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Významné životní jubileum.
Významnou událostí posledních dnů bylo
dosažení 90-ti let věku pana Josefa Vytřísala z Králové. Je vždy potěšující, když se
člověk dožije takového věku v přijatelné fyzické kondici. Ta nakonec
našemu oslavenci nechybí,
stejně jako celoživotní optimismus k životu. Společně
se zástupcem sociální
komise jsme panu Vytřísalovi k tomuto významnému
životnímu jubileu popřáli hodně
zdraví a spokojenosti do dalších
let života. Po příjemně prožitém osobním setkání, kdy jsme
s oslavencem zavzpomínali na
doby dřívější, jsem odjížděl s dobrým pocitem příjemně prožitého odpoledne.

Z

Z

Již tradičně pořádáme každý rok v květnu zájezd pro
seniory. V letošním roce jsme společně s paní Veselkovou
připravili zájezd na Velehrad (prohlídka s výkladem), naJiž tradičně pořádáme každý rok v květnu zájezd pro seniory. V letošním
vštívíme zámek v Buchlovicích a evropskou raritu – projekt
roce jsme společně s paní Veselkovou připravili zájezd na Velehrad (prohlídka
„Živá voda“ v Modré. Jde o podvodní tunel v hloubce 3,5
s výkladem), navštívíme zámek v Buchlovicích a evropskou raritu – projekt
metru pod vodní hladinou, který je ojedinělým experimen„Živá voda“ v Modré. Jde o podvodní tunel v hloubce 3,5 metru pod vodní
tem v rámci celé Evropy.
hladinou, který je ojedinělým experimentem v rámci celé Evropy.

Č

Po zimě bývají chodníky, ale i krajnice hodně znečištěné. Výsledkem je zvýšená prašnost, ale i nebezpečí pro chodce v podobě odlétávajícího kamení. I když Správa silnic Olomouckého kraje provádí čištění vozovek dvakrát ročně, nečekejme, až na
nás přijde řada. Každý může zametením svého úseku před domem napomoci tomu, aby obec vypadala lépe. Zkusili jsme to již
jednou. Bohužel to byli především naši starší spoluobčané, kteří přiložili ruku k dílu a zametli úseky před svými nemovitostmi.
Obracím se proto na Vás všechny i letos a pokusme se naši obec uklidit do konce měsíce března vlastními silami. V některých
vyspělých státech Evropy je toto naprosto běžné.
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Svoz plastového odpadu proběhne v úterý dne 11.4.2017. 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.

F

Š

!!!

Pracovnice ﬁnančního úřadu budou ve čtvrtek dne 16. března 2017 přijímat vyplněná Přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok
2016 v uničovském kině v době od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hodin. Tiskopisy daňových přiznání jsou ke stažení na
webových stránkách www.ﬁnancnisprava.cz nebo www.ﬁnance.cz.

VÝBĚR POPLATKŮ PRO ROK 2017
Poplatek TDO

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.

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.
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Poplatek hřbitovní je splatný do 31. 3. 2017
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.
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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: 1340010199
VS: 1341010022
VS: 1340020011
VS: 1341030076
VS: 1340040005

Poplatek za hřbitov je možné uhradit také bezhotovostním převodem po předchozí telefonické domluvě.
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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.

J

2017:
Vytřísal Josef
Prenerová Miloslava
Hampl Josef
Mrňková Marie
Macejková Marta
Klabačková Františka
Kubilková Věra
Košáková Anna
Klaban Josef
Vrzalová Bohumila
Teplíková Marie
Smrčková Waltrauda
Žabíčková Libuše
Búšfyová Marie
Havlíčková Bohumila
Smolíková Zdenka

90 let
89 let
83 let
82 let
79 let
76 let
76 let
75 let
73 let
73 let
72 let
72 let
72 let
71 let
71 let
70 let

Ú
Opustil nás pan Juraj Harman z Medlova.

