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Únor 2010

Vážení spoluobčané,
ani nepříjemné zimní počasí neoddálilo zahájení plánovaných investičních akcí. Hned první únorový den začaly práce na
výstavbě splaškové kanalizace „Králová – Hlivice – I. stavba“. Stavbu na základě otevřeného výběrového řízení provádí
společnost RI-STAV s.r.o. Litovel. Projekt řeší výstavbu kanalizace v místní části Králové a dopravu splaškových vod do
stávající ČOV v Medlově. Celková délka kanalizace je 7.530m, z toho gravitační stoka měří 3.130m a výtlaková 4.400m.
Z plánovaných 38.178 tisíc Kč získá obec z dotací OPŽP konkrétně z Fondu soudržnosti
a Evropského fondu regionálního rozvoje 24.899 tisíc Kč. Ze státního fondu ŽP ČR
1.465 tisíc Kč a dotaci ve výši 2.500 tisíc Kč přislíbil Olomoucký kraj. Ukončení stavby
je plánováno v 08/2010.
V druhém únorovém týdnu byla zahájena demolice budovy pošty v Medlově. Plánovaná
demolice bude realizována do třiceti dnů. Bude tak připraven prostor pro rozšíření návsi a
stavební plocha pro novou budovu obecního úřadu.
Rekonstrukce budovy ZŠ I. stupně na dům pro seniory č.II pokračuje přesně podle
stanoveného harmonogramu prací. V těchto dnech bylo zahájeno zastřešení budovy
krytinou, práce provádí místní firma „Klempo Kopeček“. Plánované ukončení stavby je 08/2010 a slavnostní otevření a
zahájení provozu pak 11. 9. 2010 na „Den obce“.
Děkuji všem pracovníkům za velmi dobrou práci ve ztížených povětrnostních podmínkách. Všem občanům našich obcí pak
pevné zdraví a trpělivost při drobných problémech souvisejících při pracích na stavbách a okolí.
Děkuji Bohumír Berger, starosta

RADNICE informuje
 VÝBĚR POPLATKŮ PRO ROK 2010
Od začátku měsíce února je možné uhradit tyto poplatky:

Poplatek TDO
výše poplatku je po schválení
Zastupitelstvem obce Medlov
260,-Kč na osobu. Poplatek
bude vybírán na celý rok 2010.
Nelze poplatek hradit na splátky !

Poplatek je splatný do 30. 6. 2010.

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. 2010.

Poplatek hřbitovní
poplatek za služby a pronájem hrobového místa. Poplatek je splatný do 31. 3. 2010.
*****
Poplatky jsou vybírány 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.)

*****
***Svoz plastového odpadu pro rok 2010
24.03.2010
středa
28.07.2010
středa
01.12.2010
středa
05.05.2010
středa
08.09.2010
středa
16.06.2010
středa
20.10.2010
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.

*****
PODĚKOVÁNÍ
Poděkování patří těm občanům, kteří se podíleli na úklidu sněhu kolem svých nemovitostí v našich obcích a pomohli tímto
pracovníkům veřejné zeleně.
Kamil Dlouhý, vedoucí veřejné zeleně

Finanční úřad Šternberk oznamuje !!!
Pracovnice FÚ Šternberk bude přijímat formuláře Přiznání daní z příjmu fyzických osob za rok 2009 v úterý dne 9. 3. 2010
v kanceláři Obecního úřadu Medlov v době od 08:15 - do 15:00 hod.
Tiskopisy si můžete vyzvednout na OÚ Medlov nebo si je lze stáhnout na stránkách www.mfcr.cz, daňová správa.

*****
Upozornění občanům !!!
V obci Medlov se objevil neznámý pachatel, který v noci „navrtává“ nádrže na pohonné hmoty u osobních automobilů. Majitelům
vozů odčerpanými pohonnými hmotami působí škodu.

