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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři zpravodaje
Jsem rád, že mohu prostřednictvím zpravodaje vyjádřit svoje pocity z uplynulého roku 2013.
Na prahu roku 2014 hodnotíme a zamýšlíme se,
co jsme mohli udělat lépe, co jsme udělat nestihli
a co nás čeká příští rok.
Každý rok je něčím výjimečný a odlišuje od
roku minulého. Jedno ale zůstává stejné - je to
starost o děti, rodinu, dům či byt. Zkrátka starost
o zajištění základních potřeb rodiny.
V roce 2014 nás čekají volby do Evropského parlamentu, senátní a komunální volby. Tady
bychom měli využít volebního práva a dát hlas
svým kandidátům, kteří nás budou zastupovat v
EP a v senátu. Nejdůležitější jsou pro nás volby
komunální, kde si volíme obecní zastupitelstvo.
Obecní úřad se stará o zajištění chodu obce,
a to po všech stránkách a dle možností. To je
kulturní a sportovní vyžití občanů, zajištění provozu školky, údržba a úklid obce, péče o životní prostředí - parky, rybník, les,
sad apod., opravy kaple, hřbitova, komunikací, chodníků a veškerého majetku
patřícího obci.
Velmi dobrá je spolupráce s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Městským úřadem ve Vyškově, Městským úřadem v Ivanovicích na Hané, ale i s
Úřadem práce, Pozemkovým úřadem a ostatními institucemi.
S Pozemkovým úřadem jsme zahájili revitalizaci potoka a dosadbu zeleně
na rybníku a u Třech vrb.
S Úřadem práce se snažíme vytvořit pracovní místa na úklid a údržbu obce,
kde dle potřeb Úřadu práce zaměstnáváme maminky, kterým skončila mateřská, mladé, kteří si začínají práci teprve hledat a starší, kteří už práci těžko
shánějí.
Z práce společenských organizací je to založení Občanského sdružení Medánek a obnovení práce myslivců Medlovice.
Mezi významné sportovní události roku 2013 patří účast žákyně Nikolky
Nejedlé na mistrovství Evropy a mistrovství světa v tancích Hip-hop a Elektric
Boogie.
V obci je také jedna politická strana – Česká strana sociálně demokratická,
která v letošním roce obnovila činnost. Tato strana získává trvale nejvíce volebních hlasů nejen v naší obci, ale i v Jihomoravském kraji.
Zpravodaj 2013
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Slovo starosty
Jsem rád, že v naší obci si občané udělají čas a účastní se kulturních a sportovních akcí, jak pro dospělé, tak s dětmi pro děti.
V letošním roce můžeme být hrdi na zbudovaný chodník, který by bez obětavé a nezištné práce občanů nebyl zbudován v takovém rozsahu. Děkuji všem,
kteří se na akci podíleli a děkuji za spolupráci i Střednímu odbornému učilišti
Sochorova Vyškov.
Musím poděkovat i členům Sboru pro občanské záležitosti Městyse Švábenice, kteří nám pomohli při vítání občánků, kdy zajistili kulturní pásmo – paní
Tereza Suchomelová, která tuto činnost při vítání občánků zajišťuje, se obřadu
účastnila jako maminka vítané Bělinky.
Na příští rok plánujeme dále spolupracovat se Středním odborným učilištěm
Vyškov při dokončení oprav hřbitova, zateplení a pořízení nové fasády na štítu
bytového domu č. p. 11 a provedení rekonstrukce sociálního zařízení pro děti v
mateřské škole.
Realizace dalších akcí se bude odvíjet od získání dotačních finančních prostředků.
Velmi si vážím spolupráce obecního úřadu se společenskými organizacemi,
a to se Sborem dobrovolných hasičů, Medlovskými myslivci a Občanským sdružením Medánek.
Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem svým a jménem všech zastupitelů
obce, popřál krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně rodinné
pohody a pracovních úspěchů v novém roce 2014.
Dovolte mi vyslovit přání, abychom si té vánoční nálady, kdy jsme k sobě
ohleduplnější a více rozumíme jeden druhému, přenesli do nového roku.
Bohuslav Klemsa,starosta obce

Statistické údaje
V obci Medlovice žije v současné době:
počet obyvatel celkem
z toho:
muži
ženy
děti do 15 let
průměrný věk
počet čísel popisných
občané v domovech důchodců
4

317
148
169
54
39,53
134
2
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Hospodaření obce Medlovice za rok 2012
Příjmy za rok 2012
Daňové příjmy
v tom:
1111
daň z příjmů FO ze závislé činnosti
1112
daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti
1113
daň z příjmů FO srážková
1121 daň z příjmů právnických osob
1122 daň z příjmů právnických osob za obec
1211 daň z přidané hodnoty
1334 odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu
1340 poplatky za likvidaci komunálního odpadu
1341 poplatek ze psů
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství
1351 odvod výtěžku z provozování loterií
1361 správní poplatky
1511 daň z nemovitostí

2.676.288,30 Kč
399.191,75 Kč
9.858,25 Kč
53.215,32 Kč
514.402,94 Kč
91.390,00 Kč
1.053.827,00 Kč
1.357,00 Kč
141.373,00 Kč
7.040,00 Kč
760,00 Kč
7.296,60 Kč
1.590,00 Kč
394.986,44 Kč

Nedaňové příjmy
503.791,84 Kč
v tom:
2460 splátky půjček FRB od obyvatelstva
24.647,00 Kč
2321 stočné
28.333,00 Kč
3314 činnosti knihovnické
390,00 Kč
3341 hlášení místním rozhlasem
1.350,00 Kč
3392 příjmy z pronájmu – KD a poh.KD, náhrady energií,
vratky
49.808,00 Kč
3399 příjmy z kultury – příjmy - divadlo, Den matek
4.125,00 Kč
3421 volný čas dětí a mládeže - příjmy – dětský karneval,
diskotéka, dary pro děti
1.137,00 Kč
3612 bytové hospodářství–pronájem bytů, zálohy,elektřina
-spol.prostory, vyúčtování
248.574,00 Kč
3632 pohřebnictví - hřbitovní poplatky - nájem hrobového místa
a kolumbária
1.024,00 Kč
3639 komun.služby – nájem obchodu, elektřina–obchod+zálohy,
nájem pozemků
113.232,00 Kč
3722 nájem popelnic z Respona občanům, odp.pohost.,
obchod,příspěvek EKO-KOM
26.890,50 Kč
6171 přijaté příspěvky – přeplatky záloh na energie
a předplatné OÚ
1.303,76 Kč
6310 příjmy z finančních operací (úroky)
2.977,58 Kč
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Hospodaření obce Medlovice za rok 2012
Kapitálové příjmy
244.970,00 Kč
v tom:
3612 příjmy z prodeje bytů č. p. 55 včetně pozemku – splátky KC
180.000,00 Kč
3639 příjmy z prodeje pozemků
64.970,00 Kč
Přijaté transfery
365.707,19 Kč
v tom:
4111
neinvestiční transfer na volby do Zastupitelstva JMK,
volbu prezidenta ČR
20.000,00 Kč
4112 neinvestiční transfer na činnost OÚ a MŠ –
Jihomoravský kraj
99.700,00 Kč
4116 neinvestiční transfer na veřejně prospěšné práce
– Úřad práce
119.000,00 Kč
4121 neinvestiční transfer od obce Rybníček na provoz MŠ
30.000,00 Kč
4122 neinvestiční transfer od JMK – na úroky z úvěrů,
nákup kalového čerpadla
72.000,00 Kč
4132 převody z ostatních vlastních fondů – převod zůstatků
z účtů VS
7,19 Kč
4222 investiční transfer od JMK – na nákup el. centrály
25.000,00 Kč
Příjmy celkem
Konsolidace příjmů
Příjmy celkem po konsolidaci

3.790.757,33 Kč
0,00 Kč
3.790.757,33 Kč
Výdaje za rok 2012

1014
2212
2221
2229
2321
3111

3113
3314
6

deratizace kanalizační sítě obce
9.840,00 Kč
silnice – nákup štěrku na posyp MK
495,00 Kč
provoz veřejné silniční dopravy – dopravní obslužnost
IDS JMK
16.700,00 Kč
ostatní záležitosti v dopravě – dopravní značka
6.348,00 Kč
odpadní vody – rozbory odpadních vod, technická pomoc
- kanalizace
28.652,00 Kč
předškolní zařízení – MŠ – opravy v MŠ-schody ve dvoře,
vstup - zádveří, internet.služby,pohoštění, dárky dětem,
dotace od obce Medlovice, od obce Rybníček –
na provoz
335.093,00 Kč
základní školy – školné Ivanovice na Hané, Švábenice
133.316,00 Kč
knihovna – nákup knih, materiál do MK
2.655,84 Kč
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3326
3341
3349
3392

