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Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych se ve svém prvním letošním příspěvku zaměřil na informace k přípravě rozpočtu. Ten je prakticky hotov
a po projednání ve ﬁnančním výboru bude podroben závěrečnému projednání na Radě dne 21.2.2017. Ta konečné znění poté
doporučí ke schválení Zastupitelstvu, které proběhne 14.3.2017.
A co nás v letošním roce čeká konkrétně? Kromě budování
silnic z komplexní pozemkové úpravy v Medlově, které náš rozpočet nezatěžují, protože je ﬁnancuje stát, to bude oprava místní
komunikace v Zadním Újezdě od křižovatky pod „Holubicí“ přes
les až k nově vybudované cestě od Klopiny. S tímto úsekem by
měla být rovněž rekonstruována cesta k myslivecké chatě. Prakticky novou výstavbou projde most u penzionu na dolním konci
v Medlově (u bývalého Valentového). Podáváme žádost o dotaci,
na vybudování cyklostezky od Uničova za zahradami až po silnici III. tř. směr Benkov. Stejně tak by měl být konečně dobudován propoj cyklostezky od Hlivic do centra Medlova v prostoru
lesoparku „Skalky“. Na podporu stavebníků počítáme s vybudováním inženýrských sítí pro 3 RD v Hlivicích a 1 RD v Zadním
Újezdě. Rovněž počítáme v letošním roce s přípravou pozemků
pro 4 RD v lokalitě „Klabačkovo“. K demolici připravujeme objekt zakoupeného domu Hlivice 17. Obec bude v letošním roce
zadávat rovněž řadu projektů pro realizaci svých záměrů do bu* * * *

doucna. Zrekonstruovat chceme centrum obce v Zadním Újezdě.
Návaznost to má zejména na rekonstrukci silnice z Medlova do
Zadního Újezdu, kterou v případě dostatku ﬁnancí ze Státního
fondu dopravní infrastruktury připravuje Správa silnic Olomouckého kraje. Dalším projektem bude příprava pozemku za mateřskou školkou pro naše děti, a snad se i konečně rodiče dětí dočkají přístřešku pro kola a kočárky vedle mateřské školy. Zlepšit
chceme odpadová místa, která jsou mnohdy ostudou obce. V letošním roce by to mělo být po jednom místě v Medlově, Králové
a v Zadním Újezdě (na „Holubici“). Na své si přijdou všechny
spolky, které tradičně podpoříme v jejich činnosti, a to včetně
nově vzniklého spolku Turisté Medlov. Pokračovat se bude na
přípravě muzea v Medlově – projektové práce jsou v současné
době dokončovány a přistoupíme k jejich realizaci. Prakticky ve
všech částech obce dojde k výměně starých a již dosluhujících
svítidel veřejného osvětlení, kdy klasické sodíkové výbojky budou nahrazeny LED svítidly.
Ve výčtu bych mohl pokračovat řadou drobných staveb,
oprav, výsadeb a rekonstrukcí. Věřím, že se nám tyto plány podaří splnit a na konci roku si budeme moci společně říci, že se Medlov a jeho části zase ve svém vzhledu posunuly kousek dopředu.

RADNICE

* * * *

Svoz plastového odpadu proběhne v úterý dne 14.3.2017. 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.

VÝBĚR POPLATKŮ PRO ROK 2017

Od 15. 2. 2017 je možné uhradit tyto poplatky:
Poplatek TDO
výše poplatku je po schválení Zastupitelstvem
obce Medlov 330,-Kč na osobu.
Poplatek bude vybírán na celý rok 2017.
Poplatek nelze hradit na splátky !
Poplatek je splatný
do 30. 6. 2017.

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 neprodleně nahlásili na obecním úřadě jakékoliv
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. 2017.
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Poplatek hřbitovní je splatný do 31. 3. 2017
a bude možné ho uhradit od stejného data jako výše uvedené poplatky.
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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.
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

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

Kód banky

Číslo účtu
1801225319

Česká spořitelna, a.s.

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:

1340 – 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:

1340 01 0 199
1341 01 00 22
1340 02 00 11
1341 03 00 76
1340 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.

* * * *

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.

