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Slovo starosty
Vážení občané,
v letošním roce vychází zpravodaj v rozšířeném vydání o rok 2015. Je přidáno více
fotografií a snažil jsem se zařadit do zpravodaje všechny oblasti, kde se obec angažovala.
Najdete zde informace o práci společenských
organizací, kulturní komise, která pracuje pod
obecním úřadem.
Pokud se ohlédneme a zrekapitulujeme
dva roky práce tohoto zastupitelstva, tak se nemáme za co stydět. Co do počtu obyvatel se
řadíme mezi obce s bohatou kulturní činností,
čerpáme a využíváme dotačních titulů vyhlášených Jihomoravským krajem, Státním fondem
životního prostředí, EU, Nadací ČEZ, SZIF
(Státní zemědělský investiční fond), OPŽP
(Operační program životního prostředí), z fondu hejtmana Jihomoravského kraje a jiných dle
příležitostí.
Při zajištění těchto akcí spolupracujeme s místopředsedou Senátu Parlamentu
ČR panem Ing. Ivo Bárkem, tehdejším hejtmanem Jihomoravského kraje panem
JUDr. Michalem Haškem, panem Bc. Romanem Hanákem, náměstkem hejtmana
Jihomoravského kraje.
Podařilo se nám zajistit financování ve školce – rekonstrukce sociálního zařízení, střechy, byla provedena výměna oken a dveří, oprava topení (výměna rozvodů,
radiátorů, kotle s ohřevem vody a komínu).
Letos jsme dokončili revitalizaci potoka k Hané. Vzniklo myslím pěkné území,
kterým se můžeme pochlubit každému, kdo přijíždí do obce. Vznikla lokalita, která
zadrží vodu v krajině, což zlepšuje životní prostředí, vytváří místo pro usazení vodního ptactva, hmyzu, obojživelníků a různé vegetace.
Nechci se zmiňovat, v jaké době žijeme, že máme EET, není vyřešena otázka
migrantů a pod. Toto všechno víte z televize, tisku a internetu.
Já se budu věnovat tomu, co dělám už 14 roků, a to informacím o obci pro Vás.
Letos byl zvolen nový hejtman Jihomoravského kraje pan JUDr. Bohumil Šimek
- ANO. ČSSD přesto dokázala vyjednat v Radě 4 místa. Při jednání ČSSD zastupoval pan Bc. Roman Hanák, který se stal zástupcem hejtmana pro dopravu, dále
pan Mgr. Marek Šlapal - sociální věci, pan Ing. Tomáš Soukal - kulturní a památková
péče a pan Igor Chlup - zdravotnictví.
Jak volila naše obec? V přepočtu na % hlasů pro ČSSD jsme na třetím místě na
okresu Vyškov. V naší obci je dlouhodobá přízeň ČSSD.
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Nebylo to lehké, ale podařilo se nám koupit dům č. p. 13, kde obec postupně zřídí
zázemí, kde bude, po demolici hospodářských budov, parkoviště pro návštěvníky
kulturního domu, místo pro uložení materiálu jako je písek, štěrk a pod. V budoucnu
najde uplatnění i dům. Bylo by třeba hasičům zbudovat vlastní hasičskou zbrojnici.
V letošním roce se připravuje investiční akce společně s firmou E.ON, která provede pokládku kabelů elektriky do země a my k nim uložíme kabely pro rozhlas a veřejné osvětlení a kamerový systém. Zároveň vybudujeme nové chodníky a vjezdy.
Úvěr máme zajištěný v KB s velmi malým úrokem.
Písemně nám bylo doručeno oznámení, že se prodlužuje stavební povolení na
komunikaci k rybníku a mosty (u rybníka a za č. p. 55), tak doufám, že i tato opatření
spadající do komplexních pozemkových úprav bude konečně realizována.
Právě v těchto dnech probíhá příprava firmy IMOS na zahájení prací opravy průtahu obcí. První fáze bude oprava kanálových jímek. K tomuto bude v lednu svoláno
zastupitelstvo obce do kulturního domu a všichni budete pozváni.
Jakékoliv dotazy můžete už teď směřovat na mne a já zařídím kvalifikovanou
odpověď nebo se za Vámi zastaví stavbyvedoucí.
Již několik roků využíváme sběr bioodpadu do kontejnerů a firma Respono tento
odpad odváží k dalšímu využití. Zatím se nám tento systém osvědčil, zmizely černé
skládky, které pak zahnívaly a většinou byly na březích potoka. Pro občany to znamená, že pokud nechtějí kompost, museli by hmotu spálit, což někdy dělá problémy
sousedům. V našem případě jsou nádoby na bioodpad rozmístěny po obci a za
č. p. 55 je velkoobjemový kontejner.
Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení je zajišťován formou mobilního
sběru 2x ročně.
Co se týče třídění odpadů v naší obci celkově, naučili jsme se odpady třídit do
přistavených kontejnerů. Snažíme se, aby byl počet nádob na tříděné odpady dostačující, případně je zajištěn častější odvoz nádob. Obec získává odměny za zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů od společnosti EKO-KOM, a. s.. Pro Obec
to znamená, že čím více odpadu se vytřídí, tím je tato odměna vyšší, a umožňuje
nám udržovat výši poplatku za odpad již několik let na stejné úrovni, což je výhodné
pro všechny.
Vážení spoluobčané,
na závěr mi dovolte Vám poděkovat za spolupráci a podporu, která je pro výkon
veřejných funkcí nezbytná. Svou podporu vyjadřujete už tím, že se účastníte akcí
pořádaných Obecním úřadem.
Přeji Vám jménem svým a zastupitelů obce příjemné prožití vánočních svátků,
děti ať si v rodinné pohodě užijí jistě bohatého ježíška a v roce 2017 pevné zdraví
a hodně osobních, rodinných a pracovních úspěchů.
Bohuslav Klemsa, starosta obce
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Informace obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Medlovice
starosta obce
místostarosta obce

Bohuslav Klemsa
Ing. Roman Pavelka

člen strany ČSSD
bez stranické příslušnosti

Předsedové výborů a komisí
kontrolní výbor
finanční výbor
výbor pro zaměstnanost
výbor pro životní prostředí
výbor hasičský a havarijní

Zuzana Novotná
Ing. Jana Dvořáková
Josef Zlámal
Štěpán Kavečka
Jaroslav Petlach

bez stranické příslušnosti
bez stranické příslušnosti
člen strany ČSSD
člen strany ČSSD
člen strany ČSSD

Informace o telefonních číslech
Obecní úřad Medlovice telefon
e-mail
datová schránka
webové stránky

