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Slovo starosty
Hody v Medlově opět zvedly laťku hodně vysoko
Již tradičně jsme poslední červnovou sobotu zasvětili hodům v Medlově. I tentokrát čekal
na návštěvníky bohatý kulturní program a tradiční gulášová ochutnávka od našich spolků. Poprvé za dobu
5 let, co tuto soutěž pořádáme, zvítězili „borci kuchaři“ Mysliveckého sdružení Medlov. Právem jim byl
předán putovní pohár za „Nejlepší guláš 2015“. Nutno podotknout, že ve velmi těsném závěsu za nimi
zaostal loňský vítěz TJ Medlov. Soutěž v pojídání povidlových knedlíků oproti minulému roku žádné
překvapení nepřinesla. Ve všech kategoriích zvítězili loňští vítězové, a to: v kategorii mužů Libor Heinz,
v kategorii žen Jolana Suchá a v kategorii juniorů Jiří Valenta. Novinkou letošního ročníku byla soutěž
o nejhezčí a nejchutnější koláček – o tom se ale zmiňujeme na jiném místě tohoto čísla zpravodaje.
Snad si každý z bohatého hudebního programu vybral svého oblíbeného interpreta a příjemně se
pobavil. Hitem letošního ročníku bylo jistě vystoupení rockové skupiny Argema, která v téměř
tříhodinovém koncertě odvedla naprosto profesionální výkon. Za organizaci letošních hodů se patří
poděkovat členům a příznivcům SK Králová a místním volejbalovým nadšencům, kteří pro přítomné hosty
připravili tradičně bohaté, a nutno podotknout i velmi chutné, občerstvení. Již dnes se můžeme těšit na další
ročník hodů s novými hudebními překvapeními.
Ing. Jan Zahradníček, starosta obce

RADNICE informuje
 Svoz plastového odpadu proběhne v úterý 4. srpna 2015 a 1. září 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.

*****
Uzavření pošty pro veřejnost v období prázdnin
Z důvodu čerpání dovolené pracovnice pošty v Medlově bude do pátku 17. 7. 2015 pošta uzavřena.
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Jubilanti v měsíci červenci:
Dragounová Jindřiška
Trnka Josef
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Smyčka Antonín
Pavelková Irena
Vrzal Pavel
Urban Hynek
Gregovská Alžběta
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Medvecová Jarmila
Štěpáníková Alena
Hájková Růžena
Dragounová Anna
Švestková Květoslava
Peňázová Jiřina
Kopřivová Květoslava
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Jubilanti v měsíci srpnu:
Pazderová Jarmila
Janků Růžena
Jonášová Božena
Pavelková Marie
Navrátil Milan
Běhalová Jarmila
Laurinová Irena
Hroch Milan

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

*****
Úmrtí

Opustil nás pan Ján Búšfy z Králové.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

*****
Poděkování

Děkuji všem přátelům, spoluobčanům a známým za projevy soustrasti, slova útěchy, květinové dary
a za účast na posledním rozloučení s panem Jánem Búšfy.
Za rodinu - manželka Marie Búšfyová

*****
Vzpomínka

Dne 12. 7. 2015 vzpomeneme šesté smutné výročí od tragické nehody na pana Libora Válka.
Odešel, jak si osud přál, ale v naších srdcích žije dál.
S láskou vzpomínají rodiče, sestra a ostatní příbuzní

*****
Poděkování
Děkuji touto cestou paní Štěpánce Vyroubalové a jejímu synovi Františkovi za účinnou a obětavou pomoc při
ošetřování paní M. Š., zraněné při střetu a následném pádu z kola - do doby, než přijela odborná lékařská záchranná služba.
Jejich nezištného přístupu si vážím proto, že okamžitě jednali, zatímco mnozí bohužel jenom přihlíželi.
Současně s poděkováním přeji Štěpánce a Františkovi hodně zdraví a mnoho šťastných dnů.
Marie Smolková

KULTURA
OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ TERMÍNU KONÁNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
Setkání seniorů se uskuteční v pátek 25. 9. 2015.

