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Slovo starosty:
V naprosté většině případů, kdy došlo ke zničení nebo odcizení nějakého obecního majetku, je pachatel těchto
trestných činů neznámý a policie tak tyto případy uzavírá jako nevyřešené. O to radostněji se s Vámi všemi mohu dnes
podělit o jednu dobrou zprávu, kterou jsem obdržel z Ministerstva kultury ČR v Praze.
Po více než 10 letech byla v Rakousku objevena pískovcová socha Panny Marie, která tvořila původně sousoší
Kalvárie na pravé straně kříže směrem od Medlova na Zadní Újezd. Jen pro připomenutí uvádím, že toto sousoší vzniklo
v roce 1843 a obě plastiky byly odcizeny dne 28. 6. 2002.
K vydání sochy dojde pravděpodobně 26. - 27. listopadu 2012 a transport do ČR zajistí přepravní firma. Půjde-li
vše dobře, vyzvedneme si osobně sochu v Praze 29. - 30. listopadu 2012.
Je vidět, že jde o nesmírně složitý a náročný proces hledání, který sem tam přináší pozitivní zprávy v podobně
nalezení odcizených věcí. Po deseti letech jen Ti největší optimisté věřili, že by se sochy ještě někdy mohly vrátit.
Nezbývá, než touto cestou poděkovat všem, kteří se na této záslužné činnosti podíleli.
Něco málo k investiční výstavbě v obci:
Dokončili jsme úpravu prostranství u hřbitova v Medlově. Dílo se snad povedlo a bude sloužit jak návštěvníkům
hřbitova, tak i domova pro seniory. Celkový vzhled celého prostranství v této části pomohla zlepšit i další investice, a to
oprava hřbitovní zdi. Pevně věřím, že nám vandalové nezničí nově pořízené lavičky a vás ostatní žádám, abyste nebyli
neteční k jakýmkoliv projevům vandalismu.
Dokončují se rovněž práce na opravě a nově vybudovaných chodnících a parkovacích ploch u areálu TJ Medlov
směrem na Zadní Újezd. I tento prostor dostál velkých změn a s již dříve otevřeným víceúčelovým hřištěm přinese pěkný
koutek pro sportovní vyžití celých rodin. Tato akce bude dokončena do konce listopadu. K úplné spokojenosti však
zbývá, aby Správa silnic Olomouckého kraje v tomto prostoru opravila komunikaci. Oprava je plánována na jarní měsíce
roku 2013.
V neposlední řadě musím zmínit opravy místních komunikací v Hlivicích a Medlově, které byly částečně
poničeny budováním splaškových kanalizací. Významnou akcí bylo rovněž vybudování chodníků v Medlově směrem na
Troubelice. I když se jednalo zatím jen o první část celé akce, jistě jsme pro mladé rodiny v této části vybudovali
významný bezpečností prvek.
Všem občanům, kterých se dotkla investiční výstavba, bych chtěl poděkovat za projevenou trpělivost. Prach a
bláto není to, o co bychom ve svém okolí stáli. Přesto se těmto negativním jevům při zemních pracích lze jen těžko
vyhnout.
Ing. Jan Zahradníček, starosta obce

RADNICE informuje
Pozemkový úřad Olomouc
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Medlov u Uničova
Pozemkový úřad Olomouc jako příslušný správní úřad dle § 19 a § 20 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje účastníkům řízení, že v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona je,
počínaje dnem 15. 11. 2012, možno po dobu 30 dnů nahlédnout do zpracovaného návrhu komplexních pozemkových úprav
v katastrálním území Medlov u Uničova (do 14. 12. 2012). Návrh je vystaven na Pozemkovém úřadě v Olomouci (kancelář č. 304) a
na Obecním úřadě v Medlově. Část řešeného území, spadající pod obec Troubelice, je vystavena na Obecním úřadě v Troubelicích.
Upozorňujeme Vás na skutečnost, že v této době mají účastníci řízení poslední možnost uplatnit k návrhu své námitky
a připomínky u pozemkového úřadu. K později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží.
Současně pozemkový úřad svolává podle § 11 odst. 3 zákona, na pondělí dne 17. 12. 2012 závěrečné ústní jednání ve věci
komplexní pozemkové úpravy Medlov u Uničova, na kterém zhodnotí výsledky pozemkových úprav a seznámí účastníky s návrhem,
o kterém bude rozhodnuto. Jednání se bude konat ve velkém sále Obecního domu v Medlově č.p. 76 od 16:00 hodin.