517 365 390
517 365 505
medlovice@quick.cz
9ixbnbn
www.medlovice.cz

Starosta obce

Bohuslav Klemsa

517 365 505
602 303 195
medlovice@seznam.cz

Místostaroska obce

Ing. Roman Pavelka

517 365 390
604 115 311
pavelka-roman@seznam.cz

Účetní

Hana Kavečková

517 365 390
602 303 146
medlovice@quick.cz

Mateřská škola Medlovice Hana Brázdilová
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517 365 927
skolka.medlovice@tiscali.cz
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Návštěva hejtmana na OÚ
V únoru 2015 navštívil náš úřad hejtman pan JUDr. Michal Hašek a pan
Bc. Zdeněk Pavlík, tehdejší zástupce hejtmana pro dopravu. Pozváni byli ještě starosta Moravských Málkovic , Křižanovic a bývalý starosta Hoštic - Heroltic.
Tématem schůzky bylo dojednání realizace projektů, které jsou v zájmu kraje
(průtah obcí) a podpora pro projekty, které bude realizovat obec.
V našem případě jsme ve spolupráci s odborem hejtmana získali finance na
opravu mateřské školky, na kterou se podařilo získat nemalé prostředky.
Akce v Mateřské škole Medlovice za léta 2014 – 2016:
rekonstrukce sociálního zařízení
z toho dotace z JMK - odbor hejtmana
oprava střechy nad ředitelnou
oprava fasády ve dvoře
nová střecha
z toho dotace z JMK - odbor hejtmana
Nadace ČEZ
výměna hromosvodu na budově
kompletní výměna topení
z toho dotace z JMK - odbor hejtmana
výměna oken a dveří
z toho dotace z JMK – PRV

207.429,30 Kč
135.000,- Kč
42.039,80 Kč
38.714,- Kč
746.411,- Kč
300.000,- Kč
300.000,- Kč
37.643,- Kč
493.251,- Kč
300.000,- Kč
161.153,- Kč
70.000,- Kč

Další významnou plánovanou investicí je oprava silničního průtahu obcí, po prohlídce obce pan hejtman slíbil zapracovat opravu našeho průtahu do rozpočtu kraje
s realizací v roce 2016 - 2017.
Při přípravě tohoto projektu a zajištění financování akce jsme úzce spolupracovali se současným zástupcem hejtmana pro dopravu panem Bc. Romanem Hanákem.
Na realizaci bylo schváleno 12.000.000,- Kč. Výběrové řízení vyhrála firma IMOS
a. s., která je hlavním dodavatelem této akce.
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Medlovice ve dnech osvobození v dubnu roku 1945
V loňském roce 2014 jsme ve Zpravodaji vzpomínali stoleté výročí vypuknutí
první světové války nebo jak se tehdy říkalo Velké války. Připomněli jsme si utrpení,
která v té době musela přinést i naše malá obec, včetně jmen těch, kteří na frontách
této války položili své životy.
V letošním roce 2015 si připomínáme, stejně jako to činila celá Evropa a nejen
Evropa, ukončení té další války, která si svými hrůzami nic nezadala s tou první, ba
naopak ji v mnohém ještě předčila.
Od konce této druhé světové války uplynulo již dlouhých 70 let. Mnoho se od té
doby změnilo, mnoho se od té doby zapomnělo. Změnily se politické systémy ve
většině států celého světa a spolu s technickým pokrokem se změnil od základů
život obyvatel náš a celé planety. Jestli to bylo vždy jen k lepšímu, nechám na úvaze
každého z Vás.
Ale i historii naší obce je třeba si stále připomínat. Vždyť těch, kteří si pamatují
události v Medlovicích v roce 1945, každým rokem pomalu ubývá. Tentokrát si znovu připomeňme události z doby kolem osvobození Medlovic od německé okupace.
Osvobození vyškovského okresu trvalo 7 dní. Započalo 23. dubna 1945 ze
směru od Bošovic a Otnic. Němečtí vojáci, kteří měli obsazené vyškovsko, patřili
k Schörnerově armádě skupiny Mitte – Střed.
Ruskou armádu, která tuto oblast osvobozovala, tvořili vojáci 2. ukrajinského
frontu, kterému velel maršál SSSR Rodion Jakovlevič Malinovskij. V neděli 29. dubna 1945, to je den, kdy byly Medlovice osvobozeny, patřil do jeho sestavy 24. gardový střelecký sbor. Jeho součástí byla 180. Střelecká divize, které velel plukovník
I. D. Andrjukov.
Kolem poledne v neděli 29. 4. 1945 zahájil postup od Moravských Málkovic
86. střelecký pluk, který k divizi patřil, směrem na Ivanovice na Hané spolu s jednotkami 2. gardového mechanizovaného sboru. Kolem 15. hodiny došlo ke krátké
přestřelce mezi vojáky ruské armády a Němci, kteří měli postavené dělo na kopci
za hřbitovem blízko polní cesty, která tehdy spojovala Medlovice s Hošticemi. U děla
bylo zabito 5 německých vojáků. Němci pak pomalu ustupovali směrem k Ivanovicím.
Všichni zabití němečtí vojáci zde leželi až do druhého dne, kdy byli na tomto místě pohřbeni a jsou zde pohřbeni dodnes. Tento hrob je na tehdejším poli Hladkého
Rudolfa č.48 cca 50 metrů od cesty spojující Medlovice s Rybníčkem. Tuto informaci
mám od dřívějšího starosty Mojmíra Vojtka, který tehdy jako 19letý pomáhal německé vojáky pohřbívat.
Při osvobozovacím boji byl zabit nešťastnou náhodou medlovický občan František Slezáček, 48letý obuvník, bydlící pod kostelem na č. p. 69, který při přestřelce
vyšel z úkrytu na dvorek, kde byl zabitý granátem, vystřeleným zřejmě na věž kostela. Ten však minul a dopadl na dům č. 69.
Toho dne padli na medlovickém katastru čtyři ruští vojáci. Dle vyprávění pamětníků padl jeden, když vyjel z lesa od Moravských Málkovic jako jízdní rozvědka, druhý
Zpravodaj 2016
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padl v místě U tří vrb, třetí byl zastřelen, když přelézal plot při postupu kolem potoka
směrem ke mlýnu a čtvrtý padl na poli Nade mlýnem směrem k Ivanovicím. Všichni
tito padlí byli na místě pohřbeni.
11. ledna 1946 byla ale provedena exhumace těl mrtvých ruských vojáků, jak je
psáno v dokumentech „bez nejmenší nehody“. Jejich odvoz byl proveden 12. ledna
1946 před polednem do Brna nákladním autem firmy Modlitba, resp. Švec z Vyškova. Přesto, že byly vydány pokyny, aby k odvozu došlo v tichosti bez účasti obyvatel,
zúčastnilo se tohoto značné množství lidu, kteří vyzdobili vůz věnci a květinami a odvoz byl vyprovázen za vyzvánění kostelního zvonu.

