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Na masopustu v Zadním Újezdě bylo veselo

Po dlouhých letech odmlky proběhl v místní části Zadní Újezd masopust. Je vidět, že když se sejde
parta místních nadšenců, jsme schopni a hlavně ochotni se spolu pobavit a na chvíli zapomenout na všední
starosti a strasti běžného života. Masky se vydaly průvodem po obci a navštívily i nedalekou „Holubici“.
Nechyběl koňský povoz, smrtka, strážník, malé čarodějnice a řada dalších pohádkových bytostí. Po
obchůzce se zábava vrátila do prostor sálu místního obecního domu. Zde si jak děti, tak dospělí užili
zábavy v podobě her a malého divadelního vystoupení.
Masopust v Medlově v minulosti své místo měl. Bohužel však tato tradice byla zejména utlumením
činnosti místních hasičů přerušena. Bude jen dobře, když se najdou ve všech částech nadšenci, kteří ji
pomohou obnovit. Tradici totiž nejde založit, tradicí se stává událost, která se uchytila, pravidelně se
opakuje a rozvíjí.

Rozpočet obce byl na rok 2013 schválen
Jednání 17. Zastupitelstva obce Medlov schválilo jednohlasně rozpočet obce na rok 2013. Můžeme
se tak naplno připravovat na zahájení dalších investičních akcí letošního roku. Dalším bodem, který zaujal
přítomné hosty, byla chystaná bytová výstavba v lokalitě Zadní Újezd. V současné době je přepracováván
projekt – z původně sedmi stavebních parcel jich bude jen pět. Pokud půjde vše bez komplikací, chtěli
bychom na podzim zahájit výstavbu příjezdové komunikace, sítí a chodníků. Vlastní bytovou výstavbu by
tak bylo možné zahájit již v roce 2014. Žádáme proto všechny potencionální zájemce o bytovou výstavbu
v této lokalitě, aby své žádostí začali podávat na podatelně Obecního úřadu v Medlově. Podmínky pro
prodej pozemků budou pro jednotlivé žadatele stanoveny ihned po přepracování projektu.
Ing. Jan Zahradníček, starosta obce

RADNICE informuje
 VÝBĚR POPLATKŮ PRO ROK 2013
Poplatek TDO
výše poplatku je po schválení
Zastupitelstvem obce Medlov
270,-Kč na osobu. Poplatek
bude vybírán na celý rok 2013.
Nelze poplatek hradit na splátky !

Poplatek je splatný do 30. 6. 2013.

Poplatek ze psů
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 vyplývají
z vyhlášky č.2/2011 a to např. že do 15ti dnů je držitel psa povinen
oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. V případě, že
tak neučiní, bude muset poplatek za psa uhradit.

*****

Poplatek je splatný do 31. 3. 2013.

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 29. 1. 2013 schválila cenu nákladů na služby v souvislosti s pronájmem
hrobového místa ve výši 80,-Kč na rok 2013.
Poplatek je splatný do 31. 3. 2013.
*****
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.)
*****

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.

*****
 Svoz plastového odpadu proběhne ve středu 19. března 2013 a 16. dubna 2013. Žádáme občany, aby veškeré plastové láhve od
nápojů (PET láhve) ukládali pouze do pytlů určených na plasty a tetrapaky (krabice od džusů, mléka apod.) ukládali 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.
*****

 Velkoobjemové kontejnery pro zeleň a uliční smetky budou přistaveny na obvyklých místech
v pátek dne 12. 4. 2013, svoz bude 15. 4. 2013.

*****
Zpráva o bezpečnostní situaci v našich obcích za rok 2012
V roce 2012 bylo spácháno 18 trestných činů (z toho 7 trestných činů spáchaných neznámým pachatelem) a 31 přestupků, které byly
zaznamenány na Obvodním oddělení Policie ČR Uničov.

