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Prázdniny začaly, počasí však letní atmosféře příliš
nepřidává. Jediné, na co si snad stěžovat nemůžeme
je dostatek vody. Tentokrát zmíním ale vodu z její negativní stránky. Myslím tím povodně, které postihly
obce Šumvald s jeho místní částí Břevenec, Oskavu,
Dlouhou Loučku a částečně dolní Libinu. Materiální
škody jsou veliké, některým lidem nezbylo doslova
nic a zachránili jen holý život. Když k tomu vezmeme ztráty dvou lidských životů, tak všichni víme, že
nešlo jen o nějakou okrajovou přírodní katastrofu.
To, o čem chci ale dnes psát je obrovská lidská solidarita, se kterou jsme se po této ničivé povodni v zasažených obcích setkali. Ihned po opadnutí vody se
do odklízení následků zapojili naši dobrovolní hasiči. Patří jim nejen od nás velké poděkování. Zmínit
musím ale i pracovníky naší veřejné zeleně, kteří se
osobně zapojili do vyklízení bahna jedné z postižených nemovitostí. I jim vlastník za tuto pomoc velmi
děkuje. Prakticky hned se do pomoci zapojily naše
spolky, které poskytly vytipovaným osobám ﬁnanční
a materiální pomoc. Mezi prvními to byli členové
divadelního spolku MedlOchoDi. Nejenže z vydělaných peněz poskytli 20.000,- Kč čtyřem vybraným
občanům Šumvaldu, kteří byli nejvíce postiženi

K ﬁnanční pomoci se také připojil Královecký spolek. Finance pro postižené vydělali na beneﬁční akci pořadatelé fotbalového turnaje v Králové. Vedení ﬁrmy Melites poskytlo rovněž ﬁnanční dar postižené rodině, techniku
na odklízení v prvních dnech poskytl MESPOL Medlov, techniku a kontej-

povodněmi, ale zakoupili z dalších darovaných ﬁnancí jedné rodině pračku a další rodině ledničku.
Následováni byli spolkem AMK Medlov, který mezi
svými členy vybral částku 22.000,- Kč a tyto rovněž
rozdělil do čtyř rodin, které povodně hodně postihly.

nery na odvoz zničeného materiálu poskytla naše skládka EKO-UMINED.
Nakonec to byla i obec Medlov, která na červnovém zastupitelstvu schválila
obci Šumvald ﬁnanční dar ve výši 200.000,- Kč. Jak vidíte, vlna solidarita
byla v naší konkrétní obci obrovská. Určitě jsem nevyjmenoval všechny
dárce, za to se jim omlouvám. Ale naše poděkování patří i jim.
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RADNICE

* * * *

Svoz plastového odpadu proběhne v úterý dne 28. 7. 2020 a 25. 8. 2020. 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.

HYDROMETEOROLOGICKÁ

STANICE
MEDLOV – HLIVICE,
informuje o nově zřízené třídenní předpovědi počasí na stánkách
ČHMÚ. Jakým způsobem pomocí internetu sledovat tuto předpověď? Nejdříve si ve vyhledavači
ČHMÚ najdeme „Program Aladin
– Meteorgramy“ - po jeho otevření
v prázdném horním okně vypíšeme Medlov – Hlivice a okamžitě
se nám rozbalí Meteorgram. Zde
nalezneme udávané hodnoty a to:
Nepřetržitý vývoj teploty, směru,
rychlosti a nárazy větru, celkový
vývoj srážek v podobě kapalné
i pevné, a hlavně množství napadaných srážek a výšky sněhové
pokrývky. Závěr patří vývoji tlakového pole a pokrytí oblačnosti
v %. Zde je možno z grafu přečíst
vývoj oblačnosti od nízké po vysokou. Domnívám se, že výjimečné
zařazení stanice do celostátní sítě
ČHMÚ je užitečné pro naše občany, zvláště pokud je garantována
úspěšnost předpovědi. Globálně je
90% úspěšnost předpovědí na 24
hodin a 85 % na druhý a třetí den.
Bere se plošně, tedy např. na kraj.
Jednotlivá místa se mohou zásadně
odlišovat od předpovědi, a přesto
bude předpověď hodnocena jako
úspěšná.
Konečný Jiří ved.
Hydrometeorologické stanice ČHMÚ
Medlov – Hlivice, ČHMÚ pobočka
v Ostravě – Porubě
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti v měsíci červnu
Václav Ženožička
Františka Urbanová
Ján Macejko
Václav Červenka
Antonín Hájek
Marie Rusnáková
Marie Kašparová
Anna Hüblová
Josef Juráš
Marie Vrzalová
Jan Bittner
Milada Vaníčková
Jan Kašpar

