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V létě jsme byli nuceni učinit opatření k šetření s vodou. Vliv dlouhého sucha se negativně odrazil na historickém poklesu hladiny našeho vodního zdroje v Zadním Újezdě. Došlo dokonce k situaci, že bylo nutno opakovaně snížit ponor
čerpadla. Řada občanů zaznamenala pokles hladiny vody ve studních. V několika případech dokonce došlo k její ztrátě
úplně. S určitou obavou si tedy můžeme klást otázku, jak to s hladinou vodního zdroje vypadá dnes? Pro naše uklidnění
přikládám diagram se záznamem vývoje hladiny podzemní vody našeho vodního zdroje od roku 2012. Z něho je patrné,
že od historicky nejnižšího poklesu ze srpna 2015 se hladina vrací pomalu na svou původní úroveň. K optimálnímu
stavu nám dnes chybí 2 až 3 metry, což zajišťuje jistotu bezproblémového využití vody i v suchých letních měsících.
Tato jistota by u nás ale neměla vyvolávat pocit, že s vodou nemusíme šetřit. O její důležitosti pro naše životy snad není
potřeba hovořit. S vodou je nutno šetřit a využívat ji co nejhospodárněji ve všech ročních obdobích.

Dále bych vás rád informoval o výsledku sběru oděvů v našem speciálním kontejneru, který je umístěn před Obecním
úřadem v Medlově. Za rok 2015 jsme nasbírali téměř tři tuny a věřím, že většina takto odložených textilních věcí
najde své uplatnění u lidí, kteří to potřebují. Všem, kteří se na tomto sběru podíleli, děkujeme. V přiložené tabulce
vám předkládáme přehled o sběru textilu v jednotlivých měsících roku 2015.
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RADNICE
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VÝB Ě R POP L AT K Ů P RO RO K 2 0 1 6
Od 15. 2. 2016 je možné uhradit tyto poplatky:

Poplatek TDO

Poplatek ze psů

300Kč/1osobu.
Poplatek je splatný do 30. 6. 2016.

130Kč/rok/1 pes a za druhého a každého dalšího psa 220,-Kč/rok.
Poplatek je splatný do 31. 3. 2016.
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Poplatek hřbitovní je splatný do 31. 3. 2016
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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.
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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.
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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.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA * * * *

Žádáme rodiče nově narozených dětí, kteří se chtějí zúčastnit slavnostního přivítání nových občánků do obce
Medlov, aby se nahlásili na Obecním úřadě Medlov.

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

Medlov
Hlivice
Medlov
Medlov
Medlov
Hlivice
Hlivice

90 let
83 let
82 let
81 let
81 let
75 let
74 let

Tomášek Jaroslav
Škopová Emilie
Kaller Zdeněk
Drážný Josef
Krč Stanislav
Studená Marie
Kříž František

Medlov
Hlivice
Medlov
Hlivice
Medlov
Medlov
Medlov

73 let
73 let
72 let
71 let
71 let
70 let
70 let

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci!
Poděkování Děkujeme všem přátelům, známým a spoluobčanům za projevy soustrasti, slova útěchy, květinové dary
a za účast na posledním rozloučení s paní Jitkou Müllerovou.
Rodina Müllerová

* * * *

KULTURA * * * *

Vážení příznivci divadel,
jelikož se nám všem velmi zalíbily výlety do pražských divadel, oslovuji
Vás opět s lákavou nabídkou.
Dne 21. 5. 2016 v 15.00 bychom mohli navštívit divadlo Karlín - muzikál
Addams Family. Tento muzikál je jak pro děti, tak i pro dospělé. Je to jen
předběžné ověření, zda budete mít o muzikál zájem. Nebo můžeme zkusit
,,něco trochu jiného“, a to představení ,,Malý princ“ v Laterně Magice
7.5.2016 v 17:00 hodin. Teprve poté zajistíme vstupenky. Opět bychom jeli
vlakem z Červenky nebo Zábřeha.
Případné zájemce žádám, aby mne kontaktovali na telefonním čísle 731 186 248, nebo na emailové adrese:
Zahradnickova.V@seznam.cz
Za kulturní komisi obce Medlov - Veronika Zahradníčková

K
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pořádají v únoru a v březnu koncerty, na které přijali
pozvání nadějní a vysoce uznávaní sólisté a komorní hráči.

