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Slovo starosty

Setkání seniorů

Setkání seniorů se stalo pravidelnou součástí našeho života. Tentokrát se uskutečnilo 8.10.2015
v již nově zrekonstruovaných prostorách Obecního domu v Medlově. Téměř všichni se shodli na tom,
že se propojením obou sálů (velkého a malého) docílilo podstatného zlepšení jejich využití. Všechny
prostory mají po rekonstrukci nové podlahy, byly vytvořeny nové skladovací prostory pro bar a nově
byly všechny prostory vymalovány.
Senioři se dobře bavili při živé hudbě, kterou obstaral pan Vykoukal
se svojí partnerkou. Setkání okořenili tanečním vystoupením žáci
Základní umělečné školy z Uničova. Nechyběla tradiční tombola
a zcela nové, a pro přítomné účastníky nečekané, vyhlášení královny
a krále tanečního parketu. Odborná porota, složená převážně
z členek kulturní komise, pod odborným vedením paní Veselkové,
se shodla jednoznačně. V letošním roce tento titul naprosto
zaslouženě získali paní Drahomíra Vaňáková a Michal Lörinc (viz.
přiložené foto oceněných).
Děkujeme všem sponzorům, kteří dodali ceny do tomboly a drobné
občerstvení pro tuto akci. Opomenout nemohu ani poděkování
členkám kulturní komise a pracovníkům obecního úřadu,
kteří zajistili obsluhu a zdárný průběh celé akce.
Ing. Jan Zahradníček, starosta obce

RADNICE informuje
Informace pro občany v Hlivicích
Klíče od kaple v Hlivicích jsou v případě potřeby k vyzvednutí u manželů Jonášových, Hlivice č.p. 71.

*****
 Svoz plastového odpadu proběhne v úterý 27. října 2015. Žádáme občany, aby veškeré plastové láhve

od nápojů (PET láhve) ukládali pouze do pytlů určených na plasty a tetrapaky (krabice od džusů, mléka
apod.), 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 30. 10. 2015, svoz bude v pondělí 2. 11. 2015.

*****


Sběr nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 31. října 2015 zastávkovým způsobem:
Medlov dolní konec – u č.p. 99
Medlov střed – parkoviště u budovy MŠ
Medlov horní konec – autobusová zastávka na Zadní Újezd
Zadní Újezd – na parkovišti u Králů
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.

*****
Vyhlášení výběrového řízení
na pracovní místo zaměstnance Obecního úřadu v Medlově – podatelna
Starosta obce Medlov Ing. Jan Zahradníček, v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo zaměstnance
Obecního úřadu v Medlově – podatelna.
Předpoklady pro vnik funkce: fyzická osoba starší 18 let, která je státním občanem ČR, bezúhonná, způsobilá
k právním úkonům, dobrý zdravotní stav.
Kvalifikační požadavky: minimálně středoškolské vzdělání, zakončené maturitní zkouškou.
Požadované znalosti a dovednosti: znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B, samostatnost, komunikativnost
a zodpovědnost, vítány znalosti z oblasti veřejné správy.
Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů
Termín nástupu do funkce: 1. listopadu 2015 nebo dle dohody
Pracovní poměr: na dobu určitou - zástup za mateřskou dovolenou
Termín podání přihlášek: do 15. října 2015 /včetně/ - rozhodující datum podání na poště nebo podatelně
Text konkurzního řízení, vč. příloh v elektronické podobě: http://www.obecmedlov.cz/urad-obce/uredni-deska/
Kontakt: Ing. Jan Zahradníček, tel: 585 031 060; e-mail: starosta@obecmedlov.cz
*****

ČEZ Distribuce a.s., informuje o přerušení dodávky elektřiny
Dne 16. 10. 2015 v době od 7:30 do 11:00 hod. bude v Zadním Újezdě - Holubice přerušena dodávka
elektřiny. V místě vypnutí budou vyvěšeny letáky.

*****
Informace občanům
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném
znění, si dovoluje požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných
porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti
ČEZ Distribuce, a.s. Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku. Podrobné
informace k provedení zásahu a dodržení nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního
vedení, jsou zveřejněny v Medlově na úřední desce i na internetových stránkách obce.

Finanční úřady ve Šternberku a v Litovli už nemají pokladny
Na finančních úřadech ve Šternberku a v Litovli byly od 1. září trvale uzavřeny pokladny zajišťující příjem
hotovostních plateb daní. Poplatníci tak mohou daně odvádět pouze převodem z účtu či zasílat poštovní poukázkou.
Zrušení pokladen se dotklo 103 územních pracovišť v menších, takzvaných neokresních městech. Podle tiskové zprávy
Finančního úřadu pro Olomoucký kraj jsou důvodem tohoto kroku náklady na jednu transakci dosahující 42,50 korun,
přičemž například Česká pošta nabízí obdobnou službu za 29 korun.
(zdroj: uničovský zpravodaj)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci září:
Mučičková Dobroslava
Hübl Stanislav
Neumannová Růžena
Havlíková Jana
Janků František
Pospíšilová Marie

