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Květen 2014

Slovo starosty

České Ozerany
Dovolte, abych se s Vámi tentokrát podělil o informace, které nám připomenou těžký život
našich dědů a babiček, kteří žili v českých osadách na Volyni.
Asi 23 km jižně od oblastního města Luck se v mírné dolině rozkládala malá, ryze česká
vesnička asi s 52 čísly (jednalo se o stav kolem roku 1930 až 1932). Ještě na začátku druhé poloviny
19. století zde žádná vesnička a ani samota nebyla. Vše pokrývaly jen husté lesy s hlubokými močály,
jezírky a s dostatkem zvěře. V 2. polovině 19. století byla v Rakousku-Uhersku neutěšená hospodářská
situace. Bída se ještě stupňovala po rakousko-pruské válce v roce 1866. Mnoho rodin se z venkova
stěhovalo do Ameriky za větším krajícem chleba. V tu dobu ale sílili hlasy, že není nutné se stěhovat
za moře, že se naskytuje možnost stěhování do Ruska na žírnou Volyň. Dle slov agentů zde bylo
možno koupit lacinou úrodnou půdu, kde se kamení nedokopete. Tato agitace se opírala o dohodu
a dekret cara Alexandra II ze dne 22. 7. 1870, který dovoloval Čechům se stěhovat do Ruska a zakládat
tam české zemědělské kolonie. Delegace průzkumníků se vrátila z Ruska s velikým nadšením.
Pod heslem „ZA CHALUPU GRUNT“ nastalo stěhování do Ruska. Mezi první ozeranské osadníky
patřili Karel Sedláček, Jan Šotola, Martin Toman, Jan Zahradníček a Josef Dragoun. Na začátku byla
půda od ruského hraběte Beljajeva pronajata jen na 12 let. To se nevyplatilo stavět domy,
a proto většina našich předků po tuto dobu bydlela v zemljankách. Po osmi letech se hrabě rozhodl
půdu prodat.
Půda na Volyni byla úrodná – zvláště po vykácení lesa. Češi se se svými zkušenostmi, svou pílí
a houževnatostí brzy dopracovali velkých úspěchů. Stavěly se domky, kopaly se studny, vysazovaly
se ovocné zahrady a v roce 1898 byl zřízen také vlastní hřbitov. Začal se pěstovat chmel, kterému
se věnovala velká péče. Chmel sice vyžadoval nesmírnou práci, ale dával velké výnosy. Chmel
kupovali nejvíce židé. Část chmele vykupoval ale také majitel českého pivovaru v Lucku pan Zeman.
Mezi dvěma světovými válkami se v Ozeranech občas hrávalo ochotnické divadlo. Ozerany
měly také svou dechovou kapelu. Všechny slavnosti se pořádaly v sále u Dragounů. Velmi příjemné
chvíle skýtaly klidné zimní večery zvláště při draní peří. K tomu účelu se scházely sousedky a jejich
dcery. Bylo při tom dost zpěvu. Hoši hrávali na harmoniku, starší muži pletli košíky, ošatky, občas
někdo předčítal.
Českou Volyň velice překvapily neblahé události v roce 1938. Čekalo se, že se vlast bude
bránit. Okupace ČSR vyvolala ve všech srdcích upřímný zármutek. Po válce se někteří bojovníci vrátili
domů a čekali na své rodiny, které po 80. letech v lásce, odříkávání, starostech a radostech dovezl vlak
zpět do jejich vlasti. Tím byla ukončena etapa života Čechů ve Volyni.