V neděli 21. února 2016 ve 14.00 hod
v kulturním sále Obecního úřadu v Medlově vystoupí
mladá výjimečná klavíristka Kateřina P o t o c k á ,
která za své mimořádné úspěchy získala řadu ocenění.
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V neděli 6. března 2016 ve 14.00 hod
v kulturním sále Obecního úřadu v Medlově
vystoupí Lobkowicz Trio,
jehož členové - Jan M r á č e k (housle),
Ivan V o k á č (violoncello) a Lukáš K l á n s k ý (klavír)
na všech svých vystoupeních na pódiích v tuzemsku
i v zahraničí získávají uznání publika i odborné veřejnosti.
Na oba koncerty srdečně zvou pořadatelé !!!

* * * *

Tříkrálová sbírka 2016 * * * *

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: Galina Štrbíková, Vendula Kuchařová, Markéta Krejzlíková, Pavla Tomanová, Bohumila Pechová a koledníků – Veronika
Svoradová, Matěj Smyčka, Tereza Smyčková, Vendula Kuchařová, Tereza Šotolová, Matouš
Benda, Michaela Bittnerová, Lucie Zemánková, Marie Ryšavá, Lucie Tomanová, Barbora
Musilová, Veronika Musilová, Jiří Pecha, Miriam Pechová a Natálie Juráňová.
V obci Králová – vedoucí skupinky Kamila Janků, koledníci - Kvído Krajča, Emma Krajčová a Filip Plachý
V obci Hlivice – vedoucí vedoucí skupinky Pavla Malíšková, koledníci - Marek Malíšek, Lukáš Krejzlík a Hynek Krejzlík
V obci Zadní Újezd – vedoucí skupinky-Marek Smyčka, koledníci - Noemi Smyčková, Hedvika Smyčková a Dorota Smyčková

VŠEM VEDOUCÍM A DĚTEM - KOLEDNÍKŮM DĚKUJEME ZA ÚČAST!
CELKEM BYLO V NAŠICH OBCÍCH VYBRÁNO 32.098,J

:

V

Medlov
16.296,- Kč
Králová
4.050,- Kč
Hlivice
2.724,- Kč
Zadní Újezd
4.635,- Kč
Výtěžek z Tříkrálového koncertu 4.393,- Kč

Kč.

2010 – 2016
Rok

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

:
27.300,- Kč
28.864,- Kč
27.254,- Kč
28.691,- Kč
26.691,- Kč
30.132,- Kč
32.098,- Kč

DĚKUJEME VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ NA SBÍRKU PŘISPĚLI.
VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V ROCE 2016 V OKOLNÍCH OBCÍCH
UNIČOV
LIBINA
TROUBELICE
MEDLOV
ŠUMVALD
ÚJEZD

131.933,- Kč
49.683,- Kč
48.454,- Kč
32.098,- Kč
28.968,- Kč
23.567,- Kč

DLOUHÁ LOUČKA
NOVÁ HRADEČNÁ
PASEKA
OSKAVA
ŽELECHOVICE
LIPINKA

26.769,- Kč
20.983,- Kč
19.786,- Kč
16.555,- Kč
9.130,- Kč
5.904,- Kč

CELKEM VYKOLEDOVANÁ ČÁSTKA: 413.830,-Kč
VYKOLEDOVANÁ ČÁSTKA v roce 2015: 398.020,-Kč
4

Poděkování všem sponzorům obecního plesu
V pátek 15. 1. 2016 se konal již XVI. 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
– látkového ptáčka 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.

