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Září 2010

RADNICE informuje
 Svoz plastového odpadu proběhne ve středu 8. září 2010 a 20. října 2010. Žádáme občany, aby veškeré plastové láhve od
nápojů (PET láhve) ukládali pouze do pytlů určených na plasty a tetra packy (krabice od džusů, mléka apod.) ukládaly do pytlů
určených pro tetra packy, 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 a tetra packy 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.

*****
 Sběr nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 9. října 2010 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 8. října 2010, svoz bude v pondělí dne 11. října 2010.
1

Realizace dětského hřiště v Králové u obytného domu č.p. 59 se v současné době dokončuje. Zpřístupněno pro
veřejnost bude od 18. 9. 2010. Hřiště je určeno pro děti od 3 do 14 let. Dětem mladším 6 let je vstup na hřiště povolen
jen v doprovodu a pod trvalým dozorem dospělé osoby.

*****
UPOZORNĚNÍ pro rodiče a děti !!!
Žádáme rodiče, aby upozornily své děti, že dětské hřiště za Mateřskou školou v Medlově je určeno pouze
dětem do 10. let !!! Množí se případy, že se na hřišti zdržuje dospívající mládež a ničí prvky na hřišti. Hřiště bylo
vybudováno především pro děti z mateřské školy. Pokud se tyto výtržnosti na hřišti budou i nadále opakovat, bude
hřiště pro veřejnost natrvalo uzavřeno.

*****
INFORMACE pro občany v místní části Králová a pro občany z dolní části Medlova
Napojení nemovitostí na veřejnou splaškovou kanalizaci
Výstavba splaškové kanalizace, která se budovala v místní části obce Králová a v dolní části obce Medlov je již
zkolaudována a je již možné své nemovitosti na tuto kanalizaci připojit.
Jak postupovat:
1. Vlastník nemovitosti si požádá o vydání územního souhlasu pro domovní kanalizační přípojku. O vydání územního
souhlasu bude vlastník-stavebník žádat u stavebního úřadu MÚ Uničov, kde m.j. doloží i projektovou dokumentaci.
Projektovou dokumentaci Vám zpracuje odborný projektant např. p. Josef Koutný, Uničov tel.č. 602582698, nebo ing. Jiří
Balabuch, Olomouc tel.č. 728074980 , popř. ing. Jiří Zeman, Olomouc tel.č. 605919357. ( Není podmínkou, aby Vám výše
uvedení projektanti projekt zhotovili, projekt může zhotovit každý projektant, který má příslušné oprávnění!)
2. Po vydání územního souhlasu je možné provést výkopové a montážní práce. Před záhozem je nutné trasu domovní
kanalizační přípojky zdokumentovat na digitální fotoaparát! (Pokud tuto možnost nemáte, je možné se dohodnout na OÚ,
tel.č. 585031046.)
3. Po napojení na splaškovou kanalizaci je nutné toto nahlásit na OÚ Medlov, včetně nahlášení stavu vodoměru ke dni
napojení !!
Upozorňujeme Vás, že do nové obecní splaškové kanalizace je povoleno vypouštět pouze splaškové vody (tj. z WC, z koupelny,
z kuchyňského dřezu, myčky, pračky).
Stávající žumpa bude stavebníkem zasypána popř. může být využita jako jímka pro dešťovou vodu, ale i toto musí řešit projektová
dokumentace!!!

Upozorňujeme, že se nelze na splaškovou kanalizaci připojit bez vydaného „Územního souhlasu“!!!
Napojení nemovitosti musí být provedeno nejpozději do konce října 2010.
Vlastník RD může využít na výstavbu kanalizační přípojky půjčky z Fondu rozvoje bydlení v částce až 20.000,- Kč, s
úrokem 3% , splatnost půjčky 2 roky, kterou poskytuje obec Medlov. Více informací Vám podají pracovnice v kanceláři
OÚ Medlov, tel.č. 585031046.

