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aby zbytečně nenarušovaly pěkný vzhled našich obcí.
Při sestavování rozpočtu jsme nezapomněli ani na
naši veřejnou zeleň a kulturu. Budou vznikat nové prvky ve všech částech obcí. Liniovými výsadbami pak
chceme obnovit přirozené větrolamy a biocentra pro
zvěř. V kulturní oblasti se budeme věnovat problematice dobudování muzea v Medlově. V letošním roce musí
být připraveny veškeré papírové dokumenty (projekt,
stavební povolení) tak, abychom s jeho realizací mohli začít v roce 2017. Sledujeme nově vyhlašované dotační tituly, které přímo ovlivňují případnou realizaci
investic. Týká se to například dokončení rekonstrukce
hrobky „Coufal-Vögt“, a to konkrétně rekonstrukce její
vnitřní výzdoby. Začátkem letošního roku již byly konečně dokončeny restaurátorské práce na oltáři v kapli
v Hlivicích.
Správa silnic Olomouckého kraje nás informovala
o tom, že v letošním roce budou opraveny úseky na
vjezdech do vesnice u silnic III. třídy, a to konkrétně
od Benkova, Lazců, Troubelic a Králové. Je to příprava
na to, aby v příštím roce mohlo dojít k opravě silnice
II. třídy přes intravilán obce a dvou mostů (u „Helekalového“ a u vjezdu do Mespolu).
Aby toho ale nebylo málo, podařilo se vyjednat
s Pozemkovým úřadem v Olomouci vybudování 4 asfaltových cest z komplexní pozemkové úpravy v celkové hodnotě 15 mil. Kč. Vybudování těchto cest bude
hrazeno státem a našeho rozpočtu se nijak nedotkne.
Jak vidíte, je toho opravdu hodně. Trochu mně při
pohledu na tyto plány mrazí v zádech a kladu si otázku,
zda jsme to trochu „nepřepískli“ a zda to všechno vůbec budeme schopni zvládnout administrativně. Věřím
ale, že ano, a že koncem roku budeme moci s klidným
uspokojením všichni společně konstatovat, že se dobré
dílo podařilo. K dosažení tohoto cíle bude ale jistě také
potřeba vaší trpělivosti a tolerance, protože investiční akce tohoto typu někdy zhoršují životní podmínky
a částečně také omezují pohyb v daném místě, omezením dopravy nevyjímaje. Samozřejmě své bude v tomto hrát také počasí.

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 8. 3. 2016
schválilo rozpočet obce na rok 2016. Díky přebytku
z loňského roku bude možno konečně zrekonstruovat
centrum v Medlově, na které se připravujeme intenzivně již dva roky. V současné době probíhá výběrové
řízení na zhotovitele této stavby a věřím, že nejpozději
v měsíci květnu budou práce zahájeny. Předpokládaný termín ukončení této investice je stanoven na konec
prázdnin. Díky příznivému počasí začneme v březnu s budováním chodníků v Králové od autobusové
zastávky v centru obce směrem na Úsov. Dokončeny
budou chodníky s vjezdy a veřejným osvětlením pro
stavbu 5 rodinných domů v Zadním Újezdě. Stavebníci tak konečně budou moci zahájit tolik očekávanou
výstavbu RD. Pokud uspějeme s naší žádostí o poskytnutí dotace od Státního zemědělského a intervenčního
fondu, vybudujeme nový chodník ze žulové kostky na
hřbitově. Součástí této stavby je rovněž nové osvětlení
hřbitova a vybudování kanalizace na odvodnění částí okapových svodů ze střechy místního kostela. Tím
by také měla být (až na nějaké drobnosti) ukončena
investiční úprava této části obce. Při tvorbě rozpočtu
jsme nezapomněli na naše místní komunikace. Opravit chceme zejména cestu kolem obecního úřadu. Tato
akce souvisí přímo s úpravou jádra obce. Připraveni
jsme na opravu komunikace v Hlivicích, a to od domu
Husárkových směrem na silnici III. třídy od Králové na
Úsov. Poslední připravovanou opravou je komunikace ze Zadního Újezdu na Dědinku. Její oprava je však
podmíněna ﬁnančním zapojením ve výši 50% ze strany
Troubelic. Vzhledem k havarijnímu stavu bude nutné opravit mostky v Zadním Újezdě u dětského hřiště a v Hlivicích u sportovního areálu. V letošním roce
pak bude ještě vypracována projektová dokumentace na
opravu mostku u „Valentového“ na dolním konci Medlova. Na podporu sportu hodláme rekonstruovat hrací
plochu fotbalového hřiště v Medlově, generální opravou
projde tribuna na hřišti v Králové a v Hlivicích na hřišti
dojde k vybudování nového sociálního zázemí pro pořádání kulturních a sportovních akcí. Velkým problémem
a otázkou naprostého „nevzhledu“ jsou „hnízda“ na sběr
odpadu. Proto začneme s jejich postupnou úpravou tak,
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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.