R
Plesová sezona v Medlově je zhruba v polovině. Jako třetí v pořadí uspořádali ples fotbalisté místní TJ. Svoje kamarády přišli podpořit i zástupci dvou nejvýznamnějších klubů regionu, a to olomoucké Sigmy a hlivického Meteoru.
Jmenované kluby poslaly shodně po třech zástupcích. Jak by dopadlo fotbalové klání přítomných, o tom můžeme jen
spekulovat. I když forma olomouckých borců není nijak oslnivá, takže výsledek by byl možná překvapivý. Porovnat
umění na parketu pak bylo přece jen jednodušší. Zvláště první poločas plesu se nesl v duchu jasné převahy hlivických. Zkušenosti v těch chvílích dominovaly nad trénovaným mládím. Zástupci domácího klubu se soubojů na sále
Obecního domu zúčastňovali sporadicky.
Čest domácích zachraňovaly nejčastěji legendy místního parketu, útočné duo Vaňáková-Vaňák.
Ke zlomu v průběhu došlo během tombolové přestávky, kdy paní Štěstěna přešla zcela na stranu olomoucké Sigmy. Snad jim to štěstí vydrží i pro záchranu fotbalové ligy. Druhý poločas plesu již olomoučtí zcela ovládli parket,
jenom nestárnoucí manželé Vaňákovi stačili jejich vražednému tempu. Na obranu Meteoru lze snad říct pouze tolik,
že přítomná dvojice rozhodčích Karel a Já pískala podle zvláštních not, a i podle nezávislých pozorovatelů byla nejslabším článkem jinak vydařeného utkání. Soudcovská dvojice zřejmě očekávala vyhlášené hlivické kapříky. Ti však
zůstali schovaní pod ledem zamrzlého Bahňáku. Snad bude příští rok mírnější zima.
Na závěr už jen tolik. Nepřepokládám, že Medlovský zpravodaj budou číst panové Jílek a Pospíšil, trenéři Sigmy
a TJ Medlov. Ale kdyby náhodou! K porušení životosprávy hráčů obou týmů v žádném případě nedošlo a zcela vzorně reprezentovali své kluby. O zástupcích Meteoru platí samozřejmě totéž.
Alexandr Pavelka
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První lednovou sobotu se koná každý rok „Zimní výstup na Helfštýn“. Je to jediná možnost, kdy je možné navštívit hrad Helfštýn v zimním období. V letošním roce se konal již 39. ročník. Na hrad se chodí hvězdicově. Každý si
může zvolit trasu podle své kondice. Hodně lidí volí tradičně cestu od nádraží Českých drah v Lipníku nad Bečvou,
odkud je to na hrad přibližně pět kilometrů. Někteří vycházejí jen z blízkého Týna nad Bečvou. Ti nejzdatnější se na
Helfštýn, vydávají pěšky po hřebeni z Teplic nad Bečvou, Hranic nebo z Přerova.
2. ledna se na pochod vydala také skupinka 14 turistů z naší obce. My jsme si, jako start pochodu, vybrali lázeňské
městečko Teplice nad Bečvou, kam jsme vlakem dojeli v 9 hodin. Z Teplic vede červená turistická značka na Helfštýn
a dále do Lipníka nad Bečvou. To byla trasa našeho pochodu, dlouhá 17 km. Čerstvá sněhová pokrývka a studený
vítr, navodil opravdu zimní atmosféru. Nejnáročnější byly první dva kilometry, kdy trasa vedla do kopce, kolem
lázeňského areálu. Jakmile jsme se dostali za Teplice nad Bečvou, trasa vedla po rovině nebo do mírného stoupání.
První zastávkou, byla po 10 km, myslivecká chata U Huberta, kde bylo pro turisty připraveno teplé občerstvení. Potom nám už chyběly pouze dva kilometry k hradu Helfštýn. Na ten jsme dorazili po 12. hodině. Od ranních hodin se
na Hradě střídají stovky návštěvníků. Ne jinak tomu bylo i při našem příchodu. Hrad jsme si prohlédli a vydali se do
Lipníka nad Bečvou na vlak, kde byl cíl naší cesty.
Zimní výstup na Helfštýn je příjemnou novoroční akcí, kde je možně setkat se s příjemnými lidmi a zpříjemnit si
zimní stereotyp. Dnes již trochu hektickou, protože letošního ročníku se zúčastnilo rekordních 3 901 turistů. Pokud
si však vyberete méně frekventovanou trasu jako my, budete mít pocit z příjemně stráveného dne.
Pavel Pospíšil – turisté Medlov

P

26.

