Obecní zpravodaj
ročník 19, číslo 1
Leden 2009
Vážení spoluobčané,
v úvodu bych Vám za zaměstnance obce chtěla popřát vše nejlepší v novém roce, hodně štěstí, zdraví, a spokojenosti.
V letošním roce Vás čeká spousta kulturních a společenských akcí, které pro Vás připravily spolky obce, obecní úřad a kruh přátel
hudby. Věřím, že si uděláte čas a přijdete se podívat na to, co si pro Vás pořadatelé připravili a že účast bude v letošním roce větší
než byla v roce minulém. Upřímně Vám mohu říci, že můžeme být rádi, že se u nás v obcích najde tolik „akčních“ lidí, kteří jsou
schopni a ochotni zorganizovat tolik sportovních a kulturních programů. Ne v každé obci se koná takové množství akcí. Informaci
o tom, kdy se akce koná, se dozvíte vždy předem ve zpravodaji, na webové stránce obce, vyhlášením v místním rozhlase, plakátky
v obchodech, na nástěnce na obecním úřadě popř. ve vývěsních skříňkách nebo v kalendáři.
V prosinci minulého roku, pracovníci obce Medlov roznášeli do Vašich poštovních schránek kalendář a zpravodaj.
Opakovala se, bohužel, stejná situace jako v roce předchozím. Více jak polovina rodinných a bytových domů nemá „pořádnou“
poštovní schránku. Již v loňském roce jsme Vás prostřednictvím zpravodaje vyzývali, abyste ve
vlastním zájmu investovali do nové poštovní schránky, nejlépe velkých rozměrů např. viz. foto.
Ušetří si nepříjemnosti doručovatel, ale i Vy. Pořízením větší poštovní schránky předejdete
hlavně tomu, aby Vám nebyly zcizeny ze schránky zpravodaje, kalendář nebo poštovní zásilky
doručované poštovní doručovatelkou. I pro ni je zcela jistě také nepříjemné doručovat větší množství
zásilek do malé schránky, popř. do trubky (torzo z patníku). Pokud si myslíte, že to, co zde píši jsou
jen „bláboly“, zkuste si sami ve volné chvíli vložit větší množství novin, letáků do takové
„schránky“ tak, aby obsah nebylo možno ze schránky vytáhnout ven. Myslím, že budete mít hodně
práce, abyste veškeré tiskoviny vůbec do schránky vměstnali. Doufám, že si většina občanů novou
schránku pořídí. Musím Vás upozornit na to, že pokud se budou během roku roznášet volební materiály a na konci roku kalendáře
a u rodinných domů či bytů nebudou instalovány „pořádné“ schránky, nebudeme zásilky nechávat „viset“ na plotě, zásilky budou
uloženy na obecním úřadě.
Proto všem, kteří si novou schránku pořídí, velice děkuji.
Hana Krahulcová

*****

RADNICE informuje
 VÝBĚR POPLATKŮ PRO ROK 2009
Od 1. 2. 2009 je možné uhradit tyto poplatky:
Poplatek TDO
- výše poplatku je po schválení Zastupitelstvem obce Medlov 250,-Kč na osobu. Poplatek bude vybírán na celý
rok 2009 – nelze poplatek hradit na splátky !!!

Poplatek je splatný do 30. 6. 2009.

Poplatek ze psů
- poplatek za psa je ve výši 130,- Kč/rok a za druhého a každého dalšího psa 220,-Kč/rok. Držitelé psů jsou povinni
zajistit, aby psi nosili známku. Známka je nepřenosná na jiného psa. Známku na psa vydá Obecní úřad v Medlově.
Upozorňujeme držitele psa na povinnosti, které z vyhlášky č. 2/2007 vyplývají a to např. že do 15ti dnů je držitel
psa povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.
Poplatek je splatný do 31. 3. 2009.

Poplatek hřbitovní
- poplatek za služby a pronájem hrobového místa.

Poplatek je splatný do 31. 3. 2009.

Poplatek je vybírán v pokladně OÚ Medlov a to:
PONDĚLÍ a STŘEDA 08:00 – 17:00 hod., ÚTERÝ a ČTVRTEK 08:00 – 15:00 hod., PÁTEK 08:00 – 13:00 hod.
(polední přestávka je od 12:00 – 12:30 hod.)

