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Vážení spoluobčané!
V tomto čísle Medlovského zpravodaje se
můžete inspirovat, jak prožít aktivně dvě
sobotní odpoledne. V minulém roce byla
započata tradice hodového setkání v Hlivicích. Přesně před rokem jsme si mohli
poslechnout cimbálovou muziku, ti odvážnější z nás si s ní i zazpívali.
I letos v Hlivicích na návsi zazní hudba,
v sobotu 11.června od 17:00 zahraje a zazpívá country skupina Hubertus z Uničova.
Nebyl by to ale sportovně amatérský (nebo
amatérsky sportovní) Meteor, aby pro Vás
nepřichystal nějakou tu pohybovou aktivitu.
Inspirováni nedalekým Šternberkem a zcela novým povrchem místní konunikace Na
Ciglu jsme připravili závody do vrchu pro
celou rodinu.
Bude vypsáno několik závodních kategorií.
Pro děti cyklistická, pro muže kolečková,
pro maminky kočárková. Vyzýváme tedy
odvážné malé cyklisty a cyklistky, silné
a vytrvalé muže i pohybuchtivé maminky, aby se nebáli přijet v sobotu 11.června do Hlivic. Na kolech můžou závodit
samozřejmě i dospělí, stejně tak kolečka
může do Ciglu vytlačit i silná žena. Bicykly a kočárky s dítětem si přivezte svoje,
stavební kolečka a kočárek pro maminky, co už miminko nemají, zapůjčíme.
Na pozvánce na druhou akci, slavný Bahňák Cup, si všimněte, prosím, hlavně termínu. Turnaj se uskuteční v sobotu 2. července,což je datum odlišné od údaje v Obecním kalendáři.
Na setkání s Vámi v co největším počtu
se za Meteor Hlivice těší Alexandr Pavelka.

KÁCENÍ MÁJE
POZOR ZMĚNA!!!!
ZAHÁJENÍ

11. 6. 2016 ve 1400
POHOSTINSTVÍ OBECNÍ DŮM MEDLOV
TÍMTO VÁS VŠECHNY SRDEČNĚ ZVEME KE KÁCENÍ MÁJE,
POSEZENÍ A PŘIVÍTÁNÍ PĚKNÉHO POČASÍ.
PŘIPRAVENÉ MÁME BOHATÉ OBČERSTVENÍ, SOUTĚŽE A JINÉ.
PŘIJĎTE SE POBAVIT S DOBROU NÁLADOU
K POSLECHU I K TANCI HRAJE SKUPINA O STO ŠEST
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V sobotu 28. května 2016 pořádal Spolek rodičů a přátel při ZŠ
a MŠ v Medlově ve spolupráci s obcí Medlov dětský den, který
bývá každý rok hojně navštěvován nejen dětmi z Medlova, ale
i ze širokého okolí. Velmi nás těší zájem o dětský den. Letos byla
dokonce překonána hranice počtu návštěvnosti 200 dětí! Nemalou zásluhu na tom mají jistě atrakce, které přilákají velký počet
dětí. Děti si mohly zaskotačit na skákacím hradu, vyzkoušet si
aquazorbing či novou atrakci nazvanou „moucha“, která byla
velkým lákadlem hlavně pro větší děti. Během dne bylo k dispozici 6 soutěžních disciplín, za které si děti odnesly sladké nebo
věcné odměny, malování na obličej a modelování balonků. Dále
si děti mohly vyzkoušet airsoft střelbu a prohlédnout si sanitku záchranné služby, hasičské auto s profesionálním vybavením
a vnitřek kaminonu od společnosti Autodoprava Kamtrans. Prog
ram dětského dne zpestřilo vystoupení „myšiček“ a paní učitelek
s autem zn. Mitshubishi z medlovské mateřské školy.
Celé odpoledne se na areálu ozýval dětský smích a linula se vůně
z pečené kýty, makrel a cigára. Každé dítě dostalo párek v rohlí-

