ročník 25, číslo 7, září 2015

Slovo starosty
O tom, že i koníček přináší své překvapení, by nám jistě mohl říci pan Josef Šrom z Medlova. Své vášni
– rybaření – se totiž věnuje téměř celý život. A právě letos se mu podařilo ulovit rybu, o které sní nejeden takto
zapálený rybář. Sumce o velikosti 184 cm a váze 53 kg totiž nepotkáte jen tak každý den. Vytáhnout takového
„macka“ z vody je pak také pořádný kus umění. Jak říká šťastný lovec „… bez kvalitního rybářského náčiní to
je prakticky nemožné“. Zájem o tento úlovek projevila i ČT, která do Medlova přijela udělat krátkou reportáž.

Střípky z investičních aktivit obce:
Přestavba za účelem propojení sálů Obecního domu v Medlově je v plném proudu a koncem měsíce září
by mělo být hotové dílo předáno. Propojením sálů dojde nejen k rozšíření kapacity, ale v prostoru baru budou
nově vytvořeny nové skladovací prostory. Další připravovanou akcí, která bude zahájena přibližně v polovině
tohoto měsíce, je vybudování malého parku za budovou starého obecního úřadu. Jde o první část přestavby
celého jádra obce, která by měla být započata a dokončena v příštím roce.

Ing. Jan Zahradníček, starosta obce

RADNICE informuje
 Svoz plastového odpadu proběhne v úterý 29. 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.

*****
Vyhlášení výběrového řízení
na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení
FRB - obce Medlov
Rada obce Medlov prostřednictvím Obecního úřadu v Medlově
vyhlašuje
dle Zásad č. 1/2014 obce Medlov
2. kolo výběrového řízení na poskytnutí půjček z FRB na území obce Medlov pro rok 2015.
Termín podání žádostí o půjčku je stanoven do 30. října 2015.
Zásady č. 1/2014 obce Medlov a formuláře žádostí o půjčku si lze vyzvednout v úřední dny
v kanceláři Obecního úřadu v Medlově.
Informace o podmínkách poskytnutí půjčky z FRB podá:
Marcela Berger Smrčková, Obecní úřad Medlov, telefon: 585 031 046 nebo 724 242 086.

*****
Během září se uskuteční cvičení vojenského letectva
České nebe v září neobyčejně ožije. Naše armádní letectvo bude se svými 17 spojenci z NATO
nacvičovat spolupráci mezi piloty a návodčími. „Létat se bude od pondělí 7. do pátku 18. září denně
od 9 do 23 hodin. Lety v nočních hodinách budou omezeny jen na minimální potřebný počet,“ uvedl v dopise
adresovaném starostovi Uničova řídící cvičení Ample Strike 2015 plukovník generálního štábu Miroslav
Svoboda. „Cílem společného výcviku aliančních jednotek bude především sladění činnosti pilotů taktického
letectva s činností předsunutých leteckých návodčích při podpoře pozemních operací,“ dodal.
Samotné simulace bojových operací proběhnou ve vojenských prostorech Libavá, Náměšť nad Oslavou,
Bechyně a Boletice. Uničovsko leží na okraji tranzitního koridoru a lze tudíž předpokládat, že nebude leteckým
provozem výrazněji zasaženo.
Podrobnosti o cvičení jsou na webu 22. základny vrtulníkového letectva http://www.lznamest.army.cz.
(zdroj: uničovský zpravodaj)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci září:
Mučičková Dobroslava
Hübl Stanislav
Neumannová Růžena
Pavelková Marie
Navrátil Milan
Běhalová Jarmila

Medlov
Hlivice
Medlov
Hlivice
Hlivice
Medlov

90
82
79
82
81
79

let
let
let
let
let
let

Medvecová Jarmila
Štěpáníková Alena
Hájková Růžena
Dragounová Anna
Švestková Květoslava
Peňázová Jiřina

Medlov
Z.Újezd
Králová
Medlov
Medlov
Králová

78
76
76
73
72
71

let
let
let
let
let
let

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

*****
Úmrtí

Opustili nás pan Miroslav Dostál z Hlivic, pan Miroslav Hanák z Medlova
a paní Jindřiška Dragounová z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