3399

3412
3421
3612

3631
3632
3639

3721
3722
3745

4329

obnova hodnot míst. významu–kaple–elektřina,
kontrola has.přístroje,revize hromosvodu
1.762,20 Kč
rozhlas a televize – koncesionářské poplatky,
OSA,oprava rozhlasu,rozhlasová technika
51.523,00 Kč
ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
– výtisk Zpravodaje obce 2012
14.475,00 Kč
zájmová činnost v kultuře – kulturní dům-energie,
materiál,vybavení KD, čalouněné židle,
poplatky za televizi v poh.KD - OSA, Intergram,
služby,úroky z krátkod. půjčky-židle
131.348,16 Kč
ostatní záležitosti kultury – beseda se seniory,
dary-jubilea, vítání občánků, divadelní představení,
ostatky, stavění máje, Den matek,obecní výstava,
rozsvěcení ván.stromu
52.395,00 Kč
sportovní zařízení v majetku obce-revize TV zařízení
500,00 Kč
volný čas dětí a mládeže–dět.karneval,ryb.závody,
dětský den, mik.nadílka,mik.diskotéka
9.635,00 Kč
bytové hospodářství – elektřina–chodby bytové domy,
vodné byty, vývoz jímek, čištění vnitřní kanalizace
domu 55, zajištění správy byt. domů Vyteza, opravy,
kontroly-revize
83.618,60 Kč
veřejné osvětlení – elektřina veřejného osvětlení,
oprava veřejného osvětlení
78.521,00 Kč
pohřebnictví – oprava hřbitovní zídky
21.498,00 Kč
komunální služby a územní rozvoj – platy pracovníků
VPP + SP, ZP,odměna brigádníkům, nafta do multikáry,
traktoru, plyn,elektřina-obchod, povinné ručení-traktor,
návěs, školení pracovníků, oprava malotraktoru,
multikáry, zemní práce, znal.posudek, tech.kontrola
traktor, mikroregion, daň z převodu nemovitostí,
znalecký posudek, vstupní prohlídky VPP
670.497,80 Kč
sběr a svoz nebezpečných odpadů – mobilní sběr,
sběrné dvory
7.711,30 Kč
sběr a svoz komunálních odpadů,sběrné dvory,
kontejnery,nájem popelnic,pytle na odpad
181.518,70 Kč
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – odměny
brigádníkům + sociální, zdravotní pojištění, materiál,
PHM, údržba ŽP-zemní práce,osetí,bezp.ořez
stromů, opravy strojů
108.578,00 Kč
sociální péče a pomoc dětem a mládeži - Asociace Paprsek 1.000,00 Kč
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Hospodaření obce Medlovice za rok 2012
5512
6112
6115
6171

6310
6320
6399
6402

požární ochrana – služby v oblasti požární ochrany,
příspěvek SH ČMS, kalové čerpadlo, el. centrála,
kontrola hasícího přístroje
67.352,20 Kč
zastupitelstva obcí – odměny + ZP, cestovné,
mobilní telefony, registr oznámení
420.814,40 Kč
volby do zastupitelstva JMK – odměny členům OVK,
materiál,cestovné,stravné,služby
14.313,00 Kč
činnost místní správy – nákup majetku, energie,
služby, opravy, materiál, plat zaměstnance + SP, ZP,
telefony, Internet, webové stránky,školení, služby
pro OÚ, poštovné, pohoštění, právní služby,
programové vybavení, členský příspěvek SMO, nákup
kolků, poplatky
687.703,61 Kč
finanční operace – úroky z úvěru, poplatky za vedení
úvěru, poplatky za vedení účtů
177.984,54 Kč
pojištění funkčně nespecifikované – pojištění OÚ
19.220,00 Kč
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň
z příjmů právnických osob za obec
91.390,00 Kč
finanční vypořádání min.let-vrácení části dotací
- vratka dotace – SLDB 2011
1.767,00 Kč

Výdaje celkem
Konsolidace výdajů
Výdaje celkem po konsolidaci

3.428.226,35 Kč
0,00 Kč
3.428.226,35 Kč

Konsolidace příjmů a výdajů - jedná se o převod vlastních finančních prostředků
z účtu na účet – nezvyšuje příjmy a výdaje.
Příjmy celkem – po konsolidaci
3.790.757,33 Kč
Výdaje celkem – po konsolidaci
3.428.226,35 Kč
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci - rozdíl
+ 362.530,98 Kč
Podrobné rozúčtování příjmů a výdajů dle jednotlivých oddílů, paragrafů a položek je uvedeno ve výkazu Fin 2-12 M – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, který je k nahlédnutí na obecním úřadě v
úřední hodiny.
Financování:
V roce 2012 byla doplacena krátkodobá půjčka na nákup židlí do kulturního
domu ve výši 14.455,84 Kč – položka 8114.
V roce 2012 bylo splaceno z dlouhodobého úvěru – jistina – ve výši 258.456,00
Kč – položka 8124 – konečný termín splatnosti je 25. 12. 2023.
8
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Peněžní prostředky k 31. 12. 2012:
Komerční banka
Fond rozvoje bydlení
Veřejná sbírka - hřbitov
Veřejná sbírka – povodně
Peněžní prostředky celkem

386.716,11 Kč
89.309,42 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
476.025,53 Kč

Pohledávky k 31. 12. 2012:
Zálohové faktury JM Plynárenská
Zálohové faktury E-ON
Neuhrazená faktura – akce v KD
Neuhrazené faktury – stočné 2012
Neuhrazené faktury - hlášení rozhlasem
Splátky kupních cen za byty domu č. 55
Neuhrazená faktura – užívání veř. prostranství
Půjčky občanům z FRB - jistina
Půjčky občanům z FRB – úroky
Pohledávky obce k 31. 12. 2012 celkem

58.930,00 Kč
150.400,00 Kč
2.473,00 Kč
1.830,00 Kč
1.500,00 Kč
400.000,00 Kč
60,00 Kč
14.830,00 Kč
373,26 Kč
630.396,26 Kč

Závazky k 31. 12. 2012:
- neuhrazené faktury
- zálohy na energie a služby – byty domu č. 55
- záloha na elektřinu v obchodě
- mzdy za prosinec 2012
- daň z příjmů za rok 2012 – OÚ – hlavní činnost – předpis
- finanční prostředky na účtu veřejné sbírky na opravu
místního hřbitova
- finanční prostředky vybrané veřejnou sbírkou na povodně
- zákonné pojištění odpovědnosti za škodu Kooperativa
na 1.Q 2013
- fond oprav – příspěvky vlastníků bytů č. 1/55, 2/55 a 4/55
– celkem
Závazky obce k 31. 12. 2012 celkem
Úvěrové účty:
Dlouhodobý úvěr
Krátkodobé půjčky:
Jiné krátkodobé půjčky
Zpravodaj 2013

65.520,15 Kč
13.352,00 Kč
25.000,00 Kč
121.069,00 Kč
214.130,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
929,00 Kč
43.626,00 Kč
483.626,15 Kč
2.843.088,00 Kč

0,00 Kč splacena 13. 4. 2012
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Dotace poskytnuté Obcí Medlovice v roce 2012:
- příspěvek na činnost Sboru dobrovolných hasičů Medlovice ve výši 5.000,00 Kč.
- příspěvek na činnost Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR – Klubu Paprsek – ve výši 1.000,- Kč.
Finanční vypořádání dotací za rok 2012
Bylo provedeno finanční vypořádání dotací:
- dotace na přípravnou fázi volby prezidenta republiky, poskytnutá v roce 2012
- UZ 98008:
poskytnuto
1.000,00 Kč
vyčerpáno
0,00 Kč
vratka
1.000,00 Kč
– převedeno na účet Krajského úřadu JMK dne 30. 1. 2013
- dotace na volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje v roce 2012 - UZ
98193:
poskytnuto
19.000,00 Kč
vyčerpáno
14.313,00 Kč
vratka
4.687,00 Kč
– převedeno na účet Krajského úřadu JMK dne 30. 1. 2013
- dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje:
Program rozvoje venkova – ÚZ 617:
– neinvestiční – na akci Úroky z úvěru:
poskytnuto
62.000,00 Kč
vyčerpáno
62.000,00 Kč
Jihomoravský kraj – ÚZ 551 – ORJ 028:
- neinvestiční – na akci Nákup kalového čerpadla:
poskytnuto
10.000,00 Kč
vyčerpáno
10.000,00 Kč
Jihomoravský kraj – ÚZ 551 – ORJ 022:
- investiční – na akci Nákup el. centrály:
poskytnuto
25.000,00 Kč
vyčerpáno
25.000,00 Kč
Veřejná sbírka na opravu místního hřbitova, vyhlášená na dobu od 25. 10.
2008 do 26. 9. 2011. Celkem bylo vybráno včetně úroků 43.717,18 Kč. Oprava
místního hřbitova – oprava hřbitovní zídky – byla provedena v roce 2011. Dne
10
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15. 12. 2011 byla vyčerpána celá částka z účtu veřejné sbírky na financování
této akce. Zbývající část doplatila Obec z vlastních prostředků. Na tomto účtu
byl připsán k 31. 12. 2011 ještě úrok ve výši 6,80 Kč.
V roce 2010 byla uspořádána veřejná sbírka na pomoc obci postižené povodní
– Obci Troubky – vyhlášena
na dobu od 28. 5. 2010 do 30. 6. 2010 – bylo celkem vybráno 6.000,00 Kč – bylo
převedeno Obci Troubky.
Na tomto účtu zůstala částka připsaného úroku ve výši 0,39 Kč, kterou KB připsala po odeslání vybrané částky.
Veřejné sbírky měly svůj samostatný bankovní účet a samostatnou pokladnu.
Příjmy veřejné sbírky byly všechny finanční prostředky vybrané od přispěvatelů
a úroky z účtu. Veškeré poplatky související s vedením účtů hradila obec ze
svého rozpočtu ze svého účtu.
Zastupitelstvo obce Medlovice schválilo na svém 12. zasedání dne 23. 4. 2012
převod finančních prostředků z těchto účtů veřejných sbírek na ZBÚ z důvodu
již ukončených sbírek – provedeno dne 30. 5. 2012.
Oba účty zůstanou otevřené pro případ organizování dalších sbírek.
Příspěvková organizace – Mateřská škola Medlovice
hospodaření za rok 2012
Obec Medlovice je zřizovatelem příspěvkové organizace, a to Mateřské školy
Medlovice.
Tato příspěvková organizace dostává neinvestiční dotaci na zajištění provozu školy dle schváleného rozpočtu obce. Obec Medlovice provádí veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci, a to jak čerpají neinvestiční
dotace od obce – nebyly zde shledány žádné závady. V roce 2012 činila
dotace na provoz od Obce Medlovice 270.000,- Kč, z toho od Obce Rybníček 30.000,- Kč.
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2012 byl 10.637,24 Kč.
Zastupitelstvo obce Medlovice schválilo na svém 18. zasedání dne 27. 2.
2013 hospodářský výsledek Mateřské školy Medlovice za rok 2012 ve výši
10.637,24 Kč a převod hospodářského výsledku za rok 2012 ve výši 10.637,24
Kč do rezervního fondu MŠ. Výše rezervního fondu činí 25.259,15 Kč.