*****
Ceny vodného a stočného platné od 1. 1. 2010
cena stočného

cena vodného
domácnosti a ostatní 23,82 Kč/m3 /bez DPH/
26,20 Kč/m3 /s DPH 10%/

domácnosti a ostatní

22,96 Kč/m3
25,26 Kč/m3

/bez DPH/
/s DPH 10%/

*****
 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.

*****
*Tříkrálová sbírka 2010 *
Tak jako v minulých letech se ve dnech 9. a 10. ledna 2010 v obcích Medlov, Králová, Hlivice a
Zadní Újezd uskutečnila Tříkrálová sbírka. V těchto dnech Vás občany navštívili Tři králové se
zapečetěnými pokladničkami, do kterých jste mohli přispět finančním příspěvkem. Výtěžek
Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí.
V obci Medlov proběhla sbírka za účasti vedoucích skupin – Barbary Trundové, Renaty
Hrdličkové, Pavly Petrové, Petry Bittnerové, Bohumily Pechové a koledníků – Michaly
Trundové, Kryštofa Trundy, Anny Wrnatové, Martina Hrdličky, Lukáše Smrčka, Venduly
Cupalové, Anežky Petrové, Kristýny Hrdličkové, Aničky Tomanové, Víti Bittnera, Ester
Bittnerové, Vlaďky Purové, Barbory Veselkové, Marie Tomanové, Barbory Putnové, Jiřího
Pechy.
V obci Králová – vedoucí Eva Gadaczová, koledníci – Jakub Gadacz, Anička Gadaczová,
Filip Studený. V obci Hlivice – vedoucí Radka Hamplová, koledníci – Aneta Hamplová,
Nikola Hamplová, Iveta Tempírová. V obci Zadní Újezd – vedoucí Marek Smyčka, koledníci
– Klára Smyčková, Michal Pechr, Marek Kubilka.
Celkem bylo v našich obcích vybráno 27.300,- Kč.
Jednotlivě se v obcích vykoledovalo:

V letech 2005 – 2010 se celkem vykoledovalo:

Medlov
16.749,-Kč
Rok
Králová
3.483,-Kč
Hlivice
2.458,-Kč
Zadní Újezd
4.610,-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.

2005
2006
2007
2008
2009
2010

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

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V ROCE 2010 V OKOLNÍCH OBCÍCH
UNIČOV
101.224,-- Kč
DLOUHÁ LOUČKA
TROUBELICE
41.860,-- Kč
OSKAVA
LIBINA
33.335,-- Kč
ŽELECHOVICE
MEDLOV
27.300,-- Kč
LIPINKA
ÚJEZD
19.403,-- Kč
PASEKA
NOVÁ HRADEČNÁ
17.555,-- Kč
ŠUMVALD
CELKEM VYKOLEDOVANÁ ČÁSTKA: 277.982,--Kč
VYKOLEDOVANÁ ČÁSTKA r. 2009:
247.989,--Kč

8.548,-- Kč
8.361,-- Kč
7.055,-- Kč
5.022,-- Kč
4.982,-- Kč
3.297,-- Kč

* JASNĚNKA *
Od prosince 2009 do ledna 2010 proběhla v našich obcích Medlov, Králová, Hlivice a Zadní Újezd sbírka na Jasněnku v Uničově.
V Medlově bylo vybráno na adventních koncertech 4.173,-Kč. Do prodejen v našich obcích byly rozmístěny pokladničky,
do kterých jste přispěli částkou v celkové výši 5.356,-Kč.
Celkem bylo vybráno: 9.529,-Kč
Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli ve sbírce na Jasněnku.

POHYB OBYVATELSTVA V NAŠÍ OBCI za rok 2009
Počáteční stav
k 1. 1. 09 1592 obyv.
Medlov
Králová
Hlivice
Zadní Újezd
z toho
CELKEM

Narození
13
3
1
0
muži: 11
ženy: 6
17

Úmrtí
11
5
2
1
muži: 10
ženy: 9
19

Přihlášeno

Odhlášeno

Konečný stav

29
6
1
0

30
16
3
3

1025
271
162
116

36

52

1.574 obyv. k 31. 12. 09

*****
Poděkování všem sponzorům obecního plesu
Tak jako v minulých letech, tak v letošním roce děkujeme všem sponzorům z řad podnikatelů a občanů, kteří přispěli do tomboly X.
Společenského obecního plesu.
Výtěžek z tomboly ve výši 20.000,-Kč bude přeposlán Občanskému sdružení Jasněnka v Uničově. Celkem toto
sdružení na svoji činnost pro rok 2010 obdrží 30.000,-Kč (tombola 20.000,-Kč + 9.529,-Kč adventní koncety
a kasičky v obcích + 471,-Kč doplaceno z finančních prostředků z rozpočtu obce).
Každý manželský pár či jednotlivec si z plesu mohl odnést malou pozornost, kterou vyrobili klienti z Jasněnky –
keramický čtyřlístek pro štěstí s beruškou. 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.