ku, buchtu, jablíčko a minerálku.
Svou odvahu děti prokázaly v pěvecké soutěži Slavíček. Soutěžilo se ve dvou disciplínách-předškolní a školní děti. Tři nejlepší
zpěváčci získali cenu. Velký potlesk a obdiv si zasloužili všichni
přihlášení. Byla vyhlášena i kategorie pro dospělé, ale pro nezájem se neuskutečnila. Že by se rodiče báli? Tak třeba příště…
Na organizaci dětského dne se podíleli také SDH Medlov, TJ
Medlov, Myslivecké sdružení, AMK Medlov a SK Králová, kterým za pomoc moc děkujeme. Další velký dík patří našim sponzorům za ﬁnanční a věcné dary.
Závěrem bychom chtěly poděkovat především rodičům, kteří se
podíleli na přípravě a na průběhu dětského dne. Každá pomoc je
vítána a ceněna. A pokud se nás na přípravu a organizaci dětského dne najde příští rok víc, tak můžeme den pro děti udělat ještě
hezčí a zábavnější.
Těšíme se zase za rok na viděnou!
Božena Nerušilová a Jitka Vágnerová
SRPŠ při ZŠ a MŠ v Medlově
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Tak Kanada se nám blíží (teda zatím jenom ta česká, na tu
opravdovou budeme muset ještě našetřit) a my jsme se dohodli,
že jednu předsváteční sobotu uděláme malé soustředění a něco
najezdíme, abychom byli na hlavní akci v kondici. Návrhů kam
se pojede, padalo hodně. Nakonec zvítězila varianta «Údolí Tiché Orlice“, jelikož nás k němu vázal rest z velikonočního výletu, kdy jsme nenavštívili zříceninu hradu Lanšperka, což měl být
nejvyšší bod tohoto výletu.

a to průjezdem Naučné stezky a přírodního parku Lanškrounské
rybníky, která se rozkládá západně od Lanškrouna. Je součástí
příměstské rekreační zóny areálu přírodního koupaliště u rybníku Dlouhý. Skutečná nádhera.

Železniční muzeum Lupěnné

Po krátkém odpočinutí v místní restauraci jsme vyrazili do
druhé poloviny výletu, který měl vyvrcholit jízdou po bývalém
železničním valu v okolí Moravské Sázavy. Než jsme se ale dostali do obce Hoštejn, čekala nás celkem náročná jízda otevřenou krajinou proti větru v okolí Tátenice. Vše jsme však zvládli
a tak nic nestálo v cestě po naučné stezce, na opuštěném tělese
dráhy, která nás dovedla do železničního skanzenu u obce Lupěné. Zde stála parní lokomotiva, která si jasně říkala o společnou fotograﬁi. No a po průjezdu Zábřehem jsme, přes Leštinu a Dubicko, nabrali směr domů. Závěr jsme si ještě zpestřili
malou horskou prémií «medlovské vrchoviny» u obce Zadní
Újezd a vyjeli na kopec Holubice. Pak už jen cíl v obci Medlov.
O to, kolik jsme najeli kilometrů, tady nešlo, důležitá byla
příjemně strávená sobota v okruhu známých. No a co říci závěrem, snad jen zvolání: „Kanado, máš se na co těšit“

Zřícenina hradu Lanšperk

Start byl naplánován od železniční stanice v Ústí nad Orlicí.
Po doporučení známých jsme ho přeložili do nedaleké Chocně,
kde je také začátek cyklostezky č. 18 Choceň - Letohrad. Cyklostezky mají velmi kvalitní hladký povrch, jsou široké 2,5 – 3
metry a z převážné části vedou podél řeky Tiché Orlice, ve stínu
lesního porostu a v blízkosti železniční trati. Na trase jsou odpočívadla vybavená mobiliářem a informačními tabulemi. Trasa je
nenáročná, s minimálním převýšením. Jelikož jsme potřebovali natrénovat, opustili jsme v obci Lanšperk tuto pohodu a začali nabírat výškové převýšení. Po zdolání vrcholu etapy, jsme
si vyzkoušeli také terén a to při sjezdu ve směru na Lanškroun.
Fantastická stezka u výjezdu u obce Dolní Dobruč, tam by měli
s průjezdem problémy i jiní borci, dokonce i na horských kolech! Po zásluze jsme byli odměněni při vjezdu do Lanškrouna

P

Hynek Urban – Spolek Turisté Medlov

29.