Obrázek 1: Místo pohřbení německých vojáků, padlých v Medlovicích 29. dubna 1945
Sovětská armáda však neměla pouze mrtvé vojáky, ale taky raněné. Ty pomáhali
svážet rolníci na vozech na ošetřovnu, která byla zřízena z hospody u Bábků, kde
byli vojáci ošetřováni a operováni. A byli to ranění nejen z katastru Medlovic, ale
i z oblasti Drahanské vysočiny, kde se Němci opevnili a fronta se zde zastavila. Část
raněných byla umístěna také v „Záložně“ na č. p. 18.
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Zastavení fronty způsobilo, že sovětští vojáci byli v Medlovicích ubytováni po
několik dní, což způsobilo pochopitelně konflikty mezi řadovými vojáky a místním
obyvatelstvem. Nutno říci, že u velících důstojníků nacházeli občané většinou zastání, nicméně bez majetkové újmy se to neobešlo. Důkazy o tom jsou uchovány
v archivech.
Měsíc po osvobození byla v obci provedena peněžitá sbírka pro občany, kteří byli
poškozeni válečnými událostmi. Sbírka přinesla částku 10 000 K, které byly předány
majiteli poškozeného domu Janu Slezáčkovi st. a jeho ženě Markétě na opravu
domku.
MNV provedl pak ještě další sbírku pro podobně postižené občany. Sbírka byla
předána do Drnovic 4. 6. 1945 a obsahovala kuchyňské nádobí, šatstvo, předměty
denní potřeby a další potřebné věci pro domácnost.
Veškerý majetek, který zůstal v obci po německé armádě, byl odvezen Posádkovým velitelstvím ve Vyškově 4. 6. 1946. Seznam těchto věcí se nezachoval.
Problémem pro místní obyvatelstvo se stala především munice, která po prošlých armádách na katastru zůstala. MNV proto organizoval pátrání po této munici.
15. 4. 1945 byly v potoce u mlýna nalezeny dvě miny a pod mostem u silnice
1 mina. Při pátrání 23. 9. 1945 již nic nalezeno nebylo. Další munice zde ale dosud
ležela a byla nalezena v průběhu 50. let. Jednalo se o jednu minu, nalezenou při
čištění mlýnského náhonu v místě někde před domy č. 110 a 125. Před školou u zdi
pak byly nalezeny náboje do ručních pěchotních zbraní.
Odvoz německého děla byl MNV několikrát urgován, když bylo předtím nejdříve
odvezeno z pole nad hřbitovem k č. p. 55.
Po válce se v celém státě začaly sčítat škody. V Medlovicích bylo MNV vykázáno:
- obytný dům částečně zničený
škoda
5 000 K
- půda
20 000 K
- živý inventář
500 000 K
- stroje a nářadí
300 000 K
- jiné nemovitosti
5 000 K
- bytové zařízení
10 000 K
- svršky a jiné věci osobní spotřeby
50 000 K
Místní Jednotný svaz českých zemědělců v Medlovicích provedl u zemědělců
soupis věcí, které jim byly odebrány bez náhrady. Byly to většinou vozy a jejich části, chomouty, postroje a různá příslušenství ke koňským postrojům. Postižena byla
většina rolníků.
Mezi větší škody patřily dle archivních dokumentů především odebrané koně na
č. p. 16, 47, 49 a 54.
Zpravodaj 2016
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V roce 1965 postavila obec jako projev díků za osvobození padlým rudoarmějcům pomník. Slavnostního odhalení byl přítomen major Jakušin, účastník bojů
o osvobození naší oblasti. Od té doby pak byly každoročně pořádány lampionové
průvody přes obec k tomuto pomníku a připomínána doba osvobození.
28. 11. 1973 přivítali občané početnější delegaci ze SSSR. K tomuto datu byla na
pomník umístěna deska se jmény v Medlovicích padlých vojáků RA.

Obrázek 2: Návštěva ze SSSR. Příbuzní v Medlovicích padlých sovětských vojáků
Velmi krátké připomenutí válečných událostí z dubna 1945 by mělo všechny generace přimět k zamyšlení nad vším zlem, které v době 2. světové války přineslo
mnoho utrpení milionům lidí na celém světě.
V poslední době často opakované rčení, že kdo se nepoučí z minulosti, je nucen
ji znovu prožít, jakoby nenacházelo sluchu u mocných tohoto světa.
Znovu se mluví o válce, při které by ti spravedliví potrestali ty zlé a neposlušné.
A nám nezbývá než doufat, že povinná „vojna“ bude i nadále minulostí a pro naše
vnuky zůstane 2. světová válka již jen mlhavou vzpomínkou na vyprávění jejich
dědů a pradědů.
Ing. František Bednář
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Mateřská škola
Vážení občané,
dovolte, abych Vás v tomto příspěvku informovala o dění v mateřské škole
v roce 2015.
Začátek kalendářního roku byl ve znamení pokračujících prací na rekonstrukci střechy. Instalovala se nová střešní vazba a pokládka střešní krytiny na celé
budově. Přestože vládla zima, počasí k nám bylo velmi vstřícné. Veškeré pokrývačské práce tak byly dokončeny k 31. lednu. Dále bylo třeba řešit požadavek
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy /MŠMT/ o zabránění vniku cizích
osob do škol a školských zařízení. Se zřizovatelem školy, Obcí Medlovice, jsme
se dohodli na zabezpečení budovy mateřské školy instalováním zvonku s kamerovým systémem u vstupních dveří. Tím jsme zamezili přístupu cizích osob do
školy a jejich možnému nekontrolovatelnému pohybu po ní. V jarních měsících
byla provedena výsadba ovocných stromů na školní zahradě a byly prořezány
stromy stávající. V letních prázdninových měsících byl instalován na střeše nový
hromosvod a školní kuchyně byla vybavena novými spotřebiči. Jednalo se zejména o nákup gastrosporáku s pěti plynovými hořáky, s elektrickou horkovzdušnou
troubou a myčkou na nádobí.
Ve školním roce 2014 – 2015 byla kapacita školy s počtem 25 dětí zcela naplněna. Do mateřské školy docházelo 15 dívek a 10 chlapců z obcí Medlovice,
Rybníček, Moravské Málkovice a Švábenice. Výchovně - vzdělávací práce vycházela z nového školního vzdělávacího programu pod názvem ,,Jako z plátků květ,
stvoříme si svět“. Jeho pilířem je získávání poznatků a znalostí dětí zejména prožitkovým učením, vedením dětí k empatii, vzájemné pomoci a porozumění. V rámci
pestré nabídky činností dětí a školních aktivit, jako jsou divadla, koncerty, exkurze,
výlety, výukové pořady, kroužky plavání či zobcové flétny, získávaly děti povědomí
o širším světě. Velmi zdařilá byla i tři pódiová vystoupení. Děti dramaticky ztvárnily
vánoční příběh o Ježíškovi, hudebně taneční pásmo o jaru a večerníčkové pohádky
maminkám k svátku. Velký zájem o účast na těchto vystoupeních nás nutil k jejich
pořádání v prostorách kulturního domu. Toto místo jsme využívali také pro různé
výchovně vzdělávací pořady a akce /sférické kino, karneval, loučení s předškoláky
apod./. Naposled jsme se v těchto prostorách loučili v měsíci červnu s předškolními dětmi. Ty byly slavnostně ,,pasovány“ na školáky. Na tento slavnostní okamžik
jsme pozvali nejen rodiče a přátele školy, ale i širokou veřejnost a obecní zastupitele. Slavnostního předání pamětních listů se účastnil místopředseda Senátu Parlamentu ČR pan Ing. Ivo Bárek a zástupce Nadace ČEZ pan Bc. Roman Hanák.
Slavnostní odpoledne se nejdříve neslo v duchu pohádky ztvárněné divadelní společností Netratrdlo, po té proběhl samotný akt pasování 10-ti školáků. Radostná
atmosféra vyvrcholila bujarým tancem všech přítomných.
Práce s dětmi je, dle mého názoru, jednou z nejsmysluplnějších činností. Není
vždy jednoduchá. Ale mít možnost pomáhat dětem při objevování světa, hledat,
Zpravodaj 2016
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proč se něco nedaří a následně nacházet cesty, učit děti komunikovat a řešit konflikty, brát ohledy
a ctít jeden druhého je příležitostí pro každou učitelku mateřské školy dělat svět
lepším místem. A právě v tom, si myslím, je ta práce opravdu krásná.
Hana Brázdilová

