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Slovo starosty
Hody se v Medlově opět vydařily
Jako již tradičně jsme poslední červnovou sobotu zasvětili hodům v Medlově. Návštěvníky čekal bohatý
kulturní program a tradiční gulášová ochutnávka od našich spolků. Velkému zájmu se opět po roce těšila
soutěž v pojídání povidlových knedlíků, které se zúčastnil rovněž starosta z Uničova pan Dalibor Horák.
Bohužel v tomto klání nestačil na medlovské borce, kteří po zásluze obsadili první tři místa. A kdo
zvítězil v jednotlivých kategoriích:

Kategorie juniorů – Jiří Valenta (první zleva), kategorie mužů – Libor Heinz (třetí zleva)
a kategorie žen – Jolana Suchá (první zprava).
Snad si každý z bohatého hudebního programu vybral svého oblíbeného interpreta a příjemně se pobavil.
Za organizaci letošních hodů se patří poděkovat Mysliveckému sdružení Medlov, které pro přítomné
hosty připravilo tradičně bohaté, a nutno podotknout i velmi chutné, občerstvení. Již dnes se můžeme
těšit na další ročník hodů s dalšími hudebními překvapeními, které chystáme již dnes.
Ing. Jan Zahradníček, starosta obce

Oznámení o uzavření Obecního úřadu v Medlově
V době od 18. 8. 2014 – 22. 8. 2014 bude z důvodu čerpání dovolené Obecní úřad v Medlově uzavřen!
Omezení provozu pošty v Medlově
Ve dnech 18. 8. 2014 – 22. 8. 2014 bude z provozních důvodů pošta v Medlově uzavřena!
Nejbližší otevřená pošta s větším rozsahem hodin pro veřejnost je pošta Uničov 1.
Hodiny pro veřejnost: pondělí až pátek 8:00 – 18:00, sobota 8:00 – 11:00.

RADNICE informuje
 Svoz plastového odpadu proběhne v úterý 5. srpna 2014 a 2. září 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 červenci:
Viktor Gerhard Josef
Dragounová Jindřiška
Trnka Josef
Majtner Leopold
Kalová Ludmila
Hanáková Hana
Pavelka František
Kallerová Anna
Teplík Jiří
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Smyčka Antonín
Pavelková Irena
Vrzal Pavel
Urban Hynek
Gregovská Alžběta
Pytlíček Miroslav
Grulichová Jana
Kobzová Marie
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Hroch Milan
Medvecová Jarmila
Štěpáníková Alena
Hájková Růžena
Dragounová Anna
Kohoutek Václav
Peňázová Jiřina
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Jubilanti v měsíci srpnu:
Domluvilová Marie
Pazderová Jarmila
Janků Růžena
Jonášová Božena
Pavelková Marie
Navrátil Milan
Běhalová Jarmila
Laurinová Irena

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

Opustila nás paní Jiřina Poláková z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

*****
Poděkování

Děkujeme všem přátelům, známým a spoluobčanům za projevy soustrasti, slova útěchy, květinové dary
a za účast na posledním rozloučení s panem Vincencem Medvecem.
Zarmoucená rodina

*****
Vítání občánků
V neděli 22. června 2014 proběhlo na malém sále Obecního domu v Medlově přivítání
nových občánků obce Medlov. Přivítáni starostou obce byli tito občánci:
Jakub Marek, Matyáš Kopeček, Marek Škabraha, Tomáš Vašíček, Anna Večeřová a Aneta Vybíralová
z Medlova, Anna Smyčková ze Zadního Újezda a Amálie Šenková z Hlivic.
Kulturní vystoupení předvedly děti z Mateřské školy v Medlově.
Sponzorem vítání občánků byla obec Medlov.
Dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a krásné dětství.

*****
POZVÁNKA NA VÝROČNÍ SCHŮZI SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ a MŠ v Medlově
Zveme Všechny členy, tj. rodiče a zákonné zástupce dětí z mateřské a základní školy v Medlově a ostatní,
na výroční schůzi, která se bude konat dne 9. září 2014 (ÚT) v jídelně ZŠ Medlov
Program výroční schůze:
- schválení nových stanov
- volba výboru spolku
- volba rodičovské rady spolku
- schválení programu akcí na další školní rok
- zpráva o hospodaření spolku za školní rok 2013/2014

