ročník 25, číslo 9, listopad 2015

Přeshraniční spolupráce pokračuje
V pondělí 26. října 2015 nás navštívila delegace z partnerské polské obce Borów, vedená starostou
p. Waldemarem Grochowskim. Předmětem jednání byla diskuze nad novými projekty, které obě obce budou
v novém programovacím dotačním období 2014-2020 připravovat. Dosud není vyhlášena výzva na podávání
nových projektů z Euroregionu, předpokládá se, že termín k přijetí žádostí bude cca na jaře 2016. Bylo
dohodnuto, že každá obec připraví svůj projekt se dvěma aktivitami. Aktivity se budou zaměřovat pro
spolupráci mezi dětmi např. společný lyžařský výcvik, či florbalový kurz, ale také pro kurzy dospělých osob,
opět v poznávání tradicí. Kromě přípravy projektů z dotace bylo dohodnuto, že na jaře 2016 vystoupí borowský
pěvecký sbor u nás v Medlově a v červnu 2016 přijede polská delegace na medlovské hody. Medlovská
delegace se v Borówě zúčastní na konci srpna tradičních dožínek a další aktivitou, která je v plánu je turnaj
mužů v kopané.
Přejme si, aby spolupráce mezi obcemi stále probíhala a o připravované aktivity by byl zájem z řad občanů.
Bc. Marcela Berger Smrčková

Foto z projektu Poznáváme tradice 12/2014

*****
Obecní úřad Medlov a Kulturní komise obce Medlov
Vás zvou
na

v neděli 29. listopadu 2015 v 16:30 hod.
u Obecního úřadu v Medlově
Vystoupení si připravili
trubači Vojta Konrád, Karolína Vrzalová a soubor rodičů a dětí MedHÚZa.
Pro děti budou připraveny perníčky, na zahřátí čaj a dospělí si budou moci zakoupit punč.

Srdečně zvou pořadatelé!!!

RADNICE informuje
 Svoz plastového odpadu proběhne v úterý 24. listopadu 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.

*****

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci listopadu:
Valentová Marie
Konrádová Zdenka
Macejko František
Hamplová Jaroslava
Kolda Jaroslav

Medlov
Králová
Medlov
Medlov
Medlov

84
83
79
77
75

let
let
let
let
let

Kopp Lothar
Zahradníčková Anna
Štětinová Zdeňka
Kuruc Petr
Mertová Františka

Králová
Medlov
Medlov
Králová
Medlov

75
75
73
72
71

let
let
let
let
let

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

*****
Úmrtí

V měsíci říjen nás opustili pan Oldřich Putna z Medlova a pan Emil Horn z Králové
paní Vlastimila Müllerová, bývalá občanka Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

KULTURA
Pochod Slováckými vinohrady
Tradiční akce Klubu českých turistů z Hodonína se 3. října konala po 39. Poprvé se na tuto akci vydal autobus
s turisty z našich obcí. Pořadatelé z KČT Hodonín připravili pro účastníky čtyři trasy. Dvě trasy (21km a 14 km) měly
start v Hodoníně, dvě trasy (12km a 6km) v Dolních Bojanovicích. Cíl všech tras byl u vinných sklepů v Nechorech
u Prušánek. Cíl tras v této lokalitě je poslední 4 roky, od roku 2012. Do roku 2011 byl cíl tras tohoto pochodu
v Mutěnicích. Zároveň se změnou cíle tras se rozhodli vinaři v Mutěnicích, ve spolupráci s obecním úřadem, pořádat svůj
pochod o týden později. My jsme vyjeli na ten tradiční. Autobus s účastníky vyjel z Medlova v šest hodin. Po osmé
hodině jsme dojeli do Dolních Bojanovic, kde vystoupila část účastníků a vydala se na kratší trasy. Větší část jela na start
do Hodonína. Po registraci jsme se vydali na trasu pochodu. Obě trasy (21km a 14km) vedly do Dolních Bojanovic
souběžně. Až zde se rozdělily. Cesta do Dolních Bojanovic vedla lužními lesy kolem Bojanovického rybníka. Z Dolních
Bojanovic to již byl „Pochod Slováckými vinohrady“ v tom pravém slova smyslu. Trasy vedly kolem vinohradů, vinných
sklípků v Dolních Bojanovicích, Starém Poddvorově a Josefově. Vinaři nabízeli své víno a burčák k ochutnání. A nejen
to. Prodej neprobíhal jen u stánků. Vinaři měli své sklepy otevřené. Zájemci si jej mohli prohlédnout a s majitelem
příjemně popovídat o víně. Na několika místech hráli muzikanti, což s ochutnávkou místních produktů a nádherným
počasím navozovalo velmi příjemnou atmosféru. Stejná atmosféra byla v cíli pochodu u vinných sklepů Nechory. Odjezd
našeho autobusu byl naplánován na půl pátou. Některým se moc nechtělo, což se nebylo co divit. Těšit se tedy budeme na
40. ročník v příštím roce. Na závěr přidám trochu statistiky. Letošního ročníku se zúčastnilo 2 287 turistů, z toho
z Hodonína vyšlo 1 440 turistů, z Dolních Bojanovic 847 turistů.
Pavel Pospíšil

