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Rozpočet na letošní rok bude schvalovat Zastupitelstvo na svém zasedání 5. března 2019. Dá se říci, že je již dnes téměř hotový.
Zbývá doladit několik položek. V letošním roce bude speciﬁcký přípravou řady projektů, které chceme realizovat v následujících
letech. A přestože se řídíme v oblasti ﬁnancování na začátku letošního roku rozpočtovým provizoriem, došlo již v těchto dnech k zahájení realizace několika investičních akcí - parkovací stání u bytovky v Králové, rekonstrukce prostor hasičské zbrojnice v Medlově
a rovněž jsou již prováděny úklidové a drobné bourací práce v budově bývalé pekárny. Jakmile to počasí dovolí, budou zahájeny dvě
již plně připravené akce, a to oprava povrchu místní komunikace na malé straně za školou a výstavba parkovacích stání s opravou
povrchu chodníků a schodů pod křižovatkou na Královou až k místnímu potoku. V letošním roce je plánována Správou silnic Olomouckého kraje oprava komunikace od křižovatky na VKP Medlov - přes Hlivice - až po odbočku na Úsov. Po schválení rozpočtu
Vás budeme informovat o všech plánovaných akcích pro letošní rok.
V naší obci vznikly závěrem minulého roku dva nové spolky. V Králové to je „Spolek Králová“ a v Medlově „Horolezecký spolek“. Věřím, že oba vytvoří podmínky pro dobré fungování společenské a zájmové činnosti v našich místních částech a přispějí k již
tak bohatému kulturnímu a sportovnímu vyžití našich obyvatel.
Farnost v Medlově má nového kněze. Stal se jím P. Dariusz Trzaskalik (32 let), který pochází ze slezského města Rybnik ležícího
nedaleko českých hranic. Působil v minulosti na farnostech v Katovicích, Knurów a naposledy ve Šternberku, kde působil jako kaplan od roku 2016. Kromě farnosti v Medlově má na starost také farnost v Uničově a Renotách.
Jan Zahradníček, starosta obce

* * * *

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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POHYB OBYVATELSTVA V NAŠÍ OBCI za rok 2018
počáteční stav
k 1.1.18
1573 obyv.

Narození

Úmrtí

Přihlášeno

Odhlášeno

Konečný stav

Medlov

11

8

12

25

1 047

Králová

2

1

14

5

248

Hlivice

1

0

5

6

168

Zadní Újezd

2

0

5

0

117

CELKEM

16

9

36

36

1.580 obyv.
k 31.12.18

J

:

Skřivánková Helena
Klanicová Jasna
Štefková Miloslava
Večeř Josef
Kohoutková Ludmila
Ulman Zdeněk
Dostálová Marie
Merta Václav

84 let
77 let
75 let
75 let
72 let
71 let
71 let
71 let

Králová
Medlov
Králová
Králová
Medlov
Medlov
Hlivice
Králová

J
Navrátilová Anežka
Turek Miroslav
Lachnitová Helena
Gieslová Jana
Škopová Emilie
Studená Marie
Husárek Josef
Petrovský Milan
Hýblová Jindřiška

:
86 let
84 let
78 let
77 let
76 let
73 let
72 let
71 let
70 let

Hlivice
Medlov
Hlivice
Hlivice
Hlivice
Medlov
Hlivice
Medlov
Králová

VŠEM JUBILANTŮM PŘEJEME DO DALŠÍCH LET HODNĚ
ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ŽIVOTNÍ POHODY V NAŠÍ OBCI!
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RADNICE
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Svoz plastového odpadu proběhne v úterý dne 12. 2. 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.

TERMÍNY SVOZU ODPADŮ V ROCE 2019
KOMUNÁLNÍ ODPAD: 22. února | 8. března | 22. března | 5. dubna | 19. dubna | 3. května | 17. května | 31. května | 14. června
| 28. června | 12. července | 26. července | 9. srpna | 23. srpna | 6. září | 10. září | 20. září | 4. října | 18. října | 1. listopadu | 15. listopadu
| 29. listopadu | 13. prosince | 27. prosince
PLASTY: 12. února | 12. března | 9. dubna | 7. května | 4. června | 2. července | 30. července | 27. srpna | 24. září | 22. října |
19. listopadu 17. prosince
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.
NEBEZPEČNÝ ODPAD: 27. 4. 2019 | 5. 10. 2019
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY: 12. 4. 2019 | 8. 11. 2019
BIO ODPAD: bude probíhat v pátek od 5. dubna do 15. listopadu ve stejném termínu jako komunální odpad

V Ý B Ě R P O P L AT K Ů P R O R O K 2 0 1 9
Od 13. 2. 2019 je možné uhradit tyto poplatky:

Poplatek TDO

Poplatek ze psů

výše poplatku je po schválení Zastupitelstvem
obce Medlov 350,-Kč na osobu.
Poplatek bude vybírán na celý rok 2019.

