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Slovo starosty
„Maruška – pekařka“ putovala potřetí v řadě do Medlova
Soutěž o nejchutnější a nejvypečenější vánočku roku 2014 překvapení nepřinesla ani tentokrát
a vítězem se stala potřetí v řadě opět naše obec. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích – obce, školní
jídelny, pekárny a domácí pekařky. Uspěli jsme zejména u divácké poroty, kterou tvořili návštěvníci
uničovského jarmarku. Ti ohodnotili jako nejlepší vánočku z Medlova v kategorii pekáren a jako
nejchutnější vánočku mezi obcemi mikroregionu. Když se k tomu přidalo druhé místo za celkový
vzhled vánočky a druhé místo vánočky z naší školní jídelny u poroty odborné, převládla spokojenost
u všech přítomných zástupců.
Vítězství je o to cennější, protože se do soutěže přihlásilo
rekordních 64 účastníků. Za poslední tři ročníky, kdy se této soutěže
účastníme, tedy nejvíce.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na tomto
úspěchu Medlova podíleli, a to konkrétně paní Marcele Berger
Smrčkové, Jitce Purové, Lence Tempírové a v neposlední řadě novému
majiteli pekárny v Medlově, panu Folvarečnému.

Jan Zahradníček – starosta
Plesová sezóna roku 2015
sobota
neděle
pátek
sobota
sobota
sobota
pátek
pátek
pátek

24. 1. 2015
25. 1. 2015
30. 1. 2015
7. 2. 2015
14. 2. 2015
14. 2. 2015
20. 2. 2015
27. 2. 2015
6. 3. 2015

–
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–
–

Sousedský ples v Zadním Újezdě
Dětský maškarní ples v Medlově
Ples TJ Medlov
Myslivecký ples v Medlově
Rockový bál – ÚAMK Medlov
Dětský maškarní ples v Zadním Újezdě
Společenský obecní ples v Medlově
Oslava MDŽ pro všechny ženy z Medlova - SDH Medlov
11. Maškarní ples ZŠ a MŠ Medlov

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

RADNICE informuje
 VÝBĚR POPLATKŮ PRO ROK 2015
Od 16. 2. 2015 je možné uhradit tyto poplatky:
Poplatek TDO
výše poplatku je po schválení Zastupitelstvem
obce Medlov 300,-Kč na osobu.
Poplatek bude vybírán na celý rok 2015.
Poplatek nelze hradit na splátky !
Poplatek je splatný do 30. 6. 2015.

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.
Žádáme majitele psů, aby do konce měsíce ledna nahlásili na obecním
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. 2015.
*****
Poplatek hřbitovní je splatný do 31. 3. 2015 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 2015
17.02.2015
17.03.2015
14.04.2015
12.05.2015

úterý
úterý
úterý
úterý

09.06.2015
07.07.2015
04.08.2015
01.09.2015

úterý
úterý
úterý
úterý

29.09.2015
27.10.2015
24.11.2015
22.12.2015

úterý
úterý
úterý
úterý

Občané si mohou při platbě poplatku za tuhý domovní odpad vyzvednout 12 kusů pytlů na plasty pro 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 16. 2. 2015 a to osobně, písemně
nebo telefonicky na č. 585 001 221 – p. Kropáčová, 585 002 506 – p. Krahulcová
nebo e-mailem podatelna@obecmedlov.cz.

Upozornění na povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2015
Upozorňujeme všechny vlastníky pozemků a staveb, že pokud u nich došlo ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím
roku 2014 ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitých věcí včetně změny v osobě poplatníka (tj. zejména
ke změně výměry nebo druhu pozemku, změně v užívání zdanitelné stavby nebo k nástavbě o další nadzemní podlaží či zvětšení
půdorysu zdanitelné stavby přistavěním), potom jsou povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí zahrnující výše popsané
změny.
Toto upozornění se týká zejména všech vlastníků, resp. spoluvlastníků, pozemků v katastrálním území Medlov u Uničova,
jejichž pozemky byly dotčeny komplexní pozemkovou úpravou v Medlově.
Přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2015 je poplatník (vlastník, spoluvlastník) povinen podat příslušnému finančnímu
úřadu v období od 1.1.2015 do 2.2.2015.
Nepodá-li poplatník daňové přiznání, ačkoli měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě a toto zpoždění je delší
než 5 pracovních dnů, vzniká mu povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně ve výši 0,05 % stanovené daně za každý
následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně.
JUDr. Eva Škopová, místostarostka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci lednu:
Škabraha František
Derňár Petr
Prečanová Anežka
Břeňová Jaromíra
Ochránek Pavel

