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Vrtochy letošní zimy neznají mezí. Po velmi mírné zimě jsme již v měsíci únoru zahájili přestavbu bývalé budovy obecního úřadu
na reprezentativnější budovy naší knihovny
a nově vybudovaného muzea (ukázka rozsahu
opravy je zachycena na přiložených fotograﬁích). Práce však bylo nutno přerušit z důvodu
velkých mrazů, s kterými počítal jen málokdo.
Paní Zima nás tak opět přesvědčila, že v březnu
s ní musíme stále počítat. Škoda jen, že nepřišla
nějaká ta sněhová nadílka, která by tento zimní čas dokreslila a umožnila našim nejmenších
provozovat zimní sporty.
V úterý 13. 3. 2018 bude Zastupitelstvo
obce Medlov schvalovat rozpočet na rok 2018.
Již dnes však lze říci, že nás čeká perný rok.
Vše je nutno stihnout a dokončit oproti letům
minulým dříve, protože mandát nás zastupitelů
končí právě v říjnu, kdy se konají volby pro další volební období.

A co je nového na obecním úřadě? Došlo k obměně na úseku veřejné zeleně. Naše řady opustil vedoucí tohoto úseku pan Kamil
Dlouhý, který požádal o rozvázání pracovního poměru na základě vlastní žádosti. Nově
byl na tuto pozici vybrán pan Miroslav
Bittner. Tato oblast má v současné době tři
stálé pracovníky a od měsíce dubna bude
opět posilněna dalšími třemi pracovníky na
přechodnou dobu z úřadu práce. Prioritou
tohoto úseku bude zlepšit údržbu o veřejnou zeleň ve všech částech obcí, včetně
květinové výzdoby. I v letošním roce se
zaměříme na ořezy a kácení stromů, které
mohou ohrozit životy občanů.
Jak jsme Vám slíbili, bude i v naší obci
od letošního roku skládka zajišťovat svoz
bioodpadu. Popelnice jsou již připraveny
k distribuci. V současné době již připravujeme smlouvy na jejich odběr a o podmínkách (termínu) jejich vyzvednutí budete
brzy informováni prostřednictvím obecního rozhlasu.
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Dle § 92 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, svolává starosta obce 19. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Medlov v úterý dne 13. 3. 2018
v 17:00 hod., které se bude konat v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Medlově. Hlavním programem jednání bude:
- Zpráva kontrolního výboru - návrh Plánu kontrol pro rok 2018
- Zpráva ﬁnančního výboru k návrhu rozpočtu obce Medlov na
rok 2018
- Rozpočet obce Medlov na rok 2018

Pracovnice ﬁnančního úřadu budou ve čtvrtek dne 15. března
2018 přijímat vyplněná Přiznání k dani z příjmu fyzických
osob za rok 2017 v malém sále uničovského kina 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.

- Účetní závěrka obce Medlov sestavená ke dni 31.12.2017
- Rozšíření účelu práva stavby zatěžující pozemek parc. č. 374/3
v katastrálním území Zadní Újezd
- Změna Pravidel pro čerpání beneﬁtů pracovníky Obecního
úřadu Medlov, uvolněným členem zastupitelstva a neuvolněným
starostou obce

Svoz plastového odpadu proběhne v úterý
dne 13. 3. 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.

- Smlouvy o zřízení věcného práva stavby a smlouvy o budoucí smlouvě kupní k pozemkům na výstavbu rodinných domků
v Medlově
- Koupě pozemku parc.č. 226/2 v katastrálním území Králová
- Záměr prodeje pozemku parc.č. 553/3 v katastrálním území
Medlov u Uničova
- Směna pozemků s LESY ČR, a.s. v katastrálním území Medlov u Uničova, Zadní Újezd a Králová
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

V Ý B Ě R P O P L AT K Ů P R O R O K 2 0 1 8
Poplatek TDO

Poplatek ze psů

výše poplatku je po schválení Zastupitelstvem
obce Medlov 330,-Kč na osobu.
Poplatek bude vybírán na celý rok 2018.

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 do konce měsíce
ledna nahlásili na obecním úřadě jakékoli
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 nelze hradit na splátky !
Poplatek je splatný
do 30. 6. 2018.