KULTURA
OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ TERMÍNU KONÁNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
Setkání seniorů se uskuteční ve čtvrtek 8. 10. 2015.
Z důvodu probíhajících stavebních úprav na Obecním domě v Medlově muselo dojít k posunutí termínu konání
setkání seniorů. Podrobné informace budou včas zveřejněny na letácích.
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Kultura - informace Kruhu přátel hudby
Měsícem září se otevírá koncertní sezóna období 2015-2016. Přesto, že k návštěvě a poslechu koncertů
vážné hudby přetrvává u některých občanů stále poněkud vlažný přístup a návštěvu koncertů považují
za ztracený čas, je naopak mnoho takových, kteří se na koncerty těší a vítají takto možnost poznat osobně
umělce věhlasných jmen, které dosud znali jen z médií - rozhlasu, či televizní obrazovky.
Těmto příznivcům koncertů jistě udělá radost, že pozvání k účinkování v naší obci v této sezóně přijali umělci,
kterým se běžně dostává pozvání na turné po celém světě a bývají hosty na nejvýznačnějších světových
koncertních pódiích.
Již první koncert sezóny je opravdu výjimečný, poněvadž na něm vystoupí náš jednoznačně nejlepší houslový
virtuos Ivan Ženatý, který po několikaletém působení v Drážďanech přesunul svoje profesní působení do USA
a do České republiky se vrací na krátké návštěvy a na dohodnutá vystoupení. Klavírní doprovod zajistí tentokrát
neméně vynikající umělkyně - americká klavíristka Sandra Shapiro.
Tento úvodní koncert sezóny se bude konat ve čtvrtek 24. září v 17.00 hodin v kulturním sále
na Obecním úřadě v Medlově.
Další koncerty sezóny budou rovněž velmi zajímavé. V říjnu se budeme těšit na dva koncerty, z nichž
na prvním si poslechneme zpěv s klavírním doprovodem a další bude ve složení kytara a flétna.
Taktéž v dalších následujících měsících to budou zajímavé koncerty, ale především setkání se světově
proslulými umělci.
Srdečně proto zveme všechny hudební příznivce, ale pochopitelně i další občany, kteří jistě přivítají
možnost osobního poznání význačných umělců a současně poslechu hudby, která nezatěžuje,
ale naopak - v mnoha ohledech uklidňuje.
za KPH Medlov - Libuše Veselková

