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Leden, únor 2014

Nejchutnější a nejvypečenější vánočka 2013 je opět z Medlova
Soutěž „Uničovská vánočka“ se uskutečnila v rámci uničovského adventu ji po šesté. Počasí sice
nebylo kouzelně vánoční, a tak alespoň krásné a chuťově výborné vánočky vyladily předvánoční atmosféru.
Soutěžilo se ve třech kategoriích: obce mikroregionu, pekárny a domácí pekařky/pekaři. Odborná porota ve
složení Anna Chroboczková za Emos, Jarmila Kaprálová za město Uničov a pekárenský technolog Zdeněk
Řehák vyhodnotili jako vzhledově a chuťově nejlepší vánočku Školní jídelny Medlov, kterou upekla paní
Jitka Purová za vydatné pomoci paní Lenky Tempírové. Když k tomu připočteme třetí místo mezi pekárnami
a první místo v divácké soutěži, je jisté, kam směřovala putovní cena „Maruška – pekařka“. Po roce, který
prožila v pracovně starosty Medlova, se tam opět vrátila a bude v naší péči celý letošní rok.

Chtěl bych touto cestou poděkovat nejen oběma vítězkám, ale i paní Marcele Berger Smrčkové, paní
Ing. Dagmar Ševčíkové a všem pracovnicím pekárny Medlov, kteří se společně na tomto úspěchu podíleli.
Jan Zahradníček - starosta

Pojízdná prodejna v Zadním Újezdě
Z důvodu uzavření prodejny se smíšeným zbožím, obec zařídila pro občany ze Zadního Újezda pojízdnou
prodejnu, která bude do obce jezdit ve středu a pátek.
Občané si zde mohou nakoupit v době od 13:20 do 13:40 hod.

*****
Plesová sezóna roku 2014
pátek
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
pátek
sobota

24. 1. 2014
2. 2. 2014
8. 2. 2014
15. 2. 2014
15. 2. 2014
22. 2. 2014
8. 3. 2014
14. 3. 2014
22. 3. 2014

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ples TJ Medlov
Dětský maškarní ples v Medlově
Myslivecký ples v Medlově
Dětský maškarní ples v Zadním Újezdě
Rockový bál – ÚAMK Medlov
Sousedský ples v Zadním Újezdě
Oslava MDŽ pro všechny ženy z Medlova - SDH Medlov
10. Maškarní ples ZŠ a MŠ Medlov
Josefovská zábava, KD v Králové

Plesy v Medlově se konají v obecním domě od 20:00 hod.

 VÝBĚR POPLATKŮ PRO ROK 2014

RADNICE informuje

Od 10. 2. 2014 je možné uhradit tyto poplatky:

Poplatek ze psů

Poplatek TDO
výše poplatku je po schválení
Zastupitelstvem obce Medlov
290,-Kč na osobu. Poplatek
bude vybírán na celý rok 2014.
Poplatek nelze hradit na splátky !

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.
Žádáme majitele psů, aby do konce měsíce ledna nahlásili na obecním

Poplatek je splatný do 30. 6. 2014.

úřadě jakékoli změny v počtech psů. Při platbě poplatku nelze nahlásit
změnu ovlivňující výši poplatku ze psů. Pokud majitel změnu nenahlásí,
bude muset uhradit poplatek za psa v plné výši.
*****
Poplatek je splatný do 31. 3. 2014.
Poplatek hřbitovní je splatný do 31. 3. 2014 a bude možné ho uhradit od stejného data jako výše uvedené poplatky.
*****
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.)
Upozorňujeme občany, že v jiné dny nebude možné poplatky v pokladně obecního úřadu uhradit.

*****
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 pro rok 2014
18.02.2014
18.03.2014
15.04.2014
13.05.2014

úterý
úterý
úterý
úterý

úterý
úterý
úterý
úterý

10.06.2014
08.07.2014
05.08.2014
02.09.2014

30.09.2014
28.10.2014
25.11.2014
23.12.2014

úterý
úterý
úterý
úterý

Občané Medlova si mohou při platbě poplatku za tuhý domovní odpad vyzvednout 12 kusů pytlů na plasty / 1 domácnost
na Obecním úřadě v Medlově v době úředních hodin.

 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.