MATEŘSKÁ ŠKOLA V ROCE 2016
Mateřská škola je místem, kde dochází k prvním krůčkům dítěte při osamostatňování se, uvědomování si vlastní identity, vytváření vztahu k vrstevníkům i dospělým. Učí se zvládat po určitou dobu odloučení od matky, což je pro něj zpočátku
velmi obtížné. To, co malé děti nejvíce potřebují, je jistota ve vztazích k lidem z nejbližšího okolí. Tyto základní vztahy vytváří právě rodina. Láskyplné rodinné zázemí
dává dítěti ten nejlepší předpoklad pro jeho zdravý a harmonický vývoj. A právě
na takovou rodinnou výchovu navazuje práce mateřské školy. Dá se říci, že vstup
dítěte do mateřské školy je důležitým přelomovým mezníkem nejen v životě jeho
samotného, ale často i celé rodiny. Podmínkou úspěšně zvládnutého vstupu do
mateřské školy však je, aby dítě mělo vždy ve svém domově zázemí, kam se může
citově vracet a kde získává podporu a náboj pro své další cesty za poznáním.
Takovým místem, které pomáhá dětem překonávat obavy z neznámého, rozvíjí,
obohacuje a upevňuje poznání o okolním světě je i naše mateřská škola. Výchovně vzdělávací práce vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání. Základem všech činností je hra, jako základní typická činnost dítěte.
Laskavý přístup a dobrá pohoda v mateřské škole jsou základem zdárného vzdělávání a výchovy. To, stejně jako v předchozích létech, obohacujeme o návštěvy
divadel, přípravy besídek a pódiových vystoupení, karnevalu, výletů, tvořivých dílniček atd. Děti mají možnost účastnit se předplaveckého výcviku, kroužku hry na
zobcovou flétnu, či angličtinky pro nejmenší. Na konci uplynulého školního roku
jsme připravili na školní zahradě ,,Olympijské hry“, kde zvítězil každý účastník. Při
sportovních kláních nechyběla dobrá nálada a spolu s rodiči jsme se tak rozloučili
se školním rokem a šesti předškoláky, kteří nastoupili do prvních tříd základních
škol.
Důležitým aspektem pro činnost mateřské školy jsou také její bezpečnostní
a hygienické podmínky a materiální vybavení. Zřizovatel školy, Obec Medlovice,
provedla v prázdninových měsících tohoto roku rozsáhlé rekonstrukce a opravy.
Jednalo se zejména o výměnu celého topného systému – výměna plynového kotle
s ohřevem vody, všech rozvodů a topných těles.
Dále byla dokončena 3. etapa výměny oken a vchodových dveří na školní zahradu. Následně proběhla výmalba téměř celého interiéru. Tu jsme doplnili nástěnnými
dekorativními obrázky z výtvarného ateliéru na Sv. Kopečku, některé i s grafomo12
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torickými prvky. Budova školy tak
postupně prošla celkovou modernizací. Neopomenuli jsme
dovybavit také učební pomůcky,
které děti denně využívají. Jsou
to např. stavebnice s barevnými
kinetickými písky, magnetická
stavebnice Magformers a další.
Zakoupili jsme relaxační lehátko,
které mají děti k dispozici dle individuálních potřeb po celý den.
V předškolním věku jsou děti
velmi vnímavé, tvárné a přirozeně nastavené k respektování dospělé autority. Buďme jim proto vždy vzorem a příliš často ze svých pozic neustupujme. Dávejme jim prostor pro jejich všestranný
rozvoj, ale pevně stanovme hranice, za které už jít nelze.
S přáním pevného zdraví a příjemně prožitých dnů s Vašimi nejbližšími napsala
Hana Brázdilová, ředitelka mateřské školy
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Revitalizace potoka od Sušky po tok řeky Hané
Na tuto akci se nám podařilo zajistit financování z OPŽP - Operační program
životního prostředí - tento program je financován z evropských a státních financí
a sleduje vytvoření podmínek pro návrat původní vegetace stromů a keřů, úpravy
vodních toků, zakládání tůní ať už průtočných či neprůtočných a vytvoření přirozených mokřadů.
Zkrátka, vytvořit podmínky pro zadržení vody v krajině. Tato akce byla téměř ze
100 % financována z dotací.
V rámci přípravných prací bylo pokáceno 91 topolů, které obec měla odklidit na
vlastní náklady. Po dohodě s firmou Kavyl s. r. o. jsme uzavřeli smlouvu o dílo. Firma
vykácela stromy, odvezla a prodala. Staveniště po sobě uklidila a zisk obce byl cca
1.000,- Kč za každý strom. Do této akce jsme neinvestovali a také nás tlačil čas, do
kdy to mělo být hotovo.
Myslím si, že se nám podařilo vybudovat pěkné dílo, které každý shlédne, když
přijíždí do obce.
Kolem toků budou i pěkné procházky. Tady bych rád upozornil na zvěř a ptactvo,
které zde postupně zahnízdí – musíme se chovat tak, abychom je nijakým způsobem a zvláště puštěným a neovladatelným psem nerušili.
Přírody je třeba si nejen vážit a ochraňovat ji. Vyskytují se tam nejen ptáci a zvěř,
ale také různí obojživejníci, hmyz a různá vegetace. I toto všechno je třeba, aby
přežilo a nezničila vše naše generace, abychom měli co předat našim nástupcům.
Toto není jediná akce pro zlepšení životního prostředí v naší obci - podařilo se
nám revitalizovat potok k rybníku, v místech u Tří vrb vznikl interakční prvek. Vysázeli jsme Rodinnou alej, byl obnoven sad. Revitalizovaný potok ve Strži není dle
našich představ, ale i toto se bude postupně řešit.
V roce 2003 - 2005 jsme založili v rámci revitalizace a zadržení vody v krajině
rybník, který slouží různým živočichům, obojživelníkům a hmyzu.
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Hospodaření obce Medlovice za rok 2015
Příjmy za rok 2015
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
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

3.461.362,95 Kč
606.410,40 Kč
13.657,84 Kč
77.959,43 Kč
723.750,85 Kč
74.670,00 Kč
1.368.498,76 Kč
143.291,00 Kč
6.680,00 Kč
1.120,00 Kč
12.233,89 Kč
3.520,00 Kč
429.570,78 Kč