*****
Ceny vodného a stočného platné od 1. 1. 2009
domácnosti a ostatní

21,98 Kč/m3

cena vodného
/bez DPH/

23,96 Kč/m3

/s DPH 9%/

domácnosti a ostatní

21,68 Kč/m3

cena stočného
/bez DPH/

23,63 Kč/m3

/s DPH 9%/

***Svoz plastového odpadu pro rok 2009
28.01.2009
středa
03.06.2009
středa
07.10.2009
středa
11.03.2009
středa
15.07.2009
středa
18.11.2009
středa
22.04.2009
středa
26.08.2009
středa
30.12.2009
středa
Žádáme občany, aby veškeré plastové láhve od nápojů (PET láhve) ukládali pouze do plastových pytlů, nikoli volně do
kontejnerů. Je povinností občanů třídit recyklovatelné suroviny samostatně. Plastové pytle odkládejte na místa tomu určená
v předvečer svozu nebo brzy ráno. Pytle na plasty jsou k dispozici na obecním úřadě. Občané z Hlivic si je mohou vyzvednout
u paní Tempírové, Hlivice č.p.22, v Králové u pana Konráda, Králová č.p. 40 a v Zadním Újezdě u Košáků č.p. 41.

*****
Informace o systému veřejné správy CZECH POINT
Od 1. 2. 2009 budete moci získat za správní poplatek na Obecním úřadě v Medlově ověřený výpis z katastru nemovitostí,
z obchodního a živnostenského rejstříku, výpis z rejstříku trestů.
Evidence
Cena za 1. stranu
Cena za každou další i započatou
stránku
Obchodní rejstřík, živnostenský
100 Kč
50 Kč
rejstřík
Katastr nemovitostí
100 Kč
50 Kč
Rejstřík trestů
50 Kč
bez poplatku

*****
 Upozornění pro včelaře!
Podle § 6 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 327/2004 , kterou se stanoví podrobnosti zabezpečení
ochrany včel, zvěře a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin a podle § 51 odst. 8 zák. č.326/2004 Sb.,o
rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů, je povinností každého včelaře oznámit každoročně do 25. března
příslušnému obecnímu úřadu umístění trvalých stanovišť včelstev. Dále je povinností každého včelaře oznámit nové
umístění kočovných stanovišť včelstev, alespoň 5 dnů před jejich přemístěním. Pokud nové umístění nebude v zastavěné
části obce, připojí se též jednoduchý situační náčrtek s označením stanoviště včelstev.
Žádáme proto všechny včelaře, aby ohlášení učinili do výše uvedeného data a to osobně, písemně nebo telefonicky
na tel. č. 585 031 046 – pí. Kropáčová.

*****
Podnikatelé mají ohlašovací povinnost
S příchodem nového roku vyplývá některým právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání
podnikajícím na území správního obvodu Uničov povinnost zaslat hlášení o produkci a nakládání s odpady Městskému úřadu
Uničov, odboru životního prostředí. Podle zákona o odpadech, musí hlášení vyplnit všichni (původci odpadů i oprávněné
osoby), kteří vyprodukovali nebo nakládali s více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok 2008 nebo s více než
50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok 2008 (součet množství odpadů ze všech provozoven). Původci splňující tento
množstevní limit jsou povinni doručit vyplněný formulář s uvedením druhů, množství odpadů a způsobu nakládání s nimi
nejpozději do 15. 02. 2009 na adresu MěÚ Uničov, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov v listinné
podobě nebo elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu itiefenbachova@unicov.cz
Formulář je k dispozici na internetové adrese www.unicov.cz, nebo přímo na odboru životního prostředí (dveře č. 225). Pro
zjednodušení mohou původci použít k vyplnění hlášení interaktivní formulář pro zadávání ročního hlášení dle novelizované
vyhlášky, který je pro ohlašovatele zdarma zpřístupněn na internetových stránkách http://www.inisoft.cz/odpady, který
následně odešlou na adresu itiefenbachova@unicov.cz
Oprávněné osoby, včetně těch, které plní ohlašovací povinnosti zároveň jako původci odpadů, jsou povinni zaslat
hlášení elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu itiefenbachova@unicov.cz
Případné dotazy Vám budou zodpovězeny na telefonním čísle 585088328 nebo 721319297.

Irena Tiefenbachová, odbor životního prostředí, MěÚ Uničov

*****
*Tříkrálová sbírka 2009 *
Ve dnech 10. a 11. ledna 2009 se v obci Medlov, Králová a Zadní Újezd uskutečnila Tříkrálová sbírka 2009. Sbírka
proběhla za účasti dětí a vedoucích - paní Pavly Petrové, Petry Bittnerové, Bohumily Pechové, Marie Smolkové,
Ilony Brachtlové a Evy Gadaczové.
V obci Medlov, Králová a Zadní Újezd bylo vybráno celkem 24.247,- Kč.
Jednotlivě se v obcích vykoledovalo:

V letech 2004 – 2009 se celkem
vykoledovalo:

Medlov
Králová
Zadní Újezd

Rok

17.672,-Kč
3.098,-Kč
3.477,-Kč

Všem vedoucím a dětem - koledníkům děkujeme za účast.
Děkujeme všem občanům, kteří na sbírku přispěli a jménem dětí - koledníků
děkujeme také těm občanům, kteří je obdarovali sladkostmi.

