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Jen málokdo si nevšimne, že je hasičská zbrojnice v Medlově těsně před dokončením. Práce ﬁnišují jak uvnitř budovy, tak v jejím okolí. Věřím, že se vše podaří připravit na slavnostní zahájení, které je plánováno na sobotu 21.9.2019.
Vedení SDH vše připravilo tak, aby se této události zúčastnila celá řada čestných hostů z Olomouckého kraje. Věřím,
že si tuto událost nenechají ujít občané ze všech našich částí a přijdou si prohlédnout prostory otevřené pro veřejnost a
v neposlední řadě se pobavit následně do hasičského areálu v Medlově, kde bude připraven bohatý program z činnosti
našich záchranných složek, ale i s hudebním vystoupením a občerstvením (viz. samostatná pozvánka na tuto akci v jiné
části tohoto zpravodaje).
Oprava komunikace v Hlivicích vázne. Jak jsme si pochvalovali rychlost opravy místní komunikace za školou v Medlově, tak s postupem prací v intravilánu v Hlivicích spokojeni být rozhodně nemůžeme. Projevuje se naplno to, že sezóna
oprav je v plném proudu a dodavatelská ﬁrma evidentně nestíhá to, co nám slibovala. Nicméně jsme vyvinuli tlak na
investora, kterým je Správa silnic Olomouckého kraje a nasazení pracovníků by mělo být v dohledné době viditelné.
Uvidíme!!! V každém případě bude nutné přes den, kdy probíhají práce omezit provoz v právě opravovaném úseku.
Bude nezbytné, aby všichni motoristé využívali zejména v dopoledních hodinách výjezd z obce směrem na Královou.
Myslím, že nejde o nijak dramatickou objízdnou trasu, která by neúměrně občany zatěžovala. Zvýšenou prašností totiž
řidiči podstatně stěžují pracovní podmínky dělníkům na stavbě.

SPOLU Začátkem července se uskutečnila již třetí aktivita z česko-polského projektu. Její název byl LÉTO. Na jídelníčku
se objevily tři druhy salátů z čerstvé zeleniny a tři druhy smoothie. Metodou EBRU, což je malování na vodní hladině,
jsme různými obrazci obarvili díly plátna, z kterého se následně ušily povlaky na polštářky. Další aktivitou byla výroba
voňavých paliček z levandule a pomocí šablon a barev jsme zdobili plátěné tašky. Aktivity se zúčastnilo celkem 42 osob,
z Polska přijelo 20 osob.
Třídenní tvoření se účastníkům velmi líbilo a už se těšíme na další aktivitu, která bude probíhat v září
s tématem Podzim.
Ing. Marcela Berger Smrčková, manažer projektu
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Kulturní komise obce Medlov ve spolupráci s Medlovským
ochotnickým divadlem letos pořádala již druhý ročník “Medlovských opékaček a békaček.“
Máme velkou radost, že po kladném ohlasu z minulého roku,
nás letos navštívili i občané z jiných měst a vesniček. Měli jsme
zde sousedy z Uničova, Červenky, Senice na Hané a Choliny.
Všichni si s námi s chutí zazpívali a popovídali u ohně. Tento
projekt by se neuskutečnil bez obrovského nasazení a ochoty
našich kytaristů. Velký dík patří hlavně Janu Pechovi a Rosťovi
Marešovi! Jejich kytarový doprovod a dobrá nálada byla hlavním impulzem této akce. Velký dík patří také Monice Schönové,
která si též udělala jednu středu čas a doprovodila kytaristy na
housle a Karlu Jahodovi až z daleké Senice na Hané, který také
podvakráte přijel s kytarou pomoci naším hudebníkům. Nemůžeme opomenout poděkovat Michalu Kopečkovi za zapůjčení
skákacího hradu.
Akci pořádá kulturní komise, ale největší zásluhu za hladký průběh má pan Miroslav Bittner. Veškeré zázemí na Skalkách, bezpečnost a pohodovou atmosféru měl na svých bedrech hlavně on a zaslouží si velký dík od všech účastníků akce. Doufejme, že se příští
rok opět všichni sejdeme a společně „zabékáme“! Takže „NA SHLEDANOU“ v červenci roku 2020 na Skalkách! Těšit se na vás
bude celý tým kulturní komise obce Medlov.