Z uvedených 18 trestných činů se jednalo o:
5x krádež vloupáním – neznámý pachatel
2x krádež – objasněno
2x krádež – neznámý pachatel
1x nebezpečné vyhrožování – objasněno
2x zanedbání povinné výživy – objasněno

2x náhlé úmrtí
1x podvod – objasněno
1x ohrožení pod vlivem návykové látky – objasněno
1x ublížení na zdraví, výtržnictví – objasněno
1x ohrožování mravní výchovy dítěte – objasněno

Z uvedených 31 přestupků se jednalo o:
15x přestupek proti občanskému soužití

16x přestupek proti majetku

V porovnání s rokem 2011 se v roce 2012 snížila trestná činnost o 1 trestný čin a počet přestupků stoupl o 5 přestupků.

Poděkování všem sponzorům obecního plesu
Tak jako v minulých letech, tak i v roce letošním děkujeme všem sponzorům z řad podnikatelů a občanů, kteří
přispěli do tomboly XIII. Společenského obecního plesu.
Celkem občanskému sdružení Jasněnka byla poskytnuta na činnost v roce 2013 částka ve výši 20.000,-Kč, Charitě Uničov
3.000,-Kč a Charitě Zábřeh 1.000,-Kč.
Každý manželský pár či jednotlivec si z plesu mohli odnést malou pozornost, kterou vyrobili klienti z Jasněnky. Tímto jim
za výrobky velmi děkujeme.
Doufáme, že i pro příští roky zůstanou sponzoři obecního plesu nadále našimi příznivci.
Všem ještě jednou velice děkují pořadatelé plesu.

*****
Upozornění pro včelaře!
Podle vyhlášky ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti zabezpečení
ochrany včel, zvěře a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin je podle § 6 zák. 327/2004 Sb.,
povinností každého včelaře oznámit příslušnému obecnímu úřadu umístění trvalých stanovišť
včelstev. Dále je povinností každého včelaře oznámit nové umístění kočovných stanovišť včelstev
alespoň pět dnů před jejich přemístěním.
Stanoviště včelstev, pokud není umístěno v zastavěné části obce, se označí umístěním
žlutého rovnostranného trojúhelníku o délce strany 1m v horizontální poloze.
Žádáme proto všechny včelaře, aby neprodleně provedli ohlášení a to osobně, písemně nebo telefonicky
na tel. čísle 585 001 221 – pí. Kropáčová.

*****
Sněženky a bledule jsou chráněné zákonem. Netrhat!
Několik teplých dní ze začátku března stačilo k tomu, aby na
rozsáhlých plochách Litovelského Pomoraví vykvetly první jarní rostliny –
sněženky a bledule; blízká chráněná krajinná oblast je mezi odborníky proslulá
mohutným výskytem těchto květin. Ale pozor! Jak bledule jarní, tak i sněženka
podsněžník patří mezi zákonem chráněné rostliny. Nesmí se tedy trhat, nebo
dokonce vyrývat ze země i s cibulkou. Za malou kytičku může být uložena
bloková pokuta, a pokud někdo sežne stovky rostlin, aby je prodával na
tržištích, riskuje postih ve výši několika desítek tisíc korun. Obchodovat se
sněženkami a bledulemi může pouze ten, kdo si je vypěstoval na vlastní zahradě a má tuto skutečnost potvrzenou
příslušným dokumentem.
(převzato ze zpravodaje města Uničova)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci březnu:
Kaufmanová Marie
Vytřísal Josef
Prenerová Miloslava
Trnková Marie
Konrád Zdeněk
Laurin Josef
Derňarová Mária

Medlov
Králová
Z.Újezd
Králová
Králová
Medlov
Hlivice

92
86
85
83
83
82
80

let
let
let
let
let
let
let

Hampl Josef
Mrňková Marie
Smékalová Ludmila
Macejková Marta
Kubilková Věra
Klabačková Františka
Košáková Anna

Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Z.Újezd
Medlov
Z.Újezd

79
78
76
75
72
72
71

let
let
let
let
let
let
let

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

Blahopřání

Dne 2. 3. 2013 oslavili manželé Anna a Bohuslav Dragounovi 50 let na společné cestě životem.
Do dalších společně prožitých let hodně zdraví, štěstí a vzájemné úcty přejí
dcera Hana a syn Bohuslav s rodinami

*****
Úmrtí

Opustili nás pan Alexandr Sedláček z Medlova, pan Rostislav Zahradníček z Medlova
a pan Antonín Fišr z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
*****

