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Vlivem příznivého počasí jsme v letošním roce zahájili investiční
činnost již začátkem měsíce března. Extrémně brzy tak můžeme
přinést informace o již prvních dokončených akcích. Tou první
bylo vybudování chodníku v Králové od středu obce směrem na
Úsov. Výsledkem tohoto díla bude jistě bezpečnější pohyb chodců mimo vozovku. V Králové tak byl dokončen proces budování
chodníkové sítě.

Na čistírně odpadních vod v Medlově byla provedena oprava
střešní krytiny, která již neplnila svoji úlohu, a do objektu začínalo zatékat. Generální rekonstrukce se dočkala tribuna v areálu
SK Králová, kde došlo ke kompletní obměně dřevěných částí,
položení nové krytiny a natření celé kovové konstrukce. I obě
tyto akce v rekordně krátké době obstarala domácí ﬁrma Klempo
Kopeček z Medlova.

Druhou významější akcí byly opravy místních komunikací, a to
konkrétně v Medlově za obecním úřadem a v Hlivicích na „Cihlovém vrchu“. Tyto komunikace byly opraveny ve velmi krátkem
čase díky ﬁrmě KARETA z Bruntálu, která vyhrála výběrové řízení na tuto investici. Silnice za obecním úřadem v Medlově byla
navíc doplněna novým, moderním LED osvětlením, které ocenili
zejména místní občané této ulice.

A aby toho nebylo málo, pustili jsme se do rekonstrukce hrací
plochy fotbalového hřiště v Medlově. Tato akce nás asi nejvíce
zatěžuje a vyčerpává, protože jsme část prací jako návoz hlíny,
zajištění zásobníku na vodu atd. zajišťovali sami vlastními silami.
A to s jediným cílem – ušetřit naši „obecní kasu“ od zbytečných
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výdajů. Pikantní na celé akci je, že jsem musel často odpovídat
na dotazy, jestli fotbal v Medlově končí. Samozřejmě, že nekončí. Ba naopak. V krajském přeboru se našemu oddílu kopané daří
nebývale dobře. A protože naše hrací plocha patřila k nejhorší
v soutěží, rozhodli jsme se s tím něco udělat. Oddíl TJ Medlov
díky novele zákonů musí změnit svoji identitu na spolek. Vedení
klubu a jeho členská základna se při této příležitosti rozhodli, že
změní svůj název z TJ Medlov na spolek FK Medlov. Jde o ryze
praktickou záležitost, protože TJ v sobě v minulosti zahrnovala
nejrůznější druhy oddílů a dnes je pod touto hlavičkou jen fotbal.
Na přiložených snímcích přinášíme pro Vaši představu postup
prací, kterými naše hřiště postupně prochází: 1. Odfrézévání drnové části 2. Rozorání a srovnání povrchu 3. Návoz 15 cm silné
vrstvy hlíny…
Černého Petra dnes přisuzujeme těm, kteří nám znepříjemňují
život pálením něčeho, co do kamen nepatří. Nejde o nekvalitní
snímek z centra Medlova, ale o dokonalé „vykouření“ občanů
této části obce. Vzpomenout také musím vandala, který svoje iniciály zanechal na sportovním nářadí našeho ﬁtness parku.

Tou poslední akci, o které bych se v tomto vydání zpravodaje chtěl
zmínit, je zahájení přestavby návsi v Medlově. Jde o akci, která se
dotkne prakticky nás všech. Žádám Vás proto o trpělivost, protože
doba výstavby by měla být dle smluvních podmínek krátká. Zemní
práce téměř vždy přinášejí díky vrtochům počasí prach nebo bláto
a s tím spojené zhoršení životních podmínek. S touto akcí nejsou
a nebudou spojena žádná dopravní omezení. Průjezd Medlovem
nebude touto akcí narušen, jak často slyším od obyvatel. Muselo dojít pouze k dočasnému přeložení autobusových zastávek.
A pokud v některých fázích prací k omezení dojde, bude doprava
usměrňována průjezdem jednoho jízdního pruhu.
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Spolek rodičů a přátel při ZŠ
a MŠ v Medlově pořádal i letos Slet čarodějnic na Skalkách.
Jelikož tento den připadl na sobotu, pár čarodějnic navštívilo
děti v mateřské a základní škole
už v pátek. Tam si společně zatancovaly, zazpívaly a zároveň
pozvaly všechny děti na Skalky
prožít neobyčejné dobrodružství. Děti byly na čarodějky již
nachystány a překvapovaly je
nejen převleky, ale také obrázky či kouzelnými nápoji, které
na návštěvě dostaly. Čarodějky
nezapomněly ani na místní obchody, obecní úřad a domy pro seniory. Tam, kde se čarodějky objevily, opět zanechaly nějakou tu
sladkost a dobrou náladu.