*****
DŮVODY PROČ NAPOJIT NEMOVITOST NA KANALIZACI
Dle ustanovení C 38, odst. 6 Vodního zákona ve znění jeho novely 150/2010 Sb., každý „kdo
akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby
nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod a na výzvu vodohospodářského úřadu nebo ČIŽP prokázat jejich zneškodňování
v souladu s tímto zákonem.“
Dle ustanovení § 3, odst. 8 zákona o274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích „V případě , že je veřejná kanalizace ukončena
čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy.“
Na základě výše uvedeného není možné přečerpávat obsah jímek do kanalizace, povrchových či podzemních vod nebo čerpat
obsah jímek na volnou plochu (pole, zahrádka, apod.)
V případě, že se domácnost na veřejnou kanalizaci nenapojí, od doby jejího zprovoznění do doby než se majitel nemovitosti
napojí na kanalizaci a bude dále používat žumpu, předloží na obecní úřad doklady o vyvážení odpadních vod firmou v množství
určeném přílohou č. 12 Vyhlášky 428/2001 Sb. - 46 m3/rok, tj. 126l na osobu a den.
3
Propočet svozu fekálií společností VHS Čerlinka s.r.o., kde jsou náklady na čištění odpadní vody 55,-Kč/m a
3
doprava traktorem s 8 m návěsem stojí 588,- Kč/hod.
3

Příklad: Odvoz jímky o objemu 8 m z Medlova
čištění:
8 x 55 = 440,- Kč
doprava: 1,5 x 588 = 882,- Kč
Celkem :
1322,- Kč
3

Srovnání nákladů pro svoz fekálem na osobu za rok
40 m /rok
3
40 m (5 fekálů) x 1322,- Kč = 6610,- Kč
3
Tzn.: 18,10 Kč na osobu a den
82,60 Kč za 1 m
Srovnání nákladů pro kanalizaci na osobu za rok
3
Stočné 25,26 Kč/ m
3
40 m x 25,26 = 1010,40 Kč
Tzn.: 2,77 Kč na osobu a den

3

40 m /rok

25,26 Kč za 1 m

3

Např.: Investice 30 000,- Kč do kanalizační přípojky se vrátí za 5 let a 4 měsíce.

Zpracovala Ing. Helena Stoupová
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Vyhlášení výběrového řízení
na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení – FRB- obce Medlov
Rada obce Medlov prostřednictvím Obecního úřadu v Medlově
vyhlašuje
dle Zásad č. 2/2009 obce Medlov
2. kolo výběrového řízení na poskytnutí půjček z FRB na území obce Medlov pro rok 2010.
Termín podání žádostí o půjčku je stanoven od 6. září 2010 do 20. října 2010.
Zásady č. 2/2009 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: Marcela Smrčková, Odd. stavební a finanční
Obecní úřad Medlov, telefon: 585 031 046

*****
Obec Medlov
vyhlašuje výběrové

řízení

podle § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., tento záměr:

na pronájem bytových prostor na byty v bytovém domě Medlov č.p.29
Podmínky účasti na výběrovém řízení a na uzavření nájemní smlouvy k bytu v bytovém domě Medlov čp. 29

1.

Základní podmínky účasti na výběrovém řízení

Do výběrového řízení se mohou přihlásit dvě skupiny osob:
I. Cílová skupina
1. Do výběrového řízení se může přihlásit uchazeč, který :
Má sníženou soběstačnost, to jest
a) je starší 70 let; nebo
b) disponuje minimálně I.stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách.
2. Uchazeč (i ostatní společně posuzované osoby) k datu uzavření nájemní smlouvy nesmí mít vlastnické nebo spoluvlastnické
právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo bytu.
II. Jiné osoby - uchazeči
Do výběrového řízení na uzavření nájemní smlouvy k bytu se může také přihlásit uchazeč, který sice nesplňuje podmínky
stanovené pro cílovou skupinu uchazečů, ale který se nachází v tíživé sociální situaci, dovršil věk minimálně 60 let a nemá možnost
získat jiné bydlení.

