ročník 24, číslo 3

Duben 2014

Slovo starosty
Po téměř roční usilovné práci jsme obdrželi smlouvu ze Státního fondu životního prostředí
České republiky a práce na 6. etapě splaškové kanalizace v centru Medlova tak mohly konečně
začít. Tuto akci, z pohledu prašnosti, dopravních omezení a dalších komplikací, nikdo z nás jistě
nevítá. Přesto je nutné ji dokončit a tím završit celý proces splaškového odkanalizování Medlova.
V době, kdy je uzavřena silnice na Úsov, chceme zvládnout úsek od bývalé hasičské zbrojnice
po křižovatku s odbočkou na Troubelice. Tento úsek musí být dokončen nejpozději do poloviny
května. Poté bude následovat do konce května úsek po křižovatku na Královou, který bude
částečně uzavřen se světelnou regulací jednosměrného provozu. Do konce června by pak měl být
dokončen úsek kanalizace po „běhalovo“. Bohužel v tomto měsíci bude v tomto úseku plně
uzavřena silnice II/444. V měsíci červenci pak bude přistoupeno k poslednímu úseku, a to směrem
na Královou. Nejpozději v polovině srpna by měla být tato akce kompletně ukončena.
Po jednotlivých etapách bude každý úsek silnice uveden asfaltováním do původního stavu,
aby mohl být co nejdříve uveden do běžného provozu. Na podzim, případně v jarních měsících
2015, pak bude položen nový povrch vozovky, která byla dotčena stavbou. Variantním řešením
může být celoplošná oprava povrchu vozovky, to ale musíme projednat se Správou silnic
Olomouckého kraje, která by hradila opravu druhé poloviny.
A teď pár informací k průjezdu Medlova pro místní občany. Dopravní značka „Zákaz
vjezdu“, která je umístěna u odbočky na Lazce, je doplněna dodatkovou tabulkou „Neplatí pro
vozidla stavby a IZS“ a další dodatkovou tabulkou, která umožňuje vjezd dopravní obsluze.
Dle Vyhlášky 30/2001 Sb., kterou vydalo Ministerstva dopravy a spojů pak platí následující text:
Dodatková tabulka č. E 13 s nápisem "JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA" omezuje
platnost značky, pod kterou je umístěna, na vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské,
opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, na vozidla
s označením č. O 1, vozidla taxislužby a na vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé
mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž; pro tato vozidla neplatí značka,
pod kterou je umístěna dodatková tabulka s nápisem "MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY".
Pro občany Medlova tedy tato zákazová značka neplatí a mohou naprosto v klidu a bezpečně
tímto úsekem projet. Věřím, že jsme počáteční potíže v prvním týdnu výstavby kanalizace
překonali a v dalších fázích již nevzniknou další zmatky. Za projevenou trpělivost Vám všem
děkuji.
V obci Králová probíhá výstavba chodníků s menšími problémy dle časového
harmonogramu. Bylo započato s vlastní pokládkou dlažby, a pokud nás počasí „nepřibrzdí“, měli
bychom celé dílo do konce dubna dokončit. I zde děkuji všem občanům za projevenou trpělivost.
Ing. Jan Zahradníček, starosta obce

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 15. dubna 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.

*****
Velkoobjemové kontejnery pro zeleň a uliční smetky budou přistaveny na obvyklých místech
v pátek dne 25. 4. 2014, svoz bude 28. 4. 2014.

*****


Sběr nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 3. května 2014 zastávkovým způsobem:
Medlov dolní konec – u č.p. 99
Medlov střed – parkoviště u budovy MŠ
Medlov horní konec – autobusová zastávka na Zadní Újezd
Zadní Újezd – na parkovišti u Králů
Králová – autobusová zastávka
Hlivice 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.

*****
Uzavírka silnic
Od úterý 1. dubna do neděle 11. května 2014 bude na trase Medlov–Úsov uzavřena silnice. Uzavírka bude
provedena kvůli realizaci dvou na sobě nezávislých akcí: oprava povrchu silnice od konce Medlova po začátek Úsova
v době od 1. do 21. dubna 2014 a vybudování splaškové kanalizace v Medlově v době od 1. dubna do 11. května 2014.
Objížďka bude vyznačena při souběhu obou akcí v době od 1. do 21. dubna 2014 ve směru z Úsova přes Klopinu,
Veleboř, Lipinku, Novou Hradečnou, Troubelice a Lazce do Uničova, pro opačný směr od Medlova přes Uničov, Lazce,
Troubelice, Pískov a Klopinu do Úsova.
Snahou při vyznačování objízdných tras bylo eliminovat míjení a vzájemné vyhýbání nákladních vozidel.
Ve druhé fázi uzavírky v době od 22. dubna do 11. května 2014 povede objížďka z Medlova přes Troubelice a Lazce
do Uničova oběma směry.
Bohumil Luža, odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Uničov
*****