Z
M
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V roce 2015 bylo spácháno 20 trestných činů (z toho 11 trestných činů spáchaných
neznámým pachatelem) a 22 přestupků, které byly zaznamenány na Obvodním
oddělení Policie ČR Uničov.

Z uvedených 20 trestných činů se jednalo o:
3x krádež vloupáním
5x krádež
2x požár stohu slámy
1x podvod
1x zpronevěra

4x zanedbání povinné výživy
1x ublížení na zdraví
1x výtržnictví
1x porušování osobní svobody
1x držení OPL

Z uvedených 22 přestupků se jednalo o:
9x přestupek proti občanskému soužití

13x přestupek proti majetku

Na úseku BESIP bylo zjištěno:
2x přestupek na úseku BESIP – dopravní nehoda
2x přestupek na úseku BESIP – neprovedení změny

18x přestupek na úseku
BESIP – blokové řízení
registru vozidel

V porovnání s rokem 2014 stoupl nápad trestné činnosti v roce 2015 o 5 trestných činů
a počet přestupků klesl o 4 přestupky/mimo přestupky na úseku BESIP/.
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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

:
Vytřísal Josef
K

Prenerová Miloslava
Z
Ú
Laurin Josef
M

85let

Derňáková Mária
H
Hampl Josef
M

83let
82let

Mrňková Marie
M

81let

Macejková Marta
M

78let

Kubilková Věra

Z

75let

Ú

Košáková Anna
Z
Ú
Klaban Josef
M

v rukou Martiny

Kvítko Procházkové,
moderátorky rádia Haná
U vstupu stáli Křemílek s Vochomůrkou,
kteří všem dětem rozdávali sladkost a svítící náramek. Občerstvení u baru bylo
v rukou čerta a vosičky.
Celou akci moderovala Martina Kvítko
Procházková, která si pro děti připravila výběr písniček, různých her a soutěží.
Každá soutěž byla samozřejmě náležitě
odměněna. Po promenádě bylo vybráno
10 nejlepších masek, které získaly makety
mobilních telefonů. Na závěr byla diskotéka a každá maska dostala sladkost, a kdo
měl štěstí, tak získal ještě nafukovací balónek od rádia Haná.
pokračování na str. 3
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88 let

Klabačková Františka
M

KULTURA * * * *

Zimní měsíce jsou ve znamení různých
plesů a bálů. A aby si i děti užily radost
z tance, hudby, zábavy a her uspořádalo
SRPŠ při MŠ a ZŠ Medlov, jako každý
rok, dětský maškarní ples. Ten letošní se
konal v sobotu 13. 2. 2016 od 15 hod ve
zvětšených prostorách Obecního domu
v Medlově, což přispělo k větší komfortnosti pohybu masek. A že jich tu letos
bylo! Masky dětí byly velmi nápadité
a hemžilo se to tu bytostmi z různých pohádkových i zvířecích říší.