Medlov
Hlivice
Medlov
Medlov
Medlov

87
82
81
77
74

let
let
let
let
let

Klanicová Jasna
Štefková Miloslava
Večeř Josef
Kopp Werner
Smyčková Helena

Medlov
Králová
Králová
Medlov
Z.Újezd

73
71
71
71
70

let
let
let
let
let

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

Opustil nás pan Miroslav Rusín z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Děkujeme všem přátelům, známým a spoluobčanům za projevy soustrasti, slova útěchy, květinové dary
a za účast na posledním rozloučení s panem Miroslavem Rusínem.
Rodina Rusínova

*****
POHYB OBYVATELSTVA V NAŠÍ OBCI za rok 2014
Počáteční stav k 1.1.14
Narození
1559 obyv.
9
Medlov
2
Králová
1
Hlivice
2
Zadní Újezd
z toho
muži: 6
ženy: 8
14
CELKEM

Úmrtí
9
4
1
1
muži: 6
ženy: 9
15

Přihlášeno

Odhlášeno

Konečný stav

28
5
1
2

20
8
10
1

1028
249
164
114

36

39

1.556 obyv. k 31.12.14

KULTURA
Kruh přátel hudby, Nadace Český hudební fond a Obecní úřad v Medlově
zvou na koncert vážné hudby,
který rozezní kulturní sálek na Obecním úřadě v Medlově

v neděli 15. února 2015 ve 14.00 hod.
KALABISOVO TRIO,

které bude účinkovat,
je mladý soubor tří vynikajících sólistů a komorních hudebníků ve složení:

Ondřej Lébr- housle, Lukáš Polák – violoncello a Miroslav Sekera - klavír
K účasti srdečně zvou pořadatelé !!!

*****
Projekt přeshraniční spolupráce ČR-PL s názvem: „SPOLU-poznáváme tradice“
Od 5. 12. do 7. 12. 2014 proběhla v Medlově první aktivita z projektu přeshraniční spolupráce mezi naší
obcí a polskou obcí Borów. Pro třicet šest osob byla připravena adventní dílna, kde se vyráběly adventní věnce, různé ozdoby,
kterými se ozdobil stromeček, peklo se vánoční cukroví a vánočky. Polským účastníkům jsme ukázali jaká je příprava na české
vánoce včetně přípravy bramborového salátu a smaženého kapra. V sobotu odpoledne jsme se zúčastnili v Olomouci vánočních
trhů s ochutnávkou punče. Slavení polských vánoc jsme mohli poznat v polském projektu, který proběhl na konci listopadu
2014. První aktivity z poznávání tradic se velmi vydařily a už se těšíme na další, kde se budeme věnovat svátkům jara.
Marcela Berger Smrčková, manažer projektu

