Obecní zpravodaj
ročník 19, číslo 3
Duben 2009
JAK SE ŽIJE V MEDLOVĚ
Když jsem dostala příležitost napsat úvodník do
zpravodaje z pohledu občana, nejdříve jsem si řekla, že to nebude
problém. Napadla mě spousta pozitivních i negativních myšlenek,
některé by se sem vůbec nehodily a o mnohém už toho bylo
napsáno dost. Proto jsem se rozhodla to pojmout víceméně
subjektivně. Pro tuto úvahu jsem si vybrala v rovnováze kladné i
záporné věci, které dle mého názoru ovlivňují kvalitu žití v Medlově.
Obecně se mi tu žije fajn, vesnička je z větší části
v pěkném stavu, každým rokem se tu objeví nějaká nová fasáda či
barevná zahrádka a je na co se dívat. Ve srovnání s dalšími
vesnicemi se lidé o svá bydliště vcelku starají, i když by to mohlo
být i lepší. Uvítala bych, kdyby se lidé zapojili do jarního
venkovního úklidu a nečekali na VPPáky, až jim zametou před
okny. Ale oslněná jarním sluníčkem vidím spíše pěkné zahrádky a
představuji si nově natřené ploty. Oceňuji i aktivitu „úřadu“ a jejich
vybudované práce. Líbí se mi pohodová a klidná atmosféra, jsem
ráda za každý kousek zeleně, nové hřiště a kulturní, sportovní či
jakoukoliv příležitost. Z mého pohledu má na tváři naší vesnice
značný podíl právě úřad. Myslím si, že lidé se tu s jejich úspěchy
jen „vezou“ a sami o sobě moc nedělají. (No, aby to neznělo tak
pesimisticky, přece jenom fandím mladým hasičům a AMK). I
přesto, že tu máme novou tělocvičnu, pravidelný kulturní i sportovní

program, stále mi přijde, že tu lidé jen vedle sebe žijí a moc
společně netráví čas, a to je asi škoda.
Co umocňuje moji spokojenost s prací OÚ? Aktuálně
například rychlost, se kterou byly „zalátány“ díry ve vozovce a teď
se mi Medlovem projíždí lépe než některými jinými vesnicemi či
městy. Tedy až na ten úsek mezi mateřskou školkou a
minimarketem. Vím, že kdyby záleželo pouze na OÚ, byla by ta
cesta už dávno spravená a těšili bychom se z nového náměstíčka,
ale bohužel si tam spousta z nás stále ničí auta a pravděpodobně
ani spousta lidí netuší, proč tomu tak je. Na jednu stranu má tato
vesnice mnoho vybudovaných a spravených budov, chodníků či
silnic a potom OUHA, ten kousek tankodromu !!!!! To je právě jeden
z faktů, co se mi tu ve vesnici nelíbí. Nebylo by asi morální psát, čí
je to vina či kdo tu opravu brzdí, ale nacházím příležitost apelovat
na ty, co tuto rekonstrukci zamítají či jsou proti, aby si uvědomili, že
i když oni ve vesnici sice nebydlí, bezprostředně se jich to také týká.
Věřím, že všichni občané by si přáli novou cestu. Jak by to asi
fungovalo v kapitalistických zemích? Vy nepodpoříte nás, my
nepodpoříme Váš obchod? Ale to je jen úvaha…..
A co se mi tu ještě líbí a nelíbí se dočtete možná příště. A
příští úvodník by mohl napsat zase někdo z Vás……
Občan Medlova

*****
RADNICE informuje
 VÝBĚR POPLATKŮ PRO ROK 2009
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 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.)

*****
Výzva pro majitele psů
Vyzýváme majitele psů, aby svým psím miláčkům připevnili na obojek psí známku! Každý pes při přihlášení na Obecním úřadě
v Medlově tuto známku obdrží a pokud pes známku ztratí, novou si majitel může za poplatek vyzvednout taktéž na OÚ v Medlově.
Nelze převádět známku z uhynulého psa na psa nově pořízeného. V případě, že se pes zaběhne a známku má, dojde ke snadnější
identifikaci a téměř okamžitému navrácení psa majiteli. Pokud pes známku nemá a zatoulá se, bude odchycen a odvezen do útulku.
Nošením známky na krku psa předejdete zbytečnému vynakládání finančních prostředků ze svého rozpočtu!

