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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v současné době jste obdrželi stolní kalendář na rok 2015. Jeho strukturu a provedení
jsme zcela pozměnili a přitom jsme se snažili o to, aby všechny podstatné informace byly oproti
minulosti dostatečně zvýrazněny. Snad se nám to povedlo. Místo tradičních fotografií z různých
společenských akcí jsme do jeho obsahu tentokrát zahrnuli snímky, které nám připomenou
nedávnou minulost a vzhled některých částí naší obce. Poděkování při této příležitosti patří
panu Oldřichu Bittnerovi st., který nám ze svého fotoarchivu většinu těchto snímků poskytl.
A protože vánoční svátky klepou téměř na dveře, dovolte, abych využil této možnosti
Vám všem poděkovat za spolupráci a trpělivost při realizaci investičních akcí v naší obci.
Mnohdy nám znepříjemňují život, ale výsledný efekt za to snad stojí. Za vykonanou práci bych
chtěl také poděkovat všem zastupitelům, spolkům, podnikatelům a organizacím, kteří se
v rámci svých možností a schopností podíleli na vedení obce a pořádání společenských akcí.
V nastaveném trendu budeme pokračovat i v dalším volebním období a jistě změníme vzhled
naší obce a jejich částí k lepšímu.
Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem všech zastupitelů popřál příjemné prožití
vánočních svátků a do Nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky, trpělivosti a pohody.
Ing. Jan Zahradníček, starosta

RADNICE informuje
Pracovní doba na Obecním úřadě v Medlově v období vánoc
Pondělí
Úterý
Pondělí až pátek

otevřeno do 17:00 hod.
otevřeno do 15:00 hod.
zavřeno

22. 12. 2014
23. 12. 2014
29. 12. 2014 až 2. 1. 2015

Pracovníci obecního úřadu přejí všem příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2015.

*****
 Svoz plastového odpadu proběhne v úterý 23. prosince 2014 a 5. ledna 2015. 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 prosinci:
Sajičová Emilie
Kopečková Štefanie
Králová Lidmila
Putna Oldrich
Hoffingerová Libuše
Kačalová Marie
Sedláčková Anna

Králová
Medlov
Z.Újezd
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov

91
86
85
84
83
82
81

let
let
let
let
let
let
let

Hájek Vlastimír
Běleš Gustav
Odložil Emil
Pazderová Jarmila
Vrzalová Stanislava
Štefek Lubomír

Králová
Králová
Medlov
Z.Újezd
Hlivice
Králová

80
75
74
74
71
71

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 Eliška Polášková z Hlivic.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

KULTURA
„PŘÍJDE K VÁM MIKULÁŠ?“
SRPŠ při ZŠ a MŠ v Medlově letos poprvé umožnilo pozvání Mikuláše s andělem i čertem
přímo k vám domů. Stačilo zavolat na telefonní číslo, nahlásit jméno dítěte i jeho hříchy, které si
čerti zkontrolovali ve své „knize hříchů“ ze samotných pekel.
Jakmile se v osudný den setmělo, začal se Medlovem rozléhat cinkot řetězů ohlašující
příchod čertů a Mikuláše, který rozezvonil také zvonky domovní. Mikuláš oslovil každé dítě jménem
a začal předčítat jeho hříchy z „Pekelné knihy hříchů“. Děti byly velice překvapené a dobrovolně své
hříchy přiznávaly. Slibovaly, že do příštího roku se napraví a svůj slib zpečetily svou básničkou,
písničkou či hudebním vystoupením. Děti neslyšely pouze své hříchy, ale také pochvaly, které je
částečně utěšily. Rodiče se však o své
ratolesti nemuseli bát, jelikož je andílek
chránil a spolu s Mikulášem případně posílali
čerty pryč. Akce byla pro nás nová, proto
jsme Mikuláše letos pozvali pouze do obce
Medlov. Přišly k nám dvě skupiny a musím
podotknout, že skrze velký zájem navštívila
jedna skupina také Zadní Újezd. Tímto tuto akci do budoucna plánujeme
rozšířit i do okolních vesniček Medlova. Touto cestou chceme moc poděkovat
všem zúčastněným, kteří nám při organizování této akce pomáhali. Veliké díky
patří všem Mikulášům, čertům a andělům, jenž ve svém volném čase
navštěvovali a napravovali „hříšné děti“. V neposlední řadě chceme poděkovat
firmě EKO-UNIMED Medlov s.r.o. a obci Medlov za sponzorský dar a to
ne jen finanční, bez kterého by se tato akce uskutečnila velmi stěží. Veškerý
zisk z akce spolek investuje do našich dětí z Mateřské i Základní školy v Medlově, tak jako ze všech pořádaných akcí.
Iva Vachutková za SRPŠ při ZŠ a MŠ v Medlově

