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Práce na rekonstrukci průtahu Medlovem začnou 23. 4. 2018. Aby nevznikaly nejrůznější fámy kolem vedení objízdných tras,
podáváme Vám dnes informaci o organizování dopravy po dobu těchto prací. Faktem je, že do konce prázdnin budeme touto akcí
limitováni nejen možnostmi dopravy po samotné obci, ale také hlučností stavební techniky, prašností a jinými neduhy, které jsou při
takovýchto stavbách bohužel realitou. Celá stavba bude rozdělena do dvou etap. První v úseku od mostu u odbočky na Benkov až po
křižovatku na Troubelice. Společně s tímto úsekem bude rekonstruována část vozovky i na horním konci od začátku obce směrem od
Úsova po křižovatku na Zadní Újezd. Druhá etapa pak bude od křižovatky na Troubelice po odbočku na Zadní Újezd. Práce by měly
být dokončeny do konce prázdnin. Oﬁciální objízdná trasa pro veškerou dopravu povede z Uničova směrem na Střelice, Benkov,
Královou a Úsov. Pro veřejnou autobusovou dopravu bude využita nová komunikace za penzionem a dále kolem ﬁ. Melites až po
komunikaci na Královou. Dojíždění autobusů přes Zadní Újezd by tak nemělo být pro děti a občany v této místní části do prázdnin
téměř dotčeno. Celou akci ﬁnancuje Olomoucký kraj z prostředků EU a celá akce bude stát cca 37 mil. Kč. Obec se pak bude podílet
na této akci částkou téměř 1,5 mil. Kč.

Z
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj zahájil v naší obci práce na mapování hranic mezi jednotlivými vlastníky. Pracovníci tohoto
úřadu postupně navštíví všechny nemovitosti a budou zaměřovat Vámi odsouhlasené hranice mezi jednotlivými nemovitostmi. Každý vlastník by měl znát své hranice a osadit si je pro tento účel značkami. Základem je, aby se sousedé shodli na vlastnické hranici.
Ta pak bude pracovníky zaměřena a zanesena do mapových podkladů. Zjišťování hranic bude probíhat vždy od pondělí do čtvrtka
v jednotlivých týdnech. Výsledkem pak bude vznik nové katastrální mapy v roce 2019. Než bude však tato mapa vyhotovena, budou
znovu všichni vlastníci seznámeni s tímto podkladem a tam budou moci ještě uplatnit své případné připomínky v námitkovém řízení.
Výsledkem bude přesné zaměření všech pozemků, které již v budoucnu nebude možné jakkoli zpochybnit.
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RADNICE

* * * *

Velkoobjemové kontejnery pro zeleň a uliční smetky budou přistaveny na obvyklých místech
v pátek dne 20. 4. 2018, svoz bude 23. 4. 2018.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Svoz BIO odpadu proběhne v pátek 20. 4. 2018.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Sběr nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 28. dubna 2018 zastávkovým způsobem:
Medlov
Medlov střed
Medlov horní konec
Zadní Újezd
Králová
Hlivice

dolní konec – u č.p. 99
parkoviště u budovy MŠ
autobusová zastávka na Zadní Újezd
na parkovišti u Králů
autobusová zastávka
náves – před obchodem

8.00
8.40
9.20
10.00
10.40
11.20

*
*

- 8.30 hod.
- 9.10 hod.
- 9.50 hod.
- 10.30 hod.
- 11.10 hod.
- 11.50 hod.

Odpady odložené na stanovištích před příjezdem sběrných vozidel nebudou odvezeny !!!
Druhy přebíraných odpadů: bateriové monočlánky, automobilové akumulátory, oleje, barvy, ředidla, kyseliny, pesticidy, léky, rtuťové zářivky a výbojky, nádoby se zbytky chemikálií, televizory, lednice a mrazáky. Ostatní objemný odpad a to: pneumatiky, textil,
nábytek, koberce, peřiny, matrace, vyřazené elektrospotřebiče, pračky apod.
Způsob přebírání nebezpečného odpadu: Bezplatně - občan tuto akci hradí v ročním poplatku za likvidaci odpadu.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Svoz plastového odpadu proběhne v úterý dne 9. 5. 2018. 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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V Ý B Ě R P O P L AT K Ů P R O R O K 2 0 1 8
Poplatek TDO
výše poplatku je po schválení Zastupitelstvem obce Medlov 330,-Kč na osobu. Poplatek je vybírán na celý
rok 2018 a nelze jej hradit na splátky !
Poplatek je splatný do 30. 6. 2018.
Poplatek je vybírán 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
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

