzimní setí. Obilí pro
nedostatek vláhy špatně vzcházelo. Teprve 6. prosince se dostavil déšť, který se opakoval i později, protože bylo stále poměrně
teplo. Teprve před vánocemi byly slabší mrazy a nastala mírná zima.
MNV plnil své administrativní úkoly dobře. Rada i plénum se scházeli pravidelně. Slabinou byla nedostatečná práce
komisí a masově politická práce s lidmi. V tomto roce byly zřízeny tři provozovny. Pískovna, instalatérství a zahradnictví.
Z veřejných prací byla vyštěrkována cesta na malé straně od kanceláří JZD po požární zbrojnici a postavena autobusová čekárna
u horní zastávky. Náklad na tyto práce činil 37 711 Kčs. Na podzim se započalo s úpravou prostranství na křižovatce Králová –
Úsov pro postavení pomníku padlých. Zakoupen byl plot v ceně 5 025 Kčs. Na úpravě se podílela celá řada občanů a pionýři.
V roce 1959 se konalo 7 vítání občánků, 11 svateb. Podle matriky se narodilo 23 dětí a zemřelo 11 občanů. K 1. lednu
bylo v obci Medlov 1 022 obyvatel, ke konci roku bylo v obci 1 027 obyvatel. Během roku se odstěhovalo 27 občanů.
Přistěhovalo se 20 občanů.
Po celý rok byl výbor žen dobrým pomocníkem MNV. Účastnil se významných akcí v obci. K MDŽ organizoval
s MNV veřejnou oslavu, kde byly některým matkám předány odznaky III. stupně za mateřství. V létě organizoval sběr starého
železa. Nasbíralo se 7 200 kg železa.
Postup socializace obce postupoval i u nás. Převážná většina zemědělců je i u nás v JZD. Počátkem března se podařilo
získat do JZD zemědělce Antonína Šotolu, Dragouna a Alexandra Vorla. Ostatní jako p. Vepila, Lupečku, Pěničku a Laurina
se získat nepodařilo. Začátkem prosince byla započata jednání o sloučení s JZD Zadní Újezd. Po jednáních došlo ke sloučení
k 1. lednu 1960.
V roce 1958 bylo v mateřské školce zapsáno 40 dětí. V zimním období docházka dočasně poklesla a pohybovala
se kolem 25 dětí. Stravovnu navštěvovalo 55 strávníků. Škola měla ve školním roce 1958/1959 11 tříd s 267 žáky. Na škole
působilo 14 učitelů. Na konci školního roku školu opustilo 25 žáků, kteří byli umístěni: 1 do hornictví, 11 do zemědělství,
2 do stavebnictví, 3 do kovoprůmyslu, 2 do textilního průmyslu, 2 do 9. třídy nevýběrové, 1 do 9. třídy výběrové a 3 do škol
3. stupně. Během prázdnin byly v učitelském sboru provedeny značné změny. Ředitel školy Josef Hampl se vzdal funkce a byl
přeložen do Uničova. Přeloženo bylo 6 učitelů. Od 1. srpna byl na škole jmenován ředitelem Antonín Axman, učitel
z Troubelic. Učitelé Sládeček a Lebedová byli přeložení na II. stupeň. Na I. stupeň přišli učitelé Jana Novotná z Přerova, Alena
Bartošová z Prostějova a Jaroslav Hlaváč z Grygova. V prospěchu i v chování dosahuje škola průměrných výsledků.
V Pionýrské organizaci bylo organizováno 177 žáků. Na podzim byly založeny 2 oddíly jisker (51 žáků). Na škole tedy
pracovalo 8 oddílů pionýrů a 2 oddíly jisker. Naši pionýři se zapojili do sběrů odpadů (3 595 kg) a brigád (3 390 hodin).
V únoru a březnu byla v budově č. p. 29 provedena výměna starých stropů, protože staré trámy byly prohnilé. Položeny byly
nové parketové podlahy. Celková oprava stála 37 300 Kčs.
Během roku bylo uspořádáno 5 zemědělských přednášek, 2 zdravotnické, 4 ze společenských věd, 17 rozhlasových
relací, 7 divadelních představení, 12 tanečních zábav, 3 výstavy knih a Zájezd do olomouckého divadla. Vedle této činnosti byly
vydávány „Vesnické noviny“. Celkem bylo vydáno 20 čísel. Příspěvky zajišťovali učitelé, tajemník MNV a účetní JZD.
Velmi agilní činnost vyvíjel divadelní kroužek. Příchodem mladých učitelů byly rozšířeny řady jeho členů. Představení
divadelního kroužku:
11. leden
Kudy kam
21. únor
Komedie s opicí
26. březen
Jana
13. prosinec
Úsměvy a kordy
Dne 22. května u nás hostovalo Vesnické divadlo z Prahy s hrou „Jeden rok života“ a maňáskovou hrou pro děti. Škola
nacvičila dvě hry.
O knihovnu se v obci stará učitelka Zubíková. Po prázdninách předala knihovnu učitelce Štefkové. Ke konci roku měla
knihovna 1 742 svazků. Během roku měla knihovna 2 425 výpůjček.
O dobrovolnou tělovýchovu se v obci stará TJ Sokol. Aktivní účast v Sokole vykazuje hlavně fotbalový oddíl,
který hrál ve 4. třídě a umístil se na 5. místě. Vedle mužů hraje soutěž mužstvo dorostenců. V základní tělovýchově cvičily
oddíly žáků a žákyň. Na podzim se podařilo utvořit družstvo žen, které začalo s nácviky na II. celostátní spartakiádu.
Pěkná lékařská ordinace byla skoro po celý rok uzavřena, protože lékař do obce nedojížděl a občané museli zase jezdit
do Uničova. Dobře v obci prosperuje poradna pro matky a kojence.
Pokud se podíváme na práci našeho požárního sboru, musíme uznat, že se snažil konat svoji práci dobře. Sbor má
72 členů, z toho 51 mužů a 21 žen. Utvořeno bylo jedno mužstvo mužů a jedno mužstvo žen.
Důl Barbora - jediný průmyslový závod v naší obci přispíval dobře k plnění plánu národního hospodářství. Plán těžby
byl plněn na 102,7 %. Produktivita práce vzrostla o 20%. Ke zlepšení práce bylo podáno 13 zlepšovacích návrhů. Během roku
bylo 20 zaměstnanců vysláno na rekreaci a 8 na lázeňské léčení. 10 dětí zaměstnanců bylo vysláno na pionýrskou rekreaci.
Ke dni 9. 9. byl horník František Říha vyznamenán za pracovní věrnost a 2 horníci dostali poukazy na auto. Pro zaměstnance
byl uspořádán zájezd po rudných dolech na Slovensku.
Pavel Pospíšil – kronikář obce
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