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Listopad 2010

Vážení spoluobčané,
ve středu 10. listopadu 2010 jsem byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva zvolen
novým starostou obce Medlov pro volební období 2010-2014. Všem, kteří nás v letošních
volbách podpořili chci touto cestou poděkovat a zároveň vyjádřit závazek, že uděláme vše
pro to, abychom Vaši důvěru nezklamali.
Řada z Vás využila možnosti a zúčastnila se veřejného zasedání, což vnímáme jako
pozitivní prvek. Je jen škoda, že tomuto zájmu se většinou těší jen ustavující zasedání a
v dalším průběhu volebního období je účast občanů na zasedání zastupitelstva spíše
sporadická. Dovolte mi tedy podat Vám pár informací z tohoto zasedání a nastínit naši
představu investičních záměrů v obci.
Volba starosty proběhla již tradičně veřejným hlasováním a celé jednání proběhlo
v poklidné a důstojné atmosféře. Stejně tak proběhla jednoznačně volba ostatních členů
rady. Zvoleni byli JUDr. Eva Škopová (Hlivice), která bude rovněž zastávat pozici
místostarostky, Oldřich Bittner (Medlov), Růžena Kurucová (Králová) a Alexandr Pavelka
(Hlivice). Jak vidíte, pouze Zadní Újezd nemá v radě své zastoupení. Občané této části se
však nemusí ničeho obávat, protože mají v zastupitelstvu své dva zástupce, kteří zajistí
dobré přenášení jejich požadavků. Jak je patrno z uvedeného složení rady, došlo
k obměně jejich členů ze 40 procent. U zastupitelstva tato obměna nových členů potom
činí téměř 45 procent. To není v žádném případě na škodu, spíše naopak. Očekáváme od
toho nový impuls v práci nejen volených orgánů obce, ale i výborů zastupitelstva a komisí
rady. Všem přeji v jejich činnosti vždy objektivní rozhodování a odvahu nebát se vyjádřit
veřejně svůj osobní názor a názor občanů, kteří se na ně budou v průběhu funkčního
období s různými prosbami a dotazy obracet.
Naším základní cílem je vykonávat správu obce co nejefektivněji a rozhodnutí
budeme přijímat transparentním způsobem. Dalším záměrem pak bude dokončit všechny
rozestavěné akce, mezi nimiž dominují zejména dostavba obecního úřadu, úprava návsi,
dobudování kanalizace v částech obcí, kde se tak zatím nestalo, oprava a vybudování
chodníků, opravy místních komunikací, úprava návsi v Hlivicích, vybudování sportovního
areálu v Medlově a rekonstrukce kulturního domu v Zadním Újezdě. Je zde však
připravena i řada dalších projektů, které připravilo bývalé vedení obce. O jejich realizaci
budeme jistě usilovat, pokud to finanční situace jen trochu dovolí.
Závěrem mi dovolte, abych touto cestou veřejně poděkoval všem členům bývalého
vedení obce za to, co dokázali vytvořit a vybudovat. Proměna obce je nezpochybnitelná.
Pevně věřím, že se nám podaří na tyto výsledky úspěšně navázat a přesvědčit tak Vás,
občany Medlova a jeho částí, že si pro budoucnost zvolili dobré vedení obce.
Ing. Jan Zahradníček – starosta obce

RADNICE informuje
 Svoz plastového odpadu proběhne ve středu 1. prosince 2010. Žádáme občany, aby veškeré plastové láhve od nápojů (PET láhve)
ukládali pouze do pytlů určených na plasty a tetrapaky (krabice od džusů, mléka apod.) ukládaly do pytlů určených pro tetrapaky,
nikoli volně do kontejnerů. Je povinností občanů třídit recyklovatelné suroviny samostatně. Plastové pytle odkládejte na místa
tomu určená v předvečer svozu. Pytle na plasty a tetrapaky 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.

*****
Třiďte odpady
Komunální odpad produkovaný v domácnostech obsahuje i několik složek druhotných surovin. Patří k nim sklo,
papír, plasty a tetrapaky (kompozitní nádoby na mléko a džusy). Tyto separované odpady jsou využívány jako suroviny na
výrobu nových výrobků. Tříděním se také snižuje množství komunálního odpadu ukládaného na skládku a následně se
snižují náklady na svoz a likvidaci odpadů na skládce. Tříděním se udržuje výše poplatků za svoz a likvidaci odpadů v naší
obci na přijatelné úrovni.
Vladimír Jonáš, EKO-UNIMED s.r.o.