*****
Pohled do kroniky 24. část – rok 1962, II. část
Rok 1962 se po stránce osvěty ukázal poklesem osvětové činnosti masových složek a Osvětové besedy,
která se spokojila jen s registrací akcí. Bylo vzpomenuto všech významných výročí MDŽ, 1. máje, 9. května,
10. výročí založení JZD, VŘSR. Uspořádáno bylo 8 tanečních zábav, 1 loutkové divadlo, 4 výstavy obrazů,
2 besedy, 4 výstavy knih, 30 rozhlasových relací. Vydávány jsou Vesnické noviny. Vážným nedostatkem byla
stagnace divadelního kroužku, který letos nenacvičil ani jednu divadelní hru. V obci se konal běh Mladé fronty
a fotbalový turnaj za účasti mužstev z Hrabové, Tvrdkova a Oskavy. Vítězem se stalo domácí družstvo a získalo
cenu, kterou věnoval Národní výbor. 27. června pořádala škola sportovní odpoledne, které zahrnovalo sprinterský
dvojboj a turnaj ve vybíjené. Žáci školy se zúčastnili soutěží v odbíjené, kopané, lehké atletice a cyklistice,
kde dosáhli největších úspěchů. V okresním přeboru obsadili 1., 4. a 6. místo. Vítězem se stal Jaroslav Šenk žák
8. třídy.
Činnost sportovního oddílu TJ Baník byla hlavně zaměřena fotbal, kde vykazuje dobrou činnost. V jarním
kole skončil oddíl mužů na 3. místě. Dorostenci skončili na 5. místě. V podzimní části muži neprohráli ani jeden
mistrovský zápas a s náskokem 3 bodů jsou na prvním místě tabulky s 18 body. Během roku sehráli 15 přátelských
zápasů, z nichž 5x vyhráli, 1x remizovali a 9x prohráli. Největším nedostatkem je, že se naše mládež od 15 do 20 let
málo aktivně zapojuje do cvičení.
Dříve dobře pracující skupina Československého červeného kříže ochabla ve své činnosti. Ze zdravotnických
zařízení zůstala v obci jen poradna pro matky a kojence. Lékařská ordinace byla koncem roku zrušená.
Provoz kina byl během roku plynulý a celkem dobře plnilo svoji funkci. Kino navštívilo 10 739 osob. Tržby
dosáhly částky 20 557 Kčs. V listopadu byl v kině nainstalován nový promítací přístroj v ceně 26 000 Kčs.
O knihovnu se v prvním pololetí starala s. Jarmila Štefková. V druhém pololetí se knihovnicí stala
s. Rozsívalová. V tomto pololetí byla činnost knihovny slabá, neboť knihovna byla 4 měsíce zavřená. Dlouhé
období, kdy byla knihovna zavřená, se projevilo poklesem počtu čtenářů. Nekonaly se ani žádné besedy o knihách.
Činnost místní požární jednotky byla na průměrné úrovni. Během roku byla provedena preventivní požární
prohlídka. Každý měsíc prováděla jednotka námětová cvičení. Členové jednotky také spolupracovali na budování
požární nádrže. Nejvýznamnějším podnikem bylo okrskové soutěžní cvičení za účasti 29 družstev. Mužstvo mužů
a mladších žáku zvítězilo.
Uplynulý rok byl pro závod Barbora velmi úspěšný. Během roku soutěžily kolektivy a celý závod na počest
12. sjezdu KSČ a zavázaly se splnit celoroční plán těžby do 14. prosince a navíc vytěžit 3 000 tun. Hned první
čtvrtletí bylo překročeno o 1 000 tun. Nejvyšší těžby bylo dosaženo 22. března. Vytěženo bylo 350 vozíků. Den
horníků byl radostně oslaven. Vyznamenáni byli s. Motlíček a s. Josefik. Obdrželi „Řád Rudé hvězdy“. Soudruh
Heinz převzal řád „Za pracovní věrnost“. Za úspěšné splnění plánu a závazku byl závodu udělen čestný titul „Závod
12. sjezdu KSČ“. V letošním roce převzal závod budovaný důl Josef v Králové od geologického průzkumu, aby důl
dokončil a zahájil v něm těžbu. Závod prováděl také další vlastní geologický průzkum.
Pokračování v příštím čísle zpravodaje.
Pavel Pospíšil – kronikář obce
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Ukončení školního roku kroužků Mladých ochránců přírody
Jelikož se děti navštěvující myslivecké
kroužky po celý rok většinou učí a připravují
na místní a okresní kola Zlaté srnčí trofeje,
naplánovali jsme pro ně již čtvrté slavnostní
ukončení školního roku spojené s přespáním
na chatě MS Medlov v Zadním Újezdě.
V letošním roce bylo toto přespání
naplánováno jako dvoudenní s nástupem v pátek
a ukončením v neděli dopoledne. Účastníky této
akce byli členové kroužku Koloušci z Vln,
Liščata z Medlova a členové turistického kroužku
ze ZŠ Medlov - celkem se této akce zúčastnilo
na třicet dětí. Páteční odpoledne bylo věnováno
přípravě k přenocování, možnost byla spát
ve vlastním stanu, na chatě nebo někteří využili
možnosti přespání u tepla táborového ohně.
Po té jsme postavili dětem skákací hrad, který
nám zapůjčila firma Klempířství Kopeček, které tímto srdečně děkujeme, neboť se na něm děti skutečně
vydováděly. A protože tolik strávníků je třeba taky řádně nasytit, byly pro ně připraveny špekáčky, párky
v rohlíku, guláš, nudlová polévka a svíčková. V sobotu dopoledne děti absolvovaly lesní pedagogiku,
kterou je prováděla studentka SLŠ v Hranicích Terezka Pokorná a na odpoledne pro ně pan učitel Mautner
přichystal orientační pochod podle mapy a azimutu.
Vyvrcholením celé akce bývá již tradičně noční les spojený se stezkou odvahy. Bylo nutné počkat
na tmu a dle inspirace získané na kurzu vedoucích kroužků v Hranicích, připravit několik stanovišť
s jednoduchými otázkami, na které děti potom po ukončení trasy odpovídají, rozmístit do úkrytů k jednotlivým
stanovištím myslivce s vábničkami a mohlo se začít. Děti vyzbrojené baterkami ve dvojicích, aby se moc
nebály, vyrážely s menším časovým odstupem na stezku. Na jejím konci je Terezka odchytávala a zpovídala
z toho, co děti viděly a co si zapamatovaly. Těžko jsme je potom plné zážitků dostávali na kutě. V neděli ráno
po budíčku děti posnídaly a rodiče si je postupně unavené, ale spokojené odvážely domů.
Závěrem bychom chtěli poděkovat za podporu Obecnímu úřadu Medlov, MS Medlov, firmě Klempířství
Kopeček, MELITES Medlov a EKO-UNIMED Medlov bez jejichž pomoci by jsme tuto akci v takovém
rozsahu nemohli realizovat. Všem zúčastněným se na chatě líbilo, počasí vzhledem k předpovědi také vyšlo
a tak si myslíme, že závěrečná tečka za kroužkovským rokem se vydařila a všichni zase za rok na shledanou!
Ing. Josef Juráš vedoucí kroužku