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. 2019.

Poplatek je splatný do 31. 3. 2019.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Poplatek hřbitovní je splatný do 31. 3. 2019 a bude možné ho uhradit od stejného data jako výše uvedené poplatky.
*

*

*

*

*

*

*

*

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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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B E Z H O T O V O S T N Í P L AT B A P O P L AT K Ů
Bezhotovostní platbu proveďte převodem na účet u peněžního ústavu:
Peněžní ústav
Číslo účtu
Kód banky
Česká spořitelna, a.s.
1801225319
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:
2. uveďte dvojčíslí označující část obce:

1337 – v případě platby poplatku za odpady
1341 – v případě platby poplatku ze psů
01 – Medlov
02 – Králová
03 – Hlivice
04 – Zadní Újezd
2

pokračování na str. 3

dokončení ze str. 2

3. do zbývajících políček uveďte číslo popisné vašeho domu (např. č.p. 5 – 0005, č.p. 41 – 0041, č.p. 250 – 0250
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.

U

!

Povinností každého včelaře je oznámit příslušnému obecnímu úřadu umístění trvalých stanovišť včelstev.
Dále je povinností každého včelaře oznámit nové umístění kočovných stanovišť včelstev alespoň 5 dnů před jejich přemístěním.
Stanoviště včelstev, pokud není umístěno v zastavěné části obce, se označí umístěním žlutého rovnostranného trojúhelníku o délce
strany 1m v horizontální poloze.
Žádáme proto všechny včelaře, aby ohlášení učinili do data 15. 3. 2019 a to osobně, písemně nebo telefonicky na č. 585 001 221
– p. Kropáčová, 585 002 506, 724 242 068 – p. Krahulcová nebo e-mailem podatelna@obecmedlov.cz

* * * *

KULTURA * * * *
Fotbalový Klub Medlov
zve na

AMK Medlov pořádá

Tradiční
Sportovní ples

v sobotu 23. 2. 2019
od 20:00 hod.

Rockový bál

Kdy: 1. 3. 2019
Kde: Obecní Dům Medlov
Začátek: 20:00

na Obecním domě v Medlově

Předprodej:

p. Tomanová 604 416 285
Bohatá Tombola
Bohaté občerstvení
Vstupné: 110,- Kč
3
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ples
V SOBOTU 23. ÚNORA 2019
OD 20 HOD
V KULTURNÍM DOMĚ V ZADNÍM ÚJEZDĚ
K TANCI A POSLECHU HRAJE STORY MUSIC
V M AS KÁC H I B E Z S E N A VÁ S TĚ Š Í P O Ř A D A TE L É Z E Z A D NÍ HO Ú J E Z D A

T

2018

Tak jako v minulých letech se i v roce letošním konala v našich obcích Medlov, Králová, Hlivice a
Zadní Újezd Tříkrálová sbírka. Navštívili Vás Tři králové se zapečetěnými pokladničkami, do kterých
jste mohli přispět ﬁnančním příspěvkem. Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na
podporu lidí v nouzi žijících na území ČR. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním
postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další. Sbírka podléhá předem daným pravidlům pro rozdělení
výtěžku. Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Zhruba desetina
výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane
jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.
V obci Medlov proběhla sbírka za účasti vedoucích skupin: Pavla Tomanová, Štěpánka Bendová, Markéta Krejzlíková, Jana
Šotolová, Bohumila Pechová, Vendula Kuchařová, Pavla Petrová a koledníků – Veronika Svoradová, Anna Kuchařová, Tereza
Šotolová, Simona Tomanová, Kateřina Tomanová, Anna Bendová, Hedvika Smyčková, Lucie Tomanová, Barbora Musilová, Veronika
Musilová, Kryštof Pecha, Miriam Pechová, Lucie Králová, Magdaléna Smyčková, Natálie Juráňová, Jakub Šotola, Šimon Vachutka a
Michal Fischer.
V obci Králová – vedoucí skupinky Věra Studená, koledníci – Kvido Krajča, Emma Krajčová a Tereza Škulavíková
V obci Hlivice – vedoucí skupinky Petra Zapletalová, koledníci – Markéta Navrátilová, Anna Krumplová a Natálie Hynková
V obci Zadní Újezd – vedoucí skupinky Marek Smyčka, koledníci – Noemi Smyčková, Sára Smyčková a Dorota Smyčková

Všem vedoucím a dětem - koledníkům děkujeme za účast!
Celkem bylo v našich obcích vybráno 44.335,- Kč.
Jednotlivě se v obcích vykoledovalo:
Medlov
21.537,- Kč
Králová
6.239,- Kč
Hlivice
4.895,- Kč
Zadní Újezd
7.414,- Kč
Výtěžek z Tříkrálového koncertu 4.250,- Kč