J
Běhůnková Jarmila
Navrátilová Anežka
Turek Miroslav
Harman Juraj
Lachnitová Helena
Gieslová Jana
Tomášek Jaroslav
Škopová Emilie
Kaller Zdeněk
Krč Stanislav
Studená Marie
Husárek Josef

Ú

2017:
91 let
84 let
82 let
82 let
76 let
75 let
74 let
74 let
73 let
72 let
71 let
70 let

Medlov
Hlivice
Medlov
Medlov
Hlivice
Hlivice
Medlov
Hlivice
Medlov
Medlov
Medlov
Hlivice

Opustila nás paní Jarmila Pazderová z Hlivic, pan František Škabraha z Medlova a pan Ing. Stanislav Stařík – kněz, který působil dlouhá léta v Medlově.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví,
štěstí a životní pohody v naší obci!
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V
Že čas rány hojí, je jen zdání, zůstává bolest a vzpomínání
22 .1. 2017 by naše maminka paní Věra Daňková oslavila své 95 narozeniny,
zároveň 13. 3. 2017 vzpomeneme nedožité 100 narozeniny
tatínka pana Františka Daňka
Kdo jste je znali, věnujte jim prosím tichou vzpomínku. Děkujeme
Bohumír, Jaromír, Libuše a Věra
Očím jsi odešel, v srdcích jsi navždy zůstal…
Dne 11.2.2012 zemřel.
Letos uplynulo 5 roků co navždy odešel od svých nejbližších a nejdražších,
můj manžel, náš tatínek a dědeček pan Jan Peňáz.
S úctou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

* * * *

KULTURA * * * *
XIII.
T

K R U H P Ř Á T E L H U D B Y,
OBECNÍ ÚŘAD MEDLOV A NADACE
ČESKÉHO HUDEBNÍHO FONDU
POŘÁDAJÍ

„UK

“

K

První letošní sobota v hostinci „U Konrádů“ v Králové patřila
vyznavačům „čertových obrázků“. Proběhl zde XIII. ročník Tříkrálového turnaje v mariáši. I přes slabší účast, ovlivněnou chřipkovou epidemií a počasím (venku byla zima jak v Rusku), byly
k vidění pěkné duely všech jednadvaceti hráčů. I když na našem
turnaji platí olympijské „není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“,
zmíním alespoň jména tří nejúspěšnějších. Vyhrál pan Laďa Petr
z Uničova, druhý byl Jirka Hejna ze Zábřeha a bronz bral Laďa
Janíček z Medlova. Poděkovat za podporu je potřeba obci Medlov za poháry pro tři medailisty a Pivovaru Litovel za ceny pro
hráče. Za zmínku stojí i návštěva slečny Petry Pášové, novinářky
Olomouckého deníku, díky jejíž reportáži jsme se dostali do povědomí čtenářů krajského listu. A protože se termín turnaje kryje
s termínem tříkrálové sbírky Charity, většina hráčů přispěla i na
tento dobročinný podnik. Jenom doufám, že jim věnované peníze
nechyběly při počítání výsledků.

5. BŘEZNA 2017
VE 14.00 HODIN

v kulturním sále na Obecním úřadě
v Medlově koncert, na kterém vystoupí

DUO SCHULMEISTER
(housle, klavír)
Na Vaši účast se těší pořadatelé !!!

Za pořadatele turnaje Alexandr Pavelka

J

M

Spolek Turisté Medlov, ve spolupráci s obcí Medlov, pořádá v sobotu 18. 3. 2017
turistický „JOSEFOVSKÝ POCHOD“.
Trasy pochodu jsou 10 a 22 km. Pochod nás provede krajinou kolem Medlova, Zadního
Újezda, Hlivic, Králové, Troubelic a Úsova. Trasa 10 km je vhodná i pro rodiny s dětmi.
Start a cíl pochodu je v klubovně FK Medlov na fotbalovém hřišti (Medlov 294).
Start je v době mezi 7 – 10. hodinou. Cíl pochodu je do 16 hodin.
Startovné: dospělí 30 Kč, děti do 15 let 10 Kč, Josefové, Josefky, Josefínky zdarma.
Odměnou v cíli bude upomínkový list. Během pochodu je možné zakoupení dřevěného
turistického suvenýru a turistické nálepky, které jsou vydané k pochodu.
Na start se dostanete autem, vlakem (vlak. nádraží Troubelice – 2,5 km), na kole nebo pěšky.