2. Podmínky účasti ve výběrovém řízení platné pro všechny uchazeče
1. Průměrný měsíční příjem uchazeče za kalendářní rok 2009 (zjištěný podle zák.č. 463/1991 Sb., o životním minimu) nesmí
překročit
- u samostatně žijících osob nebo
17 061,-- Kč
- u osob s dalšími členy domácnosti
22 748,-- Kč
2. Uchazeč (i ostatní společně posuzované osoby) nesmí být veden u obce Medlov jako dlužník.
3. Uchazeč (včetně všech společně posuzovaných osob) může podat jen jednu přihlášku.
4. Přihlášky budou podávány výhradně na předepsaném formuláři a doloženy předepsanými tiskopisy. Formuláře k podání žádosti
obdrží žadatelé na Obecním úřadě Medlov.
5. Přihlášky budou přijímány na podatelně Obecního úřadu v Medlově, Medlov 194, 78391 p. Uničov 1 v termínu

od 03. 09. 2010 do 20. 09. 2010 do 17.00 hodin.
Obálka bude označena: „VŘ na pronájem bytu v č.p. 29, v obci Medlov, část Medlov“
6. Přihlášky neúplné nebo se zjištěnými nepravdivými údaji nebudou do hodnocení zařazeny.

*****
Díky zodpovědným občanům ušetřila naše obec životnímu prostředí řadu surovin
Loni občané odevzdali k recyklaci 52 televizí a 35 monitorů
Naše obec už několik let poskytuje občanům možnost třídit vysloužilé spotřebiče – mimo jiné televize a monitory.
Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin a vody jsme díky tomu ušetřili
životnímu prostředí, stejně jako o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace
nám poskytla analýza neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci občany tříděných
elektrozařízení.
Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení,
spotřebu ropy osobního automobilu za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní vody z deseti sprchování. Tato zjištění přinesla
analýza dopadu sběru a recyklace televizí a monitorů na životní prostředí, jejíž vytvoření iniciovala společnost ASEKOL. Výsledek
studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení je pro životní prostředí přínosný.
Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů a počítačových monitorů. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do
okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu nebo k jejich konečnému zneškodnění.
Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie byly prezentovány jako spotřeba energie, surovin,
emise do ovzduší, vody a produkce odpadu.
Podle údajů společnosti ASEKOL občané naší obce v loňském roce vytřídili 52 televizí a 35 monitorů. Tím jsme uspořili 287,43
kWh elektřiny, 7,24 kg uhlí, 5,94 litrů ropy, 1501 litrů vody a 23,63 kg primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 76,3 kg CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 308 kg.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná
domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla.
Přestože studie byla zaměřena pouze na televize a monitory, přínos pro životní prostředí představuje recyklace všech ostatních
druhů starých spotřebičů. Dík si tedy zaslouží všichni, kteří elektroodpad nevyhazují do popelnice nebo dokonce do přírody, ale
nosí jej do sběrného dvora.
3

Dobrý den, dovoluji si Vám představit MAS Uničovsko o.p.s.. Co si pod tímto složitým názvem představit, je zcela
jednoduché. Zkratka MAS znamená sousloví Místní Akční Skupina. Jejím hlavní úkolem je rozvoj regionu
Uničovska, ve kterém všichni žijeme. Naše MAS se rozléhá v katastru obcí Medlov, Troubelice, Nová Hradečná,
Šumvald, Dlouhá Loučka, Újezd, Paseka a Lipinka. Kancelář MAS Uničovsko o.p.s. sídlí v Medlově, v budově OÚ.
Hlavním posláním MAS je pomáhat dosáhnout a zejména přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti v zemědělství, k rozvoji podnikatelských
subjektů nezemědělského charakteru, k dobudování chybějící technické a dopravní infrastruktury, ke zvýšení úrovně občanské vybavenosti a
k rozvoji kulturního dědictví regionu. Výsledkem bude zvýšení atraktivnosti regionu pro život, podnikání i odpočinek a zmírnění odlivu místních
obyvatel do jiných částí republiky, prostřednictvím úspěšně zrealizovaných projektů, které získají dotaci prostřednictvím vyhlášených výzev MAS.