Starou cestu do Litovle zavře oprava, řidiči musí po objížďkách
Řidiči se od pondělí 7. dubna 2014 do středy 30. dubna nedostanou po staré cestě mezi Litovlí a Olomoucí.
Opravovat se totiž bude část silnice mezi Křelovem-Břuchotínem a obcí Příkazy.
Motoristé, kteří nemají dálniční známku, budou muset místo objíždět na zhruba dvaceti kilometrové objížďce. „Silnice
bude uzavřená od Křepelky po křižovatku v Příkazích. Obousměrná objízdná trasa povede přes Topolany, Ústín,
Těšetice, Drahanovice, Loučany a Senici na Hané a Unčovice," popsal Radim Hlavica, vedoucí provozu firmy Sekne,
která dělá dopravní značení.
Uzavřená silnice mezi Příkazy a křelovskou částí Břuchotín se dá také objet po R35, je však třeba vzít v úvahu, že se
jedná o zpoplatněný úsek. Po rychlostní komunikaci budou uzavřenou silnici objíždět od středy 9. dubna také linkové
autobusy.
Zdroj: Olomoucký deník
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Občané, kteří si na obecním úřadě objednali ceduli s číslem popisným, si ji můžou přijít vyzvednout !!!

*****
Ordinaci MUDr. Hamerníkové přebírá MUDr. Válková
Pacienti se však musí znovu registrovat
Ordinaci praktické lékařky pro dospělé MUDr. Marie Hamerníkové převzala MUDr. Lenka Válková. Podstatnou
změnou pro pacienty je nutnost nové registrace. Jelikož pravidla neumožňují, aby nová lékařka převzala původní kartotéku,
musí lidé ordinaci osobně navštívit, projít vstupním vyšetřením a znovu se registrovat. Teprve na základě tohoto úkonu
krajský úřad uvolní z úschovy kartu konkrétního člověka. Potřeba vstupního vyšetření má pro pacienta veskrze pozitivní efekt
– lékařka získá podrobný obrázek o jeho zdravotním stavu a v krajním případě může odhalit doposud skryté problémy, jejichž
včasná léčba předejde možným komplikacím v budoucnosti.
Ordinace je na Poliklinice v Uničově ve 2. patře.
Ordinační hodiny jsou:
úterý
7.30–13.30,
středa
13.00–18.00,
čtvrtek
7.30–13.00,
pátek
7.30–12.00.
Klienti všech pojišťoven se mohou objednat k registraci na telefonu 607 077 655
nebo e-mailu ordinace.valkova@seznam.cz. Další informace jsou na webových stránkách www.ordinacevalkova.cz.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Žádáme rodiče nově narozených dětí, kteří se chtějí zúčastnit slavnostního přivítání nových občánků do obce
Medlov, aby se nahlásili na Obecním úřadě v Medlově.
*****
Jubilanti v měsíci dubnu:

Klabačková Emílie
Medlov
95 let
Kabelík Arnošt
Medlov
Poláková Jiřina
Medlov
90 let
Horn Emil
Králová
Völflová Jiřina
Králová
81 let
Kabelíková Jana
Medlov
Vytřísalová Věra
Králová
81 let
Talanda Jaroslav
Medlov
Skýpalová Věra
Medlov
80 let
Studená Eliška
Medlov
Lebedová Svatava
Medlov
76 let
Turková Božena
Medlov
Pernický Madis
Medlov
75 let
Klanic Ladislav
Medlov
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci!

74
73
73
73
72
72
71

let
let
let
let
let
let
let

*****

Úmrtí

Opustily nás paní Věra Hornová z Králové a paní Marta Kábrtová z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

KULTURA
TJ Medlov Vás zve
na tradiční pečené makrely

POHOSTINSTVÍ MEDLOV–OBECNÍ DŮM
Vás všechny srdečně zve na

dne 8. 5. 2014 od 12:00 hod.
u POHOSTINSTVÍ MEDLOV–OBECNÍ DŮM

ve čtvrtek 1. 5. 2014 od 14:00 hod. Příjemné
posezení u udírny plné žeber, kabanosu, grilu
plného masa, jarních karbanátků, chlazeného piva,
vína, limonády a točené zmrzliny
Těší se na Vás kolektiv pohostinství

Všichni jste srdečně zváni.