89 let

75let
74let

72let

Žabíčková Libuše
M

71let

Teplíková Marie
M

71let

Smrčková Waltrauda
M
Búšfyová Marie

71let
70let

K
Havlíčková Bohumila

70let

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

dokončení ze str. 2

ˇ

Díky velké podpoře našich sponzorů jsme
mohli pro děti připravit bohatou tombolu
se spoustou krásných cen. Výhru si odnesl
každý, kdo si zakoupil obálku s losy. Touto cestou bychom chtěli ještě jednou vyjádřit velké poděkování našim sponzorům
za jejich ﬁnanční i hodnotné věcné dary.
Jmenný seznam sponzorů byl k dispozici
u každého stolu spolu s perníčky a výtečnými domácími frgály. Bez „obětavých
rukou“ rodičů, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a úklidu po plese by se akce
neobešla. Takže i těm musíme moc poděkovat.
Výdělek z maškarního plesu bude věnován dětem z Mateřské a Základní školy
v Medlově na výlety, hračky a pomůcky.
Doufáme, že se maškarní odpoledne líbi-
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lo nejen dětem, ale i jejich rodičům. Vaše
postřehy a připomínky nám můžete psát
prostřednictvím proﬁlu na facebooku.

Boženka Nerušilová za Spolek rodičů
a přátel při ZŠ a MŠ v Medlově

Ú

Velikonoční
dílničku
sobota 19. 3. 2016

Maškarní

karneval
K

S

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.

pro děti i dospělé připravila

V

Z

Místo konání:
POHOSTINSTVÍ Obecní dům
v MEDLOVĚ
D n e : 19. 3. 2016 – 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.

KULTURNÍ KOMISE OBCE MEDLOV

M

12.

Tradicní
Josefovský
turnaj v Mariáši

20

od 15 hodin v sále Obecního domu
Přijďte si vyzkoušet:
• pletení pomlázky
z vrbového proutí
• zdobení kraslic
barevným voskem
• výrobu velikonočních
dekorací (zajíčci,
kuřátka, věnečky).

.

Ú
T

Na setkání s Vámi
se těší členky
kulturní komise.

T
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Ačkoliv z nového roku uběhlo jen pár
dnů, máme za sebou již dvě úspěšné
akce. Tou první byl Sousedký ples, který
se konal na sále KD v Zadním Újezdě 30.
ledna. Ples probíhal opravdu v přátelské
sousedské atmosféře, kterou si všichni
přítomní náramně užívali. Na žádném
stole nechybělo něco k zakousnutí, ať
už to byly chlebíčky či jednohubky, které si již tradičně hosté našeho plesu nosí
sebou. Výborná hudba a bohatá tombola
bývá samozřejmostí. Tímto děkujeme
všem sponzorům, kteří nám jakýmkoliv
způsobem přispěli. O tom, že náš újezd-

ský ples je vyhlášený svědčil opět vyprodaný sál do posledního místa.
A protože jsme se všichni náramně bavili a nechce se nám čekat celý rok, rozhodli jsme se uspořádat letos ještě jeden
ples a to maškarní pro dospělé a ukončit tak letošní plesovou sezonu. Ples se
koná 12. března 2016 v KD Zadní Újezd
se začátkem ve 20 hod. Všechny, kdo
se přijdou bavit čeká zajímavá tombola
a zábavný program připravený našimi
baviči. Kdo chcete prožít něco vyjímečného přijďte se s námi pobavit!
Druhou letošní akcí byl již tradiční dět-

Ú

ský maškarní ples. Tak jako v letech
minulých se provázením plesu ujali
členové našeho sdružení v kostýmech
šaška a princezny. Pro děti bylo připraveno mnoho her, soutěží, dětská tombola a bohaté občerstvení. O popularitě
našeho plesu svědčil sál plný dětí. Za
zdařilý průběh akce je nutno poděkovat
všem sponzorům, kteří přispěli věcnými
cenami a J. Pecherovi, který se podílel
na ozvučení celé akce.
Za spolek Zadní Újezd, Ing. Josef Juráš

