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Slovo na úvod
Vážení spoluobčané,
v loňském roce byl vydán informační zpravodaj za období listopad 2002 –
listopad 2003, byl to první zpravodaj obecního úřadu.
V letošním roce jsme připravili další vydání zpravodaje, jehož
prostřednictvím Vám chceme přiblížit práci zastupitelstva, informovat
o průběhu započatých a dokončených akcí v období listopad 2003 – 2004.
Dále Vám předkládáme přehled o hospodaření obce za rok 2003.
Chceme, aby občané měli představu a přehled, jak je nakládáno
s veřejnými finančními prostředky a na co jsou využívány.
Byli bychom rádi, aby se zpravodaj stal prostředníkem mezi obecním
úřadem a občany. Tímto bych chtěl požádat Vás občany, abyste se podíleli
na vydání zpravodaje svými návrhy, připomínkami a dotazy k práci
obecního zastupitelstva.
Bohuslav Klemsa
místostarosta
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Slovo starosty
Vážení občané,
tak jako loni, tak i letos se k Vám dostal náš zpravodaj, který Vás seznámí
s činností v obci a též s prací Vašich zastupitelů.
Jak se jistě dočtete, naše úsilí v období od listopadu 2003 do dnešního
dne bylo zaměřeno hlavně na zlepšení vzhledu obce. Též velký důraz
byl kladen na zlepšení životního prostředí, a tím i zpříjemnění pobytu
našich občanů a hlavně mládeže.
I v příštím roce bychom chtěli v této činnosti pokračovat, a to výstavbou
víceúčelového hřiště pro tenis, odbíjenou a jiné sporty. Budeme usilovat
o opravu chodníků v obci, a to hlavně v její spodní části. Nadále plánujeme
dokončení výsadby u nového rybníka a dokončení osvětlení na hřbitově.
Vážení občané, na sklonku roku 2004 Vám přeji krásné prožití svátků
vánočních, mnoho úspěchů, štěstí, zdraví do nového roku 2005.
Vojtěch Procházka
starosta obce
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Informace obecního úřadu
Současné obecní zastupitelstvo
Starosta obce
Místostarosta obce

Procházka Vojtěch
Klemsa Bohuslav

bez stranické příslušnosti
bez stranické příslušnosti

Předsedové komisí:
Kontrolní výbor
Finanční výbor
Sociální komise
Komise život. prostř.
Bytová komise
Kulturní komise
Požární komise

Zlámal Josef
Ing. Bednář František
Dřímalová Marie
Kavečka Štěpán
Pavelka Drahomír
Zuzana Novotná
Zedníček Jiří

bez stranické příslušnosti
bez stranické příslušnosti
bez stranické příslušnosti
bez stranické příslušnosti
bez stranické příslušnosti
bez stranické příslušnosti
bez stranické příslušnosti

Obec Medlovice má k 30. 11. 2004 131 popisných čísel − z toho 104
obydlených, 332 obyvatel
Informace o telefonních číslech:
Starosta obce
p. Procházka Vojtěch 517 365 334, 602 588 516
Místostarosta
p. Klemsa Bohuslav 517 365 319, 721 443 159
Obecní úřad Medlovice
517 365 390
Městský úřad Vyškov
517 301 111
Městský úřad Ivanovice n. Hané
517 363 251
Krajský úřad Brno, Žerotínovo náměstí 3/5
541 651 111
Lékařská pohotovost
517 315 111
Poruchy: elektřina
840 111 222
plyn
1239
voda
800 137 293
Autobusy: Brno
543 217 733 – 5
543 212 651
543 211 484
Vyškov
517 211 484
Telecom: − informace o telefonních číslech 1180
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Přehled akcí za měsíc listopad – prosinec 2003
25. listopadu byly zahájeny práce na budování rybníka, práce pokračovaly
dle možnosti co dovolilo počasí celou zimu.
29. listopadu byla uspořádána hodová zábava, na které k poslechu
i tanci hrála oblíbená skupina Classic z Kroměříže. Jelikož poslední roky
bývají taneční zábavy hojně navštěvovány i občany z přilehlých obcí, stála
by za úvahu přístavba přísálí, na které je zpracován projekt a na který by
navazovalo připravované kulturní a sportovní centrum.
8. prosince byla provedena oprava veřejného osvětlení, provedení těchto
prací jsme zajistili u technických služeb Vyškov.
9. prosince provedl stavební úřad Ivanovice na Hané, zastoupený p.
Novotným, kolaudaci nově zbudovaného parku u obchodu, na místě
bývalého domu č. p. 10. Kolaudace proběhla bez závad.
13. prosince byl uspořádán vánoční koncert s Veselou sedmou pro
občany Medlovic a Rybníčka. Koncert se občanům líbil.
19. prosince bylo pronajato pohostinství nájemkyni paní Kateřině
Novákové, která zajišťuje provoz pohostinství ke spokojenosti občanů.

