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Slovo starosty

Tak konečně skutečný příslib jara! Kdo musí ráno brzy vstávat, je překvapen jásavým kosím
zpěvem. A jaro nám slibují také staré lidové pranostiky: „Na svatého Řehoře (12. března) čáp letí přes
moře – žába hubu otevře.“
A tak budeme koncem března stále častěji obracet oči ke komínu staré mlékárny a zjišťovat, zda
ten náš medlovský čáp trefil domů či přežil dalekou cestu. Jiná pranostika už takový optimismus nemá:
nechceme být vlezlí za kamny.
A skutečně, je třeba se porozhlédnout po okolí svých domů i přilehlých veřejných prostranství a
pustit se do jarního úklidu. Pořádek je přece tou nejlepší vizitkou majitelů, ale i nájemníků. V této
souvislosti si dovoluji připomenout i nutnost respektovat určené povinnosti týkající se správného
nakládání s domovním odpadem.
Vážení spoluobčané,
ani obecní zastupitelé a vedení obce nejsme zalezlí za kamny, ba naopak. Organizujeme nejrůznější
společenské akce a připravujeme realizaci rozestavěných a naplánovaných investičních akcí pro letošní
rok. Všichni chceme, aby skutečný vzhled naší obce nezůstal pozadu za krásou jara a přírody.
Váš starosta
Ing. Jan Zahradníček

RADNICE informuje
 VÝBĚR POPLATKŮ PRO ROK 2011

Poplatek ze psů

Poplatek TDO
výše poplatku je po schválení
Zastupitelstvem obce Medlov
270,-Kč na osobu. Poplatek
bude vybírán na celý rok 2011.
Nelze poplatek hradit na splátky !

Poplatek je splatný do 30. 6. 2011.

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.1/2010 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. 2011.

Poplatek hřbitovní
Rada obce Medlov dne 4.1.2011 schválila Cenový výměr č.1/2011 o ceně za pronájem hrobového místa na místním pohřebišti obce
Medlov a to částku 7,-Kč /m2. Dále Rada obce Medlov dne 25.1.2011 schválila cenu nákladů na služby v souvislosti s pronájmem
Poplatek je splatný do 31. 3. 2011.
hrobového místa ve výši 81,-Kč na rok 2011.

*****
Poplatky jsou vybírány v pokladně OÚ Medlov a to:
PONDĚLÍ a STŘEDA 08:00 – 17:00 hod., (polední přestávka je od 12:00 – 12:30 hod.)

*****
 Svoz plastového odpadu proběhne ve středu 23. března 2011. Žádáme občany, aby veškeré plastové láhve od nápojů (PET
láhve) ukládaly 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 v prodejně smíšeného zboží u pana Pavelky, v Králové u pana Konráda, Králová č.p. 40 a
v Zadním Újezdě v prodejně smíšeného zboží.

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA POPLATKŮ
Bezhotovostní platbu proveďte převodem na účet u peněžního ústavu:
Peněžní ústav
Číslo účtu
Kód banky
Česká spořitelna, a.s.
1801225319
0800

Platbu za odpady a platbu ze psů je nutno hradit jednotlivě a rozlišit variabilním symbolem.
Variabilní symbol musí mít 10 míst. Vpisujte následovně:
1. uveďte konstantní čtveřici čísel:

1337 – v případě platby poplatku za odpady
1341 - v případě platby poplatku ze psů

2. uveďte dvojčíslí označující část obce:

01 – Medlov
02 – Králová
03 – Hlivice
04 – Zadní Újezd

3. do zbývajících políček uveďte číslo popisné vašeho domu (např. č.p. 5 – 0005, č.p. 41 - 0041, č.p. 250 – 0250)

Příklady sestavení variabilních symbolů:
- občan Medlova s číslem popisným 199 hradí poplatek za odpady:
- občan Medlova s číslem popisným 22 hradí poplatek ze psů:
- občan Králové s číslem popisným 11 hradí poplatek za odpady:
- občan Hlivic s číslem popisným 76 hradí poplatek ze psů:
- občan Zadního Újezdu s číslem popisným 5 hradí poplatek za odpady:

1337 01 0 199
1341 01 00 22
1337 02 00 11
1341 03 00 76
1337 04 000 5

VS: 1337010199
VS: 1341010022
VS: 1337020011
VS: 1341030076
VS: 1337040005

Poplatek za hřbitov je možné uhradit také bezhotovostním převodem po předchozí telefonické domluvě.
POPLATKY MŮŽETE TAKÉ UHRADIT V HOTOVOSTI V POKLADNĚ OBCE.

*****
Informace o výstavbě v rámci KPÚ v k.ú. Zadní Újezd
Pozemkový úřad v Olomouci je na základě zpracovaných projektů v rámci schválené Komplexní pozemkové
úpravy na katastru obce Zadní Újezd investorem opravy komunikací a výstavby protipovodňového a protierozního
opatření – suchého poldru .
Stavební práce na výstavbě poldru budou zahájeny už příští týden. Poldr bude vybudován na pozemcích za
rodinným domem Košákových. Výstavbu bude provádět firma NEVIS s.r.o., Opava, práce potrvají dle smlouvy do
30.10.2011, nákladem ve výši 2,3 mil. Kč.
Během května letošního roku se zahájí i práce na opravě místní komunikace směrem na Holubici (začátek trasy
je za RD č.p. 39 (Prokešovo) a konec trasy je u odbočky do „chaloupek“). Opravu bude provádět firma SKANSKA a.s.,
nákladem ve výši 3,4 mil. Kč a práce dle smlouvy budou ukončeny a předány k 15.6.2011.
Marcela Smrčková, ekonom obce

*****
***Placená inzerce č. 7/2011
Administrativní správa - insolvenční poradenství
Splácíte více než vyděláte?
Nikdo Vám už nechce půjčit peníze?
Jste v bezvýchodné situaci?
Chcete začít žít normální život bez dluhů?
Umíme Vám pomoci! Legálně, rychle a s jistotou dokážeme
snížit Vaše dluhy až o 70%!
Specializace na oddlužování a osobní bankrot fyzické osoby
Patříme k předním společnostem v oblasti insolvenčního poradenství, se specializací na
oddlužování a osobní bankrot fyzické osoby resp. fyzických osob. Umožníme Vám vymanit se
ze spirály nesplatitelných půjček, úroků na ně navazujících, exekucí a dalších obtížně řešitelných
situací spojených s touto problematikou. Řešíme i podnikatelské subjekty. Právní zastupování při
soudních sporem, právní porada.
Kontakt: v Šumperku: 8.května 4, Šumperk (v budově autoškoly u Grandu,1. patro)
Kontaktní osoba:

Alena Krestýnová,mobil:739 285 445
Ing.Zdeňka Brožová mobil: 732 601 554

Email:krestynova-exekuce@seznam.cz,www.exekuce-poradenstvi.cz

HASIČI VARUJÍ!
NEVYPALUJTE SUCHOU TRÁVU
Pozor na nebezpečí požáru v jarním období.
Oheň rozdělaný v přírodním prostředí v jarních měsících se může snadno vymknout kontrole a způsobit požár. V jarním období,
kdy je vegetace suchá, hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru s jeho následným rychlým šířením do okolního prostředí. Velkým
nešvarem stále zůstává vypalování suché trávy, které již v mnoha případech zapříčinilo zejména u starších občanů nejedno zranění,
či dokonce ztráty na lidských životech.