Nedaňové příjmy
313.922,96 Kč
v tom:
2212 úhrada za užívání spojovací komunikace
10.000,00 Kč
2321 stočné
30.092,00 Kč
3111
příjmy – internet mateřská škola
299,00 Kč
3314 činnosti knihovnické
440,00 Kč
3341 hlášení místním rozhlasem
3.960,00 Kč
3392 příjmy z pronájmu – KD a pohostinství KD,
náhrady energií, vratky
53.966,00 Kč
3399 příjmy z kultury – příjmy – divadelní představení
4.500,00 Kč
3421 volný čas dětí,mládeže – příjmy – dětský karneval, dary pro děti 2.791,00 Kč
3612 bytové hospodářství–pronájem bytů,
elektřina-spol.prostory,vyúčtování
65.762,00 Kč
3631 veřejné osvětlení – přeplatek za elektřinu
3.981,00 Kč
3632 pohřebnictví - hřbitovní poplatky
- nájem hrobového místa a kolumbária
1.380,00 Kč
3639 komun.služby – obchod-nájem,elektřina,
topení,nájem pozemků,věcná břemena
63.625,00 Kč
3722 nájem popelnic z Respona občanům,
odpad poh.,obchod,příspěvek EKO-KOM
55.434,00 Kč
6171 přijaté příspěvky – přeplatek za elektřinu a plyn,
prodej pohledů
17.588,92 Kč
6310 příjmy z finančních operací (úroky)
104,04 Kč
Zpravodaj 2016
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Kapitálové příjmy
v tom:
3111
dar na úpravu střechy mateřské školy od Nadace ČEZ
3612 příjmy z prodeje bytu v domě č. p. 55 včetně pozemku
– splátky kupní ceny

360.000,00 Kč
300.000,00 Kč
60.000,00 Kč

Přijaté transfery
13.171.918,63 Kč
v tom:
4112
neinvestiční transfer na výkon státní správy
- Jihomoravský kraj
57.000,00 Kč
4116
neinvestiční transfer na veřejně prospěšné práce – ÚP
296.510,00 Kč
4121 neinvestiční transfer od obce Rybníček na provoz MŠ
23.000,00 Kč
4122 neinvestiční transfery od JMK
– na Úroky z úvěru a Výstroj a výzbroj
86.000,00 Kč
4129 neinvestiční transfer od DSO Ivanovická brána
na opravu kříže na hřbitově
25.000,00 Kč
4213 investiční přijatý transfer – SFŽP
– Revitalizace Medlovického potoka
619.220,45 Kč
4216 investiční přijatý transfer – MŽP-ERDF
- Revitalizace Medlovického potoka
11.765.188,18 Kč
4222 investiční transfer od JMK – na Technické zázemí obce
300.000,00 Kč
Příjmy celkem
Konsolidace příjmů – převody mezi rozpočtovými účty
Příjmy celkem po konsolidaci

17.307.204,54 Kč
0,00 Kč
17.307.204,54 Kč

Výdaje za rok 2015
1014
1037
2219
2221
2321
2334
2339
18

deratizace kanalizační sítě obce
7.502,00 Kč
příspěvek na činnost Honebnímu společenstvu
Medlovice – Rybníček
5.000,00 Kč
oprava odstavné plochy u Cvičáku, posypová sůl,
informační tabule k chodníku
20.217,23 Kč
provoz veřejné silniční dopravy
– dopravní obslužnost IDS JMK
15.700,00 Kč
odpadní vody – rozbory odpadních vod, zpracování hlášení,
povolení vypouštění odp. vod,oprava kanalizačních vpustí
41.298,00 Kč
Revitalizace Medlovického potoka
12.458.111,87 Kč
aktualizace Manipulačního řádu vodního díla
„Vodní nádrž Medlovice“
8.000,00 Kč
Zpravodaj 2016
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3111

3314
3326
3330
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3421
3429
3522
3612
3631
3632
3639

předškolní zařízení – MŠ – dokončení úpravy střechy MŠ, oprava
- výměna hromosvodu, nákup gastrosporáku, zapojení sporáku
a myčky, domovní videotelefon, práce elektro, pohoštění, dárky dětem,
dotace od obce Medlovice, od obce Rybníček – na provoz 714.630,30 Kč
knihovna – nákup knih do místní knihovny
2.395,93 Kč
obnova hodnot míst. významu–kaple–elektřina,
kontrola hasícího přístroje
286,60 Kč
Římskokatolická farnost Ivanovice na Hané
- příspěvek na zakoupení ozvučení do kaple
5.000,00 Kč
rozhlas a televize – koncesionářské poplatky, poplatek OSA
– veř. rozhlas
3.624,00 Kč
ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
– Zpravodaj obce 2014
15.237,50 Kč
zájmová činnost v kultuře – kulturní dům-energie,materiál,
čist.prostředky, vybavení KD, opravy, služby, kontroly pl. zař.,
HP, opravy HP
111.977,50 Kč
ostatní záležitosti kultury – beseda se seniory, dary-jubilea,
vítání občánků, divadelní představení,ostatky,Svátek matek,
rozsvěcení ván.stromu,dílnička,příspěvek OS Medánek
64.915,00 Kč
sport. zařízení v majetku obce - revize TV zařízení
1.000,00 Kč
ostatní tělovýchovná činnost – tenisový turnaj Baláš cup
– dresy, občerstvení
3.872,00 Kč
volný čas dětí, mládeže–dětský karneval, dětský den,
drakiáda, mikulášská nadílka, příspěvky dětem
na reprezentaci v tancích na mezinárodních soutěžích
21.648,00 Kč
ostatní zájmová činnost – vybavení do místnosti
pro společenské organizace
1.588,00 Kč
příspěvek na provoz babyboxu Nemocnici ve Vyškově
2.000,00 Kč
bytové hospodářství – elektřina–chodby bytové domy,
vodné byty, zajištění správy byt.domů, opravy v bytech,
zateplení fasády bytového domu č.11, kontroly, revize
116.891,05 Kč
veřejné osvětlení – elektřina veřejného osvětlení,
oprava veřejného osvětlení
86.519,00 Kč
pohřebnictví – materiál na nátěry na hřbitově
208,00 Kč
komunální služby a územní rozvoj – platy pracovníků VPP + SP, ZP,
odměny brigádníkovi, nafta do multikáry, traktoru, plyn,
elektřina-obchod, povinné ručení-traktor, návěs, školení BOZP
pracovníků, oprava komunální techniky, příspěvek mikroregionu, koupě
multicaru + ekologická daň, daň z nemovitostí, vstupní prohlídky VPP,
ochranné pomůcky, tabule Zákaz podomního prodeje
662.038,53 Kč
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3721
3722
3745

4329
5512
6112
6171

6310
6320
6399
6402

sběr a svoz nebezpečných odpadů – mobilní sběr, sběrné dvory 4.605,00 Kč
sběr a svoz komunálních odpadů,sběrné dvory,kontejnery,
nájem popelnic,pytle na odpad
227.829,00 Kč
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – sekačka, motorová pila,
příkopový mulčovač, materiál, PHM, úprava prostranství
– park u hřbitova, u hřiště - zemní práce, výsadba,
opravy strojů na údržbu ŽP
422.092,50 Kč
sociální péče a pomoc dětem a mládeži
– příspěvek Asociaci Paprsek
2.000,00 Kč
požární ochrana – služby v oblasti požární ochrany,
příspěvek SH ČMS, kontrola, oprava hasícího přístroje,
výstroj a výzbroj pro ZJ SDH Medlovice
87.465,80 Kč
zastupitelstva obcí – odměny+ZP,cestovné, mobilní telefon,
registr oznámení,věcné dary
491.484,38 Kč
činnost místní správy – materiál,energie,služby,opravy,
plat zaměstnance+SP,ZP,telefony, Internet, webové stránky,
služby pro OÚ, poštovné, pohoštění,
členský příspěvek SMO
665.429,85 Kč
finanční operace – úroky z úvěru, poplatky za vedení úvěru,
poplatky za vedení účtů
133.950,14 Kč
pojištění funkčně nespecifikované – pojištění OÚ
16.509,00 Kč
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
– daň z příjmů právnických osob za obec
74.670,00 Kč
finanční vypořádání min.let-vrácení nevyčerpané části dotace
- vratka dotace – volby do Evropského parlamentu,
do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR
10.947,00 Kč