Zpravodaj 2013
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Společenská kronika
období leden 2013 – prosinec 2013
Narozené děti
Suchomelová Běla
Judásek Jakub
Kakarová Dominika

3. 1. 2013
7. 3. 2013
19. 8. 2013

Opustili nás navždy
Kakara Jakub
Holzerová Zdeňka
Zapletal Alois
Chaloupka Jan

Dožili se významných životních jubileí
Jančaříková Marie
80 let
Šuráňová Marie
Pokorný Vlastimil
80 let
Bábková Jaromíra
Doleželová Marta
80 let
Vajčnerová Božena
Kavečka Štěpán
80 let
Tichá Marie
Judásková Jarmila
81 let
Vojtková Ludmila
Cibulková Jindřiška
83 let
Nechvátalová Marie

11. 3. 2013
26. 3. 2013
18. 6. 2013
14. 7. 2013

86 let
87 let
87 let
89 let
90 let
92 let

Obecní úřad přeje všem jubilantům hodně pevného zdraví, ještě mnoho let
mezi námi a zároveň jim děkuje za práci, kterou vykonali pro obec v době svého
aktivního života.

Svatba
Letošní rok je významný i tím že se konala
první svatba v naší obci kdy novomanžele oddal
starosta obce pan Bohuslav Klemsa. Obřad provedl obecní úřad Medlovice ve spolupráci s matrikářkou p. Konečnou z MěÚ Ivanovice na Hané.
Sňatek uzavřeli pan Zdeněk Hrda a slečna
Alena Vymazalová. Obřad se konal 17. 8. 2013
v parku.
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Tříkrálová sbírka
Tak jako každoročně i letos Obecní úřad Medlovice ve spolupráci s Oblastní
charitou Vyškov uspořádali 5. 1. 2013 Tříkrálovou sbírku.
Sbírku provedly děti Petra Zavadilová, Aneta Petlachová a Miroslav Fiala za
doprovodu dospělých paní Jany Petlachové a paní Evy Fialové.
V naší obci se celkem vybralo 8.004,- Kč. Všem, kteří přispěli, děkujeme.

Volba prezidenta
V letošním roce se konala historicky první přímá volba prezidenta České republiky. Volba byla dvoukolová - v prvním kole žádný kandidát nezískal potřebný
počet hlasů pro zvolení.
Výsledky obou kol v naší obci:
I. kolo:
Jiří Dienstbier
Ing. Jan Fischer, CSc.
Ing. Miloš Zeman
Prof. JUDr. Vladimír Franz
Karel Schwarzenberg
MUDr. Zuzana Roithová, MBA
Ing. Jana Bobošíková
MUDr. Přemysl Sobotka
Taťana Fischerová
Zpravodaj 2013

49 hlasů
48 hlasů
41 hlasů
16 hlasů
12 hlasů
8 hlasů
6 hlasů
3 hlasy
1 hlas
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Volba prezidenta
II. kolo:
Ing. Miloš Zeman
Karel Schwarzenberg

135 hlasů
36 hlasů

Předčasné volby do poslanecké sněmovny
Vlivem neshod mezi politickými stranami v Poslanecké sněmovně se krize,
která přetrvávala v Parlamentu již delší čas a která vyvrcholila demisí vlády,
byla prezidentem ČR jmenována úřednická vláda s čele s Jiřím Rusnokem.
Této vládě Parlament sice vyslovil důvěru, ale vše směřovalo k předčasným
volbám, které prezident republiky vyhlásil na 25. – 26. 10. 2013.
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v naší obci:
Česká strana sociálně demokratická
ANO 2011
Komunistická strana Čech a Moravy
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
TOP 09
Strana zelených
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Česká pirátská strana
Strana svobodných občanů
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Strana soukromníků České republiky
14

80 hlasů
25 hlasů
21 hlasů
7 hlasů
6 hlasů
5 hlasů
3 hlasy
3 hlasy
3 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
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Předčasné volby do poslanecké sněmovny
Občanská demokratická strana
Suverenita - Strana zdravého rozumu

2 hlasy
1 hlas

Divadlo
Tak jako každoročně i letos nám do obce
přivezli divadelní kulturu Krásenští divadelní
ochotníci. V letošním roce k nám přijeli s divadelní hrou Prachy !!! Divadelní představení se konalo 19. 1. 2013.
Účast občanů a příznivé reakce na vystupování herců dávají jasně najevo, že se
divadelní představení líbilo a občané se rádi
vracejí s očekáváním nové hry. Diváky si našli napříč všemi věkovými kategoriemi.

Zpravodaj 2013
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Divadlo

Ostatky
Co vlastně jsou „Ostatky“ neboli Fašank? Snad jen pár slov pro dnešní generaci - aby věděla, co vyjadřuje masopustní průvod.
Masopust je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá nic společného s liturgií, ale přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se
ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40denní půst před
Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i
masopust.
Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný
„tučný čtvrtek“ či „tučňák“. Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst
a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicemi průvody maškar.
Masky byly všude pohoštěny - něčím k zakousnutí a především pálenkou
a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí. Bývalo však i několik tradičních masek, které se objevovaly každoročně. Mezi ně patřil např. medvěd s
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Ostatky
medvědářem. Jinou tradiční maskou bývala kobyla, skrývající často dvě osoby.
Objevovala se i maska s jezdcem na koni, Žid s pytlem nebo rancem na zádech,
bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších.
Můžeme být hrdi, že v naší obci se tradice Masopustu stále dodržuje a je
populární.
I v letošním roce, kdy ostatky vycházely na 9. 2. 2013, se průvod a následující zábava vydařily.
Děkuji tímto všem, kteří se na dodržování tradic v obci podílejí.

Jarní setkání s občany – beseda se seniory obce
I v letošním roce jsme připravili dne 2. 3. 2013 besedu se seniory obce.
Občané byli seznámeni s prací obecního zastupitelstva a s připravovanými projekty na příští léta.
Starosta připravil prezentaci fotografií za uplynulých deset roků, které promítl seniorům - mohli se podívat nejen na minulá setkání, zavzpomínat na doby
minulé, ale i seznámit se s novým děním v obci, s novou výsadbou, technikou
ZOD a podívat se na místa, na která se mnohdy léta nedostanou.
Zpravodaj 2013
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Jarní setkání s občany – beseda se seniory obce
Kulturní vystoupení zajistilo vystoupení skupiny Karel Gott Revival Morava,
kteří hráli k poslechu i tanci.
Na odpoledne byli letos přizváni i občané, aby se přišli pobavit, zatancovat.
Občerstvení pro všechny připravili pořadatelé ostatků, byly to zabijačkové
pochoutky a samozřejmě nechybělo pivo, víno a limo.
Děkuji tímto všem, kteří se na akci podíleli nejen přípravou, ale i svou účastí.
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Babybox Vyškov
V letošním roce byl uveden do provozu babybox i ve Vyškově. Přestřižení
pásky se konalo 21. 3. 2013 za účasti organizátora instalace babyboxů v ČR,
zástupců kraje a města a ředitelky Nemocnice Vyškov paní Seidlové.
Na snímcích vidíte slavnostní stříhání pásky a babybox zevnitř budovy, kde
dítě odebírá personál přivolaný automatickým alarmem, který upozorní, pokud
je do něj dítě vloženo. Obec Medlovice poskytla finanční příspěvek Nemocnici
Vyškov na provoz babyboxu.