Králová
Zadní Újezd
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Zadní Újezd
Zadní Újezd
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Králová
Medlov
Králová

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

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

* * * *

KULTURA
URA * * * *

KULTURNÍ KOMISE OBCE MEDLOV
pro děti i dospělé připravila

Velikonoční
dílničku
sobota 8. 4. 2017

ˇ Josefovský
Tradicní
turnaj v Mariáši

od 15 hodin v sále
Obecního domu Medlov 76
Přijďte si vyzkoušet:

Místo konání:
POHOSTINSTVÍ Obecní dům v MEDLOVĚ
D n e : 18. 3. 2017 – sobota
P r e z e n t a c e : 8:00 – 8:45 hod.
Z a h á j e n í : 9:00 hod.

• pletení pomlázky z vrbového proutí
• zdobení kraslic barevným voskem
• výrobu velikonočních
dekorací (zajíčci,
kuřátka, věnečky).

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.

Na setkání s Vámi
se těší členky
kulturní komise.
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SPOLEK TURISTÉ MEDLOV,
ve spolupráci s obcí MEDLOV,
pořádá 18. března 2017 turistický

JOSEFOVSKÝ POCHOD
Trasy:
Start:
Cíl:
Startovné:

10 km, 22 km
klubovna na hřišti FK Medlov, Medlov 294 - čas: 7.00 – 10.00 hod
klubovna na hřišti FK Medlov, Medlov 294 - čas: 16.00 hod
dospělí 30 Kč, děti do 15 let 10 Kč, Josefové, Josefky, Josefínky zdarma.

Akci podporují:

FK Medlov
fotbalový klub

Další informace:
www.turistemedlov.cz

D
I letos uspořádalo SRPŠ při MŠ a ZŠ Medlov dětský maškarní
ples, který se konal v sobotu 13.2.2017 od 15 hod. v prostorách
Obecního domu v Medlově. Masky dětí byly velmi krásné a nápadité, z čehož máme radost. Jde vidět, že se na tuto akci všichni
těší a pevně věříme, že se všechny děti včetně rodičů skvěle bavili. Jen porota to měla, jako každý rok, velmi těžké. Hemžilo se to
tu různými pohádkovými bytostmi, hrdiny, rozkošnými malými
zvířátky, strašidly, zeleninou i slavnými osobnostmi.
U vstupu vás vítaly dvě krásné pirátky, které všem dětem rozdávaly sladkost, svítící náramek a omalovánky SRPŠ. Občerstvení
u baru bylo v rukou broučka a vosičky.

20 masek, které dostaly přívěsky mimoně nebo různých zvířátek.
Na závěr byla diskotéka a volná zábava.
Díky našim sponzorům jsme mohli pro děti připravit spoustu
krásných cen. Každý, kdo si zakoupil obálku s losy, si odnesl
krásnou „okamžitou výhru“. Tímto od nás žádné dítě neodcházelo s prázdnou a z plesu si každý odnesl nějako cenu, ale také
vzpomínky a spoustu zážitků.
Touto cestou bychom chtěli vyjádřit velké poděkování našim
sponzorům, za jejich ﬁnanční i hodnotné věcné dary. Obzvláště
letos nás někteří zachránili na poslední chvíli – díky. Jmenný sez-

nam sponzorů byl k dispozici přímo u vstupu. Na každém stolu
jste mohli najít krásné perníčky spolu s maﬁnky.
Obrovské díky patří také obětavým rodičům, kteří se podíleli na
přípravě, organizaci i úklidu po plese. Bez vás by se akce neobešla.
Zároveň vás všechny zveme na Pálení čarodějnic, které se konají
v neděli 30. 4. 2017 na Skalkách v Medlově. Přijďte tímto s námi
přivítat jaro.

Celou akci moderoval Mára Malášek, v převleku za žirafu se
svou pomocnicí opičkou. Měl připraveno spoustu písniček, tanečky a nějaké soutěže, za které děti získaly sladké odměny.
Samozřejmě nechybělo ani představení masek. Zatancovaly si
mašinku, a jak přišel ten správný čas, žirafka s opičkou vybrali
10 nejhezčích a zajímavých masek. Zkrátka nepřišlo ještě dalších

Bc. Zdeňka Urbánková
za Spolek rodičů a přátel při ZŠ a MŠ v Medlově
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ŠKOLNÍ

ZPRAVODAJ

Prázdniny ve školním roce 2016/2017
Velikonoční 13. – 14. dubna 2017
Hlavní 1. července – 1. září 2017
Mgr. Jitka Zíková

Z

1.