Výdaje celkem
Konsolidace výdajů
Výdaje celkem po konsolidaci

16.506.643,18 Kč
0,00 Kč
16.506.643,18 Kč

Konsolidace příjmů a výdajů - jedná se o převod vlastních finančních prostředků
z účtu na účet – nezvyšuje příjmy a výdaje.
Příjmy celkem – po konsolidaci
Výdaje celkem – po konsolidaci
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci - rozdíl
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17.307.204,54 Kč
16.506.643,18 Kč
+ 800.561,36 Kč
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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 2015 bylo splaceno z dlouhodobého úvěru – jistina – ve výši 258.456,00 Kč –
položka 8124 – konečný termín splatnosti je 25. 12. 2023.
Peněžní prostředky k 31. 12. 2015:
Komerční banka
Česká národní banka
Veřejná sbírka - hřbitov
Veřejná sbírka – povodně
Peněžní prostředky celkem

1.767.959,81 Kč
149.306,04 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1.917.265,85 Kč

Úvěrový účet k 31. 12. 2015:
Dlouhodobý úvěr - splatnost 25. 12. 2023

2.067.720,00 Kč

Pohledávky k 31. 12. 2015:
Pohledávky obce (neuhrazené faktury, splátky kupní ceny za byt)
včetně poskytnutých záloh na energie (RWE, E.ON) celkem

361.733,00 Kč

Závazky k 31. 12. 2015:
Závazky obce – neuhrazené faktury, mzdy za prosinec 2015,
daň z příjmů právnických osob za obec za rok 2015 – celkem

272.664,97 Kč

Dotace a příspěvky poskytnuté Obcí Medlovice v roce 2015:
- dotace Honebnímu společenstvu Medlovice - Rybníček ve výši 5.000,00 Kč
- dotace Občanskému spolku Medánek ve výši 5.000,00 Kč
- dotace Římskokatolické farnosti Ivanovice na Hané ve výši 5.000,00 Kč
- dotace paní Janette Nejedlé na zajištění financování nákladů, souvisejících
s účastí dcery na tanečních soutěžích ve výši 5.000,00 Kč
- dotace paní Jiřině Poláčkové na zajištění financování nákladů, souvisejících
s účastí dcery na tanečních soutěžích ve výši 5.000,00 Kč
- příspěvek na činnost Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR –
Klubu Paprsek – ve výši 2.000,00 Kč
- příspěvek na provoz babyboxu Nemocnici Vyškov ve výši 2.000,00 Kč.
Zpravodaj 2016
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Hospodaření obce Medlovice za rok 2015
Dotace poskytnuté na základě Programu Obce Medlovice pro poskytování dotací
z rozpočtu Obce Medlovice v roce 2015 byly organizacemi i fyzickými osobami v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace vyčerpány, řádně a včas vyúčtovány.
Dotace poskytnuté Obci Medlovice v roce 2015
Většina přijatých dotací byla v roce 2015 vyčerpána a v termínu vypořádána. Nevyčerpaná v roce 2015 zůstala dotace od DSO Ivanovická brána na opravu památek
místního významu – na opravu kříže na hřbitově ve výši 25.000,- Kč – termín pro
čerpání byl posunut do 30. 6. 2016. Nebyla vyčerpána také investiční dotace od Jihomoravského kraje na akci „Technické zázemí obce“ ve výši 300.000,- Kč – termín pro
čerpání byl posunut do 31. 12. 2016. U dotace na veřejně prospěšné práce - dotace
je vždy vyčerpána v plné výši, je jen časový nesoulad mezi čerpáním dotace (výdaji)
a poskytnutou dotací (příjmy) – dotace je poskytnuta následně.
Příspěvková organizace – Mateřská škola Medlovice
hospodaření za rok 2015
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 2015 činila dotace na provoz celkem 220.000,- Kč,
z toho od Obce Medlovice 197.000,- Kč a od Obce Rybníček 23.000,- Kč.
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2015 byl 0,00 Kč.
Zastupitelstvo obce Medlovice projednalo a schválilo na svém 16. zasedání dne
29. 1. 2016 hospodářský výsledek mateřské školy za rok 2015 ve výši 0,- Kč. Celková výše rezervního fondu k 1. 1. 2016 činí částku 21.672,96 Kč. Zastupitelstvo
projednalo a schválilo žádost o čerpání finančních prostředků rezervního fondu na
případnou úhradu provozních nákladů školy v roce 2016.
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Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje
Ve dnech 7. a 8. října 2016 proběhly v naší obci volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje.
Voleb se zúčastnilo celkem 40 % voličů.
Počet voličů celkem
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
Počet platných hlasů celkem:

245
99
98

Z platných hlasů obdržely strany:
Česká strana sociálně demokratická
48 hlasů
ANO 2011
14 hlasů
Komunistická strana Čech a Moravy
9 hlasů
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
7 hlasů
Zelení a piráti
6 hlasů
Koalice Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury a SPO
3 hlasy
Úsvit s Blokem proti islamizaci
3 hlasy
Koalice Sdružení pro republiku – Republikáni Miroslava Sládka, Patrioti a HOZK 2 hlasy
TOP 09 s podporou starostů a „Žít Brno“
2 hlasy
Dělnická strana sociální spravedlnosti – Imigrany a islám v ČR nechceme!
1 hlas
Moravané
1 hlas
Starostové pro Jižní Moravu
1 hlas
Občanská demokratická strana
1 hlas

Zpravodaj 2016
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Společenská kronika
období leden 2015 – prosinec 2016
Narozené děti rok 2015
Hála Robin
13. 3. 2015
Suchomelová Stela
30. 9. 2015
Opustili nás navždy
Nechvátalová Marie
Jančaříková Marie
Vajčnerová Božena
Procházka Jan
Šuráňová Marie
Dožili se významných
životních jubileí
Navrátilová Zdenka
Sedláčková Květoslava
Judásková Marie
Doleželová Marta
Kavečka Štěpán
Judásková Jarmila
Bábková Jaromíra
Tichá Marie

Narozené děti – rok 2016
Chmelař Vojtěch
11. 3. 2016
Plhal Miroslav
2. 8. 2016
Hrdová Anna
31. 8. 2016
Hýzlová Iva
19. 9. 2016