Společenská kronika
30. listopad 2003 – 30. listopad 2004
Žádné dítě se nenarodilo.
Opustili nás navždy: Dobeš František, Šuráň Josef
Vojtková Vlasta, Suchomel Jan
Štěpáníková Anna, Kavečka Jindřich

Veřejně prospěšné práce
Obecní úřad zaměstnává dva pracovníky − p. Dřímala Petra a p. Morvaye
Milana.
Jsou vybráni z evidence Úřadu práce ve Vyškově, který přispívá na jejich
měsíční odměny.
Pro práci těchto pracovníků vlastní obecní úřad multikáru, benzínovou
sekačku pro údržbu parčíků a hřiště, křovinořez a motorovou sekačku
pro sečení větších ploch.
Tito pracovníci jsou využíváni na běžnou údržbu po obci, přes léto je
to hlavně sečení trávy a údržby zelených ploch.
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HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2003
Příjmy za rok 2003
Daňové příjmy ....................................................................................... 1 807 933,− Kč
v tom:
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti .......................................... 403 005,− Kč
daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti ............................. 60 713,− Kč
daň z příjmů fyzických osob srážková ........................................................... 25 246,− Kč
daň z příjmů právnických osob ..................................................................... 435 608,− Kč
daň z přidané hodnoty .................................................................................. 638 517,− Kč
odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu .............................................. 1 211,− Kč
poplatky za komunální odpad ........................................................................ 74 710,− Kč
poplatek ze psů ................................................................................................. 3 325,− Kč
poplatek za užívání veřejného prostranství .................................................... 2 195,− Kč
správní poplatky ................................................................................................... 980,− Kč
daň z nemovitostí .......................................................................................... 162 423,− Kč
Nedaňové příjmy ................................................................................ 115 307,94,− Kč
v tom:
splátky půjček Fondu rozvoje bydlení od obyvatelstva ................................. 78 498,− Kč
poplatky za knihovnu .......................................................................................... 365,− Kč
hlášení místním rozhlasem .............................................................................. 1 650,− Kč
příjmy z hodové zábavy .................................................................................. 11 405,− Kč
hřbitovní poplatky .............................................................................................. 6 588,− Kč
pronájem popelnic z Respona ............................................................................. 910,− Kč
příjmy z finančních operací (úroky, dividendy) ....................................... 14 444,54,− Kč
ostatní příjmy (přeplatek předplatného, náhrady) ...................................... 1 447,40,− Kč
Přijaté dotace ........................................................................................ 3 669 351,− Kč
v tom:
dotace na referendum ..................................................................................... 15 000,− Kč
dotace na činnost OÚ a MŠ .......................................................................... 30 300,− Kč
dotace na veřejně prospěšné práce .............................................................. 87 168,− Kč
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dotace na přímé náklady MŠ a ŠJ MŠ ......................................................... 773 000,− Kč
převod z vlastních fondů hospodářské činnosti ......................................... 176 883,− Kč
investiční dotace na rekonstrukci MK .......................................................2 000 000,− Kč
investiční dotace na zřízení parku .................................................................. 87 000,− Kč
investiční dotace na revitalizaci – vodní nádrž ........................................... 500 000,− Kč
Příjmy celkem .................................................................................. 5 592 591,94,− Kč