*****
Upozornění pro včelaře!
Povinností každého včelaře je oznámit příslušnému obecnímu úřadu umístění trvalých stanovišť včelstev.
Dále je povinností každého včelaře oznámit nové umístění kočovných stanovišť včelstev alespoň 5 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 ohlášení učinili do data 28. 2. 2014 a to osobně, písemně
nebo telefonicky na č. 585 001 221 – p. Kropáčová, 585 002 506 – p. Krahulcová nebo e-mailem podatelna@obecmedlov.cz.
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Finanční úřad Šternberk oznamuje !!!
Pracovnice FÚ Šternberk v letošním roce nebudou přijímat formuláře Přiznání daní z příjmu fyzických osob za rok 2013
v kanceláři Obecního úřadu Medlov. Bude uskutečněn pouze 2x výběr přiznání v Uničově – v městském kulturním zařízení (kině) a to
6. 3. 2014 a 20. 3. 2014 v době od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:00 do 15:00 hod.

*****
Podnikatelé mají ohlašovací povinnost

Upozorňujeme všechny původce odpadů (tj. fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby, při jejichž činnosti vznikají jakékoli odpady)
a oprávněné osoby (provozovatele zařízení k nakládání s odpady) na plnění ohlašovací povinnosti o nakládání s odpady za rok 2014. Původci
odpadů, kteří vyprodukovali nebo nakládali s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za
kalendářní rok 2013 (součet množství odpadů ze všech provozoven, za celé IČO) a všechny oprávněné osoby, které v roce 2013 nakládali
s odpadem, jsou povinni nejpozději do 15. 2. 2014 podat Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady prostřednictvím Integrovaného
systému pro plnění ohlašovacích povinností - ISPOP.
Pro podání hlášení prostřednictvím ISPOP musí být ohlašovatel v tomto systému zaregistrován. Není nutné registrovat jednotlivé provozovny zvlášť,
pouze sídlo subjektu. Registrace subjektu umožňuje odeslat hlášení přímo do systému a dále přístup k uživatelskému účtu, kde jsou zobrazena
všechna zaslaná hlášení a stav jejich zpracování. Bez registrace není možné hlášení podat. Způsob registrace je uveden na stránkách
https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/chci_podat_hlaseni/registrace.html. Po autorizaci registračního formuláře Vám budou zaslány
emailem přihlašovací údaje k Vašemu účtu. Mezi registrací a zasláním přihlašovacích údajů je nutné počítat s několikadenní prodlevou.
Ohlašovatelé, kteří jsou již v ISPOP registrováni, znovu registraci neprovádějí a použijí při odesílání hlášení své stávající přihlašovací
údaje.
Webové formuláře pro tvorbu hlášení a podrobnější informace naleznete na webových stránkách www.ispop.cz. Vyplněné formuláře lze
do ISPOP zaslat online nebo prostřednictvím datové schránky. Hlášení není možné podávat v tištěné/listinné podobě, ani zasílat
v elektronické podobě přímo na městský úřad.
Případné dotazy Vám budou zodpovězeny na telefonním čísle 585 088 328 nebo 721 319 297.
Mgr. Kateřina Zedníková, odbor životního prostředí, MěÚ Uničov

*****
*Tříkrálová sbírka 2014 *
Tak jako v minulých letech se ve dnech 4. a 5. ledna 2014 v obcích Medlov, Králová, Hlivice a Zadní Újezd uskutečnila Tříkrálová sbírka. V těchto
dnech Vás občany navštívili Tři králové se zapečetěnými pokladničkami, do kterých jste mohli přispět finančním příspěvkem. Výtěžek Tříkrálové
sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným
skupinám lidí.
V obci Medlov proběhla sbírka za účasti vedoucích skupin – Petry Bittnerové, Pavly Petrové, Barbary Trundové, Bohumily Pechové, Ing. Markéty
Krejzlíkové a koledníků – Kláry Smyčkové, Anežky Petrové, Adély Petrovské, Barbory Musilové, Marie Ryšavé, Michaely Trundové, Vítězslava
Bittnera, Ester Bittnerové, Michaely Trendlové, Jiřího Pechy, Terezy Šotolové, Natálie Juráňové, Michaely Bittnerové, Lucie Zemánkové a Filipa
Frömela.
V obci Králová – vedoucí Kamila Janků, koledníci – Filip Plachý, Zdeňka Janků a Kvido Krajča.
V obci Hlivice – vedoucí Radka Hamplová, koledníci – Aneta Hamplová, Nikola Hamplová a Iveta Tempírová.
V obci Zadní Újezd – vedoucí Marek Smyčka, koledníci – Matěj Smyčka, Dorota Smyčková, Noemi Smyčková a Tereza Smyčková.