V letech 2013 – 2019 se celkem vykoledovalo:
Rok
2013
28.691,- Kč
2014
26.691,- Kč
2015
30.132,- Kč
2016
32.098,- Kč
2017
36.657,- Kč
2018
38.973,- Kč
2019
44.335,- Kč

Děkujeme všem občanům, kteří na sbírku přispěli.
VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V ROCE 2019 V OKOLNÍCH OBCÍCH
UNIČOV
TROUBELICE

165.286,- Kč
58.363,- Kč

OSKAVA
ÚJEZD
4

30.542,- Kč
30.265,- Kč
pokračování na str. 5

dokončení ze str. 4

LIBINA
MEDLOV
DLOUHÁ LOUČKA
ŠUMVALD

54.919,- Kč
44.335,- Kč
37.508,- Kč
35.809,- Kč

NOVÁ HRADEČNÁ
PASEKA
ŽELECHOVICE
LIPINKA

CELKEM VYKOLEDOVANÁ ČÁSTKA: 517.880,- Kč

23.742,- Kč
21.683,- Kč
8.520,- Kč
6.908,- Kč

VYKOLEDOVANÁ ČÁSTKA v roce 2018: 517.355,- Kč

T
Dne 6. ledna letošního roku se v kostele sv. Petra a Pavla
v Medlově konal již tradiční Tříkrálový koncert.
Svátek Tří králů se slaví jako připomenutí králů - mudrců, kteří
přišli do Betléma poklonit se malému Ježíškovi a jejich prostřednictvím se šířila světem zvěst o narození prorokovaného Mesiáše.
A právě tento příběh zachytily děti ze 3. a 5. třídy naší školy ve svém vystoupení s názvem "Píseň o svatých Třech králích".
Program si připravily pod vedením třídních učitelek Mgr. Jarmily
Smyčkové a Mgr. Barbory Vankové. Moc se jim to povedlo.
Členové místního hudebního souboru MedHÚZa pod vedením
Anežky Petrové zazpívali čtyři krásné vánoční písně.
Na závěr koncertu vystoupil rodinný hudební soubor MUSICUS CATUS z Brna. V dobových kostýmech nám představil středověkou dobovou hudbu, při které používá repliky hudebních nástrojů z tohoto období, například šalmaje, středověké dudy, žaltář,
kravské a kamzičí rohy, loutnu a další. Představení bylo velmi poutavé.
Výtěžek z koncertu 4.250,- Kč byl věnován do Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita České republiky.

Všem účinkujícím děkujeme!
5

Za kulturní komisi Pavla Petrová

P

K

Blížící advent jsme si v Králové zpříjemnily opět tvořením,
které proběhlo 24. 11. 2018. Sešlo se nás 12 žen a vyráběly jsme
adventní věnce, svícny a jiné vánoční dekorace. Doslova jsme se u
tvoření vyřádily  a začaly se těšit na přicházející Vánoce. Vánoční náladu nám navodily koledy a dobré
svařené víno, které
v tomto čase prostě
nesmí chybět .
Další akcí, která
v Králové proběhla, bylo rozsvěcení
stromečku. Vánoční stromek se rozzářil v sobotu 1. 12. 2018 před první adventní nedělí. Nechyběl speciální královecký punč, pro děti jsme měli připravený dětský punč
a samozřejmě perníčky a sušenky k zakousnutí. I ﬁrma Melites Medlov nás, jak už
tradičně, podarovala dobrým cukrovým. Tímto ﬁrmě Melites děkujeme. Vše se snědlo,
vypilo a podle spokojených úsměvů se akce vydařila. Těšíme se na příště a doufáme,
že i Vy.
Poslední akcí v roce 2018 bylo setkání s Mikulášem, který spolu s andělem a čerty
čekal na děti na návsi u rozsvíceného stromu. Děti měly připravené básničky nebo písničky, za které je Mikuláš odměnil. Pro dospělé bylo připravené svařené víno, pro děti
čaj a k zakousnutí párek v rohlíku. Mikuláš s andělem byli spokojeni, ale čerti odešli
s prázdnou, protože máme v Králové prostě hodné děti  a kdo přece jen trochu zazlobil, tak slíbil, že se napraví. No uvidíme příští rok, Mikuláš se určitě znovu ukáže. Děkujeme ﬁrmě RBQ sady, která nám pro děti do
balíčku darovala jablíčka a drobné cukrovinky.
Věra Studená