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 – 025)
Příklady sestavení variabilních symbolů:
- občan Medlova s číslem popisným 199 hradí poplatek za odpady:
- občan Králové s číslem popisným 11 hradí poplatek za odpady:
- občan Hlivic s číslem popisným 76 hradí poplatek za odpady:
- občan Zadního Újezdu s číslem popisným 5 hradí poplatek za odpady:

1337 01 0 199
1337 02 00 11
1337 03 00 76
1337 04 000 5

VS: 1337010199
VS: 1337020011
VS: 1337030076
VS: 1337040005

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.
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O
Musíme se omluvit všem občanům, kteří si vyzvedli popelnice na BIO ODPAD a 6. 4. 2018 tyto
dle rozpisu v kalendáři dali před své nemovitosti. Bohužel se nepodařilo vše načasovat tak, jak bylo
plánováno právě v obecním kalendáři. Nešel tento týden ani obecní rozhlas a tak se tato informace
nedostala včas k občanům. Přijměte prosím proto tuto naši omluvu a v pátek 20. 4. 2018 již svoz BIO
ODPADU proběhne jistě v pořádku. Těší nás zájem občanů o popelnice a věříme, že tímto krokem naplníme nejen zákonnou povinnost v odpadovém hospodářství, ale dojde ke snížení množství vlastního
komunálního odpadu, který nás stojí nemalé ﬁnanční prostředky.

Z

2017

V roce 2017 bylo spácháno 11 trestných činů (z toho 4 trestné činy spáchané neznámým pachatelem) a 12 přestupků, které
byly zaznamenány na Obvodním oddělení Policie ČR Uničov.

Z uvedených 11 trestných činů se jednalo o:
3 x krádež vloupáním
2 x krádež
1 x ohrožování mravní výchovy dítěte
2 x maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
3 x zanedbání povinné výživy

Z uvedených 12 přestupků se jednalo o:
7 x přestupek proti občanskému soužití

5 x přestupek proti majetku

Na úseku BESIP bylo zjištěno:
2 x přestupek na úseku BESIP – překročení povolené rychlosti
1 x přestupek na úseku BESIP – porušení zákazu stání
24 x přestupek na úseku BESIP – blokové řízení
V porovnání s rokem 2016 se v roce 2017 snížila trestná činnost o 3 trestné činy a počet přestupků klesl o 8 přestupků (mimo
přestupky na úseku BESIP).

* * * *

J

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
:

Völﬂová Jiřina
Vytřísalová Věra
Skýpalová Věra
Lebedová Svatava
Pernický Madis
Kabelíková Jana
Turková Božena
Saksová Eva
Hlásná Věra
Hrdličková Pavla
Lorincová Jaroslava
Langr Josef
Ryšavý Jindřich

85 let
Králová
85 let
Králová
84 let
Medlov
80 let
Medlov
79 let
Medlov
77 let
Medlov
76 let
Medlov
71 let Zadní Újezd
71 let
Medlov
70 let
Medlov
70 let
Králová
70 let
Medlov
70 let
Medlov