*****
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Pojďte si hrát s Meteorem
V sobotu 22. srpna proběhlo v hlivickém areálu „Na Bahňáku“ v trochu netradičním termínu sportovní
odpoledne pro děti i dospělé „Pojďte si hrát s Meteorem“. Tropická srpnová vedra si dala naštěstí krátkou přestávku,
takže 111 soutěžících dětí i jejich dospělý doprovod si mohlo odpoledne pěkně užít. Na děti čekalo 13 soutěžních
disciplín, za které byly odměněny různými sladkostmi. Po absolvování soutěží následovalo klání výtvarné. Díky
štědrosti sponzorů i toto bohatě odměněné. Hrací karta každého z dětí se pak ocitla v tombole plné hraček, a proto
nikdo neodešel bez nějakého plyšáka, panenky, pušky či autíčka. Zbytek odpoledne děti proskákaly na skákacím
hradě, vyválely se v hasicí pěně nebo projezdily na koních živých či pod kapotou. Mohly si také zblízka prohlédnout
hasičské auto a sanitku rychlé záchranné služby. Velký zájem byl i o malování na obličej. Slečna „tatérka“ byla
opravdu šikovná.
To srpnové odpoledne soutěžili také dospěláci, i když v jiných disciplínách. Jejich utkání v přetahování
lanem, skákání v pytli, vrhu pneumatikou a v zvláště oblíbeném pití litovelské jedenáctky na čas se vyznačovala
stejným zaujetím jako u soutěžících o generaci mladších. A stejně jako děti byli i oni odměněni. Tu pivem, tu štanglí
salámu. Plyšáci na ně zkrátka nezbyli.
Celé tohle odpoledne by se nemohlo konat bez obětavých pořadatelů a štědrých sponzorů. Všechny ty
hračky, sladkosti, odměny pro dospělé, skákací hrad, koně živí i pod kapotou jsou projevem přízně lidí, kterým se
líbí, co v Hlivicích děláme. Moc jim za to děkujeme. Seznam sponzorů je dlouhý. Předem se omlouvám za zkrácení
názvů firem, snad si každý správně dosadí ta správná jména a tváře. Naši akci podpořili: ADAM Velkoobchod,
Al-Namura Praha, Auta z EU Olomouc, Autoopravna Krump, BENSTAR Ostrava, Coca-Cola ČR, CTS Olomouc,
EKO-UNIMED Medlov, Evžen Šafář, HONMAR trade Olomouc, HOPAX Červenka, Imperial Tobacco,
J+M Hýblovi, Japan Tobacco, Jaroslav Šenk, Jaroslav Tylšar, Jiří Jelínek, Jiří Valenta, Jonas Speed, Karlovarské
minerální vody, Klempo Kopeček, Krásná auta Střelice, Krejzlíkovi Hlivice, KV MOTOR TEAM Olomouc,
Květinka SEN Litovel, Letiště Oáza Dětřichov, LITOVELSKÁ LESNÍ, L. Milinovský Červenka, Martin Mačák
transport Slatinice, MBV Pavel Barbořík, Melites Medlov, MESPOL Medlov, Obec Medlov, Oldřich Hut Litovel,
Pekařství P. Nakládal Litovel, PeMaP Přerov, PENTO Oil Praha, Pivovar Litovel, Plzeňský Prazdroj, PROKON
Pik + Spurný, První litovelské stavebniny, Radek Dopita, Smíšené zboží Pavelkovi, Škopovi Hlivice, The Candy
Plus Sweet Factory, Vladislav Voříšek Litovel, Würth s.r.o., ZA-KA K. Zavadil Litovel a ZODV Újezd u Uničova.
Dík patří téměř čtyřem desítkám pořadatelů. Zabavit, nakrmit a napojit skoro 200 lidí dá fušku. Sehnat
sponzory, přichystat a zase uklidit areál. Za tím jsou ukryté desítky hodin práce. Hodně potěšitelný je i fakt,
že se zapojili i lidi, kteří už v Hlivicích nějaký čas nebydlí.
Letos poprvé mohli návštěvníci sportovního odpoledne zakoupením různých výrobků podpořit nadační fond
Šance onkoláčkům. Název fondu asi nemusíme dál rozvádět. Paní Kamila Janků, která se ve fondu angažuje, na
svém „fejsbukovém“ profilu za vybrané peníze moc děkovala. Snad jí nebude vadit, že její dík tlumočíme i v tomto
článku.
Nakonec našeho příspěvku už jenom tolik. Letos se na hlivickém hřišti uskutečnily tři akce: májová vatra
(130 lidí), Bahňák Cup (to samé), Pojďte si hrát s Meteorem (200 účastníků). Areál máme pěkný, ale zoufale málo
vybavený. Chtělo by to opravy i úpravy. Často se nás ptají nejen mladé maminky: A co děti? Mají si kde hrát?
Za Meteor Hlivice Alexandr Pavelka

