Vážení spoluobčané,
tak jsme se všichni dočkali. Jaro nás naplňuje radostí a novou nadějí do celého roku. Těšíme se ze slunce, z rozkvetlé
přírody, která slibuje dobrou úrodu i celý dobrý rok. Vážíme si toho, že velká většina z vás přiložila ruce k dílu, upravila
okolí svých domů, založila okrasné záhony, vymetla a vyhrabala vše nepěkné, co tu zůstávalo ukryté pod sněhem. Ani my
na obci jsme nezůstali pozadu a zorganizovali jsme prohlídku, nebo chcete-Ii kontrolu, všech obecních parcel a cest k nim
vedoucím.
Musím k vám být upřímný, důvody k úsměvu a spokojenosti nás rychle opustily. Byli jsme zklamáni z toho, kolik
zbytečné energie a možná i pohonných hmot věnují někteří spoluobčané k tomu, aby se zbavili domovního odpadu anebo
toho, co už doma překáží. Vtírá se neodbytná otázka: PROČ?? Vždyť máme skládku doslova za humny, často dokonce
blíže než odložení odpadu v okolní přírodě. A to nemluvím o pravidelných svozech domovního odpadu, včetně odpadů
velkoobjemových nebo škodlivých. Své by vám o tom mohli také říci naši myslivci, kteří při kontrole přírodních remízků
nasbírali tři plné traktorové vlečky takového odpadu.
V poslední době nás také trápí další negativní jev, který se v naší obci vyskytl. Jde o lesní pych nebo též nelegální
těžba dřeva pro soukromou spotřebu. Obecně se o tom i v obci mluví a řada občanů o tom ví své. Provinilci počítají s tím,
že není-Ii žalobce, nemůže býti soudce. Chci ale ujistit všechny spoluobčany, že obec bude svou přírodu, tedy především
les bránit proti nenechavcům všemi dostupnými prostředky.
Nechci ale svou květnovou promluvu končit pochmurně. Proto vám všem přeji, aby jaro přineslo do vašeho života
novou radost, sílu a energii a ještě jednou děkuji všem, kteří jaro v naší obci nevítali jen s rukama v kapsách.
Ing. Jan Zahradníček, starosta

*****
EVROPSKÁ UNIE I UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNI ROZVOJ I EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
pAEKRACUJEME HRANICE I PRlEKRACZAMY
GRANICE

Marcela Smrčková, manažer projektu

*****
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
1. kolo výběrového řízení na poskytnutí půjček z FRB na území obce Medlov pro rok 2011.
Termín podání žádostí o půjčku je stanoven
od 20. dubna 2011 do 6. června 2011.
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,
Obecní úřad Medlov, telefon: 585031046.
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RADNICE informuje
·:. Poplatek
TDO
výše poplatku je po schválení Zastupitelstvem obce Medlov 270,-Kč
Nelze poplatek hradit na splátky !

na osobu.

Poplatek bude vybírán na celý rok 2011.
Poplatek je splatný do 30. 6. 2011.

*****
Poplatek lze uhradit bezhotovostně
nebo 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 4. května 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, nikoliv 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.

*****
.:. Velkoobjemové

kontejnery

pro zeleň a uliční smetky budou přistaveny

na obvyklých

místech

v pátek dne 6. 5. 2011, svoz bude 9. 5. 2011.

*****
.:.

Sběr nebezpečného
odpadu bude proveden v sobotu 21. května 2011 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, IO 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.