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

Ú
Opustil nás pan František Hanák z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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Počátky pozorování slunečního povrchu a sledování sluneční aktivity spadají do roku 1977, kdy došlo k prvním zákresům slunečních
skvrn, podle nich se počítá sluneční aktivita. Od roku 2004 byla
přemístěna do Hlivic, které spadají pod střediskovou obec Medlov.
Do konce roku 2017 pořídila 9 500 snímků sluneční fotosféry. Každým rokem ji patří přední místa v Česko - Slovensku pro počet
kreseb. Svými výsledky značně přispívá k celosvětovému výzkumu
v oblasti sluneční fyziky, především SIDS Brusel Belgie a NOAA
Boulderu v USA. Kromě uvedených institucí své výsledky publikuje v Japonsku a Rusku. V České republice jsou publikovány ve
sborníku hvězdárny v Sezimově Ústí, která výsledky shromažďuje,
podobně Hvězdárna a planetárium v Prešově. Měsíční přehledy jsou
na stránkách http//: astrolitovel.webnode.cz. Přístrojové vybavení
odpovídá výzkumu sluneční atmosféry. K dispozici je připravena pětice astronomických přístrojů. Do konce roku 2017 bylo v Medlově - Hlivicích pořízeno 3 881 kreseb.
Kromě výzkumu sluneční fotosféry se na stanici sledují a proměřují komety. Výsledky se posílají do mezinárodního centra International
Comet Quartly - ICQ (International Comet Quertely) a v České republice do databáze Společnosti pro pozorování meziplanetární hmoty.
Do konce roku byla odeslaná měření z 32 komet. Výsledky jsou publikovány v CRNI - Črni Vrh Observatory Slovenia - COBS.
Stěžejní záležitostí je mezinárodní pozorování meziplanetární hmoty - respektive sledování a registrace meteorických rojů. Stanice se
zúčastní mezinárodních pozorování v rámci IMO. Mezinárodního úspěchu dosáhli v roce 2016 naši astronomové ze ZAÚ při DDM
v Uničově a ve Šternberku společně s astronomy amatéry napozorovali nejvíce meteorů z meteorického roje Perseid na světě. Výsledky
se shromažďují do databáze International Meteor Organizace včetně
jejich publikování. Úspěch se opakoval v létě 2017 a při pozorování
meteorického roje jižních Bootid v České republice. Mezi mladými
astronomy jsou i obyvatelé Medlova, Anna Wrnatová, M. Trundová a z Hlivic L. Krejzlík. V srpnu astronomové odjíždí do Orebiče
v Chorvatsku, kde se opět zúčastní mezinárodní meteorické expedice
v rámci pozorování pravidelného meteorického roje Perseid.
Posledním stěžejním výzkumem je pozorování zákrytů hvězd Měsícem, jehož výsledkem je kontrola rotace Země.
Výsledky se posílají na observatory Tokyo Japan, kde dochází k jejich shromažďování a zpracování.
Vše podstatné na stránkách stanice. http://astrolitovel.webnode.cz/
sluneční činnost
Hydrometeorologická stanice ČHMÚ - Medlově - Hlivicích.
Založení stanice pobočkou ČHMÚ v Ostravě - Porubě spadá do června 2010. Stanice se stala součástí celostátní hydrometeorologické sítě a WMO mezinárodní meteorologické organizace. Jaká se provádí měření? Měříme teplotu vzduchu, maximální a minimální
denní teploty, včetně šestice půdních teploměrů, registrační přístroje v meteorologické budce registrují průběžnou teplotu a vlhkost,
včetně stupnicového vlhkoměru. Máme přehled o změně tlaku na
barografu. Ve srážkoměrném sektoru se měří spad vody a dvou registračních přístrojích - pluviograf a ombrograf se registrují počátky
a množství napadaných srážek. První aparatura měří srážky do 10
mm a druhá do 30 mm srážek. Důležité pro výpar vody je zařízení
GGI - 3000. Jedná se o jedinou stanici v celém Česko - Slovensku,
která provádí měření výparu vody. V zimních měsících se přidává
výška a vodní hodnota sněhu, která se při určité výšce sněhové pokrývky zasílá každé pondělí na ČHMÚ. Promrzání půdy měříme
mrazoměrem. Sledujeme sluneční svit heliografem. Směr a sílu větru automatickým přístrojem anemoindikátorem a pokud se vyskytne
síla větru vyšší než 7m/s-1, dochází k měření směru a síly větru každou hodinu. Od října minulého roku je instalována nová aparaturu
- počítač bleskových výbojů, který registruje výboje do vzdálenosti
10 km od stanice. Ve výhledu máme přístroj na měření znečištění
ovzduší. Veškeré výsledky měření se zasílají na Český hydrometeorologický ústav v Ostravě - Porubě. Pokud se vyskytnou anomálie,
posílají se hlášení ihned. Měsíční statistiky je možno shlédnout v nástěnce Medlově - Hlivicích každý měsíc či na stránkách
stanice. http:// astrolitovel.webnode.cz./Klimatologie/
Jiří Konečný vedoucí stanice
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KULTURA * * * *