*****
Bohoslužby ve vánočním období v kostele sv. Petra a Pavla v Medlově
24. 12. 2014
25. 12. 2014
26. 12. 2014
28. 12. 2014
31. 12. 2014
1. 1. 2015

–
–
–
–
–
–

Štědrý den v 15:00 hod. mše svatá provázená vánočními zpěvy
Slavnost Narození Krista v 9:30 hod. mše svatá provázená vánočními zpěvy
Svátek sv. Štěpána v 9:30 hod.
Svátek Svaté Rodiny v 9:30 hod. – obnova manželských slibů
sv. Silvestr v 15:00 hod.
Nový rok – Slavnost Matky Boží Panny Marie v 9:30 hod.
Návštěva jesliček – 25. 12. A 26. 12. 2014 od 14:00 do 15:00 hod.

Rozsvěcení vánočního stromečku v Hlivicích
V pátek 28. listopadu proběhlo na návsi v Hlivicích první veřejné rozsvícení vánočního stromku (zatím spíš
stromečku). Této události se zúčastnila dobrá šedesátka místních obyvatel (celá jedna třetina „Hlivičáků“). Ti se mohli
v chladném počasí zahřát horkým punčem, děti potom jeho nealko variantou. A k tomu okusit vanilkových rohlíčků
a medových perníčků. Předvánoční atmosféru pak pomohlo navodit několik prvních letošních vloček sněhu a hlavně hezké
vystoupení hlivických školáků v sestavě: Markéta Navrátilová, Aneta Hamplová, Nikola Hamplová, Marek Malíšek, Lukáš
Krejzlík a Hynek Krejzlík. Ti se prezentovali pásmem vánočních koled a básniček, hrou na flétny a housle. Spokojení
návštěvníci se i v chladném počasí rozcházeli po více jak dvou hodinách přátelského setkání, k němuž v dnešní uspěchané době
máme čím dál tím méně příležitosti.
Chtěl bych poděkovat jménem všech zúčastněných obci Medlov za finanční zajištění akce, paní Ivaně Lachnitové a všem
účinkujícím dětem za opravdu zdařilé vystoupení a paní Anně Pazderové a Pavlíně Pavelkové za vynikající perníčky a rohlíčky.
Alexandr Pavelka, „vařič vánočního punče“

*****
Pohled do kroniky – 18. část – rok 1960
Počasí nebylo v tomto roce zrovna nejpříznivější. Zima byla v tomto roce nepravidelná, neboť mrazy se střídaly s teplejšími
obdobími. Ostatní části roku trpěly častými srážkami. Rok byl celkem chladnější. Jarním pracím počasí ještě přálo. Proto se udělaly
včas. V letním období na sena pršelo, což se projevilo na jeho kvalitě. Rovněž na začátku žní pršelo. V září, když se sklízely
brambory, bylo pěkné počasí. Začátkem října už zase pršelo, což ovlivnilo sklizeň cukrovky. V druhé polovině října a v listopadu bylo
celkem pěkně. Rovněž prosinec byl poměrně teplý.
V letošním roce došlo k významné události, sloučení Zadního Újezdu a Medlova. Až do voleb (12. 6. 1960) pracovaly oba
výbory samostatně. Již koncem února byly činěny přípravy k novým volbám a připraveny komise Národní fronty. Při volbách bylo
vytvořeno 20 volebních obvodů. Do těchto obvodů byli NF navrženi kandidáti, kteří byli schváleni na veřejných schůzích.
Volební obvod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
14
15
16
17
18
19
20
Celkem

Zapsaných voličů
46
39
30
45
29
34
30
35
35
34
37
38
36
29
36
28
20
30
21
20
652

Kandidát
Jaroslav Šenk
František Jahoda
Josefa Ochránková
Libuše Protivánková
Růžena Dubová
Ing. Antonín Müller
František Daněk
Vasil Kačala
Irena Kopecká
Bořivoj Kopeček
Josef Langr
Antonie Musilová
Jaroslav Chudoba
František Ondráček
Jaroslav Lejsek
Jaroslav Klabačka
Josef Kubilka
František Rusnák
Vojtěch Fišnar
Vladimír Michálek