Mateřská škola v roce 2013
Dětství je přípravným obdobím pro život v dospělosti. Pokud si dítě neosvojí
pravidla potřebná pro soužití s ostatními během dětství, později se to už také
nemusí naučit.
Všechny činnosti a aktivity, které Mateřská škola Medlovice v rámci své výchovně vzdělávací práce pro děti připravuje, vycházejí ze hry. Ta je základní typickou
činností dítěte předškolního věku. Dítě jejím prostřednictvím poznává samo sebe i
okolní svět. Je klíčem k rozvoji dětského vnímání, poznání a osvojení si správných
modelů chování. Hra úzce souvisí s procesem učení a je jedním ze základních prostředků výchovy. Pro dítě je její role naprosto srovnatelná s prací dospělých.
Základem našeho školního vzdělávacího programu je prožitkové učení. Klidové činnosti střídají pohybové aktivity, děti provádějí různá pozorování a pokusy. V uplynulém školním roce je velmi zaujalo téma živé přírody a téma Vesmír.
Měli jsme terárium ,,žížalí školka“ a ,,mraveniště“, kde se děti přímým pozorováním a vlastní péčí seznamovaly s vývojem a životem těchto živočichů. Navštívili
jsme Hvězdárnu ve Vyškově, kde jsme se účastnili několika pořadů tohoto zařízení, podnikli jsme výlet do ZOO Lešná ve Zlíně, navštívili výstavu zemědělské techniky ZOD Švábenice v Hošticích a další. Také kulturní dění je součástí
našeho života. Shlédli jsme dvě divadelní pohádky v Loutkovém divadle Radost
Zpravodaj 2013
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Mateřská škola v roce 2013
v Brně, navštívili koncert ZUŠ v Ivanovicích na Hané s hudební pohádkou. V naší
mateřské škole hostovalo se svými představeními několik divadelních společností. K této události tradičně zveme i děti ze sousední Mateřské školy v Orlovicích.
Uspořádali jsme maškarní karneval a společně se zúčastnili karnevalu v místním
kulturním domě. Pro rodiče a blízké jsme připravili besídky na Vánoce a ke Dni
matek. Společně s rodiči jsme vytvářeli výrobky v pracovních dílničkách tématicky
zaměřených k období Mikuláše a Velikonoc. Velké oblibě se těší předplavecký výcvik, který probíhá v Aquaparku Vyškov a kroužek zobcové flétny. Závěr školního
roku a loučení s dětmi, které z mateřské školy odcházely, proběhlo netradičně.
Pozvali jsme divadelní společnost s taškařicí ,,O červené Karkulce“, jejíž součástí
bylo ,,pasování“ předškoláků na školáky. V tomto humorném odpoledni jsme se
tak rozloučili se sedmi dětmi, které z mateřské školy odcházely. Z celkového počtu 25 dětí, které byly pro školní rok 2012 – 2013 zapsány, tak zůstalo dětí 18.
V měsíci květnu provedla Krajská hygienická stanice Brno, územní pracoviště Vyškov, kontrolu budovy školy. Shledala nedostatky v oblasti sociálního
zařízení. Na základě tohoto zjištění nám snížila kapacitu školy na 21 dětí. Proto
jsme mohli pro školní rok 2013 – 2014 přijmout pouze 3 děti.
Provoz školy, mimo jiné, vyžaduje přísné dodržování všech bezpečnostních
a hygienických požadavků, které úzce souvisejí s finančními prostředky. Veškeré provozní náklady hradí zřizovatel školy, tedy Obec Medlovice. Mzdové náklady jsou hrazeny ze státního rozpočtu.
Od září roku 2012 je pobyt dětí v mateřské škole zpoplatněn. Výše měsíční
úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena na částku 200,- Kč za dítě. Od
úplaty jsou osvobozeny děti, které mateřskou školu navštěvují poslední ročník
před nástupem do základní školy – tzv. ,,předškoláci“. Tyto získané finanční
prostředky jsou použity v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. O předškolním,
základním, vyšším odborném a jiném vzdělání, na provozní náklady školy. V
tomto roce jsme obnovili vybavení školní zahrady, a to instalací nové skluzavky,
vyměnili lavici na houpačce a natřeli průlezky. Rozšířili a obohatili jsme nabídku
didaktických pomůcek pro děti, a to zaměřených zejména na environmentální
výchovu a ochranu životního prostředí – třídění odpadů, terária pro hmyz /žížaly, mravence/ a didaktický materiál na téma Vesmír.
V následujícím roce, společně se zřizovatelem školy budeme usilovat o
realizaci vybudování nového sociálního zařízení, s dostatečným počtem WC,
umyvadel, sprchou pro děti, přívodem teplé vody atd. Na úspěšnosti této rekonstrukce závisí stanovení kapacity školy pro další období.
Snažíme se, aby děti z pobytu v mateřské škole dokázaly vytěžit co nejvíce.
Za pravidla, která si dítě osvojí, však zodpovídají rodiče. Proto si pamatujme:
kdo stanovuje hranice, musí počítat s tím, že bude neoblíbený. Věřím, že nás
tato zjištění neodradí.
Hana Brázdilová – ředitelka MŠ
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Mateřská škola – rekonstrukce soc. zařízení
V měsíci dubnu 2013 provedla Krajská hygienická stanice kontrolu ve školce a zapsala
závadu – nevyhovující sociální
zařízení pro děti v patře školky.
Po vzájemné dohodě s pracovníky Krajské hygienické stanice, ředitelkou mateřské školy
a projednání na zastupitelstvu
obce bylo dohodnuto, že rekonstrukce se provede v roce 2014,
a to v případě, že Krajský úřad
Jihomoravského kraje přispěje
finanční částkou na tuto akci.
Jelikož v letošním roce jsme
dotaci na školku neobdrželi,
bylo rozhodnuto zahájit a provést práce v nejnutnějším rozsahu ve spolupráci se Středním
odborným učilištěm Sochorova
ve Vyškově.
Po dojednání podmínek s
Krajskou hygienickou stanicí
by se s pracemi začalo v březnu 2014. Po dobu rekonstrukce
budou děti v náhradní školce,
která vznikne v kulturním domě.
Po dobu umístění dětí v kulturním domě se nebudou tyto prostory pronajímat ani jinak využívat k jiným akcím.
Děkuji tímto za pochopení
ze strany rodičů, zaměstnanců
mateřské školy a Krajské hygienické stanice. V případě jakéhokoliv dotazu se obraťte na obecní úřad, a to osobně v pracovní
době nebo po dohodě kdykoliv.
Telefon starosta :
602 303 195
Zpravodaj 2013
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Vzpomínka na osvobození obce
Starosta obce v rozhlase připomněl dobu konce II. světové války v roce
1945. Občané se sešli v den výročí osvobození obce dne 29. 4. 2013 u Památníku padlých za druhé světové války.
Položením věnce u Památníku jsme uctili památku padlých rudoarmějců a
medlovského občana.

Seminář o čistotě vody v potoce a rybníku
Dne 14. 5. 2013 uspořádala firma RAWAK, zabývající se čistotou vody v
rybnících a vodních tocích, ve spolupráci s obecním úřadem, seminář na téma
druhy a výše znečištění vod.
Seminář byl určen starostům
obcí, ale pozváni byli i občané.
Pozvání přijal pan profesor Maršálek, pan Ing. Koutný z Agentury
ochrany přírody a krajiny a další
hosté. Paní Ing. Lagová odebrala
s předstihem vzorky vod a provedla
rozbory z rybníků Medlovice, Moravské Málkovice a Švábenice. Výklad
byl zaměřen na konkrétní problém,
kde byl dán druh a způsob znečištění a navržen způsob odstranění.
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Seminář o čistotě vody v potoce a rybníku
Stále převládá usazování fosfátů, které většinou pocházejí z domácností a
potok je zanese do rybníků. Znečištění vody má také za následek větší přemnožení vodního ptactva např. labutí apod., jejichž trus má na vodu špatný vliv.
Pohromou jsou kormoráni, kteří navíc loví ryby ve velkém, ale i bobr může být
vzhledem k tomu, že je chráněn, pohromou pro okolí rybníků.

Střední odborné učiliště Vyškov u nás v obci
V letošním roce jsme po
dohodě s vedením učiliště a
po projednání podmínek v
zastupitelstvu obce uzavřeli
smlouvu na provedení stavebních prací se SOU Sochorova Vyškov.
Pracovali u nás dvě partie zednických učňů pod
vedením mistra odborného
výcviku, které se po týdnu
střídaly. Chlapci u nás odvedli velký kus práce a hlavně odvedli dobrou práci.
Cením si spolupráce jak s vedením učiliště, kdy jsme si vždy vyšli vstříc, tak
i těmi, se kterými jsme byli denně v kontaktu, to je mistr a učni, kteří byli přímo
na staveništi.
V letošním roce byla postavena hřbitovní zeď a nově omítnuta márnice.
Zpravodaj 2013
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Střední odborné učiliště Vyškov u nás v obci
Další prací byla oprava sociálního zařízení pro pracovníky obce.
Největší a nejdůležitější akcí byla výstavba cca 200 metrů chodníku v dolní
části obce Drahy. Tady odvedli výbornou a kvalitní práci, občanům napojili vjezdy, kdy žádný nebyl stejný a každý vyžadoval jiné řešení. Práce byly prováděny
pod dohledem mistra odborného výcviku pana Ludvíka Petriláka, kterému tímto
děkuji i za práci, kdy byl v sobotu 7. 9. 2013 na brigádě s občany jako odborný
dozor.
Děkuji i studentům – učňům za práci, kterou vykonali, a za jejich zodpovědný
přístup k dané práci.
Spolupráce se osvědčila a již máme se SOU Vyškov uzavřenou smlouvu na
příští rok.

Plán na rok 2014:
Rekonstrukce sociálního zařízení v mateřské škole
Zateplení štítu bytového domu č. p. 11 a konečná fasáda
Dokončení práce na hřbitově
Případné vícepráce budou vždy projednány s vedením učiliště
24

Zpravodaj 2013

Chodník
V letošním roce se povedlo realizovat záměr výstavby
chodníku v dolní části obce
Drahy s napojením na chodník
u přestupního uzlu.
Jednalo se celkem o cca
200 m chodníku, od Krajského
úřadu Jihomoravského kraje
jsme obdrželi finanční dotaci ve
výši 100.000,- Kč a obec z rozpočtu uvolnila dalších 100.000,Kč, ale i to by na stavbu v celé
délce nestačilo.
Oslovili jsme proto občany s
žádostí o pomoc při výstavbě,
aby se ušetřily finanční prostředky a chodník se udělal celý.
Občané byli ochotni pomoci,
tak jsme se dali do díla. Odstranili jsme starou dlažbu, kterou
máme na paletách uskladněnou ve firmě Koba Production,
kterým děkuji za dlouholetou
spolupráci.
Odstranění starého betonu
a úklid terénu provedl mechanizací p. Martin Kužílek . Dále
bylo třeba před zahájením prací
označit vedení trasy telekomunikačních kabelů a geodet pan
Ing. Ivan Jabůrek vytyčil trasu
chodníku, na který bude navazovat komunikace.
Chodník je projektován
tak, aby po opravě komunikace vznikl oddělený zelený pás
mezi chodníkem a komunikací.
Po splnění projektem nařízených vytyčovacích prací a navezení materiálu byla na sobotu
Zpravodaj 2013
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Chodník
7. 9. 2013 s občany dohodnuta brigáda.
Bylo provedeno založení
výšky a usazení obrubníků do
betonu, který jsme si museli sami míchat z důvodů, že v
sobotu betonárka nepracuje.
Tyto práce jsme provedli v objektu firmy pana Radima Dvořáka (bývalé JZD), který nám
bezplatně umožnil napojení na
vodovod a elektřinu, za což bychom mu rádi poděkovali.
Práce se podařila udělat v
plánovaném rozsahu. Položení dlažby provedli učni SOU Vyškov Sochorova,
kteří ve spolupráci s občany napojili jejich vjezdy k chodníku.