*****
Kulturní komise Rady obce Medlov přichází s nabídkou pro naše
seniory (vítáni budou i ostatní zájemci různých věkových kategorií)
založit „KROUŽEK DOVEDNÝCH RUKOU“. Věříme, že se
najde dostatek zájemců, kteří si budou chtít připomenout již téměř
zapomenutou zručnost našich rodičů, prarodičů a jejich předků.
Seznam zájemců eviduje na podatelně Obecního úřadu Medlov
paní Hana Krahulcová, tel.: 585 002 506, 724 242 068,
e-mail: podatelna@obecmedlov.cz
3

Naši senioři pořádají besedy:
29. 4. 2014 – Kabelík Arnošt – s kuchařským uměním po světě
Beseda se uskuteční v Domě pro seniory v Medlově č.p. 29 (u kostela) v 17:00 hod.

*****
Kulturní komise Rady obce Medlov Vás zve do divadla na představení
DNA - Komedie s autobiografickými prvky
Představení se koná ve čtvrtek 19. června 2014 v 19:00 hodin v Divadle Bolka Polívky v Brně.
Cena zájezdu je 400,-Kč (vstupenka včetně dopravy).
Odjezd autobusu:
Uničov – 16:00 hod. autobusové nádraží
Medlov – 16:15 hod. obecní úřad
Divadelní zpracování generačního střetu otce a dcery, kde ON (Bolek Polívka) a ONA (Anna
Polívková) prožívají všední satiru života. Jako herečtí kolegové společně tráví čas v šatně a sem
tam si odběhnou na scénu. Nebo už na scéně jsou? ON je chátrající, životem prozkoušený muž,
který rád poučuje a vrtá do života svému potomkovi. ONA má pocit, že její zploditel, je
paranoidní šťoural. Oba ovšem spojuje upřímné „mít rád, i přestože…“.
Autor a režie: Boleslav Polívka
Hrají: Anna Polívková, Boleslav Polívka, Jaromír Barin Tichý, Jiří Fretti Pfeifer
Přihlásit se můžete: v Zadním Újezdě u paní Heleny Vašíčkové tel. 777 168 661, v Králové u
paní Kamily Janků tel. 736 412 379 a v Medlově u paní Veroniky Zahradníčkové tel. 731 186 248, v knihovně u paní Libuše
Veselkové tel. 732 187 189 nebo na obecním úřadě u paní Hany Krahulcové tel. 724 242 068.

