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V květnovém zpravodaji
jsem psal o nutnosti omezit spotřebu vody zejména
k zalévání trávníků, zahrad,
mytí aut a napouštění bazénů. Bohužel si řada občanů
naší obce tuto prosbu k srdci
nevzala a využívá vodu z veřejného zdroje, jako by se
jich toto varování netýkalo.
Jak je možné, že si někteří
lidé v Medlově a možná i v jiných částech obce, napouštějí
své bazény? Dokonce se někteří občané nad tímto zákazem
rozčilují – „koupili jsme si bazén a je nám teď k ničemu“.
V Králové a v Hlivicích navíc někdo ze soboty 29. 6. 2019
na neděli 30. 6. 2019 odebral téměř 30 m3 vody. Přitom
v Králové se jedná o opakovaný odběr v průběhu posledních 14 dnů. Nikdo nic nevidí, nikdo o ničem neví!!!

Musím konstatovat, že hladina našeho podzemního zdroje
vykazuje stále klesající tendenci. Obec proto připravuje
možnost napojení na další zdroje, které jsou v našem katastrálním území, nebo v jeho nejbližším okolí. Vybudování
nového vrtu ale bude ještě nějaký měsíc trvat a i případné
napojení na sousední řády nebude ze dne na den. Proto
s naprostou vážností znovu apeluji na to, aby všichni
občané maximálně šetřili vodu z našeho vodního zdroje. Nedojde-li ke zlepšení situace, budeme muset přijmout daleko razantnější opatření, která se ale bohužel
dotknou všech občanů, ale i organizací.
Rada obce se na svém příštím zasedání bude velmi
vážně zabývat tím, jak postupovat dále a jaká případná opatření připravíme pro situaci, kdy snížení hladiny
dosáhne kritické hranice. Rovněž schválíme ﬁnance na
provedení průzkumných vrtů v lokalitě suchého poldru
v Zadním Újezdě.

Obec Medlov se může pyšnit
dalšími vynikajícími sportovními úspěchy. Po našich skvělých sportovcích
J. Oulehlovi a M. Štopplovi, kteří získali v roce
2014 na mistrovství
ČR dorostenců a juniorů v silovém trojboji 2. a 3. místo,
máme v naší obci
mistra České republiky, tentokráte
v Bikrosu. V sobotu 29. 6. 2019 se totiž konalo v Brně mistrovství České
republiky a naši mladí sportovci, soutěžící za bike team
Uničov, vybojovali v kategorii boys do 14-ti let stupně
nejvyšší. Pavel Vyroubal získal 1. místo a titul mistra
České republiky a jeho bratr Antonín Vyroubal dojel
jen těsně za ním na 2. místě. Oběma sportovcům gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.
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Svoz plastového odpadu proběhne v úterý dne 30. 7. 2019 a 27. 8. 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. Žádáme
o dodržování termínu pro ukládání, jelikož uložení odpadu mimo nebo po termínu vývozu dochází k poškození
pytlů a odpad je rozházen po okolí. Buďte k sobě i ostatním spoluobčanům ohleduplní a dodržujte čistotu v obci.

U

:

V intravilánu obce Medlov proběhla oprava silnice směrem na Královou. Tato akce byla uskutečněna v rámci reklamace nově
vybudované silnice a byla vyřešena opravou konstrukčních a obrusných vrstev.
V termínech od 15. 7. 2019 do 11. 10. 2019 proběhne úplná uzavírka silnice III/44411 v obci Hlivice. V době uzavírky budou
autobusové linky vedeny ze zastávky Medlov, Králová - náves po III/44410 směr Medlov do zastávky Medlov, Hlivice - VKPP
a dále po trase dle licence. Objízdná trasa je obousměrná. Zastávka Medlov, Hlivice - náves nebude obsluhována s náhradou
ve stávající zastávce Medlov, Hlivice - VKPP.