takový bude stav po opravě komunikace
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Z historie obce - tentokrát o náboženství
Chcete-li poznat něco z historie naší obce, jež je příliš malá na to, aby vzbudila zájem profesionálních historiků k napsání jejích dějin, musíte poznat dějinné souvislosti života v obci s děním ve vyšších územních správních celcích, v
panství, kam Medlovice patřily, či s děním, jehož důsledky ovlivnily vývoj celé
Moravy.
Není to tak dávno, co jsem někde četl citát „Kdo chce studovat dějiny
národa, musí nejdříve studovat dějiny jeho náboženství“. Pátráme-li proto po
dějinách naší obce, musíme se také podívat na to, jaké víry byli naši předkové, jaké byly v této souvislosti poměry v Českých zemích a ze zachovalých
dokumentů se přesvědčit, jakou měli víru a v co věřili obyvatelé naší obce v
dávných stoletích. Celou tuto problematiku ale nelze vtěsnat na pár stránek
našeho Zpravodaje. Vybral jsem proto tentokrát jen část z toho, co o tom píše
jeden z nejpovolanějších v této problematice v jedné z nejstarších kronik naší
farnosti důstojný pán Jan Hudeček, nadační kaplan v Ivanovicích v letech
1884 – 1895, poté farář v Rychtářově do roku 1914, kde také tohoto roku zemřel na otravu krve. Dle záznamu v kronice Rychtářova to byl muž vzdělaný,
pravý rádce lidu ve všech směrech, nic bez něho v osadě se nedělo. Věřím,
že Vás zaujme jeho pohled do historie, stejně jako způsob jejího podání, jež
jsem se snažil i v tomto článku pro vás zachovat. Jeho popis dobových událostí na Moravě a v naší farnosti úzce navazuje na hodnocení současných
historiků, jak se sami přesvědčíte.
Zalistujete-li v nejstarších matrikách naší farnosti, jejichž některé zápisy sahají až do let před rok 1650, máte pocit, že všichni obyvatelé naší farnosti – to
znamená i Medlovic - byli vždy a již od nepaměti náboženství římsko-katolického. Bylo tomu ale jinak.
Vývoj náboženství v Českém království
Na Moravě zapustilo křesťanství kořeny s příchodem věrozvěstů ze Soluně
Cyrila a Metoděje (5. července 863), i když již předtím zde křesťanství šířili východofranští kněží.
V roce 864 ale napadl Velkomoravskou říši (první západoslovanský stát, který existoval v letech 833 – 907) franský král Ludvík II. Němec a kníže Rostislav
byl nucen přiznat vazalství vůči Východofranské říši a umožnit návrat latinským
kněžím. Brzy potom došlo ke sváru dvou koncepcí - latinské a staroslověnské.
Obě církve pak vedly spolu spory, týkající se církevních rituálů, mocensko-politických sporů či církevně filosofických sporů.
Většina Slovanů v roce 1000 ale již přijala křesťanskou víru, ať již z Říma
(Češi, Moravané, Poláci a Korutanci) v latinské podobě nebo v řecké podobě z
Konstantinopole (Bulhaři, Srbové a Kyjevská Rus).
Živá historie 2012, Mgr. Jindřich Kačer
Zpravodaj 2013
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Od 14. století se křesťanská církev dostávala do velkých problémů. I přední
vysoce postavení teologové a reformátoři začali ostře vystupovat proti nepořádkům v církvi, které se šířily přesto, že to církevní zákonodárství zakazovalo.
Mimo filozofických otázek kolem výkladu bible se dostaly pod kritiku zejména
otázky svatokupectví, hromadění majetku, mnoho obročnictví, prodej odpustků
a náprava života církevních hodnostářů v souladu s ideály původní apoštolské
církve.
Živá historie 2012, Mgr. Lenka Perenská
Náboženské boje trvaly v Českém království více než 200 let. Začaly poté,
co byl v Kostnici upálen mistr Jan Hus. Nejzuřivější boje pak skončily v třicátých
letech 15. století. Revoluce skončila bitvou u Lipan, kde bylo radikální křídlo
husitů poraženo spojenými silami katolíků a umírněnějších husitů.
Silné náboženské napětí však trvalo dále. Od vlády krále Jiřího z Poděbrad,
který jako tzv. husitský král musil čelit křižácké výpravě Matyáše Korvína, přes
vládu Jagelonců až po nástup Habsburků na český trůn v roce 1526 (Ferdinand
Habsburský).
Po stránce náboženské byla společnost nesmírně rozmanitá, tvořená řadou
náboženských komunit, teologických směrů a škol, jejichž příznivci mezi sebou vedli velice učené rozpory a disputace. Až do tridentského koncilu (1545
– 1563) totiž neexistoval jednotný kánon církevního učení.
Dle českých dějepisců se v českém království nikdy nedalo hovořit o jakési
vymezené identitě, neboť se jednalo o zemi, kde se často mísily národy, náboženství i jazyky.
Byly zde jednak skupiny protestantů, jež zastupovala kalvinistická frakce seskupená kolem nového falckého krále (Fridrich Falcký), dále pak úzký okruh
vlivné luteránské šlechty a menší počet moravských novokřtěnců.
Vedle toho zde byli katolíci (asi jen 10 % obyvatelstva) a pevně stmelené
společenství Jednoty bratrské neboli Českých bratří, jedné odnože husitské revoluce v 15. století.
Většinu obyvatel představovali dědici původních husitů, tzv. utrakvisté, známí přijímáním svátosti oltářní pod obojí způsobou, t. j. v podobě chleba a vína
(sub utraque specie).
Utraquismus v 16. století ale v žádném případě nepředstavoval jednolité
hnutí. V poslední třetině 15. století se celá církev rozpadla na decentralizované
sbory, které v 16. století zastupovaly širokou škálu různých teologických názorů.
Proto z pohledu katolického mělo České království široko daleko pověst kolébky
kacířství.
České země se tedy v době před Bílou horou nedaly nazvat ryze protestantské.
Po bitvě na Bílé hoře (8. února 1620) vystoupila katolická církev se silným
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rekatolizačním programem, který přetvořil od základu náboženství v celém království. Současně s tím ale došlo také k nebývale velkému násilnému přesunu
majetku z rukou české protestantské šlechty do rukou cizích šlechtických katolických rodů.
J. A. Komenský jako biskup Jednoty bratrské, obhájce náboženských svobod, vyzdvihoval v této souvislosti pluralistickou povahu české společnosti.
Katoličtí dějepisci ale považovali pestrou mozaiku vyznání za závažné pochybení, jež uvrhlo celou zemi do krize. Příčiny událostí roku 1620 proto viděli
již o 200 let dříve v době husitské.
Dle badatelů 17. století husité v zemi nejen zpustošili kostely, chrámy a kláštery, ale vážně ohrozili křesťanskou identitu českých zemí. Vždyť následujících
200 let byli katolíci v Čechách a na Moravě menšinou. Zásadní obrat nastal
po roce 1620, kdy se katolíci za panovníka Ferdinanda II. stali pány situace.
Náboženský pluralismus nahradila uniformnější soustava víry, praktik a rituálů.
Do konce raného novověku se již vytvořila silná katolická identita. V roce
1781, kdy císař Josef II. vydal toleranční patent, se k luteránské nebo kalvinistické církvi hlásilo již pouze 1 až 3 % obyvatel. Ještě v roce 1913 se 96,5 %
obyvatelstva české populace hlásilo k římským katolíkům.
Obracení Čech na víru, 2009, Howard Lothan
Takto tedy vypadala situace v Českém království z pohledu současných historiků. A jak ji hodnotí d. p. Jan Hudeček na Moravě a v naší farnosti?
Z Hudečkovy kroniky
Obdobně jako v Čechách ba ještě hůře se vyvíjela situace na Moravě. Po
válkách husitských padlo Husovo učení na úrodnou půdu a vzrostlo hlavně přízní šlechty, takže sotva pětina far byla katolickou. Samo o sobě však také jednotné nebylo. Hned po smrti Žižkově
(11. 10. 1424) se rozpadlo na více stran,
kterých přibývalo téměř do nekonečna.
Morava byla zaslíbenou zemí všeho sektářství. Kdo odjinud byl již vyhnán,
přišel na Moravu apoštolovat, sehnal několik stoupenců, utvořil novou sektu
náboženskou, vlastně rozmnožoval zmatky na Moravě bez toho již na sta stran
rozbité. Že několik vítězství husitských vojsk na Moravě valně k tomu přispívalo,
jest samozřejmo.
Ze všech sekt, jež pak v zemích českoslovanských vznikly, byla nejmocnější a nejvýznamnější jednota českých bratří neb krátce čeští bratři, od katolíků
nazváni pikharti. Povstali za Jiřího z Poděbrad, založeni bratrem Řehořem dle
zásad čerpaných ze spisů Petra Chelčického.
Rod Zástřizlů, pánů Moravských byl u nás předním šiřitelem toho učení.
Brzy podařilo se jim nedaleké Sližany učinit ohniskem jednoty českých bratří na
Zpravodaj 2013
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Moravě. Již roku 1533 se uskutečnila ve Sližanech ordinace, svěcení kazatelů
bratrských. Roku 1549 se tam uskutečnil jejich sněm za předsednictví Martina
Sionského. Také roku 1557 okolo svatého Bartoloměje odbýval se tam sněm,
na němž bylo přítomno více než 200 pastorů, z nichž mnozí byli až z Polska.
Přítomni tam byli nejproslulejší členové jednoty bratrské Jan Augusta, Matěj
Červenka a Jan Blahoslav. Roku 1561 se tam po dvakrát konala volba, na níž
bylo zvoleno 172 lektorů, 116 jáhnů a 45 pastorů. V roce 1562 tam opět byla
synoda.
Zástřizlové Morkovští byli příbuzní pánů ivanovických – Kropáčů, Pražmů, a
Bukůvků. Anna, dcera Bohuše Kropáče (zemřel 1536) byla provdána za Jiřího
ze Zástřizlů a sestra její Veronika za Petra Pražmu. Druhou manželkou Jana
Bukůvky pak byla Johanka Morkovská ze Zástřizl. Měli tedy pikharti v Ivanovicích hlavní oporu, ne-li i původ svůj v pánech ivanovických.
Kdy se husitství v Ivanovicích prvně ujalo, není známo. Jisté je, že již na konci první poloviny 15. století bylo v městečku hodně zakořeněné. Již roku 1446
musil katolický farář ivanovický Martin Thome faru opustit. Od té chvíle katolíků
v Ivanovicích rychle ubývalo, až se Ivanovice staly na sklonku 16. století úplně
pikhartskými, tedy protestantskými.
Je to o to podivnější, že v sousedství ivanovického panství byly statky biskupské nebo klášterní, kde nekatolíky netrpěli.
Roku 1537 se ujal fary ivanovické jakýsi (katolický) kněz Jan, ale vzrůstu
pikhartství zamezit nedovedl. Krátce na to z dějin farnosti mizí.
Ani za jeho nástupce faráře Martina Zimenkráta se situace nezměnila.
V roce 1571 zde byl ještě katolický farář jménem Filip.
I v roce 1580 byl kostel ivanovický ještě v rukou katolíků. Doloženo však je,
že v roce 1589 byl kostel i fara v rukou pikhartů. Hrstka katolíků, která zde byla,
se utíkala v potřebách duchovních do Pustiměře, jediného místa v okolí, jež
zůstalo vždy katolické.
Převaha protestantů nad katolíky byla zlomena až po bitvě na Bílé hoře roku
1620. Lid se ponenáhlu zase vracel ke katolictví, t. j. k víře svých předků. Bohužel tak jako protestanti vtloukali svoji víru lidu násilím, tak zase po roku 1620
mnohdy více tresty nežli slovem božím byli z lidí děláni katolíci.
Velkým problémem se v té době stal nedostatek kněží. Často i 7 far bylo
spravováno jedním knězem. Děti umíraly bez křtu, do manželství vcházeno bez
kněžského posvěcení. Roku 1624 vydal císař Ferdinand II. přísný rozkaz, aby
všichni pastoři protestantští opustili zemi a všechny chrámy vráceny katolíkům.
V Ivanovicích byli od roku 1624 až do roku 1627 jen Jezuité, které sem povolal tehdejší majitel panství Jindřich Šlik. Ten se vší silou snažil, aby Ivanovice
a vesnice k nim přináležící, vrátil ke staré víře. Vypověděl z Ivanovic všechny
protestantské kazatele a povolal z Olomouce Jezuity jako misionáře a svěřil
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jim oba chrámy, Ivanovický a Hoštický, aby se do nich opět vrátila zbožnost a
katolické obřady.
Jak se lid postupně vracel ke katolické víře by bylo možno vyhodnotit, pokud
by se zachovaly matriky, vedené ve farnosti před rokem 1620. Jelikož je však
protestanti zničili a sami žádné nevedli, nedá se přesný stav v této věci posoudit.
Válkou třicetiletou nastala doba, kdy lid utíkal z domova, míst bylo mnoho
pustých, rozběhlí vraceli se jen ponenáhlu nebo se již vůbec nevrátili, když v
časech válečných zahynuli.
Zmatky náboženské skončily až s koncem třicetileté války. Jejich hrozné následky tížily lid ještě dalších 200 let a mnohé křivdy odčiněny nejsou dodnes.
Války husitské učinily náš národ slavným žebrákem.
Ve válce třicetileté (1618 – 1648) ztratil národ statky, životy, výsady a svobodu v boji za zájmy cizí a stal se žebrákem opovrhovaným.
Na Moravě bylo jediným účelem těchto válek pustošení majetku jinověrců
a následkem toho úplné porobení lidu venkovského, jež rok od roku těžším se
stávalo, takže dostoupila výše, na jaké před tím nikdy nebyla a Bůh dá již nikdy
nebude . Sedlák se stal zotročeným nádeníkem svého pána, jenže místo
svého platu mzdou, za robotu ponechán mu, pokud vrchnosti se líbilo, grunt
jeho v užívání.
Po husitských válkách usazovala vrchnost ve vsi domkaře, kteří ovšem na
obci žádného majetku neměli. Usedlí sedláci je ale mezi sebe nepřijali. Stejně
tak bylo s přistěhovalými nebo s přiženěnými.
Majitel panství ivanovického (od r. 1596) Jan Bukůvka byl protestantem, a
to jistě horlivým, neboť byl zvolen i do prozatímní vlády. Jeho druhou manželkou
byla Johanka Morkovská ze Zástřizl. Bitvy Bělohorské se ale nedočkal. Zemřel
v roce 1617.
Po něm dědil Ivanovice jeho syn s Johankou Morkovskou – Bernard Bukůvka z Bukůvky. Za vzpoury protestantských stavů se postavil proti císaři Ferdinandovi II. Za to byl odsouzen ke ztrátě svých statků. Dosáhl však od císaře milosti, snad proto, že se vrátil k víře katolické. Přesto ze strachu, aby mu nebyly
statky konfiskovány, prodal je v roce 1623 Jindřichu Šlikovi z Panasu.
Jindřich Šlik byl pak horlivým stoupencem katolíků jak bylo výše řečeno.
Hudečkova kronika
Tak tedy popisuje d. p. Jan Hudeček vývoj náboženství v naší farnosti od
doby husitské do doby, kdy byl majitelem ivanovického panství Jindřich Šlik z
Panasu.
A to je tentokrát konec dnešního pohledu do historie naší obce z pohledu víry
jejich obyvatel v době od 15. do 17. století.
Ing. František Bednář
Zpravodaj 2013
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Báseň
Jaroslav Vrchlický