KULTURA
Pohled do kroniky – 14. část – rok 1956
Na veřejné schůzi 28. 2. se jednalo o usnesení ÚV KSČ o jarních pracích a rozpočtu MNV. Schůze se zúčastnilo 70 místních
občanů, diskutovalo 8 přítomných. Jednání se týkalo též neplničů a uzavřených závazků ze zimní kampaně. Veřejné schůze dne 10. 4.
se zúčastnilo rovněž 70 občanů. Hlavním tématem na schůzi byl boj proti alkoholismu. Na veřejné schůzi dne 12. 6. se jednalo
o několika velmi liknavých neplatičích, kteří soustavně neplatí daně a poplatky. Dále se jednalo o činnosti výboru žen. Na veřejné
schůzi dne 26. 6. se jednalo o celostátní konferenci KSČ a přípravách na žně. Na veřejné schůzi dne 9. 10. byl projednán výpadek žní,
výhledový plán postupu podzimních prací a schválení soudců z lidu. 4. 12. Podal předseda MNV soudruh Ondráček zprávu za celé
volební období. V roce 1956 byla průměrná účast na veřejných schůzích 65 občanů.
MNV prodalo 8 domů, které byly ještě v majetku MNV. Otevřeno bylo zdravotní středisko. V roce 1956 bylo vynaloženo
10 494 Kčs na stavební úpravy školy. Provedena byla generální oprava rozhlasu za 10 185 Kčs. V roce 1956 byly příjmy 193 076 Kčs
a výdaje 188 607 Kčs. Účetnictví bylo vedeno správně, za což MNV získalo pochvalu. Účetnictví vedl soudruh Daněk.
Z jara tohoto roku vznikly v sousedním Maďarsku politické bouře, při nichž se i střílelo a část emigrantů se vrátila s úmyslem
zavést v této zemi řád podle přání západní buržoazie. Pracující však ještě včas prohlédli tuto snahu a jejich zástupci požádali Sovětský
Svaz o pomoc. Společně s příslušníky sovětských vojsk podařilo se pracujícím v Maďarsku vypudit ze země reakční živly a jejich
pomocníky. Revolta v Maďarku způsobila rozruch i v zásobování u nás. Občané skupovali velká kvanta zboží.
V roce 1956 byla dostavěna drůbežárna za 30 000 Kčs. Postavena byla porodna prasat za 380 000 Kčs. V roce 1956 mělo
JZD 112 členů se 479 ha zemědělské půdy a 472 ha orné půdy. Počet členů se zvedl o 25. Předsedou je Antonín Fišr. V roce 1956
byla cukrovka silně napadena mšicí makovou. V režii JZD je také rozsáhlé zahradnictví a kovárna. Dobytek je ustájen ve 26 stájích.
Hodnota pracovní jednotky je 23 Kčs.
Ve školním roce 1955/1956 mnozí rodiče pomohli při kontrole chování žáků mimo školu. Rodiče nebyli spokojení
s chováním některých učitelů k některým dětem. Škola má 8 tříd, 8 učitelů, z toho 3 muže a 5 žen. Do školy chodilo 257 žáků. Škola
postrádá vlastní tělocvičnu, kabinety a dílny. V Pionýrské organizaci je 79 % žáků. Žáci vyšších ročníků se zúčastnili několika
operních a činoherních představení a koncertů. Podnikli také výlety do Beskyd a Vysokých Tater. V soutěži mladých techniků získali
žáci II. cenu a v soutěži mladých mičurinců také II. cenu. Za účasti a pomoci všech složek byl uspořádán Den dětí. Akce se zúčastnilo
velké množství občanů. V únoru byly pořádány dvě taneční veselice a dětský karneval. V březnu 4 přírodovědné filmy a jedna beseda
o knihách. V květnu pořádaly ženy veselici, škola zase dvě loutková divadla. V červnu byla pořádána výstava knih a promítány
2 přírodovědné filmy. Přírodovědné filmy byly promítány také v říjnu, listopadu a prosinci.
Pavel pospíšil, kronikář obce

*****
METEOR HLIVICE
pořádá v sobotu 6. září 2014 na sportovním areálu „Na Bahňáku“ v Hlivicích

dětské odpoledne

Připravené jsou soutěže pro děti i dospělé. K dispozici bude hasicí pěna pro děti.
Pečené sele a další bohaté občerstvení zajištěno.
Děti i dospělé z Hlivic a okolí zvou pořadatelé z Meteoru.

*****
Kulturní komise
Vás zve na divadelní představení,
které si připravili Morkovští ochotníci s názvem Ledová sprcha.
Představení se koná v sobotu dne 20. 9. 2014 v 18:00 hod.
ve velkém sále Obecního domu v Medlově.
Ledová sprcha je divadelní hra ruského autora Vladimíra Majakovského, která
je žánrově mířená do polohy satirické komedie. Téma hry souvisí s dobou
prudkého rozmachu sovětského hospodářství. Autor se ostře satirickým tónem
vysmívá byrokratismu, sobectví a kariérismu "starého" buržoazního světa, který se novým, lidovým a proletářským
pořádkům vzpírá. Do kontrastu ke starému buržoaznímu řádu je pak postavena komunistická myšlenka symbolizovaná
strojem času v podobě fosforeskující ženy z budoucnosti...

