ročník 25, číslo 2

únor, březen 2015

RADNICE informuje
 VÝBĚR POPLATKŮ PRO ROK 2015
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 je možné poplatky uhradit v pokladně obecního úřadu jen po osobní domluvě.

*****
BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA POPLATKŮ
Bezhotovostní platbu proveďte převodem na účet u peněžního ústavu:

Peněžní ústav
Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu
1801225319

Kód banky
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:
1337 01 0 199
VS: 1337010199
- občan Medlova s číslem popisným 22 hradí poplatek ze psů:
1341 01 00 22
VS: 1341010022
- občan Králové s číslem popisným 11 hradí poplatek za odpady:
1337 02 00 11
VS: 1337020011
- občan Hlivic s číslem popisným 76 hradí poplatek ze psů:
1341 03 00 76
VS: 1341030076
- občan Zadního Újezdu s číslem popisným 5 hradí poplatek za odpady:
1337 04 000 5
VS: 1337040005
Poplatek za hřbitov je možné uhradit také bezhotovostním převodem po předchozí telefonické domluvě.

*****
 Svoz plastového odpadu proběhne v úterý 17. března 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.

*****
Majitelé nemovitostí, kteří mají zájem o objednání tabulky čísla popisného nebo orientačního,
mají ještě možnost se přihlásit na obecním úřadě do pondělí 9. 3. 2015.

Finanční úřad Šternberk oznamuje !!!
Pracovnice finančního úřadu budou ve čtvrtek dne 19. března 2015 přijímat vyplněná Přiznání k dani z příjmu
fyzických osob za rok 2014 v uničovském kině v době od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:00 do 15:00 hodin. Tiskopisy
daňových přiznání jsou k dispozici v Městském informačním centru nebo je najdete na webových stránkách
www.financnisprava.cz, www.finance.cz nebo na www.idnes.cz.

*****
Zpráva o bezpečnostní situaci v našich obcích za rok 2014
V roce 2014 bylo spácháno 15 trestných činů (z toho 5 trestných činů spáchaných neznámým pachatelem) a 26 přestupků, které byly
zaznamenány na Obvodním oddělení Policie ČR Uničov.

Z uvedených 15 trestných činů se jednalo o:
2x krádež vloupáním
2x krádež
1x neoprávněný odběr elektrické energie
1x nedovolené ozbrojování
5x zanedbání povinné výživy

1x maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
1x ublížení na zdraví
1x pracovní úraz
1x omezování osobní svobody

Z uvedených 26 přestupků se jednalo o:
10x přestupek proti občanskému soužití

16x přestupek proti majetku

Na úseku BESIP bylo zjištěno:
8x přestupek na úseku BESIP – dopravní nehoda

43x přestupek na úseku BESIP – blokové řízení

V porovnání s rokem 2013 se v roce 2014 snížila trestná činnost o 8 trestných činů a počet přestupků klesl o 8 přestupků (mimo
přestupky na úseku BESIP).

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci únoru:
Běhůnková Jarmila
Navrátilová Anežka
Sedláčková Dobroslava
Harman Juraj
Turek Miroslav
Lachnitová Helena

Medlov
Hlivice
Medlov
Medlov
Medlov
Hlivice

89
82
81
80
80
74

let
let
let
let
let
let

Gieslová Jana
Tomášek Jaroslav
Škopová Emilie
Kaller Zdeněk
Dražný Josef
Krč Stanislav

Hlivice
Medlov
Hlivice
Medlov
Hlivice
Medlov

73
72
72
71
70
70

let
let
let
let
let
let

Králová
Z.Újezd
Medlov
Hlivice
Medlov
Medlov
Medlov

88
87
84
82
81
80
77

let
let
let
let
let
let
let

Kubilková Věra
Klabačková Františka
Košáková Anna
Klaban Josef
Žabíčková Libuše
Teplíková Marie
Smrčková Waltrauda

Z.Újezd
Medlov
Z.Újezd
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov

74
74
73
71
70
70
70

let
let
let
let
let
let
let

Jubilanti v měsíci březnu:
Vytřísal Josef
Prenerová Miloslava
Laurin Josef
Derňárová Mária
Hampl Josef
Mrňková Marie
Macejková Marta

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

Opustili nás pan Václav Kohoutek z Medlova, pan Ladislav Urbášek z Medlova
a paní Anežka Helekalová z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

*****
Vítání občánků
V neděli 15. února 2015 proběhlo v kulturním sále na Obecním úřadě v Medlově
přivítání nových občánků obce Medlov. Přivítáni starostou obce byli tito občánci:
Anna Pavelková, Eliška Pochylá, Matěj Krejčí, Jakub Toman a Viktorie Friebová z Medlova, Vanesa Růzhová z Králové,
Vanda Trendlová z Hlivic a Matyáš Machala ze Zadního Újezda.
Kulturní vystoupení předvedly děti ze Základní školy v Medlově.
Sponzorem vítání občánků byla obec Medlov.
Dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a krásné dětství.