25. 2. 2015
15. 7. 2015
19. 7. 2015
8. 8. 2015
13. 8. 2015

81 let
81 let
81 let
83 let
83 let
84 let
90 let
92 let

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

Statistické údaje 2015
V obci Medlovice žilo k 31. 12. 2015:
počet obyvatel celkem
309
z toho:
muži
148
ženy
161
děti do 15 let
45
průměrný věk
34,65
počet čísel popisných
135
občané v domovech důchodců
1
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Statistické údaje 2016
V obci Medlovice žilo k 30. 11. 2016:
počet obyvatel celkem
309
z toho:
muži
149
ženy
160
děti do 15 let
43
průměrný věk
35,39
počet čísel popisných
136
občané v domovech důchodců
1
Zpravodaj 2016

Cvičení v Medlovicích
V naší obci se vystřídala řada různých cvičení, jako jsou: zumba, zdravotní cvičení
na velkých míčích, nebo stepaerobic. Tak jako všude se šíří nejrůznější trendy ve
cvičení, tak i k nám do Medlovic dorazilo cvičení s názvem: Kruhový trénink. A co to
vlastně je? Kruhový trénink je vysokointenzivní intervalové cvičení, při kterém se na
8-15 stanovištích procvičí celé tělo. Základní interval je 30 sekund, po kterých následuje krátká, standardně 5-15 vteřinová, pauza na přesun na další stanoviště. Za
1 trénink se 1 „kruháč“ projede 3-4x. Cviky na stanovištích jsou voleny tak, aby se po
sobě vždy procvičovala jiná partie. Název kruhový trénink je odvozen z rozpoložení
jednotlivých stanovišť, kde jsou všechny cviky uspořádány do kruhu. Cvičení zvládne
každý a s každou odcvičenou hodinou je znát zlepšení. Scházíme se každé pondělí
a čtvrtek od 19 do 20 hodin v kulturním domě.Zveme mezi sebe každého, kdo má
rád pohyb a zábavu.
Nikola Vymazalová

Zpravodaj 2016

25

Vítání občánků v letech 2015 - 2016
V těchto dvou letech jsme přivítali další nové
občánky naší obce.
V roce 2015 jsme přivítali Natálku Plhalovou –
8. 3. 2015, Robina Hálu – 21. 6. 2015.
V letošním roce jsme do života přivítali Stelu
Suchomelovou – 10. 1. 2016, při tomto vítání občánků s námi spolupracoval Sbor pro občanské
záležitosti ze Švábenic, za což bych jim chtěl touto
cestou poděkovat.
Dále jsme dne 20. 11. 2016 přivítali do života
Aničku Hrdovou, Mirečka Plhala a Ivu Hýzlovou.
Všem gratulujeme a přejeme jim v životě
všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
Rok 2015
Plhalová Natálka
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Vítání občánků v letech 2015 - 2016
Hálovi
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Vítání občánků v letech 2015 - 2016

Rok 2016
Suchomelovi
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Vítání občánků v letech 2015 - 2016
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Vítání občánků v letech 2015 - 2016
Hrdová Anička a Plhal Mireček
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Vítání občánků v letech 2015 - 2016
Hýzlová Iva
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DIVADLO 2015, 2016
V pátek 16. 1. 2015 do naší obce zavítali (již sedmým rokem) Krásenští Divadelní
Ochotníci, tentokrát s komedií „Tatínku, ty a v Paříži“. Přestože to bylo jejich teprve
druhé vystoupení téhle sezony, předvedli skvělé herecké výkony a po dvou hodinách
je publikum odměnilo zaslouženým potleskem. Na 90 občanů místních a z blízkého
okolí tak zakončilo všední den nevšedním zážitkem. Věřím, že se všem představení
líbilo, bylo plné humoru od začátku až do konce, nechyběly i lehce lechtivé scény
a spoře oděné herečky, což určitě ocenila mužská část publika. Myslím, že už teď se
všichni těší, co si pro nás KDO připraví v příštím roce.
Za kulturní komisi OÚ Medlovice Jana Petlachová
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DIVADLO 2015, 2016