Výdaje za rok 2003
deratizace kanalizační sítě obce ...................................................................... 4 788,− Kč
silnice – zaměření, rekonstrukce místních komunikací ..................... 2 138 643,30,− Kč
provoz veř. silniční dopravy−dopravní obslužnost, úklid zastávek ......... 32 391,30,− Kč
odpadní vody – rozbory vzorků odpadních vod ......................................... 7 901,30,− Kč
revitalizace říčních systémů–vodní nádrž–pozemky,stavby,služby ........... 863 138,50,− Kč
předškolní zařízení – MŠ – dotace, údržba, voda, telefony 2002 ......... 976 969,30,− Kč
základní školy – Ivanovice na Hané, Švábenice, Vyškov ..................... 179 788,80,− Kč
knihovna – nákup knih, odměna knihovnici ................................................ 4 394,40,− Kč
příspěvek Muzeu Vyškovska , školení pro kronikáře ......................................... 300,− Kč
rozhlas a televize – koncesionářské poplatky, OSA,oprava ústředny .......... 3 675,− Kč
vydání zpravodaje obce .................................................................................... 4 158,− Kč
zájmová čin. v kultuře – kulturní dům, opravy v pohostinství KD ........ 260 564,77,− Kč
ostatní záležitosti kultury – bes. s důchodci, jubilea, hodová zábava ......... 21 219,60,− Kč
volný čas dětí a mládeže – dětský den, mikulášská nadílka ..................... 3 003,30,− Kč
bytové hospodářství – opravy v domech č. 11 a 55 ...............................14 703,60,− Kč
půjčky z Fondu rozvoje bydlení občanům ................................................... 130 000,− Kč
veřejné osvětlení – elektřina, opravy ........................................................37 982,80,− Kč
pohřebnictví – opravy........................................................................................ 3 948,− Kč
komunální služby a územní rozvoj – VPP, odvoz kontejnerů ............... 213 282,10,− Kč
sběr a svoz nebezpečných odpadů ............................................................ 3 842,20,− Kč
sběr a svoz komunálních odpadů .................................................................. 99 145,− Kč
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – křovinořez, ořez stromů, park ......... 218 531,60,− Kč
sociální péče – ZORA, Paprsek .......................................................................... 400,− Kč
civilní připravenost na krizové stavy − povodňový plán obce ........................ 14 500,− Kč
požární ochrana – pohonné hmoty .................................................................. 1 835,− Kč
zastupitelstva obcí – odměny ....................................................................... 317 600,− Kč
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volby – referendum ...................................................................................... 6 012,10,− Kč
činnost místní správy –nákup majetku, energie, služby, ....................... 449 742,10,− Kč
pojistné, opravy, materiál, plat zaměstnanců, progr.vybavení...................... 17 325,− Kč
finanční operace – poplatky za vedení účtů – KB, ČS, FRB
finanční vypořádání minulých let – vratky za volby za rok 2002 ........... 30 161,80,− Kč
Výdaje celkem .................................................................................. 6 059 946,87,− Kč
Příjmy celkem – po konsolidaci .................................................... 5 592 591,94,− Kč
Výdaje celkem – po konsolidaci .................................................. 6 059 946,87,− Kč
Rozdíl ............................................................................................... − 467 354,93,− Kč

Vedlejší hospodářská činnost
za rok 2003
Příjmy VHČ
Nájem z obecních pozemků ........................................................................... 23 177,− Kč
Stočné ............................................................................................................. 13 620,− Kč
Nájem byt, sál, host. KD ............................................................................38 154,40,− Kč
Nájem z bytů domů č. 11 a 55 ..................................................................... 117 840,− Kč
Pronájem popelnic k bytu .................................................................................... 180,− Kč
Prodej ovoce v sadu ............................................................................................ 430,− Kč
Příjmy VHČ celkem ............................................................................ 193 401,40,− Kč

Výdaje VHČ
Opravy a údržba v bytech domů č. 11 a 55 ............................................22 022,80,− Kč
Oprava obecního bytu KD ...................................................................... 151 786,20,− Kč
Služby – čištění ubrusů z akcí v KD ................................................................ 2 031,− Kč
Výdaje VHČ celkem ................................................................................. 175 840,− Kč
Příjmy VHČ celkem ............................................................................ 193 401,40,− Kč
Výdaje VHČ celkem ................................................................................. 175 840,− Kč
Rozdíl − zisk ....................................................................................... + 17 561,40,− Kč
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Mateřská škola Medlovice
V současné době je do MŠ zapsáno 24 dětí. Z tohoto počtu 7 dětí dojíždí
z Rybníčka a 2 děti z Moravských Málkovic. Zbylý počet pak tvoří místní
děti. Jejich věkové složení je od tří do šesti let.
Učební den v mateřské škole je přizpůsoben individuálním potřebám
jednotlivých dětí s ohledem na biologické, psychologické a bezpečnostní
požadavky. O děti pečují dva pedagogičtí a dva provozní zaměstnanci.
Děti jsou vzdělávány přiměřeně svému věku a možnostem. Škola již
druhým rokem pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu,
kde je kladen důraz na prožitkové učení. To znamená, že děti získávají
poznatky a vědomosti zejména na základě vlastního poznání, a vlastních
zkušeností. Vše co jde, si ověřujeme v běžném životě, pozorujeme ve
svém okolí apod.