*****
Pohled do kroniky 23. část – rok 1962, I. část
Práce národního výboru pokračovala v zajišťování úkolů podle plánu. Rada měla 27 schůzí a plénum se sešlo
na 8 schůzích. Účast na zasedáních rady byla dobrá, jen poslanec V. Michálek se nemohl pro nemoc práce rady dva měsíce
zúčastnit. Horší byla účast některých poslanců na plenárních zasedáních. Tři poslanci se nezúčastnili sedmi jednání. Rovněž
práce komisí nebyla na výši. Dobře pracovaly komise pro ochranu veřejného pořádku, školská a kulturní komise a komise
sociálního a zdravotního zabezpečení. V tomto roce došlo ke změnám v národním výboru. V lednu se vzdala, z rodinných

důvodů, funkce poslance s. Ochránková. V březnu se funkce poslance a tajemníka vzdal s. Daněk. Národní výbor navrhl nové
kandidáty s. Jančovou a s. Domluvila, kteří byli v doplňovacích volbách 13. května zvoleni za nové poslance. 18. května byl
novým tajemníkem zvolen s. Domluvil. Dne 10. července zemřel poslanec Jaroslav Klabačka a 1. listopadu se funkce vzdala
s. Irena Kopecká, protože se přestěhovala do Olomouce. Na jejich místa byli zvolení s. R. Bahounek a Josef Berger ml.
Od 1. ledna byla zrušena obřadní síň, protože matrika byla přestěhována do Uničova. V obci se narodilo 22 dětí,
11 občanů zemřelo.
Z větších akcí národního výboru byla započata generální oprava č. p. 21 a výstavba protipožární nádrže u požární
zbrojnice. Obě akce budou dokončeny v příštím roce. Se souhlasem NV bylo v obci provedeno 43 stavebních akcí (opravy
fasád, nová stavba J. Janíček).
Mezi důležitá opatření NV patřilo usnesení z 29. 5. K zajištění zásobování masem a masnými výrobky, které skoro
odstranilo fronty před prodejnou masa (300 g masa na osobu a 100 g uzenin na osobu).
Začátkem prosince došlo k uzavření pohostinství Jednoty v Zadním Újezdě pro manko při inventuře.
V letošním roce byly Okresním národním výborem v Olomouci ustanoveny trojice obcí, které navzájem hodnotily svou
práci. Naše obec byla zařazena do skupiny s Troubelicemi a Újezdem. Po všech hodnoceních se na I. místě umístily Troubelice,
na II. místě Újezd a na III. místě Medlov. Ačkoliv výsledky soutěžení nebyly pro Medlov příznivé, činnost funkcionářů NV
a JZD se v podstatě nezlepšila, aby se to ke konci roku projevilo v lepších výsledcích.
Hospodaření obce:
Příjmy plán:
574 400 Kčs
Skutečnost příjmy: 579 750 Kčs
Plán výdaje:
574 400 Kčs
Skutečnost výdaje: 533 717 Kčs
Odvod do vyššího rozpočtu:
278 690 Kčs
Odvod do v. rozp.: 271 690 Kčs
Činnost výboru žen byla po celý rok pasivní. Jedinou akcí, kterou zajišťoval, byl MDŽ. Zásluhu na nečinnosti má
předsedkyně a národní výbor. Nečinnost výboru mlčky přecházeli.