*****
VEČERY SPOLEČENSKÉHO TANCE

V letošním roce se opět chystají pro milovníky společenského tance taneční večery.
Lekce budou probíhat jen v případě dostatečného počtu přihlášených osob.
Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu podatelna@obecmedlov.cz, nebo se přihlaste
osobně u paní Krahulcové na obecním úřadě případně telefonicky na čísle 585 002 506.
Bližší informace budou zveřejněny ve zpravodaji v měsíci září.

Projekt č. 3336 KULTURA PŘES HRANICE
V rámci projektu přeshraniční spolupráce „Kultura přes hranice“ byla v sobotu 14. června 2014 prezentována polská obec
Borów u nás v Medlově. „Polské odpoledne“ se konalo v areálu SDH v Medlově. Po slavnostním přivítání se představily tanečním
vystoupením polské a české děti. Tanečním krokům se děti učily v tanečních kurzech, které byly realizovány od června minulého roku
a to vždy týdně po 1,5 hodině tréninku. Další roční kurz, který byl financován z projektu, byl kurz malířský. Děti na sobotní prezentaci
své malířské práce představily v malé vernisáži. Partneři z Polska nám přivezli na ochutnávku polské tradiční jídlo a to: bigos,
gulášovou polévku, plněné golubky a taky něco sladkého. V bohatém programu dále vystoupil smíšený pěvecký sbor, lidový soubor
„Sležanky“ s kapelou, která hrála následně k tanci i k poslechu. Na závěr vystoupila mladá rocková kapela, při níž si přítomní
účastníci zatancovali. I když si s námi počasí trochu hrálo, třikrát nám silná dešťová přeháňka přerušila program, sobotní odpoledne
i tak proběhlo ve velmi dobré náladě a můžeme se těšit na další společné setkání.
Marcela Berger Smrčková, manažer projektu

*****

*****
V sobotu 2. srpna 2014 se uskuteční na hřišti v Králové

7. ročník
turnaj v kopané hráčů nad 35 let
Začátek turnaje je od 13:00 hod.
Na hojnou diváckou účast se těší pořadatelé z SK Králová.

V sobotu 2. 8. 2014 proběhnou zároveň oslavy 60-ti let organizovaného sportu v Králové.
Zveme proto všechny bývalé i současné hráče, funkcionáře a ostatní, co se kolem sportu motali a motají.
Přijďte posedět, pobavit se a zavzpomínat.
V neděli 3. srpna 2014 proběhne na hřišti v Králové
7. ročník
turnaj v kopané mužů
Začátek turnaje je ve 13:00 hod.
Zajištěno bohaté občerstvení.
Fotbalisté z Králové zvou všechny své příznivce.
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

Vážení spoluobčané, opět Vás informujeme o naší činnosti. Začnu od těch mladších, bohužel
výměna vedoucích u mladých hasičů nebyla šťastná. Reprezentovaly nás pouze dorostenky,
které se zúčastnily okresní soutěže a zajistily si postup do krajského kola. Ženy mají za sebou 4 soutěže.
Z toho jedno 2. místo a dvě 6. místa. Muži nastoupili v nové sestavě. Již na soutěži TFC u nás jsme
konstatovali, že to byla dobrá volba. Kluci vybojovali 5. místo. Za sebou mají 3 soutěže. Spousta soutěží je
před námi a to znamená velké úsilí na trénincích. Z kulturních akcí máme za sebou dva zájezdy
do polského Bórowa, pomoc při návštěvě polských kamarádů u nás a pomoc našich členů při kulturních
akcích v naší obci.
Co nás čeká:
Opět navazujeme na Filmové prázdninové čtvrtky, které začínají již 10. 7. 2014 v 21:00 hod.
a to filmem Slunce, seno…… a dále každý následující čtvrtek.
Pozvání na V. ročník noční soutěže, Memoriál Libora Válka, která se koná 19. 7. 2014
ve 21:00. Přijďte podpořit domácí družstva žen a mužů a pochutnat si na dobrotách z grilu.
Další akce, na kterou Vás srdečně
zveme, je VII. Hasičské odpoledne aneb
Železná hasička a hasič, která se koná
26. 7. 2014 od 16:00 hodin.
Nejen že budou závodníci soutěžit
v disciplíně nejtěžší, ale i děti si přijdou
na své na stanovištích rozmístěných
po areálu. Večer si zatančíte při hudbě
kapely EAZSY. O dobré občerstvení
nebude nouze.

Další informace o sboru se dozvíte v naší
nástěnce před hasičským areálem.