Poděkování

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Alexandrem Sedláčkem.
Zároveň děkujeme za květinové dary, projevy soustrasti i slova útěchy.
Zarmoucená rodina

KULTURA
Dětský maškarní ples v Zadním Újezdě
Občanské sdružení Zadní Újezd pořádalo dne 9. února 2013 již
tradiční maškarní ples pro děti. Tak jako v roce předešlém se organizace
a moderování ujali sami členové sdružení. Letos jsme se rozhodli
pojmout vlastní úvod a zahájení poněkud netradičně. Nastudovali jsme
si krátkou scénku z populární vánoční pohádky - Mrazík. Jelikož náš
tým má zatím jen
několik herců ochotných
vystupovat (tři), zapojili
jsme do hry děti, což byl
náš záměr.
Pro děti bylo
jinak připraveno mnoho
soutěží a her, dětská
tombola
a
bohaté
občerstvení. O tom, že se dětský maškarní ples u nás těší velké oblibě,
svědčil sál zaplněný do posledního místa. Za zdařilý průběh dne patří
poděkování všem sponzorům, kteří přispěli věcnými cenami a Jirkovi
Pecherovi, který se postaral o ozvučení celé akce. Vzhledem k dobrým
ohlasům na náš divadelní výstup se již teď těšíme na rok příští a v našich hlavách se rodí nový scénář, kterým budeme za
rok zahajovat.
Za občanské sdružení Zadní Újezd Ing. Josef Juráš

*****
SRPŠ při ZŠ a MŠ Medlov
pořádá

MEDLOVSKÉ JARNÍ SPORTOVNÍ HRY
které se konají
23. 3. 2013 od 14:00 hod.
v tělocvičně ZŠ Medlov
Pro děti bude připravena opičí

dráha a sportovní disciplíny.

Každý dostane párek v rohlíku a ti nejlepší si odnesou DIPLOM.

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

Hladové divadélko z Úsova
Vás zvou na pohádku

SK Králová
pořádá

v sobotu 23. 3. 2013
od 20.00 hod. v KD Králová

O HLOUPÉ HAVÍŘCE
Neděle 24. 3. 2013 v 17:00 hod.
Obecní dům v Medlově
Vstupné: dospělí 20,-Kč, děti a mládež 5,-Kč
Zveme všechny malé i velké diváky !!!

hraje TRIGON
Bohaté občerstvení a tombola.
Vstupné 50,-Kč
Srdečně zvou pořadatelé !!!

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: podatelna@obecmedlov.cz
www.obecmedlov.cz

Příloha ke zpravodaji č. 2/2013

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 2013

EKO – UNIMED s.r.o. informuje občany,
že plánovaný svoz odpadu, který měl být ve Velikonoční pondělí
dne 1. 4. 2013 se přesouvá na středu 3. 4. 2013.
Děkujeme za pochopení.
*****
SRPŠ při ZŠ a MŠ Medlov a restaurace Na Scestí
pořádají pro děti i dospělé

Turnaj se koná v sobotu 13. 4. 2013
v restauraci Na Scestí.
Registrace hráčů je od 13.00 hod., začátek je ve 14:00 hod.
Registrační poplatek je 20,-Kč.
Pro děti je připraven párek v rohlíku a pro vítěze ceny.
Hrát můžou děti i dospělí.

*****
Josefovský turnaj v mariáši
Dne 16. 3. 2013 se konal již 3. ročník Josefovského turnaje
v mariáši v pohostinství D + D v Obecním domě v Medlově.
Zúčastnilo se 39 hráčů ze širokého okolí (Mohelnice, Olomouc,
Rýmařov …), ale místních bylo jen minimum. Tímto apeluji na
místní příznivce této hry, aby se nebáli a příštího ročníku se
zúčastnili (čím více místních, tím méně cizích). Turnaj byl
ohodnocen množstvím cen, dostalo se na každého a všichni byli
spokojeni.
Tímto také děkuji všem sponzorům, kteří přispěli s cenami.
1. místo
2. místo
3. místo

K. Horák, Úsov - televizor
J. Horák, Úsov - vysavač
p. Smejkal, Uničov – nabíjecí baterka

Josef Bednařík, Medlov