*****
vyhlašuje

Obec Medlov
výběrové

Fi z e n

í

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
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.
Uchazeč (i ostatní společně posuzované osoby) k datu uzavření nájemní smlouvy nesmí mít vlastnické nebo spoluvlastnické právo
k bytovému domu, rodinnému domu nebo bytu.
O. 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 2010 (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 přij ímány na podatelně Obecního úřadu v Medlově, Medlov 194, 78391 p. Uničov I v termínu
od 20. 04. 2011 do 19. 05. 2011 do 15.00 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.
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SPOLECENSKA KRONIKA
Jubilanti v měsíci dubnu:
Klabačková Emílie
Poláková Jiřina
Škopcová Marie
Mullerová Vlastimila
Volflová Jiřina
Vytřisalová Věra

Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Králová
Králová

92
87
84
81
78
78

let
let
let
let
let
let

Skýpalová Věra
Trnková Jiřina
Lebedová Svatava
pernický Madis
Horn Emil

Medlov
Králová
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Med10v
Králová

83
83
82
81
80
80
79
77
77

let
let
let
let
let
let
let
let
let

Štopplová Marie
Majer Jiří
Škráčková Květoslava
Hanák František
Búšfy Ján
Hájková Blažena
Kopp Bruno
Holoubek Josef
Štefek Josef

Medlov
Králová
Medlov
Medlov
Králová

77
76
73
72
70

let
let
let
let
let

75
74
73
73
73
73
73
73
71

let
let
let
let
let
let
let
let
let

Jubilanti v měsíci květnu:
Přikrylová Anežka
Skřivánek Lubomír
Bahounek Bohumil
Bahounková Blažena
Chládková Naděžda
Hanáková Růžena
Horáková Anna
Zahradniček Miroslav
Sobotová Ludmila

Medlov
Medlov
Medlov
Med10v
Krá10vá
Krá10vá
Králová
Medlov
Králová

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

*****
Vítání občánků
V sobotu 16. dubna 2011 proběhlo na malém sále Obecního domu v Medlově přivítání nových občánků
obce Medlov. Přivítáni starostou obce byli tito občánci: Martin Horák, Kristýna Kopečková, Anna Kuchařová,
Jakub Nerušil, Pavel Plachý, Ondřej Plos, František Škabraha, Tomáš Vágner, Zuzana Vybíralová, Kristýna Urbánková,
Šimon Vachutka, Michal Fischer a Pavel Kyncl z Medlova, Vojtěch Janků, Tomáš Milko a Natálie Kleinová z Králové,
Bartoloměj a Dominik Stokláskovi ze Zadního Újezda.
Kulturní vystoupení předvedly děti ze Základní školy v Medlově.
Sponzorem vítání občánků byla obec Medlov.
Dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a krásné dětství.

KULTURA
STAROSTA OBCE

A

OBECNí ÚŘAD MEDLOV

zvou všechny seniory
na

které se bude konat V

pátek 6. května 2011 ve velkém
se zahájením ve 14:00 hodin.

sále Obecního domu v Medlově

K poslechu i tanci hudba zajištěna, připraven bude kulturní program a občerstvení.
Pro zájemce je připravena exkurze ve firmě MELlTES s.r.o. - výrobce mražených polotovarů z listového těsta a
na skládce odpadu ve firmě EKO - UNIMED s.r.o. Medlov.
Pro přihlášené občany je zajištěn svoz auty,
pro ostatní, kteří mají o exkurzi zájem, je sraz ve 12:00 hod. u firmy Melites.
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!!!

*****
Fotbalisté SK Králová

pořádají

v pátek 6. května 2011
k ukončení posledního válečného konfliktu 2. světové války

tradiční VATRU v areálu na hřišti v Králové.
Začátek je v 17:00 hod. Bude připraveno bohaté občerstvení - makrely, pochoutky z udírny apod.
K přátelskému posezení u reprodukované hudby srdečně zvou pořadatelé!
3

Pozvání na koncert
NADACE ČESKÝ HUDEBNÍ FOND PRAHA, KRUH PŘÁTEL HUDBY
a
OBECNÍ ÚŘAD V MEDLOVĚ
pořádají

v neděli dne 22. května 2011 v 15.00 hod.
v malém sále Obecního domu v Medlově koncert,
na němž vystoupí

Marie Fuxová (housle) a Štěpán Kos (klavír)
Na programu jsou skladby B. Martinů, L. Janáčka a P. I. Čajkovského nebo W. A. Mozarta.

Srdečně Vás zvou pořadatelé II!