* * * *

S

T

SPORT * * * *
M

2018

Konec roku je vždy příležitostí na bilancování a hodnocení. Pro náš turistický spolek byl rok 2018 již třetím rokem existence.
Podruhé jsme pořádali turistický pochod, který svým zaměřením a rozsahem přesahuje hranice naší obce. Akce je pevnou součástí
kalendáře turistických akcí Klubu českých turistů. Počasí nám tentokrát přálo o něco více, než při pořádání I. ročníku. Bylo sice studené
a větrné počasí, ale nepršelo. Za zázemí pochodu jsme zvolili Obecní dům v Medlově, kde byl start a cíl. Dalším místem startu byla
nádražní budova v Troubelicích. Rozšířili jsme počet turistických tras a přidali také jednu cykloturistickou. Všechny tyto faktory byly
rozhodující pro výslednou účast. Pochodu se zúčastnilo pěkných 128 účastníků z blízkého i dalekého okolí. V roce 2019 budeme pořádat již třetí ročník. Opět dojde k rozšíření turistických a cykloturistických tras. Našim přáním je, aby se Josefovský pochod stal jarním
setkáním turistů. Další velkou akcí byla pětidenní cykloturistika a turistika v Krušných horách, kde jsme poznávali krajinu kolem naší
západní hranice. Navštívili jsme také Bavorsko. Obdivovali jsme krajinu kolem pramene Ohře, Chebu a Františkových Lázní.
Pro členy a další zájemce
o turistiku z řad našich občanů
jsme během roku zorganizovali 5
zájezdů na turistické akce: Opatovské šmajd, Konické štrapáce,
Orlické hory (přehrada Pastviny,
Zemská brána), Pochod slováckými vinohrady a Vánoční pochod kolem Bouzova. Těší nás,
že se díky těmto akcím, k nám
přidávají další naši občané různých věkových kategorií. Mimo
tyto zájezdy jsme zorganizovali
další drobné turistické a cykloturistické akce. Jejich výčet je
bohatý. O jejich organizaci se
stará spolek nebo jednotliví členové, kteří prostě naplánují výlet a pozvánku uveřejní na našich internetových stránkách h ps://www.turistemedlov.cz/forum-1/
akce-a-vylety. Po akci se pak s ostatními podělí o své zážitky h ps://www.turistemedlov.cz/forum-1/recenze. Recenze jsou také
6

pokračování na str. 7

dokončení ze str. 6

poutavým čtením. Nejlepším vypravěčem je určitě Hynek. Všichni se na jeho „recenze“ těšíme. Pokaždé nás překvapí nějakou zajímavostí, kterou o daném místě vypátral. Proto jsou recenze na výlety také inspirací pro ostatní, kteří se akce nezúčastnili. Mohou
se pak na výlet vydat sami nebo se svojí rodinou. Během roku jsme se podívali na zimní Sovinec, prošli jsme si Šumpersko v rámci
„Zimní 50“, vydali jsme se na trasu Pivovarské čtvrtky v zimě, otevřeli cyklistickou sezonu v Hačkách, prošli a projeli jsme se na
pochodu „Za zvolskou labutí“, na kole jsme obdivovali krajinu kolem Hradce nad Moravicí a přehrady Slezská Harta. Na kole jsme
projeli okolí Moravské Třebové a také jsme vyjeli na tradiční akci „Tři hrady“, kdy navštívíme Úsov, Mírov a Bouzov. Trasa tohoto
cyklovýletu je každý rok jiná. 100 let naší republiky jsme oslavili v Nízkém Jeseníku, za svatomartinskou husou jsme se vydali do
okolí Hoštejna. Poslední akcí roku (mimo zájezdu na Vánoční pochod na Bouzově) byl Mikulášský pochod, který pořádáme každou
první sobotu v prosinci. Pochod je příležitostí k předvánočnímu setkání turistů. Každý rok si vybereme nějaké zajímavé místo, které
chceme v rámci pochodu navštívit. Letos jsme si vybrali kapli Sv. Antonína Paduánského v Pískově. O zajímavý výklad se nám postaral pan Obšel z Pískova. Dověděli jsme se mnoho zajímavých informací. Pochodu se zúčastnilo 40 turistů.
Rok 2018 byl pro turistický spolek rokem zajímavých turistických akcí a výletů. Bohužel, nejen jich. V září nás opustil náš kamarád Jirka Zatloukal. Byl zakládajícím členem našeho spolku. Obětavým pomocníkem při pořádání našich akcí. Hlavně to byl výborný
kamarád, který nám na akcích v druhé polovině chyběl a chybět bude.
Zdraví je v životě to nejdůležitější. Dovolte, abych Vám, jménem Spolku Turisté Medlov, právě to pevné zdraví, do nového roku
2019, popřál. Přidávám pohodu, štěstí a hodně pěkných zážitků na zajímavých výletech. Budeme rádi, když se na některých akcích,
které budeme pořádat, setkáme.
Pavel Pospíšil – Spolek Turisté Medlov
h ps://www.turistemedlov.cz/
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Gruzie - Arménie - Turecko
Další trasu si neplánovaně zpestřujeme asi 40 km poměrně náročného terénu nepoužívanou zkratkou, zde odkládá do ostružin
své GS i Rosťa s Luckou, vše naštěstí beze škod. Do Lentekhi
dojíždíme odpoledne, dáváme si čaj, kávu a med s ořechy u moc
milé paní, která má ráda české motorkáře , kupujeme u ní
i sladký domácí likér. Za vesnicí začíná lehce mrholit a cesta do
hor se rychle horší. Projíždíme několika dalšími vesnicemi, ve
kterých si všímáme spousty opuštěných, ale dříve zřejmě pěkných domů. Schyluje se k večeru a my stále stoupáme podél
divoké řeky Koruldashi cestou plnou hlubokých kaluží, mokro
v botech už nemá cenu řešit . Do Ushguli nám pořád zbývá
přes 30 km, které dnes v tomto terénu a za deště už nedáme, proto sháníme nocleh, který nakonec nalézáme v téměř vylidněné
osadě Tsana - obydlené jsou tu pouze 4 domky z asi 20 stavení.