*****
Zpráva o bezpečnostní situaci v našich obcích za rok 2009
V roce 2009 bylo spácháno 21 trestných činů (z toho 9 trestných činů spáchaných neznámým pachatelem a 12 trestných činů, které
byly objasněny) a 35 přestupků, které byly zaznamenány na Obvodním oddělení Policie ČR Uničov.

Z uvedených 21 trestných činů se jednalo o:
4x krádež vloupáním – neznámý pachatel
5x krádež – neznámý pachatel
3x neplnění vyživovací povinnosti – objasněno
2x řízení vozidla bez řidič. oprávnění - objasněno

3x ohrožení pod vlivem návykové látky
2x násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci
1x dopravní nehoda s lehkým zraněním
1x uhoření osoby v OMV

Z uvedených 35 přestupků se jednalo o:
20x občanské soužití
1x podávání alkoholu mladistvým

13x majetkový
1x řízení pod vlivem alkoholického nápoje

V porovnání s rokem 2008 se v roce 2009 snížila trestná činnost o 1 trestný čin a počet přestupků se zvýšil o 9 přestupků.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci únoru:
Chavračová Anděla
Běhůnková Jarmila
Frömlová Božena
Navrátilová Anežka

Medlov
Medlov
Medlov
Hlivice

84
84
77
77

let
let
let
let

Sedláčková Dobroslava
Harman Juraj
Turek Miroslav

Medlov
Medlov
Medlov

76 let
75 let
75 let

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

Medlov
Králová
Medlov
Z.Újezd
Králová
Králová
Medlov

89
83
83
82
80
80
79

let
let
let
let
let
let
let

Derňarová Mária
Hampl Josef
Mrňková Marie
Smékalová Ludmila
Majtnerová Marie
Macejková Marta

Hlivice
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov

77
76
75
73
72
72

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 Vladimíra Snopková z Medlova a paní Evženie Tomanová z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

*****
Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se s námi v měsíci prosinci přišli naposledy rozloučit s panem Janem Škopem z Hlivic.
Zároveň děkujeme za květinové dary, projevy soustrasti i slova útěchy.
Zarmoucená rodina

KULTURA
Kruh přátel hudby a Obecní úřad Medlov
pořádají
v neděli 28. února 2010 v 16.00 hodin v malém sále Obecního domu v Medlově

koncert,
na němž vystoupí

.

Na vystoupení čtyř mladých absolventů Konzervatoře v Brně a Janáčkovy akademie múzických umění v
Brně, kteří mají ve svém repertoáru jedinečné skladby, všechny příznivce tohoto hudebního žánru
srdečně zveme !

SPORT
PODĚKOVÁNÍ
Dne 16. 1. 2010 uspořádala sportovní komise ve spolupráci s občany Medlova turnaj ve stolním tenise, který se
konal ve velkém sále obecního domu. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se jakoukoli měrou podíleli na
uskutečnění turnaje, ať už na přípravě, sponzoringu, ale také svými sportovními výkony.
Těší nás, že o turnaj byl velký zájem.
Výsledky turnaje DRAGOUN CUP 2010
1. místo
Lorenc Miroslav
4. místo
Večeřa Michal
2. místo
Dušek Jiří ml.
5. – 6. místo
Kašpar Jan, Balcárek Martin
3. místo
Dušek Jiří st.
Antonín Vyroubal, předseda sportovní komise

*****
O sportovní střelkyni Pétě asi ještě hodně uslyšíme
Petra Hájková, reprezentantka České republiky, odchovankyně střeleckého kroužku při DDM Uničov a Sportovního
střeleckého klubu Uničov, zaznamenala poslední lednový víkend další významný úspěch ve své kariéře. Účastnila se
jako nominovaná Mezinárodních střeleckých závodů v Mnichově. Tyto sportovní závody byla naším Českým
střeleckým svazem určeny jako kvalifikační pro účast na nadcházejícím mistrovství Evropy ve střelbě ze vzduchové
pušky v Norsku a zároveň jako kvalifikace pro účast na mistrovství světa. Petra byla na závody trenérem Zdeňkem
Škopcem a Ing. Antonínem Králem, předsedou SSK Uničov, velmi dobře připravena. Podařilo se jí splnit juniorský i
ženský postupový limit a výkonem 397 bodů respektive 500,3 ve finále si vystřílela účast jak na mistrovství Evropy, tak
i na mistrovství světa.
Sportovní střelecký klub Uničov
(tento článek byl uveden v uničovském zpravodaji č.3, dne 11. února 2010)

*****
SRPŠ při ZŠ a MŠ Medlov
pořádá
v sobotu dne 20. 3. 2010 ve Sportovní hale v Medlově

4. JARNÍ MEDLOVSKÉ HRY
Přijďte si i v letošním roce zacvičit a zahrát se svými dětmi
a prožít tak příjemně sobotní odpoledne !!
Bližší informace budou zveřejněny před konáním her na letáčcích v obchodech a hlášením v místním rozhlase !!!

