ročník 25, číslo 4, květen 2015

Slovo starosty
Pietní slavnost u příležitosti 70. výročí
ukončení druhé světové války proběhla v Medlově a
jeho místních částech v termínech 6., 8. a 9. května
2015. Představitelé obce a společenských organizací
položili kytice k pomníkům padlých a uctili tak
památku všech, kteří se nedožili konce zatím
nejhrůznější války v dějinách lidstva. Vzhledem
k tomu, že řada rodin z Medlova má své kořeny na
Volyni, konkrétně pak v Ozeranech, musíme při této
příležitosti zmínit, že právě z této české obce 19.4.1944
nastoupilo dobrovolně do zbraně 56 mužů. Z tohoto
počtu pak v průběhu války padlo 8 mužů, 7 se stalo

následkem zranění invalidních, raněných bylo 14
(někteří i vícekrát).
Při této příležitosti musím zmínit, že v letošním
roce konečně připravujeme úpravu okolí pomníku,
který byl vybudován na počest obětí padlých za druhé
světové války. Pomník byl po několikerých přesunech
našimi předchůdci umístěn nedaleko zadní brány
místního hřbitova. Jde sice o klidné místo, ale bez
okolních úprav působí v současné podobě poněkud
nedůstojně.
Podobu úpravy pietního místa Vám přinášíme
v následujícím nákresu:

Ing. Jan Zahradníček, starosta obce

Program:
12:00 až 15:30 - Folková kapela Trní z Boskovic
13:00 - vystoupení dětí z MŠ Medlov
13:15 - akademie žáků ze ZŠ Medlov
17:00 až 20:00 - koncert kapely Argema
20:30 až 01:00 - hodová zábava s kapelou EAZSY
Soutěž spolků obce Medlov o nejlepší guláš
Soutěž občanů o nejlepší hodové koláče
Soutěž občanů v pojídání knedlíků
Bohaté občerstvení po celý den.

Vstupné dobrovolné.

NEDĚLE 28. 6. 2015 V 9:30 HOD.
Hodová mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla v Medlově. Po skončení mše svaté
bude připraveno hodové posezení na farní zahradě.

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 .

*****
 Svoz plastového odpadu proběhne v úterý 9. června 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 květnu:
Přikrylová Anežka
Chládková Naděžda
Hanáková Růžena
Horáková Anna
Zahradníček Miroslav
Sobotová Ludmila
Štopplová Marie
Majer Jiří

Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Králová
Medlov
Medlov

88
84
84
83
81
81
79
78

let
let
let
let
let
let
let
let

Hanák František
Búšfy Ján
Hájková Blažena
Kopp Bruno
Holoubek Josef
Štefek Josef
Cupalová Ludmila
Kubišová Anna

Medlov
Králová
Králová
Králová
Medlov
Králová
Medlov
Z.Újezd

77
77
77
77
77
75
73
72

let
let
let
let
let
let
let
let

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

Opustili nás paní Marie Valouchová z Medlova a pan Rudolf Berka z Králové.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

KULTURA
Kruh přátel hudby, Nadace Český hudební fond a Obecní úřad v Medlově
V neděli 17. května ve 14:00 hod.
se koná v kulturním sále
Obecního úřadu v Medlově koncert

pořádají v pátek 29. května 2015 v 17.00 hod.
v kulturním sále Obecního úřadu v Medlově
koncert
DECHOVÉ TRIO TRIFOGLIO
Ve složení: Jana Kopicová – hoboj
KLAVÍRNÍ RECITÁL MIROSLAVA SEKERY
Jana Černohouzová - klarinet
Denisa Propilková - fagot
Na koncerty Vás srdečně zvou pořadatelé !!!