* * * *

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti v měsíci červenci
Miroslav Pytlíček
Antonín Nevrlý
Pavel Vrzal
Viktor Dragoun
Ludmila Kalová
Jana Grulichová
Jindřich Smyčka
František Pavelka
Eva Lörincová
Hynek Urban
Irena Pavelková
Anna Dragounová
Leopold Majtner

76 let
72 let
77 let
73 let
84 let
76 let
74 let
80 let
72 let
77 let
78 let
73 let
84 let

Medlov
Hlivice
Hlivice
Medlov
Medlov
Medlov
Zadní Újezd
Medlov
Medlov
Hlivice
Medlov
Medlov
Medlov

Úmrtí:

Opustila nás paní Mária
Derňárová z Medlova.
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Vzpomínka:

Dne 12. 7. 2019
jsme vzpomněli desáté smutné
výročí od tragické nehody na
pana Libora Válka.
Odešel, jak si osud přál, ale
v naších srdcích žije dál.
S láskou vzpomínají rodiče,
sestra a ostatní příbuzní

Jubilanti v měsíci srpnu
Růžena Janků
Květoslava Švestková
Jiřina Peňázová
Milan Navrátil
Jan Saksa
Jarmila Běhalová
Alena Štěpániková
Růžena Hájková
Jarmila Šotolová
Marie Domluvilová

90 let
76 let
75 let
85 let
74 let
83 let
80 let
80 let
73 let
96 let

* * * *

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

Všem jubilantům přejeme do dalších let
hodně zdraví, štěstí a životní pohody
v naší obci!
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Královecké hodové veselí bylo zahájeno v sobotu 22. června v 11 hodin
mší v místní kapličce zasvěcené sv. Vítovi, kterou odsloužil kněz Dariusz
Trzaskalik. Ve dvě hodiny odpoledne začal v obecním sportovním areálu
program vystoupením pro děti. Šašek Viky bavil děti tancem a veselými
úkoly celé dvě hodiny. Dlouhá fronta stála i u malování na obličej, díky
kterému se děti proměnily v různá zvířátka či fantastické postavy. Tolik
oblíbené malování si vyzkoušeli i někteří dospělí. Šašek Smíšek foukal dětem balónky a vytvářel z nich zvířata a meče. A k tomu všemu se mohly děti
vyřádit na skákacím hradu.
Sobotní zábava pokračovala dechovou
hudbou. K poslechu a tanci
hrálo dechové sdružení Rohelanka a to od pěti do sedmi hodin odpoledne.
K příjemnému sousedskému posezení nám přispělo nejen hezké počasí,
příjemná hudba, ale i vůně uzené krkovice a cigára, která se linula z udírny. Nechyběly samozřejmě ani výborné makrely.
Večerní program odstartoval v rokovějším stylu hodinovým koncertem
kapely Down d Drain, která rozžhavila struny a předvedla svou vlastní
tvorbu. Pokračování večerního programu opět patřil kapele Livin, která
ukončila hody až dvě hodiny po půlnoci.
Pořadatelé byli spokojení, že i přes nepříznivou předpověď počasí dorazila nejen spousta místních, ale i „přespolních“ a věříme,
že se Vám všem program líbil. Příští rok se opět budeme těšit, že se sejdeme na stejném místě a přibližně ve stejný čas.
Královecký spolek

Kulturní komise ve spolupráci
s MedlOchoDi
Vás srdečně zvou na:

KDY:
středy 18.00
3.7. | 17.7. | 31.7. | 14.8. | 28.8.

Prázdninové
,,opékačky
a békačky“

KDE:
SKALKY MEDLOV
Posezení s kytarou a jinými
,,békacími“ hudebními
nástroji.

Aneb: V Medlově to žije!

Pokecáme, zazpíváme,
posedíme, postěžujeme,
vyřešíme!
Děti, špekáčky, pitný režim,
návštěvy, hudební nástroje,
vše vemte s sebou!
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V sobotu
20. července 2019
se v hlivickém areálu
„Na Bahňáku“ uskuteční
druhý ročník otevřeného
mistrovství Hlivic v mariáši

SASHA CUP
2019

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

Od 13:00 jsou zváni všichni příznivci
této hry – aktivní hráči i kibici.