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

pořádají v neděli 8. března 2015 v 16.00 hod.
v kulturním sále na Obecním úřadě v Medlově

koncert, na němž vystoupí
Leoš Čepický - housle a Miroslav Sekera – klavír
K účasti srdečně zvou pořadatelé !!!

KULTURA
Máte rádi divadlo?
Snili jste někdy o tom, že budete stát na prknech, co znamenají svět?
Připojte se k nám a pojďte zkusit něco nového!
Hledáme nadšence a dobrovolníky od 15 do 100 let, kteří chtějí využít
volné chvilky a zkusit obnovit tradici ochotnického divadla v Medlově.
Nejde o talent, jde jen o to chtít a užít si!!!!
Kdo sebere odvahu, volejte:
Pavla Mautnera - 603 150 716 nebo Veroniku Zahradníčkovou - 731 186 248
Pokud se nás najde aspoň 10 bláznů, má se obec na co těšit!!!!

*****
TRADIČNÍ JOSEFOVSKÝ TURNAJ V MARIÁŠI
Místo konání: POHOSTINSTVÍ Obecní dům v MEDLOVĚ

Dne 14. 3. 2015 – sobota
Prezentace:
8:00 – 8:45 hod.
Zahájení:
9:00 hod.
STARTOVNÉ 150 Kč
- zápisné + občerstvení
+ 150 Kč vklad do hry zůstává po ukončení hráči
Informace a závazné přihlášky, včetně startovného přijímá:
pan Josef Bednařík, tel.: 602 500 344, e-mail: elektromont@seznam.cz.
Počet účastníků je omezen kapacitou míst.

*****
*Tříkrálová sbírka 2015 *
Tak jako v minulých letech se i v roce letošním konala v našich obcích Medlov, Králová, Hlivice a Zadní Újezd Tříkrálová sbírka. Navštívili Vás 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, Barbary Trundové, Bohumily Pechové, Ing. Markéty Krejzlíkové, Pavly
Tomanové a koledníků – Anežky Petrové, Barbory Musilové, Marie Ryšavé, Michaely Trundové, Vítězslava Bittnera, Jiřího Pechy, Terezy Šotolové,
Michaely Bittnerové, Lucie Tomanové, Jany Bittnerové, Kristýny Zaoralové, Miriam Pechové, Veroniky Musilové, Lucie Zemánkové a Terezy
Snopkové.
V obci Králová – vedoucí Kamila Janků, koledníci – Emma Krajčová, Matěj Tylšar a Kvido Krajča.
V obci Hlivice – vedoucí Radka Hamplová, koledníci – Aneta Hamplová, Nikola Hamplová a Lukáš Krejzlík.
V obci Zadní Újezd – vedoucí Marek Smyčka, koledníci – Matěj Smyčka, Dorota Smyčková a Tereza Smyčková.

Celkem bylo v našich obcích vybráno 30.132,- Kč.
Jednotlivě se v obcích vykoledovalo:
V letech 2010 – 2015 se celkem vykoledovalo:
Medlov
16.083,-Kč
Rok
2010
27.300,- Kč
Králová
3.740,-Kč
2011
28.864,- Kč
Hlivice
2.512,-Kč
2012
27.254,- Kč
Zadní Újezd
4.290,-Kč
2013
28.691,-Kč
Výtěžek z Tříkrálového koncertu
3.507,-Kč
2014
26.691,-Kč
Všem vedoucím a dětem - koledníkům děkujeme za účast.
2015
30.132,-Kč
Poděkování patří i paní Marii Smolkové, která se postarala o pohoštění pro koledníky.
Děkujeme všem občanům, kteří na sbírku přispěli.
UNIČOV
LIBINA
TROUBELICE
MEDLOV
ŠUMVALD
ÚJEZD

 VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V ROCE 2015 V OKOLNÍCH OBCÍCH
131.136,-- Kč
DLOUHÁ LOUČKA
22.144,-- Kč
46.730,-- Kč
NOVÁ HRADEČNÁ
20.552,-- Kč
45.541,-- Kč
PASEKA
20.395,-- Kč
30.132,-- Kč
OSKAVA
17.618,-- Kč
28.566,-- Kč
ŽELECHOVICE
7.487,-- Kč
23.229,-- Kč
LIPINKA
4.490,-- Kč
 CELKEM VYKOLEDOVANÁ ČÁSTKA:
398.020,--Kč
 VYKOLEDOVANÁ ČÁSTKA v roce 2014: 367.168,--Kč

*****
Poděkování všem sponzorům obecního plesu
V pátek 20. 2. 2015 se konal již XV. Společenský obecní ples. Tímto chceme poděkovat všem sponzorům z řad podnikatelů
a občanů, kteří přispěli sponzorským darem do tomboly. Výtěžek z prodeje tomboly bude poskytnut na charitativní účely.
Každý manželský pár či jednotlivec si z plesu mohli odnést malou pozornost – perníkový čtyřlístek pro štěstí,
který 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.

Obec Medlov pořádá v pátek 22. května 2015 zájezd pro seniory, kdy hlavním cílem zájezdu je tentokrát Moravská
Třebová, kde bude navštíveno Muzeum a Zámek.
Dalším a jistě neméně zajímavým bodem programu bude prohlídka Pivovaru v Litovli.
V případě zájmu se k účasti na zájezdu přihlaste u p. Libuše Veselkové v knihovně v Medlově.

*****
Dětský maškarní ples 25. 1. 2015
Jako každým rokem, i letos pořádalo SRPŠ při ZŠ a MŠ v Medlově Dětský
maškarní ples na sále Obecního domu v Medlově. Se svým programem k nám opět
zavítal Šáša VIKI, který si připravil pro děti spoustu písniček, scének, soutěží a her. Na
letošním maškarním plese jsme pro výzdobu zvolili výtvory dětí z družiny naší ZŠ. Byla
to určitě dobrá volba, protože děti měly radost, že mohly ukázat svým rodičům
a kamarádům svá díla.
Během plesu jsme vybrali 20 nejhezčích masek, které byly oceněny maketami
mobilů. Výběr byl těžký, protože všechny masky dětí byly krásné, nápadité a velmi
originální. I letos jsme se snažili zpestřit dětský
maškarní ples maskami dospělých, kteří přišli
převlečeni za pohádkové bytosti. Podle reakcí
malých dětí bylo vidět, že se jim moc líbilo,
že i dospělí chodí na dětském plese v maskách.
Díky velké podpoře sponzorů jsme měli možnost nachystat bohatou tombolu se spoustou
krásných cen. Výhru si odnesl každý, kdo si zakoupil obálku s losy, protože v každém balíčku byl
i jeden los s okamžitou výhrou a z ostatních losů se na závěr losovala hlavní výhra. Touto cestou
bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem sponzorům za finanční a hodnotné věcné dary.
Seznam všech sponzorů byl k dispozici u každého stolu na maškarním plese. Musím poděkovat
také rodičům, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a úklidu po plese. Ještě jednou všem zúčastněným děkuji.
Doufám, že jsme připravili příjemné odpoledne nejenom pro samotné děti, ale i pro jejich rodiče. Výdělek z maškarního
plesu bude použit na potřeby dětí z Mateřské a Základní školy v Medlově.
Jitka Jančová, SRPŠ při ZŠ a MŠ v Medlově

*****
Placená inzerce č. 2/2015

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

*****
Placená inzerce č. 3/2015
Zdravotnické potřeby
jsme tady pro Vás ve zdraví i nemoci
Staškova 242, Uničov
Otevírací doba:
PO-PÁ 8:00 – 16:00 hod.
Tel.: 585 054 406

U nás si můžete zdravotnickou pomůcku vyzvednout na
poukaz anebo nakoupit široký sortiment zdravotnických
prostředků a zdravotnického materiálu.
- inkontinanci, obvazový materiál, stomické pomůcky
- ortézy, bandáže, punčochy, ortopedické vložky
- berle, chodítka, toaletní křesla, nástavce na WC
- antidekubitní pomůcky, tlakoměry, glukometry
- inhalátory, teploměry, obuv se zdravotními prvky,
a další.
Jsme zde pro Vás.

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