Ubytování je velice „stylové“ a vůbec nejde přirovnat k nějakým evropským měřítkům - to se prostě musí zažít. Starší majitelé jsou ale velice milí a pohostinní, paní nám během chvilky vystrojí
skvělou hostinu z domácích produktů. Topí se dřevem v plechových kamnech, sušíme věci, popíjíme domácí víno, posloucháme
vyprávění pana domácího o lovení medvědů v okolí a vstřebáváme neskutečnou atmosféru tohoto místa. Není tu signál ani elektřina,
večer se jen nahodí generátor, který sotva utáhne nějaké žárovky . Voda na koupání se ohřívá ohněm v kovovém bojleru. Před
spaním ještě z postele smetu pár myších bobků a jde se spokojeně spát.
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Ráno opět drobně prší a řeka za domem hrozivě burácí. Pan domácí nabízí, že nám holky vyveze nejtěžším úsekem svým terénním
autem, ale s díky odmítáme a po luxusní snídani vyrážíme na cestu. Majitelé domku se s námi loučí jako bychom u nich bydleli
měsíc. Cesta mezi horami je úžasná, bohužel z výhledů na okolní 5-ti tisícové hory díky mrakům moc nemáme, ale před Ushguli se
počasí začíná lepšit. Zajíždíme do starobylé vesnice, která je svou polohou 2 100 m n. m. jednou z nejvýše obydlených osad. Fotíme
a vychutnáváme si jedinečnost těchto míst.
Další cesta směrem k Mestii je po pár kilometrech ve výstavbě
a za krátkou dobu už bude Ushguli a celá tato zatím těžko přístupná oblast dostupná masovému turismu. Jsme moc rádi, že jsme to
zde stihli navštívit ještě před tím. V průsmyku Ugviri (1911 m n.
m.) odbočujeme do prava směrem k nově budovanému velkému
komplexu lyžařských sjezdovek a máme v plánu vyjet tam, kam
až to půjde. Hlídka horské služby, kterou s obavami míjíme, nám
naznačuje abychom pořádně přidali , takže si pobídku bereme
k srdci a po soustavě na sebe navazujících širokých sjezdovek se
nakonec dostáváme až do nejvyššího bodu dosaženého na této cestě (...no na všech cestách vůbec) a to do 3 160 metrů nad mořem.
Pěšky ještě vyšlápneme na nedaleký vrcholek o pár metrů výše.
Sluníčko nám už zase pěkně svítí tak se do sytosti kocháme okolní
nádherou hor. Pomalu sjíždíme a nezávidíme turistům, kteří šlapou nahoru pěšky . Blížíme se do turistického městečka Mestie,
Michal už jede na výpary a také mu benzín dochází asi 3 km od
pumpy. Situaci řeším dovozem paliva v pet lahvích. Dokupujeme
zásoby a teplý chleba, který se zde peče jako placka, přilepená na vnitřní stěně kopulovité pece.
Za městečkem v malé dílně opět necháváme svařit Michalovi držáky kufrů, protože cestou mu opět jeden kufr upadl. Ač neradi,
pomalu necháváme pohoří Horní Svanetie za sebou a na třetí pokus nacházíme parádní místo k přespání na krásné louce v lese.
Ráno pokračujeme podél řeky Inguri a dlouhé přehrady v její
dolní části, jejíž klenutá hráz se řadí svou výškou 272 metrů na
druhé místo na světě, její stavba trvala 26 let. Přijíždíme až ke
hlídané závoře elektrárny a dále na prohlídku pokračujeme pěšky.
Hráz a hluboké údolí pod ní fotíme z velké terasy uřčené právě
pro turisty. Na informačních tabulích vidíme, že Gruzínci mají do
budoucna s tímto místem velké plány.
Projíždíme nížinnou oblastí Gruzie, kde se ve velkém pěstují lískové ořechy, a blížíme se k pobřeží Černého moře. Do našeho
základního kempu dojíždíme kolem poledne, koupeme se v moři
a chystáme přesun do Turecka. Propleteme se opět dopravním
chaosem v Batumi, trošku zabloudíme a na hranicích trávíme téměř dvě hodiny vyřizováním a čekáním. Na tureckém pobřeží hledáme místo na nocleh, moc se nám nedaří, protože podél moře vede
hlavní tah, a až na několikátý pokus parkujeme těsně nad velkou oblázkovou pláží u města Arhavi. Je krásně teplo, proto se rozhodujeme, že budeme spát pod širákem na pláži. Nadšení nám vydrží do té doby než při večeři zjistíme, že nás zpoza kamenů hladově
pozoruje přerostlý hlodavec - a rychle všichni stavíme stany.
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Ve 4 ráno některé z nás budí islámské modlitby halekajíc z tlampačů na nedaleké mešitě. Protože je Turecko islámská země, probíhají tyto hromadné modlitby několikrát denně, ale na ulici jsme
se nikoho modlit neviděli. Od rána jedeme po E70 - hlavním tahu
podél pobřeží. Jsou zde běžné vojenské kontroly, kdy je provoz
sveden přes odpočívadlo, tam mají vojáci stanoviště se střílnou
a obrněným vozem. Namátkou vybírají vozidla ke kontrole.
V Rize si dáváme ranní kávu a dokupujeme proviant na dva dny,
které chceme strávit ve Východopontských horách (Doğu Karadeniz Dağları) na severovýchodě Turecka. Tato část země je velice
členitá, hned od pobřeží se strmě zvedají třítisícovky a pohoří tvoří
rozvodí mezi Černým a Kaspickým mořem. Ve městečku Eskipazar konečně odbočujeme do krásně zvlněné krajiny. Jsme v oblasti, kde se pěstuje čaj na každém kousíčku volného místa. Sytě