Královecký spolek
srdečně zve všechny rockery a rockerky na

Rockovou Královou
6. 9. 2019 od 17:00 hod.

Hřiště obce Králová

Vystoupí kapely:

Goog Grass

(Trávníčkův hard – rock Střelice)

Down d drain
(metal – rock Králová)

Livin
Občerstvení zajištěno
Těší se na Vás pořadatelé

Příjďte zapařit a pořádně si užít závěr prázdnin
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Š
–
S
T
* * * *

Č

M

trovou procházku přes vrchol Děčínského Sněžníku, Drážďanskou vyhlídku do obce Sněžník. Výhledy z rozhledny a z vyhlídky byly nádherné.

Začátek června je pro náš turistický spolek ve znamení velkého cykloturistického a turistického zájezdu. Poznávat krásy
naší vlasti jsme se vydali již počtvrté. Cílem tentokrát bylo Českosaské Švýcarsko neboli Labské pískovce, což je oblast tvořená národními parky České a Saské Švýcarsko a chráněnými krajinnými oblastmi Labské pískovce. Tato oblast se rozprostírá na
ploše o rozloze cca 700 km2 na obou březích řeky Labe při státní
hranici mezi Českou republikou a Německem. Svou rozlohou,
vysokou mírou zalesnění a minimálním osídlením představuje
unikátní pískovcové území, které nemá v Evropě obdoby.

Na druhý den byla naplánovaná cykloturistika a turistika
v Sasku. Snídaně už byla v 7 hodin, abychom mohli vyjet autobusem, na cestu dlouhou 110 km, co nejdříve. První zastávka
byla v Moritzburgu. Na řadě byla prohlídka zámku, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro popelku. Král polský a kurﬁřt saský
August Silný nechal přímo na zdech původní renesanční stavby
vybudovat lovecký zámeček a letohrádek v patřičném reprezentativním stylu. Zámek je nazýván „Perlou saského baroka“. Leží
14 km od Drážďan, hlavního města Svobodného státu Sasko.
Část cyklistů se, po prohlídce zámku, vydala do Drážďan. Další
část se s turisty do Drážďan vydala autobusem. Řidiči se s vozíkem podařilo zaparkovat nedaleko centra. Cyklisté si vytáhli
kola a spolu s turisty vyrazili do centra. Všichni tam obdivovali
opravené centrum s kostelem Fraukirsche. Jedná se o symbol
saské metropole a o jednu z nejvýznamnějších barokních staveb
Německa. Kostel byl kompletně zničen jako důsledek náletu na
Drážďany v noci z 13. na 14. února roku 1945. Stavba samotná
sice přímo zasažena nebyla, pískovec ale neustál vysoké teploty okolo 1 200 °C, které byly způsobeny rozsáhlým požárem,
jenž tehdy postihl celé centrum města. 15. února ráno, se kopule
kostela zhroutila. Hromada trosek a kamenů byla ponechána
v centru města na dalších 45 let jako připomínka 2. světové války. Vzpomínky a pieta místa zabránila komunistickým úřadům
v odstranění trosek a vytvoření parkoviště. Roku 1966 se stala
ruina oﬁciálním památníkem proti válce. V roce 1994 začala rekonstrukce kostela, která byla dokončená v roce 2005. Do stavby se podařilo zakomponovat 43 % částí ze zhroucené stavby.
Rekonstrukce stála 180 mil. eur. Turisté si prohlédli centrum,
druhá cyklistická skupina se po prohlídce vydala k Labi, kde je
Labská stezka. Ta nás měla dovézt zpět na území Česka. Stezka
nezůstala nic dlužna svému názvu. Téměř po celou dobu vede
podél Labe, bez výrazných převýšení. To mohlo přijít nedaleko hranic, kde se nachází Königstein, největší vojenská pevnost