Z
O tom, že i seniorský věk se dá žít naplno, svědčí soužití našich občanů v Domově pro seniory (dále jen DPS). V tomto
konkrétním případě se jedná o DPS u kostela v Medlově. Pravidelně se jeho obyvatelé setkávají na společných sezeních při
nejrůznějších příležitostech (narozeniny, MDŽ, velikonoční svátky, vánoce, letní grilování, …..). Vždy je nachystáno bohaté
občerstvení a samozřejmostí je také dobrá nálada a smysl pro humor. Velmi rád se těchto setkání sem tam zúčastním a doslova
v příznivé atmosféře zapomenu na starosti běžného života. Z jednoho takového setkání vám přikládáme fotograﬁe – konkrétně
šlo o oslavu narozenin nejstarší občanky tohoto domova, paní Valentové.
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27.

Dostali jste se do obtížné situace
a nevíte, na koho se obrátit?

–

K ZDŠ a TJ Baník se ve sportu letos přidala i místní organizace Svazarmu a ČSM. Vážným nedostatkem
ve sportu je u nás pořád nedostatek
dobrovolných cvičitelů a instruktorů. I tak má u nás tělovýchova kladné
výsledky. Základní tělesná výchova
je organizována jen ve škole, kde
cvičí 92 cvičenců. Vedle ZTV cvičí
gymnastický oddíl. Dále je ve škole oddíl sportovních her a šachový
kroužek. Z veřejných akcí byly na
škole uspořádány bruslařské závody
v Hlivicích, přebor ve stolním tenise,
cyklistické závody žáků na Skalkách
a lehkoatletické trojutkání Medlov –
Úsov – Troubelice na hřišti TJ Baník. V trojutkání zvítězil Medlov.
TJ Baník vyvíjela činnost hlavně
v kopané. Oddíl kopané má mužstva
mužů a dorostu. Muži hrají ve 3. třídě. Celkem sehráli 35 zápasů, z toho
22 mistrovských a 13 přátelských
(14 vyhráli, 13 prohráli a 8 remizovali). Muži jsou po první polovině
soutěže na 9. místě. Dorost sehrál 7
mistrovských utkání. Z toho 3 krát
vyhrál a 4 krát prohrál. Po první polovině soutěže jsou dorostenci na 6.
místě. Muži se zúčastnili pohárového turnaje v Hrabové, kde obsadili 2.
místo. Na domácím turnaji o „Hornický kahan“ získali 1. místo. V druhé polovině července byl pro hráče
a příznivce oddílu uspořádán zájezd
na přehradu „Na Bystřičce“, kde
hráči sehráli přátelský zápas se Sokolem Zašová. Vyhráli 5:2. Koncem
roku byl při TJ Baník ustaven šachový odbor, který má dost zájemců.
Hrát bude v II. třídě. V tomto roce
došlo k opravě sokolovny po venkovní stránce nákladem 30 000 Kč.
Do sportovní činnosti se letos zapojila také místní organizace Svazarmu, která poprve uspořádala jízdu
zručnosti na fotbalovém hřišti (1.
Dembický, 2. Bahounek, 3. Smékal). Největším sportovním podnikem letos byly oblastní motocyklové
závody. 20. září je pořádal Svazarm