*****
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Starosta obce Medlov vyhlašuje Výběrové řízení na obsazení funkce
- uklízeč/uklízečka na celý úvazek s pravidelnou pracovní dobou na dobu určitou 1 rok (s možností prodloužení)
Druh a charakteristika práce: - uklízeč/uklízečka
zajišťování standardního každodenního úklidu prostor v majetku obce (např. stírání prachu, vytírání, zametání, vysávání, mytí
nádobí, péče o květiny, úklid venkovních prostor, úklid sociálních zařízení). Jedná se o pravidelnou pracovní dobu, v některých
případech i práce ve výškách - mytí oken.
Zařazení: neúředník
Místo výkonu práce: Obec Medlov
Požadované vzdělání: základní vzdělání nebo základy vzdělání
Předpokládaný nástup: 6. 12.2010
Jiné požadavky: samostatnost, spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost, iniciativa, přesnost, trestní bezúhonnost
Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
• datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o znalostech a o dovednostech týkajících se vykonávané
činnosti
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál)
• doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (kopie)
• v případě možnosti telefonní kontakt a e-mail
Přihlášky zasílejte jen na předepsaném formuláři "Přihláška k výběrovému řízení" se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami,
bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.
Přihlášku je možné si vyzvednout na Obecním úřadě v Medlově nebo je možné si ji vytisknout na www.obecmedlov.cz, sekce
úřední deska. Přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na
podatelnu na adresu: Obecní úřad Medlov, Medlov 194, 783 91 Uničov do 1. 12. 2010 v zalepené obálce s označením
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele.
Bližší informace na tel. čísle: 585 031 046, 585 002 506.

*****
Informace pro občany !
Hlášení v místním rozhlase v zimním období bude probíhat ve dnech pondělí - pátek vždy v 15.00 hod. a v 17.00 hod., v případě
potřeby v sobotu a neděli ve 13.00 hodin.

*****
!!! Upozornění pro řidiče !!!
Stále probíhá výměna řidičských průkazů vydaných v době od 1.1.1994 do
31.12.2000, jejichž platnost končí 31.12.2010. V roce 2011 se starými doklady
nelze prokazovat při silniční kontrole, proto je potřeba stihnout jejich výměnu do
konce roku. Jak jsme informovali již dříve, výroba nového dokladu trvá 20 dnů,
proto není na místě s ní otálet. Podle statistiky ze začátku září se tato povinnost
týká v našem správním obvodu ještě více než 900 řidičů. Nepatříte náhodou do
této skupiny?

*****
Tak jako v předchozích letech, tak i v roce letošním proběhne v našich obcích finanční sbírka na Dětský
stacionář Jasněnka v Uničově. Kasičky budou rozmístěny v obchodech, na čerpací stanici a v cukrárně do
7. 1. 2011. Přispět do kasičky můžete i na adventních koncertech, které se budou konat na sále Obecního
domu v Medlově.
Předem děkujeme všem, kteří se rozhodnou přispět a pomoci tak dětem v Dětském stacionáři Jasněnka !!!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci listopadu:
Valentová Marie
Konrádová Zdenka
Frömel Miroslav
Fišar Vojtěch
Macejko František

Medlov
Králová
Medlov
Z.Újezd
Medlov

79
78
77
74
74

let
let
let
let
let

Hamplová Jaroslava
Kolda Jaroslav
Kopp Lothar
Zahradníčková Anna

Medlov
Medlov
Králová
Medlov

72
70
70
70

let
let
let
let

Hlivice
Králová
Medlov
Medlov
Z.Újezd
Medlov
Medlov

88
87
84
82
81
80
79

let
let
let
let
let
let
let

Zouharová Libuše
Kačalová Marie
Sedláčková Anna
Hájek Vlastimír
Valouchová Marie
Peňáz Jan
Běleš Gustav
Pazderová Jarmila

