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Slovo starosty
Jedním z cílů, který jsme si dali při nástupu na naši „radnici“ bylo to, aby se posílila soudržnost našich
občanů a vztah k rodné obci. Pro někoho to bude možná znít jako fráze, nad kterou se není nutné
pozastavovat. Z mého úhlu pohledu však jde o zásadní věc, aby se nám tu všem žilo dobře.
Proto také chceme, aby k již tradičním akcím pořádaným obcí, našimi spolky a občanskými sdruženími
přibyla hodová setkání nejen v Medlově, ale i v ostatních částech naší obce. Když jsem namátkou prověřoval,
kdy jsou termíny hodů v Králové, Hlivicích a Zadním Újezdě, zjistil jsem, že mladá generace toto vůbec neví.
Co je ale zajímavější, nevěděla to ani celá řada našich starších občanů.
Proto tyto termíny uvádím v následujícím textu, abychom si je všichni připomenuli:
Medlov
Hlivice
Králová
Zadní Újezd

29. 6.
13. 6.
15. 6.
12. 9.

sv. Petra a Pavla
sv. Antonína
sv. Víta
sv. Marie Sedmibolestné

A právě v předvečer hodů v Hlivicích mi dovolte, abych vás všechny pozval na takové malé hodové
posezení u cimbálu na návsi v Hlivicích, které společně s místními občany pořádáme v pátek 12. 6. 2015
od 17:00 hod. Přijďte jen tak na neformální posezení a setkání s lidmi, které možná potkáváte velmi často,
ale není v každodenním shonu dost času zastavit se a pohovořit o věcech všedních i nevšedních,
nebo zavzpomínat na minulost u těch dříve narozených.
Závěrem mi dovolte, abych vám podal krátkou informaci k zájezdu seniorů, který se uskutečnil v pátek
22. 5. 2015. Tentokrát jsme zavítali do nedaleké Moravské Třebové a navštívili místní muzeum a zámek.
Následoval oběd a krátká prohlídka centra města spojená s nákupy. Na zpáteční cestě jsme pak navštívili
muzeum tvarůžků v Lošticích. Počasí sice nebylo nejteplejší, přesto se bylo cestou čím zahřát a pobavit
tombolou a anekdotami. Celou akci považuji za zdařilou a jistě se všichni těší na to, jaký program paní
Veselková připraví na další zájezd.

Ing. Jan Zahradníček, starosta obce

RADNICE informuje
Výběr poplatku TDO pro rok 2015
Výše poplatku je po schválení Zastupitelstvem obce Medlov 300,-Kč na osobu a je vybírán na celý rok 2015
a jeho splatnost je do 30. 6. 2015.
Poplatek nelze hradit na splátky!
Poplatek je vybírán v pokladně OÚ Medlov nebo je možné jej uhradit bezhotovostním převodem .

Ve dnech 26. 6., 29. a 30. 6. 2015 bude pokladna uzavřena.
Poplatek je možné uhradit na podatelně v 1. patře.

*****
 Svoz plastového odpadu proběhne v úterý 7. července 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.

*****
Uzavírka železničního přejezdu
Úplná uzavírka silnice III/4496 bude z důvodu opravy železničního přejezdu P6520, Čevenka – Králová
v termínu 26. 6. 2015 – 27. 6. 2015 od 20:00 do 6.00 hod. a 27. 6. 2015 – 28. 6. 2015 od 20:00 do 6.00 hod. Objízdná
trasa pro nákladní automobily vede ze Střelic přes Renoty, Dětřichov, Pňovice, Tři Dvory do Litovle. Objízdná trasa
pro osobní automobily vede z Králové přes Benkov, Střelice a Červenku.

*****
Upozornění občanům
Hlášení místního rozhlasu bude v našich obcích probíhat během letního období v 15:30 a 18:00 hod.