Celkem bylo v našich obcích vybráno 26.691,- Kč.
Jednotlivě se v obcích vykoledovalo:
Medlov
16.244,-Kč
Králová
3.463,-Kč
Hlivice
2.089,-Kč
Zadní Újezd
4.895,-Kč
Všem vedoucím a dětem - koledníkům děkujeme za účast.
Zvláštní poděkování patří paní Marii Smolkové za pohoštění pro koledníky.
Děkujeme všem občanům, kteří na sbírku přispěli.
UNIČOV
LIBINA
TROUBELICE
MEDLOV
ŠUMVALD
ÚJEZD

V letech 2009 – 2014 se celkem vykoledovalo:
Rok
2009
24.247,- Kč
2010
27.300,- Kč
2011
28.864,- Kč
2012
27.254,- Kč
2013
28.691,- Kč
2014
26.691,-Kč

 VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V ROCE 2014 V OKOLNÍCH OBCÍCH
125.243,-- Kč
DLOUHÁ LOUČKA
19.094,-- Kč
43.604,-- Kč
NOVÁ HRADEČNÁ
18.787,-- Kč
42.884,-- Kč
OSKAVA
17.065,-- Kč
26.691,-- Kč
PASEKA
15.107,-- Kč
23.759,-- Kč
ŽELECHOVICE
7.275,-- Kč
20.737,-- Kč
LIPINKA
6.922,-- Kč
 CELKEM VYKOLEDOVANÁ ČÁSTKA:
367.168,--Kč
 VYKOLEDOVANÁ ČÁSTKA v roce 2013: 350.818,--Kč

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

v pátek 28. února 2014 v 19.00 hod.
v malém sále Obecního domu v Medlově

Klarinetový koncert,
na kterém vystoupí

Anna Paulová- klarinet, Lukáš Klánský - klavír
K účasti srdečně zvou pořadatelé !!!
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
POHYB OBYVATELSTVA V NAŠÍ OBCI za rok 2013
Počáteční stav k 1.1.13
Narození
1578 obyv.
11
Medlov
1
Králová
0
Hlivice
0
Zadní Újezd
z toho
muži: 7
ženy: 5
12
CELKEM

Úmrtí

Přihlášeno

Odhlášeno

Konečný stav

21
3
8
0

27
12
2
2

1020
254
173
112

32

43

13
2
2
3
muži: 9
ženy: 11
20

1.559 obyv. k 31.12.13

Jubilanti v měsíci lednu:
Škabraha František
Havlíková Anežka
Medvec Vincenc
Derňar Peter
Prečanová Anežka
Skřivánková Helena

Medlov
Králová
Medlov
Hlivice
Medlov
Králová

86
84
84
81
80
79

let
let
let
let
let
let

Břeňová Jaromíra
Ochránek Pavel
Klanicová Jasna
Štefková Miloslava
Večeř Josef
Kopp Werner

Medlov
Medlov
Medlov
Králová
Králová
Medlov

76
73
72
70
70
70

let
let
let
let
let
let

Medlov
Medlov
Hlivice
Medlov
Medlov
Medlov

88
88
81
80
79
79

let
let
let
let
let
let

Lachnitová Helena
Gieslová Jana
Tomášek Jaroslav
Škopová Emilie
Kaller Zdeněk

Hlivice
Hlivice
Medlov
Hlivice
Medlov

73
72
71
71
70

let
let
let
let
let

Jubilanti v měsíci únoru:
Chavračová Anděla
Běhůnková Jarmila
Navrátilová Anežka
Sedláčková Dobroslava
Harman Juraj
Turek Miroslav

Úmrtí

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci!
*****
Opustila nás paní Zdenka Košáková z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

*****
Vzpomínka
Ve středu 8. 1. 2014 zemřela paní učitelka Zdenka Košáková. Celý pracovní život zasvětila výchově dětí, pod jejíma
„rukama“ prošlo několik stovek žáků, kterým dávala to důležité – vzdělání. Cítím za svou povinnost znovu poděkovat paní Košákové
za vše, co udělala v oblasti školství, ale také pro obec. Měl jsem tu možnost s ní spolupracovat na úrovni samosprávy obce. V prvních
dvou volebních období 1990-1998 vykonávala funkci místostarostky obce. Při obnově obce Medlov byla velkou oporou
a pomocníkem. Velkou měrou se věnovala kulturnímu dění v obci, pořádání společenských akcí, vedla školní pěvecký sbor, stála při
vzniku založení Kruhu přátel hudby v Medlově. Byla silně věřící ženou a v tomto duchu vštěpovala dětem úctu ke stáří, obětavost
a slušné chování. Pro mnohé byla příkladem v přístupu k práci. Na takové přátele se nezapomíná.
Paní Košáková - za vše krásné moc děkuji.
Bohumír Berger