Proto Vám doporučujeme:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Dodržuje zákaz vypalování trávy a porostů. Jen tak se nevystavíte porušení zákona o požární ochraně a následnému finančnímu
postihu až do výše 25.000,-Kč.
Za silného větru nebo v období extrémního sucha oheň v přírodě raději vůbec nerozdělávejte!
Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí – např. obložením kameny, obsypáním pískem,
vyhloubením zeminy apod. V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit pruhem širokým až jeden metr, který bude
zbavený veškerých hořlavin.
Ohniště důkladně uhaste, buď zalitím vodou nebo alespoň zasypáním zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i
půda pod ohništěm musí být chladná. Lesní hrabanka tvořená zetlelým jehličím může prohořet až do značné hloubky a
nepozorovaně se šířit do stran i mimo ohniště.
Oheň neroznášejte po okolí, např. na zapálené větvi.
Oheň rozdělávejte alespoň 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov, objektů a předmětů, které se mohou
snadno vznítit. Oheň nezakládejte pod větvemi stromů, na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance nebo rašelině,
v blízkosti suché trávy, stohů, seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno způsobí neštěstí. Zcela
zakázáno je rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství předem
oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Také pro občany platí, že spalování hořlavých látek na
volném prostranství (např. listí nebo shrabané trávy na zahrádce, klestí, zejména pálení většího množství materiálu) je vhodné
předem ohlásit Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje.
Pálení klestu hlaste na operační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Vybrat si můžete jeden ze tří způsobů:
- telefonem
950 770 010
- e-mailem
opis@olk.izscr.cz
- vyplněním formuláře na webu HZS Olomouckého kraje www.hzsol.cz
Oznamujte bez odkladu Hasičskému záchrannému sboru každý požár na známou tísňovou linku 150 nebo 112.
To Vám radí Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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

90
84
84
83
81
81
80

let
let
let
let
let
let
let

Derňarová Mária
Hampl Josef
Mrňková Marie
Smékalová Ludmila
Macejková Marta
Kubilková Věra
Klabačková Františka

Hlivice
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Z.Újezd
Medlov

78
77
76
74
73
70
70

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 pan Oldřich Dragoun, Jindřich Snopek, Stanislav Vrzal z Medlova a Miloslav Skopal z Králové.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

KULTURA
Kruh přátel hudby, Nadace Český hudební fond a Obecní úřad v Medlově
pořádají

v sobotu 26. března 2011 ve 14.00 hod.
v malém sále Obecního domu v Medlově

Jarní pěvecký koncert,
na kterém vystoupí

Markéta Mátlová – soprán

a

Eva Tornová – cembalo

K účasti srdečně zvou pořadatelé !!!

STAROSTA OBCE A

OBECNÍ ÚŘAD MEDLOV

zvou všechny seniory
na

které se bude konat

v pátek 6. května 2011 ve velkém sále Obecního domu v Medlově
se zahájením ve 14:00 hodin.

K poslechu i tanci hudba zajištěna, připraven bude kulturní program a občerstvení.
Pro zájemce je připravena exkurze ve firmě MELITES s.r.o. – výrobce mražených polotovarů
z listového těsta a na skládce odpadu ve firmě EKO – UNIMED s.r.o. Medlov.
Tímto žádáme seniory, kteří budou mít o exkurzi zájem, aby se hlásili na Obecním úřadě v Medlově u paní
Kropáčové – tel. 585 031 046 nebo Krahulcové – tel. 585 002 506 a to do 22.4.2011
Začátek exkurze bude ve 12:00 hod. a svoz na exkurzi bude zajištěn autobusem. Přesný čas svozu bude
uveden v dalším vydání zpravodaje.
Předpokládaná doba ukončení setkání je v 18:00 hodin. K dopravě po skončení setkání je možné využít
linkových autobusových spojů.

K bohaté účasti srdečně zvou pořadatelé !!!

SPORT
děkuje všem sponzorům, kteří nám svými dary umožnili přichystat tombolu na našem již IV. Hasičském plese.
Za SDH Medlov Vlastimila Švubová, v.r. starosta

*****

***Placená inzerce č. 8/2011

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
Obec Medlov, IČO 575 666 vydává a rozmnožuje 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, 724 242 068, fax č. 585 031 046
e-mail: obec.medlov@tiscali.cz nebo obec.medlov@volny.cz www.obecmedlov.cz