*****

Proběhne v pátek 27. 11. 2015 od 16:30 hod.
Hlivičtí školáci vystoupí s pásmem koled, pro děti i dospělé bude připraveno
něco pro zahřátí. Jsou zváni všichni lidé dobré vůle.

*****
Občané z místní části Králová
Vás srdečně zvou na

v sobotu 28. listopadu 2015 v 17:00 hod. na návsi u pomníku v Králové
Děti ze školy nás potěší připraveným kulturním programem.
Zveme všechny, kteří si chtějí přiblížit atmosféru nastávajících Vánočních svátků.
Na zahřátí bude připraven, jako vždy, speciální královecký punč, pro děti dětský punč
a něco malého k zakousnutí.

Pohled do kroniky 26. část – rok 1963, II. část
V tomto roce došlo k novým volbám ve Výboru žen. Volby proběhly při oslavách MDŽ dne 10. března.
Nový výbor si zvolil za předsedkyni pí. Jindřišku Dragounovou. Pod novým vedením dokázal během půl roku, že se stal
platným pomocníkem MNV. Pravidelně se scházel, vypracoval si plán práce, zajistil uspořádání MDŽ a dvou tanečních zábav.
Účastnil se akce závazků, pomohl v JZD obdělávat 3 ha cukrovky. Během roku navštěvovalo mateřskou školu průměrně
30 dětí. Během letního období se počet dětí zvýšil až na 45. JZD dalo na výpomoc jednu pracovní sílu, paní Kábrtovou.
Zdravotní stav dětí byl celkem dobrý, jen spalničky postihly několik dětí. Škola je pod lékařským dozorem. V druhém pololetí
bylo přikročeno k izolaci a položení nových podlah ve dvou místnostech v hodnotě 13 000 Kčs. Stravovna byla v provozu
po celý rok a průměrně vydávala denně 50 – 60 obědů. Od 1. října byla ustanovena ve stravovně nová síla paní Kábrtová, neboť
paní Sedláčková odešla na mateřskou dovolenou. Průběh uplynulého roku byl na základní devítileté škola poznamenán velkou
nemocností členů učitelského sboru, což se nepříznivě odráželo na úrovni vyučování na II. stupni, kde bylo odborně vyučováno
jen 30 % hodin. K 1. září nastoupilo do školy 305 žáku v 11 třídách (I. st. 122 žáků, II. st. 183 žáků). Během prázdnin došlo
opět ke značným změnám v učitelském sboru, protože řada učitelů požádala o přeložení a odešla. Ve školním roce neprospělo
na celé škole 17 žáků. S vyznamenáním prospělo 48 žáků. Chování bylo průměrné. 84 žákům byly uděleny pochvaly, 6 žáků
mělo snížený stupeň z chování. Po stránce zdravotní se vyskytlo během roku několik infekčních onemocnění žloutenkou.
Po stránce osvětové se škola zapojila do několika akcí. Škola přispěla sběrem odpadků (9 955 kg), léčivých bylin (20 kg).
Na brigádách odpracovala 8 382 hodin. Celková hodnota této práce činí 35 400 Kčs. Ke zlepšení prostředí byly i letos
provedeny některé úpravy jako malby dvou tříd, olejový nátěr schodiště, instalace osvětlení, úprava sklepů na II. stupni,
oplocení školního pozemku. Provoz kina byl během roku plynulý. Celkem se konalo 247 představení. Počet představení byl
rozšířen a hrálo se v úterý, pátek, sobotu a neděli. Plánovaný počet návštěv 10 000 osob byl překročen o 1 551 osob a plán tržeb
18 000 Kčs byl překročen o 3 919 Kčs. Pro kino byly pořízeny nové závěsy ke vchodu a u jeviště v hodnotě 7 000 Kčs. Jako
v minulých letech se o tělovýchovnou činnost v obci staralo několik oddílů. V cyklistice získali žáci v okresním přeboru
1. místo (Jindřich Krajíček) a 2. místo (Jaroslav Šenk). Významnou událostí byly již druhé terénní motocyklové závody
na Skalkách. Celkem závodilo 32 závodníků ve 3 kategoriích. Významným úspěchem bylo vítězství místního občana
K. Ochránka, který získal 1. místo ve II. kategorii. Činnost TJ se zaměřila na kopanou a dosáhla pěkného úspěchu – postupu
do III. třídy. Současně s družstvem mužů hraje v klubu družstvo dorostenců a žáků. Důl Barbora, nositel názvu „Závod
12. sjezdu KSČ“ dobře plnil své těžební úkoly. Těžba byla splněna na 101 % a plán překročen o 835 tun. Průběh roku byl bez
vážnějších poruch a havárií. V soutěži o prapor ministra MHD se závod umístil jako první v 1. čtvrtletí. V tomto roce bylo
podáno 13 zlepšovacích návrhů, jejichž realizace přinesla úsporu 341 000 Kčs. V druhém čtvrtletí poklesla kovnatost těžených
rud. Na den horníků byli nejlepší pracovníci odměněni mimořádnými odměnami. Po stránce sociální se závod postaral o zřízení
sprch pro ženy, dále poskytl 13 poukazů na rekreaci pro děti, 13 pro zaměstnance a 12 poukazů do lázní. V listopadu přišly
první zprávy, že závod má byt postupně likvidován. V prosinci odjeli vedoucí pracovníci na ministerstvo rudných dolů
do Prahy, kde jim bylo potvrzeno, že je závod určen k likvidaci z ekonomického hlediska. Hlavní zásoby rud jsou již vytěženy.
Pavel Pospíšil – kronikář obce