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 13. května 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.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci květnu:
Přikrylová Anežka
Medlov
87 let
Škráčková Květoslava Medlov
Skřivánek Lubomír
Králová
86 let
Hanák František
Medlov
Chládková Naděžda
Medlov
83 let
Búšfy Ján
Králová
Hanáková Růžena
Medlov
83 let
Hájková Blažena
Králová
Horáková Anna
Medlov
82 let
Kopp Bruno
Králová
Zahradníček Miroslav Medlov
80 let
Holoubek Josef
Medlov
Sobotová Ludmila
Králová
80 let
Štefek Josef
Králová
Štopplová Marie
Medlov
78 let
Cupalová Ludmila
Medlov
Majer Jiří
Medlov
77 let
Kubišová Anna
Z.Újezd
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci!
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*****

Vzpomínka

Dne 27. 5. si připomeneme 30. smutné výročí úmrtí
našeho tatínka pana Františka Daňka z Medlova.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají
Bohumír, Jaromír, Libuše a Věra

KULTURA
Pohled do kroniky – 12. část – rok 1951 - 1954 (pokračování z minulého čísla)
Místní organizace KSČ stále sledovala postup polních prací a plnění dávkových úkolů. Také účinně zasáhla
a pomohla, pokud bylo třeba. Byla pravidelně informována o činnosti ostatních složek. I tam se snažila plnit úkol vedoucí
složky prostřednictvím svých příslušníků v těchto složkách, ovšem ne vždy s plným zdarem. Pověření členové neměli někdy
dost energie, hodně uhýbali a mnohé chyby a nedostatky přehlíželi. Nebyli dost podporováni kolektivem, ukázalo se, že nikdo
nechtěl převzít odpovědnou funkci. U MNV bylo velkou zodpovědností kontrola správného rozdělení státních dodávek
a rozhodování v různých záležitostech, které přinášel vázaný trh.
V květnu v roce 1954 se konaly volby do MNV. Bylo utvořeno 9 volebních obvodů. Pro každý obvod byl vybrán
jeden kandidát. Strana lidová se dosud veřejně neprojevila. Vystoupila veřejně teprve před volbami se čtyřmi kandidáty.
Volby byly dobře připravené i strana lidová se zapojila dobře. Většina občanů volila manifestačně. Volební schůze byly četně
navštíveny. Složky byly vyzvány, aby se lépe zapojily do práce pro veřejnost. Hromadného poslechu vysílání projevů
představitelů vlády se zúčastnilo 110 osob. Všech 9 kandidátů bylo zvoleno. Předsedou se stal František Ondráček,
tajemníkem František Daněk, členem rady se stal Jan Zahradníček. Jiří Majer se stal předsedou zemědělské komise, Miroslav
Polák předsedou školské komise a Jaroslav Šenk předsedou finanční komise. Dalšími členy MNV se stali Jaroslav Klabačka
a Vladimír Žabíček (devátý člen MNV není v kronice uveden – pozn. autora). S novým MNV byl zvolen nový výbor žen
s těmito členkami: Libuše Smolková, Eleonora Rusnáková, Františka Laichmanová, Marie Rusnáková, Ludmila Smékalová,
Anna Pavelčíková, Ludmila Škabrahová, Věra Vepilová, Marie Řoutilová, Anna Štětinová, Božena Bartošková a Božena
Pospíšilová.
V roce 1952 nebylo využito akce na zřízení koupaliště, ač část materiálu byla již navezena, což je škoda, poněvadž
v místě není místo na koupání a bruslení. Místní občané neměli pro tuto akci dost pochopení.