Poplatek je splatný do 31. 3. 2018.
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Poplatek hřbitovní je splatný do 31. 3. 2018 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.
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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:
1337 – 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 – 025
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:

1337 01 0 199
1341 01 00 22
1337 02 00 11
1341 03 00 76
1337 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.
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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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SPOLEČENSKÁ KRONIKA * * * *

J
Vytřísal Josef
Prenerová Miloslava
Mrňková Marie
Macejková Marta
Kubilková Věra
Klabačková Františka
Klaban Josef

91 let
90 let
83 let
80 let
77 let
77 let
74 let

Králová
Zadní Újezd
Medlov
Medlov
Zadní Újezd
Medlov
Medlov

Žabíčková Libuše
Teplíková Marie
Smrčková Waltrauda
Búšfyová Marie
Havlíčková Bohumila
Smolíková Zdenka
Pytlíčková Helena

73 let
73 let
73 let
72 let
72 let
71 let
70 let

Medlov
Medlov
Medlov
Králová
Medlov
Králová
Medlov

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

* * * *

KULTURA * * * *

KULTURNÍ KOMISE OBCE MEDLOV pro děti i dospělé připravila již tradiční

Velikonoční dílničku

sobota 24. 3. 2018 od 15 hodin v sále Obecního domu Medlov
Přijďte si vyzkoušet pletení pomlázky z vrbového proutí • zdobení kraslic
barevným voskem • výrobu velikonočních dekorací (zajíčci, kuřátka, věnečky).
N a s e t k á n í s Vá m i s e t ě š í p o ř a d a t e l é
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O pololetních prázdninách jsem se svými čtyřmi kamarády
uspořádala třídenní výlet do Prahy pro děti ze Základní školy
v Medlově a mladé hasiče z Uničova. Každoročně tam pořádá
spolek Pionýr akci nazvanou Ledová Praha. Je to akce pro dětské kolektivy a rodiny s dětmi, zaměřená na návštěvu mnoha
muzeí a různých institucí v hlavním městě. Našeho výletu se
zúčastnilo celkem 29 dětí. Do Prahy jsme vyrazili Regiojetem
z Červenky. Po příjezdu jsme se jeli ubytovat do základní školy
v Praze 4 a vyrazili do velkoměsta. Během víkendu jsme
navštívili Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, výstavu
k nejnovější pohádce Zdeňka Trošky Čertoviny v Barrandovských
ateliérech, spojenou s prohlídkou rekvizit z mnoha pohádek
a ﬁlmů a návštěvou kostymérny, kde si děti mohly kostýmy
i vyzkoušet. Dále jsme byli v nové budově Národního muzea
na výstavě Noemova Archa a Světlo a tma. Pokračovali jsme

do policejního muzea, kde si děti vyzkoušely spoustu věcí z práce
policie a zhlédly ukázku zásahu zadržení pachatele. Sobotu jsme
zakončili výjezdem lanovkou na Petřín. Šli jsme zahradami na
Loretánské náměstí, prohlédli si večerní Pražský hrad, Katedrálu svatého Víta, Zlatou uličku a po zámeckých schodech sešli
okolo kostela svatého Mikuláše na Malou stranu přes Čertovku až na Karlův most. V neděli jsme výlet zakončili návštěvou
PragoFFestu, kde byly desítky stolů s deskovými a karetními
hrami, desítky počítačů, konzolí, dále hudební a ﬁgurkové hry
a další zábava. A protože vše má svůj konec, i my jsme vyrazili zpět k domovu. Dětem se akce moc líbila, všichni se vrátili
krásně unavení a plní zážitků. Moc děkujeme SRPŠ Medlov
za příspěvek na dopravu pro děti ze školy a rodičům za projevené díky a nádhernou květinu, kterou mne opravdu přivedli
do rozpaků. Nezbývá než se těšit na příští pololetní prázdniny.
Věra Machačová