*****
Koloušci z obory Na Vlnách soutěžili v Hranicích
Pro děti navštěvující myslivecký kroužek se poslední měsíce školního roku
stávají vyvrcholením jejich celoročního snažení. Zatímco si doposud zdokonalovali
své vědomosti z myslivosti a botaniky nadchází období, kdy své těžce nabyté
vědomosti mohou zúročit a poměřit se s ostatními dětmi.
První soutěží v roce, kterou pravidelně navštěvujeme, bývá okresní kolo
Zlaté srnčí trofeje okresu Přerov pořádané Domem dětí a mládeže v Hranicích. Letos
jsme naše kamarády navštívili již po šesté a oni zase na oplátku přijedou na naše
okresní kolo pořádané 30. května na Nových Zámcích. Pro naše dva nové členy
Štěpána Jakůbka a Filipa Gogolku to byl první křest a spolu s Maruškou Běhůnkovou
se v poznávání zvířat mezi ostatními rozhodně neztratili. V kategorii A soutěžila
Lucie Jurášová, Lukáš Pecher a Helenka Kubilková, kde Lucka obsadila 6. místo.
O obrovské překvapení se ovšem postarala ve střelecké soutěži Helenka Kubilková, která absolvovala dva rozstřely a s přehledem
a velkým klidem obsadila první místo a přivezla si domů krásný pohár! Je třeba říci, že se této soutěže zúčastnili všichni soutěžící
a porazila jak chlapce tak i mnohem starší děvčata. Posíláme ještě jednou velkou gratulaci !
Ing. Josef Juráš, vedoucí kroužku

*****
Soutěž občanů a občanek o nejlepší hodové koláče
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

Slet čarodějnic Medlov 2015
Spolek rodičů a přátel při ZŠ a MŠ Medlov pořádal ve čtvrtek 30. 4. 2015
Slet čarodějnic, který se konal, tak jako v loni, na Skalkách v Medlově.
Již ráno se Medlovem prohánělo pár čarodějnic, které navštívily děti
v mateřské a základní škole. S dětmi si zatancovaly, zazpívaly a zároveň
zvaly všechny děti na Skalky prožít neobyčejné dobrodružství. Čarodějky
s návštěvou a pozváním nezapomněly ani na místní obchody, obecní úřad
a domy pro seniory. Tam, kde se čarodějky objevily, zanechaly nějakou
sladkost a dobrou náladu.
Ještě neodbila pátá hodina večerní a již se začali na Skalkách objevovat
první návštěvníci a samozřejmě malé i velké čarodějky a čarodějové. Hned
u vstupu byly děti přivítány čarodějnicemi 9. třídy, od kterých získaly
startovací lístky na disciplíny. Za tento lístek si děti mohly vyzvednout
občerstvení a sladkou odměnu. Dostály jsme svého loňského slibu a tento
rok jsme připravili občerstvení i pro dospělé. Už u vstupu se linula
nádherná vůně z naší nové udírny, kde pro všechny čekala vyuzená
pochoutka. Na zahřátí také nechyběl voňavý svařáček, k dispozici bylo také pivo i limo. Po šesté hodině jsme společně upálili
čarodějnici, která byla po celou dobu vystavena na obdiv. Při této příležitosti jsme s dětmi tančily kouzelný taneček, během kterého
porota vybírala 10 krásných masek a z těchto ještě 3 nejkrásnější. Porota to neměla vůbec jednoduché, jelikož všechny masky byly
originální, kouzelné a krásné! Tímto děkujeme naší porotě (panu starostovi Zahradníčkovi, paní Zahradníčkové, paní učitelce
Vašíčkové) za jejich vyhodnocení. Vybraná desítka získala zbrusu nová košťata pro pohodlný let. Zvolená
trojice byla navíc odměněna perníkovou čarodějnicí a šerpou. Jelikož jsme se letos mohli těšit z velké účasti
i dospělých čarodějnic, nemohli jsme to nechat bez povšimnutí, a proto vítězná malá čarodějka zvolila tu
nejlepší čarodějnickou masku mezi dospělými. Ta si mohla rovněž pochutnat na sladké perníkové odměně.
Musím podotknout, že Skalky této akci dávají své neobyčejné kouzlo a atmosféru. Jakmile jsme prostředí
Skalek zahalili do pavučin, kulis čarodějnic, netopýrů, sov a koček, vše dostalo reálný nádech čarodějného
podvečera. Nechyběla zde ani věštírna a hudba s dětskými písničkami, jenž nás celý podvečer provázely.
Tímto děkujeme obci Medlov za sponzorský dar a aparaturu, AMK Medlov za možnost vypůjčení laviček
a stolů k pohodlnému posezení u ohně. Velké díky patří nepochybně všem rodičům, kteří věnovali svůj volný
čas dětem a pomáhali s organizací této akce. Bez nadšení a smyslu pro humor všech zúčastněných by tato akce
nebyla tak úžasná. Příští rok se na vás všechny budeme opět moc těšit a chystáme pro vás zase nějaké malé
překvapení - jako například některé nové disciplíny.
Iva Vachutková, za SRPŠ při ZŠ a MŠ v Medlově

