Obecní zpravodaj
ročník 19, číslo 2
Únor 2009

Vážení spoluobčané,
na jednání Rady obce Medlov byl předložen návrh rozpočtu obce pro rok 2009, který byl radou schválen a
následně je vyvěšen k připomínkování na úředních deskách obce. Rozpočet bude schvalován na jednání ZO
dne 11.3.2009. V návrhu rozpočtu jsou navrhovány investiční akce a to: zahájení výstavby splaškové
kanalizace v obci Králová a v Medlově (horní konec), vypracování projektové dokumentace na další etapy
splaškové kanalizace v Medlově, oprava kaple v Zadním Újezdě, příprava záměru přestavby horní budovy ZŠ
na 8 pečovatelských bytů, zahájení výstavby cyklostezky Medlov –Uničov, zahájení výstavby chodníku
v Králové směrem k obci Červenka, příprava lokality pro výstavbu 7 RD v Zadním Újezdě, vybudování
dalších dětských hřišť v Medlově a v Hlivicích. Další informace budou postupně uveřejňovány ve zpravodaji,
který bude od měsíce března 2009 vycházet jednou za dva měsíce.
Bohumír Berger, starosta

*****

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.)

*****
Finanční úřad Šternberk oznamuje !!!
Pracovnice FÚ Šternberk bude přijímat formuláře Přiznání daní z příjmu fyzických osob za rok 2007 dne 12. 3. 2009 ve čtvrtek
v kanceláři Obecního úřadu Medlov v době od 08:15 - do 15:00 hod.

Tiskopisy si budete moci vyzvednout na OÚ Medlov (FÚ Šternberk přislíbil rozvoz tiskopisů do obcí – nejdříve však od
začátku měsíce března, přesný datum od kdy si můžete tiskopisy vyzvednout bude vyhlášen místním rozhlasem).

*****
 Svoz plastového odpadu proběhne ve středu 11. března 2009. 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.

*****
POZVÁNKA
Dle § 92 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, svolává starosta obce 16. zasedání Zastupitelstva obce Medlov v pondělí dne 23. 2. 2009
v 16:00 hod., které se uskuteční ve velkém sále Obecního domu v Medlově. Hlavním programem jednání bude: schválení záměrů
investičních akcí pro rok 2009 a informace k rozpočtu obce na rok 2009.

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V ROCE 2009 V OKOLNÍCH OBCÍCH
UNIČOV
71.577,-- Kč
DLOUHÁ LOUČKA
TROUBELICE
41.354,-- Kč
PASEKA
LIBINA
36.605,-- Kč
OSKAVA
MEDLOV
24.247,-- Kč
ŽELECHOVICE
ÚJEZD
17.976,-- Kč
LIPINKA
NOVÁ HRADEČNÁ
17.792,-- Kč
CELKEM VYKOLEDOVANÁ ČÁSTKA: 247.989,--Kč
VYKOLEDOVANÁ ČÁSTKA r. 2008:
267.348,--Kč

9.317,-- Kč
8.644,-- Kč
7.799,-- Kč
6.641,-- Kč
6.037,-- Kč

*****
Poděkování
Děkujeme všem sponzorům z řad podnikatelů a občanů, kteří přispěli do tomboly IX. Společenského obecního plesu.
Výtěžek z tomboly ve výši 19.400,-Kč bude přeposlán Občanskému sdružení Jasněnka v Uničově. Celkem toto sdružení na svoji
činnost pro rok 2009 obdrží 30.000,-Kč (tombola 19.400,-Kč + 10.462,-Kč adventní sbírky + 138,-Kč doplaceno z finančních
prostředků z rozpočtu obce). Oblastní charitě Uničov bude na konto poslán příspěvek ve výši 5.000,-Kč a charitě do Zábřeha bude
poslán příspěvek ve výši 500,-Kč.
Každý manželský pár či jednotlivec si z plesu mohl odnést malou pozornost a to keramickou slánku, kterou vyrobili klienti
z Jasněnky. Tímto jim za výrobky velmi děkujeme.
Doufáme, že i pro příští roky zůstanou sponzoři obecního plesu nadále našimi příznivci.
Všem ještě jednou velice děkují pořadatelé plesu.