–

Výbor žen byl v letošním roce aktivní. I když schůzová činnost byla slabší, ostatní činnost byla dobrá. Pro děti uspořádal
dětský maškarní karneval, dále dvě taneční zábavy. S JZD spolupořádal oslavu Mezinárodního dne žen. Dále členky splnily
závazek k 20 výročí osvobození, obdělat 3ha cukrovky. Dále odpracovaly 100 hodin na úpravě parku u pomníku padlých. Pochvalu si také zaslouží za to, že nezapomínají na naše staré spoluobčany a konají u nich přátelské návštěvy.
Mateřskou školu navštěvovalo v letošním roce 30 dětí.
V době hlavních polních prací se zřizuje ještě další oddělení,
kde pracuje síla placená JZD. Zdravotní stav dětí byl po celý rok
dobrý. V letošním roce došlo v mateřské škole k výměně podlah
v dalších 2 místnostech. Bohužel práce nebyla dokončena, neboť
na beton nebylo dodané slíbené linoleum. Od 1. května bylo ve
stravovně rozšířeno vaření pro mateřskou školu v Králové, kam
se obědy posílají poledním autobusem. Prázdné nádoby se vracejí ranním autobusem zpět.
ZDŠ měla v tomto roce 12 tříd s 300 žáky. Učitelský sbor
zůstal skoro beze změn. Následkem snížení počtu tříd o jednu

1965 – III.

třídu, odešly učitelky Hallanová a Zaoralová. Učitelský sbor se
aktivně zapojil do veřejného života. Řediteli školy Jaroslavu
Šenkovi bylo uděleno čestné uznání ONV v Olomouci, učitelce Svatavě Lebedové byla udělena peněžitá odměna za dobrou
práci ve škole a mimo školu. I v tomto roce se pokračovalo ve
zlepšování stavu ve školách. Na II. stupni byla nákladem 14 000
Kč vybudována dílna a před školou byl upraven parčík se stožáry
na vlajky. Po stránce chování dosahuje škola dobrých výsledků
a její absolventi se dobře zapojují do pracovního procesu. Jako
jiná léta i letos se žáci dobře zapojili do pomoci JZD při sběru
brambor, trhání fazolí a při cukrovce. Celkem 47 žáků mělo vyznamenání, 19 žáků propadlo, 95 žákům byly uděleny pochvaly. V uplynulém roce vyšlo školu 58 žáků. Přijímací zkoušky na
střední školy složili žáci velmi dobře. Na studia se přihlásilo 12
žáků, do zemědělství 15 žáků, další žáci šli studovat strojírenské,
slévačské a stavební obory.
Kulturní a společenský život byl letos zaměřen na zajištění
oslav k 20. výročí osvobození naší vlasti a k zapojení do soutěže
pokračování na str. 5

4

tavy měli učitelé II. stupně a z nich největší s. Eva Citovecká.
K záslužné akci OB patří vydání pamětní brožůrky „Tak plynul
čas“, kterou napsal ředitel školy Jaroslav Šenk. Ve 14 kapitolách
je tu zachyceno osvobození, osídlení, vývoj zemědělství, sociální
změny, rozvoj školství a kultury, tělovýchovy a sportu, společenský život, vývoj dolování a jiné. Po výtvarné stránce byla kniha
ilustrována kresbami pana Josefa Lebedy, účetního JZD. Díky
MNV došlo ke zlepšení vzhledu místností OB. Odstraněny byly
dřevěné podlahy, pořízena byla 3 okna, čímž získaly místnosti
na světlosti. Zakoupeny byly 3 obrazy a dlaždice na vydláždění
chodníku ke schodišti. Členové Svazarmu vyrobili bránu. Bohužel ČsČK jí dosud nepostavil, ačkoliv se k tomu zavázal.
Provoz kina byl po celý rok plynulý a kino celkem plnilo svoji zábavnou a vzdělávací funkci pro mládež a dospělé. Celkem
bylo naplánováno 208 představení. Nakonec se uskutečnilo 207
představení, která navštívilo 12 587 diváků (plán 11 400). Plán
tržeb, který byl 21 000 Kč, byl značně překročen. Celkem bylo
dosaženo tržeb 28 356 Kč. Nejúspěšnějšími ﬁlmy byly: Vinetou,
Sedm statečných, Pyšná princezna, Limonádový Joe, Kdyby tisíc
klarinetů, Perný den, Rudý gentleman, Starci na chmelu. Bylo by
si přát jen, aby se chování některých diváků zlepšilo.