Vánoce
Hlas zvonů táhne nad závějí,
kdes v dálce tiše zaniká;
dnes všechny struny v srdci znějí,
neb mladost se jich dotýká.
Jak strom jen pohne haluzemi,
hned střásá ledné křišťály,
rampouchy ze střech visí k zemi
jak varhan velké píšťaly.Zem jak by liliemi zkvětla,
kam sníh pad, tam se zachytil;
Bůh úsměv v tvářích, v oknech světla,
a v nebi hvězdy rozsvítil.
A staré písně v duši znějí
a s nimi jsou sny jesliček
kol hlavy mé , jak ve závěji
hlas tratících se rolniček.
Můj duch zas plyne v blaha moři,
vzdech srdcem táhne hluboce,
a zvony znějí, světla hoří –
Ó vánoce! Ó vánoce!
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Občanské sdružení Medánek
Mnoho mladých lidí, kteří žijí na vesnici, tvrdí, že na vesnici se
nic neděje, že se pro mladé nic nedělá, a tak za zábavou musí do
okolních vesnic nebo měst. Proto jsme si vzali inspiraci z některých
okolních vesnic a poptali se, jak lze ve spolupráci s obecním úřadem
a společenskými organizacemi pořádat a organizovat společenské akce. Z těchto
důvodů bylo založeno Občanské sdružení, které má široké pole působnosti.
Občanské sdružení může pořádat vlastní akce, výlety, diskotéky, ale i pomáhat při akcích, které spadají do klasického života obce, jako jsou ostatky,
hodová zábava, stavění a kácení máje, mikulášská nadílka, sportovní dny pro
děti. Pomáháme při organizaci těchto akcí, které k naší vesnici neodmyslitelně
patří a měly by přetrvat i pro další generace. Spolupracujeme nejen s obecním
úřadem, ale i s ostatními složkami obce, jako jsou u nás dobrovolní hasiči a
myslivci. Snažíme se o to, aby si na své přišli všichni občané, od nejmladších
po nejstarší, aby byli všichni spokojeni.
Doufáme, že se Vám budou naše akce líbit a spolupráce s ostatními organizacemi bude nadále pokračovat, ale nejen s nimi, ale i s Vámi spoluobčany.
Uvítáme také nové členy do našeho sdružení.

Hasiči Medlovice
Náš sbor není vybaven na hašení požárů v první řadě, ale provádí neméně důležitý dohled aby se požár znovu nerozhořel. Nejsme závislí na vodní nádrži, v obci
je vodovod, který by se použil k hašení. Další vodní zdroj v opravdové tísni je rybník.
Zasahuje při různých živelních pohromách, kdy vichr shodí větve na komunikaci, spadlý strom apod., na tyto zásahy jsme vybaveni. Tyto zásahy jsou prováděny ve spolupráci se zásahovou jednotkou obecního úřadu, členové jednotky
jsou skoro všichni i členy sboru dobrovolných hasičů.
K likvidaci těchto následků používáme vybavení obce (máme motorovou
pilu, traktor, multicar, motorovou stříkačku a ruční nářadí).
V letošním roce zakoupíme výstroj a výzbroj za 30.000,- Kč, obdrželi jsme
dotaci z Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve výši 20.000,- Kč a spoluúčast obce je 10.000,- Kč.
Zakoupili jsme: rozdělovač, klíč k hydrantu, záchranářský pás, svítilny, reflexní kužely, sluchátka s přilbou pro řezání motorovou pilou, požární stejnokroje, opasky a čepice.
Celoročně budeme aktivně spolupracovat při pořádání sportovních a kulturních akcí pro děti a dospělé.
Bohuslav Klemsa, starosta SDH Medlovice
Zpravodaj 2013
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Hody
Co jsou vlastně hody?
Hody jsou lidové slavnosti a svým původem navazují na pohanské slavnosti dávných Slovanů, na slavnosti podzimního slunovratu. V dnešní době
však už nemají svou původní podobu. Ta se měnila po dlouhá staletí a málo
bychom poznali i z původního obsahu, z příčin, které vedly ke vzniku hodů.
Byla to radost dávného zemědělce, kterou vyjadřoval radost nad štědrou
podzimní přírodou, byla to krása nad dozrávajícími plody ovocných stromů a
vinné révy, byl to dobrý pocit nad sklizeným obilím.
Zemědělec právem viděl v této štědrosti výsledek své celoroční namáhavé práce. Věděl, že mu práce končí a pole spustnou, a proto, než přijde
bílá Morena, ukončí hospodářský rok tím, že projeví radost nad těmito dary.
Ve středověku v době rekatolisace, církev nemohla tento pohanský zvyk
lidu zakázat, a proto mu dala jiný význam. Hody se začaly slavit na počest
světce, který byl patronem v obci, a jemuž byl zasvěcen místní kostel.
To ovšem mělo za následek, že se hody světily po celý rok a navíc ještě
na podzim, což velmi vadilo další vyvíjející se společnosti. Proto dochází k
tomu, že císař Josef II. ruší takto zavedené hody, a stanoví slavit hody jen
na podzim, jež jsou zvány „hody císařskými“. Od těchto dob se hodám svěceným na počest patrona obce říká „hodky“ nebo „půť“, a hlavním na podzim
„hody“.
Obsah článku čerpán z archivu historie Slováckých a Hanáckých hodů.
Bohuslav Klemsa

HODY 2014
Hody v roce 2014 se budou konat 4. 10. 2014, na které Vás s předstihem co nejsrdečněji zvou Medlovští myslivci, Sbor dobrovolných hasičů
a Občanské sdružení Medánek.
Medlovští myslivci Vás zvou na zahájení hodů 2014.
- Hody budou zahájeny v 17 hodin Hubertskou mší za doprovodu
trubačů na lesní rohy a zpěváků v kapli sv. Františka z Asissi.
Po Hubertské mši bude následovat zábava v kulturním domě, kam
jste srdečně zváni.
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Dětský karneval
Obecní úřad uspořádal v
neděli 24. 2. 2013 ve spolupráci s mateřskou školou a
Domem dětí a mládeže ve
Vyškově dětský maškarní
karneval na téma Sněhurka a
sedm trpaslíků.
Pro všechny byly připraveny soutěže a hry o ceny,
ale nad čarodějnicí zvítězili všichni a odnesli si různé
ceny.
Občerstvení bylo připraveno pro všechny.