Obecní úřad Medlov a kulturní komise
zvou všechny seniory z obce Medlov
a jejích částí Králová, Hlivice a Zadní Újezd na

TRADIČNÍ
SETKÁNÍ SENIORŮ
V pátek 13. 9. 2019 ve velkém sále Obecního
domu v Medlově se zahájením ve 14.00 hod.
Do 18.00 hodin budete mít možnost
se vzájemně pobavit, zatančit si
a potěšit se připraveným programem
- a to vše při bohatém občerstvení.
Případný zájem o dopravu nahlaste, prosím, paní
Kropáčové na obecní úřad - tel.: 585 001 221.
K hojné účasti srdečně zvou pořadatelé!
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Nedílnou součástí kulturního života v obci je pravidelné pořádání koncertů vážné hudby, kdy tuto oblast zajišťuje Kruh přátel
hudby, který prostřednictvím Nadace Českého hudebního fondu
zve k vystoupení umělce zvučných jmen, jejichž umění mají možnost poznat posluchači nejen v naší republice, ale v celém světě.
Díky mimořádnému pochopení starosty obce, členů rady
obce a členů zastupitelstva, získává činnost Kruhu přátel hudby
stále výraznější podobu a výsledkem je skutečnost, že umělci do
Medlova rádi jezdí a ještě raději se sem vracejí. Vítají je totiž nejen nadšení posluchači, ale hlavně se jim úžasně hraje a dobře se
cítí v krásném prostředí kulturního sálu na obecním úřadě, což
neopomenou zdůraznit a také uvést v pamětní knize, která tyto
jednotlivé akce dokumentuje.
A že už to není jen o vážné hudbě, dokládá skutečnost, že
velké oblibě mezi posluchači se těší komponované pořady hudby, zpěvu a mluveného slova, které to celé tak nějak odlehčují.
V minulé sezóně měli návštěvníci možnost osobně poznat pana
Františka Novotného, básníka, publicistu a moderátora, který
svým slovem v pořadu „Tóny důvěrné“ proměnil hodinu poslechu doslova v „pohlazení po duši“. Nejinak působilo i vystoupení paní Taťány Medvecké, která v pořadu „Bach trochu jinak „
svým přednesem všechny uchvátila i dojala. Víc než vynikající
byly pořady, ve kterých hudbu doplňoval svým přednesem „mistr mluveného slova“ pan Alfred Strejček, kterému bohužel nemoc nedovoluje mezi své posluchače přijet, o to víc mu všichni
přejeme uzdravení a těšíme se na další setkání.
Protože prvořadým zájmem Kruhu přátel hudby je, aby posluchači, kteří si zvykli na určitou úroveň a kvalitu vystupujících,
i v další koncertní sezóně měli možnost se osobně setkat s ta-