Velkým kladem školy jsou její prostory, zejména pak prostory školní
zahrady a jejich vybavení. Zahrada nám slouží od jarních měsíců až do
pozdního podzimu. Zastíněnou část pergoly využíváme ke klidovým
činnostem, průlezky a houpačky pro pohybové aktivity. Velmi oblíbeným
místem dětských her je pískoviště. Zde často vzniká obdivuhodný labyrint
tunelů, mostů a hradů, pečou se bábovky a dorty. V parných dnech dětem
k osvěžení a vodním hrám slouží i bazének. Také ovocná část zahrady
přispívá k právě již zmíněnému poznávání.
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Pozorujeme dozrávání ovoce, opadávání listí, sbíráme ořechy, trháme
šípky, sklízíme ovoce. To vše za vydatné pomoci dětí. Plody dále
využíváme nejen ve školní kuchyni, ale slouží nám při další výchově –
vzdělávací práci. Ze šípků navlékáme korále, vytváříme mozaiky, ovoce
malujeme, modelujeme, vyrábíme panáčky “ovocňáčky” atd., to je jen
malý výčet činností, které jsou typické právě pro podzimní období.
Po něm nastává snad nejradostnější čas všech dětí – Mikuláš a Vánoce.
Toto období začíná psaním dopisu Ježíškovi. Malujeme a vystřihujeme
různé ozdoby, zdobíme si celou školku, vyrábíme přáníčka. A protože
sdělená radost je dvojí radost, chceme se o ni podělit se svými nejbližšími.
A tak se pilně učíme básničky, říkadla, tanečky a koledy, kterými pak
překvapíme rodiče a kamarády na vánoční besídce. To je krása, když se
konečně rozsvítí vánoční stromek! Ještě víc září oči dětí. Na ten okamžik
se nedá zapomenout. Ten je odměnou nám všem. Stavění sněhuláků,
jízda na lopatkách, krmení ptáčků a muflonů – to jsou zimní činnosti,
které nás provázejí až k masopustu. To už připravujeme taškařice, rodiče
masky a čeká nás karneval.
Během celého roku navštěvujeme také divadelní pohádky jak v loutkovém
divadle Radost v Brně, tak i v Sokolském domě ve Vyškově. Značný
zájem dětí je o kroužek zobcové flétny, který zajišťujeme v naší MŠ 1x
týdně ve spolupráci se ZUŠ v Ivanovicích na Hané. Každoročně se
zúčastňujeme s předškolními dětmi kurzu předplaveckého výcviku ve
spolupráci s plaveckou školou ve Vyškově. Závěr školního roku patří
výletu. Organizujeme ho vždy do krásného a dětem velmi blízkého
prostředí zoologických zahrad. Pravidelně střídáme ZOO na sv. Kopečku,
Lešnou u Zlína a Vyškov. Než se rozejdeme na prázdniny, loučíme se na
zahradní slavnosti s předškoláky, kteří nastoupí do prvních tříd. V loňském
školním roce jsme se loučili s pěti.
Děti jsou velmi citlivé a vnímavé osobnosti. Velmi rychle získávají
vědomosti, osvojují si různé dovednosti a návyky právě od nás dospělých.
Jsme jejich přirozenou autoritou. Buďme jim tedy svým chováním, svými
postoji a názory vždy vzorem!
Věřte, že tato investice se nám v budoucnu vrátí.
Hana Brázdilová, ředitelka MŠ
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BESEDA S DŮCHODCI
V Medlovicích se stalo již pravidlem, že obecní úřad pořádá každoročně
besedu s občany důchodového věku.
Tak i letos připravilo obecní zastupitelstvo v sobotu 30. 1. 2004 odpoledne
posezení s pohoštěním a hudbou.

Starosta obce p. Vojtěch Procházka seznámil přítomné s hospodařením
obce, provedenými akcemi za rok 2003, se započatou stavbou rybníka a
plánovanými akcemi na rok 2004.
V letošním roce si mohou občané zapůjčit kopie obecních kronik, které
obec nechala zhotovit, za účelem poznání historie obce.

Ivanovická brána
Zastupitelstvo obce schválilo po předcházejících jednáních vstup naší
obce do svazku obcí /mikroregionu/, který byl nazván a zaregistrován
pod názvem Ivanovická brána.
Ustavující valná hromada se konala 12. 2. 2004 na Městském úřadě v
Ivanovicích na Hané.
Členy svazku jsou tyto obce: Ivanovice na Hané – Chvalkovice n. Hané,
Švábenice, Dětkovice, Medlovice, Rybníček, Moravské Málkovice,
Orlovice, Prusy – Boškůvky, Vážany Vyškovské, Topolany, Křižanovice
u Vyškova, Hoštice – Heroltice.
Zastupováním obce Medlovice na jednáních mikroregionu byl pověřen
místostarosta obce Bohuslav Klemsa.