2004
2005
2006
2007
2008
2009

12.723,00 Kč
25.675,00 Kč
20.401,00 Kč
21.751,50 Kč
27.052,--- Kč
24.247,--- Kč

* JASNĚNKA *
Od prosince 2008 do ledna 2009 proběhla v obci Medlov sbírka na Jasněnku.
V Medlově bylo vybráno na adventních koncertech 4.160,-Kč. Do prodejen v našich obcích byly
rozmístěny pokladničky, do kterých jste přispěli částkou v celkové výši 6.302,-Kč.
Celkem vybráno: 10.462,-Kč

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli ve sbírce na Jasněnku.

*****
POHYB OBYVATELSTVA V NAŠÍ OBCI za rok 2008
Počáteční stav
k 1. 1. 08
1564 obyv.
Medlov
Králová
Hlivice
Zadní Újezd
z toho
CELKEM

Narození

6
4
3
3
muži: 6
ženy: 10
16

Úmrtí

Přihlášeno

Odhlášeno

Konečný stav

43
20
5
4

20
17
5
3

1024
283
165
120

72

45

1.592 obyv.
k 31. 12. 08

9
3
2
1
muži: 8
ženy: 7
15

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci lednu:
Škabraha František
Jobová Marcela
Havlíková Anežka
Medvec Vincenc

Medlov
Medlov
Králová
Medlov

81
80
79
79

let
let
let
let

Sedláček Rostislav
Derňar Peter
Skřivánková Helena
Břeňová Jaromíra

Medlov
Hlivice
Králová
Medlov

77
76
74
71

let
let
let
let

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

KULTURA
Plesová sezóna roku 2009
pátek 23. 1. 2009
sobota 31. 1. 2009
neděle 1. 2. 2009
sobota 7. 2. 2009
sobota 14. 2. 2009
pátek 20. 2. 2009
sobota 22. 2. 2009
pátek 27. 2. 2009
pátek 6. 3. 2009
pátek 20. 3. 2009

– 9. obecní společenský ples, Medlov
– III. sousedský ples v Zadním Újezdě
– Dětský maškarní ples v Medlově, od 14:00 hod., obecní dům
– Myslivecký ples Medlov
– Ples TJ Medlov
– Maškarní ples ZŠ a MŠ Medlov
– Dětský maškarní ples v Zadním Újezdě, od 14:00 hod. v KD
– Ples AMK Medlov
– Ples SDH Medlov
– Josefovská zábava, KD v Králové
Plesy v Medlově se konají v obecním domě od 20:00 hod.

*****
POZVÁNKA NA 32. ROČNÍK
Memoriálu Josefa Vrbky
Okresní výstava holubů okresu Olomouc 24. – 25. 1. 2009
Vážení přátelé,
ZO ČSCH Litovel Vás zve k návštěvě okresní výstavy holubů.
Výstava bude přístupná veřejnosti v sobotu 24. 1. od 14:00 hod. a v neděli 25. 1. od 8:00 – 14:00 hod. v areálu
výstaviště ČSCH Litovel.

SPORT
SDH Medlov přeje všem občanům v novém roce hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Zároveň
bychom touto cestou chtěli poděkovat Obecnímu úřadu v Medlově, SRPŠ, TJ Medlov,
Mysliveckému sdružení Medlov a AMK Medlov za dobrou spolupráci. Poděkování patří také
všem našim sponzorům.Děkuji moc.
Za SDH Medlov
Vlastimila Švubová
starostka SDH Medlov

*****
SRPŠ při Mateřské škole v Medlově Vás zve na

DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ
PL E S
1. února 2009 od 14. hod.
ve velkém sále Obecního domu v Medlově
uvádí skupina Wabank Jeseník
spousta soutěží, bohatá tombola,
vyhodnocení
vyhodnocení masek, občerstvení,…
občerstvení,…
Vstupné: DOSPĚLÍ 20 Kč
DĚTI zdarma

*****
Sportovní komise za spolupráce s občany pořádá
v sobotu 17. 1. 2009 od 13:00 hod.

Místo konání: Obecní dům Medlov(velký sál)
Jídlo a pití zajištěno!

*****
***Placená inzerce č. 1/2009

PEDIKÚRA

MARIE POLÁKOVÁ

Nově zavedena na zdravotním středisku v Troubelicích v prostorách bývalé zubní ordinace,
vchod dětským oddělením.
!!! Pracovní doba dle objednání !!!
Po domluvě možnost návštěvy u Vás doma.
Objednávky na telefonu 776 759 534 nebo 731 878 982.
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. 194, PSČ 783 91 p. Uničov 3, tel. č. 585 002 506, fax č. 585 031 046
e-mail: obec.medlov@worldonline.cz nebo obec.medlov@volny.cz www.obecmedlov.cz