Medlov
Hlivice
Medlov
Medlov
Králová
Medlov

90
82
79
78
76
74

let
let
let
let
let
let

Smičková Františka
Vašíček Jaroslav
Hýbl Václav
Košák Petr
Habustová Soňa
Pernická Vlasta

Z.Újezd
Z.Újezd
Králová
Z.Újezd
Medlov
Medlov

74
73
71
71
71
70

let
let
let
let
let
let

Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Králová
Hlivice
Medlov

86
83
80
79
76
75
75

let
let
let
let
let
let
let

Harmanová Vlasta
Dragoun Bohuslav
Holoubková Miroslava
Lorinc Jiří
Sládek Květoslav
Vašíčková Božena
Skrejval Václav

Medlov
Medlov
Medlov
Králová
Medlov
Z.Újezd
Medlov

74
74
73
71
70
70
70

let
let
let
let
let
let
let

Jubilanti v měsíci říjnu:
Sedláček Václav
Mrňka Jiří
Putnová Bohumila
Piňosová Vlasta
Horáková Ludmila
Müllerová Jitka
Smolková Marie

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci!
V minulém vydání zpravodaje došlo k nedopatření ve jménech jubilantů v měsíci září. Chybu jsme nyní napravili a tímto
se jubilantům omlouváme. Děkujeme za pochopení.
redakce zpravodaje

*****
Úmrtí

V měsíci září nás opustil pan Pavel Ochránek z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

KULTURA
Pohled do kroniky 25. část – rok 1963, I. část
Tento rok se vyznačoval převládajícími vlivy vnitrozemského podnebí – tuhou zimou a horkým létem. Tuhá zima se sněhem
a závějemi se protáhla až do konce března a mrazy dosáhly až přes -20°C. Jaro bylo celkem příznivé a teplé, vodní srážky přiměřené.
Koncem května postihlo naší obec krupobití s deštěm, které uškodilo hlavně řepě. Koncem června a začátkem července bylo teplé
počasí, kdy teploty dosahovaly až 26°C a urychlily zrání obilovin. Koncem července se dostavily deště, které sice trochu zdržely žně,
ale výrazně pomohly okopaninám. Potom zase trvalo pěkné počasí a to až do konce září, kdy zapršelo a ochladilo se. Počasí v říjnu
bylo převážně pěkné. Začátkem listopadu se ochladilo, přišly první mrazy a půda zamrzla (5. – 7.11.). Nastala suchá zima, s teplotami
až -15°C, která trvala až do vánoc, kdy nastalo zmírnění mrazů. Za celou dobu napadl jen nepatrný poprašek sněhu.
Práce národního výboru se řídila plánem. Hlavními úkoly bylo zajišťování zemědělské výroby, hospodaření podle rozpočtu,
zajišťování služeb obyvatelstva, kontrola plnění akčního plánu a závazků. Kladem letošní práce bylo hlavně zlepšení práce
v komisích. Nedostatkem je malá účast veřejnosti na schůzích NV a že v osadě Zadní Újezd nepracuje občanský výbor a také nebyla
dokončena požární nádrž a opraveny cesty. Ukazuje se, že NV a jeho složky nevěnují osadě Zadní Újezd takovou pozornost. V tomto
roce měl NV 8 plenárních zasedání a rada se sešla na 24 schůzích. Účast poslanců na zasedáních byla 75% a na radě 80%.
7. dubna došlo k doplňovacím volbám v 9. a 16. volebním obvodě za zemřelého poslance Jaroslava Klabačku a poslankyni
s. Kopeckou, která se odstěhovala do Olomouce. Na poslance byli navržení s. Rajmund Bahounek a Josef Berger ml. Oba byli zvolení
všemi hlasy a na 16. zasedání složili slib.
V době od 4. – 15. 11. byla provedená kontrolním výborem ONV z Olomouce kontrola hospodaření NV za roky 1961 – 1963.
Při kontrole nebyly zjištěny větší závady. Obec hospodařila podle rozpočtu. Příjmy byly ve výši 714 060 Kčs, výdaje 666 474 Kčs.
Z investičních akcí byla dokončena oprava svobodárny pro učitele. Opraveno bylo 6 pokojů s nábytkem v hodnotě 163 Kčs.
Ukázalo se, že OSB neprovedl všechny práce kvalitně. Druhá akce, dokončení požární nádrže, nebyla dokončená. V letošním roce byl
předán vodovod v Zadním Újezdě do správy Okresní vodohospodářské správy v Olomouci. Ke zlepšení služeb obyvatelstva v obci
byla zřízena sběrna oprav obuvi a kožedělného zboží. V tomto roce byla pro nemoc pracovníka mimo provoz půl roku instalatérská
provozovna.
Pohyb obyvatel:
narodilo se 19 dětí
zemřelo 6 osob
přistěhovalo se 31 osob
odstěhovalo se 31 osob
Podíváme-li se na vzhled obce, vidíme, že řada občanů provedla menší i větší stavební úpravy domů. Že se v obci zvyšuje
životní úroveň, dokazují některá čísla v obci k 31. prosinci: rádia 256, televize 140, osobní auta 16.