Rovněž „Aktiv pro občanské záležitosti“ vykazoval v tomto roce nepatrnou činnost. Přesunem matriky do Uničova
ztratil aktiv hlavní náplň a na jinou se dosud nezaměřil.
Letošní rok znamenal pro JZD rok značných obtíží. JZD se potýkalo s problémy s nedostatkem jadrných krmiv, slámy
a siláže i s problémy organizačními. 20. 2. byl zvolen do čela JZD s. Josef Langr. Dne 10. května vstoupili do JZD poslední dva
větší samostatně hospodařící zemědělci, Ladislav Vepil (8 ha) a Rudolf Lupečka (7,5 ha). Tím byla socializace vesnice téměř
ukončena.
Ve stavu škol nedošlo k žádným změnám. V mateřské škole zůstal učitelský sbor a personál nezměněn. Počet
zapsaných dětí činil 35 dětí. V době zemědělských prací (1. 5. – 30. 11.) se počet dětí zvýšil na 54. Po tuto dobu byla přijata na
výpomoc s. Marta Kábrtová z Medlova, jejíž odměnu platilo JZD. Družstvo rovněž vozilo do mateřské školy děti družstevníků
ze Zadního Újezdu. Zdravotní stav dětí byl dobrý až do podzimu, kdy se vyskytlo několik infekčních onemocnění. Při mateřské
škole je v provozu stravovna, která má průměrně 75 strávníků. Vedle dětí a žáků školy se zde také stravují učitelé. Na začátku
roku onemocněla kuchařka paní Protivánková a následně 5. září odešla do důchodu. Vedoucí kuchařkou se stala paní Buchtová,
Za pomocnici byla přijata paní Sedláčková. Nedostatkem je, že jídelna není vybavená vhodným nábytkem pro žáky ZDŠ
prostorově také nevyhovuje. Do ZDŠ nastoupilo 1. září 335 žáků a žákyň, což je dosud nejvyšší počet. Na I. stupeň chodilo
123 žáků, na II. stupeň 212 žáků. V učitelském sboru došlo k několika změnám. Z naší školy byli přeloženi 4 učitelé.
Na základní vojenskou službu nastoupil Miroslav Pytlíček. Na naší školu přišli od 1. září: s. Jana Hromádková z Nového Jičína,
Jiří Redl z Bruntálu, C. Šenková z Oskavy, všichni na II. stupeň. Na I. stupeň nastoupila Jana Novotná. 9. září nastoupila
učitelka matematiky Eva Dostálová ze Šternberka, 5. října nastoupili na školu soudruzi František Partsch z Lašťan a Jaroslav
Trefil ze Šternberka. Ve školním roce 1961/62 neprospělo 12 žáků. 50 žáků prospělo s výborným prospěchem. V chování se
projevily menší nedostatky i dobré příklady (73 pochval, 6 třídních důtek, 6 ředitelských důtek, dva žáci měli snížený stupeň
z chování). Vnitřní úprava budov se opět zlepšila. Na I. stupni byly vymalovány třídy a položeny parkety. Na II. stupni byla
zřízena v přízemí šatna. Opraveno bylo osvětlení ve sklepě a vyměněny 4 záchody. Na II. stupni bylo vymalováno 5 učeben,
šatny a chodby. Parkety byly položeny v 9. třídě, v části chodby a učitelském bytě. Ve třídách bylo zavedeno rozhlasové
zařízení.
Pokračování v příštím čísle zpravodaje.
Pavel Pospíšil – kronikář obce