*****
Přiblížení činnosti SDH Medlov…
Závěr sezóny se členům SDH Medlov pomalu blíží.
Stále se však připravují na soutěže, které je ještě čekají.
Jde hlavně o závěrečnou soutěž seriálu Tohatsu Fire Cup,
která se uskuteční 19. září 2015 společně se soutěží Biomac
Hanácké extraligy v Olomouci na atletickém stadionu
Lokomotiva.
V červenci sbor pořádal noční pohárovou soutěž.
Této soutěže se zúčastnilo 35 družstev, což je na pohárovou
soutěž vysoké číslo. Z takového počtu máme vždy radost.
Velkým překvapením byl příjezd soutěžního družstva mužů
SDH Hrobice (Pardubický kraj). Na soutěži měla
zastoupení také družstva ze Šumperska, z Rýmařovska
a Bruntálska. Vítězná místa obsadilo družstvo mužů z Ludéřova a družstvo žen ze Svésedlic. Jako každý rok
věnovala rodina Válkova věcné ceny pro vítězná družstva. Velmi si tohoto projevu vážíme a moc děkujeme…
Během léta se také pořádalo každý pátek letní promítání. Stejně jako minulý rok jsme vsadili na domácí
bramboráky. Těší nás, že i tento rok se přišli občané Medlova, ale i lidé z okolí pobavit právě na naše „letní
kina“. Můžeme slíbit, že se „kina“ budou konat i příští léto.
Členové SDH Medlov
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1. představení Divadelní sezóny 2015 - 2016

Městské kulturní zařízení Uničov
FRANKIE & JOHNNY
středa 14. října v 19 hodin
Vstupné: 280 Kč, 260Kč a 240 Kč
Terrence McNally
UA Pierot Praha
režie: Petr Kracik
Krásný a uvěřitelný příběh o začátku jedné lásky…
I když už máte za sebou kousek života a několik zklamání,
pořád je naděje! Johnny se právě vrátil z vězení a našel
si práci v malé newyorské restauraci, kde pracuje i Frankie.
A právě otevřeně prostořeká číšnice ho okouzlí. Jednou večer
spolu náhodou skončí v posteli. A je tady obyčejně
neobyčejné ráno. Zatímco Frankie vše považuje za drobnou aférku, protože zklamání z mužů zažila už dost, Johnny se
zamiloval. V první chvíli se zdá, že jejich vztah nemůže fungovat. Ani jeden nejsou už nijak mladí. Ona má za sebou
několik nepovedených lásek. On rozpadlé manželství.
Po sérii vtipných slovních přestřelek a klasických
nedorozumění svitne jakási naděje. Že by ti dva měli ještě šanci…?
Obsazení: Tereza Kostková a Aleš Háma

*****
MANDARÍNKOVÁ IZBA
středa 25. listopadu v 19 hodin
Vstupné: 300 Kč, 280 Kč a 260 Kč
Robert Thomas
Gedur kolektiv Bratislava
režie: Ľubomír Vajdička
Komedie plná francouzského espritu a šarmu nabízí vtipné
jednoaktové příběhy s překvapivým, někdy přímo
detektivním závěrem. Malý pařížský hotýlek, čtyři herci,
mnoho postav, kaskáda převleků, osvěžující humor.
Výjimečná inscenace, která již 17 sezon skvěle baví nejen
bratislavské publikum.
Obsazení:
Maroš Kramár, Zuzana Tlučková,
Pavol Topoľský, Bibiana Ondrejková

*****
Placená inzerce č. 8/2015

Prodej a opravy počítačů
 nové i použité počítače
 okamžité řešení případných problémů
 v případě reklamace zapůjčení náhradních komponent i celého PC

Milan Kux – výpočetní technika
osobní počítače a počítačové sítě

telefon: 737 551 987
e-mail:
adresa:

Milan.Kux@seznam.cz
Troubelice-Lazce 77, 783 83
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