Hlivice
Medlov
Medlov
Králová
Medlov
Králová
Králová
Z.Újezd

79
78
77
76
74
71
71
70

let
let
let
let
let
let
let
let

Jubilanti v měsíci prosinci:
Polášková Eliška
Sajičová Emilie
Šotolová Jaroslava
Kopečková Štefanie
Králová Ludmila
Putna Oldřich
Hoffingerová Libuše

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

Úmrtí

Opustili nás pan Radomír Chudoba z Medlova a pan Miloslav Boxan z Králové.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Poděkování

Děkujeme spolužákům Martina Hýbla za květinový dar a uctění jeho památky při jejich setkání dne 18. září 2010.
Rodina Hýblova

KULTURA
Obecní úřad Medlov
Vás zve
na

Obecní úřad Medlov a SRPŠ při ZŠ a MŠ Medlov
Vás srdečně zvou
na

rozsvěcení vánočního stromu,

I. ADVENTNÍ KONCERT,
na němž vystoupí

které se uskuteční

Folklorní soubor HANAČKA
adventní vystoupení Hanácké muziky,

v neděli 5. prosince 2010 v 16:00 hod.

bude se konat v neděli 28. 11. 2010 ve 14:00 hod.
ve velkém sále Obecního domu v Medlově.
Jste srdečně zváni !!!

před budovou Obecního úřadu v Medlově.
Vystoupení si připravily děti
ze školní družiny ZŠ Medlov.
Pro dospělé bude připraven MEDLOVSKÝ PUNČ
a pro děti perníčky a ovocný čaj.

Srdečně zvou pořadatelé!!!

*****
Kruh přátel hudby a Obecní úřad Medlov
uvádějí

v sobotu 11. prosince 2010 ve 14.00 hod.
v malém sále Obecního domu v Medlově

Připravili a účinkují:

Alfred

Strejček

Štěpán

umělecký přednes
Na Vaši účast se těší pořadatelé !

Rak
kytara

*****
Obecní úřad Medlov, ZŠ a MŠ Medlov
Vás srdečně zvou
na
III. ADVENTNÍ
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ

v neděli 12. prosince 2010 ve 14 00 hod.
ve velkém sále Obecního domu v Medlově
Vystoupí:

Děti z Mateřské školy v Medlově
Jste srdečně zváni !

Obecní úřad Medlov a SRPŠ při ZŠ a MŠ Medlov
Vás zvou v neděli dne 19. 12. 2010
na

divadelní představení pro děti
s názvem „Sliby se mají plnit o vánocích“
Účinkuje:

Polécké tyjátr
Začátek představení je v 16:00 hod.
ve velkém sále Obecního domu v Medlově.

Srdečně zveme nejen děti, ale i dospělé !

JPO V: Jednotka zasahovala při požáru stohu. Tady se jednalo o hlídání požářiště. Protože je členů
výjezdové jednotky celkem málo, tak na pomoc přispěchala děvčata ze sboru a denní hlídání si vzala na
starost. Znovu žádáme muže, kteří by měli zájem o vstup do výjezdové jednotky, aby se ozvali veliteli
Michalu Šromovi. Čtyři členi jednotky se zúčastnili jako technický dozor na cyklokrosu v Uničově. A další
dva na týdenním školení v Jánských Koupelích, kde zdárně složili zkoušky jako obsluha motorových pil. I
nadále se plánuje školení pro lepší akceschopnost a připravenost naší jednotky. Díky obci, která je
zřizovatelem jednotky, tudíž ji musí i financovat, je jednotka vybavena na té vyšší úrovni.
Mladí hasiči: Děvčata z mladých hasičů nám dělají velikou radost. Vzala velice zodpovědně přípravu na I.
kolo hry PLAMEN, takzvaný braňák a zvítězila v obou kategoriích. Této soutěže se zúčastnilo 49 družstev
z celého okresu Olomouc. Je to veliký úspěch, protože tohle je jedna z nejtěžších disciplín. Náš sbor, ale i
obec Medlov reprezentovala tato děvčata, starší žáci: Anička Tomanová, Barča Veselková, Kačka Heinzová,
Marci Váňová a Ester Bittnerová. Mladší žáci: Miška Trendlová, Majda Tomanová, Eliška Karasová, Monča
Vaníčková a Verča Králová. Ještě jednou jim děkuji. Již jsou zase v plné přípravě na podzimní soutěže, které
probíhají v tělocvičnách. Záměrně píši děvčata, protože se pomalu stáváme sborem samých žen. V mladých
hasičích máme pouze 3 chlapce a 18 děvčat do 15-ti let.
Sportovní družstva žen i mužů odložila hadice a vrhla se do budování hasičského areálu. I když jsme nestihli
zasít trávu, tu budeme sít na jaře, se udělala spousta práce. Je vyčištěn celý pozemek, dodělává se plot, je
natřena konstrukce přístřešku, naváží se hlína. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří nám
chodí pomáhat, ale také Mespolu a skládce za jejich nemalou pomoc. Jsou situace, jako například tahle, kdy
náš malý věkový průměr je nám na škodu, ale nutno podotknout, že se všichni velice snaží. Dne 26.11. se
spolu s okolními sbory rozloučíme se sportovní sezónou a v sobotu 11.12. Vás co nejsrdečněji zveme na už
IV. Vánoční pohádkový les.
Za SDH Medlov Vlastimila Švubová, v.r. starosta SDH