Žákyně Nikol Nejedlá na ME a MS
Žákyně Nikol Nejedlá, která se tanci věnuje od svých 6 roků, kdy začala
tančit se skupinou a tancování jako jednotlivec si vyzkoušela v 8 letech, sklízí
úspěchy i na mezinárodním poli.
V letošním roce se zúčastnila Mistrovství Evropy, které se konalo v Amsterodamu, a kde soutěžila v kategorii tanců Hip-Hop a Elektric Boogie.
V Elektric Boogie si vytancovala ve společné skupině s chlapci krásné 10.
místo.
Vzhledem k úspěchu na Mistrovství Evropy a v úspěšných startech na domácích soutěžích, kde se pravidelně umisťuje na předních místech, získala nomiZpravodaj 2013
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Žákyně Nikol Nejedlá na ME a MS
naci na Mistrovství světa, které se konalo 16. 10. 2013 v Kodani. I tady si vedla
velmi dobře a obstála ve velké konkurenci. V kategorii tance Hip – Hop a sola
Elektric Boogie se umístila na 13. místě.
Účast na Mistrovství Evropy podpořil finanční částkou Obecní úřad Medlovice a na Mistrovství světa přispěla finanční částkou firma TSM Vyškov.
Zde je potřeba ocenit, že ve věku 10 roků se s úspěchem zúčastnila mezinárodních soutěží. V jejím věku se teprve získávají zkušenosti a vyjasňuje se
styl a druh tance.
Letošní sezonu CDO (největší taneční organizace v České republice) 20132014 zahájila úspěšně.
Doma se zúčastnila soutěží v Praze, Brně, Chomutově a Kostelci, kde se
účast pohybuje okolo 50 – 60 účastníky. Zde si Nikolka vedla velmi dobře:
- CDO pohárová soutěž street battle sola děti Brno - 1. místo - přes padesát
tanečníků
- CDO Praha pohárová soutěž elektric boogie sola děti - 1. místo
- CDO extraliga Chomutov výkonnostní třída A solo ženy hip hop – 1. místo přes 30 tanečníků
- CDO Praha street battle pohárová soutěž solo děti – 1. místo - přes 60 tanečníků
- CDO extraliga Kostelec na Hané výkonnostní třída A solo ženy hip hop - 4.
místo
Zatím se drží na 1. příčce v žebříčku ligy kategorie extraliga výkonnostní
třída A hip hop sola ženy.
Nikolka zaslouží uznání a poděkování za reprezentaci naší obce od nás
všech občanů celé obce a budeme jí držet palce na soutěžích v roce 2014.
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Žákyně Nikol Nejedlá na ME a MS

Sportovní dny
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DĚTI
Obecní úřad ve spolupráci se společenskými organizacemi uspořádal 6. 7. 2013
rybářské závody pro děti na
rybníku Medlovice.
Soutěžilo se, kdo naloví
nejvíce ryb a měřila se délka ulovených ryb. Ryby si
děti mohly jako trofej odnést
domů. Jednalo se o ryby plevelné. Ušlechtilá ryba se vracela vodě. Děti soutěžily za
doprovodu dospělé osoby a
na všechno dohlíželi pořadatelé a rozhodčí, kteří zapisovali a měřili úlovky.
Ceny pro vítěze – kapry - věnoval Okresní rybářský svaz Vyškov. Věcné
ceny věnovali Obecní úřad Medlovice, organizace v obci a obchod Myslivost a
rybářství Kotík, kterým děkujeme.
Medlovští myslivci, hasiči a občanské sdružení Medánek, kteří připravili závody, se také postarali o občerstvení nejen soutěžících, ale i doprovodu. Servírovaly se klobásy na grilu, pivo a limo.
Zpravodaj 2013
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Sportovní dny
Po vyhlášení vítězů akce pokračovala v odpoledních hodinách na letovisku letní
zábavou a fotbalovým utkáním svobodných mladých mužů versus ženatí pánové.

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
K fotbalovému utkání přistupovaly obě strany velice zodpovědně, každý
chtěl strhnout vítězství na svou stranu.
Nakonec vítězi byli všichni a důležité je, že se utkání obešlo bez zranění.
Cenu vítězům předal starosta obce – tradiční „rum“ byl všemi přijat. Starosta také vyhlásil nejlepšího hráče utkání - stal se jím Jakub Konečný, který byl
vzhledem ke svému věku odměněn dětským šampaňským.
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Den památek
V letošním roce dne 7. 9. 2013 pořádal Svazek obcí Ivanovická brána Den
sakrálních památek.
Byl to den, kdy byly otevřeny a veřejnosti zpřístupněny všechny sakrální
památky na území obcí mikroregionu Ivanovická brána.
V naší obci to byla kaple sv. Františka z Asissi, která je jako jedna z mála
objektů sloužících církvi majetkem obce.
Za naši obec vítaly návštěvníky z jiných obcí paní Hana Kavečková a sl. Hana
Kavečková, paní Eva Hrubá, paní Jarmila Judásková a paní Květoslava Sedláčková. Pro doplnění údajů byl před kaplí umístěn panel s údaji a fotografiemi.

Pálení čarodějnic
Tentýž den, kdy proběhlo
stavění máje, se také uskutečnilo pálení čarodějnic pro
děti. Přesunuli jsme se za
tenisový kurt, kde už bylo
připraveno ohniště. Jediné, co nám ještě scházelo,
bylo vyrobit onu čarodějnici.
Bylo štěstí, že se tam sešla
spousta šikovných dětí, pro
které to byla hračka.
Čarodějnice byla vyrobena z papíru a různých textilií
a šla z ní opravdu velká hrůZpravodaj 2013
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Pálení čarodějnic
za. Proto jsme se s ní vyfotili a co nejrychleji s ní přiložili na oheň. Jakmile dohořely poslední zbytky čarodějnice, děti i dospělí si na ohýnku opekli chutné špekáčky. Počasí nám přálo, a tak se těšíme, že tomu tak bude i v dalších letech.

Vítání občánků
I v letošním roce jsme přivítali do naší obce nové občánky. Tímto slavnostním obřadem chceme popřát rodičům a jejich dětem hodně zdraví a štěstí do
dalšího života.
V roce 2013 jsme přivítali 2 děti. 0břad se konal v neděli 12. května v zasedací síni Obecního úřadu v
Medlovicích, kdy byli v 10 hodin přivítáni Bělinka Suchomelová a Kubíček Judásek.
Děti dostaly na památku
zlatý přívěsek se svým znamením, pamětní knížku a
plyšovou hračku. V závěru
se rodiče a všichni přítomní
podepsali do pamětní knihy.
Slavnostní
atmosféru
podpořila krásná slova paní
matrikářky Jiřiny Kozákové
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Vítání občánků

Stavění a kácení máje
Každým rokem je v naší obci zvykem postavit obecní májku. Letos tomu
samozřejmě nebylo jinak.
Dne 29. dubna se vydali medlovští
muži do lesa pro máj. Strom přivezli na
obvyklé místo v pořádku a v plném počtu, bez ztrát na životech. Ještě tentýž
den strom zbavili
kůry. Byl opravdu
nádherný.
Den
nato jsme korunu
ozdobili
barevnými stužkami a
následně byl jeřábem postaven na
své místo, kde se
majestátně tyčil až
do konce měsíce května, kdy byl opět pokácen s velkou
slávou. Na letovisku u kulturního domu jsme tento akt řádně zapili a zajedli.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se zúčastnili
jak stavění a zdobení, tak i kácení a organizace večerního posezení a doufám, že se příští rok sejdeme zase ve
zdraví.
Zpravodaj 2013

41

Taneční vystoupení
Dne 24. května se v naší obci po
roce opět uskutečnilo taneční vystoupení Tanec v srdci, srdce v tanci 2013 opět
pod vedením paní Helenky Suchomelové. Tentokrát to byla generální zkouška
pro vystoupení animačního programu
do Itálie.
Ani tentokrát nás tanečnice nezklamaly. Hodinový program byl opravdu
nabytý nejrůznějšími tanečními žánry a
styly od country až po divoké roztleskávačky. Již teď víme, že toto vystoupení
zajisté nebylo v naší obci poslední a už
teď se těšíme na další.

Dětský den
Každý rok se snažíme měnit podobu dětského dne, aby byl přitažlivý svým
programem nejen pro děti, ale také pro dospělé. Letos se to podařilo opravdu
skvěle. Dne 31. srpna 2013 jsme se ve 14 hodin sešli na hřišti za kulturním domem, kde už byla pro děti nachystána stanoviště. Tato stanoviště nám přichystali vojáci. Byla to střelnice, trampolínky, příčný traverz, ale hlavně houpačka a
sešup z lanovky. Děti byly nadšené a pořádně si to užily.
Dále jsme viděli policejní psovody se svými psy v akci. Dokonce nám zásahová jednotka ukázala zneškodnění delikventů v jedoucím autě. Děti měly
možnost svézt se za zvuku sirény v policejním autě.
42
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Dětský den
Bohužel nám na konci dne
nepřálo počasí a celá akce
byla náhle ukončena prudkým
lijákem. Vše pokračovalo na
letovisku, kde bylo připraveno
maso na gril a samozřejmě
osvěžující pivo i limo. Tady už
bohužel jen v symbolickém
počtu návštěvníků, ale o to
veseleji.