V rámci 4. vyhlášené výzvy MAS Uničovsko, o.p.s. byly k 30.6.2010 vybrány a podpořeny následující projekty:
žadatel
ZODV Újezd
Obec Nová Hradečná
Obec Nová Hradečná
Fara Paseka
OD Dlouhá Loučka
Obec Paseka
PAPEDO Paseka s.r.o.
Obec Šumvald
SDH Medlov
Obec Troubelice
TJ Medlov
Bezpečné stavby
Martin Dušek

projekt
Spalování biomasy z vlastní zemědělské produkce
Dětské hřiště v Nové Hradečné
Restaurování kaple v Nové Hradečné
Restaurování kostela sv. Kunhuty v Pasece
Boudy pro telata
Rekonstrukce střešního pláště budovy kulturního
domu a Obecního úřadu Paseka
Nákup pece pro pekárnu
Úprava veřejných prostranství a chodníků
Rekonstrukce hasičského areálu
Dětské hřiště Troubelice Sídliště
Ocelová tribuna a zázemí pro sportovní akce I. Etapa
Rozvoj firmy BEZPEČNÉ STAVBY s.r.o.
Pořízení techniky pro práci reklamního studia

Kč (výše poskytnuté dotace)
798.640,715.855,129.858,540.000,49.400,1.097.398,123.000,605.591,306.000,210.600,648.000,498.000,270.559,-

Přeji Vám pěkný den a těším se na další Vaše úspěšné projekty
Ing. Iveta Kopcová, projektový manažer MAS Uničovsko o.p.s., mobil: +420 724 717 686
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci srpnu:
Fišr Antonín
Domluvilová Marie
Máneth Kurt
Janků Růžena
Jonášová Božena
Pavelková Marie
Navrátil Milan

Medlov
Medlov
Medlov
Králová
Hlivice
Hlivice
Hlivice

88
87
83
81
81
77
76

let
let
let
let
let
let
let

Smékal Václav
Běhalová Jarmila
Laurinová Irena
Medvecová Jarmila
Štěpáníková Alena
Hájková Růžena
Zahradníček Rostislav

Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Z. Újezd
Králová
Medlov

Medlov
Z. Újezd
Medlov
Medlov

97
90
85
83

let
let
let
let

Hübl Stanislav
Neumannová Růžena
Havlíková Jana
Janků František

Hlivice
Medlov
Medlov
Králová

Medlov
Medlov
Z. Újezd
Medlov
Hlivice
Hlivice
Medlov
Medlov
Medlov

91
91
89
87
85
81
81
81
78

let
let
let
let
let
let
let
let
let

Putnová Bohumila
Piňosová Vlasta
Plančarová Miroslava
Švestka Lubomír
Plančar Ján
Horáková Ludmila
Müllerová Jitka
Smolková Marie

75
74
73
73
71
71
70

let
let
let
let
let
let
let

Jubilanti v měsíci září:
Jahoda František
Klanicová Růžena
Mučičková Dobroslava
Šotola Alexandr

77
74
73
71

let
let
let
let

Jubilanti v měsíci říjnu:
Otáhalová Hedvika
Kux Jaroslav
Pechrová Anežka
Dragounová Emilie
Maličková Hedvika
Pazderová Drahomíra
Sedláček Václav
Janků Emílie
Mrňka Jiří

Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Králová
Hlivice
Medlov

75
74
74
74
72
71
70
70

let
let
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 Marie Majtnerová z Medlova, paní Barbara Rusnáková a pan Miroslav Pechem ze Zadního Újezda.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Vzpomínka

Dne 7. 9. 2010 si připomeneme první smutné výročí od úmrtí paní Anny Václavikové.