Ing. Jaromír Souček, ředitel Pozemkového úřadu Olomouc

Informace o úplné uzavírce
Z důvodu opravy silničního propustku bude na silnici III/4496, ulice Třebízského v obci Červenka úplná uzavírka v době od
1. 11. 2012 do 14. 12. 2012.
Objízdná trasa:
1. Pro vozidla o okamžité výšce do 3,4m: po silnici II/449 do Střelic, po silnici III/4494 do Benkova a po silnici III/4495 do Králové.
Objížďka je obousměrná.
2. Pro vozidla o okamžité výšce nad 3,4m: v Litovli na okružní křižovatce "U Modré hvězdy" po silnici II/447 na křižovatce za obcí
Pňovice na silnici II/446 přes Strukov a Želechovice do Uničova, po silnici II/449 do Střelic, po silnici III/4494 do Benkova a po
silnici III/4495 do Králové. Objížďka je obousměrná.

*****


Sběr nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 24. listopadu 2012 zastávkovým způsobem:
Medlov dolní konec - u č.p. 99
Medlov střed – parkoviště u budovy MŠ
Medlov horní konec – autobusová zastávka na Zadní Újezd
Z. Újezd u hasičské zbrojnice
Králová autobusová zastávka
Hlivice náves – před obchodem

9,00
9,40
10,20
11,00
11,40
12,20

-

9,30 hod.
10,10 hod.
10,50 hod.
11,30 hod.
12,10 hod.
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.

*****


Svoz plastového odpadu proběhne ve středu 27. listopadu 2012. 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.

*****
Upozornění pro držitele řidičských průkazů
Upozorňujeme držitele řidičských oprávnění skupin C, C+E, (C1, C1+E) a D, D+E (D1, D1+E), kterým končí platnost v roce
2013, aby si své řidičské průkazy vyměnili nejpozději do konce roku 2012.
Doporučení se týká jen těch řidičů, kteří nejsou řidiči v pracovně právním vztahu (samostatně výdělečná činnost), případně držiteli
průkazů profesní způsobilosti řidiče. U těchto řidičů by výměna řidičských průkazů do konce roku 2012 postrádala smysl vzhledem
ke skutečnosti, že platnost průkazu profesní způsobilosti řidiče je nastavena na pětiletý cyklus.
K tomuto doporučení bylo přistoupeno s ohledem na skutečnost, že podle novely zákona o provozu na pozemních
komunikacích, bude všem držitelům výše uvedených řidičských oprávnění od 19. 1. 2013 vydáván řidičský průkaz s dobou
platnosti pouze na 5 let.
Do výše uvedeného data tj. 19. 1. 2013 se vydávají řidičské průkazy podle současné platné právní úpravy, to znamená pro
všechny skupiny řidičského oprávnění s dobou platnosti na 10 let.
Doporučení se týká řidičů, kteří by si chtěli dřívější výměnou ušetřit návštěvu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou
působností po uplynutí pětiletého cyklu.
Dále probíhají povinné výměny všech řidičských průkazů a to následovně: řidičský průkaz, který byl vydán od 1. 1. 2001 do
30. 4. 2004 je potřeba vyměnit do 31. 12. 2013.
K žádosti o výměnu řidičského průkazu je nutné doložit platný doklad totožnosti, řidičský průkaz, fotografii o rozměru 35mm x
45mm – čelní pohled, u řidičů nad 60 let – lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vystavený
praktickým lékařem.
Případné dotazy volejte na telefon 585 088 318.
Městský úřad Uničov, odbor dopravy a SH

*****
OBČANÉ POZOR !

Nebezpečí požárů od svíček

HASIČI INFORMUJÍ !

Každoročně dochází v období listopadu a adventních svátků k nárůstu počtu požárů způsobených hořící svíčkou. Hořící svíčka dotváří romantiku
podzimních večerů a zejména vánočních svátků. Je součástí různých svícnů, adventních věnců, případně aromalamp. Především je to ale otevřený
oheň a je potřeba s ním podle toho zacházet. Proto, aby nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku

DODRŽUJTE TATO ZÁKLADNÍ PRAVIDLA:









pečlivě volte místo, na které svíčku ukládáte,
svíčku vždy umísťujte na nehořlavou podložku v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů,
neumísťujte svíčky k oknům a do průvanu,
čtěte pozorně informace o bezpečném zacházení s výrobkem na příbalovém letáku svíčky, případně aromalampy,
hořící svíčky nenechávejte nikdy bez dozoru,
dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu osob v místnosti se zapálenou svíčkou, zejména při hře dětí,
před odchodem z bytu a před tím, než jdete spát, svíčku důkladně uhaste,
pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