*****
Kruh přátel hudby a Obecní úřad v Medlově
pořádají

v sobotu 28. května 2011 ve 14.00 hod.
v malém sále Obecního domu v Medlově

Výstavu fotek Jindřicha Štreita
s názvem Člověk a kraiina
a

koncert.
na kterém vystoupí

•

Monika Duarte Štreitová - flétna a Marek Vrábel - klavír
K účasti srdečně zvou pořadatelé.

*****
Srdečně Vás zveme na IX. Květinový jarmark,
který se koná dne 8. 5. 2011 od 8:30 - 13:00 hodin na Masarykově náměstí v Uničově
Pro každého překvapení v podobě malého dárku.
Čeká na Vás:
- květiny, přísady, sukulenty
- keramika, svíčky, ruční práce
- hraje živá hudba - GAMA
- bohaté občerstvení
- atrakce pro děti zdarma
Změna programu vyhrazena.
Pořadatel:
Město Uničov a odbor životního prostředí

SPORT
TRADIČNÍ

JEZDECKÝ DEN

Stáj Kerberos Troubelice

~

Vás srdečně zve na již 9. ročník Jezdeckého dne.
Zábavné odpoledne se uskuteční 21.5.2011 na jízdárně u Hašku v Troubelicích.
Začátek bude zahájen skokovými soutěžemi pony a velkých koní ve 12:30 hodin.

Uvidíte vozatajský

parkur poníku a příznivci

těchto

chladnokrevných

koní se mohou těšit i na soutěž v ovladatelnosti

koní s kládou. Děti se mohu povozit na koních i v dostavníku. Po skončení

odpoledního programu bude karneval, kde zahraje známá rocková skupina MARATON.
Je zajištěno bohaté občerstvení: pečená selata, uzená žebra, makrely,...
....tff'!!!}- •••• ~
Odpolední slosovatelné

vstupné je 20 Kč, děti zdarma. Vstupné na karneval je 60 Kč.

Srdečně Vás zvou pořadatelé.

*****
Rozpis utkání I. A třídy TJ Medlov - jaro 2011
Hrací den
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota

7. 5. 2011
15. 5. 2011
22. 5. 2011
29. 5. 2011
5. 6. 2011
11. 6. 2011

Muži - I. A

Začátek utkání
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

Bludov
Medlov
Medlov
Sumvald
Medlov
Moravský Beroun

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
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·
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tř.

Medlov
Loučná nad Desnou
Stěpánov
Medlov
Štíty
Medlov

Odjezd
auta

auta
auta

ZPRÁVA SRPŠ
Dne 19.03.2011 se konal ve Sportovní hale v Medlově 5. ročník Jarních
medlovských her.
Pro děti byla připravena opičí dráha a spousta dalších disciplín, občerstvení, pití a
pro dobrou náladu jim hudbu pouštěli žáci 9.třídy.
Akce se zúčastnilo 69 dětí, které byly rozděleny do tří kategorií - děti ze
školky, 1.-4.třída a 5.-7.třída.
Každý ze soutěžících dostal za účast ve hrách balíček sladkostí. Letos poprvé
dostávali vítězové ze všech kategorií medaile, které pro ně zakoupila firma
Klempo-Kopeček. Mezi další sponzory patřila Obec Medlov, firma Mespol, Hospůdka pod Lipou, Skládka Medlov,
firma Kamtrans, pan Pavel Šenk a firma Melites, která dodala občerstvení. Všem sponzorům tímto děkujeme.
Zároveň musíme poděkovat všem maminkám, které pomáhaly s přípravami her i jejich organizací, také panu učiteli
Pavlu Mautnerovi, který s panem Kamilem Klabačkou zajišťoval bezpečnost
při disciplínách, a také členům ÚAMK
Medlov panu Jiřímu Škabrahovi, Josefu
Šromovi a Petru Vaníčkovi. Jsme rádi, že
se daří zapojovat do příprav akcí pro děti
nejenom jejich maminky, ale i tátové jsou
ochotní pomoci.
Věříme, že se akce dětem, ale i všem
dospělým líbila, že všichni prožili pěkné
sportovní odpoledne. A již nyní se všichni
budeme těšit na další, v pořadí šestý ročník her.
Ještě jednou všem za pomoc i sponzorství děkujeme.
V současné době SRPŠ spolu s ostatními složkami obce Medlov připravuje Dětský den, který se bude konat na hřišti TJ
Medlov dne 11.06.2011.
Barbara Trundová, předsedkyně SRPŠ při ZŠ a MŠ