75 let
77 let
76 let
74 let
83 let
89 let
72 let
82 let
84 let
87 let
71 let
70 let
77 let

Irena Laurinová
Milan Navrátil
Jan Saksa
Josef Šotola
Alena Husárková
Jarmila Běhalová
Zdeněk Pinkava
Alena Štěpániková
Růžena Hájková
Jarmila Šotolová
Marie Domluvilová

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

77 let
70 let
70 let
73 let
70 let
78 let
74 let
85 let
77 let
75 let
81 let
73 let
78 let
79 let
74 let
71 let
80 let
85 let

91 let
77 let
75 let
76 let

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

Úmrtí
Opustily nás paní Libuše Žabičková z Medlova
a paní Jaroslava Kuďousková z Medlova.

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

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Vzpomínka
Dne 12. 7. 2020 jsme vzpomněli jedenácté smutné
výročí od tragické nehody na pana Libora Válka.
Odešel, jak si osud přál, ale v naších srdcích žije dál.
S láskou vzpomíná zarmoucená rodina

Poděkování
Děkujeme všem přátelům, známým a spoluobčanům za projevy soustrasti, slova útěchy, květinové
dary a za účast na posledním rozloučení s panem
Liborem Válkem.
Zarmoucená rodina
Děkujeme všem přátelům a známým za slova
útěchy, květinové dary a za účast na posledním
rozloučení s paní Jaroslavou Kuďouskovou.

Jubilanti v měsíci srpnu
Růžena Janků
Květoslava Švestková
Květoslava Kopřivová
Jiřina Peňázová

83 let
86 let
75 let
73 let
72 let
84 let
71 let
81 let
81 let
74 let
97 let

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

Jubilanti v měsíci červenci
Miroslav Pytlíček
Petr Krist
Eva Macejková
Antonín Nevrlý
Blanka Šotolová
Pavel Vrzal
Viktor Dragoun
Ludmila Kalová
Jana Grulichová
Jindřich Smyčka
František Pavelka
Eva Lörincová
Hynek Urban
Irena Pavelková
Anna Dragounová
Jaroslav Smolík
Anna Kallerová
Leopold Majtner

* * * *

Rodina Kašparova

Králová
Medlov
Hlivice
Králová

Děkuji touto cestou všem přátelům a známým,
kteří se přišli naposledy rozloučit s mým manželem panem Josefem Šromem. Děkuji také za květinové dary a slova útěchy.
Helena Šromová
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Dne 13. 6. 2020 byla v Hlivicích sloužena hodová mše svatá ke ctí svatého Antonína, kterému je kaple zasvěcena.
Sbírka z kaple byla věnována na postižené povodní v Šumvaldě.

Vybráno bylo 3 520,- Kč.
Za farníky obnos předala paní Emilie Ryšavá.

* * * *

KULTURA * * * *

Předprodej vstupenek bude zahájen v září 2020.
Vstupenky bude možné zakoupit na Obecním úřadě Medlov u sl. Karolíny Vrzalové.
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Kulturní komise ve spolupráci
s MedlOchoDi
Vás srdečně zvou na:

KDY:
středy 18.00

Prázdninové
,,opékačky
a békačky“

1. 7. | 8. 7. | 22. 7. | 5. 8. | 19. 8.
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 vezměte s sebou!