kovými umělci, kteří patří ke špičce ve svém oboru, a proto
v tomto duchu byl připraven program pro sezónu 2019/2020.
Celkem bude odehráno 9 koncertů - již první koncert bude excelentní, poněvadž vystoupí houslista pan Ivan Ženatý, klavírní
doprovod pan Martin Kasík. Následovat bude rovněž vynikající
houslista Leoš Čepický s kytarovým doprovodem pana Seidla.
Lahůdkou bude jistě vystoupení kytaristy pana Štěpána Raka,
který opět přijede se svým synem Janem Matějem Rakem. Těšit
se můžeme i na pana Františka Novotného v pořadu «Hudba
mého srdce», nebo na stálice hudební scény Guarneri trio, kdy
pánové Čeněk Pavlík - housle, Marek Jerie - violoncello a Ivan
Klánský - klavír, se mezi nás opakovaně vracejí. Posluchače jistě potěší violoncellista Jiří Bárta, který s klavírním doprovodem
Terezie Fialové zcela určitě opět rozesměje posluchače nějakou
humornou historkou, jak je u něho časté. Ostatně byl to právě
Jiří Bárta, který v televizním pořadu Všechnopárty vyzvedl činnost Kruhů přátel hudby na «Uničovsku» - jak umělci tuto oblast
nazývají a připomenul počátky a vůbec vznik kruhů, což vlastně byla zásluha pana Jana Morávka, kterého - mimochodem umělci neopomenou během svých vystoupení navštívit.
Jen namátkově vybrané koncerty, ale i další, včetně koncertů, na které zveme mladé, začínající, ale již kvalitní umělce, jistě
přilákají nejen stálé posluchače a návštěvníky, ale i další občany,
kteří jistě také brzy zjistí, v čem spočívá kouzlo hodiny strávené
ve společnosti stejně naladěných spoluobčanů, ale hlavně ve společnosti umělců, se kterými měli dosud možnost se vidět a poznat
jen prostřednictvím televizní obrazovky.
K návštěvě zve Kruh přátel hudby a Obecní úřad.
Za Kruh přátel hudby Libuše Veselková

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

pořádají v úterý

17. září 2019 v 19.00 hodin
v kulturním sále na OÚ v Medlově

ZAHAJOVACÍ KONCERT SEZÓNY 2019/2020
Ú č i n k u j í : Ivan Ž e n a t ý - housle

Martin K a s í k - klavír

Srdečně zvou pořadatelé!!!

3

* * * *

–

B

Začátek srpna je v našem kalendáři vyhrazen horské turistice. Zatím byla vždy
namířená do nám nejbližšího pohoří, Jeseníků. Letos jsme se rozhodli a naplánovali
autobusový zájezd do Oravských a Žywieckých Beskyd, na Babiu Góru, což je
nejvyšší hora Beskyd. Měří 1725 m n. m.
Svou výškou výrazně převyšuje okolí a díky
tomu je nejhezčím výhledovým kopcem
na Slovensku. Celý masiv tvoří hranici
mezi Slovenskem a Polskem. K hoře se
hrdě hlásí jak Slováci, tak Poláci. Babiu
Góru pravidelně, ve svém mládí, navštěvoval papež Jan Pavel II.
Nevěděli jsme, co od tohoto zájezdu
očekávat. Zaujme zájezd zájemce? Obsadíme autobus? Zájem nás však příjemně
překvapil. Do 31. května, který jsme stanovili, jako termín přihlášení, jsme měli
téměř plno a nakonec byl autobus plně
obsazen. Na Babiu Góru jelo 50 turistů!!
Zájezd byl naplánován na sobotu 10.
srpna. Jak se termín zájezdu blížil, netrpělivě jsme sledovali předpovědi počasí.
A ty byly nakonec výborné. Pršet nemělo
a teplota 22 °C. Všichni jsme se těšili na
turistiku, která nás čekala. Těšení nám trochu kazilo brzké vstávání. Čas odjezdu byl
stanoven na 4.30 hod. Nedalo se však nic
dělat. Cesta trvala téměř 5 hodin. Na místo
startu, sedlo Krowiarski, jsme dojeli před
desátou hodinou. Sedlo leží v nadmořské
výšce 1012 m n. m. a je vyhledávaným
místem startu, zvláště polských turistů.
Díky tomu měl náš autobus problém zaparkovat. Museli jsme tedy vystoupit a autobus jel zaparkovat do nejbližší vesnice.
Vyzvednout nás měl v 17.30 hod. Bylo
tedy dostatek času na pokoření nejvyšší
hory Beskyd. Zdálo by se, že použití slova
„pokoření“ je silné slovo. Už začátek nás
přesvědčil, že ne. Byli jsme opravdu v horách. Na první vyhlídkový bod Sokolica to
bylo 1,6 km. Abychom se na něj dostali,
museli jsme zdolat převýšení 350 výškových metrů. Bylo to náročné. Odměnou
však byly první nádherné výhledy na údolí
celého Národního parku Babia Góra. Fotoaparáty a mobilní telefony fotily naplno.
Tady také vznikla první společná fotograﬁe. Pak jsme se vydali na další vyhlídkový
bod Kepa, který byl 800 m daleko, a my