–

1964 II.

V tomto roce došlo ke zlepšení práce komisí. Pozornost zaslouží komise veřejného pořádku. Z agendy je zřejmé,
že se v tomto roce zvýšil počet přestupků na 37. Používání alkoholu u nás dosáhlo u některých občanů nezdravých
rozměrů a rada MNV se usnesla o vydání vyhlášky o zákazu podávání alkoholu ve výplatní den. V tomto roce vzbudilo několikrát pohoršení chování některých mladých občanů, kteří byli předvolání do komise a potrestáni pokutami.
Práce výboru žen byla v tomto roce taková jako loni. Ještě v prvním pololetí vyvíjel nějakou činnost (dětský ples,
taneční zábava, úpravy pomníku padlých), ale v druhém pololetí zůstal pasivní a sešel se jen jednou.
Provoz mateřské školy byl bezproblémový. V zimním období bylo jedno oddělení s 32 žáky, v letním období byla
dvě oddělení s 50 žáky. V tuto dobu vypomáhala pí Lejsková, která byla placená JZD. Zdravotní stav dětí byl během
roku dobrý. Vzhledem k tomu, že ředitelka pí. Pospíšilová byla od 1. 8. do 22. 1. na mateřské dovolené, zastupovala
ji v době její nepřítomnosti pí. Kuxová. Na výpomoc byly přiděleny pí. Kalová ze Šternberka (1 týden), pí Pavlíková
z Hradečné (1 měsíc) a po ní pí. Hřívová z Mariánského Údolí až do 31. prosince. Jako obvykle byla pro děti uspořádána besídka. SRPŠ přispělo na nákup hraček částkou 900 Kčs.
Provoz základní školy byl plynulý. V letošním roce došlo na obou budovách ke zlepšení, poněvadž byly nově
pokryty, opraveny byly komínové hlavy a na č. 79 byly pořízeny nové žlaby. (náklad 63 000 Kčs). Na I. stupni byla
udělána před šatnami nová dlažba. 9. třída byla vybavena novým nábytkem. Pro přespolní žáky byl pořízen stojan na
kola. Jako v minulých letech i tentokrát došlo k řadě změn v učitelském sboru. Pět jich odešlo a šest jich přišlo. Škola
měla v tomto roce 11 tříd s 305 žáky. V prospěchu i chování dosáhla škola průměrných výsledků (42 žáků prospělo
s vyznamenáním, 10 žáků neprospělo, 80 žákům byly uděleny pochvaly, 4 žákům byla snížena známka z chování
a jeden žák byl navržen do nápravného zařízení). V tomto roce skončilo docházku 39 žáků (zemědělství 7, hornictví
1, doprava 1, strojírenství 8, studující 8, stavebnictví 1, ostatní povolání 13). Do první třídy bylo zapsáno 19 žáků.
Osvětová beseda získala v tomto roce konečně svoji vlastní místnost na č. 38. Pod vedením předsedy Jaroslava
Šenka, za brigádnické pomoci PO a ČSM, přispění p Váni, Pavla Vrzala a Vincence Medvece, ﬁnanční pomoci MNV
a ONV se podařilo z bývalé sýpky upravit 2 kulturní mistnosti o rozměrech 30m² a 60m². První akcí v těchto místnostech byla výstava k 10. výročí založené ZDŠ (27. 9 – 10. 10.).
Kino bylo v obci hojně navštěvované. Nejúspěšnější ﬁlmy byly: Až přijde kocour, Král komiků, Tři mušketýři
a Poklad na stříbrném jezeře. Celkem navštívilo ﬁlmová představení 10 859 osob, hrálo se 212 představení a utržilo
se 21 221 Kčs. Vzhledem ke vzrůstajícímu vlivu rádia a televize na naše občany, kdy počet rádií v obci dosáhl 245
a televizí 157, pochopíme, že do kina přitáhnou návštěvníky pouze dobré ﬁlmy a těch je třeba.
Během roku povedli občané větší či menší úpravy domů v hodnotě 42 000 Kčs. Poslanci národního výboru provedli v tomto roce sbírku na postavení pomníku Boženy Němcové v Olomouci. Sbírka vynesla 900 Kčs.
Provoz na dole Barbora probíhal plynule. Těžební úkoly byly, vzhledem k plánované likvidaci, sníženy, stejně
jako počty zaměstnanců. Uvolnění techničtí zaměstnanci byli umístěni u OKD Ostrava a Papcel Litovel. Plán hrubé
výroby byl splněn na 111%. Celkem bylo podáno 11 zlepšovacích návrhů. Na odměnách bylo vyplaceno 11 000 Kčs.
Ze sociálních fondů byly poskytnuty poukazy na rekreaci 10 zaměstnancům v naší republice, 5 do Maďarska (Balaton), 6 zaměstnancům do lázní a 14 dětí zaměstnanců dostalo poukazy do pionýrských táborů. Ke dni horníků byli
vyznamenáni „Za pracovní věrnost“ Josef Bahounek, František Horký a Vincenc Medvec.
Pokračování v příštím čísle zpravodaje
Pavel Pospíšil – kronikář obce
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Placená inzerce č. 1/2016