2016

čarodějnicí Krákavou. Děti za
vyplněný lístek dostávaly kabanos a sladkou odměnu. Na zahřátí samozřejmě nechyběl ani
voňavý svařáček. Ten kdo neměl chuť na svařák, mohl se občerstvit pivkem či limonádou.
No a to by nebyla Filipojakubská noc, kdybychom neupálili
čarodějnici. Ta naše byla po
celou dobu vystavena na obdiv. Po upálení čarodějnice se
děti naučily kouzelný taneček,
během kterého porota vybírala
10 krásných masek a z těchto
ještě 3 nejkrásnější. Porota to
ani letos neměla vůbec jednoduché. Tímto děkujeme naší porotě
za jejich vyhodnocení. Vybraná desítka získala létající košťata,
kouzelná sušená jablíčka, přívěsky s motivem čarodějnic a perníkovou sladkost. Zvolená trojice byla navíc odměněna velkou
perníkovou čarodějnicí a kokardou s prvním až třetím místem.
Všechny zúčastněné děti získaly letecký průkaz, díky kterému
mohou po celý rok volně létat na svém novém koštěti.
Tímto děkujeme obci Medlov a Mespol Medlov, a.s. za sponzorský dar, AMK Medlov za možnost vypůjčení lavic a stolů
k pohodlnému posezení u ohně. Paní Zwienerové za nádherné
vyrobené přívěsky na krk, které udělaly dětem jistě velikou radost a společnosti UNISAD z Králové, jenž dětem věnoval zdravé mlsání i bylinky pro výrobu čajíčků. V neposlední řadě také
děkujeme za spolupráci SDH Medlov a jejich dozor při upálení
čarodějnice. 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. Doufám, že jste si tento den všichni
krásně užili a my se na vás budeme těšit zase příští rok.

Když se v sobotu začala po Skalkách linout vůně z udírny, začali
se na Skalkách objevovat první malé i velké čarodějky a čarodějové. Hned u vstupu byly děti přivítány naší čarodějnicí, od které
získaly startovací lístky na disciplíny. Letos se mohly děti těšit
z nových disciplín, jako bylo vyrobení si vlastního kouzelného
čajíčku nebo se mohly učit kouzlit v nové školičce kouzel s paní

Zdeňka Urbánková za SRPŠ při ZŠ a MŠ v Medlově
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KULTURA * * * *

Kruh přátel hudby, Obecní úřad Medlov a Nadace Českého hudebního fondu
pořádají

v pátek 13. května v 19.00 hodin

v kulturním sále na Obecním úřadě v Medlově koncert, na němž vystoupí:

Jiří B á r t a - violoncello & Terezie F i a l o v á - klavír.
Na Vaši účast se těší pořadatelé !

* * * *

N

* * * *
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29.

Počasí bylo v roce 1665 abnormální.
Převažovaly srážky a poměrně studené počasí, zvláště v první polovině a ke konci
roku. Zima byla celkem mírná a ne příliš
bohatá na sníh. Zato jaro bylo hodně studené a bohaté na srážky. Podobné počasí bylo
i v létě, kdy bylo málo opravdu teplých dní.
Ke konci srpna a začátkem září opět začalo
pršet. Pak se vyčasilo a až do 10. listopadu
bylo pěkné a suché počasí. Začátkem listopadu začaly mrazy, které k 10. zesílily tak,
že půda zmrzla do hloubky 25 cm a už nešlo
orat. Kolem 25. Listopadu se mrazy zmírnily
a od 1. Prosince šlo opět orat. Sněhu bylo
před vánocemi poskromnu.
Hlavní práce MNV byla zaměřena na
zlepšení práce komisí, zajišťování služeb
obyvatelstvu, plynulé zásobování a další
rozvoj zemědělské výroby v obci. Práce pléna, rady a komisí se řídila podle vypracovaných pololetních plánů. Plénum se sešlo 8x,
rada 22x a komise se scházely pravidelně
každý měsíc. Ačkoliv všichni poslanci složili slib, že budou řádně plnit své povinnosti,
ne všichni svůj slib plní. Největší absenci na
jednáních pléna měli poslanci J. K. ze Zadního Újezdu a R. J. z Medlova. Vzhledem
k tomu, že J. K. neplnil své povinnosti, byl
usnesením pléna dne 26. května, z této funkce odvolán. Na jeho místo byl zvolen A. F.
z Medlova. Koncem května rezignoval na