Pokračování v příštím čísle zpravodaje.

Pavel Pospíšil – kronikář obce

Kruh přátel hudby, Nadace Český hudební fond a Obecní úřad v Medlově
pořádají v měsíci říjnu 2015 v kulturním sále na Obecním úřadě v Medlově tyto koncerty:
V neděli 18. října ve 14:00 hod.
vystoupí
sopranistka Eliška Gattringerová
za klavírního doprovodu – klavíristy
Ahmada Hedara

v pátek 30. října 2015 v 17.00 hod.
večer s flétnou a kytarou
účinkují:
Mariia Mikhailova - flétna
Libor Janeček - kytara

Na oba koncerty Vás srdečně zvou pořadatelé !!!

*****
Kulturní komise Obce Medlov Vás srdečně zve
na adventní koncert, který se uskuteční druhou adventní
neděli, tj. 6. 12. 2015 v Obecním domě v Medlově
(čas bude upřesněn v příštím vydání zpravodaje)

Tomáš Kočko & ORCHESTR
Dvojnásobní držitelé ceny Anděl za album roku představí svůj
vánoční program, složený převážně ze skladeb z alba „Koleda“.
Playlist koncertu bude sestaven ze známých lidových koled
v jedinečných aranžích, ale i z vánočních autorských písní Tomáše
Kočka. Vše doplněno i o standartní repertoár skupiny včetně skladeb z poslední řadové desky „Cestou na jih“.

*****
Kulturní komise obce Medlov Vás opět srdečně zve na tradiční vánoční výlet za kulturou do Prahy.
Tentokrát 26. 12. 2015, a to: buď na představení ,,Vánoční koleda" do divadla Studio DVA nebo na muzikál
,,Sněhová Královna" (vhodný pro rodiče s dětmi) do divadla Hybernia. Obě představení začínají v 18 hodin. Podle
zájmu zakoupíme lístky na obě představení. Prosíme zájemce, aby se hlásili u paní Veroniky Zahradníčkové
na tel. 731 186 248 nebo u paní Heleny Vašíčkové na tel. 777 168 661, a to nejpozději do 25. října! Jelikož se nám
velice osvědčila doprava vlakem, i tentokrát si to zopakujeme. Těšíme se na Vás!
Kulturní komise obce Medlov.

*****
Nad medlovským hřištěm se vznášeli draci
K podzimu neodmyslitelně patří zbarvující se listí,
dozrávající ovoce, a protože většinou hodně fouká,
tak samozřejmě i drakiáda. Ta letošní se konala v sobotu
3. 10. 2015 v areálu TJ Medlov.
Po 16. hodině zazněl tón ke startu a na hřišti se to začalo
hemžit. Tentokrát zde neběhali sportovci ve fotbalovém
dresu, ale tatínci, maminky a hlavně děti se svými draky.
A podívaná to byla vskutku zajímavá. Každý netrpělivě
hledal příznivý vítr, který by právě toho jejich draka vynesl
nejvýš. Někomu se to dařilo více, někomu méně, ale to už
ke sportu a soutěžení patří. Ti nejvytrvalejší poté získali
hodnotné ceny. Celkem bylo zaregistrováno 29 létajících
draků a do soutěže o vlastnoručně vyrobeného draka bylo
přihlášeno 17 draků.
Aby bylo hodnocení objektivní, byli z davu maminek a tatínků vybráni 2 zástupci do poroty, kteří na závěr vyhodnotili
3 nejdéle létající draky a 3 nejhezčí doma vyrobené draky. Porotě jsme jejich úkol vůbec nezáviděli, protože každý doma
vyrobený drak byl originál a vybrat toho nejhezčího bylo opravdu těžké. Během drakiády se hodnotilo hlavně úsilí,
vytrvalost a odhodlání to nevzdat.
Všem na obdiv byl nejvýše létající drak Terezky Snopkové a jejího tatínka, který měl vyrobený zlepšovák a létal opravdu
hodně vysoko.
Každé soutěžící dítě při registraci dostalo buchtu a čaj, který byl zdarma k dispozici po celou dobu drakiády a po soutěži
sladkost. Sice zima moc velká nebyla, ale svařák na zahřátí přišel rodičům určitě vhod.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem maminkám a tatínkům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu drakiády,
všem dětem za krásné draky, chuť soutěžit a vytrvalost. V neposlední řadě patří velký dík našim sponzorům firmě Melites
a Obecnímu úřadu Medlov.
Už teď se těšíme na další ročník, příznivý vítr a na vaše doma vyrobené draky.
Jitka Vágnerová, za Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Medlov
Obec Medlov, IČO 575 666 vydává a rozmnožuje měsíčník Obecní zpravodaj v počtu 650 ks výtisků.
Zpravodaj je periodický tisk územního samosprávného celku. 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
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