*****
 Svoz plastového odpadu proběhne ve středu 22. dubna 2009 a 3. června 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.

*****
Komise sociální a zdravotní při Radě obce Medlov v souvislosti s podáváním žádostí o přidělení bytu na DPS dává tímto na
vědomí, že je možno podávat již nyní žádosti na byty, které se vybudují přestavbou z „bývalé základní školy I. stupně“ tj. škola u
kostela, se kterou se započne v letošním roce. Je plánováno celkem 8 pečovatelských bytů.
Formulář pro podání žádosti je možno vyzvednout na Obecním úřadě v Medlově.



Sběr nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 2. května 2009 zastávkovým způsobem:

Medlov dolní konec -u č.p. 99
9,00 - 9,30 hod.
Medlov střed – parkoviště u budovy MŠ
9,40 - 10,10 hod.
Medlov horní konec-odbočka na Skalky
10,20 - 10,50 hod.
Z. Újezd u hasičské zbrojnice
11,00 - 11,30 hod.
Králová zastávka ČSAD
11,40 - 12,10 hod.
Hlivice náves –před obchodem
12,20 - 13,00 hod.
Odpady odložené na stanovištích před příjezdem sběrných vozidel nebudou odvezeny !!!
Druhy přebíraných odpadů: bateriové monočlánky, automobilové akumulátory, oleje, barvy, ředidla, kyseliny, pesticidy, léky,
rtuťové zářivky a výbojky, nádoby se zbytky chemikálií, televizory, lednice a mrazáky. Ostatní objemný odpad a to: pneumatiky,
textil, nábytek, koberce, peřiny, matrace, vyřazené elektrospotřebiče, pračky apod.
Způsob přebírání nebezpečného odpadu: Bezplatně - občan tuto akci hradí v ročním poplatku za likvidaci odpadu.

*****
***Velkoobjemové kontejnery pro zeleň a uliční smetky budou přistaveny na obvyklých místech
v pátek dne 15. 5. 2009, svoz bude 18. 5. 2009.

*****
OBČANÉ POZOR !

Nezakládejte ohně v přírodě, na skládkách a nevypalujte trávu.

HASIČI VARUJÍ !

Oheň založený v přírodním prostředí se může snadno vymknout kontrole a způsobit požár. Zejména požáry v lesích mohou mít nedozírné
důsledky jak po stránce materiální, tak především na životě a zdraví nás všech. Velkým nešvarem se také každoročně v jarním období stává
vypalování trávy, které již zapříčinilo hlavně u starších občanů nejedno zranění, či dokonce ztráty lidských životů. Největší nebezpečí hrozí zvláště
v letních měsících, době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, kdy je půda i vegetace (tráva, keře, stromy,…) suchá a snadno šíří požár.

Proto Vám radíme
Pamatujte zejména tyto hlavní zásady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Je zakázáno rozdělávání ohňů v období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
V lesích je celoročně zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa.
Je rovněž zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
Jste-li svědkem vzniku nějaké mimořádné události např. požáru v lese, plošného vypalování trávy, porostů apod. předejte informaci co
nejdříve na tísňovou linku 150.
Jedete tábořit? Oheň se smí rozdělávat jen na místech zbavených listí, jehličí i suchých větví, v dostatečné vzdálenosti od lánu obilí i okraje
lesa, v ohništi vykopaném až na nerostný podklad. Při činnostech pořádaných pro děti, je bezpodmínečně nutná přítomnost dospělé osoby.
Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů. Od
hořícího ohně neodcházejte, zalijte jej vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou zeminy.
Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Jen tak se nebudete vystavovat porušení zákona o požární ochraně a pokutě až do výše 25
000,- Kč.
Důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek před požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí.
Snažte se vždy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Pomáhejte starým a
nemocným lidem, invalidům, dětem, sousedům, svému nejbližšímu okolí.

150

10. Oznamujte bez odkladu Hasičskému záchrannému sboru každý požár na známou tísňovou linku
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

*****
Redakce zpravodaje informuje občany obce !!!
Pro ty občany, kteří nečetli úvodník v únorovém vydání zpravodaje oznamujeme, že zpravodaj obce bude vydáván jednou za dva
měsíce. Další číslo vyjde v měsíci červnu !