Odevzdáno hlasů
46
39
30
44
29
34
30
35
35
34
37
38
36
29
36
28
18
29
21
20
648

Všichni kandidáti byli zvoleni za poslance MNV. Z poslanců je 10 členů JZD, 2 dělníci, 2 důchodci, 5 ostatní povolání
a 1 v domácnosti. Ustavující schůze nového národního výboru se konala 23. června. Předsedou byl zvolen František Ondráček,
tajemníkem František Daněk. Členy rady se stali Jaroslav Chudoba, ing. Antonín Müller, Josef Langr, Jaroslav Klabačka, Josef
Kubilka, Antonie Musilová a Vladimír Michálek. Při národním výboru byly ustaveny komise: zemědělská (předseda Jaroslav
Chudoba), finanční (Josef Kubilka), školská a kulturní (Antonie Musilová), bytová (ing. Antonín Müller) a trestní (František
Ondráček). Za obvod Medlova byla do ONV s. Řoutilová, do KNV v Ostravě byl zvolen s. Drelich z Uničova.
V tomto roce byly zřízeny provozovny: instalatérská a vázání kytic. Tržby činily 48 970 Kčs a výdaje 45 705 Kčs. Dále bylo
přikročeno k adaptaci bývalé garáže na holičství. Náklad na adaptaci činil 7 625 Kčs. V Zadním Újezdě byl částečně opraven vodovod
nákladem 6 811 Kčs. V prosinci byla opravena cesta k pískovišti a rozšířen počet světel veřejného osvětlení. Letos rozšířilo ČSAD
autobusovou dopravu. Nyní projíždí denně 18 autobusů na trase Uničov – Úsov. Někteří občané opravili své domy, zřídili nové ploty.
Pěkně působí prostranství na křižovatce na Královou, kde stojí pomník padlým Rudoarmějcům. MNV dal celý prostor oplotit
vkusným plotem nákladem 5 000 Kčs. Kolem plotu byly vysázeny pásy růží. K 15. výročí osvobození bylo MNV uděleno radou ONV
ve Šternberku čestné uznání.
Práce výboru žen pokračovala v prvním pololetí dobře. Členky odpracovaly u pomníku padlých 350 hodin. Zúčastnily se
rovněž předvolební agitace. Po volbách byl 29. 8. byl zvolen nový výbor žen, který měl 18 členek. Následně se však nesešel v plném
složení, aby mohl zvolit vedoucí funkcionářky.
Aktiv pro občanské záležitosti organizoval šest vítání občánků a kulturní vložky na deseti svatbách. Podle matriky se narodilo
13 dětí. 6 občanů zemřelo. 23 osob se přistěhovalo a 58 občanů se odstěhovalo. Ve stavu obyvatelstva došlo k výrazným změnám.
Sloučením se Zadním Újezdem vzrostl počet obyvatel o 163 občanů. K 31. prosinci bylo v obcích 1 143 občanů.
Pokračování v příštím čísle.

Pavel Pospíšil – kronikář obce

Novoroční výstupy - tradiční akce Klubu českých turistů
Kluby českých turistů po celé republice pořádají tradiční „Novoroční výstupy“, které jsou příležitostí vyjít si po
silvestrovských oslavách na pěkný výlet, pozvat své přátele, setkat se s nimi, poznat kus přírody a v neposlední
řadě přispět na sbírkové konto vyhlášené Klubem českých turistů na podporu aktivit pro zdravotně handicapované
občany. Novoroční výstup je totiž součástí akce „Novoroční čtyřlístek“. Ten obdrží každý účastník, pokud
přispěje na sbírkové konto pro zdravotně handicapované občany.
V našem okolí je pořádáno několik akcí. Nejblíže je to „Novoroční výstup na Bradlo“, který požádá klub
z Uničova. V Šumperku pořádá místní klub „Novoroční výstup na Háj“. Pěkný je také „Novoroční výstup na Velký Kosíř“ u Slatinic,
kde byla v loňském roce otevřena velmi hezká rozhledna. Jen tři dny po silvestru (sobota 3. 1. 2015) pořádá KČT Přerov „Zimní
výstup na Helfštýn“, který je setkáním turistů z celé střední Moravy. Zároveň je jedinou možností navštívit hrad v zimním období.
Akcí, které kluby pořádají po celé republice a to nejen na začátku roku, je mnoho. Více informací najdete na stránkách: www.kct.cz .
Doufám, že se na nějaké akci setkáme a věřím, že to bude během roku i u nás.
Pavel Pospíšil - KČT