Přípravy započaly dlouho před termínem zájezdu. Koncem
srpna 2018 se začalo se zajišťováním ubytování. Jak se ukázalo, pro skupinu 51 osob to nebylo nic lehkého. Teprve v druhé
polovině září jsme měli potvrzené ubytování v Hotelu Formule
u Děčína. Pak už se pozvolna plánoval program a pustili jsme
se do trasování tras pro cyklisty a turisty.
Den „D“ přišel 5. června v 6,15 hodin. To přijel autobus
k naší klubovně a my mohli zahájit nakládku kol. Za hodinu byla
kola a veškerý materiál na palubě a my mohli vyjet směr Uničov
a Litovel, kde čekali na nakládku další účastníci. Ta proběhla
bez problémů a my jsme nabrali směr České Švýcarsko. Jako
tradičně jsme chtěli udělat krátkou přestávku na benzínové pumpě v Mohelnici. Ta však byla obsazená. To nevadilo. Zastávka
byla jen o kousek dále, v Moravské Třebové. Další jsme si pak
udělali na odpočívadle Osice za Hradcem Králové. Ta byla poslední. V Hotelu Formule jsme byli po 14. hodině.
Po ubytování jsme vyjeli na Děčínský Sněžník, což je pískovcová stolová hora vysoká 723 m.n.m. Nachází se zde stejnojmenná rozhledna, postavená v roce 1864 majitelem panství
Františkem Antonínem Thunem. Zajímavostí je, že roce 1936
zde byl poprvé na území tehdejšího Československa zachycen
televizní signál vysílaný z Olympijských her v Berlíně. Někteří
na Sněžník vyjeli na kolech přímo z hotelu, další zavezl autobus
pod Sněžník asi 3 km od rozhledny. Absolvovali pak 6 kilome-
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pokračování na str. 6

svým vzhledem připomíná návrh Kaplického knihovny. Není
vysoká, ale kruhový výhled je nádherný. Jakmile jsme se pokochali výhledy na Pravčickou bránu, Růžovský vrch, Vysoký
Sněžník a další krásy krajiny, vydali jsme se do obce Růžová,
kde jsme doplnili energii v restauraci Penzionu 21. Dobré jídlo
a příjemná obsluha, která nám ještě poradila jak dál. Vydali jsme
se po zelené značce a sestoupili do soutěsek, mezi Edmundovu
a Divokou soutěsku. Za chvíli přijela loďka a my mohli vyjet
proti proudu obdivovat nádhernou přírodu. Na lodičce se k nám
přidali další naši turisté. Pak už nás čekal tříkilometrový pochod
na Mezní Louky, kde nás čekal autobus.

Evropy, která kdysi patřila k Českému království. Zhoršující se
počasí a čas rozhodli, abychom pevnost obdivovali pouze od
Labe a pokračovali dále směr Hřensko. Pevnost nakonec navštívili pouze turisté, které na Königstein dovezl autobus. Jediným
cyklistou, který si pevnost prohlédl, byl Mirek Bittner z první
cyklistické skupiny. U městečka Bad Schandau to vypadalo, že
se druhá cyklistická skupina rozdělí na dvě části. Někteří chtěli
pokračovat po pravém břehu až do Děčína, další přejet do Bad
Schandau, prohlédnou si město, občerstvit se a pak dojet do
Hřenska, kde čekal v 18 hodin autobus. Zhoršující se počasí opět
zasáhlo. K dělení skupiny nedošlo. Všichni byli rádi, že dojeli
do Hřenska, kde jsme se občerstvili a počkali na autobus.

Na sobotu byla naplánovaná turistika v Saském Švýcarsku.
Plány jsme nakonec přehodnotili a opět se vrátili do oblasti kolem Hřenska. Jeden den na vše prostě nestačí. V oblasti se nachází tolik zajímavostí, které jsme chtěli vidět. Nezbývalo tedy
nic jiného a my vyjeli opět do Hřenska a na Mezní louky. Část
cyklistů si zase naplánovala individuální trasy a vyjela přímo
z hotelu. Většinou to bylo do okolí Děčína, pouze Honza Pecha
se vydal do Terezína, pevnostního města založeného Josefem II,
kde z jedné pevnosti udělali nacisté koncentrační tábor.