*****
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
V roce 2008 byla Českou asociací hasičských důstojníků o. s. vydána publikace "Doma bezpečně". Tato publikace je
určena nejen pro orgány bytových družstev a společenství vlastníků, ale i pro vlastníky a obyvatele bytových i
rodinných domů. Má napomoci orientovat se ve spleti právních a technických předpisů, srozumitelně a stručně
upozornit na možná rizika a nebezpečí spojená s „bydlením“. Upozorňuje na nejčastější chyby, kterých se každý občas
dopouští, byť v dobré víře nebo z neznalosti, ale které mohou mít tragické důsledky. Publikace "Doma bezpečně" (ve formátu pdf)
je ke stažení na webové adrese http://www.hzscr.cz/clanek/prevence-v-pozarni-ochrane.aspx

*****
Zpráva o bezpečnostní situaci v našich obcích za rok 2008
V roce 2008 bylo spácháno 22 trestných činů (z toho 11 trestných činů spáchaných neznámým pachatelem a 11 trestných činů, které
byly objasněny) a 26 přestupků, které byly zaznamenány na Obvodním oddělení Policie ČR Uničov.
Z uvedených 22 trestných činů se jednalo o:
3x krádež vloupáním – neznámý pachatel
1x řízení pod vlivem alkoholu – objasněno
4x krádež – neznámý pachatel
1x dopr. nehoda s lehkým zraněním – nezn. pachatel
3x krádež – objasněno
1x ublížení na zdraví – objasněno
1x sprejerství – neznámý pachatel
1x pracovní úraz – pád ze střechy – objasněno
1x poškození cizí věci – neznámý pachatel
1x sebevražda – objasněno
2x zanedbání povinné výživy – objasněno
1x držení platební karty – neznámý pachatel
2x řízení vozidla bez řidičského oprávnění – objasněno
Z uvedených 26 přestupků se jednalo o:
12x občanské soužití

14x majetkový

V porovnání s rokem 2007 stoupla trestná činnost v roce 2008 o 15 trestných činů a počet přestupků stoupl o 2 přestupky.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci únoru:
Solovský Vít
Jančová Marie
Malík Jan
Havlíčková Elvíra
Chavračová Anděla
Běhůnková Jarmila
Krmela Josef

Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov

90
87
86
85
83
83
81

let
let
let
let
let
let
let

Boxanová Vlasta
Frömelová Božena
Navrátilová Anežka
Sedláčková Dobroslava
Harman Juraj
Turek Miroslav

Králová
Medlov
Hlivice
Medlov
Medlov
Medlov

80
76
76
75
74
74

let
let
let
let
let
let

88
82
82
81
79
79
78
76

let
let
let
let
let
let
let
let

Sládek Jan
Hampl Josef
Mrňková Marie
Smolka Miroslav
Smékalová Ludmila
Majtnerová Marie
Macejková Marta

Z.Újezd
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov

75
75
74
73
72
71
71

let
let
let
let
let
let
let

Jubilanti v měsíci březnu:
Kaufmanová Marie
Vytřísal Josef
Sedláček Alexandr
Prenerová Miloslava
Trnková Marie
Konrád Zdeněk
Laurin Josef
Derňarová Mária

Medlov
Králová
Medlov
Z.Újezd
Králová
Králová
Medlov
Hlivice

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

Úmrtí

V měsíci lednu nás opustili pan František Trčka z Hlivic a paní Marie Kafková (DD Červenka),
v měsíci únoru nás opustila paní Ludmila Demelová z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