dokončení ze str. 4

o vzornou obec. Celoroční plán předpokládal 78 akcí. Uskutečněno bylo 76 akcí. Z nejvýznamnějších akcí to byly oslavy 1.
máje, oslavy osvobození vlasti, MDŽ, taneční zábavy, výstavy
a přednáškové kurzy.
Také činnost Osvětové besedy se v letošním roce zaměřila
na zajištění akcí k 20. výročí osvobození vlasti a také na zlepšení
prostředí v místnostech Osvětové besedy. Významným organizátorským podnikem byla výstava k 20. výročí osvobození, která
se konala od 1 – 10. 5. 1965 v místnostech OB. Obě klubovní
místnosti byly zaplněny expozicemi JZD, MNV, Rudných dolů.
ZDŠ, TJ Baník, ČsPO, ČSM, ČsČK. JZD na velkých grafech
ukázalo své výnosy, růst příjmů a výdajů. Pod nimi mělo ukázky
zeleniny, brambor a cukrovky. Pěkný koutek tvořila expozice RD
Barbora, kde byly na panelu fotograﬁe nejlepších pracovníků, fotograﬁe pracovišť, ukázky železné rudy a ukázky sbíječky, kahanu a ochranné přilby. MNV vystavoval graf činnosti, fotograﬁe
předsedů od roku 1945 a kroniky. Největší pozornost budila kronika narozených s barevnými ilustracemi. Rovněž každá další expozice poskytovala něco zajímavého, ať už to byly medaile z války, fotograﬁe s Terezína, Dukly, Svidníku, Lidic nebo diplomy
a čestná uznání. TJ Baník vystavil fotograﬁe místních spartakiád,
ceny a poháry z fotbalových turnajů. Velký podíl na úspěchu výs-

Pokračování v příštím čísle
Pavel Pospíšil – kronikář obce

Placená inzerce č. 5/2016

Prodej a opravy
počítačů

NEŘEŠ TO!
OPRAV TO!

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

NIC NEŘEŠTE A OPRAVTE S NÁMI
SVŮJ DŮM BEZ KAČKY NAVÍC

uspornaobec.cz

Milan Kux – výpočetní technika

KOTLÍKOVÉ DOTACE
ZA JIS TÍME VYŘÍZENÍ
ZELENOU ÚSPORÁM
A DOTACE NA NOVOU

osobní počítače a počítačové sítě

telefon: 737 551 987

Pište, volejte, ptejte se…

e-mail:
adresa:

MICHAL KUX /Obchodně technický poradce
777 911 106 — kux@kralovska.cz
ING. MICHAELA MÜLLEROVÁ
Manažer EUO
777 911 109 — mullerova@kralovska.cz

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

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA
Obec Medlov s paní Bendovou nabízí výuku anglického jazyka pro občany obce Medlov.
ov.
Podle počtu přihlášených zájemců bude upřesněno místo a čas výuky. Kurz bude
zahájen v září 2016. Informace na: podatelna@obecmedlov.cz nebo tel.: 585 002 506.
06.
5

* * * *

RADNICE

* * * *

Svoz plastového odpadu proběhne 5. 7. 2016. 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.