SPORT * * * *
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rozhoupej město
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museli zdolat převýšení 148 výškových
metrů. Po celou cestu jsme se mohli kochat krásnými výhledy, neboť vysoký les
končil na Sokolici a zde už byly pouze
borovicové kleče. Vrchol Babii Góry byl
před námi, ale jako by nechtěl, abychom
jej pokořili. Museli jsme ještě překonat
několik „mezivrcholků“ včetně Gowniaku ve výšce 1617 m.n.m. Odtud byl první
krásný výhled na Oravskou přehradu. Po
2,5 hodinách jsme dosáhli vrcholu. I když
byl mírný opar, výhledy byly opravdu nádherné. I tady byly fotoaparáty a mobilní
telefony v plném zatížení. U vrcholového
bodu se střídali turisté, aby si mohli pořídit fotograﬁi na památku. Po namáhavém
výstupu jsme se občerstvili a vydali se na
sestup dlouhý 4,5 km, na polskou turistickou chatu PTTK Markowe Szczawiny. Po
cestě jsme si říkali: „Je lepší jít 4,5 km na
na Babiu Góru, nebo jít 4,5 km dolů?“ Sestup byl také náročný, ale opět okořeněný
krásnými výhledy na údolí parku. Po 1,5
hodině se před námi objevila turistická
chata, která žila turistickým ruchem. Turistů zde bylo hodně. Obsluha však byla
plynulá a místa na posezení bylo dost.
Výstup a sestup se podařilo časově zvládnout na jedničku. Měli jsme tedy dostatek
času na občerstvení a odpočinek. Už nás
čekalo pouze 6 km pohodové turistiky po
vrstevnici na sedlo Krowiarski. Ochutnali
jsme Bigos a jiné speciality. Vyzkoušeli
jsme také polské pivo Žiwiec. Na chatě jsme strávili téměř 2 hodiny. Cesta na
sedlo byla opravdu pohodová, vhodná pro
kočárky a vozíčkáře. Těsně před pátou
hodinou jsme byli na sedle. Bylo to včas,
neboť před příjezdem autobusu začalo pršet. Počasí bylo stále teplé, tak nám „pár“
kapek nevadilo. O půl šesté jsme vyjeli směr Medlov. Čekala nás ještě dlouhá
cesta. Domů jsme přijeli o půl jedenácté.
Tradiční „tiskovku“ jsme museli odvolat.
Přece jen, turistika i cesta byly únavné.
Dodatečně určitě zájezd „vyhodnotíme“. Už nyní však můžeme říct, že se vydařil. Všichni byli unavení, ale spokojení.
Příští rok určitě pojedeme do hor opět.
Pavel Pospíšil – Spolek Turisté Medlov