*****
KOMBI ZÓNA usnadní cestování
v integrovaném dopravním systému
Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje
od 1. července zavede nový typ jízdního dokladu nazvaný KOMBI ZÓNA.
Ten cestujícím umožní využívat různé druhy dopravních prostředků bez ohledu na zóny, jimiž jejich trasy vedou.
Dosud bylo podobné využívání vlaků a autobusů podmíněno tarifními výjimkami. Ty budou nyní v případě, kde už proběhla
integrace železniční tratí, zrušeny. „Jdeme cestou maximálního zjednodušení celého systému pro cestující, kteří si mohou
vybírat mezi různými typy dopravy,“ říká ředitel krajského koordinátora Jaroslav Tomík.
KOMBI ZÓNU bude možné si zakoupit v týdenní nebo měsíční variantě. Cestující s ní budou moci využívat i městskou
hromadnou dopravu včetně tramvají.
Příkladem může být doprava z Olomouce do Prostějova. Aby cestující nemusel kupovat zvlášť jízdenku na cestování čtyřmi
zónami autobusem a čtyřmi zónami vlakem, koupí si KOMBI ZÓNU a vystačí si s jednou jízdenkou platící pro všechny
dopravní prostředky a všechny zóny na trase. S tímto dokladem pak bude v rámci jízdy libovolně přestupovat, což platí
i o MHD v Prostějově i Olomouci.
Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje zavede KOMBI ZÓNY pro občanské jízdné, zlevněné
jízdné, seniory 65+, žákovské jízdné do 15 let a žákovské jízdné od 15 do 26 let. „Věříme, že toto je produkt pro všechny
generace cestujících, který jim zjednoduší využívání Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje,“ konstatoval
náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy Alois Mačák.
Nový doklad budou vydávat dopravci, kteří příslušnou KOMBI ZÓNOU projíždí. Dopravní podnik města Olomouce KOMBI
ZÓNY vydávat nebude.
(Tisková zpráva ze dne 8. 6. 2015)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci červnu:
Dembická Gertruda
Kuďousková Jaroslava
Solovská Karla
Rusnáková Marie
Vrzalová Marie
Juráš Josef
Pazdera Alois

Medlov
Medlov
Medlov
Z.Újezd
Medlov
Medlov
Z.Újezd

89
88
88
84
82
79
78

let
let
let
let
let
let
let

Hájek Antonín
Majerová Slavmíra
Hüblová Anna
Smyčková Anežka
Urbanová Františka
Kašpar Jan
Macejko Ján

Králová
Medlov
Hlivice
Medlov
Hlivice
Medlov
Hlivice

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

Opustila nás paní Emilie Sajičová z Králové.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

78
77
77
75
72
72
71

let
let
let
let
let
let
let

KULTURA
Soutěž občanů a občanek o nejlepší hodové koláče

Cena pro vítěze 1.000,-Kč

Tímto zveme všechny maminky, babičky, tetičky, prostě všechny kuchařky a cukrářky na soutěž
o nejlepší medlovské hodové koláče, která se bude konat při příležitosti medlovských hodů
Sv. Petra a Pavla dne 27. 6. 2015.
Kuchařinky a cukrářky hlaste se u paní Veroniky Zahradníčkové,
telefon: 731 186 248 nebo na email: Zahradnickova.V@seznam.cz

*****
Soutěž mladých trubačů v Lysé nad Labem
Každým rokem pořádá Českomoravská myslivecká jednota Praha v Lysé
nad Labem výstavu spojenou s přehlídkou trofejí a mnoha doprovodnými
programy. Jeden z pěti dnů výstavy bývá věnován dětem. Členové kroužku
Koloušci z obory Na Vlnách Lucinka Jurášová a Míša Pecher mimo jiné
navštěvují Lidovou školu umění v Uničově, kde již třetím rokem hrají na lesní roh
a ve svém volném čase hrají na lesnici. Součástí výstavy bývá soutěž mladých
trubačů a vzhledem k tomu, že troubení dětem celkem jde, rozhodl jsem se, že je
do této soutěže přihlásím. Lucka v kategorii do devíti let obsadila první místo
a Míša v kategorii do 14 let místo šesté. Na poprvé je to velmi pěkné umístění,
oběma soutěžícím blahopřejeme a již se těšíme na ročník příští.
Ing. Josef Juráš, vedoucí kroužku