Zarmoucená rodina
Děkujeme touto cestou všem přátelům a známým za projevy upřímné soustrasti, květinové dary a osobní účast při posledním
rozloučení s panem Miroslavem Pecherem ze Zadního Újezda.
Zejména děkujeme paní Libuši Veselkové za slova povzbuzení a útěchy, kterými Mirka ve vzpomínkách alespoň na chvíli mezi nás
vrátila.
Rodina Pecherova
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KULTURA
Dne 12.6.2010 proběhl v Králové Dětský den.
Organizátory akce byly tyto spolky: Myslivecké sdružení Medlov, SDH Medlov, TJ Medlov,
ÚAMK Medlov, SK Králová a SRPŠ při ZŠ a MŠ.
Za krásného letního počasí se děti pobavily na různých soutěžích, shlédly vystoupení dětí z MŠ
a ZŠ, karatistů, tanečnic, šermířů, prohlédly si vojenskou techniku, sanitku, střílely z luků a
vzduchovek, jezdily na koních a čtyřkolkách. Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení,
pro děti sladkosti a hračky.
Večerní zábavu se skupinou Motors bohužel zkazil vydatný déšť, přesto si děti svůj den užily.
Chtěla bych touto cestou za SRPŠ poděkovat všem rodičům a učitelům, kteří pomáhali, všem
lidem ze spolků, kteří akci organizovali a sponzorům, bez nichž by se akce nemohla uskutečnit.
Věřím, že další ročník bude stejně úspěšný.

SPONZOŘI dětského dne 12.6.2010:
Autodoprava KAMTRANS s.r.o., Medlov Havlíček; Cukrárna Laďka, paní Budařová, Medlov; Česká spořitelna, a.s., pobočka
Uničov; ČS Damara Medlov, Ing. Josef Juráš; Elektromontáže Michal Kuchař; EKO-UNIMED s.r.o., Medlov; Hospůdka pod
Lípou, pan Kulička, Medlov; Hračky, Petr Hrdlička, Medlov; Josef Bednařík, Medlov; Kadeřnictví, Iveta Šinclová, Medlov;
Klempířství Kopeček, Medlov; Kamenictví Miroslav Zmeškal, Medlov; Klempířství Miroslav Bittner; Klempířství Miroslav Rusín;
MELITES, spol. s r.o., Medlov; MESPOL Medlov, a.s., Medlov; Obec Medlov; PAPCEL Litovel; Podlahářství David Janča,
Medlov; Pohostinství D+H Dopita Medlov; Smíšené zboží Hlivice – p. Pavelka; Sport bar ALDO Dobrozemský; Stavební práce
MEDSTAV, Medlov; SWM Cargo, s.r.o.; Taxi super; Večerka paní Topolančíková; VHH Thermont, s.r.o., Troubelice
Sponzoři
Vstupné
Zisk z baru
Zisk od myslivců
Příjem celkem

23.700,00
5.555,00
27.599,00
5.069,00
61.923,00

Atrakce (hrad)
Poplatky (osa)
Občerstvení + cukrovinky
Nájem areálu
Výdej celkem
Zisk

6.987,00
1.140,00
26.366,00
1.500,00
35.993,00

25.930,00

Tento zisk si rozdělilo SRPŠ pro školku a školu. Peníze se v průběhu roku vyčerpají na pořádání akcí pro děti, úhrady
autobusů, pojedou-li děti na různé kulturní akce, na výlety, pomůcky, příspěvky na výlety apod.

Na měsíc září se připravuje Drakiáda,
v říjnu se uskuteční Lampiónový průvod – uspávání broučků.
Všechny ostatní akce budou zveřejněny na stránkách školy a ve zpravodaji.
Všem dětem přeji úspěšné zahájení školního roku, absolventům naší školy hodně zdaru a učitelům i rodičům
pevné nervy.