KULTURA
MILÉ DĚTI!!!!
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZADNÍ ÚJEZD VÁS SRDEČNĚ ZVE

V SOBOTU 15. ÚNORA 2014 OD 14.00 HOD.
NA

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
V KULTURNÍM DOMĚ ZADNÍ ÚJEZD
PŘIPRAVEN BOHATÝ PROGRAM, SOUTĚŽE O CENY 

*****
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZADNÍ ÚJEZD VÁS SRDEČNĚ ZVE
NA

V SOBOTU 22. ÚNORA 2014 OD 20.00 HOD.
V KULTURNÍM DOMĚ ZADNÍ ÚJEZD
K TANCI A POSLECHU HRAJE
POHODA
4

VSTUPNÉ 50,- Kč

Pohled do kroniky – 1949 - 9. část
Přes celý leden a únor trvala mírná a teplá zima, což vzbuzovalo obavy, jaké počasí bude na jaře. Koncem března
přišly sněhové přeháňky a po celý duben až do poloviny května bylo chladné počasí a často pršelo. Rovněž i v létě bylo
dosti dešťů. Zato podzim se ukázal pěkným a pěkné počasí se udrželo až do konce listopadu.
Vliv mokrého a studeného jara měl za následek opoždění polních prací na jaře i v létě. Žně začínaly
až 23. července, což znamenalo zpoždění 10 dní. V tomto roce byly poprvé mezi zemědělci a státem uzavírány dodatkové
smlouvy. Většina zemědělců je podepsala, ale několik jich odmítlo, ačkoliv jim stát zajišťoval slušnou cenu i odbyt.
Většina zemědělců své závazky plnila. Vcelku, ale splněny nebyly. Pšenice 98%, žito 120%, ječmen 104%, oves 88%,
olejniny 96% a brambory 98%.
Dne 7. ledna došlo k reorganizaci MNV. Nove složení:
František Valenta – předseda
František Daněk – člen rady
Jaroslav Běhůnek – člen rady
Otakar Kadlík – člen rady
Josef Chudoba – člen rady
Emil Zatloukal – člen rady
Při MNV vznikly referáty: vnitřní správa, sociální péče, plánovací a technický, zásobovací, finanční, hospodářský,
bezpečnostní, zdravotní, školský a osvěty.
V tomto roce došlo v obci k přechodu soukromých živností na socialistický sektor. Již 15. března bylo uzavřeno
pekařství pana Zajíčka a do obchodů začal být dodáván chléb z družstevní pekárny. 29. srpna pronajal provozní místnosti
řezník pan Protivánek spotřebnímu družstvu a stal se vedoucím prodejny.
Na jaře bylo započato v Uničově se stavbou nových závodů a bylo zapotřebí stavebního písku. Proto rolník pan
Dragoun otevřel na svém poli pískoviště, odkud se odvážel písek do Uničova. Na konci léta byl provoz opět zastaven.
Při reorganizaci státní bezpečnostní služby byla v obci zrušena 31. května stanice SNB.
V rámci reorganizace MNV byly vytvořeny újezdy a v jejich sídle újezdní tajemníci. V obci se jím stal pan Josef
Grézl z Benkova. 15. února nastoupil na toto místo.
Od 1. prosince byla přemístěna prodejna mléka z mlékárny do nové místnosti v hostinci u Štusků.
Na základě zákona o vedení veřejných civilních matrik a civilních sňatcích na MNV bylo nutné připravit svatební
síň. Tato byla zřízena v budově MNV nákladem 60 000 Kčs. Za matrikáře byl navržen pan Josef Albrecht.
Vzhledem k špatnému stavu některých domů byly tyto odprodány ke zbourání. Byly to domy č.p. 32, 165, 217,
228, 233.
Dne 14. září vyhořel u pana Vorla č.p. 55 stoh slámy. Včasným zákrokem SDH bylo zabráněno rozšíření požáru.
Příčina požáru nebyla zjištěna.
Jako v minulém roce i letos počet obyvatel vzrostl. Celkem se narodilo 31 dětí (14 chlapců a 17 dívek),
zemřelo 9 osob.
Pavel Pospíšil – kronikář obce
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SPORT
Vážení sportovní přátelé, příznivci kopané.
V loňském roce proběhlo
v životě TJ Medlov, fotbalového
oddílu,
mnoho
zásadních
i historických změn, o kterých Vás
chceme s nástupem nového roku