Třetí den byl vyhrazen turistice v okolí Hřenska. Vozík na
kola zůstal u hotelu. Pár jedinců nasedlo na kolo u hotelu a vydalo se do terénu. Většina však nasedla do autobusu a vydala
se směr Hřensko, Mezní louky, Vysoká Lípa a Jetřichovice.
Postupně pak vysedávali, podle toho, jakou trasu si naplánovali.
Někteří jeli dále, než asi původně plánovali. Není nad to usnout
nakrátko v autobuse, což se stalo místopředsedovi. Mírně zmatený vystoupil až u hotelu Lípa nad Dolským Mlýnem. Nakonec
se musel přidat ke skupině, která zde vystoupila. Nutno říct, že
udělal dobře, čekaly jej nezapomenutelné a nečekané zážitky.
Cesta k Dolskému mlýnu byla dlouhá kilometr a vedla z prudkého kopce mezi krásnými skalními útvary. Ve mlýně se točilo
několik ﬁlmů. Nejznámější, na počátku padesátých let, pohádka Pyšná princezna. To však Dolský mlýn vypadal jinak. Nyní
jsou tam pouze obvodové zdi. Přes snahu Správy NP České
Švýcarsko se nedaří mlýn zrekonstruovat. Po prohlídce jsme se
vydali, po žluté turistické značce, k rozhledně Růženka. Cesta
nebyla náročná a pěkně ubíhala, dokud jsme se nedostali před
Růžovský vrch, nejvyšší horu Českého Švýcarska. Každá rozhledna musí být přece na velkém kopci!!! Dvoukilometrové
stoupání s převýšením 241 m stálo opravdu za to. Ne nadarmo
se vrchu říká Děčínská Fudžijama. Vystoupat na vrchol bylo bohužel zbytečné Touto cestou jsme se neměli dát!!! Na vrchu byly
pouze poslední zbytky rozhledny, která byla stržena v roce 1936.
Rozhledna Růženka je na žluté, ale o 3 km dále. Nezbývalo než
sestoupit stejnou cestou dolů a pokračovat k obci Růžová, nad
kterou je rozhledna či spíše vyhlídka vysoká 6,5 m. Vyhlídka