Více informací najdete na www.hzsol.cz/krajske-reditelstvi/hasicuv-rok/
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci listopadu:
Valentová Marie
Konrádová Zdenka
Frömel Miroslav
Macejko František
Hamplová Jaroslava

Medlov
Králová
Medlov
Medlov
Medlov

81
80
79
76
74

let
let
let
let
let

Kopp Lothar
Zahradníčková Anna
Kolda Jaroslav
Štětinová Zdeňka

Králová
Medlov
Medlov
Medlov

72
72
72
70

let
let
let
let

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

*****
Úmrtí

Opustila nás paní Ludmila Tomášková z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

*****
Vítání občánků
V neděli 4. listopadu 2012 proběhlo na malém sále Obecního domu v Medlově přivítání nových občánků
obce Medlov. Přivítáni starostou obce byli tito občánci: Michael Byzov, Lukáš Vágner, Jindřich Snopek, Miloslav
Urbášek, Tom Šišma, Nela Bittnerová, Tereza Tomanová, Simona Tomanová z Medlova, Adam Urbášek, Martin Klein,
Štěpán Hejl z Králové, Veronika Hynková z Hlivic.
Kulturní vystoupení předvedly děti ze Základní školy v Medlově.

Sponzorem vítání občánků byla obec Medlov.

Dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a krásné dětství.

KULTURA
Koloušci z Vln sjížděli Moravu
Již druhým rokem funguje při oboře Na Vlnách kroužek mladých
ochránců přírody Koloušci z Vln. Scházíme se pokud možno každý pátek a
to pouze během školního roku a většinu energie věnujeme přípravě na
soutěže o ZST.
Činnost kroužku by nebyla tou pravou, kdyby s námi nespolupracovali
i rodiče dětí. Padl tedy návrh jednoho z rodičů pana Šotoly, který pronajímá
rafty, zda-li by děti nechtěly o prázdninách sjet kousek řeky Moravy, prý ať
se pořád jen neučíme. Tento nápad se samozřejmě setkal s mimořádným
ohlasem jak dětí, tak některých rodičů. Zbývalo jen zvolit správný termín,
kdy bude mít nejvíce účastníků volno. Nakonec jsme se všichni stejně
nesešli, což se asi nikdy nepovede. A tak jsme se druhou prázdninovou středu v měsíci srpnu odpoledne, vypravili k řece
Moravě v blízkosti Mohelnice. Zde jsme se utábořili s tím, že ráno vyrazíme na vodu. Děti si do večerky pohrály,
vyzkoušely si, co to obnáší rozdělat oheň křesadlem (ještě, že jsme měli na konec zápalky), opekly špekáček.
Ráno rodiny Jurášova, Šotolova, Pecherova, Smyčkova, Brachtlova a Běhůnkova vyrazily na třech raftech na Moravu.
Našim cílem byl jez u Templu, kam jsme v odpoledních hodinách v pohodě dorazili. Cestou jsme posvačili a dvakrát
přenesli lodě přes jez. Na závěr pan Šotola povozil ty odvážnější zájemce na šlajsně u Templa. Všechny děti byly výletem
nadšeny, a poněvadž jedno přespání pod stanem bylo pro ně málo, chtějí příští rok výlet alespoň dvoudenní. Závěrem
děkujeme všichni panu Petrovi Šotolovi za výborný nápad a zapůjčení lodí.
Ing. Josef Juráš vedoucí kroužku

*****
Sbírka na Jasněnku

Tak jako každým rokem, tak i v roce letošním, bude v našich obcích opět probíhat finanční sbírka
na Dětský stacionář Jasněnka v Uničově.
Kasičky budou rozmístěny v obchodech a na čerpací stanici do 7. 1. 2013.
Předem děkujeme všem, kteří se rozhodnou přispět a pomoci tak dětem v dětském stacionáři Jasněnka !!!

*****
Obecní úřad Medlov a SRPŠ při ZŠ a MŠ Medlov

Vás srdečně zvou na

rozsvěcení vánočního stromu,
které se uskuteční v neděli 2. prosince 2012 v 16:00 hod.
před budovou bývalého Obecního úřadu v Medlově.
Vystoupení si připravily děti ze školní družiny ZŠ Medlov.
Pro dospělé bude na zahřátí připraven punč a pro děti čaj a perníčky.