*****
Pohled do kroniky – 11. část – rok 1951 - 1954
V letech 1951 – 1954 došlo v zápise do kroniky k přerušení. Negativní stav byl nahrazen v roce 1955, kdy se psaní
kroniky, na žádost MNV, ujal pan Tomáš Zapletal. V červenci v roce 1954 se přistěhoval z Březska, kde působil jako učitel.
Protože v Medlově chyběl učitel, byl pan Zapletal ustanoven jako učitel v 5. třídě. Po roce byl nucený pro zrakovou vadu odejít
do výslužby. Z těchto důvodů se nemohl seznámit s místními poměry ani sledovat události. Při psaní zápisu čerpal pouze ze
zápisů MNV a jednotlivých složek v obci. Některé zapsané informace jsou i z let předcházejících.
Na dole Barbora byla v roce 1951 těžba značně utlumena. Část osazenstva dolu byla převedena do dolů v Jáchymově
a do Krušných hor. V roce 1952 byla těžba rudy zastavena a prováděn byl pouze průzkum nových ložisek. V těchto letech
zanikly další soukromé podniky: holičství v roce 1952, malířství v roce 1952, stolařství v roce 1951 a řeznictví v roce 1950.
Před druhou světovou válkou bylo v místě 7 hostinců, 6 obchodníků, 4 řezníci, 4 holiči, 2 kováři, 2 stolaři, 2 pekaři, 1 cukrář,
2 malíři, 2 obuvníci a 2 krejčí. Od 1. ledna 1952 byla v obci zřízena sedlářská dílna, odbočka Kožetvorby, dříve Sapo Konice.
2. října 1952 bylo založeno JZD II. typu se 140 členy a 730 ha půdy. Ještě v roce 1952 bylo získáno do JZD dalších
22 nových členů. V roce 1953 přešli členové na III. typ. Někteří členové JZD a to dokonce i členové představenstva pozbyli
důvěru v hospodaření JZD a z družstva vystoupili. Odvolávali se na to, že vstup do JZD se musí v první řadě zakládat
na svobodném rozhodnutí každého jednotlivce. Příčinou toho bylo také to, že někteří členové neplnili úkoly a představenstvo
z toho nevyvodilo žádné důsledky. Nedostatečně organizovaná práce, nedůslednost funkcionářů, pasivita některých členů
zavinily, že nebylo dosaženo dobrých výsledků.
18. 12. 1953 byl projednán přípoj autobusu k vlakům. Medlovem prochází linka Uničov – Úsov. K vlaku vede špatná
silnice.
V roce 1953 bylo zrušeno lístkové hospodářství a zaveden volný obchod, což bylo většinou spotřebitelů přijato
s uspokojením. V roce 1953 byla v obci zřízená prodejna textilu a obuvi, v roce 1954 prodejna masa a uzenin. Před tímto datem
se prodávalo maso v domě č.p. 20. Do roku 1949 prodávala mléko a mléčné výrobky mlékárna ve vlastní režii. Pak byla
založena družstevní prodejna Budoucnost, nyní Jednota. Tato odebírala mléko a mléčné výrobky od místní mlékárny. Po jejím
zrušení bylo mléko a mléčné výrobky dováženy ze Zábřehu. Trafika existuje od roku 1946.
V místě jsou tyto politické strany: KSČ, Československá strana lidová. Dále jsou v obci Československý svaz mládeže.
Československý červený kříž, Svazarm, Sokol, Jednotka požárníků, Výbor žen, Myslivecké společenství a Svaz
Československo sovětského přátelství.
V červenci 1952 byl reorganizován MNV a byla zavedena funkce tajemníka. 12. 12. 1952 bylo slavnostní zasedání
MNV k ukončení měsíce Československo sovětského přátelství, kde byly oznámeny výsledky soutěže mezi obcemi Medlovem,
Troubelicemi a Šumvaldem.
Výbor žen nevyvíjí žádnou činnost, rovněž komise při MNV nepracovaly. Teprve po reorganizaci se práce Výboru žen
zlepšila. Na návrh tohoto výboru byla opravena lehátka pro děti v mateřské škole a opravena studna při střední a mateřské škole.
V roce 1953 se členky zapojují do nočního výmlatu. MNV pravidelně a bedlivě sledoval hospodaření JZD i soukromě
hospodařících zemědělců. Místní tajemník navštěvoval schůze JZD.
Svaz mládeže a Svaz Československo sovětského přátelství nevykazují žádné činnosti. Svazarm, do kterého se v roce 1952
přihlásilo jen 10 občanů a celkem čítá 30 členů a 8 členek. Myslivecké společenství odpracovalo o žních 30 hodin a SČSP 3
hodiny. Sbor požárníků se utvořil v roce 1945. Přihlásilo se 24 členů. Starostou sboru byl zvolen rolník Jan Štětina, náčelníkem
Oldřich Bittner. Medlov byl střediskem okrsku, ke kterému náležely obce Dědinka, Hlivice, Zadní Újezd a Benkov. Okrskovým
náčelníkem byl Josef Langr z Medlova. Sbor měl jen ruční stříkačku bez kol a motorovou stříkačku, která se však nedala
používat. V roce 1948 zasáhli členové sboru při povodni, která obec postihla. Po reorganizaci sboru v roce 1950 připadl majetek
sboru a další vybavení MNV. V roce 1948 byla pořízena nová stříkačka. Ta byla při slavnosti spojené s veřejným cvičením
předána sboru.
Pokračování v příštím čísle
Pavel Pospíšil – kronikář obce
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Zájezd pro seniory
Kulturní komise pořádá pro seniory zájezd na dny obce Medlova v partnerské obci Borów v Polsku.
Zájezd se koná v sobotu 17. 5. 2014.
Přihlásit se můžete v knihovně u paní Libuše Veselkové.