Neděle byla dnem návratu domů. Z Hotelu Formule jsme
odjížděli v 9 hodin. Během cesty jsme udělali přestávku na Kunětické hoře, kde jsme si prohlédli „zříceninu“ hradu, která prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Změna je oproti minulosti opravdu výrazná. Právě letos se mění poutače u silnic. Poutač s nápisem Zřícenina hradu Kunětická hora nahradí Hrad Kunětická
hora. Zastávky jsme také využili k občerstvení v Restauraci Pod
Kunětickou horou. Pak už nás čekal závěrečný usek naší cesty,
který byl „okořeněný“ několika objížďkami. V 16 hodin jsme
byli v cíli u klubovny spolku.
Krajina v Českém Švýcarsku a Sasku je opravdu krásná a zajímavá. Určitě stojí za to jí navštívit. Pokud se tam vydáte, tak
jako my, budete odjíždět spokojení. Na obou stranách hranice
poznáte neobvyklou přírodu, zajímavé památky a také vstřícné
a příjemné lidi.
Pavel Pospíšil
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svobodně v Bahňáku. Na závěr utkání se ještě kopaly penalty,
a aby si „ligáči“ o sobě moc nemysleli, porážku ze hry jsme jim
jednoznačně vrátili.
O týden později se sešli hráči i příznivci malé kopané v areálu „Na Bahňáku“ znova, aby poměřili své síly na 17. ročníku
turnaje „Bahňák Cup“. Čtyři týmy po desíti borcích se systémem „každý s každým“ utkaly v šesti zajímavých zápasech. Ani
sympatický výkon nestačil hráčům z týmu nazvaného „ Spojené
království Velkých Hlivic a Severního Benkova“ k lepšímu jak
čtvrtému místu. Třetí skončil domácí Meteor, druzí byli hráči
z Troubelic a turnaj vyhrál třetí tým přeboru olomouckého kraje
FK Medlov, vhodně doplněný medlovskými fotbalovými „vysloužilci“ a nejmladším hráčem turnaje Míšou Tomanem.
Třetí a čtvrtá sobota v červnu v Hlivicích se nesly v duchu sportu a zábavy. 15. června uspořádal hlivický Meteor již páté Hodové odpoledne. Pro návštěvníky bylo přichystáno tradičně
skvělé občerstvení, děti se mohly nechat pomalovat šikovnou
výtvarnicí na obličeji. I leckterý dospělák neodolal, a tak jsme
zde mohli potkat i hrozivého lva (salonu). Od 17-ti hodin malí i
velcí tanečníci a tanečnice předváděli méně i více zdařilé taneční
kreace na hudbu skupiny STORN. Hlavním tahákem odpoledne
byl přátelský fotbalový zápas mezi domácím Meteorem a Starou
gardou Sigmy Olomouc. No, Starou gardou. Mezi devítkou bývalých prvoligových borců byli i tací, co běhali po trávnících u
nás i v zahraničí ještě hodně nedávno. Jména Kobylík, Škerle a
Janotka určitě řeknou hodně i mladším fotbalovým příznivcům.
I o něco starší hráči: Sedláček, Mucha, Malík, Duda, Oháňka a
Kučerňák ukázali, že to s kopačákem pořád umějí. Je jasné, že
hráči Sigmy hráli tak na „půl plynu“. Ale vzhledem k tomu, že i
my jsme hráli na „čtvrt plynu“, bylo utkání celkem vyrovnané.
Na čistotu hry dohlížel delegovaný rozhodčí Jirka Dorušák, který
obdržel před utkáním dva kapříky tak, jak jsou naši fotbaloví sudí
zvyklí. Za ulovení ryb děkuji touto cestou Markovi a Filipovi,
mladým hlivickým rybářům. I přes zcela veřejně předanou pozornost rozhodčímu hosté z Olomouce zvítězili 3:2. Rozhodčímu
byli šupináči po utkání po právu odebráni a dnes už zase plavou

Obě výše popsané akce lze určitě považovat za zdařilé. Počasí
nám přálo, až na deštěm trochu předčasně ukončenou taneční
zábavu. Děkujeme všem návštěvníkům za účast a až se podaří
příště lépe zkoordinovat akce v různých částech obce, nebude
to mít chybu.
Za Meteor Hlivice Alexandr Pavelka
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Sbor dobrovolných hasičů Medlov
Vás srdečně zve na
X. ročník noční pohárové soutěže

MEMORIÁL LIBORA VÁLKA
20. července 2019 od 21:00 hod.
na hasičském areále v Medlově
Soutěžit se bude v požárním útoku v kategoriích muži, ženy
Občerstvení bude zajištěno po celou dobu konání soutěže
… na Vaši účast se těší pořadatelé …

POZOR !!! ZMĚNA TERMÍNU !!!
Meteor Hlivice za podpory obce Medlov
pořádá sportovní odpoledne pro děti i dospělé

Pojďte si hrát s Meteorem
V sobotu 7. září je od 13:00 hod v areálu „Na Bahňáku“ v Hlivicích
přichystáno plno soutěží pro všechny věkové kategorie.
Chybět nebude skákací hrad, hasicí pěna, výtvarná soutěž,
možnost svezení na koních a oblíbená hračková tombola.
Všechny hravé malé i velké spoluobčany zvou pořadatelé.
A nebojte se, žízní ani hladem u nás trpět nebudete.

ZPRAVODAJ OBCE MEDLOV vydává Obec Medlov, č. p. 300, 783 91 Medlov, IČ: 575666, DIČ: CZ00575666,
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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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