Orgány svazku:
Správní rada:

Baláž Vojtěch
Kubík Josef
Ing. Kovář

Ivanovice na Hané
Švábenice
Vyškovské Vážany
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Dozorčí rada:

Uhlíř Karel
Rybníček
Ing. Tomášek Oldřich Hoštice − Heroltice
Bouda Jan
Moravské Málkovice

Právní poradce: JUDr. Haneček Jiří
O činnosti svazku budou občané pravidelně informováni na vývěsce
obecního úřadu.
Občané se mohou zúčastňovat zasedání, každé zasedání je veřejné a
postupně bude probíhat v každé obci.

Kácení a bezpečnostní prořez stromů
Jedná se o lokalitu vedle potoka, hřiště (cvičák)
Tato akce byla doporučena
pracovnicí odboru ochrany a
tvorby krajiny Brno, p. Ing.
Holánovou, která stromy
prohlédla. Jelikož nejsou v
dobrém stavu a části by hrozilo
vykácení, byla zvolena prozatím
varianta prořezu, hlavně z
bezpeč−nostního hlediska, aby
suché větve nemohly pádem
zranit děti hrající si na hřišti.
Vykácena byla jedna lípa, která
byla suchá a hrozilo při větším
větru rozlomení koruny, a tím
i ohrožení provozu na místní
komunikaci.
Z těchto důvodů bylo rozho−
dnuto zastupitelstvem obce
prořez stromů provést. Práce
provedla firma pana Medka dne
26. 2. 2004 za pomoci vysoko−
zdvižné plošiny. Náklady na tyto
práce činí 8.400,− Kč.
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Ostatky 2004
Tradice v naší obci byla
obnovena v roce 1990. Od
tohoto roku se ostatky konají
pravidelně. Tak jako každý rok
začínají u starosty, který jim
předá ostatkové právo.
Následuje průvod masek obcí,
který je zakončen taneční
zábavou. Letošní ostatky se
konaly 6. března 2004.
Jen je asi škoda, že poslední
roky se účastní průvodu
menší počet masek. Touto cestou bychom chtěli dodatečně poděkovat
sponzorům, kteří přispěli svými dary do bohaté tomboly, která pozvedla
úroveň ostatkové zábavy.

OPRAVA HŘIŠTĚ
Již v minulém roce zastupitelstvo uvažovalo o opravě hřiště pro mládež.
Jistě všichni víte, že hřiště bylo ve špatném stavu − hlavně co se týká
terénních úprav. Sklon starého hřiště – rozdíl výšky mezi brankami byl 130
cm. Tento stav trval od doby někdy ze začátku sedmdesátých let, kdy se
na tomto místě rozhrnuly zbytky zbořeného mlatu, stará krytina ze střechy
kaple /šifr/, vše bylo zavezeno hlínou a následně srovnáno buldozerem.
V letošním roce se
nám nabídla mož−
nost opravy, pomocí
stavební firmy, pra−
cující na rybníku,
která měla potřebné
stroje. Ornice byla
vybrána, terén byl
srovnán a zhutněn
silničním válem s
vibrací, aby se co
možná nejvíce pře−
dešlo sesedání ze−
miny. Hřiště bylo
zaseto kvalitní tra−
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vinou pro fotbalová hřiště a
po dobu léta, kdy bylo
sucho, bylo zavlažováno z
veřejného vodo−vodu přes
hydrant s vodoměrem. Při
provádění těchto prací byly
provedeny svahovací práce
na odvod vody z polí nad
hřištěm tak, aby se
nesplavovala přes hřiště do
dvora kulturního domu, kde
v mnoha případech za−
plavila sklepy a poškodila
plynové kotle. Voda je směrována do lapače u obchodu. Navíc byla
štěrkem zpevněna cesta k transformátoru, z důvodů lepšího přístupu v případě
nutnosti odstranění poruch.
Tato akce navazuje na budování odpočinkové zóny, kdy vedle hřiště by
mělo být v příštím roce vybudováno víceúčelové hřiště. Mezi ním a parkem
se plánuje výstavba zábavního centra, které by do budoucna navazovalo
na kulturní dům (taneční parket, posezení, pergola pro hudebníky).

Dětský den
Dne 29. června 2004 bylo pro děti v kulturním domě uspořádáno
odpoledne s vystoupením taneční skupiny “Totální relax” pod vedením p.
Urbánka. Byly to ukázky break – tanců.