*****
Pohled do kroniky 21. část – rok 1961
Celkový ráz počasí byl po celý rok mírný. Zima byla v lednu a v únoru mírná. Jarní měsíce sušší s občasnými dešti. Letní
období bylo mírné s krátkým teplejším obdobím. Následkem dešťů koncem žní se práce na poli protáhly, ale prospěly okopaninám.
Září a říjen bylo počasí pěkné. Teprve koncem října zapršelo a trochu se ochladilo. Zima začala začátkem prosince několika mrazy.
Potom zase polevila. Od 12. prosince nastalo rychlé ochlazení a mrazy dostoupily až – 22 °C a napadlo trochu sněhu. Ráz vánoc byl
vskutku zimní. V posledních dnech prosince zima polevila a teplota se pohybovala kolem – 6 °C.
Úkolem MNV bylo zajištění plnění úkolů plánu prvního roku pětiletky v zemědělství, v péči o služby obyvatelstva,
zásobování, školství, osvěty, tělovýchovy, vzhledu obce a masově politická práce mezi občany. Během roku měla rada 29 schůzí
(účast 77,4%) a plénum 8 zasedání (účast 76%). Největší absenci na schůzích rady měli poslanci Langr a Michálek, na plenárních
schůzích poslanci Jahoda a Kopecká. Během roku došlo k vypsání voleb v 6. obvodě, protože poslanec ing. Müller se přestěhoval do
Úsova. Na jeho místo byl zvolen za poslance Josef Dopita. Koncem roku se vzdala funkce soudružka Ochránková a na její místo byla
navržena soudružka Jančová. Z činnosti komisí při MNV byla nejvážnějším nedostatkem stagnace zemědělské komise. Všechny
ostatní vykazovaly lepší činnost. Slabším článkem činnosti poslanců je kontakt s voliči v obvodech a spolupráce s masovými
organizacemi. Na návrh MNV schválila rada 14. 11. zrušení matričního obvodu a přičlenění k obvodu Uničov. Z významných úkolů,
které MNV zajišťoval, bylo 1. března sčítání lidu, domů a bytů a dále první volby soudců 3. prosince.
Sčítání lidí, domů a bytů bylo provedeno 1. března celostátně. Naše obec byla k tomuto účelu rozdělena do tří sčítacích
obvodů. Sčítacími komisaři byli František Rusnák, Jaroslav Šenk a Jaroslav Lejsek. Hlavní výsledky u nás ukázaly, že naše obec měla
1 156 obyvatel (541 mužů a 580 žen), 116 rodinných domků, 113 zemědělských usedlostí a 11 jiných domů. Celkem bylo v obci 280
bytů s obytnou plochou 11 524 m².
Druhou celostátní akcí byly první volby soudců, které proběhly 3. prosince. Kandidáty za náš obvod byli Jaroslav Klabačka,
Josef Kubilka, Jiljí Pechra a Vasil Kačala (soudci z lidu). Za soudce z povolání byl kandidátem Josef Horník. Celkem bylo vydáno
631 hlasovacích lístků tj. 99,68 %.
Dne 11. srpna bylo u nás konečně otevřeno holičství a kadeřnictví jako pobočka Komunálního podniku z Uničova. Veškeré
výdaje na zřízení zařízení financoval MNV.
Rozpočet obce:
příjmy rozpočtu – 508 700 Kčs
výdaje rozpočtu – 508 700 Kčs
Během roku se v obci narodilo 17 dětí. 7 občanů zemřelo. Svateb na MNV se konalo 12.
Výbor žen měl 17 členek. Po dlouhých průtazích byla novou předsedkyní zvolena soudružka Jobová, vedoucí poštovního
úřadu. Jako první úkol bylo uspořádáno MDŽ (5. března). Tu jako kdyby všechen elán vyprchal a výbor žen neprojevoval se vůbec
k životu. Škoda, že rada MNV k tomu po celý rok pasivně přihlížela.
Aktiv pro občanské záležitosti se ve své činnosti hlavně zaměřoval na vítání novorozeňat a účast při sňatcích. Celkem bylo
přivítáno 21 dětí a provedeno 12 svateb. Nedostatkem bylo, že MNV dosud nezajistil občanský projev zástupce rady MNV při
pohřbech.
Dne 17. června uspořádal Okresní lidový soud v Olomouci po dohodě s MNV veřejné soudní přelíčení v sále kina v Medlově
s dvěma milovskými občany F. H. ml. a J. H., kteří se dopustili několika trestných činů a vyhýbali se práci. Za četné účasti občanů se
oba jmenovaní přiznali a byli odsouzeni k trestům odnětí svobody a to J. H. na 7 měsíců a F. H. ml. na 2 roky. Toto přelíčení mělo
sloužit jako příklad, zvláště pro mládež.
Pokračováni v příštím čísle zpravodaje.
Pavel Pospíšil – kronikář obce