****

–

funkci poslance Josef Řoutil, poněvadž se
odstěhoval. Nedostatkem bylo, že někteří
členové komisí také nenavštěvovali jednání
a do práce se nezapojili. Vážným nedostatkem je také, že účast občanů na jednáních
pléna je slabá. Nejvýznamnější plenární zasedání v tomto roce bylo 5. května. Hlavním
programem byly oslavy 20. výročí osvobození od fašismu. Velké řadě občanů byly
předány medaile a čestná uznání, která jim
byla udělena prezidentem republiky, ONV
v Olomouci a radou MNV. Za účast v bojích
na Slovensku obdrželi medaile: Juraj Lorinc
a Ondřej Plačko. Za zásluhy v boji proti fašismu byly uděleny pamětní medaile k 20.
výročí osvobození. Obdrželi jej Jiří Dembický, Alexandr Dragoun, Vladimír Dragoun, Václav Chromý, Vladimír Michálek,
Miroslav Toman, Alexandr Vorel, Vladimír
Vorel, Vladimír Žabíček, Miroslav Sedláček, Josef Sedláček č. 130, Josef Sedláček č,
124, Antonín Šotola, Vladimír Turek, Antonín Zahradníček, Jan Zahradníček a Jaroslav
Talanda. Za dlouhodobou veřejnou činnost
a práci dostali veřejná uznání ONV v Olomouci: Josef Domluvil, Antonín Fišr, František Ondráček a Jaroslav Šenk. Za zásluhy
a rozvoj obce udělila rada čestná uznání 20
občanům. Rovněž národnímu výboru bylo
uděleno ONV v Olomouci čestné uznání.
Závazky k 20. výročí obsahovaly 11 akcí.

FOTO

1965 – II.
Z nich bylo splněno 7 akcí v hodnotě 77 092
Kčs. Na pomoc zemědělství byl závazek
18 484 hodin. Skutečně odpracováno bylo
28 647 hodin. Na zlepšení vzhledu domů
bylo odpracováno 11 176 hodin. Z investičních akcí byly zrealizovány: nová střecha na
budově národního výboru v Zadním Újezdě,
úpravy v mateřské škole, opravy plotů u mateřské školy a před pohostinstvím, oprava
veřejného osvětlení, dokončení výstavby
požární nádrže, nákup nábytku do klubovny
osvětové besedy.
V letošním roce se podařilo rozšířit služby obyvatelstvu. Byli získáni dva zedníci,
jeden klempíř a jedna švadlena.

Hospodaření obce:
Příjmy – plán
Příjmy – skutečnost
Výdaje – plán
Výdaje – skutečnost

136 800,- Kčs
186 326,- Kčs
136 800,- Kčs
165 021,- Kčs

Pohyb obyvatelstva k 31. 12. 1965
Narozeno
22
Zemřelo
7
Přistěhovalo
24
Odstěhovalo
54
Stav obyvatel k 31. 12. 1965 - 1 084.
Pokračování v příštím čísle.
Pavel Pospíšil – kronikář obce

****
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Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Ing. Janu Zahradníčkovi, starostovi naší obce za starost
a dohled při výstavbě chodníků na části obce Králová, úsek autobusová zastávka směrem na Úsov.
Také patří díky pracovníkům ﬁrmy EKOZIS spol. s r. o. a ﬁrmě pana Bubely (dlažba) za pěknou,
odbornou a hlavně rychlou práci!
Občané této části Králová.

* * * *

RADNICE

* * * *

Vyhlášení výběrového řízení

Svoz plastového
odpadu proběhne
v úterý dne 7. 6. 2016
a 5. 7. 2016. Žádáme občany, aby
veškeré plastové láhve od nápojů
(PET láhve) ukládali pouze do pytlů určených na plasty a tetrapaky
(krabice od džusů, mléka apod.)
ukládali do pytlů určených pro tetrapaky, nikoli volně do kontejnerů. Je povinností občanů třídit recyklovatelné suroviny samostatně.
Plastové pytle odkládejte na místa
tomu určená v předvečer svozu.

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
1. kolo výběrového řízení na poskytnutí půjček z FRB
na území obce Medlov pro rok 2016.

Termín podání žádostí o půjčku je stanoven do 3. června 2016.
Zásady č. 1/2014 obce Medlov a formuláře žádostí o půjčku
si lze vyzvednout v úřední dny v kanceláři Obecního úřadu v Medlově.
Další informace o podmínkách poskytnutí půjčky z FRB podá:
Bc. Marcela Berger Smrčková, Obecní úřad Medlov,
telefon: 585 031 046 nebo 724 242 086.

Majitelé nemovitostí, kteří mají zájem o objednání tabulky čísla popisného nebo orientačního,
mají možnost se přihlásit na obecním úřadě do 31. 5. 2016.