Na hřišti byl pro děti připraven táborák s opékáním špekáčků, pro děti
bylo připraveno i sladké pohoštění.
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VOLBY V OBCI
Výsledky voleb do Evropského parlamentu
Ve dnech 11. – 12. 6. 2004 proběhly historicky první volby do Evropského
parlamentu v České republice. Tyto volby měly tu zvláštnost, že hlasy se
nepočítaly v sobotu po skončení voleb, ale až v neděli ve 22.00 hodin.
Členové volební komise:
Předseda:
Stanislav Doležel
Členové:
Vlasta Šťastná
Miroslava Bujková
Bohuslav Klemsa
Hana Kavečková
zapisovatelka komise

KSČM Vyškov
ČSSD Medlovice
nezávislá Medlovice
nezávislý Medlovice
nezávislá Medlovice

Výsledky voleb:
Oprávněných voličů 248
Odvolilo
67
Platných hlasů
66
Celkem odvolilo 27, 01 % oprávněných voličů

Strany volené v obci Medlovice a počet získaných hlasů:
SNK – sdružení nezávislých a Evropští demokraté
ČSSD
Národní koalice
ODS
Za zájmy Moravy ve sjednocené Evropě
KDU – ČSL
Unie liberálních demokratů
KSČM
Republikáni Miroslava Sládka
Nezávislí

6
11
1
5
1
6
1
30
1
4

Výsledky voleb do krajského zastupitelstva
v obci Medlovice 5. – 6. listopadu 2004
Oprávněných voličů
Voleb se zúčastnilo
Platných hlasů
Celkem odvolilo

245
57
57
23,3 %
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Strany volené v obci Medlovice a počet získaných hlasů:
KDU – ČSL
US – DU
Zelená pro Moravu
ODS

ČSSD
Národní sjednocení
KSČM

8
1
3
2

12
1
30

ÚZEMNÍ PLÁN
Jelikož v současné době nemá obec platný územní plán, odpovídající
reálným potřebám příštích let, bylo rozhodnuto na zasedání zastupitelstva
zadat zpracování územního plánu.
Územní plán je nutný nejen pro současnou dobu, ale hlavně co se týká
budoucnosti, jelikož řeší např. výstavbu nových domů v příhodných lokalitách,
navrhuje využití dosud nevyužívaných ploch, rozšíření a dle potřeby i posílení
plynofikace, elektrifikace, vodovodního a kanalizačního řádu, popřípadě jejich
přeložení, erozi krajiny, protipovodňová opatření, vhodná místa pro budování
výrobních objektů, čističky odpadních vod a jiné.
Zpracováním územního plánu byla pověřena Ing. arch. Mariana Horáková
z Brna, která byla vybrána ze dvou uchazečů. Tato nabídka byla pro nás
výhodnější, co se týká jak doby zpracování, tak i z hlediska finančního.
I když finanční částky byly poměrně stejné, u této firmy bylo placení
rozvrženo na dobu dvou let. (druhý uchazeč byl Ing. arch. Vojtěch Mencl)
Financování tohoto projektu je zajištěno z jedné poloviny vlastními zdroji
a druhá polovina je hrazena z dotací Jihomoravského kraje, který na
zpracování ÚP vyhlásil grantový program.
Tato akce je rozdělena na dvě etapy, a to jak zpracování, tak i financování.
Zahájena byla v březnu 2004 podepsáním smlouvy o dílo se zpracovateli
a smlouvy s Jihomoravským krajem o poskytnutí dotace, ukončena bude
v červnu 2006.
Postup splácení:
Březen / 2004
20.000,− Kč
obec
Leden / 2005
52.000,− Kč
dotace
Květen / 2005
30.000,− Kč
obec
Září / 2006
35.000,− Kč
obec
Prosinec / 2006
35.000,− Kč
dotace
Během zpracovávání územního plánu budou občané s postupem seznamováni,
aby se k němu mohli vyjadřovat, podávat doplňující návrhy a pod.
V současné době probíhá zadání územního plánu, které musí ze zákona
provést odbor územního plánování Městského úřadu Vyškov. Bylo
projednáno dne 16. 11. 2004 za přítomnosti pracovníka odboru územního
plánování Ing. arch. Kokeše.
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Oprava a údržba domu č. p. 55
V červnu tohoto roku byla provedena výměna elektrické přípojky na domě
č. p. 55. Stav již nevyhovoval, revizní kontrola nedoporučila další provoz
a JME požadovala odpojení.
Oprava byla provedena 1. – 2. června, cena opravy včetně revizní zprávy
39.980,− Kč.
Větší oprava se plánuje na rok 2006, při které by měla být provedena
výměna oken, oprava fasády a zvažuje se možnost vytvoření ještě jedné
bytové jednotky.
Jelikož to bude akce finančně náročná, uzavřela obec na tuto akci stavební
spoření u stavební spořitelny HYPO. Průběh spoření je následující. V
letošním roce zaplatíme jednorázový poplatek 3000,− Kč, do 31. března
2006 naspoříme na účet 200.000,− Kč, které nám budou k 31. 3. 2006
uvolněny k dispozici. K 31. 8. 2006 nám bude poskytnuta půjčka 300
000,− Kč. Celkem získáme takto 500 000,− Kč.
Pro tento druh úvěru platí zásady splácení jako pro stavební spoření pro
soukromé osoby (může být částka splacena i v kratším termínu, a tím se
snižují odvedené úroky).