D
SRPŠ při ZŠ a MŠ v Medlově uspořádal maškarní ples, který se konal v sobotu 10. 2. 2018 v prostorách
obecního domu. Letos byl ples v duchu pirátů, kdy hlavní program zajistil pan Ivo Opletal a jeho pirátky.
Již první písničkou si získali spoustu malých tanečníků a vše postupně prolínaly soutěže a hry. Děti takto
získávaly spoustu sladkostí. Pohoštění nechybělo ani na stolech, kde byly pro děti nachystané pečené
buchtičky a nazdobené perníčky.
Každým rokem jsou masky dětí krásnější a nápaditější. Ivo Opletal a jeho pirátky v rámci svého
programu vytvořili promenádu masek, při které jsme masky dětí mohli všichni obdivovat. Moc nás těší,
když vidíme, že stále více dětí chodí v maskách, které jsou tak úžasné. Proto byly letos odměněny všechny
děti, které přišly v masce balíčkem gumových medvídků. Pevně věříme, že se děti skvěle zabavily a rodiče
či prarodiče si mohli posedět u kávy a jiného občerstvení, které si mohli zakoupit. Uvažujeme, že bychom
do budoucna umožnili zakoupení i nějakých malých zákusků a to např. ke kávě či jen tak na chuť.
Díky našim sponzorům jsme mohli pro děti připravit spoustu krásných cen. Každý, kdo si zakoupil
obálku s losy, získal nějakou cenu, tedy „okamžitou výhru“. Tímto si každé dítě z maškarního plesu
odneslo nejen krásné zážitky, ale také svou výherní cenu. Také nechyběla hlavní slosovatelná tombola
s hodnotnými cenami.
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Touto cestou bychom chtěli vyjádřit velké poděkování našim sponzorům, za jejich ﬁnanční i hodnotné věcné dary. Díky nim, si můžeme dovolit nejen pořídit dary, ale také občerstvení na stoly i skvělou zábavu. Jmenný seznam sponzorů byl k dispozici přímo u vstupu.
Obrovské díky patří také obětavým rodičům, kteří se podíleli na přípravě i celkové organizaci plesu. Bez těchto rodičů, by akce
nemohla být zrealizována.
Zároveň vás všechny zveme na Pálení čarodějnic, které se konají v pondělí 30.4.2018 na Skalkách v Medlově. Přijďte tímto
s námi přivítat jaro a užít si doufejme prvních slunečních paprsků.
Iva Vachutková za Spolek rodičů a přátel při ZŠ a MŠ v Medlově

O
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Pomalu se stává tradicí, že se začátkem února vydáme do Velkých Opatovic na turistický pochod
„Opatovské šmajd“, který pořádají turisté z KČT Malá Haná. Letos, 10. února, jsme se do Velkých
Opatovic vydali již po čtvrté. Po velkém zájmu o zájezd na „Zimní pochod SDH Bouzov“, jsme se
opět rozhodli vypravit z Medlova autobus. Zájem nás nezklamal. I když některé stabilní účastníky
našich akcí skolila
chřipka, vyjelo na
turistický pochod
32 turistů. Potěšitelné je, že naše akce oslovují turisty všech věkových
skupin. Věková skladba účastníků je opravdu různá.
Od 18 let až po ……… Ne, ne, ne, nečekejte, že vám
prozradíme věk našich nejstarších účastnic. Nesluší
se přece sdělovat věk zralých dam, které s námi jezdí
na turistické akce. Jsme však rádi, že jsou součástí
našeho kolektivu.
Velké Opatovice se nachází v centru mikroregionu Malá Haná, což je oblast na pomezí Čech a Moravy. Krajinu zdobí drsná Drahanská vrchovina, Boskovická brázda i Podorlická pahorkatina. Letos pořadatelé
změnili trasy a na poslední chvíli přidali ještě kratší varianty, tak aby uspokojili široké spektrum turistů.
Po zaregistrování, na startu v místní sokolovně,
se účastníci našeho zájezdu rozdělili na několik skupin, které si pak vybraly trasy dlouhé 10 a 17 km. Obě trasy vedly k Jevíčku
souběžně. Od sokolovny se vycházelo směrem k přehradě Smolná. Tuto přehradu jsme navštívili už v minulosti, ale tentokrát byla
přehrada vypuštěná a tak mohlo vzniknout raritní foto na místním molu. První stoupání vedlo od přehrady po červené turistické
značce na Červený kopec, kde nás čekali dvě pietní místa. Tím prvním byl pomník letecké katastrofy z padesátých let minulého
století a tím druhým, při sestupu, byl pomník obětem napoleonského tažení. V poklidu jsme pak došli až k Jevíčku, kde nás čekal
5