Ú
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Osm let se v Ústí nad Orlicí pořádá závod
24 hodin na kole či koloběžce pod názvem "Rozhoupej město". Nejinak tomu
bylo i letos poslední červnový víkend.
Tato akce je pro všechny věkové kategorie
a již několik let se zúčastňují i někteří závodníci z Medlova a za dosažené výsledky
se vůbec nemusí stydět.
V nejmladší kategorii kolo do 15. let obsadil Lukáš Pur, ročník 2013, 5. místo nájezdem 156 km, František Škabraha, ročník
2011, 6. místo nájezdem 120 km. Lucie
Škabrahová, ročník 2003, dojela mezi dospělými na pěkném 16. místě, když za 24
hodin najela 257 km.
V kategorii koloběžky suverénně zvítězil
Jiří Škabraha, ročník 1977, který za 24
hodin najel neuvěřitelných 423 km a porazil mnohem mladší závodníky, dokonce
tovární jezdce ﬁrmy "Kostka", výrobce
koloběžek. Martin Škabraha, ročník 2001,
obsadil 7. místo, když ujel 193 km.
Příští rok se jede 9. ročník a pokud by měl
někdo zájem vyzkoušet, co vydrží, může
se přidat. Veškeré informace získá na
www.rozhoupejmesto.cz
František Škabraha
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Jubilanti v měsíci září
Lörinc Michal
Janků František
Neumannová Růžena
Hýbl Václav
Zelík Oldřich
Košák Petr
Pernická Vlasta
Daněk Bohumír
Havlíková Jana
Vašíček Jaroslav
Habustová Soňa
Holubová Jarmila

73 let
80 let
83 let
75 let
70 let
75 let
74 let
72 let
82 let
77 let
75 let
71 let

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

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

Úmrtí:
Opustily nás paní Naděžda Chládková z Medlova
a paní Gertruda Dembická z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Vzpomínky:
Dne 7. 9. 2019 vzpomeneme
10 výročí úmrtí paní Anny Václavíkové.
Vzpomíná rodina.

Dne 20. 9. 2019 si připomeneme,
že uplynulo 10 smutných let ode dne,
kdy nás navždy opustil pan Miroslav Smolka.
S láskou vzpomíná manželka Marie a celá rodina.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte, prosím, s námi.

U

:

V termínu od 19. srpna 2019 do 16. listopadu 2019 bude úplně uzavřena silnice III/4494 – průtah obcí Benkov.
Důvodem uzavírky je realizace akce „Silnice III/4494 Benkov - Střelice – rekonstrukce komunikace“.
Veškerá doprava bude po dobu uzavírky silnice III/4494 vedena takto:
po silnici III/4495, III/44410, II/444 a po neuzavřené části silnice III/4494 ve směru přes Královou a Medlov,
po neuzavřené části silnice III/4494, II/449, II/446, II/444 a III/44415 ve směru přes Střelice a Uničov;
objízdné trasy jsou obousměrné
Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům dotčených autobusových linek, vždy po volné části vozovky,
a to do doby, než započne pokládka asfaltových vrstev.
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Farní tábor v Medlově
V pondělí 12.8.2019 odjížděl pravidelný spoj Bradavického expresu jak jinak, než z nástupiště 9 ¾ směr medlovská
Já jsem byla na táboře,
fara, která se na týden proměnila na Školu čar a kouzel. Po příjezdu a následném ubys
Harry
Pottrem bylo dobře.
tování byli žáci rozdělení
Hráli
jsme
tam spoustu her,
Moudrým kloboukem do 3
bylo
to
tam
prostě super!
kolejí, ve kterých se naučili létat na koštěti, bojovat s
Snažili jsme se najít správný klíč
kouzelnými tvory, ale i plnit
a otevřít Siriusu Blackovi mříž,
těžké zkoušky. Kromě hraní
třicet bodů získal Nebelvír
her, vyrábění a dalších spoa urovnal v zemi mír.
lečných aktivit se děti také
Ve středu jsme hráli scénku,
učili vzájemné spolupráci,
měli jsme i diskotéku.
ohleduplnosti a také trošVe
čtvrtek jsme však zjistili,
ku překonávání sebe sama.
že
nám někdo vzal tři lidi.
Všechny děti splnily připravené úkoly na výbornou
A tak jsme hned vyrazili,
a už se společně těšíme na
abychom je zachránili.
další dobrodružství, které
Cestou jsme je potkali,
nám příští tábor přinese.
na polňačce jim pomohli.
Anežka Petrová

Naši odvahu jsme prozkoušeli,
strašidelným labyrintem prošli,
my jsme se však nebáli
a pohár všichni získali!
V pátek jsme už uklízeli,
potom zahráli poslední hru,
vyhodnotili tři týmy
a spokojeně jeli domů.
Veronika Musilová

* * * *

RADNICE

* * * *

Svoz plastového odpadu proběhne v úterý dne 24. 9. 2019. 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.