zelené keříky čaje tvoří souvislou vrstvu bochánků, díky čemuž
je krajina velice malebná a udržovaná. Čajové lístky místní zastřihávají rovnou do jutových pytlů a ty pak spouští ze strmých strání
pomocí lan a kladek. Blížíme se k našemu poslednímu bodu naší cesty a to turecké cestě Bayburt Yolu - D915 tzv. Cesta smrti . Dle
serveru dangerousroads.org se jedná o jednu z nejnebezpečnějších cest na světě a určitě to není trasa pro někoho, kdo trpí závratěmi
z výšek. Její délka je 106 km a vede napříč přes Pontské hory do vnitrozemí. Asfalt končí, cesta se zařezává do úbočí hory a výhledy opět úžasné. Pauzu si dáváme u nějaké opuštěné kantýny, těsně před nejhorším úsekem, kdy cesta šplhá strmě vzhůru 15 - ti
vracečkami až do výšky 2310 m n. m. (Doganli Pass). Sedíme ve stínu opuštěné budovy a pozorujeme shora sjíždějícího cyklistu.
Ten po chvíli přijíždí k nám, je to Bulhar a také občasný motorkář.
Když vidí naše nabalené motorky a spolujezdkyně navíc, varuje
nás před výjezdem, protože je výše zával a velké balvany - je to
prý „very dangerous“, doporučuje se vrátit a tuto cestu objet .
Vzdát se jednoho z nejdůležitějších cílů naší cesty se nám ovšem
nechce, proto ke kritickému místu vysíláme průzkum - Michala
s Poldou. Ti se po asi 20 - ti minutách vracejí s tím, že dělníci cestu
odklízejí, tak jim trochu pomohli  a že s trochou štěstí možná
projedeme. Cesta je skutečně adrenalin, prudký sráz pod námi vyvolává husí kůži a studený pot zároveň.
Místo závalu je sice jen částečně odklizené, ale dá se projet - no
sláva! Pomalu došplháme do sedla Doganli, zde už je cesta bezpečná a táhne se po nádherně zelených úbočích hor. Tady by se pár
dnů dalo jezdit , ale čas není, takže sjíždíme k vesnici Abadasi
a pokračujeme nádhernou krajinou údolím řeky Coruh. Všichni se
shodujeme, že tato část Turecka je skutečně moc krásná a stojí i za
další a delší návštěvu.
Nocleh nacházíme blízko cesty na louce u malé říčky. S Poldou se
ještě vydáváme koupit na večer nějaké pivo nebo víno, ale to se
nedaří - sehnat ve vesnicích v muslimské zemi alkohol se skutečně
nedá. Kupujeme alespoň ovoce a vracíme se do tábořiště. Sedíme
u ohně a pozoruje tři mladíky, kteří neustále pendlují sem a tam po
nedaleké cestě. Konečně dostávají odvahu a přichází k nám. Turecky skutečně nerozumíme ani slovo, oni zase neumí anglicky, ale
na svém mobilu nám dávají číst anglický text z překladače: "Je zde
nebezpečné nocovat v okolí jsou medvědi". No samozřejmě to považujeme za vtípek, co by v takové skalnaté krajině s minimem lesů
dělali? Mladíci ještě píší, že máme být opatrní a zůstat celou noc
vzhůru, což nás trochu rozesmálo, ale přece jen poněkud znervóznělo. Loučí se námi s přáním klidné noci, nevíme co si o tom myslet. V ohni likvidujeme veškeré odpadky a v klidu jdeme spát – já
s čelovkou v jedné ruce a se sekerou v druhé . Noc je neklidná,
každou chvíli někdo svítí z cesty mezi stany, dvakrát slyšíme nedaleko rány jako z pušky. Párkrát jsme venku ze stanu, kdosi na nás z cesty pokřikuje. Ráno se všemu smějeme... V noci tu teda bylo živo.
Po návratu domů zadávám do Google jméno nejbližší vesnice a nestačím se divit, nacházím článek o zdejších problémech s hnědými
medvědy, o zabité holčičce a místním duchovním, medvědech navštěvujících v noci i vesnici - likvidujíc domácí zvířata. Takže Turci:
Díky, že jste nás, hloupé turisty, hlídali celou noc.
Od rána jsme na D050, od města Ispir začíná jedna z nejkrásnějších cest jakou jsem kdy jel. Je brzy po ránu takže nulový provoz, sluníčko v zádech, většinou pěkný asfalt, úžasná barevná krajina, zelené oázy kolem řeky Coruh mi připomínají Maroko. Okolní skály
střídají škálu pastelových barev od žluté, zelené, oranžové po červenou a hnědou - nádhera. Cesta křižuje řeku přes hráze několika
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přehrad. Tato podívaná trvá celých 80 km. Musíme si akorát dávat pozor na padající kameny z okolních skal, na cestě se jich válí
celkem dost i o velikosti pěsti.
Do Artvinu přijíždíme soustavou mnoha nových tunelů, v okolí
i všímáme několika přečerpávacích přehrad, vše vybudované ve
skále a deﬁnitivně měníme názor na Turky, samozřejmě k lepšímu. V Artvinu si konečně dáváme turecký kebab, sjíždíme opět na
pobřeží Černého moře a tím uzavíráme dvoudenní okruh Tureckem. Na naší základně na pláži jsme kolem 2 hodiny odpoledne
a jdeme na prohlídku městečka a tržnice, dokupujeme dárky domů
a užíváme si poslední večer této dovolené. Večer nakládáme motorky a za blížící se bouřky naposledy stavíme stany na pláži. Další dva dny nás čeká už „jen“ 3 000 km dlouhý přesun k domovu.
Kompletní fotogalerii najdete na internetu na této adrese:
h ps://milisgs.rajce.idnes.cz/Kavkaz_2018/
(za AMK Medlov Milan Petrovský)