informovat.
Především bychom se chtěli
vrátit k historickému okamžiku
v dějinách našeho klubu, a to
suverénnímu vítězství v I. A tř.
Krajského
fotbalového
svazu
Olomouc a následnému postupu do
Krajského přeboru Olomouckého
kraje. Výborně odehraná sezóna
2012/2013 (hraná nepřetržitě od r.
1997) se projevila vysokým bodovým náskokem na konci celé soutěže.
V polovině roku 2013 jsme s velkým očekáváním začali první, historickou, sezónu v Krajském přeboru. V očekávání nejen
sportovním, kde se mužstvo po podzimní části drží v polovině soutěžní tabulky, ale i společenském ve vytvoření co nejlepších
podmínek hráčů, hostujících družstev z našeho kraje a v neposlední řadě zázemí a servisu pro naše diváky. Právě nárůst návštěvnosti
domácích zápasů, ale přízeň a velmi slušná a početná podpora na cizích hřištích, bylo pro nás jedním z nejpříjemnějších faktů druhé
poloviny loňské sezóny.
Už tak náročné finanční zajišťování chodu fotbalového oddílu z průběhu účastí v I. A třídě se postupem do vyšší soutěže
razantně navýšilo. Zvýšené nároky na hráčskou základnu, nárůst cestovních nákladů, údržba hracích ploch atd. Bezpodmínečnou pak
byla především účast minimálně dvou mládežnických družstev v soutěžích Olomouckého kraje, které jsme za výborné spolupráce
a ochoty fotbalových klubů z našeho okolí dokázali na soutěžní ročních 2013/2014 zajistit a i finančně provozovat.
Na tomto místě není možné opomenout velkou bolest dnešního venkovského fotbalu a sportu vůbec – velice nízký zájem dětí
o aktivní sportovní činnost. Tady by jistě prospěla i vyšší aktivita samotných rodičů dětí !!!
V oblasti technického zázemí našeho oddílu došlo v posledních letech k postupnému vylepšování podmínek v našem areálu (krytá
tribuna pro 100 diváků, zavlažování hrací plochy, parkovací plochy a chodníky, fasáda kabin apod.). Proto je současný stav areálu,
z našeho pohledu, výsledkem dlouhodobě dobré spolupráce s obcí Medlov, která postupně přetváří celý areál fotbalového hřiště na
víceúčelové sportoviště pro celou širokou veřejnost naší obce.
Co závěrem, v tomto netradičním fotbalovém období uvést? Po sportovní stránce je naším cílem a přáním udržení a stálá
účast v krajském přeboru, stabilní hráčský kádr, trvalá přízeň našich fanoušků, zdraví všech zúčastněných kolem našeho fotbalu
a optimismus do dalších let.
Toto přání samozřejmě nejde naplnit bez podpory našich partnerů a sponzorů. Zmínit pak musíme především hlavního
partnera obec Medlov a sponzory z naší obce a okolí – firmy Melites, UNITHERM Běhůnek, KAMTRANS Havlíček, Mespol, EKOUNIMED, Klempířství Kopeček, Královská obchodní, RI-STAV, HOPAX atd., atd. – a dobrovolné spolupráce našich příznivců
a samotných členů TJ Medlov.

Za TJ Medlov Pavel Šenk

S pozdravem „Na jaře se těšíme s Vámi na fotbale“.

Pozvánka
V pátek 24. ledna 2014 pořádá TJ Medlov Společenský ples na Obecním domě v Medlově.
Hraje kapela Formule 3.
Srdečně zvou pořadatelé z TJ Medlov!!!

*****
Placená inzerce č. 1/2014
Milé ženy a dívky – začala plesová sezóna,
a proto přijměte pozvání do Kadeřnictví Iveta Šinclová.
Sleduji nové trendy společenských účesů a ráda Vám vytvořím večerní účes.
Pokud chcete z mého kadeřnictví odcházet opravdu krásné,
můžete se přímo tam – nechat nalíčit. Nalíčí Vás vizážistka paní Miroslava Sieglová.
Účes i líčení podtrhnou Vaši osobnost a vyzdvihnou Vaši krásu.
Těším se na Vaši návštěvu.

Iveta Šinclová, tel. 605 406 130
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