Základní škola a Mateřská škola Medlov oznamuje zákonným zástupcům budoucích prvňáčků, že
zápis dětí do 1. třídy se uskuteční ve čtvrtek 6. dubna 2017 od 13.00 do 17.30 hodin v budově základní školy. S sebou rodný list dítěte a váš občanský průkaz.
Na webových stránkách školy www.zsmedlov.cz najdete podrobné informace k organizaci zápisu.
Mgr. Ivana Lachnitová

I
Ve středu 15.2.2017 jsme pro děti ve školní družině připravili besedu o integrovaném záchranném systému. Děti byly seznámeny
s tím, co to vlastně IZS je, jakým způsobem funguje a které složky do tohoto systému patří. Děti si mohly prohlédnout a osahat
zásahový oblek dobrovolných hasičů, pracovní stejnokroj v pánském i dámském provedení a slavnostní uniformu. Formou hry
si vyzkoušely znalost život zachraňujících úkonů. Jelikož jsme
měli k dispozici i resuscitační ﬁgurínu zvanou Anča, mohly si
děti samy vyzkoušet oživování - a že to není vůbec žádná legrace! Nakonec jsme se pomocí interaktivního výukového programu naučili jak správně volat na tísňovou linku, na jaká čísla,
a jak má vypadat správná komunikace s operátorem. Tato beseda
byla pro děti určitě velmi přínosná a v červnu dětem byla přislíbená i praktická ukázka hasičského vozu.
Věra Machačová

P

K

Někteří letošní páťáci se rozhodli strávit další školní rok na
uničovském gymnáziu, jestli se jim to podaří, uvidíme po
přijímacích zkouškách. To je ovšem dobrý důvod, proč se
všichni domluvili a díky paní učitelce třídní, Haně Labonkové,
si sami navrhli svá trička. Věřím, že tak budou mít na sebe milou
vzpomínku.
Mgr. Jitka Zíková

Středa 22. února 2017 patřila ve školní družině maškarnímu
karnevalu. S dětmi jsme si popovídali něco málo o masopustu a
spojitosti maškarního karnevalu s touto tradicí. Po ustrojení do
masek mohl začít karnevalový rej. Pro zapomnětlivé děti jsme
měli připraven výběr různých hábitů, které jsme vyhrabali doma
ve skříních, aby jim nebylo líto, že nemají převlek. Za doprovodu
dětských písniček linoucích se z CD přehrávače jsme si zahráli
pár her a soutěží o sladké odměny. Mezi oblíbené masky patřili
Spidermanové a princezny. Bohužel nás nebylo mnoho z důvodu
velké nemocnosti, ale nevadí, my si to vynahradíme zase jindy,
Věra Machačová
třeba na čarodějnice.
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Na začátku února se děti z 2. a 4. třídy zúčastnily besedy pod názvem Mají ptáci v zimě hlad? v Středisku ekologické výchovy
Studánka v Uničově. Se zkušenou paní lektorkou si povídaly
o tom, jak u nás ptáci přežívají zimu a jak jim v tomto ročním
období můžeme pomoci my, lidé. Hravou formou se seznámily
s typy ptačích krmítek a s vhodnou i nevhodnou potravou, kterou do nich mohou dávat. Byly jim představeny druhy ptáků,
které u nás zůstávají přes zimu, ale i někteří stěhovaví ptáci, kteří
od nás na zimu odlétají do teplých krajů. Domů si děti odnesly vlastnoručně vyrobené tukové krmítko ze šišky a semínek a
spoustu nových vědomostí.
Mgr. Ivana Lachnitová

N
Ve dnech 9. a 16. 2.2017 jsme se s dětmi ze školní družiny vydali
na návštěvu do Místní knihovny v Medlově. Knihovnice paní
Libuše Veselková si pro nás připravila poutavé vyprávění o historii knihovny, o jejím vybavení a uspořádání. Dověděli jsme se
také vše o návštěvním a půjčovním řádu, o tom, jak se můžeme
do knihovny přihlásit a jak se správně chovat ke knihám. Na řadu
také přišly všetečné otázky dětí, na které paní knihovnice s velkou trpělivostí odpovídala. Na konci návštěvy jsme si ještě mohli
alespoň na chvilku půjčit některé zajímavé knihy a prohlédnout
si je. Chtěla bych paní Veselkové na tomto místě ještě jednou
poděkovat za velkou trpělivost a ochotu, se kterou se dětem věnovala.
Petra Cabáková

B

2.