ŠKOLNÍ

ZPRAVODAJ

Prázdniny ve školním roce 2018/2019
Jarní: 11. - 17. března 2019
Velikonoční: 18. dubna 2019
Hlavní: 29. června - 1. září 2019
Mgr. Jitka Zíková

Základní škola a Mateřská škola Medlov
vás zve na

15. ŠKOLNÍ

MAŠKARNÍ PLES

pátek 15. února 2019 ve 20 hodin
v Obecním domě Medlov
K tanci zahraje skupina: ASTEOR
TÉMA: Návrat do I. republiky, dobové doplňky jsou vítány.
Lístek s místenkou koupíte v kanceláři školy, tel.: 739 657 982
Přátele školy srdečně zveme ke společné zábavě.
Získané finance budou použity na sportovní a kulturní akce dětí školy.

A
Třetí adventní neděle v obci Medlov patřila žákům základní školy. Sál obecního domu byl zaplněn
do posledního místa. Zapálením další adventní svíčky vše začalo. Tancovali nejen sněhové vločky
a sněhuláci, děti také zazpívaly a zahrály koledy a předvedly dramatizace známých vánočních pohádek. Závěr patřil živému orchestru a sborovému zpěvu. Celým vystoupením nás provázeli dva
krásní andílci.
Pro všechny přítomné to jistě bylo příjemně strávené adventní odpoledne. Poděkování patří všem vystupujícím dětem, jejich rodičům
a kolegům, kteří se podíleli na nácviku či organizaci této akce.
Mgr. Barbora Vanková
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Ve čtvrtek 6. prosince zájemci z žáků II. stupně se svými učiteli vyrazili na MS ve ﬂorbale v Praze. V šest hodin ráno jsme rychlíkem
z Červenky ujížděli směr Praha na dva zápasy osmiﬁnále MS ve ﬂorbale. Fandili jsme, co nám hlasivky stačily. Každý dostal transparent
s nápisem GÓÓÓL a s fotograﬁí českého týmu. Takovou atmosféru spousta z nás ještě nezažila. Samozřejmě, když už jsme byli v Praze,
prošli jsme si ji. Vyzdobené Hradčany, Karlův most, uličky vedoucí k našemu cíli – k vánočnímu Staroměstskému náměstí. Vánoční
atmosféra s vonícím občerstvením na nás nezapomenutelně dýchla. Celodenní výlet se nám vydařil a máme na co vzpomínat.