KULTURA
V neděli 1.2.2009 pořádalo SRPŠ při Mateřské škole Medlov v sále
Obecního domu v Medlově tradiční Dětský maškarní ples. I letos byla
účast rodičů a dětí vysoká. Při příchodu dostal každý malý návštěvník
plesu dáreček pro radost ve formě pastelek, omalovánky, balonku,
přívěsku a sladkosti. Opět nás poctila návštěvou skupina Wabank
z Jeseníku. Připravila si pro naše děti nový program se spoustou
písniček z pohádek a večerníčků. Program byl zaměřen na zvířátka.
Děti tancovaly, soutěžily a byly za to odměněny sladkostí či dárečkem.
Proběhla promenáda v maskách a nejhezčí masky byly odměněny.
Tombola byla bohatá, pestrá a udělala nejednomu malému srdíčku
radost.
Velké díky patří našim SPONZORŮM, bez kterých by se tato akce
pořádat nemohla. Touto cestou bych chtěla znovu poděkovat a
zviditelnit naše sponzory: Autodoprava Ladislav Jonáš Hlivice,
Autodoprava Milan Urbášek Medlov, Autodoprava Radek Kuraj Medlov,
BAJA Group s.r.o., Radek Bittner Medlov, Cukrárna Laďka Medlov, Česká spořitelna a.s. pobočka Uničov, ČS Damara Medlov, Eltech Medlov Pavel Bittner a Josef Šrom, Elektromontáže Radovan Hanák Medlov, Elektromontáže Michal Kuchař, EKO-UNIMED
s.r.o., Hospůdka pod Lípou Medlov, Hračky Petr Hrdlička Medlov, Josef Bednařík Medlov, Kadeřnictví Iveta Šinclová Medlov,
Kadeřnictví Jarmila Marešová Medlov, Kamenictví Miroslav Zmeškal Medlov, Klempířství Miroslav Bittner a Miroslav Rusín Medlov,
pan Kozák z Benkova, KRÁLOVSKÁ OBCHODNÍ s.r.o. Králová, MELITES spol. s r.o., MESPOL Medlov a.s., MOBIL SYSTEMS
Jaroslav Grézl Uničov, Myslivecké sdružení Medlov, Obec Medlov, Opravy elektromotorů Stanislav Melcr Strukov, Podlahářství
David Janča Medlov, Podlahářství Milan Petrovský Medlov, Pokrývačství Ladislav Kopeček Medlov, Prodejna STAFIT Eva Trnková
Králová, Truhlářství Pavel Šenk Medlov, ÚAMK Medlov.
Výdělek z maškarního plesu bude věnován dětem do mateřské školky. Vyúčtování bude vyvěšeno v prostorách mateřské školky.
Těšíme se na další spolupráci s našimi sponzory a rodiči, kteří mají chuť a zájem podílet se na organizování podobných akcí pro
děti.
za SRPŠ MŠ Květoslava Šromová

*****
POZOR ZMĚNA !!!
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ZADNÍ ÚJEZD
pořádá v sobotu dne 21. února 2009
v místnosti OÚ v Zadním Újezdě

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
začátek ve 14:00 hod.
vstupné dobrovolné
občerstvení zajištěno

Srdečně zvou pořadatelé

*****
Kruh přátel hudby a Obecní úřad Medlov
pořádají
v pondělí 23. února 2009 v 17.00 hod. v malém sále Obecního domu v Medlově

koncert,
na němž vystoupí pan Roman
J a n á l - sólista opery Národního divadla v Praze,
na klavír ho doprovází pan Karel
Košárek.
Na programu je výběr písní Franze Schuberta, Johannese Brahmse, Karla Bendla, Vítězslava Nováka a
Antonína Dvořáka.
K účasti srdečně zvou pořadatelé.

Rada obce Medlov a kulturní komise Rady obce
zvou všechny seniory

na T a n e č n í

o d p o l e d n e,

které se koná v pátek dne 3.dubna 2009 ve velkém sále Obecního domu v Medlově, se zahájením ve 13.30 hod.
Na programu je kulturní vystoupení žáků ZŠ Medlov,
následně pak hudební duo z Uničova hraje k tanci i poslechu.
Občerstvení zajištěno !
K dopravě účastníků z jednotlivých částí obce je možno využít linkových autobusových spojů.
K bohaté účasti srdečně zvou pořadatelé !

SPORT
PODĚKOVÁNÍ
Sportovní komise spolu s pořadateli turnaje ve stolním tenise, který se konal 17. 1. 2009 v Obecním domě v Medlově, děkuje Obecnímu
úřadu v Medlově a všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci této akce.
Těší nás, že o turnaj byl velký zájem, ale bohužel jsme museli počet hráčů zredukovat na 32, abychom mohli z časových a technických
důvodů turnaj bezproblémově dokončit.
Poděkování patří také všem, kteří věnovali do turnaje hodnotné ceny.
Výsledky turnaje DRAGOUN CUP 09
1. místo
Morávek Jiří
2. místo
Veselka Radek
3. místo
Balcárek Martin

4. místo
5. – 6. místo

Horák David
Kamisch František, Novák Květoslav
Antonín Vyroubal, předseda sportovní komise

***Placená inzerce č. 2/2009
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