SETKÁNÍ OBCÍ
V letošním roce se uskutečnilo první setkání obcí s názvem Medlovice.
V České republice jsou dvě obce tohoto jména.
Tato družební akce se uskutečnila z iniciativy tělovýchovné jednoty a
Obecního úřadu Medlovice u Uherského Hradiště, kteří již v dubnu letošního
roku projevili přání uspořádat fotbalové utkání našich obcí.
Po dohodě obecních
úřadů byl dohodnut
termín a program setkání.
V naší obci se tato akce
setkala s velkým záj−
mem občanů. Obecní
úřad zajistil autobus a
mnoho účastníků jelo
vlastními auty.
Odhadovaná účast byla
asi 100 – 120 občanů,
což je asi jedna třetina
obyvatel obce.
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Naši výpravu přivítala starostka obce paní Miroslava Náplavová na
obecním úřadě, kde proběhlo setkání členů zastupitelstev našich obcí a
neformální beseda o našich obcích. Po dobu této besedy se mohli ostatní
účastníci seznámit s keramickou dílnou, kde si mohli výrobky i zakoupit.
Následovalo přivítání ostatních našich občanů starostkou obce a
zastupiteli v kulturním domě, kde bylo podáno občerstvení pro všechny
účastníky setkání.
Následoval fotbalový turnaj
o pohár starostky obce,
který vyhrálo mužstvo
našich Medlovic. Po celou
dobu turnaje byla výborná
sportovní atmosféra, ve
které fandili i diváci, kteří se
normálně sportovních akcí
ne−účastní. Po vyhlášení
vítězů se v dobré náladě
pokračovalo taneční zá−
bavou.
Zúčastnění občané byli
velmi spokojeni, což nejlépe dokládá živá diskuse, která se vedla ještě
celý týden. Za to všechno děkujeme pořádající obci, zejména paní
starostce Náplavové, panu místostarostovi Lukůvkovi a radním panu
Tesaříkovi, panu Vrtalovi, zástupci tělovýchovné jednoty panu Škodíkovi,
pracovníkům obecního úřadu a ostatním občanům, kteří nám připravili
srdečné přijetí a kteří se nám věnovali, za což jim všem děkujeme a
doufáme, že za rok je přivítáme přinejmenším v takovém počtu u nás.

Dokončení výstavby rybníka
V letošním roce 2004 byla dokončena výstavba rybníka a dvou tůní. Je
součástí revitalizace v povodí Medlovického potoka, bude navazovat
výsadba 4,2 ha lesa.
Hlavním cílem stavby je biologické oživení krajiny, to znamená vytvoření
podmínek pro návrat živočichů a rostlin, které byly v minulosti běžnou
součástí přírody a které se dnes už ve volné přírodě vyskytují ve velmi
omezeném množství.
Samotný rybník začíná litorální zónou (mokřadem – bažinatá část rybníka
s malou výškou hladiny vody). Mokřad je důležitým prvkem pro existenci
značného množství živočišných druhů. Od této zóny se dno svažuje
směrem k požeráku (přepad vody z rybníku) kde je největší hloubka
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2,3 m. Břehy a okolí je oseté travou a osázeno stromy a keři dle projektu.
Vodní plocha zaujímá rozlohu 0,75 ha a celá lokalita rybníka má rozlohu 2,5 ha.
Dne 5. srpna byla úřední kolaudace rybníka, kterou provedl odbor
životního prostředí Městského úřadu Vyškov. Kolaudace se zúčastnili
za obec p. Procházka Vojtěch, p. Klemsa Bohuslav, p. Ing. Bednář
František, p. Dřímalová Marie, za ZOD Haná p. Cupák, povodí Moravy
p. Remetei, dodavatelskou firmu zastupovali p. Ing. Nehyba a p. Ing. Beneš
a projektant Ing. Halaš.
Kolaudace proběhla na místě samém a na obecním úřadě byly doplněny
administrativní záležitosti, které byly podkladem pro doplnění provozního
řádu rybníka. Tento provozní řád bude platit 10 roků − vypracoval Ing.
Halaš, projektant rybníka. Kolaudační rozhodnutí již nabylo právní moci.
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VÝSADBA LESA
V prosinci roku 2003 byla zastupitelstvem obce schválena akce zalesnění
pozemků nad nově zbudovaným rybníkem. Je to pokračování revitalizace
v povodí potoka, na kterou navazuje výsadba. Ke spolupráci byl přizván
Ing. Halaš, který projektoval i rybník.
V zimním období byly provedeny geodetické práce, vytyčeny hranice a
proběhlo jednání s majiteli pozemků, to zajistila geodetická firma
“Mapkart”, která vypracovala geometrický plán.
Projekt výsadby vypracoval “Les Projekt”, který vlastní licenci na provádění
těchto prací. Rozloha nového lesa je 4,2 ha, vysazeno bude 43.000
stromků a nataženo 2 700 m oplocení. Původně se počítalo s oplocením
jen lesa, ale dodatečně bylo rozhodnuto oplotit i rybník, z důvodů ochrany
vysázené vegetace, aby nedošlo k okusu zvěří, a tím ke znehodnocení.
Proto žádáme občany o pochopení, plot bude po vzejití vegetace
odstraněn, aby lokalita rybníka mohla být využívána občany. Do budoucna
by mohla být vybudována pěší trasa od Zápovědi lesem kolem rybníka,
tůně, Málkovskému rybníku a zpět.
Na výsadbu lesa byla vybrána firma “Florist”, Ing. arch. Zeleného, který
pro nás prováděl výsadbu parku a s kterou máme dobré zkušenosti.
Rozpočet na tuto akci činí 1 143 190,− Kč, z Agentury ochrany přírody
jsme obdrželi dotaci ve výši 88%, což činí 1 000 000,− Kč. Částka bude
použita i na dosadbu v prvních třech letech.