Hody
Již několik let se v naší obci udržuje tradice hodové zábavy. Letos tento den
připadl na 5. října. V 19 hodin se otevřely dveře kulturního sálu a veselice mohla
začít.
I když již nějakou dobu nefunguje místní pohostinství, medlovické organizace se rozhodly alespoň na tento večer provoz obnovit. Zástupci myslivců,
občanského sdružení a hasičů se postavili za výčep a vedli si opravdu jako
profesionálové. Ani nápor lidí je nepřekvapil.
K tanci i poslechu nám zahrála opravdu skvělá kapela Karel Gott revival
Morava v čele s vynikajícím Josefem Boudou.
Celý večer si mohli všichni přítomní koupit lístky do tomboly ve formě ruliček.
Po půlnoci byly rozdány přímé výhry a vylosovány hlavní ceny. Účast byla nadprůměrná a už teď se těšíme na příští rok.
Zpravodaj 2013
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Z činnosti Medlovských myslivců
Vážení občané,
chtěli bychom vás ve
stručnosti seznámit s činností myslivců, kteří působí
na katastru obce Medlovice. Osm členů se celoročně
stará o zvěř formou přikrmování v zimním období a též
o tlumení škodné zvěře. Ne
vždy je naše práce odměněna podzimním úlovkem.
Příkladem je letošní deštivé
jaro, kdy jsme přišli o mladou zvěř jak o bažanty, tak
i o mladé zajíčky. I přes tyto
pro zvěř nepříznivé podmínky jsme připravili pro letošní zimu dostatek krmiva
jak pro zvěř bažantí, tak pro srnčí zvěř a zajíce. Pro zlepšení stavů zvěře máme
objednáno 35 ks bažantích slepic, které budeme vypouštět v jarních měsících
příštího roku. Pro přikrmování zvěře jsme vybudovali sklady pro obilí a seno u
rybníka. V honitbě máme vybudováno 11 zásypů pro drobnou zvěř, 8 krmelců
pro zvěř srnčí a zajíce. Tyto zásypy a krmelce jsou pravidelně doplňovány krmivem. Dále je vybudováno 6 ks mysliveckých zařízení jako kazatelen a posedů
pro lovení zvěře srnčí a lovení zvěře škodné. V letošním roce jsme odlovili 8 ks
lišek a srnčí zvěř je odlovena dle plánu. Potíže nastaly v odlovu drobné zvěře,
kde jsme slovili 7 zajíců a jednoho bažanta. Tento špatný odlov není jen v naší
honitbě, ale též skoro ve všech honitbách našeho okresu. Z brigádnické činnosti
obhospodařujeme dvě myslivecká políčka, která jsme oseli kukuřicí, sloužící
jako úkryt zvěře, též vydatného krmení.
Pro obecní úřad jsme vysázeli 183 ks křovin v biokoridoru Nad kaplí. Podíleli
jsme se spoluúčastí při akcích obecního úřadu, např. při organizování rybářských závodů, stavění a kácení máje, při pořádání hodové zábavy. V letním
období jsme se podíleli na provozu místního kiosku. V příštím roce se budeme
nadále snažit o zvýšení stavu zvěře v honitbě. Také chceme pokračovat v dobré
spolupráci s obecním úřadem při pořádání společenských akcí.
Chtěli bychom požádat občany, aby při venčení svých psů je nepouštěli volně a nerušili tak zvěř, a to celoročně, hlavně však v době hnízdění a vyvádění
mláďat, t. j. v měsících květnu a červnu, za což Vám předem děkujeme.
Závěrem nám dovolte popřát všem občanům obce krásné prožití svátků vánočních a vše dobré v novém roce 2014.
Medlovští myslivci
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Drakiáda
Sobota 19. října 2013 byla již tradičně ve znamení dětí a jejich podzimních
draků a dráčků, které si přinesly na hřiště za kulturním domem v Medlovicích.
Počasí nám skutečně přálo, vítr foukal jako o závod a během chviličky se nám
nad hlavou vznášelo na dvě desítky překrásných, barevných draků. Více než
hodinu létali draci nad Medlovicemi. Poté jsme se všichni přesunuli na letovisko,
kde již bylo pro děti připraveno občerstvení a vyhodnocení celého soutěžního odpoledne. Vyhlášeni byli vítězové, kterým dráčci létali nejlépe, nejvýše a
nejdéle. Nikdo ovšem neodešel s prázdnou. Každý si odnesl upomínkový list
a sladkou odměnu. Celé odpoledne se nám skutečné vyvedlo a těšíme se na
další ročníky.

Zpravodaj 2013
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Pečení lineckého cukroví
I letos jsme se potkali s
dětmi i dospělými obyvateli
naší obce při tradiční předvánoční akci. V letošním
roce jsme ovšem nepekli
perníčky, jako tomu bylo v
minulých letech, ale pustili
jsme se do lineckého cukroví. Vše se uskutečnilo
24. listopadu v sále kulturního domu. Paní Vlasta
Šťastná byla tak hodná a
připravila nám vynikající
těsto, z kterého byla radost
vykrajovat nejrůznější tvary a vánoční motivy.
Pomoci nám přišlo na dvě desítky dětí v doprovodu svých rodičů a odvedly
veliký kus práce. Odměnou nám bylo voňavé, do zlatova upečené cukroví,
které jsme společně promazali, pocukrovali a uložili do krabice, kde už jen
vyčkávalo, až ho sníme za týden u rozsvěcování vánočního stromečku.
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Rozsvěcování vánočního stromu
Sobota 30. listopadu se nesla v duchu lampionového průvodu. Jako každý
rok touto dobou jsme se v 17 hodin sešli
na točně. Téměř každý si s sebou přinesl
lampion nebo lucerničku. Tato světýlka
nám zářila na cestu k vánočnímu stromečku. Obyvatelé Medlovic opět nezklamali a byl to opravdu početný průvod.
Chviličku jsme si počkali, až se stromeček rozzáří, ale vůbec nám to neubralo na dobré náladě. Děti předvedly pásmo složené z básniček a vánočních
koled. I když nás trápily malé technické problémy, sklidily obrovský potlesk. Odměnou všem bylo moc dobré cukroví, čaj a pro dospělé slaďoučký svařáček.
Rok se s rokem sešel a zase nastal adventní čas. Proto je hezké, když se
vždy v tuto dobu sejdeme a zastavíme, abychom si vychutnali tuto, byť malou,
vánoční tradici. Všem děkujeme, že přišli a těšíme se na další rok.
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Mikuláš
Je dlouhodobým zvykem, že 5. prosince se do ulic vydává trojice Mikuláš,
anděl a čert. I letošní rok samozřejmě nebyl výjimkou. Pořádání se ujalo občanské sdružení Medánek ve spolupráci s obecním úřadem. Pro děti byly připraveny balíčky s cukrovinkami.

Pohybové aktivity v Medlovicích
Již čtvrtým rokem u nás v Medlovicích provozujeme taneční cvičení, které se
uchytilo u žen, dívek a slečen různého věku. Každé úterý od 19 do 20 hodin se
v našem kulturním domě vlníme na rytmy různých hudebních žánrů a zkoušíme
taneční styly od latinskoamerických tanců, přeš břišní tance až po aerobic a
mnoho dalších.
Před třemi lety nám přibylo zdravotní cvičení na balonech. To si oblíbily
dámy v každém věku. Na balony se scházíme každou středu od 19 do 20 hodin
v hojném počtu. Naše cvičitelky dělají velké pokroky. Všechny si na vlastní kůži
vyzkoušely, že ač se může cvičení zprvu zdát obtížné, jde vše hravě zvládnout.
Vše chce jen trochu trpělivosti a tréninku.
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Pohybové aktivity v Medlovicích
Letos jsme zavedly nový
druh cvičení, step aerobik.
Jedná se o aerobic s využitím stepů / stupínků, překonáváním výškového rozdílu vystupováním na step a
sestupováním zpět vede k
formování svalstva dolních
končetin, stehen a hýždí a
zvyšování fyzické kondice,
dochází při něm k vysoké
spotřebě energie. Cvičení
je určeno pro mladší i starší generaci, máte možnost
zaměstnat ochablé svalové
skupiny celého těla dle svých
možností, ale zároveň v určité intenzitě, aby vaše snaha
měla efekt a příjemný pocit a
dobrá nálada vás navštívily co nejdříve. Na toto cvičení se scházíme každý
čtvrtek také od 19 do 20 hodin.
Zveme všechny, kdo mají chuť se hýbat, aby si cvičení za námi došli vyzkoušet.
Těší se na Vás
Nikola Vymazalová

Svazek obcí Ivanovická bránaMěstys Švábenice
Dovolte mi abych, Vás
upozornil na zajímavé
akce, které se konají v
okolních obcích.
Od 16. 11. 2013 je ve 2.
patře Vlastivědného muzea Švábenice otevřena
ojedinělá stálá expozice
betlémů. Jedná se o druhou největší soukromou
Zpravodaj 2013
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Svazek obcí Ivanovická bránaMěstys Švábenice
sbírku betlémů v ČR. Jsou vyrobeny z různých materiálů (papírové, dřevěné,
perníčkové, voskové, z látkových figurek ap.).
Do 2. 3. 2014 je ve výstavní síni muzea otevřena výstava „Život kolem nás
očima dětí“.
K vidění je na ní velké množství exponátů z dovedností dětí švábenických škol.
Další plánované výstavy:
od 30. 3. 2014 do 29. 6. 2014
DVĚ NOVÁ ZÁŘIVÁ SVĚTLA NA NEBI
- velká životopisná výstava na počest
svatořečení dvou papežů Jana XXIII.
a Jana Pavla II.
od 3. 8. 2014 do 2. 11. 2014
MIKOLÁŠ ALEŠ: MALÍŘSKÁ TVORBA
od 3. 8. 2014 do 2. 11. 2014
VÁNOČNÍ TRADICE A POEZIE
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