SPORT
Přátelé turistiky z Medlova pořádají
v sobotu 3. 10. 2015 zájezd na 39. ročník
„Pochodu Slováckými vinohrady“

Občanské sdružení Zadní Újezd
ve spolupráci s obcí Medlov
srdečně zve všechny děti a rodiče

na

Odjezd z Medlova: 5,30 hodin od Obecního úřadu Medlov
Návrat: 16,30 hod. od vinných sklepů Nechory u Prušánek
Trasy pochodu: 6, 12, 14 a 20 km
Cena: 300 Kč (zahrnuje dopravu autobusem)
Start pochodu: Dolní Bojanovice – 6 a 12 km,
Hodonín – 14 a 20 km
Cíl pochodu: vinné sklepy Nechory u Prušánek
– všechny trasy
Startovné: dospělí 30 Kč, děti do 15 let 10 Kč
(hradí každý účastník sám na místě)
Bližší informace k pochodu:
http://www.kct.cz/cms/kalendar-turistickych-akci
Přihlášky a bližší informace: Pavel Pospíšil, Medlov 136,
tel. 605 581 925 (po 15. hodině),
e-mail:ppospisilm@seznam.cz

který se koná
v sobotu 6. června 2015 od 14:00 hod.
na hřišti v Zadním Újezdě
Bohaté občerstvení zajištěno
(pečené makrely, uzena žebra a kabanos)
Pro děti jsou připravené soutěže,
projížďka na koních a hasičská pěna 

*****
Placená inzerce č. 6/2015
„RÁDA OBLÉKÁM SVĚT“

- specializuji se na výrobu, opravu dámských,
pánských, dětských a bytových doplňků
- zajišťuji potřebný materiál
- oděvy realizuji také z materiálu dodaného
zákazníkem
- pomáhám při výběru vhodného střihu
a materiálu
- poradím a předložím inspiraci ze svých návrhů
- realizuji oděvy dle návrhu zákazníka
Radana Běhůnková
Kontakt: 783 83 Troubelice 390,
Tel.: +420 737 313 307

*****
Placená inzerce č. 7/2015

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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