VARIETNÍ VYSTOUPENÍ
Pro zpestření prázdnin uspořádal obecní úřad dne 15. 8. 2004 vystoupení
varietní skupiny “Šamany Brno” pro děti a ostatní občany.
Vystoupení se zúčastnili vedle dětí i dospělí, jak dosvědčují následující
fotografie.
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OPRAVA CHODNÍKU V ULICI KE ŠKOLCE
Oprava chodníku od obchodu k domu manželů Pekaříkových, byla
provedena firmou p. Ševčíka v hodnotě 200 000,− Kč. Ze státní dotace bylo
čerpáno 118 000,− Kč a z vlastních zdrojů 82 000,− Kč.
Byla též provedena úprava prostranství u domu č. p. 71 p. Sedláčkové
z důvodů shromažďování lidí před tímto domem při pohřebních obřadech.
Ve čtvrtek 11. 11. 2004 byla pracovníkem Městského úřadu v Ivanovicích
na Hané ze stavebního odboru p. Novotným provedena kolaudace.
Vzhledem k důležitosti této ulice z důvodů návštěv hřbitova, kaple a vodění
dětí do mateřské školky, byly opraveny z estetického důvodu i vjezdy po
druhé straně ulice. Jelikož se s těmito pracemi nepočítalo, bylo s občany
projednáno a dohodnuto, že si materiál zaplatí sami.
Zároveň s těmito pracemi bylo provedeno prodloužení vedení veřejného
osvětlení ke hřbitovu, které bude zapínáno v době příslušných svátků.
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Postavení vánočního stromu
Tímto článkem bychom
chtěli poděkovat všem
kteří se podíleli na
postavení vánočního
stromu − symbolu vánoc.
Zejména pak panu
Františku Bimkovi, který
se také nezištně podílel
na postavení vánočního
stromu, středisku dopravy
v Medlovicích, kde nám
pan Skácel vyšel ochotně
vstříc. Elektrikářské práce
a ozdobení vánočního
stromu pomocí plošiny zajistily Vyškovské služby a Elektro − Borský
z Ivanovic n. Hané.

Z historie obce
Dochovala se nám opona ze Slavíčkové hospody. Letos podle letopočtu,
který je na ní namalován – 1904 − připadá sté výročí.
Podle pamětníků pana Vojtka Mojmíra a paní Procházkové Růženy oponu
maloval pan Josef Horníček, ředitel měšťanky v Ivanovicích na Hané,
který se oženil s Růženou Dřímalovou.
Opona je malovaná
na plátně a je v
celkem dobrém stavu.
Doposud byla uložena
na půdě ve školce.
Oponu hodláme reno−
vovat, aby byla
zachována pro další
generace. Odbor
kultury přislíbil pomoci
zajistit znalce, který
vypracuje posouzení
na jehož základě
požádáme o finanční
dotaci.
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Firmy na území obce
ZOD Haná, družstvo se sídlem ve
Švábenicích− míchárna krmných směsí
− středisko mechanizace
− živočišná výroba

Necky – lodě Výroba sportovních lodí
– kajaků na moře a divokou vodu

Zámečnictví Bimka František – 724 163
966 Petlach Jaroslav – 603 219 224
výroba dveří, vrat, schodů,
oplocení sportovních areálů,
posuvných bran − automatických
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