4.

Ve čtvrtek 23. února se žáci 2.
a 4. třídy oblékli do nepromokavého oblečení, navlékli si
rukavice a s bruslemi vyrazili
na zimní stadion do Uničova.
Obliba tohoto zimního sportu
je mezi dětmi skutečně velká,
a tak se mnozí již nemohli
dočkat, až zase budou stát na
ledě. Pokročilí bruslaři se pohybovali na ledě s naprostou
jistotou, ale ani začátečníkům
nečinilo bruslení potíže. Velmi
brzy zvládli základy bruslení
a pohybovali se na ledě s velkou chutí a odhodláním. Pro pokročilejší bruslaře byly nachystány k zapůjčení různé překážky a gumové kužele, pro ty co stáli na
ledě poprvé židličky. Všichni žáci si bruslení parádně užili a po dvou hodinách se do školy vraceli příjemně unavení. Není tedy důležité, jestli jsme mistry tohoto sportu, nebo stojíme na bruslích jen jednou do roka. Hlavní je radost z pohybu a chuť zdokonalovat
svoje dovednosti. A tak se mnozí již těší na další příležitost, kdy si budou moci společně zabruslit.
Mgr. Klára Filipová

V
Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže „Zima 2017“, kterou každoročně pořádá DDM v Uničově. Celkem bylo do soutěže přihlášeno
293 výtvarných prací z celého Uničovska, z nichž vyhodnoceno a odměněno bylo 26 prací jednotlivců a 11 kolektivních prací. Mezi nimi byly
vybrány i obrázky našich dětí, a to: Venduly Kuchařové (5. tř.), Lucie
Zemánkové (6. tř.), Miroslava Zemánka (7. tř.) a Anežky Petrové (8. tř.).
Všem gratulujeme!
Mgr. Klára Filipová
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P

36.

–

Práce MNV
Stejně jako v minulých letech bylo hlavními úkoly: zajištění zemědělské výroby, plnění závazků k 50. výročí VŘSR, rozšiřování služeb pro občany, generální oprava budovy MNV, provedení
bezprašných vozovek na „Malých stranách“. Národní výbor měl
celkem 8 plenárních zasedání, kterých se zúčastnilo 64% poslanců a 22 rad, kterých se zúčastnilo 73 % poslanců. Nepřítomnost
některých poslanců byla omluvena nemocí, ale někteří se vědomě práci vyhýbali a neplnily svůj poslanecký slib. Svědčí to o
tom, že při návrzích na kandidátky se postupovalo formálně. Činnost jednotlivých komisí byla poměrně dobrá a pracovaly podle
vypracovaných plánů. Jen zemědělská komise se v 2.polovině
roku nescházela, protože došla k názoru, že úkoly zemědělské
výroby plní JZD dobře a schůze komise jsou zbytečné.
V tomto roce vyšel nový zákon o NV. Všichni poslanci s ním byli
seznámeni na přednášce, kde přednášel Dr. Polec z ONV v Olomouci. Vedle tohoto školení zajišťoval NV také školení v PPOV.
Vzhledem k novému nařízení o komisích lidové kontroly se rada
NV usnesla o zrušení místní komise lidové kontroly, poněvadž
nevyvíjela žádnou činnost. Velkou akcí NV byly celoobecní závazky na počest 50. výročí VŘSR, jejichž splnění přispělo ke
zlepšení vzhledu obce.
Provedeno bylo: dláždění chodníku od základní školy po masnu,
2 lávky přes potok, 2 nové mosty, 2 montované autobusové zastávky, podlahy v požární zbrojnici. Celková hodnota těchto akcí
byla plánována v objemu 66 000 Kčs. Náklady nakonec dosáhly
objemu 44 500 Kčs a odpracováno bylo 2 450 brigádnických hodin. Dále bylo opraveno 53 domů, opraveny byly komunikace
(385 515 Kčs) a budova NV (91 000 Kčs). Většina závazků byla
splněna a celková hodnota dosáhla 535 515 Kčs. Některé závaz-

1967 – I.