***Placená inzerce č. 19/2010

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. 20/2010
Kosmetický salon Pavlína Lolková
nabízí vánoční slevy od 15. 11. 2010 do 31. 12. 2010
nové gelové nehty
doplnění gelových nehtů
pedikúra

330,-Kč
250,-Kč
130,-Kč

Možnost zakoupení vánočních dárkových poukazů!
Kde mě najdete? ulice Malé Novosady 440, Uničov
(budova Sportcentra Faktory)
Telefon: 605 757 192

Těším se na Vás !!!
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.5/2010

***Placená inzerce č. 21/2010
KOSMETIKA A NEHTOVÉ STUDIO - Ivana Trundová, Troubelice
nabízí: - Ivana Trundová, Troubelice
KOSMETIKA A NEHTOVÉ STUDIO
Předvánoční prodej dárkových poukázek
na ošetření v našem salonu dle vlastního výběru:

nabízí:
- kosmetika
- pedikúra
- manikúra
- nehtová modeláž
Možnost nákupu ze široké nabídky pěstící a dekorativní kosmetiky: TOALETNÍ VODY, RTĚNKY, LAKY, LESKY NA
RTY, PUDRY, STÍNY, MAKE UPY, DÁRKOVÉ KAZETKY OČNÍCH STÍNŮ, DÁKOVÉ KAZEZY PRO MLADÉ PRO PROBLEMATICKÉ PLETI, atd. To vše za velmi přijatelné ceny...
Po dohodě je možné domluvit si schůzku pro výběr přípravků, které budou vyhovovat přímo Vám...
Veškerá poradenská služba v rámci nákupu jsou u nás ZDARMA. Úkony, nabízené v našem salonu, jsou prováděny
kvalifikovanými pracovnicemi na vysoce profesionální úrovni a jsou určeny všem věkovým kategoriím. Jsou vhodné také
pro muže.
Se společností DERMIC dále nabízíme tyto služby:
 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 – sobota, vždy od 8.00 do 20.00 hodin.
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.

***Placená inzerce č. 22/2010

Prodej a opravy počítačů
• nové i použité počítače
• okamžité řešení případných problémů
• v případě reklamace zapůjčení náhradních komponent i celého PC

Milan Kux – výpočetní technika

osobní počítače a počítačové sítě

telefon: 737 551 987 e-mail: Milan.Kux@seznam.cz adresa: Troubelice-Lazce 77, 783 83
***Placená inzerce č. 23/2010

Pozvánka na cvičení
Pro všechny dívky a ženy, které se rády hýbou, probíhá v Medlově v tělocvičně ZŠ
každou středu od 19.00 – 20.00 hodin cvičení při hudbě.

Potřebujete pouze pohodlné oblečení na cvičení, dobrou obuv, podložku.
Cena za hodinu 30 Kč.
Přijďte se odreagovat a poznat nový
kolektiv.
Vaše dotazy ráda zodpovím na mobilním čísle 737336167.

Alča Kráčmarová