Srdečně zvou pořadatelé!!!

SK Králová
pořádá

v sobotu 8. prosince 2012 od 20:00hod.
ve velkém sále Obecního domu
v Medlově.
K tanci a poslechu hraje skupina
ARYTMIE.
Srdečně zvou pořadatelé.
*****
Vážení spoluobčané a příznivci umění,
opět se blíží doba Vánoc. Jako každým rokem i letos
bych vám chtěl zpříjemnit toto krásné období
otevřením Loštického betléma v mém ateliéru.
I v tomto roce se zrodily z lipového špalíku nové
figurky.
První byl loštický občan, mistr hodinářský a zlatnický,
pověstný v širém okolí naší Moravy, neboť dokázal
vrátit život hodinám, hodinkám a budíkům všeho
druhu, které již nikdo nedokázal opravit, pan Jan
Řmot. Byl též známý jako místní muzikant. Jeho
kouzelnou hodinářskou dílnu, která na mne působila
až magickým dojmem, si pamatuji již jako
dvanáctiletý chlapec, když mne tam brával můj tatínek
při domlouvání muzikantských akcí.
Dovolte mi nyní malou vzpomínku na cestování
s mým tátou. Vozíval mne často na motorce, když
coby kapelník bouzovského Mefista jezdíval
organizovat hraní na zábavách i pohřbech. Vyprávěl
mi historky o mazané lišce, která žije v okolních
lesích. Když jsme jeli po dešti a z lesů se kouřilo, tak se pootočil na motorce a říkal: „vidíš, to liška Bystrouška peče chleba“. Také
když jsem s ním nejel a on mi něco dovezl ze svých cest, říkával: „to máš od lišky Bystroušky“.
Tyto vzpomínky mi učarovaly a tak jsem do svého betléma tu trošku pozapomenutou lišku vyřezal a tím navrátil tu krásnou legendu
zrozenou díky malíři Stanislavu Lolkovi do míst, kde vznikla. Na konec tohoto vzpomínání ještě pár slov dětem: „když se budete
v lese chovat tiše, možná lišku Bystroušku uvidíte. Má krásný kožich a většinou nosí loštický pohár a tvarůžky“…
A nyní zpět k figurkám. Dalším obyvatelem betléma je mistr kominický pan Vojtěch Kalabis, kterého naleznete – jak jinak – na střeše
betlémského mlýna při své práci. Proto je také první figurkou, kterou jsem musel náležitě „zabarvit“. Když se prý na jeho figurku
vydržíte dvě minuty dívat, přinese vám štěstí. Další postavou betlémskou je dlouholetý zasloužilý velitel hasičů pan Josef Pokorný.
„Co Vojta nedomete, to Josef dohasí…“ Čtvrtým dřevěným občanem betléma se stal známý cestovatel a světoběžník, náčelník
eskymáků a vynálezce, významná osobnost Moravy, zábřežský rodák Jan Eskymo Welzl.
Vážení občané, těším se na vaši návštěvu a to nejen vás stálých každoročních příznivců, ale i těch, kteří se na „betlém“
chystají celá léta a ještě nedošli.
Jaroslav Beneš, řezbář loštický

*****
Placená inzerce č. 10/2012

KOSMETIKA – PEDIKÚRA - NEHTOVÉ STUDIO
Ivana Trundová, Troubelice 15, 783 83
Vás srdečně zve k předvánočním nákupům:
- pěstící a dekorativní kosmetiky
- dárkových poukázek na naše služby dle vlastního výběru
Nabízíme kosmetické ošetření všech druhů pleti, manikúru, pedikúru, parafín na ruce, p-shine, relaxační masáže obličeje,
krku, dekoltu a šíje, nehtovou modeláž, gel lak, shellac.
Pracujeme s nejmodernějšími metodami v oboru. Možnost přístrojového ošetření společností DERMIC.
Bližší info na www.dermic.cz
Po telefonické domluvě možnost konzultace, poradenství, správného ošetřování pleti a líčení ZDARMA!!!
Na Vaši návštěvu se těší TRUNDOVÁ IVANA a RUTTAROVÁ KATEŘINA, tel.: 739 662 358 nebo 603 329 523
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. 300, PSČ 783 91 p. Uničov 1, tel. č. 585 002 506, 724 242 068.
e-mail: krahulcova@obecmedlov.cz nebo podatelna@obecmedlov.cz www.obecmedlov.cz