*****
Vážení občané, je jaro a nám nadchází sezona soutěží ať mladších žáků, ale i mužů a žen.
Mladší i starší žáci se pilně připravují na soutěže. Jednu už máme za sebou a to tu nejtěžší. Ve štafetě CTIF
skončila děvčata na místě 8. a v požárním útoku CTlF na místě 4. V sobotu 14.5. nás čeká II. kolo hry Plamen ve
Velkém Újezdě, kde pojedou mladší i starší žáci. Přípravka, to jsou děti od 4-6
roků, se pilně připravuje na své první veřejné vystoupení a to 23. 7. na otevírání
naší sportovní dráhy.
Ženy i muži zahájí letošní sezonu 7. 5. v Šumvaldě, kde proběhne
okrskové kolo soutěže v požárním sportu. Letos jsme se přihlásili do seriálu
soutěží pod názvem TOHATCU FlRE CUP, který organizuje OSHOL. První
soutěž proběhne v Troubelicích v neděli 5. 6. 20 II. Doufáme, že příznivci
našeho sportu nás přijdou podpořit.
Dále pracujeme
na dokončovacích
pracích
na našem
areálu.
Nezapomínáme ani na maminky našich členů a jako každý rok s nimi jejich svátek oslavíme malým pohoštěním a
ukázkami dovednosti našich mladších členů.
JPO V letos už dvakrát byla povolána a to k požáru komína a k havárii vody v Mespolu. S dobrovolnými
hasiči našeho okrsku připravujeme taktické cvičení, zdravotní školení a mnoho dalších aktivit k zdokonalení
akceschopnosti jednotky.
Za SDH Medlov Vlastimila Švubová, v.r. starosta

Osllava

n maminek
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POZOR!

ků.
ů a velikostí, u kterých se
k zemi. Tyto balónky jsou

Proto Vám radíme
Při použití balónu přesně do
v návodech uvedeny:
1.
2.
3.
4.
ajícím obilím, suchých luk, lesů a
osob a dětí bez dozoru dospělých

5.

6.

e

o

od nejblj

f budovy, lesa či stromů, elektrického

7.
8.
9.

ónem nese vždy odpovědnost osoba manipulující s balónem,

10.

150 nebo 112.
Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje

***Placená inzerce č. 9/2011

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
telefon: 737551987

osobní počítače a počítačové sítě

e-mail: Milan.Kux@seznam.cz adresa: Troubelice-Lazce 77, 783 83

*****
***Placená inzerce č. 10/2011

Kadeřnictví

Iveta s.nc.ová, Med.ov 7& nabízí tyto služby:

střihy, barvení vlasů, melírování, objemová trvalá, společenské a svatební účesy,
poradenství v oblasti barev, střihů a stylingu.
Novinka - nadstandardní sluŽby - diagnostika vVŽivy. Co všechno se Z takového vyšetření dozvíte?
1. O životosprávě: co byste měli jíst» jak jíst» kdy jíst» vjakém poměru a množství
2. O přípravcích: jaké látky byste měli doplnit» jaké produkty užívat a proč» v jaké kombinaci» kdy přesné během dne
3. O sobě: kjakým onemocněním máte sklony» jak sejim vyhnout» jak podpořit svou léčbu.

Je možné se objednat na tel. č. 605406130 nebo e-mailemYVCE@seznam.cz. případně v provozovně
Medlov č. 76. Objednané zákaznice budou upřednostněny. Nabízím také prodej Vámi oblíbených dárkových
poukázek, které potěší Vaše blízké.
Na Vaši návštěvu se srdečně těší
Iveta Šinc10vá
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