*****
Poděkování Klokánku Dlouhá Loučka
Vážení,
dovolte mi, abych Vás prostřednictvím několika řádků seznámila se Zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánkem Dlouhá Loučka (http://www.klokanek-dlouhaloucka.cz/). Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je
nabídnout ohroženým dětem místo ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své
rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče. V Dlouhé Loučce funguje Klokánek již 4 roky a za dobu
fungování našeho Klokánku jsme pomohli 85 dětem v ohrožení. V současné době je u nás umístěných 16 dětí. Nejstaršímu chlapci je
14 let a nejmladšímu děvčeti je 6 roků.
Máme u nás pět samostatných bytových jednotek. V každé z nich bydlí 4 děti a pečují o ně dvě stálé „tety“, které se střídají
po týdnu. „Teta“ s dětmi píše úkoly, pečuje o domácnost, vaří, pere, uklízí – jako v běžné domácnosti.
Ve dnech 18. 10. – 19. 10. 2014 proběhla ve Vaší obci již tradiční 9. květinová výstava, kterou pořádal Obecní úřad Medlov
a paní Alena Pešková. Výtěžek z dobrovolných příspěvků občanů, ve výši 3 100 Kč, byl věnován našemu Klokánku. Dětem jsme
za něj zakoupili vánoční dárky, o které si Ježíškovi napsaly. Za tuto podporu všem děkujeme a přejeme Vám krásné a pohodové
vánoční svátky.
Lenka Dittrichová, zástupce vedoucí Klokánku Dlouhá Loučka

*****
Obecní úřad Medlov, ZŠ a MŠ Medlov
Vás srdečně zvou
na

které se uskuteční

v neděli 14. prosince 2014 ve 14:00 hod. ve velkém sále Obecního domu v Medlově
Vystoupí:

ŽÁCI ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V MEDLOVĚ
Vstupné je dobrovolné, výtěžek je určen pro stacionář Jasněnka v Uničově.
Jste srdečně zváni !!!

*****
Placená inzerce č. 4/2014

Prodej a opravy počítačů
 nové i použité počítače
 okamžité řešení případných problémů
 v případě reklamace zapůjčení náhradních komponent i celého PC

Milan Kux – výpočetní technika
osobní počítače a počítačové sítě

telefon: 737 551 987
e-mail:
adresa:

Milan.Kux@seznam.cz
Troubelice-Lazce 77, 783 83
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

KULTURNÍ KOMISE RADY OBCE MEDLOV
POZVÁNKA
NA VYSTOUPENÍ HUDEBNÍHO SOUBORU

„MedHÚZa“

(rodiče s dětmi z Medlova, Holubice a Zadního Újezdu)
které se uskuteční
ve čtvrtek 25. 12. 2014 v 11:00 hodin v Domě pro seniory v Medlově (směrem na Úsov)
Možnost svozu pro zájemce z domu pro seniory u kostela,
případně ostatních občanů kolem 10:30 hod.
Objednávky svozu na tel.: 731 186 248

*****

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

se bude konat
v neděli 11. 1. 2015 v 15:00 hodin
v kostele sv. Petra a Pavla v Medlově
Vystoupí:

Smíšený pěvecký sbor Příkazy
Betlémská hvězda – vystoupení žáků
prvního stupně ZŠ Medlov

Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován na Tříkrálovou sbírku.

*****
Po koncertě budete moci zhlédnout
Výstavu fotografií Jany Šlosarové
SPOLEČNĚ S RODINAMI PRO DĚTI BEZ RODINY
na podporu Sdružení SOS dětských vesniček

Fara v Medlově
11. 1. 2015 od 16:00 – 18:00 hod.
Výstavu bude možné navštívit ještě v týdnu od 12. 1. 2015 do 18. 1. 2015
Po domluvě na OÚ v Medlově, tel.: 585 002 506 nebo 724 242 068 p. Krahulcová

*****
Vážení příznivci Benešova loštického betléma.
Jako každým rokem, tak i letos se chystáme otevřít expozici
Benešova loštického betléma, který bude i v tomto roce obohacen o nové
figurky zpodobňující buď občany našeho města či celebrity Moravy. Bude
to, loštický občan Zdeněk Večeř král Tvarůžek I., akademický malíř
Stanislav Lolek, díky kterému se zrodila známá liška Bystrouška (původně
Bystronožka … přejmenovaná tiskařskou chybou) a moravský skladatel
a hudebník, rodák z Přerova, Pavel Novák.
Výstava bude doplněna exponáty z děl místních výtvarníků – uměleckými fotografiemi, keramikou,
olejomalbami, perokresbami i dřevořezbami autora betléma. Je též možno se nechat vyportrétovat malířem přímo
v prostorách výstavy. Bude zde ke zhlédnutí i nový pokus o český rekord – zvěrokruh, jehož jednotlivá znamení se vejdou
do krabičky od zápalek.
Vážení příznivci loštické tradiční předvánoční a vánoční výstavy, těšíme se na vaši návštěvu a doufáme, že vám
tak zpříjemníme prožití svátků vánočních a šťastný celý nový rok 2015.
Otevřeno bude od 1. Prosince 2014 do 6. Ledna 2015 každý den včetně svátků, sobot a nedělí od 14:00 do 18:00 hodin
a to na adrese: řezbář Jaroslav Beneš, Moravičanská 439, Loštice. Případné dotazy na telefonu 603 929 926.
Váš řezbář Jaroslav Beneš se spoluvýtvarníky výstavy