Oslava výročí Velké říjnové socialistické revoluce neodpovídala významu tohoto dne. Špatná propagace zavinila
neúčast občanů na oslavě. Ačkoli ONV vysílá na oslavy 1. máje svého zástupce a dvojice zástupců MNV chodily zvát
občany, byla účast na průvodu i oslavě slabá.
V roce 1953 zemřel J. V. Stalin a prezident Klement Gottwald. V březnu byla uspořádána důstojná tryzna za zemřelé.
V roce 1950 byla předělána elektrická síť z napětí 120 V na 220 V. Zřízeno bylo pouliční osvětlení. 15. srpna byla
zřízena pamětní deska padlým Rudoarmějcům a volyňským Čechům. Zřízena byla mateřská škola s celodenním provozem.
V roce 1952 byla zřízena expozitura 1. a 2. třídy měšťanské školy Uničov v budově zrušeného hostince a spořitelny (budova
dnešní ŽS – poznámka autora). Zapsaných žáků bylo 70. Další třída střední školy byla zřízena v roce 1953. Budova byla
opravena za obnos 300 000 Kčs. Při úpravě pracovali horníci z dolu Barbora, kteří provedli bourací práce. Zednickou práci
obstarali místní zedníci a rolníci. Dovoz lavic obstarala místní mlékárna.
Pionýrská organizace vysázela keře podél potoka a upravila okolí školy. Pořádala 6 zájezdů a exkurzí.
V dubnu 1953 vešel v platnost zákon o osmiletých středních školách. Adaptací kinosálu byly získány místnosti pro
další 2 třídy. Ve školském roce 1953 bylo zapsáno do měšťanské školy 83 žáků. V roce 1954/1955 byla osamostatněna
osmiletá střední škola a zapsáno do ní 248 žáků. V roce 1954 byli do zdejší školy přiděleni žáci z Králové a Hlivic, počínaje
5. ročníkem. Učitelé většinou odjíždějí z místa vyučování, ač jim jsou byty nabízeny. V roce 1953 bylo zrušeno vyučování
náboženství v 1. a 8. ročníku. Mládež se vyhýbala veřejné činnosti a není k ní vedená.
19. října 1953 byla zřízena obecní knihovna se 150 svazky.
V roce 1953 byly odklizeny bouračky domů č. 74, 233, 37, 186, 24, 26, 218, 217, 45, 44, 43 a 107. Podle informací
občanů, kteří v obci bydleli před válkou, zbouralo se 21 domů. Značná část z nich byla poškozena při povodni v roce 1948.
V roce 1952 bylo zjištěno a evidováno 21 dospělých žen, 78 mladých žen, 38 starších mužů a 127 dětí s nákazou
TBC.
Od září roku 1952 vedl Ústřední osvětovou besedu poštmistr Jaroslav Procházka, který byl 2. 10. 1953 odvolán.
Nahradil jej Jaroslav Šenk.
V roce 1953 projednal MNV s prodavači prodejny Jednota otázky čistoty a správného jednání se zákazníky.
28. 11. 1953 bylo na jednání MNV projednána stavba kravína, zavedení prodeje průmyslového zboží v Jednotě, prodeje
běžných druhů uzenin v místním hostinci na objednání a vyslání holiče do Medlova 3x v týdnu.
Jednou za 14 dnů je otevřená poradna pro matky s dětmi. Znovuzřízena byla stanice první pomoci.
Zřízena byla komise pro zvelebení obce. Občané se málo starali o zlepšení vzhledu obce. Nerozházeli štěrk, který byl
přivezen na opravu cest od mlékárny po tzv. Malé straně. Neodklízeli bouračky. Zdravotní přednášky byly málo
navštěvovány.
Tělesnou výchovu a sport mají na starosti škola a závodní organizace železnorudných dolů zvaná Baník. Vyvíjí
hlavně fotbalovou činnost. Hřiště však neodpovídá rozlohou ani úpravou sportovním požadavkům. Rovněž sokolovna je
zanedbaná. Čistota není na výši.
Pavel pospíšil, kronikář obce

*****
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
Cena zájezdu je 400,-Kč (vstupenka včetně dopravy) – pro místní občany z našich obcí,
600,-Kč (vstupenka včetně dopravy) – pro zájemce mimo naše obce
Zájezd do divadla můžete uhradit na Obecním úřadě v Medlově u paní Hany Krahulcové.

*****
"Koloušci z Vln soutěžili v Hranicích"
Jako každý rok měsíce duben a květen bývají vyhrazeny soutěžím mladých ochránců přírody tj. okresním kolům
Zlaté srnčí trofeje.
První letošní akcí, které jsme se zúčastnili, bylo okresní kolo ZST okresu Přerov. Zástupci našeho kroužku
Míša, Lucinka, Maruška, Terezka, Helenka a Lukášek soutěžili ve třech kategoriích O, A , B a ve střelecké soutěži.
Kategorie O,
ti nejmenší do druhé třídy poznávali naše zvířátka. Kategorie A a B již psali test o 100 otázkách
a poznávali různé přírodniny. Naši zástupci prokázali dobré znalosti a umístili se v polovině startovního pole.
Výborného umístění jsme dosáhli ve střelbě, kde Míša Pecher obsadil první místo a odvezl si domů pěkný
pohár. Získaných zkušeností využijeme v našem okresním kole, které se letos bude konat 31. května v Cholině, kde
budeme bojovat o postup do národního kola spojeného se čtrnáctidenním táborem.
Ing. Josef Juráš, vedoucí kroužku

V sobotu dne 14. 6. 2014 se uskuteční Dny Borówa v Medlově
Bude prezentována polská kuchyně, vystoupení dětí a polských souborů.