*****
V rámci Medlovských hodů se občané Medlova a přilehlých obcí mohli letos poprvé zúčastnit soutěže o nejlepší hodový
koláč. Své pekařské umění předvedly: paní Jiřina Bittnerová, Věra Jonášová, Květoslava Konrádová, Anna Ochránková, Pavla
Tomanová, Zdeňka Urbánková, Helena Vašíčková a Jaroslava Zatloukalová. Návštěvníci mohli ochutnat i nesoutěžní
bezlepkové koláče paní Veroniky Zahradníčkové. V hodnotící komisi byli představitelé spolků obce Medlov a základní školy.
Své body dávali za vzhled a za chuť. Vybrat nejlepší koláč bylo opravdu těžké, ale nakonec vítězný pohár obdržela paní
Konrádová z Medlova, na druhém místě se umístila paní Ochránková taktéž z Medlova a na místě třetím paní Vašíčková ze
Zadního Újezdu. Byla udělena i mimořádná cena za originalitu, a to paní Bittnerové. Všem vítězkám gratulujeme a všem
zúčastněným tímto moc děkujeme.
Za členky kulturní komise Mgr. Helena Vašíčková

Dětský den
SRPŠ při ZŠ a MŠ v Medlově pořádalo dne 13. 6. 2015 dětský den, kde celý výtěžek
se chystáme použít, tak jako každý rok, na potřeby dětí ze Základní a Mateřské školy
v Medlově.
Na jeho organizaci se podílely také ostatní spolky z Medlova: SDH Medlov,
TJ Medlov, Myslivecké sdružení, AMK Medlov a SK Králová. Letošní rok, jsme poprvé
pozvali známého umělce Pavla Nováka se svým vystoupením pro děti. Připravil si pro ně
soutěže, o které byl velký zájem. Když děti prošly všechny stanoviště, čekaly na ně hodnotné
dárky v podobě hraček a různých přívěsků. V průběhu jeho vystoupení nám zazpíval spoustu
svých krásných písniček. Pro děti jsme mimo jiné měli nachystaný i další program.
Během dne si děti mohly zastřílet s vojáky airsoft, prohlédnout sanitku záchranné služby
a ptát se na vše co je zajímá. Dále si mohly nechat namalovat jakýkoliv obrázek na svůj
obličej. Pan Kopeček nám zapůjčil skákací hrad, na kterém bylo stále plno. Letos poprvé jsme
měli také aquazorbing, o který byl velký zájem. Děti si mohly vyzkoušet chodit v obrovských
koulích po vodě. Podle reakcí všech zúčastněných dětí se jim to moc líbilo. Zástupci ZKO Uničov k nám přijeli se svými
psy, aby nám předvedli ukázky agility, sportovního a záchranářského výcviku. Bylo zajímavé se dívat, co všechno jsou
psi schopni se naučit pod odborným vedením. Především záchranářský výcvik psů je důležitý, pro záchranu lidí ze sutin
nebo z laviny. Za ukázky jim děkujeme.
Na závěr dětského dne proběhl druhý ročník „Medlovského slavíčka“, který byl opět ve dvou kategoriích. Přihlásilo se
více dětí než v loňském roce, což svědčí o tom, že naše děti nemají strach ukázat všem, jak dovedou zpívat. Věřím tomu,
že příští rok bude účast ještě větší.
Musím říci, že nebýt našich sponzorů, nemohli bychom uspořádat dětem tak krásný den. Sponzoři dětského dne (seřazeno
dle abecedy, ne podle toho kdo nejvíce přispěl: Autodoprava KAMTRANS s.r.o., Dragoun O. Medlov, EKO-UNIMED
Medlov s.r.o., Hospůdka pod Lípou, Hračky Petr Hrdlička, JONAS SPEED, s. r. o., Elektromont - Josef Bednařík, elektro
Michal Kuchař, kadeřnictví Šinclová, kadeřnictví Marešová,
klempířství Kopeček, klempířství Miroslav Bittner, Královská
obchodní, s. r. o. Uničov, MARTECH Holding a.s. Uničov, MELITES,
spol. s r.o., MESPOL Medlov, a.s., Obec Medlov, Podlahářství David
Janča, Pohostinství Medlov, M. Bednaříková, Smrček Miroslav půjčovna elektronářadí Troubelice, Suchomel Marek, T-Mobil systems
s.r.o., VHH Thermont, s.r.o. Všem sponzorům moc děkujeme.
Na závěr bych chtěla poděkovat především rodičům, kteří se
podíleli na přípravě a na průběhu dětského dne. Každá pomoc se počítá
a dělá den hezčí. Doufám, že se Vám dětský den líbil a za rok se opět
uvidíme na dalším již devátém ročníku dětského dne.
Jitka Jančová, za SRPŠ při ZŠ a MŠ v Medlov

Společnost O2 Czech Republic
a.s. pro naši obec nově zajistila
posílení rychlosti internetu.
Můžete využít novou nabídku
vysokorychlostního
internetu
a nejlepší kabelové televize,
kdy je možné sledovat programy
až 30 hodin zpětně až na
6 zařízeních.
Během těchto dní Vás navštíví
pracovník společnosti O2
a poskytne bližší informace.
Obecní úřad byl o aktivitě
společnosti O2 informován.
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