Barbara Trundová, předsedkyně SRPŠ při ZŠ a MŠ

*****
Koncertní sezóna 2010/2011 bude opět zahájena Podzimním hudebním festivalem,
který každoročně probíhá v měsících září a říjnu.
Úvodní koncerty sezóny, které budou v rámci festivalu pořádány, jsou opravdu výjimečné a můžeme se těšit na účast vynikajících
umělců.
První koncert se bude konat ve středu 8. září v 17.00 hod v malém sále Obecního domu v Medlově a pozvání
k účasti přijal světově uznávaný houslista Ivan Ženatý. Na klavír ho bude doprovázet neméně vynikající pianista
Igor Ardašev.
Rovněž druhý koncert, který se bude konat v neděli 17.října v 16.00 hodin, taktéž v malém sále Obecního
domu v Medlově, bude co do účasti umělců opravdovou "lahůdkou". Pozvání přijali členové Quarneri tria mezinárodně uznávaní umělci - klavírista Ivan Klánský, houslista Čeněk Pavlík a violoncellista Marek Jerie.
Pořadatelé - Kruh přátel hudby a Obecní úřad v Medlově zvou srdečně občany k účasti na těchto zajímavých kulturních akcích.

*****
Kulturní komise s podporou Rady obce pořádá v pátek dne 17. září 2010 zájezd pro seniory
Navštívena budou tato místa:
- zámek a zámecký park Čechy pod Kosířem
- hasičské muzeum (jedno z největších hasičských muzeí na Moravě) Čechy pod Kosířem
- muzeum historických kočárů a luceren (jediné muzeum svého druhu v ČR) Čechy pod Kosířem
- lázně Slatinice - oběd a následná beseda s výkladem o historii lázní a lázeňských léčebných metodách
Občané - senioři mají možnost se přihlásit u některé ze členek kulturní komise - v Králové u p. Marie Vašíčkové, v
Hlivicích u p. Marcely Kalové, v Zadním Újezdě u p. Hany Heinzové a v Medlově u p. Aleny Pospíšilové nebo p. Libuše
Veselkové.
Bližší informace - odjezd, ceny vstupného do navštívených objektů a podobně, budou přihlášeným zájemcům včas
podány.
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JPO V: Žádáme muže, kteří by měli zájem vstoupit do výjezdové jednotky, aby se ozvali našemu
veliteli Michalu Šromovi na telefonní číslo 731 469 981. Školení jednotky je jedenkrát za měsíc.
Mladí hasiči: Sportovní sezonu jsme ukončili dvoudenním soustředěním na myslivecké chatě
v Zadním Újezdě společně s mladými hasiči z Klopin, Pískova a
polského Borówa. Můžu konstatovat, že to byly vydařené, slunné dny.
Děti soutěžily v šesti vylosovaných družstvech, našly si nové kamarády
a sobotní večerní karneval, na kterém mladým hasičům k tanci hrála
kapela EAZSY se protáhl až k půlnoci.Všichni zúčastnění se rozhodli,
že tohle setkání nebylo poslední a příští rok si je zopakujeme. Novou
sportovní sezonu jsme zahájili opět dvoudenním stanováním a to čtvrtek
a pátek 12. a 13. srpna. Nejen, že si děti samy vařily, ale byli jsme se
podívat ve Šternberku na hradě a v Bohuňovicích na bazéně. Také
nechyběla stezka odvahy a opékání buřtů. Protože se dětem tohle stanování moc líbilo, tak si je v krátké době
zopakujeme.
Sportovní družstva žen a mužů začala jezdit po soutěžích s menšími, ale i dost dobrými výsledky.
Muži mají vybojována dvě 1. místa a děvčata dvě 1. místa a jedno 2. a 3. místo z 10-ti soutěží.
Dne 7.8.2010 jsme pořádali již II. ročník pohárové soutěže. Letos to ale bylo poprvé, kdy jsme naši
soutěž věnovali památce našeho nezapomenutelného kamaráda
Libora Válka. V kategorii mužů se soutěžilo o putovní pohár
senátora Ing. Karla Korytáře a v kategorii žen o putovní pohár
starosty obce pana Bohumíra Bergera. Celkem přijelo 20
družstev. Z toho 14 družstev mužů a 6 družstev žen. Trať byla
po dešti velice náročná a to se odrazilo v počtu neplatných
pokusů. Kategorii žen 4 NP a u mužů také 4 NP. Bohužel naše
družstvo mužů bylo mezi nimi. Naše děvčata běžela úplně
poslední a k radosti všech obhájila loňské 1. místo s časem