*****
Okresní kolo ZST na Nových Zámcích
Již několik let po sobě, bývá poslední květnová sobota na
okresu Olomouc vyhrazena dětem a to Zlaté srnčí trofeji. Tato
soutěž pro děti završuje jejich celoroční snažení v kroužcích
mladých ochránců přírody a vítězové postupují do národního
kola. V letošním roce se tato soutěž konala v areálu na Nových
Zámcích. Pro děti a širokou veřejnost mimo vlastní soutěže byly
připraveny doprovodné programy v podobě ukázek vábení zvěře,
vystoupení kynologů, sokolníků, trubačů, soutěže a hry. Vlastní
soutěž probíhala ve třech
kategoriích „O“, „A“ a
„B“. A jak si členové
našeho kroužku Koloušci
z obory Na Vlnách vedli?
No úplně úžasně! V kategorii „O“ obsadila o pouhé 4 body čtvrté místo Terezka
Smyčková a Štěpán Jakůbek šesté místo, v kategorii „A“ Lucinka Jurášová o
pouhé dva body místo druhé a Lukášek Pecher místo osmé a v kategorii „B“
obsadil náš favorit Míša Pecher místo první s postupem do národního finále Zlaté
srnčí trofeje, které se letos bude konat na Křivoklátě – Písku a je tak již po čtvrté
po sobě okresním vítězem. Děkujeme všem členům našeho kroužku za vzornou
representaci a přejeme mnoho dalších úspěchů!
Ing. Josef Juráš, vedoucí kroužku

*****
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST MEDLOV
zve na

Poutní mši svatou ke cti sv. Antonína Paduánského
v sobotu 13. 6. 2015 v 11:00 hod.
Kkple v Hlivicích

*****
pořádá
v sobotu 20. 6. 2015
13. ročník turnaje v malé kopané
Začátek je v 9.00 hod., areál „Na Bahňáku“
Na den plný kvalitního sportu a bohatého občerstvení zvou pořadatelé z Meteoru Hlivice.