Mgr. A. Rusínová

M
V úterý 4. prosince loňského roku děti z 2. a 4. třídy oslavily očekávaný
příchod Mikuláše a jeho pomocníků odpolední Mikulášskou diskotékou,
kam většina malých účastníků přišla v kostýmech čertíků, andílků i Mikulášů. Tancovalo se a soutěžilo při různých zábavných disciplínách jako je
nafukování balonků, tanec dvojic, židličková apod. Všechny děti se také
snažily co nejlépe předvést v soutěži o nejlepší masky, kde byli nakonec
jednotliví výherci za každou třídu odměněni sladkostí a mikulášským diplomem. Mikulášské odpoledne se opravdu povedlo a zpříjemnilo všem
čekání na toho pravého Mikuláše, anděla a čerta.
Mgr. Ivana Lachnitová

V

3.

Poslední předvánoční týden proběhl ve 3. třídě trochu jinak než obvykle. Ve středu jsme se vypravili na Zimní stadion v Uničově
zdokonalovat své „krasobruslařské umění“. Všem se dařilo. Ledová plocha patřila jen nám. Jízda dopředu, dozadu i slalom mezi
kužely byly pro nás hračkou. Jen piruety musíme ještě vypilovat. Ale to nebylo vše. Ve čtvrtek jsme se pustili do výroby svíček ze
včelího vosku. Celá třída nám krásně voněla a výrobky se moc povedly. Poslední den před vánočními prázdninami jsme si pod nazdobeným stromečkem rozdávali dárky, ochutnávali vánoční cukroví a povídali si o vánočních zvycích. Nakonec jsme si zazpívali
koledy a popřáli si krásné Vánoce.
Mgr. Barbora Vanková

V
Je pátek 21. prosince - poslední školní den v roce 2018. Žáci i učitelé II. stupně vyrazili na zimní stadion v Uničově. Celá ledová
plocha patřila hodinu a půl jen Medlovu. Někteří žáci jen tak volně bruslili a zdokonalovali si techniku, někteří hráli honičku a samozřejmě chlapci zapáleně hráli hokej. Na konci jsme se společně vyfotili a ujížděli do školy k třídním stromečkům. Pod nimi nás
čekaly dárečky a vánoční pohoštění, které si třídy samy připravily. Vánoční atmosféra a vůně se táhla celou školou. Rozdali jsme si
dárečky, popřáli si všechno nejlepší k Vánocům a rozešli se domů.
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Mgr. A. Rusínová
Foto Mgr. J. Zíková, Mgr. A. Rusínová
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Rok se s rokem sešel a v neděli 6. ledna jsme vyrazili do Hynčic pod
Sušinou. Letos nám přálo, napadla spousta sněhu a mohli jsme padat
jako do peřin. Po rychlém ubytování pod dozorem D. Kristové a obědě
jsme vyrazili hned na svah, rozdělili se do dvou týmů – lyžařského pod
vedením A. Rusínové a snowboardového F. Vyroubala a výcvik mohl začít. Lyžovali jsme vždy až
do uzavření svahů a naše dovednosti se zdokonalovaly každým dnem.
V polovině týdne byl
naplánován aktivní odpočinek, půlka kurzu se
vydala na procházku do
vesnice a půlka odvážlivců vyšla na běžky. Brzy
toho někteří litovali, jelikož běžky jsou lehké na
první pohled, ale na druhý je to spousta potu do kopce a nádherný sjezd z kopce plný pádů. Po večeři jsme
se vyrazili na bowling, mezi nejlepší hráče patřili A. Petrovský, M. Bittnerová.
Ve čtvrtek odpoledne jsme uspořádali závody ve slalomu. V lyžařské kategorii
vyhrál Adam Petrovský, 2. Miroslav Zemánek, 3. Miroslav Roland, ve snowboardové kategorii vyhrála Zuzana Jonášová, 2. Marek Malíšek, 3. Michaela Bittnerová. Ostatní závodníci jim šlapali na paty, ale
vyhráli jen nejlepší, kteří získali medaile, putovní poháry a sladké odměny věnované Š. Vyroubalovou. Dalším krásným zážitkem
byla schovávaná ve sněhu. Někteří se schovali a zahrabali do sněhu tak dokonale, že jsme je nemohli ani po čtvrt hodině najít.
V pátek – poslední den jsme měli azurovou oblohu se zářivým sluncem a to byla tečka za naším kurzem.

Z

1.

Mgr. A. Rusínová

Základní škola a Mateřská škola Medlov oznamuje zákonným zástupcům budoucích prvňáčků, že zápis dětí do 1. třídy se uskuteční ve středu 10. dubna 2019 od 13.00 do 18.00 hodin v budově základní školy. S sebou rodný list dítěte a váš občanský průkaz.
Na webových stránkách školy www.zsmedlov.cz najdete podrobné informace k organizaci zápisu.

Mgr. Ivana Lachnitová

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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