Prodej a opravy počítačů

Instalace a správa Windows Serverů, databází, sítí

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

ORTOPEDICKÁ AMBULANCE MOHELNICE,
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO, OKRUŽNÍ 10.
MUDR. MATUŠKA JIŘÍ NABÍZÍ:
• Komplexní ortopedickou péči o děti i dospělé.
• Ultrazvukovou diagnostiku nemocí pohybového aparátu
• Regenerační léčbu degenerativních kloubních onemocnění
• Manuální medicínu • Léčbu rázovou vlnou
ORDINAČNÍ DOBA - Úterý 7:30 – 14:00 hodin, tel. 583 433 450.
Mimo ordinační dobu je možné se objednat na tel. čísle 606 777 005.
Společnost EKO – UNIMED s.r.o. Medlov
vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

ekonom a účetní

pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou
Místo výkonu práce: EKO-UNIMED s.r.o., Medlov 187, areál skládky
Kvaliﬁkační požadavek: praktické znalosti v oboru ekonomika, podvojné účetnictví, mzdové účetnictví a daní. Minimálně
desetiletá praktická činnost ve vedení účetnictví, provádění závěrek, včetně daňových přiznání, zpracování statistických hlášení,
zpracování plánu nákladů a výnosů, včetně jejich pravidelného sledování a vyhodnocování pro potřeby řízení.
Dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, účetní programy) min. SŠ vzdělání, VŠ výhodou
Jiné požadavky pro výkon práce: znalost práce s PC, samostatnost, ochota učit se novým věcem, organizační schopnosti,
řidičské oprávnění sk. B
Požadované doklady k VŘ: profesní životopis, výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, kopie dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání.
Nabízíme: Výhodné platové podmínky, příspěvek ze sociálního fondu, stravenky, penzijní připojištění, 25 dní dovolené
Předpokládaný nástup: duben/květen 2016 nebo dle dohody.
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Jakůbková, jednatelka společnosti, tel. 585031280, mob. 734215125, email: jakubkova@eko-unimed.cz
Písemné přihlášky zasílejte do 12. února 2016 na adresu: EKO-UNIMED s.r.o., Medlov 187, 783 91, k rukám jednatelky,
v zalepené obálce označené: „VŘ ekonom“.
Ing. Jakůbková Kateřina
jednatelka
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* * * *

Naše fotograﬁcké okénko do historie Medlova * * * *

Pohled na budovu dnešní základní školy v Medlově
s pomníkem France Josefa II.

Pohled z roku 1930 na dnešní prostor před obecním domem
s pohostinstvím v Medlově

Skupinové foto účastníků jednoho z posledních masopustů v Medlově (r. 1989)

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
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