1964 III.
Uničov pro okresy Olomouc, Šumperk a Bruntál. Diváků se za deště sešlo přes 1 000 a viděli pěkné
boje. Závodilo se ve třídách 175ccm,
250ccm a 500ccm. V třídě 175ccm
zvítězil Michalíček z Krnova, ve třídě 250ccm Mahdal z Dlouhé loučky
a ve třídě 500ccm Vincour z Olomouce.
Tento rok byl jedním z nejvýznamnějších pro místní jednotu požárníků
od počátků své existence. Všechna
družstva (muži, žáci a žačky) získala
v rámci okrsku první místa. V jednotlivcích zvítězil Jaroslav Klabačka z č. 10. Místní jednota požárníků
uspořádala ples a úspěšný zájezd
mladých požárníků do Brna a na Macochu. Za dobrou práci a plnění úkolů byl při členské schůzi 13. prosince
předán místním požárníkům putovní
„Rudý prapor ÚV ČsPO“. Při schůzi
byl předán Rudolfu Dohnalovi čestný odznak „Za příkladnou práci“.
Místní skupina svazu mládeže zahájila, po delší stagnaci, aktivní činnost. JZD uvolnilo na č. 106 místnost. Členové si zajistili vybavení
a úpravu klubovny. V únoru a březnu
se v klubovně hrál stolní tenis. O nedělích se pořádaly taneční odpoledne
při gramofonu. V dubnu uspořádali
svazáčci úspěšnou taneční zábavu. Po srpové taneční zábavě, která
byla nedostatečně zajištěna, nastalo
ve výboru rozladění. Tato krize byla
překonána a u sokolovny bylo vybudováno volejbalové hřiště. Porezignaci předsedy byl v prosinci zvolen
nový výbor v čele s Jarmilou Navrátilovou.
Nově ustavená skupina chovatelů
drobného zvířectva se pěkně uvedla.
Ve dnech 9 – 10. května uspořádala
propagační výstavu drobného zvířectva ve dvoře č. 100 u pana Hlaváčka.
Výstavu navštívilo 930 návštěvníků.
Bylo vystaveno 113 králíků, 58 holubů a 15 voliér drůbeže.
Pavel Pospíšil – kronikář obce
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Olomoucká kancelář organizace
Člověk v tísni o. p. s. poskytuje bezplatné sociální poradenství rodinám
s dětmi i jednotlivcům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a neví
si s ní rady.
S čím se na nás můžete obrátit?
Pokud Vás trápí dluhy, pomůžeme
vám se zorientovat ve vaší situaci,
sepsat splátkový kalendář, odpovědět
na exekuční výzvu, případně napsat
návrh na osobní bankrot.
Dále naše služba nabízí podporu
při vyřizování dávek státní sociální
podpory, hmotné nouze, doprovody
na úřady, asistenci při hledání zaměstnání nebo vhodnějšího bydlení.
Rodinám s dětmi nabízíme pomoc
s rodinným rozpočtem, podpoříme
rodiče a děti ve vzdělávání, v kontaktu se školou a dalšími institucemi.
Jsme terénní služba, což znamená, že
Vás můžeme navštívit i u Vás doma
mimo Olomouc.
Kancelář se nachází v Olomouci na
ulici Litovelská 14. Naše pracovnice
jsou k zastižení na mobilním telefonu
ve všední dny od 8 do 16.30 hodin.
Kontakty:
Bc. Lucie Jirušková – 777 782 078
Lucie Mahrová, DiS. – 778 486 557
Tereza Buchtová – 731 690 966

KURZ
ANGLICKÉHO

JAZYKA
Obec Medlov
edlov
s paní Bendovou nabízí
výuku anglického jazyka
pro občany obce Medlov.
Podle počtu přihlášených
zájemců bude upřesněno
místo a čas výuky.
O případném zájmu se
takového kurzu zúčastnit
nás informujte na tel.:
585 002 506 nebo na
emailové adrese:
podatelna@obecmedlov.cz

Metodický pokyn aneb

CO DO ZÁCHODU NEPATŘÍ!!!!
Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o. jako provozovatel kanalizací a čistíren odpadních vod, vydává tento
metodický pokyn pro uživatele kanalizační sítě. Pro správný a bezporuchový chod kanalizační soustavy a objektů na
ní, se do kanalizace nesmí vypouštět závadné látky, které nejsou odpadními vodami a které způsobují vážné provozní
problémy.
Tzn., že do kanalizace nesmí být odváděny:
 obsahy septiků a žump
 odpady vznikající při chovu dobytka (kejda, silážní šťávy…)
 vlhčené kapesníčky z netkaných textilií
 dámské hygienické potřeby
 vatové tyčinky
 zbytky tuků
Na každém čisticím prostředku, který si zakoupíte do domácnosti, jsou informační značky. Prostředky, které jsou označeny níže uvedenými značkami, se nesmějí vypouštět do kanalizace.