21,01 a putovní pohár zůstal opět doma. V kategorii mužů zvítězilo družstvo z Benkova časem 17,05.
Touto cestou bych chtěla poděkovat sponzorům, kteří nám umožnili tuto soutěž pořádat, ale hlavně
rodině Válkové, která věnovala vítězi v kategorii mužů sele na rožeň. I diváků z řad občanů Medlova bylo
více než loni, takže i jim děkujeme za přízeň.
V sobotu 24. 7. jsme pořádali již III. Hasičské odpoledne. Chceme poděkovat všem, kteří i přes
opravdu škaredé počasí přišli a podpořili nás. Hlavně všem rodinám, které se s takovou vervou vrhli do
soutěže. Ani večerní déšť neodradil návštěvníky, kteří se
protancovali až do ranních hodin. Bohužel někteří se nepřijdou
jen pobavit, ale také
rozbít vše, co se jim
dostane pod ruku. Je
to veliká škoda,
protože to vždycky
vrhne špatné světlo
na celou akci a
opravy jdou z peněz, za které by se dalo pořídit něco jiného.
Také probíhají práce na novém hasičském areálu na bývalé 106. Do konce září by měla být vybudována
sportovní dráha a zasetá tráva. Moc děkujeme rodičům, kteří nám chodí pomáhat.
Po kontaktu se starostou OSH Olomouc panem Sýkorou jsme uspořádali sbírku na povodně v
Libereckém kraji. Podařilo se nám dát dohromady spousta potřebného. Ať již materiální pomoc nebo finanční.
Finanční výtěžek byl 7.100,-Kč. Tyto peníze jsme odevzdali proti potvrzení na OSH Olomouc spolu
s materiální podporou přibližně stejné hodnoty. Všem děkujeme a věříme, že i lidé z postižených oblastí
budou zcela jistě za tuto pomoc vděčni. Doklady o přijatých částkách a také originál účtenky jsou možné k
nahlédnutí v pokladně SDH Medlov po domluvě s pokladní.
Za SDH Medlov starosta Švubová Vlastimila
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Vážení,
již několik let před tím, než jsem se trvale přestěhovala do Medlova, jsem jako jednatelka občanského
sdružení zajišťujícího provoz bruntálské Galerie v Kapli, spolupracovala a dodnes spolupracuji
s fotografem Jindřichem Štreitem, který ve zmíněné galerii působí jako kurátor. Jeho zásluhou zde
vystavovali nejvýznamnější umělci České republiky. Při našich setkáních jsme také samozřejmě nemohli
nezmínit náš společný vztah k Medlovu, kde Jindřich několikrát vystavoval i fotil, a kde já dnes žiji.
Před dvěma lety mi Jindřich Štreit navrhl provést společnou výstavu. V té době vydal knižně cyklus
fotografií Vítkovice, které se vedle Jindrových záznamů okamžiků lidí v továrně objevily fotografie
zajímavých detailů průmyslového prostředí, které se mi staly inspirací. Inspirací z více důvodů.
Nekonkrétní záznam dává mnohem větší prostor fantazii každému z nás. A protože prostor, vytvořený
z bývalého chléva v našem domě, ve kterém v současnosti pracuji, je historicky spojen s železem, přesněji
s kovářským řemeslem Rudolfa Lupečky staršího, ale také mého švagra Rudolfa, nebylo k využití této
skutečnosti daleko. Zmíněný chlév byl před proměnou v ateliér zaplněn spoustou železných prvků z vedlejší
kovárny, pro mě laika s použitím neznámým, ale výtvarně inspirativním. Využila jsem tedy tvarově
zajímavé předměty jako motivy v obrazech, vytvořených kombinovanou technikou, ke společné výstavě. O
to kouzelnější bylo zjištění, že ocelářský závod, který vznikl roku 1828 ve Vítkovicích, nesl název
Rudolfova huť po svém zakladateli olomouckém arcibiskupovi Rudolfovi.
Výsledky fotografické práce Jindřicha Štreita z Rudolfovy huti a mé práce inspirované „nálezy“
v Rudolfově kovárně můžete shlédnout na naší společné výstavě, která bude otevřena v den oslav výročí
samosprávy obce.
Tímto krátkým textem Vás, milí spoluobčané, chci jménem svým i jménem Jindřicha Štreita na výstavu nejen upozornit, ale také
co nejsrdečněji pozvat.
Mgr. Šárka Lupečková