*****
SDH MEDLOV Vás srdečně zve na
který se koná v pátek dne 5. 3. 2010 od 20:00 hod. ve velkém sále Obecního domu v Medlově.
Připraveno je bohaté občerstvení, tombola a spousta zábavy na celý večer.
Srdečně zve SDH Medlov
Obec Medlov, IČO 575 666 vydává a rozmnožuje dvou měsíčník Obecní zpravodaj v počtu 600 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

Příloha ke zpravodaji č. 1/2010

Podpora podnikatelů v obcích do 2000 obyvatel
Představení programu
Cílem programu je podpora zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti–mikropodniků,
včetně nových živností v oblasti výroby a zpracování. Cílem je především vytváření nových pracovních míst
a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit.

Typické podporované projekty
Rekonstrukce nebo výstavba provozovny, pořízení nových technologií (kovoobrábění, truhlářství, autoservis
atd.). Podpora je určena i na diverzifikaci činnosti zemědělců směrem k nezemědělským činnostem (např.
zemědělský podnikatel si zřídí truhlárnu).

Příjemce podpory
Fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie
mikropodniků (podnik, který zaměstnává méně než 10 osob a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční
rozvahy nepřekračuje 2 mil. €). Podpora je určena i pro zemědělské podnikatele v rámci diverzifikace jejich
činností.

Způsobilé výdaje
• Rekonstrukce, modernizace, přestavba, nová výstavba provozoven včetně nezbytného zázemí pro
zaměstnance – stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základních inženýrských
sítí ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb
• Úprava povrchů v areálu podnikatelské provozovny – odstavná stání, účelové komunikace, oplocení
• Nákup strojů, výrobních zařízení a technologie
• Nákup vybavení provozovny – základní nábytek
• Nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem
• Projektová dokumentace: zadávací řízení
• Technická dokumentace: dokumentace pro provádění staveb, výkaz výměr a položkový rozpočet, stavební
dozor, dokumentace skutečného provedení stavby po dokončení stavby.
Veškeré výdaje jsou způsobilé až po zaregistrování žádosti.

Forma a výše podpory
• Přímá nenávratná dotace
• Max. výše investice je až 10 (15) mil. Kč na projekt
• Možnost získat až 40-60 % podpory ze způsobilých výdajů

Regionální vymezení podpory
Projekt musí být realizován na území České republiky v obci do 2000 obyvatel.

Odvětvové vymezení podpory
Projekt se týká pouze činností zařazených do těchto sekcí Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):
B 08 (Ostatní těžba a dobývání),
C (Zpracovatelský průmysl),
F (Stavebnictví),
G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a třídy 45.31),
S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost)
S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb)
Kontaktní osoba: Ing. Michal Kubásek mob: 732 459 385 email: kubasek@rpa.cz
Regionální poradenská agentura, s.r.o., Starobrněnská 20, Brno 602 00
tel.: +420 542 211 083, fax: +420 542 210 383, mobil: +420 605 839 363, www.rpa.cz