Pohled do kroniky – 19. část – rok 1960 (pokračování z minulého čísla zpravodaje)
Socialistické zemědělství v obci převažuje, přesto se nepodařilo získat všechny soukromé zemědělce do JZD.
Existují tedy u nás oba sektory. Vliv soukromého je však nepatrný. Od 1. ledna došlo ke sloučení s JZD Zadní Újezd,
čímž se rozšířilo o 215 ha na 1137 ha zemědělské půdy a 45 ha lesa. Stav zemědělců překročil 300. Rozsah družstva
vyžadoval, aby do čela byli postavení zkušení a odborně zdatní funkcionáři. Za předsedu se podařilo získat vedoucího
odboru ONV ve Šternberku Jaroslava Vymětala a za agronoma soudruha Půdu z Hradce. Do nového představenstva byli
zvoleni: Jaroslav Vymětal, Ladislav Klanic, František Klabačka, Antonín Fišr, Josef Kubilka, Jaroslav Vašíček, Jaroslav
Chudoba, H. Hanáková, G. Dembická, Miroslav Toman. Zemědělská výroba stoupla o 19,50%. Jak ukázaly výsledky,
společné hospodaření, přineslo lepší výsledky a vzestup výroby, což je příslibem, že výroba půjde i příští rok nahoru,
aby závazek splnit třetí pětiletku za 4 roky byl splněn.
V obci je v provozu mateřská škola s jedním oddělením, které mělo zapsáno 45 dětí. Vzhledem k velkému počtu
dětí byla přijata ještě třetí síla placená JZD. Při mateřské škole je stravovna, kde se stravují také žáci školy. Průměrně
se vydává 70 obědů. OSŠ (Osmiletá střední škola) plnila dobře své úkoly. Počet tříd se zvýšil na 11 a počet žáků na 301.
K získání učebny byla dílna umístěna v budově č.29 (nyní DPS u kostela). Pro učebnu bylo pořízeno zařízení. V téže
budově bylo zavedeno nové elektrické osvětlení (zářivky). Do budovy byl zaveden vodovod z farské studny. V budově
č. 79 (stávající budova ZŠ) byly pořízeny nové nátěry dveří a vymalovány dvě třídy. Od 1. září došlo ke značným
změnám v učitelském sboru. Ředitel školy A. Axman se vzdal funkce a odešel do Troubelic, V. Petříková do Brna,
M. Zajíčková do Mostkova. J. Hlaváč nastoupil vojenskou službu. Na školu přišli: B. Jáhnová, M. Cveková z Olomouce,
J. Slepičková z Olomouce, Jan Šenk z Moravské Huzové, J. Šanderová z Příbramě u Brna, V. Cigánek. Novým ředitelem
se stal Jaroslav Šenk. Zástupcem ředitele S. Sládeček. Žáci a učitelé se podíleli na všech kulturních, osvětových akcích.
Zároveň se podíleli na sběru surovin a brigádami přispívali k budování naší vlasti. Celkem nasbírali 36 723 kg železa
a 4 539 ostatních surovin (papír, hadry). Během roku odpracovali 11 000 hodin. Významnou událostí pro žactvo a rodiče
bylo usnesení naší vlády, podle kterého dostali všichni žáci zdarma učebnice a školní potřeby. Pro naši školu to
představuje částku 22 500 Kčs ročně. Při oslavě dne učitelů byli ve Šternberku oceněni soudruzi Jaroslav Šenk,
Jarmila Štefková a Stanislav Sládeček.
Osvětová a kulturní činnost byla zaměřena na oslavy 15. výročí osvobození naší vlasti. Uspořádána byla celá řada
kulturních akcí. Divadelní kroužek sehrál dvě divadelní hry a to „Společný byt“ a drama „Poplach“. Žáci sehráli také dvě
divadelní představení. Na podzim sehrálo v Medlově představení Vesnické divadlo z Prahy hru „Kariéra“. Vedle těchto
divadel navštěvovali občané představení v Uničově, kde mělo JZD předplaceno 10 míst. Pěkná byla oslava MDŽ, kde byl
6 ženám předán čestný odznak mateřství III. stupně. Škola zajistila pěknou kulturní vložku. Oslava 1. máje byla
organizovaná jako minulá léta. Ráno průvod s hudbou po vesnici a potom odjezd autobusy do Uničova na manifestaci.
9. květen měl letos zvlášť slavnostní ráz. Odpoledne byl nejprve průvod vesnicí a potom slavnostní odhalení pomníku
Rudé armády a Volyňským Čechům. Po slavnosti byla prohlídka výstavy k 15. výročí osvobození ve škole. Učitelskému
sboru se podařilo opravdu vkusně upravit exponáty, které ukázaly práci školy v osvobozené vlasti, práci MNV, Sokola,
ČsPO, ČsČK, JZD a dolu Barbora. Vedle toho byla v kině instalována okresní výstava. Během roku byly uspořádány
rozhlasové relace ke všem významným událostem, 8 tanečních zábav, 2 výstavy knih, 6 besed o knize, 3 přednášky
a 103 filmových představení. Učitelský sbor vydával každých 14 dní „Vesnické noviny“, které informovaly o všech
důležitých událostech v obci.
Dokončení v příštím čísle zpravodaje

Pavel Pospíšil – kronikář obce

*****
Placená inzerce č. 1/2015

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
osobní počítače a počítačové sítě

telefon: 737 551 987
e-mail:
adresa:

Milan.Kux@seznam.cz
Troubelice-Lazce 77, 783 83

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

OBECNÍ ÚŘAD MEDLOV
pořádá
v pátek 20. 2. 2015 od 20:00 hod.,
v prostorách Obecního domu v Medlově

K poslechu i tanci hraje MEFISTO z Mohelnice.
Bude připravena bohatá tombola.
Vstupné: 120,-Kč.
Vstupenky je možné zakoupit od pondělí 26. 1. 2015 na podatelně obecního úřadu.