*****
Velikonoční svátky na Holubici
Mezi jednu z tradic provázející velikonoce patří
klapání. V letošním roce sousední obec Troubelice
pořádala pokus o zápis do české knihy rekordů v počtu
klapačů. Jednoho takového rekordu jsme se dočkali
i u nás. Jak všichni víte, Holubice je poměrně malou
osadou patřící k Zadnímu Újezdu. V letošním roce
se souhrou náhod klapání účastnilo deset dětí. Další
zajímavostí je, že z deseti dětí byl jen jeden "chlap" - tříletý Ondra Juráň a zbytek osazenstva tvořila samá
děvčata. Je pěkné, že tradice přežívají i v tak malých
částech naší obce a přejeme si, aby to tak bylo i nadále.
Ing. Josef Juráš, za občanské sdružení Zadní Újezd

*****
SK Králová
zve všechny dobré lidi k přátelskému posezení
okolo tradiční

MÁJOVÉ

VATRY

v pátek 9. května od 17:00 hodin
Na hřišti v Králové budou pro návštěvníky kromě
velkého ohně přichystány pečené makrely a v udírně
také nebude určitě chladno a prázdno.
Ani žízní u nás nikdo určitě trpět nebude.

Srdečně zvou pořadatelé.

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. Zájemci se mohou přihlásit do pátku
16. 5. 2014 na podatelně Obecního úřadu Medlov
u p. Krahulcové, tel.: 585 002 506, 724 242 068,
e-mail: podatelna@obecmedlov.cz. V příštím vydání
zpravodaje budou uveřejněny bližší informace o místě
konání, datum, kdy se kroužek uskuteční apod.

*****
Újezdské pálení čarodějnic
Občanské sdružení v Zadním Újezdě
pořádalo 30. dubna již třetí ročník obnovené tradice
pálení čarodějnic. Pro účastníky, jak pro děti tak
i dospělé, byl připraven pestrý program. Ze začátku
to vypadalo, že letos budou pálit čarodějnici jen
pořadatelé, ale s přibývajícím časem se vše změnilo
a naši skalní příznivci nás nezklamali a dostavili
se v plném počtu. Po zahájení jsme tak jako v roce
loňském, postavili májku, na kterou se už někteří
těší, jak ji zase na dětský den budou bourat. Dále
následovaly soutěže pro dospělé – šup s Mařenkou
do pece, hod čarodějnickým koštětem, překonávání
starostovy překážky na chůdách, které se jako vždy
setkaly s velkým ohlasem, obzvláště u publika,
které se soutěží nezúčastňuje. Děti mohly ochutnat
různé čarodějnické lektvary jako nápoj lásky,
zapomnění, štěstí a na ohni si opéct těstové hady se skořicí nebo špekáček. Po setmění byla zapálená vatra s čarodějnicí
a následovalo velmi oblíbené sestřelování čarodějnic letících na sabat. Oproti loňskému roku bylo sestřelování posíleno
krásným ohňostrojem, který zajistil pan Milan Saksa. O tom, že se podařilo obnovit skvělou tradici, svědčí nejen zvyšující
se počet návštěvníků, ale i to, že ti skalní opouštějí hřiště až v ranních hodinách. Na příští rok chystáme další atrakce
a nové soutěže pro dospělé, protože děti, ty mají svůj dětský den a my rodiče se chceme také bavit, zasoutěžit si, užít
nějakou tu legraci. Kdo máte rádi dobrou zábavu, určitě příští rok zase přijďte.
Ing. Josef Juráš, za občanské sdružení Zadní Újezd
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