* * * *

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
Dembická Gertruda
Kuďousková Jaroslava
Solovská Karla
Rusnáková Marie
Vrzalová Marie
Juráš Josef
Hájek Antonín
Hüblová Anna

Medlov
Medlov
Medlov
Zadní Újezd
Medlov
Medlov
Králová
Hlivic

:
90 let
89 let
89 let
89 let
83 let
80 let
79 let
78 let

Majerová Slavomíra
Smyčková Anežka
Urbanová Františka
Kašpar Jan
Macejko Ján
Ženožička Václav
Štefková Libuše
Červenka Václav

Medlov
Medlov
Hlivice
Medlov
Hlivice
Králová
Králová
Hlivice

78 let
76 let
73 let
73 let
72 let
71 let
70 let
70 let

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

Ú

: Opustil nás pan Stanislav Hübl z Hlivic. Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

* * * *

KULTURA * * * *

Milé babičky, maminky, tetičky,
slečny, ale i třeba pánové jakéhokoli věku!
Kulturní komise obce Medlov opět po roce vyhlašuje

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ
HODOVÝ KOLÁČ!
Nebojte se, připojte se!

Letos máme připraveny dvě kategorie.
Hlavní kategorie - o nejlepší hodový koláč - budou
vyhlášeni tři vítězové - pohár a první cena je 1000 Kč.
Zvláštní kategorie pro dětské kuchaře do 18-ti let - jakýkoli slaný
či sladký výrobek na téma Medlovské hody - může jít o zákusek,
dezert, slaný výrobek, zkrátka cokoli, co se dá sníst.
Tři nejlepší výrobky odměníme medailí a drobnými cenami.
Poté bude vyhlášená cena starosty obce - pan starosta vybere
výrobek jeho oku a chuti nejvíc lahodící.

Zájemci ozvěte se na telefon
paní Veroniky Zahradníčkové 731 186 248 nebo
na e-mail: Zahradnickova.V@seznam.cz
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Již druhým rokem se žáci 9. tříd, kteří mají zájem o studium na střední škole, museli zúčastnit v dubnu didaktických testů z českého
jazyka a matematiky. Další týden proběhly klasické přijímací zkoušky. Žáci hlásící se na učební obor byli přijati bez přijímacích
zkoušek. Po nepatrných komplikacích se nakonec úspěšně dostali na vysněné obory i všichni budoucí „maturanti“. Popřejme jim tedy
hodně štěstí a vytrvalosti do dalšího studia.
Mgr. Hana Heinzová

KOČKY V úterý 3. května se děti ze 3., 4. a 5. třídy zúčastnily vystoupení, které si připravil Taneční obor Základní umělecké školy v Uničově.
Jednalo se o taneční příběh na motivy známého muzikálu CATS, který složil A. L. Webber. Před námi se začal odvíjet pohádkový
příběh plný fantazie, který vypráví o pravidelném setkání koček na bále, kde vyvolená kočka získává možnost dalšího života. Každá z koček se snaží být tou vyvolenou, a tak jsme v průběhu představení poznali mnoho kočičích hrdinů rozličných charakterů.
Obdivovali jsme malé i větší tanečnice, jak dokáží pohybem vyjádřit příběh a zvládnout náročnou choreograﬁi během hodinového
představení. Taneční obor navštěvují i některé dívky naší školy, proto jsme se zaujetím sledovali jejich taneční umění a odměnili jsme
je velkým potleskem.
Mgr. Jarmila Smyčková

R
Dne 4. 5. 2016 na naší škole proběhla již tradiční recitační soutěž 1. stupně. Všichni se na
soutěž pilně připravovali už několik týdnů dopředu. Zazněly jak básně slavných klasiků, tak
méně známých autorů i básně z domácí tvorby. Pro děti byly nachystány zajímavé ceny
a diplomy. Soutěžilo se ve třech kategoriích.
V první kategorii (1. třída) si vítězství odnesla
Noemi Smyčková, na 2. místě se umístil Vojta
Nerušil a 3. místo patřilo Marušce Běhůnkové.
Druhou kategorii tvořili žáci 2. a 3. třídy. Zde
se na 1. místě umístila Terezka Smyčková (3.
tř.), na 2. místě Lucinka Tomanová (2. tř.) a 3.
místo vybojoval Silva Jurek (2. tř.).
Poslední kategorií byli žáci nejstarší (4. a 5. třída). Tady 1. místo získal Lukáš Lacko
(5. tř.), 2. místo porota udělila Natálce Juráňové (4. tř.) a 3. místo si za svůj podařený
přednes odnesl Michal Toman (5. tř.). Všechny účinkující děti dostaly malou sladkost
a s dobrou náladou jsme se rozešli do svých tříd.
Mgr. Barbora Vanková

7

700.