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci dubnu:
Klabačková Emílie
Poláková Jiřina
Škopcová Marie
Müllerová Vlastimila
Vrzal Stanislav

Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov

90
85
82
79
78

let
let
let
let
let

Völflová Jiřina
Vytřísalová Věra
Trnková Jiřina
Lebedová Svatava
Pernický Madis

Králová
Králová
Králová
Medlov
Medlov

76
76
74
71
70

let
let
let
let
let

Hlivice
Králová
Medlov
Medlov
Z. Újezd
Z. Újezd
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov

85
81
81
80
80
79
79
78
78
77
75

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Sobotová Ludmila
Štopplová Marie
Majer Jiří
Škráčková Květoslava
Hanák František
Búšfy Ján
Hájková Blažena
Kopp Bruno
Holoubek Josef
Škop Jan

Králová
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Králová
Králová
Králová
Medlov
Hlivice

75
73
72
71
71
71
71
71
71
70

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Jubilanti v měsíci květnu:
Pazdera Vladimír
Skřivánek Lubomír
Přikrylová Anežka
Bahounek Bohumil
Rusnáková Barbara
Vašková Květoslava
Bahounková Blažena
Chládková Naděžda
Hanáková Růžena
Horáková Anna
Zahradníček Miroslav

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

Úmrtí

V měsíci březnu a dubnu nás opustili pan Josef Vorel a paní Marie Jančová z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Poděkování

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří s námi sdíleli zármutek nad odchodem paní Ludmily Demlové.
Zároveň děkujeme všem přátelům a známým za projevy soustrasti a květinové dary při posledním rozloučení.
Zvláštní poděkování patří spolubydlícím z domu pro seniory, kteří mamince vždy rádi a ochotně pomáhali.
Děkujeme.
dcera Ludmila s rodinou

***Placená inzerce č. 3/2009
OZNÁMENÍ PRO VŠECHNY OBČANY
Omlouváme se všem občanům, kteří se chtěli zúčastnit posledního rozloučení se zesnulým panem Josefem
Vorlem. Na přání jeho manželky byl zpopelněn bez jakéhokoli obřadu. Poslední důstojné rozloučení nebylo
umožněno ani nejbližší rodině.
Děkujeme za pochopení.
Dcera Hana se synem
Sestra Milada s rodinou
Bratr Viktor s rodinou

KULTURA
Kruh přátel hudby a Obecní úřad v Medlově
pořádají
v sobotu 25. dubna 2009 ve 14.00 hod. v malém sále Obecního domu v Medlově

koncert,
na němž vystoupí:

Daniel V e i s - violoncello,
Helena V e i s o v á - klavír

Na programu jsou skladby Viktora Kalabise, L. van Beethovena a F. Mendelssohna - Bartoldyho
K účasti srdečně zvou pořadatelé.

*****
V pátek dne 3. dubna se ve velkém sále Obecního domu v Medlově
uskutečnilo „Setkání seniorů a
Taneční odpoledne“, kde bylo
pro seniory přichystáno i malé
překvapení. Všichni senioři, kteří
se zúčastnili, obdrželi los do
tomboly. Protože na tuto akci
přišel malý počet seniorů, mohl
se každý těšit z malé výhry.
Kulturní vystoupení předvedly
žákyně ze Základní školy v Medlově a k poslechu a tanci hrálo hudební duo z Uničova.
Doufáme v to, že si při dalším konání této akce přijde zatančit a pobavit větší počet
seniorů!!

SPORT
Zpráva ÚAMK - Medlov za rok 2008
Auto – moto – klub Medlov byl založen 30. 1. 2008 jako nezisková
organizace a spadá pod Ústřední auto – moto – klub Praha. Klub vznikl
především za účelem získání pozemků v oblasti Barbora k vybudování
tréninkového areálu pro enduro a motocross, pro početnou skupinu
motoristických nadšenců z Medlova a blízkého okolí. Tento záměr se
bohužel neuskutečnil, přesto klub úspěšně pokračuje ve své činnosti.
Tato spočívá především v účasti jednotlivých členů na motocrossových,
enduro závodech a závodech čtyřkolek na oblastní i republikové úrovni,
organizování společných tréninkových akcí jak v Medlově (díky
toleranci firmy EKO – UNIMED), tak v pronajímaných areálech,
pořádání společenských a sportovních akcí (v roce 2008 např. podílení
se na pořádání dětského dne v Králové, fajn-moto den v Pískově,
v tomto roce – 1.společenský ples).
K dnešnímu dni má ÚAMK – Medlov 41 členů nad 18 let a 12 členů do
18ti let.
S přibývajícími členy se začali připojovat i sponzoři, kteří