Z

SDH M
Letošní rok je poněkud podivný. Nejdříve
naši sportovní a kulturní činnost omezil
COVID-19, ale i přesto jsme nezaháleli.
Rozvážela se desinfekce, zajistili jsme
ušití nano vložek do roušek pro Hasičský
záchranný sbor Olomouckého kraje a šily
se roušky pro potřebné.
Jen jsme se oklepali z nejhoršího a zasáhla
okolní obce povodeň. Mezi prvními
jsme přispěchali s materiální pomocí
zasaženému Šumvaldu i naši kluci
z výjezdové jednotky pracovali nepřetržitě
na úklidu následků povodně v Šumvaldě
celý týden v počtu 10 mužů a za to jim
patří veliký dík.
Z kulturních akcí pro Vás chystáme (dle
situace) dvě letní kina s ochutnávkou piva
a dobrým občerstvením a v měsíci záři
taneční karneval se skupinami HERGOTT
a EAZSY.

Kluci z výjezdové jednotky u zásahu při povodních v Šumvaldě.

Vlastimila Švubová
starostka SDH Medlov
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SPORT * * * *

BAHŇÁK CUP 2020
V sobotu 27. června se v areálu „Na Bahňáku“ sešlo pět amatérských, přesto kvalitních fotbalových týmů. Od rána měřily
své síly na XVIII. ročníku turnaje v malé
kopané. Hlivický „Bahňák Cup 2020“
svým věhlasem přilákal hráče Troubelic,
Medlova, Králové, Červenky a domácího
Meteoru.
Za pěkného počasí i hojné divácké účasti
hráči dávali do hry srdce, bojovnost a někteří i fotbalový um. Po desíti dramatických zápasech vyšlo pořadí: Troubelice,
Medlov, Meteor Hlivice, Králová a nakonec nováček turnaje Červenka. Fotbalové
mančafty byly odměněny pamětními medailemi a lahví lahodného sektu. Po skončení turnaje došlo na oblíbenou dovednostní soutěž, v níž mohli soutěžící získat
ceny vyrobené v Pivovaru Litovel (dospělí) nebo opavské Opavii (mladší ročníky).
Poděkování pořadatelů patří sponzorům (obec Medlov, Pivovar Litovel), fanklubu Meteoru Hlivice, všem fanynkám a fanouškům
malé kopané a i těm, co přijeli do Hlivic na makrelu a pivo.

SASHA CUP 2020

III. ROČNÍK MISTROVSTVÍ HLIVIC V MARIÁŠI

V sobotu 11. července 2020 se uskutečnil v hlivickém areálu „Na Bahňáku“ třetí ročník mistrovství Hlivic v mariáši, Sasha Cup
2020. Stále oblíbenějšího turnaje pod otevřeným nebem (vzhledem k celodennímu dešti pod zakrytou pergolou) se zúčastnilo dvacet
vyznavačů této téměř královské hry. Po čtyřech hodinových kolech, plných ﬂeků, re-ﬂeků, betlů a durchů, obsadili stupně vítězů Luboš Vysloužil z Lutína, Laďa Janíček z Medlova a Petr Basel z Rýmařova. Vítězové i poražení odjeli z Hlivic s cenami hodnotnými
někdy více, někdy méně, každopádně s pocitem, že odpoledne prožili v soutěživé, ale i přátelské atmosféře. Snad příští rok přijedou
znovu, a třeba i ve větším počtu.
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Pojďte si hrát s Meteorem
v Hlivicích „Na Bahňáku“
Kdy: v sobotu 5. září od 13:00
Co: hry, soutěže, zvířátka, dobroty
Kde:

Srdečně zvou pořadatelé !

HOROLEZECKÁ

STĚNA

Horolezecká stěna, umístěná v areálu fary
v Medlově, byla instalována a může sloužit
svému účelu. Tuto horolezeckou stěnu bude
využívat naše základní škola, jako zpestření
pro výuku tělesné výchovy, ale bude také přístupná občanům. Podmínky pro její využívání budou upřesněny v následujících dnech.
Obec Medlov vynaložila nemalé ﬁnanční
prostředky na zajištění dalšího sportovního
vyžití pro naše občany a pro naše školáky.
Proto věříme, že horolezecká stěna bude hojně využívána a bude přinášet zábavu, a i příjemný adrenalin pro Vás všechny.
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ŠKOLNÍ

ZPRAVODAJ

Mateřská škola v Medlově oznamuje, že třídní schůzky rodičů
s informacemi na školní rok 2020/2021 se uskuteční
ve čtvrtek 27. srpna 2020 v 16 hodin.

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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