***Placená inzerce č. 16/2010

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. 17/2010
Pomoc při exekucích – služby v oblasti administrativní správy
Máte problémy s exekutory nebo dluhy? Pomůžeme Vám ve
vylučovacích žalobách i v insolvenčních řízeních. Poradíme Vám a
vyřídíme za Vás vše na úřadech, soudech i u samotných exekutorů.
Najdete nás v Šumperku na ul. 8.května 4, první patro (v budově
autoškoly u Grandu).
Pondělí – pátek ( po tel. domluvě kdykoliv).
Kontakt : Alena Krestýnová – mobil 739285445

e-mail:a.laholova@seznam.cz, www.exekuce-poradenství.cz

***Placená inzerce č. 18/2010
KOSMETIKA A NEHTOVÉ STUDIO - Ivana Trundová, Troubelice
Pro velký zájem opět zvýhodněné ceny v měsíci ZÁŘÍ – ŘÍJEN:
- EPILACE LÝTEK pouze 120,- Kč + LAKOVÁNÍ NOHOU ZDARMA !!!
- OŠETŘENÍ AKNÓZNÍ PLETI U STUDENTŮ DO 20 LET pouze 250,- Kč !!!
Dále nabízíme tyto služby:
- PEDIKÚRA
- PERMANENTNÍ LAKOVÁNÍ
- KOSMETIKA
- NEHTOVÁ MODELÁŽ
- MANIKÚRA
- LIFTINGOVÁ KŮRA
- TRVALÁ NA ŘASY
- MIKROMASÁŽ OČNÍHO OKOLÍ
- P-SHINE – zpevnění přírodních nehtů
Veškeré námi nabízené úkony jsou určeny všem věkovým kategoriím, jsou vhodné také pro muže a jsou prováděny na
profesionální úrovni, kvalifikovanými pracovnicemi vystudovanými v oboru s letitou praxí.
Se společností DERMIC nabízíme:
 KAVITACE – odstranění tukových polštářů – liposukce bez injekce, odstranění celulitidy
 FOTOOMLAZENÍ – zmírňuje viditelné známky stárnutí
 FOTODEPILACE – trvalá redukce nežádoucího ochlupení
 FOTOBĚLENÍ ZUBŮ – kosmetické bělení
 NEINVAZIVNÍ MEZOTERAPIE
 RADIOFREKVENCE – tělová, pleťová
 MASÁŽ KOBIDO – novinka – liftingová rituální masáž
Objednávky přijímáme na telefonu 603 329 523 nebo 739 662 358, popřípadě e-mailem ivatrundova@seznam.cz, nebo
osobně přímo na adrese provozovny v Troubelicích, č.p. 15, PSČ 783 83.
Pracovní dobu upravujeme dle přání zákazníků a to pondělí – pátek, vždy od 8.00 do 20.00 hodin.
Nabízíme také možnost zakoupení dárkových poukazů, které bývají vítaným překvapením, možnost nákupu kvalitních
kosmetických přípravků, jak pěstící, tak i dekorativní kosmetiky s odbornou poradenskou službou zdarma.
JDEME S DOBOU DNEŠNÍCH TRENDŮ V KOSMETICKÉM OBORU. Věříme, že našich služeb využijete k Vaší
spokojenosti! Na Vaši návštěvu se těší Ivana Trundová – majitelka salonu a odpovědná vedoucí a Kateřina Ruttarová.
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