Vlastimila Švubová
starostka SDH Medlov

*****
V sobotu 21. června proběhl v Hlivicích na hřišti 12. ročník populárního turnaje v malé kopané Bahňák
cup 2014. Letos se turnaje zúčastnila čtyři mužstva. Domácí Meteor Hlivice, vítěz loňského turnaje 1. AC
Zámecká Úsov, mužstvo reprezentující Hostinec U Konrádů z Králové a zcela nový Výběr toho nejlepšího
/zkráceně Best of/. Vítězství v turnaji obhájili Úsováci, tradičně druhý byl Meteor a pohár za třetí místo brali
borci z Králové. Výběr Best of si čtvrté místo na turnaji vynahradil výhrou v doplňkovém penaltovém rozstřelu.
Pro úplnost - vítězové dovednostní soutěže: Jirka Johan, Jirka Valenta a Víťa Žák.
Za podporu v pořádání turnaje bychom chtěli poděkovat: Obci Medlov, která dodala poháry pro tři
nejlepší mužstva, EKO-UNIMED s.r.o. za dárkový balíček pro vítěze, Autoopravně Bezděkov za dárkový
balíček pro 2. místo, Smíšenému zboží Hlivice za dárkový balíček pro 3. místo, Hostinci U Konrádů za láhev
kvalitního kolkovaného alkoholu do dovednostní soutěže, panu Josefu Bednaříkovi za expresní vyřešení
problémů se zapojením elektřiny. Dále děkujeme milým obsluhám v baru a okolo udírny.
Alexandr Pavelka

Dne 12.6.2014 se uskutečnilo setkání výrobců a poskytovatelů služeb pod značkou „Jeseníky originální produkt ®“

Zájemci navštívili Rychlebské stezky, které si pyšní atraktivním „bike-parkem.“ Jedná se
o ucelenou síť stezek (trailů) speciálně upravených pro zábavnou jízdu na horském kole
v těsném kontaktu s přírodou.
Všechny stezky začínají a končí
v obci Černá Voda u Informačního
centra RS. Poté proběhla prohlídka
trubičkárny v Branné, kde se
vyrábí výtečné Staroměstské máslové trubičky.
Firma Hanita je propojena s Pálenicí Maršíkovský mlýn
(pěstitelská pálenice a lihovar), která produkuje bylinný

likér a ovocné destiláty pod ochrannou známkou
Ullersdorf, provozuje moštárnu a výrobnu sirupů
a my měli možnost si ji „očichat“. Ve Velkých
Losinách nás čekalo čokoládové překvapení v podobě
„Velkolosinských pralinek“, které jsme ochutnali.
V Horní Lipové nás vítali exotičtí papoušci a zvířata
z Fauna parku, kde chtějí vytvořit co nejoptimálnější
podmínky pro sbližování a kontakt člověka
s přírodou. A na závěr tu byla ukázka šikovných rukou, které dokáží uháčkovat a udrátkovat překrásnou bižuterii….
Pro některé z nás to byl výlet za poznáním, pro jiné inspirace nápadů, ale především to bylo příjemné setkání se
zajímavými lidmi z Jeseníků, Hané a Slovenska.
Exkurze byla určena: podnikatelům v cestovním ruchu, certifikovaným výrobcům a zájemcům o certifikaci
výrobků a služeb, členům MAS a dalším příznivcům o tuto problematiku z území MAS. I z MAS Uničovsko, o.p.s.
se zúčastnilo pár nadšených zájemců o regionální značku.
Ing. Iveta Kopcová, manažer MAS

Projekt Meziobecní spolupráce na Uničovsku „Obce sobě“
Zlepšit vzájemnou komunikaci mezi obcemi, zkvalitnit
veřejnou správu a službu občanům má evropský projekt meziobecní
spolupráce, který pod zkráceným názvem Obce sobě, realizuje Svaz
měst a obcí ČR. Zaměřuje se především na oblast odpadového
hospodářství, školství a sociální... Do projektu Podpory meziobecní
spolupráce, zkráceně nazývaného Obce sobě, se zapojilo 185 z
celkem 205 území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP).
Dne 16. 6. 2014 se uskutečnilo první oficiální setkání představitelů obcí zapojených do projektu Meziobecní
spolupráce, který se na Uničovsku realizuje. Cílem projektu není nahrazovat jiné fungující aktivity a projekty,
ale poskytnout organizační,
právní i finanční pomoc
dobrovolně
vytvářeným
svazkům obcí a měst. Proto mu
také ve zkratce říkáme Obce
sobě.
Měl
by
vést
ke zkvalitnění veřejné správy
a jejímu udržení co nejblíže
občanům.
Namísto
administrativního či násilného
slučování obcí, podporuje vznik
svazků obcí "zezdola", podle
jejich místních potřeb a přání.
Ing. Iveta Kopcová,
koordinátor projektu