*****
Masopust v Zadním Újezdě
Občanské sdružení v Zadním Újezdě navázalo na úspěšně
obnovenou loňskou masopustní tradici. Vzhledem k časové
zaneprázdněnosti některých členů jsme byli nuceni průvod poněkud
časově posunout, a tak jsme vyrazili až v neděli 9. března. Mělo to
však i svou kladnou stránku, neboť po loňském mrazivém počasí,
bylo letos příjemně teplo. Ve 13 hodin se všechny masky postupně
sešli u kapličky a v doprovodu harmoniky pana Michálka
a koňského povozu zahájili masopustní průvod.
Téměř v každém domě jsme byli očekáváni a nikde nás nechtěli
pustit s prázdnou. Avšak po loňské zkušenosti jsme se raději drželi
zkrátka a byli až moc hodní. Tak jak velí tradice, každá hospodyně
si povinně střihla taneček s medvědem, kterému v masce bylo letos
opravdu pěkně teplo. Po Újezdě jsme se přesunuli samozřejmě na
Holubici, kde byl náš průvod úspěšně
zakončen. Basu jsme pochovávali zatím jen
v omezeném počtu, což se jak doufáme,
příštím rokem změní a snad dojde i na tu
slibovanou zabijačku.
Další naší nejbližší akcí bude již
velmi oblíbené pálení čarodějnic, které
se bude konat 30. dubna 2014 na hřišti
v Zadním Újezdě, čímž zveme všechny
naše příznivce.
Za občanské sdružení Ing. Josef Juráš
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„POKROK“ na SPŠ a SOU Uničov
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov realizuje další zajímavý vzdělávací projekt, zaměřený
na zdokonalení znalostí našich pedagogů v oblasti informační a komunikační technologie.
Kurzy, které jsou součástí tohoto programu, jsou určeny učitelům středních škol, neboť nároky na jejich
počítačovou gramotnost se stále zvyšují. Jsou zaměřeny na nové směry a možnosti využívání multimediální techniky a
ICT ve výuce, dále na využívání e-learningu ve výuce a v neposlední řadě na nové trendy ve využívání Internetu a
sociálních sítí ve vzdělávání. Obsah kurzů vznikl na základě poptávky z naší strany, jelikož my, učitelé, nejlépe víme,
kde máme určité rezervy. Nepochybujeme o tom, že je třeba držet krok s vývojem technologií a že jejich využíváním
můžeme naši výuku posunout mnohem dál. Moderní vzdělávání samozřejmě nevylučuje křídu, tabuli či klasický výklad
učitele, je však třeba si uvědomit, že vhodně zkombinované využívání počítačových technologií může proces výuky
výrazně zkvalitnit.
Pozitivním důsledkem účasti v tomto projektu bylo také vytvoření výukového střediska pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků v budově školy na Školní ul. Právě díky této nové učebně se kurzů mohou zúčastnit všichni
učitelé, kteří o projekt projevili zájem. Vybavení učebny je samozřejmě využíváno i pro výuku, a to jak odborných, tak i
všeobecných předmětů, v nichž jsme donedávna počítače vůbec nepoužívali. V těchto prostorách se budou různých kurzů
účastnit také učitelé z jiných škol.
V současné době běží projekt naplno a realizovalo se několik seminářů. Účastníci potvrzují, že byly skutečně
přínosné a nové dovednosti si už vyzkoušeli ve výuce. Také se podílejí na průběžné evaluaci a na základě jejich
připomínek a návrhů proběhne po ukončení kurzu revize jeho náplně nebo systému výuky, popř. obojího.
Zásadním faktorem pro úspěch kurzů je bezpochyby osoba lektora. V našem případě organizátoři projektu
rozhodně „nesáhli vedle“. Odborná úroveň lektorky Mgr. Martiny Krestýnové z Pedagogické fakulty UP Olomouc
společně s výborným metodickým vedením jsou zárukou maximální úspěšnosti projektu.
Našim kolegům přejeme úspěšné absolvování všech kurzů a těšíme se na další, podobné vzdělávací projekty.
Mgr. Soňa Vodáková

SPORT
V sobotu 8. března 2014 se konalo 22. mistrovství České
republiky juniorů a dorostenců v silovém trojboji. V nové sportovní
hale v Lukově u Zlína se představilo 45 soutěžících, kteří byli
rozděleni do několika váhových kategorií. Toto mistrovství bylo
otevřené i pro závodníky ze Slovenska. V Lukově se tedy sešli
nejsilnější junioři a dorostenci z obou zemí. V kategorii junior do 66
kg se představil Martin Štoppl z Medlova a v kategorii junior do 83
kg se představil Josef Oulehla z Králové. V tomto silově zaměřeném
sportu skládajícího se ze třech disciplín (dřep, tlak na lavičce, mrtvý
tah) bojovali ve svých kategoriích o medailové umístění. Martin
Štoppl ve své kategorii za celkový součet nazvedaných 462.5 kg
obsadil 3. místo a Josef Oulehla ve své kategorii skvělé 2. místo za
celkový součet 635 kg. V konkurenci závodníků, kteří budou
reprezentovat Českou republiku na blížícím se Evropském
šampionátu, jsou to velice pěkná umístění. Blahopřejeme jim
a přejeme další sportovní úspěchy.
Martin Štoppl, Josef Oulehla
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