* * * *

ky nemohly být splněny pro nedostatek ﬁnančních prostředků a
pro nedostatek materiálu. Při větší aktivitě v zajišťování materiálu, mohlo být splněno více.
Služby obyvatelstvu
Ve snaze pomáhat občanům dal MNV povolení k činnosti paní
Šafářové – šití prošívaných přikrývek a panu Josefu Polákovi
(Zadní Újezd) – květinářství a zahradnictví. Dále MNV zajišťoval občanům materiál jako vápno a cement. V obci i nadále
působila malířská provozovna, která vykázala zisk 5 000 Kčs.
Hospodaření NV
Pro hospodaření NV byl vypracován ﬁnanční plán. Vzhledem
k tomu, že vlastní ﬁnanční prostředky na generální opravy silnic nestačily, vypůjčil si NV u Statní spořitelny v Olomouci 138 112 Kčs.
Rozpočet NV: Plán příjmy – 126 200 Kčs, s dotací 521 900 Kčs
Plán výdaje - 521 900 Kčs
Skutečnost – 129 200 Kčs, s dotací 761 900 Kčs
Skutečnost výdaje – 649 243 Kčs
Konečný zůstatek 111 825 Kčs.
Na nákup otopu přispěl NV 24 důchodcům částkou 6 000 Kčs.
V obci celkem žije 180 důchodců
Pohyb obyvatel
Stav k 1. 1. 1967 – 1 066 obyvatel
Narozeno – 17 obyvatel
Zemřelo – 10 obyvatel
Odhlášeno – 45 obyvatel
Přihlášeno – 33 obyvatel
Stav k 31. 12. 1967 - 1 061 obyvatel
Pokračování v příštím čísle zpravodaje.
Pavel Pospíšil – kronikář obce

Placená inzerce č. 3/2017
Placená inzerce č. 3/1/2017

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
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Placená inzerce č. 3/2/2017
UNISAD PLUS s.r.o.
Králová 64
783 91 Medlov u Uničova
tel: 724 212 193
vecera@unisadplus.cz
Působící v oblasti:
9 Posouzení zdravotního a bezpečného stavu dřevin, urbanistické studie a další posudky a poradenství
9 Projekce a návrhy zahrad, pěstování peckovin a jádrovin, realizace zahrad, parků, veřejné zeleně a krajinných
úprav

Aktuálně nabízíme k prodeji:
 Jablka konzumní – výběr z několika odrůd
 Sušené ovoce – jablka, hrušky
 100% Jablečný mošt, bez konzervantů a barviv
 Ovoce a zeleninu

Otevírací doba: 9:00 – 16:00, Po-Pá
9:00 – 14:00, So

Placená inzerce č. 3/3/2017

Přidejte se k největší
zaměstnanecké pojišťovně
Přestupní termín pro změnu
zdravotní pojišťovny platí
od 1. ledna do 31. března,
mezi našimi spokojenými
pojištěnci vás přivítáme od
1. července.
Nabízíme spolehlivou pojistku pro
YDxH]GUDYÊ6SROXSUDFXMHPHV}YÊFH
QH{}}OÆNDŦLD}]GUDYRWQLFNÚPL
]DŦÊ]HQÊPLSRFHOÆá5-VPHRWHYŦHQL
SURYxHFKQ\NGRVWRMÊ]HMPÆQD
R}NYDOLWQÊ]GUDYRWQÊSRMLxWĵQÊ+UDGÊPH
L}WXQHMPRGHUQĵMxÊD}QHMGUD{xÊ
]GUDYRWQÊSÆĦL1DEÊ]ÊPHVSRXVWX
]DMÊPDYÚFKD}YÚKRGQÚFKERQXVƀSUR
celou vaši rodinu.
3ŦLKO¾VLWVHPƀ{HWH]}SRKRGOÊGRPRYD
na www.211.cz

www.zpmvcr.cz
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