Na základě částečné uzavírky silnice II/444, místní komunikace a autobusové zastávky
Medlov, v termínu 17.5.2016 – 31.7.2016
Vám sdělujeme následující:
Po dobu úplné uzavírky autobusové zastávky Medlov, čekárna budou spoje linky
890752 z Medlova do Králové (přímé spoje nezajíždějící do Zadního Újezda) v obou směrech
zastavovat na zastávce Medlov, u parku. Spoje linky 890752 zajíždějící do Zadního Újezda
a spoje linky 930455 budou zastavovat na náhradní - provizorní zastávce umístěné
dle přechodného dopravního značení za křižovatkou silnic II/444 a III/44410.

* * * *

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
KA * * * *

Žádáme rodiče nově narozených dětí, kteří se chtějí zúčastnit slavnostního
ího přivítání nových
občánků do obce Medlov, aby se nahlásili na Obecním úřaděě Medlov.
J
:
Přikrylová Anežka
Chládková Naděžda
Hanáková Růžena
Horáková Anna
Zahradníček Miroslav
Sobotová Ludmila
Štopplová Marie
Majer Jiří

Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Králová
Medlov
Medlov

89 let
85 let
85 let
84 let
82 let
82 let
80 let
79 let

Hanák František
Hájková Blažena
Kopp Bruno
Holoubek Josef
Štefek Josef
Cupalová Ludmila
Kubišová Anna
Mazochová Miroslava

Medlov
Králová
Králová
Medlov
Králová
Medlov
Zadní Újezd
Medlov

78 let
78 let
78 let
78 let
76 let
74 let
73 let
70 let

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

Ú

: Opustil nás pan František Kříž z Medlova a paní Maruška Pavlíková z Medlova.
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Děti z mateřské školy si v neděli 8.5.2016 připravily u příležitosti oslav Dne Matek divadelní pohádku „O ČERVENÉ KARKULCE“. Výborně nastudované vystoupení se
zpěvy příjemně pohladilo na duši všechny přítomné a ukázalo, že v našich nejmenších dětech rostou do budoucna
herci pro náš znovuzrozený divadelní soubor.

Součástí programu bylo také vystoupení polského pěveckého souboru „Veni Lumen“, v kostele sv. Petra a Pavla,
který k nám na krátkou návštěvu zavítal z partnerského
Bórowa.

Placená inzerce č. 4/2016

ORTOPEDICKÁ
AMBULANCE MOHELNICE,
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO,
OKRUŽNÍ 10.
MUDr. MATUŠKA JIŘÍ

Prodej a opravy počítačů
Instalace a správa
Windows Serverů, databází, sítí
• okamžité řešení případných problémů
• v případě reklamace zapůjčení náhradních
komponent i celého PC

nabízí:

• Komplexní ortopedickou péči o děti i dospělé.
• Ultrazvukovou diagnostiku nemocí pohybového aparátu
• Regenerační léčbu degenerativních kloubních onemocnění
• Manuální medicínu • Léčbu rázovou vlnou

Milan Kux – výpočetní technika
osobní počítače a počítačové sítě

telefon:

ORDINAČNÍ DOBA
Úterý 7:30 – 14:00 hodin, tel. 583 433 450.
Mimo ordinační dobu je možné se objednat
na tel. čísle 606 777 005.

e-mail:
adresa:

737 551 987

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

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA
Obec Medlov s paní Bendovou nabízí výuku anglického jazyka pro občany obce Medlov.
dlov.
Podle počtu přihlášených zájemců bude upřesněno místo a čas výuky. Kurz bude zahájen
hájen
v září 2016. Informace na: podatelna@obecmedlov.cz nebo tel.: 585 002 506.
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY MEDLOV NA
ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
se koná 18.5.2016 od 12.30 do 16.00
hod. v 1. třídě mateřské školy. Zapsány by měly být děti, jejichž zákonní zástupci žádají o jejich nástup
do mateřské školy k 1.9.2016 nebo
v průběhu šk. roku do 31.8.2017.
K zápisu dítěte zákonní zástupci vezmou svůj občanský průkaz a rodný
list dítěte.
Vojtková Alena, vedoucí uè. MŠ

Obec Medlov, IČO 575 666 vydává a rozmnožuje měsíčník Obecní zpravodaj v počtu 650 ks výtisků.
Redakční uzávěrka je 5 dnů před vydáním zpravodaje.
Adresa: Obec Medlov, č.p. 300, PSČ 783 91 p. Uničov 1, tel. č. 585 002 506, 724 242 068
e-mail: podatelna@obecmedlov.cz
www.obecmedlov.cz
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