V
K
V pátek 23. 3. 2018 jsme se sešly v prostorách místního obchodu a zpříjemnily si večer Velikonočním
tvořením.
Rozhodly jsme se pro ozdobu květináčů ubrouskovou
technikou, kterou nám ukázala Kateřina Skřebská.
Dále jsme si vyzkoušely malování vajíček roztavenými voskovkami. Tuto techniku si pro nás připravila
Růženka Kurucová. Nakonec jsme si do ozdobeného květináře zasely naklíčenou pšenici. Pak už nezbývalo nic jiného, než doma řádně
zalévat, abychom měly na Velikonoce hezkou dekoraci.
Sešlo se nás 15 žen a 4 děti. A i přesto, že obchod tentokrát praskal ve švech , na dobré náladě nám to neubralo a neodradilo nás od
dalšího setkání. Určitě si na léto opět něco dalšího naplánujeme. Tímto také Evě Trnkové děkujeme, že nám umožnila v prostorách
obchodu strávit příjemný večer.
Za všechny zúčastněné Věra Studená

Kruh přátel hudby, Obecní úřad Medlov
a Nadace Českého hudebního fondu

Kruh přátel hudby, Obecní úřad Medlov
a Nadace Českého hudebního fondu

pořádají v neděli

15. dubna 2018
ve 14.00 hodin

pořádají v sobotu

28. dubna 2018 v 18.00 hodin

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

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

GUARNERI TRIO - PRAGUE

Anna S y s o v á - klarinet
s klavírním doprovodem

Účinkují:

Čeněk Pavlík - housle
Marek Jerie - violoncello

Srdečně zvou pořadatelé

Srdečně zvou pořadatelé

Kruh přátel hudby, Obecní úřad Medlov a Nadace Českého hudebníhoo ffondu
ondu
pořádají v sobotu 12. května 2018 v 15.00 hodin
v kulturním sále na Obecním úřadě v Medlově koncert,
na kterém vystoupí klavíristka Johanna Hanniková
Srdečně zvou pořadatelé
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OBEC MEDLOV A POŘADATELÉ ZE ZADNÍHO ÚJEZDA
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

KTERÉ SE KONÁ 29. DUBNA 2018 OD 16. 00 HOD.
NA HŘIŠTI V ZADNÍM ÚJEZDĚ

BOHATÝ PROGRAM A OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
VATRA BUDE ZAPÁLENA S PŘÍCHODEM NOCI

ZVEME VŠECHNY KE SPOLEČNÉ ZÁBAVĚ

6

POHOSTINSTVÍ MEDLOV – OBECNÍ DŮM

STAVĚNÍ MÁJE
KDY: 28. 4. 2018

OD: 14.00

ZVEME VÁS K PŘÍJEMNÉMU POSEZENÍ
A PŘÍVÍTÁNÍ TEPLÉHO POČASÍ.
BOHATÉ OBČERSTVENÍ • UDÍRNA • JARNÍ KARBENÁTKY
• TOČENÁ ZMRZLINA
TĚŠÍ SE NA VÁS KOLEKTIV POHOSTINSTVÍ
5. 5. 2018 od 12.00 Vás TJ Medlov zve
na tradiční pečené makrely
u POHOSTINSTVÍ MEDLOV – OBECNÍ DŮM
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI

* * * *

SPORT * * * *
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ZPRAVODAJ OBCE MEDLOV vydává Obec Medlov, č. p. 300, 783 91 Medlov, IČ: 575666, DIČ: CZ00575666,
tel.: 585 001 221, www.obecmedlov.cz, periodický tisk územního samosprávného celku, nákladem 650 výtisků,
Redakční uzávěrka je vždy 30. den v měsíci, kdy je možno na Obecní úřad v Medlově odevzdat příspěvky
v elektronické podobě nebo zaslat na emailovou adresu: podatelna@obecmedlov.cz
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