Pohled do kroniky 22. část – rok 1961 (pokračování z minulého čísla zpravodaje)
V uplynulém roce nedošlo v mateřské škole k žádným změnám. Do mateřské školy bylo zapsáno 42 dětí.
Průměrná docházka se pohybovala kolem 35 dětí. Jen v době jarních prací počet dětí stoupl a JZD dalo na výpomoc
vlastní placenou sílu. Na podzim se vyskytlo několik případů infekčních onemocnění. Jinak byl zdravotní stav dětí
dobrý. Školní stravovna byla po celý rok v plynulém provozu. Průměrný počet strávníků byl 65, z toho ze ZDŠ
18 žáků a 8 učitelů. Konečně byl po dvouletém čekání ve školní jídelně instalován nový sporák.
Novým zákonem byla u nás provedena reorganizace základního školství a docházka byla prodloužena
do 15 let. Dosavadní osmileté střední školy byly reorganizovány a nazvány základní devítileté školy. V uplynulém
roce měla škola k 1. 9. 1961 317 žáků a 12 tříd (I. stupeň 5 tříd a II. stupeň 7 tříd). V učitelském sboru došlo
ke změnám: s. Jáhnová byla přeložena do Velkého Týnce, s. Cveková do Štěpánova a s. Cigánek nastoupil na
vojenskou službu. Na školu přišli: s. Ambrozová z Troubelic (I. stupeň), s. Diblíková z Dlouhé Loučky (II. stupeň),
s. Ženožička z Olomouce (II. stupeň), a s. Pytlíček z Hněvotína (II. stupeň). Na konci školního roku 60/61
neprospělo 6 žáků, 34 žáků prospělo s vyznamenáním. Rovněž chování žáků bylo dobré. 62 žáků obdrželo během
roku pochvaly. Jen 2 žáci měli 2. stupeň chování.
Škola uspořádala 4 besedy s funkcionáři, 3 výstavy výkresů, 2 odpoledne sovětských pohádek, 8 filmových
představení, 5 exkurzí, 6 hudebních besídek, 2 loutková divadla, 33 rozhlasových relací, 2 tělovýchovné akademie,
3 výstavy knih, 2 výstavy obrazů.
Na brigádách odpracovali žáci 21 114 hodin, nasbírali 9 600 kg odpadových surovin, 40 kg léčivých bylin.
Po stránce zlepšení prostředí byly položeny ve 4 třídách parketové podlahy, dokončeny nátěry dveří
na II. stupni a u budovy I. stupně byl postaven nový drátěný plot.
Kino je jedním ze stálých zařízení, které plní funkci osvětovou. Rozvojem televize se i u nás podstatně
snížila návštěvnost, což se projevilo na skutečných tržbách proti plánovaným. Uskutečnilo se 180 představení, které
navštívilo 9 692 návštěvníků. Tržby dosáhly výše 18 536 Kčs. V tomto roce byl vzhled kina podstatně zlepšen.
Sál i předsálí byly nově vymalovány. Mezi sálem a přísálím byla postavena nová příčka. V sále bylo instalováno
182 nových sedadel. Náklad na ně přesáhl 15 000 Kčs.
Činnost knihovny se v tomto roce rozšířila. Do knihovny přibylo 250 svazků, vyřazeno bylo 87 svazků.
V knihovně je nyní 2 246 svazků. Celkový počet výpůjček dosáhl 6 589, to je 5,4 na jednoho obyvatele. Počet
čtenářů stoupl na 263, z toho mládeže 171. Knihovna uspořádala 8 besed o knihách a jednu relaci do místního
rozhlasu. Knihovna byla přihlášená do krajské soutěže „Budujeme vzornou knihovnu“. Naše knihovna získala čestné
uznání a věcnou odměnu v hodnotě 500 Kčs.
Tělovýchova u nás nezaujímá takové místo, jak bychom si představovali. Vážným nedostatkem je, že mládež
od 15 do 25 let tělovýchovu neprovozuje. O tělovýchovu se staraly TJ Baník a ZDŠ. V Baníku je hlavním oddílem
fotbalový oddíl, který byl účastníkem 4. třídy. Po první polovině soutěže byl na 3. místě. Oddíl se zúčastnil tří
pohárových turnajů. Z přátelských zápasů se památným stal zápas, který se konal ke Dni horníků 9. září. Zápasu
se zúčastnil černošský student z Olomouce, z republiky Mali. Je pravděpodobné, že to byl první černoch,
který navštívil Medlov.
Ve spolupráci se ZDŠ byly uspořádány dvě tělovýchovné akademie za účasti význačných reprezentantů
ČSSR ve sportovní gymnastice a atletice. Na jaře přijeli členové TJ Slovan Olomouc: Oskar Vrbenský, bratři
Krbcové a Jan Waisr. Na podzim (5. 11. 1961) přijeli: Eva Bosáková (zlatá olympijská medailistka z OH 1960
v Římě) a Jiří Skobla, reprezentant ve vrhu koulí (bronzový medailista z OH 1956 v Melbourne).
Práce místní jednoty Československého svazu požární ochrany vykazuje jen průměrnou činnost.
K předcházení požárů byly provedeny preventivní prohlídky komínů u 165 obytných budov, 68 zemědělských
objektů a 9 menších provozoven. Na údržbě vodních zdrojů a zbrojnice odpracovali členové 438 brigádnických
hodin. Během roku bylo provedeno ve spolupráci s JZD 12 tematických cvičení a 2 námětová. V tomto roce vznikly
dva požáry zaviněné neopatrností. První vznikl vysypáním horkého popela ke hnojišti. Požár byl uhašen bez škody.
Druhým požárem byl požár salaše JZD, který zavinili dva žáci ZDŠ. Způsobili škodu 18 000 Kčs.
Druhým našim velkým podnikem jsou RD (Barbora). Podnik dobře plnil úkoly a celoroční plán překročil
o 500 tun železné rudy. Po stránce zlepšení byla zavedena automatika čerpání, vrátková doprava, mechanické čištění
vozíků, nová vrtací kladiva, nový drtič. Po požáru starých šaten byla vybudována nová sociální zařízení. Na závodě
bylo dobře rozvíjeno zlepšovatelské hnutí. Během roku bylo podáno 39 zlepšovatelských návrhů. Úspora činí
23 000 Kčs. Na odměnách bylo vyplaceno 2 700 Kčs. Po stránce péče o pracující dostali zaměstnanci 3 poukazy
na rekreaci do zahraničí (2x Maďarsko, 1x Bulharsko), 30 poukazů na domácí rekreaci, 8 poukazů na léčení
a 4 poukazy na auta. V tomto roce byl provoz rozšířen na Větrnou jámu a pokračovalo se v geologickém průzkumu
na lazecké silnici.
Pavel Pospíšil – kronikář obce
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