Sběr nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 5. října 2019 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: textil, nábytek,
koberce, peřiny, matrace, vyřazené elektrospotřebiče, pračky apod.
Způsob přebírání nebezpečného odpadu: Bezplatně - občan tuto akci hradí v ročním poplatku za likvidaci odpadu.
Od občanů nebudou přebírány pneumatiky, tyto lze bezplatně odevzdat v: autoservis Kelich – Uničov a autoservis u Filipka – Uničov.
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Obec Medlov a SDH Medlov
Vás srdečně zve na slavnostní

OTEVŘENÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE
v Medlově 21. září 2019

Program:
15:00 vystoupení mažoretek a dechové hudby
před obecním úřadem
15:30 řazení do průvodu před obecním úřadem
15:40 slavnostní průvod s dechovkou a
mažoretkami k hasičské zbrojnici
15:50 slavnostní proslovy hostů a přestřižení pásky
16:00 prohlídka hasičské zbrojnice
16:30 přesun na areál
16:40 hraje dechová hudba HANÁ Uničov
17:00 program „Bezpečná rodina“
(ukázky nebezpečí ohně v domácnosti)

17:30
17:50
18:00
20:30
22:00
01:00

hraje dechová hudba HANÁ Uničov
konec odpoledního bloku
hraje REDHEADS
koncert skupiny LUCIE cover band
hraje EAZSY
závěr

DOPROVODNÝ PROGRAM: SKLUZAVKA | HASIČSKÉ AUTO
VYHLÍDKOVÉ LETY VRTULNÍKEM | VÝSTAVA TECHNIKY
SBORU | MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ

Vstupné 100,- Kč
Vstupenky je možno zakoupit
u sl. Karolíny Vrzalové na Obecním
úřadě v Medlově

OBČERSTVENÍ: 5 DRUHŮ PIV | POCHOUTKY NA GRILU
| KÝTA | PÁREK V ROHLÍKU | PALAČINKY
VSTUP NA AKCI JE PO CELÝ DEN ZDARMA

Spolek Turisté Medlov
pořádá v sobotu 19. října 2019
turistický zájezd na pochod

Putování přes Halasovo Kunštátsko
Turistický pochod pořádá KČT Malá Haná Velké Opatovice
Turistické trasy: 13 km, 17 km, 25 km vedou v okolí Letovic
(výběr tras s ohledem na časové možnosti zájezdu)
Start a cíl: Letovice
Cena: 100 Kč a 80 Kč (člen spolku)
ODJEZDY: Medlov – dolní konec zastávka 7.00 hod,
Medlov – náves 7.05 hod, Úsov – náves 7.10 hod
Přihlášky včetně platby do 10. 10. 2019:
Pavel Pospíšil, telefon 605 581 925, e-mail – ppospisilm@seznam.cz
Bližší informace: https://www.turistemedlov.cz/
https://smajd.webnode.cz/putovani-pres-halasovo-kunstatsko/

Obec Medlov podporuje činnost Spolku Turisté Medlov
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Placená inzerce č. 2/2019

Placená inzerce č. 3/2019

Litovel • Palackého 891
Nabízíme kvalitní zboží z Německa:

• prací prášky a gely • aviváže
• mýdla • čistící prostředky
• tablety do myčky • pasty na zuby
• nutella • sladkosti
• kečupy a spoustu dalšího ...

Bezpečnostní agentura
hledá pracovníky pro ostrahu
objektu v Uničově.
Vhodné pro částečně invalidní
důchodce a aktivní důchodce.

NAKUPUJEME V NĚMECKU

Nástup možný okamžitě.
Podrobnosti sdělíme na tel.:

Každý měsíc nové zboží.
Vozíme i na objednání.

774 172 404

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 670 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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