Bližší informace k pochodu naleznete na internetové adrese spolku:
http://www.turistemedlov.cz/ nebo na adrese: ppospisilm@seznam.cz
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Občanský výbor v Zadním Újezdě
Dřívější činnost byla hlavně brzděná nedostatkem vhodné místnosti. V tomto roce zasluhuje občanský výbor pochvalu. Za podpory MNV se zasloužil o opravy č. p. 19. Občané odpracovali
410 brigádnických hodin. Byli to V. Fišnar, Hroch, Z. Pechr, J.
Pazdera, A. Hrochová, Heinzová, Plačková a Vašíčková. Dále
došlo k úpravě a vyčištění prostoru kolem kapličky. Vzhled středu osady se zlepšil.
Místní komise lidové kontroly
V prvním pololetí pracovala komise celkem uspokojivě a plnila své plány. Kontrolovala mateřskou školu, připravenost strojů
v JZD, krmiva v JZD. Zato v 2. pololetí byla komise pasivní.
Výbor žen
Nový výbor žen zvolený při oslavě MDŽ měl 12 členek. Vyvíjel
celkem dobrou činnost. Účast na schůzích měl 67,3 % a jen 3
členky se do práce málo zapojovaly. Během roku uspořádal výbor dětský karneval, oslavu MDŽ, zdravotní přednášku, 2 taneční zábavy, kurz šití. Výbor žen také navštěvoval přestárlé občany
a pomohl při úpravě prostranství u pomníku padlých.
Výbor pro občanské záležitosti
Jeho činnost není příliš rozsáhlá, ale plní svou společenskou
funkci při organizaci vítání novorozeňat (2x za rok), zápisu do
kroniky novorozeňat. Dále rozeslal 35 blahopřejných dopisů
k 70. narozeninám místním občanům a 9 kondolenčních dopisů
k úmrtí. Členové rovněž vykonali osobní návštěvy u některých
starých občanů.
Zdravotnictví
Trvalým zdravotnickým zařízením je poradna pro matky a kojence, která je otevřená každých 14 dní. Do poradny přijíždí dětská lékařka. Jinak o preventivní zdravotnickou ochranu, osvětu
a první pomoc se stará místní skupina ČsČK. Zajistila 2 rozhlasové relace, 3x zdravotnickou službu při závodech, organizovala
skupinu 34 dárců krve. Dále organizovala zájezd do divadla a zájezd na Macochu.
Československý svaz mládeže
Místní skupina ČSM je početně dosti slabá. V prvním polole-

1966 – IV.

* * * *

tí vyvíjela celkem dobrou činnost, ale po odchodu sportovního
referenta Slávka Smrčka na vojenskou službu, činnost ochabla.
Skupina organizovala turnaj v kopané, taneční zábavu a připravila kulturní vložku na členskou schůzi JZD.
Svaz chovatelů drobného zvířectva
Místní skupina vyvíjela celkem dobrou činnost a její členové
odevzdali značný počet králičích kožek i masa pro veřejné zásobování. Pro své členy pořádala na členských schůzích odborné
přednášky. V listopadu uspořádala autobusový zájezd na výstavu
drobného zvířectva do Litomyšle. Záslužným podnikem skupiny
byla II. místní výstava a přehlídka drobného zvířectva, která se
konala 8 – 9. května na čísle 100. Vystaveno bylo 18 druhů králíků (140 kotců), 70 holubů a 17 druhů drůbeže. Po stránce organizační byla výstava dobrá. Počasí však výstavě nepřálo a tak
návštěvnost byla nižší než na první výstavě.
Svazarm
Přes značný počet členů uspořádala skupina pouze školení řidičů
a spolu pořádala motocross.
Československý svaz požární ochrany
Činnost skupiny vykazovala pouze průměrnou činnost a členstvo
ve své činnosti ochabuje. Po dlouhé době musela zasahovat
u dvou požárů. V lednu požáru drůbežárny JZD na Skalkách, při
kterém vznikla škoda 70 000 Kčs, uhynulo 700 slepic poničeno
1400 vajec. V prosinci to byl požár v Zadním Újezdě u Vašíčků.
Požár vznikl od vadné elektroinstalace a naštěstí se obešel bez
větších škod.
Jinak činnost složek v obci je malá nebo úplně stagnuje.
Likvidace dolu Barbora
V zimním období byla likvidována lanovka na vlakové nádraží
a násypné zařízení. V jarních měsících se prováděly práce přímo
na dole. Zbývající budovy byly převzaty MNV k demolici, kterou provádělo JZD. Následnou úpravu terénu provedl závod RD
Horní Město. Tyto práce znamenaly poslední tečku za dolováním
v Medlově na Barboře.
Pavel Pospíšil – kronikář obce

Placená inzerce č. 2/2017
Placená inzerce č. 2/1/2017

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
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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