věnovali v minulém roce klubu nemalou částku. Finanční prostředky od
sponzorů a další, získané z akcí klubu se průběžně využívají
k reprezentaci klubu (licence pro jezdce, dresy, trička atd.), k nákupu
hmotného majetku (v minulém roce např. velkoprostorový stan
s příslušenstvím, v tomto roce dvě dětské čtyřkolky).
Tento rok chce klub pokračovat v reprezentaci jak své, tak obce Medlov
a ostatních sponzorů na různých závodech, bude nadále spolupracovat
s ostatními složkami v Medlově na přípravě a organizování především
sportovních akcí pro děti. Mimo to se klub musí také zaměřit na hledání
a postupné budování vlastního areálu pro sportovní vyžití svých členů a
ostatních zájemců o tento náročný, ale pěkný sport.
Členové ÚAMK – Medlov tímto také děkují Hanáckému svazu
technických sportů (bývalý Svazarm Medlov) za bezplatný převod
karavanu do vlastnictví ÚAMK – Medlov.
předseda ÚAMK – Medlov Antonín Vyroubal

Občanské sdružení děkuje všem sponzorům tomboly na Josefovské zábavě. Díky nim odešel s nějakou cenou
každý, kdo si zakoupil obálku s losy. Výtěžek tomboly přispěje na rozvoj sportovní činnosti našeho sdružení. Ještě
jednou díky.
za SK Králová Alexandr Pavelka

*****
SDH Medlov děkuje všem, kteří přispěli sponzorskými dary do tomboly na náš II. hasičský ples.
Věříme, že i pro příští roky zůstanou sponzoři našeho hasičského plesu nadále našimi příznivci.
SDH Medlov dále děkuje všem občanům za podporu při sběru starého železa.
za všechny členy výbor SDH

*****
Rozpis utkání I. A třídy TJ Medlov – jaro 2009
Hrací den

Začátek utkání

Sobota 4. 4. 2009
Neděle 12. 4. 2009
Neděle 19. 4. 2009
Neděle 26. 4. 2009
Sobota 2. 5. 2009
Neděle 10. 5. 2009
Sobota 16. 5. 2009
Neděle 24. 5. 2009
Sobota 30. 5. 2009
Neděle 7. 6. 2009
Neděle 14. 6. 2009

16:00 hod.
16:00 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.

Muži – I. A tř.
Česká Ves
Medlov
Slatinice
Medlov
Štíty
Medlov
Loučná nad Desnou
Medlov
Oskava
Medlov
Haňovice

-

Odjezd

Medlov
Šumvald
Medlov
Vidnava
Medlov
Moravský Beroun
Medlov
Troubelice
Medlov
Vikýřovice
Medlov

bus 12:30 hod.

bus 14:00 hod.
bus 14:00 hod.

*****
Hrací den

Rozpis utkání III. třídy TJ Medlov – jaro 2009
Začátek utkání
Dorost – III. tř.

Neděle 5. 4. 2009
Neděle 12. 4. 2009
Sobota 18. 4. 2009
Neděle 26. 4. 2009
Sobota 2. 5. 2009
Neděle 10. 5. 2009
Neděle 17. 5. 2009
Neděle 24. 5. 2009

13:30 hod.
13:30 hod.
16:30 hod.
14:00 hod.
14:15 hod.
14:00 hod.
14:00 hod.
14:00 hod.