Podnikatelé mají ohlašovací povinnost
Upozorňujeme všechny původce odpadů (tj. fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby, při jejichž činnosti vznikají jakékoli odpady)
a oprávněné osoby (provozovatele zařízení k nakládání s odpady) na změnu v ohlašovací povinnosti o nakládání s odpady za rok 2009.
Původci odpadů, podnikající na území správního obvodu Uničov, kteří vyprodukovali nebo nakládali s více než 100 kg nebezpečných
odpadů nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok 2009 (součet množství odpadů ze všech provozoven) a všechny
oprávněné osoby, které v roce 2009 nakládali s odpadem, jsou povinni nejpozději do 15.2.2010 zaslat hlášení o produkci a nakládání s
odpady Městskému úřadu Uničov, odboru životního prostředí. Původci odpadů a obce zasílají hlášení v listinné podobě nebo elektronicky v
přenosovém standardu dat o odpadech. Oprávněné osoby zasílají hlášení pouze elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech na
elektronickou adresu itiefenbachova@unicov.cz se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky Města Uničova. Pokud není
hlášení opatřeno zaručeným elektronickým podpisem musí být podání nejpozději do pěti dnů potvrzeno zasláním v listinné podobě.
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 v novém přenosovém standardu MŽP, který je pro
ohlašovatele zpřístupněn na internetových stránkách http://odpady.inisoft.cz. Použití tohoto formuláře je bezplatné a výstupem je hlášení v listinné
i v elektronické podobě. Datový standard pro přenos dat o odpadech, zařízeních k nakládání s odpady a dalších informací vyžadovaných státní
správou je uveřejněn na adrese: http://iris.env.cz/AIS/web-pub2.nsf//cz/evidencni_ohasovaci_standardy. Případné dotazy Vám budou
zodpovězeny na telefonním čísle 585088328 nebo 721319297.
Irena Tiefenbachová, odbor životního prostředí, MěÚ Uničov

***Placená inzerce č. 1/2010

Řešení digitálního TV vysílání
SATELITY
PRODEJ A MONTÁŽE
Bezplatné české a slovenské programy.
Z jedné paraboly napojíme až 8 TV
Hanes SAT

Tel. 776 623 623
.

*****
***Placená inzerce č. 2/2010

LASEROVÁ A DERMATOLOGICKÁ AMBULANCE
LÉKAŘSKÁ KOSMETIKA
MUDr.IVETA FREMLOVÁ
Ošetřujeme objednané a akutní pacienty,
tel.:585 343 243, 1.Máje 788, Litovel
ORDINAČNÍ HODINY:
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

8
8
8
8
8

-

12
11
pro neobjednané
12
léčeb.kosmetika
9,30 CRT 9,30 - 12
12
chirurg. zákroky

13 - 17
13 - 17
13 - 16
13 - 15

léčeb.kosmetika

*****

Jste po letošní zimě unavení a oslabení ?
Dopřejte si „Suché uhličité plynové koupele“, oblíbenou lázeňskou proceduru, která zregeneruje váš organismus.
•
•
•
•
•
•

výrazně posilují imunitní systém lidského organismu, což se projevuje rychlejším hojením pooperačních ran, podporují
protizánětlivé a hojivé procesy, výrazně léčí kožní nemoci,
preventivně působí proti poruchám metabolismu, proti infarktu, mozkovým mrtvicím, trombózám, emboliím, revmatickým
nemocem a vysokému krevnímu tlaku,
zvyšují celkovou kondici organismu, působí na osoby pracující ve stresových povoláních, dochází k úpravě poruchy
spánku a dlouhodobé bolesti hlavy,
u sportovců zvyšují svalové prokrvení a tím výkonnost, zkracují pocit bolesti svalů a únavy,
urychlují průběh rekonvalescence po nemoci a úrazech, podporují zvyšování hladiny pohlavních hormonů a tím sexuality,
působí jako ideální kosmetický prostředek, zvyšuje se okysličení krve, čímž se zlepšuje prokrvení a výživa pokožky.

MUDr.Iveta Fremlová

Co je to chemický peeling?
dermatologická metoda, která se používá zejména k léčbě projevů stárnutí kůže, k léčbě akné a hyperpigmentací.
Chemický peeling je neinvazivní metoda, která slouží k projasnění a omlazení stárnoucí pleti, vyhlazení jemných vrásek, zjemnění
jizev po akné a rozšířených pórů a odstranění pigmentových skvrn. Také příznivě působí na příliš mastnou pokožku.
Chemický peeling je rychlý a účinný postup používaný k omlazení a regeneraci pokožky obličeje, krku a dekoltu, ale také na hřbetu
rukou a zad chemickou cestou. Chemický peeling je vhodný pro všechny, kdo očekávají rychlé zlepšení vzhledu pleti, zjemnění
vrásek a pleti narušené sluncem. Trvá několik minut a používá se při něm peelingová směs různých látek, nejčastěji hydroxykyselin. Při ošetření chemickým peelingem lékař nanese směs pomocí štětečku na obličej – samotná regenerace pleti je
MUDr.Iveta Fremlová
pozorovatelná bezprostředně po zákroku.