pokračování na str. 6

jeden z mnoha mostů „ Hitlerovy nedokončené dálnice“, které se v oblasti nachází. Zde došlo k rozdělení tras. Trasa dlouhá 10 km pokračovala do Jevíčka,
a trasa délky 17 km pokračovala po žluté turistické
značce směrem na Zadní Arnoštov. Tato část krajiny
je nám už známá z minulého roku, kdy jsme ji navštívili v rámci cyklovýletu Svitavy - Medlov. Před
druhým stoupáním jsme prošli kolem osamoceného
hřbitovního kostelíku sv. Bartoloměje, jehož historie
sahá až do 13 nebo 14 století. K tomuto místu se samozřejmě pojí mnoho pověstí, což nám připomínaly
informační tabule s obrázky a zajímavým příběhem.
Hned za kostelíkem, těsně před vstupem do lesa se
nacházelo první vyhlídkové místo s výhledem na vrcholy Drahanské vrchoviny a město Jevíčko. Ten den
nám počasí přineslo i trochu sněhu a tak cesta lesem,
na rozdíl od lednového výletu na Sovinec, nebyla
tak bahnitá a tím mnohem příjemnější. Trochu jsme
měli obavy z přechodu na zelenou turistickou, ale to
se ukázalo jako zbytečná starost. Pořadatelé zvládli
značení na velkou jedničku s pochvalou. Zanedlouho se naše skupina ocitla v obci Víska u Jevíčka, před požární zbrojnicí s vysokou
věží a nedalekou zvonicí. Naštěstí zde byla také první kontrola, kde jsme v teple místní hospůdky, načerpali nové síly do dalšího pokračování. Moc to nakonec nebylo potřeba. Cesta do Jevíčka už byla totiž poklidná. V Jevíčku další „povinné“ foto před místní věží,
za kterou se nacházela druhá kontrola. Při razítkování jsme se dozvěděli, že Veronika Vítková vybojovala pro naši vlast, na právě
probíhající olympiádě, první medaili a tak se nám šlo do cíle ještě trochu veseleji. Z Jevíčka s námi šli také turisté, kteří si vybrali
trasu dlouhou 10 km. Obě trasy šly opět souběžně. Hned za Jevíčkem nás čekal další z mostů nedokončené dálnice a kousek za ním
již byla přehrada Smolná, kolem které jsme procházeli ráno. Od přehrady pak trasa pokračovala stejnou cestou jako ráno. V sokolovně
na některé čekal i vysněný smažený řízek s bramborovým salátem, který je na tomto pochodu tradičním občerstvením. Byl výborný, což
jenom umocňovalo dobrý pocit z návštěvy tohoto pochodu.
Co říct závěrem? Ti co nebyli a je jim po přečtení naší krátké reportáže líto, že s námi nejeli, nezoufejte. Už na začátek května
plánujeme cyklovýlet touto krajinou. Pokud nejste fandy jízdy na kole, nevadí. Pro turisty v červnu vypravíme autobus na turistický
pochod „Konické štrapáce“, jehož trasy nás také zavedou, z části, do regionu Malá Haná. Akcí však připravujeme více. Stačí sledovat
naše internetové stránky turistemedlov.cz a přidat se k nám.
Hynek Urban, Pavel Pospíšil

SPOLEK TURISTÉ MEDLOV,
ve spolupráci s obcí MEDLOV,
pořádá 17. března 2018 turistický

JOSEFOVSKÝ POCHOD
7, 10, 22, 30 km – pěší / 30 km - cyklo
Obecní dům Medlov - čas: 7.00 – 12.00 hod – pěší 7, 10, 22, 30 km, cyklo 30 km
Vlakové nádraží Troubelice – čas: 7.00 – 12.00 hod – pěší 10, 22, 30 km
Cíl:
Obecní dům Medlov - čas: 17.00 hod /od 13.00 hod hraje skupina Expres
Startovné: dospělí 30 Kč, děti do 15 let 20 Kč, Josefové, Josefky, Josefínky zdarma.
Trasy:
Start:

Pavel Berbořík - montáže,
opravy a revize rozvodů vody,
topení a plynu včetně revizí

Akci podporují:

Další informace:
www.turistemedlov.cz
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Dobrovolní hasiči z Medlova svou činnost v tomto roce zahájili dobrým
skutkem. Osm členů se rozhodlo společně darovat krev pro potřeby Fakultní
nemocnice v Olomouci. Po přísných podmínkách a testech transfuzního oddělení prošli k samotnému odběru pouze čtyři členové. Dvě „prvodárkyně“
(Tomanová Maruška a Břeňová Magda) byly velmi nadšené a rozhodly se
470 ml krve darovat pravidelně, a to 4krát ročně.
V roce 2018 náš sbor mimo pravidelné činnosti, jako je účast sportovních družstev na soutěžích v požárním sportu, setkávání se na pravidelných
schůzkách a brigádách, pořádání noční pohárové soutěže, apod., čekají dvě
významné události. První z nich je kompletní rekonstrukce hasičské zbrojnice a druhá je oslava 10. výročí založení SDH, které oslavíme 19. května
2018 na hasičském areále se všemi, kteří se k nám připojí. Těšit se můžete
na bohatý program, např. slavnostní průvod obcí, ukázky složek integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje, večerní taneční zábava, na
které budou hrát dvě kapely, a další doprovodný program. Oﬁciální plakát
s kompletním doprovodným programem zveřejníme v dalším vydání obecního zpravodaje. Tímto bychom chtěli všechny srdečně pozvat již nyní na tuto
významnou událost pro náš SDH.

ˇ Josefovský
Tradicní
turnaj v Mariáši
Místo konání:

POHOSTINSTVÍ Obecní dům v MEDLOVĚ
D n e : 17. 3. 2018 – 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.

STARTOVNÉ 150,- Kč - zápisné + občerstvení + 150,- Kč vklad
do hry zůstává po ukončení hráči.
HRAJE SE 5 KOL PO 40 MIN + FINÁLE.
Informace a závazné přihlášky, včetně startovného přijímá:
Josef Bednařík, tel.: 602 500 344, e-mail: elektromont@seznam.cz
Počet účastníků je omezen kapacitou míst.
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Tísňovým voláním rozumíme bezplatnou volbu čísel, která jsou
určena pro nahlášení události ohrožující zdraví, život, majetek nebo
bezpečnost. K těmto číslům je garantován bezplatný a nepřetržitý
přístup, bez použití mincí či karet.
V ČR jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla:
150 Hasičský záchranný sbor ČR
158 Policie ČR
155 Zdravotnická záchranná služba
156 Městská (obecní) policie
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání
Dodržujte tato základní pravidla:
• před voláním na tísňovou linku si najděte bezpečné místo, odkud
hovor uskutečníte,
• zachovejte klid - snažte se zůstat klidný, zorientujte se v prostředí,
kde se nacházíte. Operátor tísňové linky bude potřebovat co
nejpřesnější informace o události, kterou oznamujete,
• během hovoru mluvte klidně, pomalu a srozumitelně,
• pokud je to možné, zavolejte sami - nikdo jiný nevysvětlí a nepopíše
událost lépe, než ten, kterému se stala,
• stručně a jasně popište situaci, ve které se nacházíte. Uveďte
zejména CO SE STALO, KDE SE TO STALO a KDO VOLÁ,
• následujte rady operátora a nikdy nezavěšujte jako první.
Počkejte, až od vás operátor zjistí upřesňující informace potřebné
pro vyslání sil a prostředků na místo události,
• pokus se situace na místě změní, k lepšímu nebo k horšímu,
zavolejte znovu na tísňovou linku,
• linky tísňového volání nikdy nezneužívejte a zbytečně neblokujte.
Pouřte o této skutečnosti také vaše děti.
Více informací najdete na

www.hzsol.cz/krajske-reditelstvi/hasicuv-rok/

?

,

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:
Tereza Buchtová – 731 690 966
Bc. Štěpánka Drábková – 777 367 873
Mgr. Natálie Lisová – 777 782 078

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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