Jak správně nakládat s problematickým odpadem?
 Odpady z kuchyňských drtičů, zbytky potravin - odkládat do kontejnerů na směsný odpad
Fritovací tuky a oleje z kuchyně - v uzavřené nádobě vyhodit do směsného odpadu nebo odevzdat do sběrného dvora
Chemikálie a další nebezpečné látky (staré barvy, ředidla, lepidla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, mazadla, oleje,
zbytky čisticích prostředků, domácí a zahradní chemie, obsah baterií, ropné látky, radioaktivní látky, infekční a karcinogenní, další chemické látky) - odevzdat ve sběrném dvoře
Léky - odevzdat v lékárně
 Veškeré hygienické potřeby (vatové tyčinky, vložky, tampony, papírové dětské pleny, ubrousky obsahující buničinu,
kondomy) - vyhodit do kontejnerů na směsný odpad
Další pevné odpady - odevzdat na příslušných sběrných místech, nebo vyhodit do směsného odpadu

Placená inzerce č. 2/2016

ORTOPEDICKÁ
AMBULANCE MOHELNICE,
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO,
OKRUŽNÍ 10.
MUDR. MATUŠKA JIŘÍ

Prodej a opravy počítačů
Instalace a správa
Windows Serverů, databází, sítí
• okamžité řešení případných problémů
• v případě reklamace zapůjčení náhradních
komponent i celého PC

nabízí:

• Komplexní ortopedickou péči o děti i dospělé.
• Ultrazvukovou diagnostiku nemocí pohybového aparátu
• Regenerační léčbu degenerativních kloubních onemocnění
• Manuální medicínu • Léčbu rázovou vlnou

Milan Kux – výpočetní technika
osobní počítače a počítačové sítě

telefon:
e-mail:
adresa:

737 551 987

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.

Milan.Kux@seznam.cz
Troubelice-Lazce 77, 783 83
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V okénku do fotohistorie Medlova se tentokrát podíváme do roku 1983-1985, a to konkrétně na činnost místní organizace Svazarm
Medlov. V té době zde byl provozován zejména motokros, bikros a střelecký oddíl.
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Florian - inteligentní rozhlas pro rychlou a spolehlivou informovanost všech občanů
Již delší dobu řešíme na obci neustále problémy s bezdrátovým rozhlasem. Jednotlivé úseky „vypadávají“ jako
na běžícím páse a jeho údržba nás v posledních letech
stojí nemalé finanční prostředky. Jen na prahu letošního
roku jsme již do oprav vložili téměř 50.000,- Kč. Tento
stav je trvale neudržitelný a je potřeba přejít k jednoduššímu a spolehlivějšímu řešení. Tím bezesporu je zařízení
Florian a následné zavedení kombinace bezdrátového
a drátového přenosu. Zařízení Florian již máme na obecním úřadě nainstalováno a je plně v provozu. Zbývá tedy
zrekonstruovat vedení rozhlasu. Tento nový systém má
řadu nových funkcí. Umí rozesílat SMS zprávy všem lidem
např. v případech výpadků v dodávkách vody, elektřiny,
blížících se živelných pohromách a o pořádání nejrůznějších akcí v obci. K tomu, aby bylo možno této funkce
účelně využít, potřebujeme ale znát čísla mobilních telefonů. Obracíme se proto na všechny z Vás, kteří o zasílání
informačních SMS zpráv máte zájem, abyste čísla svých

mobilních telefonů nahlásili na podatelně obecního úřadu paní Lence Kořístkové. Následně tato budou uložena
do příslušné databáze a od tohoto okamžiku se prakticky ihned stanete příjemcem našich informačních zpráv.
Věřím, že této služby využijete, protože tak budete mít
zajištěn příjem informací v době, kdy nebudete zrovna
v obci a neuslyšíte tak hlášení místního rozhlasu. Navíc
přejdeme v dohledné době k tomu, že všechna hlášení obecního rozhlasu budou ukládána na internetové
stránky obce a budete si je tak moci kdykoli poslechnout
doma u svého počítače.

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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