K

IV.

I v naší škole jsme si připomněli významnou osobnost českých dějin - českého krále Karla IV. a jeho letošní výročí - 700 let od jeho
narození. Děti z 5. třídy mu v rámci slohového vyučování napsaly dopis: „Milý Karle IV., zdravíme Vás z 21. století. Sice jsme Vás
nikdy neviděli, ale ve škole se o Vás učíme. I v televizi se o Vás pořád mluví. Rádi bychom zašli do minulosti, abychom Vás pozdravili.
Chtěli bychom Vám popřát všechno nejlepší k narozeninám. Máte už 700 let a to je hodně. To byste se divil, kolik už toho lidé vynalezli, např. auta, mobily, elektřinu a tak dál. Dnes už nemáme krále, ale prezidenta. Jsme také dobří v hokeji, ale Vy vlastně nevíte, co
to je hokej... Děkujeme za všechno, co jste tady postavil. Karlštejn se Vám povedl, i Karlova univerzita je dobrá a Karlův most ještě
drží. Vážně je postavený i z vajíček? Moc nás to zajímá. Je škoda, že jste byl v Praze a ne v Medlově. Nechtěl byste přijet k nám do
školy a říct nám, jak se Vám kralovalo a jak to ve Vaší době vypadalo? Dokonce jste měl 4 manželky a 11 dětí, to je teda dost. Prý
jste uměl 5 jazyků, my se učíme angličtinu a to zatím stačí. 14. června jedeme se třídou do Prahy na výlet a podíváme se na památky,
které jste nechal vybudovat. Moc se těšíme. Vůbec netušíme, jak jste to všechno mohl vymyslet a dát postavit. To je všechno, co jsme
Vám chtěli říct. Jsme moc rádi, že jste byl náš král a že jste žil. S pozdravem žáci 5. třídy, ZŠ Medlov.“
Mgr. Jarmila Smyčková

Č
Pravidelně každý rok odjíždějí čtvrťáci na dopravní
hřiště v Uničově, kde usilují o získání Průkazu cyklisty.
V tomto školním roce bude všem žákům 10 let, a tak
se stanou účastníky silničního provozu. Na dopravním hřišti se žáci seznamují s problémy na pozemní
komunikaci, procvičují si dopravní značky a dopravní situace. První návštěva proběhla 27. dubna, druhá

19. května a poslední se uskuteční 2. června, zde
získají již zmíněný Průkaz cyklisty. Lukáš Krejzlík popsal první návštěvu dopravního hřiště takto:
„Ve středu 27.4. 2016 jsme jeli na dopravní hřiště v Uničově. (…) Na hřišti byl nový vlak a světla,
která měla upozornit na jeho přítomnost, ale vlak
se nehýbal. Byla to škoda. Začalo pršet a my jsme
museli odejít do DDM (Vily Terezy). Tam jsme pracovali na interaktivní tabuli. Bylo to hodně zábavné
a naučné….“
Hana Labonková
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V půlce června čekají všechny třídy vysněné školní výlety. První, třetí a sedmá třída navštíví hrad Bouzov, druháci zamíří na hrad
Buchlov a do archeoskanzenu Modrá u Velehradu. Na čtvrťáky čeká celodenní výlet po Brně, páťáci zase, stejně jako 8. třída, poznají
krásy našeho hlavního města. Šestá třída se pojede vzdělávat do ekocentra Sluňákov. A nakonec naše nejstarší, deváťáky, čeká tajný
výlet. Přejeme všem krásné počasí, mnoho zábavy i nových poznatků a také utužení třídního kolektivu díky společným zážitkům!
Mgr. Jitka Zíková

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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