Medlov
Medlov
Doloplazy
Medlov
Přáslavice
Medlov
Příkazy
Medlov

-

Blatec
Šumvald
Medlov
Velký Újezd
Medlov
Hněvotín
Medlov
Újezd u Uničova

*****
MISTROVSKÁ UTKÁNÍ SK KRÁLOVÁ
IV. B třída – jaro 2009
Hrací den
Začátek utkání
Soupeř
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

4. 4. 2009
11. 4. 2009
19. 4. 2009
25. 4. 2009
3. 5. 2009
9. 5. 2009
16. 5. 2009
23. 5. 2009
30. 5. 2009

15:00 hod.
15:00 hod.
14:15 hod.
15:00 hod.
16:00 hod.
15:00 hod.
16:30 hod.
15:00 hod.
16:30 hod.

Králová
Králová
Grygov
Králová
Štěpánov B
Králová
Příkazy B
Králová
Moravská Huzová

- Nedvězí B
- Mladeč
- Králová
- Tršice
- Králová
- Luká
- Králová
- Bouzov B
- Králová

Obec Medlov, IČO 575 666 vydává a rozmnožuje dvou 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
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Příloha zpravodaje č. 3/2009
***Placená inzerce č. 4/2009
KOSMETIKA A NEHTOVÉ STUDIO IVANA TRUNDOVÁ TROUBELICE
nabízí:
Odborná kosmetická ošetření všech druhů pleti, alginátové masky, epilace, mikromasáž očního okolí, regenerační liftingové kůry,
čokoládová ošetření, chemický a enzymatický peeling, manikuru, p-shine, nehtovou modeláž, lakování, zdobení nehtů aj.,
dále pak NOVINKY!!!
FOTOOMLAZENÍ - dokonalé viditelné zlepšení stavu pleti
FOTODEPILACE – bezpečné a trvalé odstranění chloupků
KOSMETICKÉ BĚLENÍ ZUBŮ – dopřejte si zářivý úsměv
KAVITACE – revoluční řešení odbourávání tukových polštářků a formování postavy
Neváhejte a využijte našich nadstandardních služeb!

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Bližší informace na telefonu 603 329 523 nebo 739 662 358 – studio
IVANA TRUNDOVÁ, TROUBELICE 15, 783 83

***Placená inzerce č. 5/2009

Rychlé počítače, notebooky, servery, tiskárny, internet
*
*
*
*
*
*
*
*

sestavy a instalace počítačů
správa stanic, sítí se vzdálenou správou
odvirování, obnova dat
grafické práce
prezentace na CD, DVD nosičích
webové prezentace v uživatelském rozhraní
registrace domén, webhostingů, monitoring
připojení na internet

Marek Dostál
Pískov 58
783 83 Troubelice
mobil: 736 744 648
e-mail: dostalmarek@quick.cz

***Placená inzerce č. 6/2009

SECOND HAND U KUBÍTA
NOVÉ ZBOŽÍ !!!

JARO – LÉTO

Sukýnky, šatičky, trička, šortky, rifle, letní čepičky, body 5,-Kč/ks do vyprodání zásob.
Otevírací doba:

úterý
pátek

15:00 – 18:00 hod.
13:00 – 16:00 hod.

Zadní část Obecního domu Medlov
***Placená inzerce č. 7/2009
IRONFIST – UMĚLECKÉ KOVÁŘSTVÍ
Vyrábí: ploty brány, bytové doplňky, kované výrobky za přijatelné ceny.
Více na: www.if-umeleckekovani.cz
Tel.: 775 250 200, 722 101 717
e-mail: jaironfist@seznam.cz

***Placená inzerce č. 8/2009

PRO

JARNÍ

PŘÍSADY ZELENINY:

VÝSADBU

NABÍZÍM

květák, kapustu, kedlubny, zelí
brokolici, salát, rajčata, papriku

BALKONOVÉ KVĚTINY: petunie, surfinie, milionbels
muškáty převislé, muškáty
maceškokvěté, begonie, balzamíny

ZÁHONOVÉ KVĚTINY:

voskovky, salvie, karafiáty,
kopretiny

OKRASNÉ KEŘE:

rhododendrony, skalkové růže,
sibiřský šeřík, cesmína, pustoryl,
trojpuk a jiné

K NEZÁVAZNÉ PROHLÍDCE VÁS ZVU KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN
OD 15.00 DO 18.00 HODIN OD KONCE DUBNA, KDY BUDE
ZAHÁJEN PRODEJ
MILADA VANÍČKOVÁ

MEDLOV 240