*****
Uspávání broučků
Opět nám nastala změna času na zimní a při této příležitosti
Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ v Medlově pořádal v neděli
25. 10. 2015 již tradiční USPÁVÁNÍ BROUČKŮ.
Prostředí Skalek navštívilo spoustu malých i velkých
berušek, světlušek, mravenečků a jiných malých broučků.
Jako každý rok byl pro děti nachystán teplý čaj, balíček
s pečivem a špekáčkem, který si mohli dospělí i děti opéci u
plápolajícího ohně. K této akci neodmyslitelně patří náš
očekávaný svařáček, ke kterému byl nabídnut voňavý
perníček. Každým rokem děláme více a více tohoto
lahodného nápoje a stále je ho málo . Je vidět, že nám
návštěvnost stoupá, svařák
vám chutná, a proto jej příští
rok uděláme zase mnohem
více. Pomalu a jistě si svou
oblibu získala také dýňová
polévka, která se spořádala taktéž úplně všechna. Zábavou pro děti bylo absolvování disciplín, za
které děti získaly sladké odměny od našich ochotných maminek v kostýmech. Novinkou bylo
samostatné stanoviště a to dílnička, kde si mohly děti odnést to, co si samy vyrobily. Za obrázek
broučka získaly oplatek a svítící náramek. Akci nám zpříjemňovaly písničky s tématem broučků a
vydařené vystoupení dětí z MŠ pod vedením učitelek paní Vojtkové a paní Vašíčkové. Všichni
jsme společně zlatým klíčem uzamkli les a nechali broučky klidně spát. Tímto bychom chtěli
poděkovat za jejich volný čas. Jakmile se setmělo, všichni rozsvítili své lampióny a za jeho svitu
jsme uskutečnili průvod Medlovem, který byl zakončen ohnivou show. Chtěli bychom poděkovat
sponzorům jako je Obecní úřad Medlov, MESPOL Medlov a.s, panu O. Dragounovi za sponzorské
dary, díky kterým jsme mohli akci pořádat. Panu T. Vachutkovi za poskytnutí dřeva a AMK
Medlov za zapůjčení lavic. Paní Tomanové děkujeme za zprostředkování krásných disciplín, bez
kterých by si to děti tak neužily. V neposlední řadě děkujeme SDH Medlov za hasičský dohled.
Samozřejmě taková akce by nešla bez pomoci maminek a některých tatínků ze spolku, kterým
taktéž moc děkujeme.
Zdeňka Urbánková, za Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ v Medlově

Kulturní komise Obce Medlova
Vás všechny srdečně zve
na

VÁNOČNÍ DÍLNIČKU

S POSEZENÍM U CIMBÁLU
která se bude konat
6. 12. 2015 od 15.00 hodin
na Obecním domě v Medlově

(místo plánovaného koncertu Tomáše Kočka,
který byl z technických důvodů zrušen).
K tanci i poslechu hraje moderní cimbálovka
Hellband, připraveno bude i dobré vínko,
domácí perníčky, koláčky a nejen pro děti
tvoření vánočních dekorací.
Zájemci si mohou rezervovat místa u stolu
na Obecním úřadě u paní Krahulcové,
tel.: 585 002 506 nebo 724 242 068.
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