V sobotu 23. 1. 2016 jsme měli opět možnost shlédnout v sále kulturního domu představení divadelního spolku „KDO“ z Krásenska. Pravděpodobně nepříznivé počasí,
které tento den panovalo, způsobilo menší návštěvnost diváků, než na jakou jsme
zvyklí z předchozích let.
Opět nám ochotníci předvedli skvělý herecký výkon, tentokrát v komedii Antonína
Procházky „Klíče na neděli“. O čem to celé bylo? Manželé Dostálovi pozvou své
dlouholeté přátele manžele Kartouchovi na návštěvu. Nenápadné posezení se změní v mohutný mejdan, který končí tím, že si pánové vymění své klíče a s novými
partnerkami se probouzí sobotního rána každý v jiném bytě….. Humorné scénky
střídaly chvílemi i napínavé zapeklité situace. Nakonec jsme se dočkali překvapujícího rozuzlení.
Věřím, že diváci odcházeli s pocitem příjemně stráveného večera.
Za kulturní komisi OÚ Medlovice Jana Petlachová
Zpravodaj 2016
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DĚTSKÝ KARNEVAL 2015 – 2016
Poslední lednové odpoledne roku 2015 v Medlovicích patřilo dětem.
A že se jich sešlo! V místním kulturním domě se totiž konal „Dětský karneval“.
Princezny, princové, víly, makové panenky, čarodějnice, rytíř, Spidermani, Batman
a mnohé další, celkem přes padesát masek zaplnilo celý sál. O aktivitu dětí se po
celou dobu vzorně starala paní Jarka Režná se svým kolektivem z DDM Vyškov, za
pomoci paní ředitelky a paní učitelky z Mateřské školy. Téma programu bylo tentokrát
„Hrátky se zvířátky“ a to se promítlo do všech směrů – přes kostýmy uvádějích až po
soutěže, hry, tanečky a písničky – všude figurovala zvířátka. Všechny masky splnily
dané leckdy i nelehké úkoly bez problémů, a nebylo jich málo! Již před samotným
začátkem programu i během něho probíhalo malování na obličej, o což byl ze strany
dětí velký zájem. Po skončení programu byla připravena tombola a každé dítě si
odneslo domů nějakou pěknou cenu, kterou si samo vybralo. Úplný závěr, až po
setmění, patřil světelné show, kterou děti i dospělí sledovali s úžasem. Věřím, že to
byl pro všechny příjemně strávený čas, děti že večer usínali s úsměvem na tváři, plni
dojmů a nových zážitků a už teď se všichni těší na příští rok.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se na konání akce podíleli.
Za kulturní komisi OÚ Medlovice Jana Petlachová
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DĚTSKÝ KARNEVAL 2015 – 2016
2016
Královny, víly, princezny, princové, čarodějnice, tanečnice,
berušky, myšky, piráti, rytíři,
Batmani, Spiderman, hasič,
myslivec, kovboj, kašpárek,…..zkrátka
nepřeberné
množství masek, ti všichni
zaplnili sál kulturního domu.
Poslední lednová neděle 31.
1. 2016 totiž patřila našim nejmenším, dětem. A že jich bylo!
Od miminek až po děti školou
povinné.
Kulturní komise OÚ ve spolupráci s Mateřskou školou pro ně připravila dětský karneval, letos na téma „Medlovická klauniáda“. Klauny se to jen hemžilo! Tříhodinový
program pod vedením paní Režné z DDM Vyškov byl jako vždy perfektní. Připravili si
pro všechny děti spoustu her, soutěží a písniček. Nechybělo ani dětmi tolik oblíbené
malování na obličej. Svou zručnost předvedli při světelné show, kterou všichni přítomní sledovali s úžasem. Na úplný závěr přišla na řadu všemi očekávaná tombola.
Každá maska měla „své číslo“, které obdrželi všichni hned při příchodu. Losovalo
se z klaunova klobouku a z bohaté nabídky si určitě vybral každý cenu podle svého
gusta. Také sladká odměna dětem zpříjemnila cestu domů.
Poděkování samozřejmě patří všem, kteří se na přípravě karnevalu a na jeho zdárném průběhu podíleli.
Za kulturní komisi OÚ Medlovice Jana Petlachová
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BESEDA SE SENIORY 2015 - 2016
V roce 2015 „Posezení se seniory“ připadlo na 21. 3. 2015, první jarní den. I když počasí mnohé lákalo vyjít ven na procházku nebo na zahrádku, přesto se skoro čtyřicet
místních občanů pokročilejšího věku sešlo v kulturním domě, kde je přivítali zastupitelé obce. Následoval kulturní program dětí z mateřské a základní školy, kde ukázali
všem své taneční, pěvecké a hudební nadání. Dovednost břišních tanců předvedla
taneční skupina z Ježkovic. Po skončení kulturních vystoupení se ujal slova pan starosta. Informoval o dění na obci a došlo i na diskusi s přítomnými. Volnou zábavu
zpříjemnilo hudební duo z Dřevnovic, kteří zahráli k poslechu i tanci . Dle ohlasů
zúčastněných se akce vydařila ke spokojenosti všech.
Za kulturní komisi OÚ Medlovice Jana Petlachová
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BESEDA SE SENIORY 2015 - 2016
I v roce 2016 jsme nezapomněli na naše dříve narozené občany a v sobotu
12. 3. 2016 jsme jim uspořádali besedu v sále KD s bohatým kulturním programem.
Přítomné přivítal pan starosta se zastupiteli obce. Následovalo pásmo vystoupení počínaje dětmi z místní Mateřské školy, přes taneční skupinu Dance-Flow z Ivanovic
na Hané, až po country tanečnice BABYBOYS také z Ivanovic. Všichni byli naprosto
úžasní a právem si zasloužili velký potlesk. Při diskusi se zastupiteli byli občané seznámeni s děním v obci a plány do budoucna. Po malém občerstvení již přišel na řadu
zpěv a tanec. O to správné rozproudění zábavy se postarala cimbálka z Mistřína.
Bujaré veselí přetrvalo až do pozdních nočních hodin. Byla to vskutku vydařená akce.
Za kulturní komisi OÚ Medlovice Jana Petlachová
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DEN MATEK 2015 - 2016
„Maminky mají svátek !!! Poslání maminek se od pradávna nemění.
Byly, jsou a vždycky budou stejné – obětavé, laskavé, milující…“
…těmito slovy začínala besídka ke Dni matek, kterou jsme uspořádali ve spolupráci
s místní Mateřskou školou. Druhá květnová neděle roku 2015 tak patřila našim nejmilovanějším – maminkám !!!
S dětmi jsme během několika týdnů nacvičili asi hodinové pásmo tanečků, písniček
a scének na dané téma. Na hudební nástroje zahráli žáci z ZUŠ Ivanovice na Hané
pod vedením pana učitele Kadlece. Šikovnost a nadání všech vystupujících dětí ocenil zaplněný sál kulturního domu zaslouženým potleskem s velkým aplausem. Děti
z mateřinky předaly svým maminkám vlastnoručně vyrobený dáreček a přáníčko.
Starší děti zase napekly pro všechny přítomné linecká srdíčka, která se podávala
s kávou v rámci pohoštění po skončení besídky.
Doufám, že to bylo pro všechny příjemně strávené odpoledne a sváteční nálada
u všech přetrvala po zbytek dne.
Za kulturní komisi OÚ Medlovice Jana Petlachová
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DEN MATEK 2015 - 2016

Svátek matek se začal v České republice slavit už v roce 1923. Po druhé světové
válce byl postupně zatlačován do pozadí oslavami Mezinárodního dne žen. Po roce
1989 se opět začal slavit veřejně. Jeho čas přichází každým rokem vždy druhou
květnovou neděli. Je to svátek, kdy vzdáváme hold všem ženám, které daly život
svému dítěti.
I u nás jsme nebyli výjimkou a uspořádali jsme ve spolupráci s Mateřskou školou
v neděli 8. 5. 2016 besídku na jejich počest.
Pozváni byli samozřejmě všichni – maminky, babičky, tety, tatínci, dědečci, …
Ale konkrétně u maminek bylo našim cílem dosáhnout toho, aby se na chvilku zastavily, odpočinuly si, posadily se a nechaly se unášet připraveným kulturním pásmem.
Aby si při pohledu na své dětičky zavzpomínaly na jejich první úsměv, první krůčky
a když poprvé vyslovili slovo “máma“. Roky plynou. Nyní tu před nimi jejich milované
děti stojí a během hodinového programu básniček, písniček, tanečků a hudební hry
dokazují svým maminkám, jak moc je mají rádi. Při závěrečné písni „Lepšího nic
není, nežli moje maminka….“ nezůstalo jedno oko suché.
Za kulturní komisi OÚ Medlovice Jana Petlachová
Zpravodaj 2016
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Dětský den 2015, 2016
V letošním roce jsme se rozhodli připravit dětem nevšední zážitek. Za přispění našeho občana pana Morkuse jsme se rozhodli, že se pokusíme požádat Armádu ČR
o možnost přistání vrtulníku na poli pod Rodinnou alejí. Jelikož to není běžné, aby
v tak malé obci přistál vojenský vrtulník, přesto se nám to podařilo. Za účinnou spolupráci při zajištění této akce bych chtěl poděkovat místopředsedovi Senátu Ing. Ivo
Bárkovi, který spolupracuje s naší obcí, a nejen s naší obcí.
Celý den byl pojat jako den s armádou. Vojáci dětem připravili lanovku, po které
se z vysokého lešení vozily dolů. Dále byla houpačka , přechod po lanu, střelba za
vzduchovky a z pistole a jiné atrakce.
Bohatě bylo zásobeno občerstvení, tak si každý přišel na své. Doufám, že jsme
všichni strávili pěkné odpoledne.
Bohuslav Klemsa
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Dětský den 2015, 2016

„CIRKUS BUDE!!!“ Takhle jsme mohli jásat, když jsme zahlédli vjíždět auta se zvířátky na místní hřiště za kulturním domem. Sice jen mini cirkus, ale i to nám stačilo.
V tomhle stylu se nesl letošní Dětský den, který připadl na sobotu 9. 7. 2016. Od rána
vrcholily přípravy stanovišť, stánků s občerstvením i posezení pod párty stanem, za
což děkuji všem za pomoc.
První děti se začaly scházet kolem 15. hodiny. Nejprve na ně čekaly soutěžní stanoviště, kde předvedli své dovednosti a po zásluze získali malou odměnu. V 17 h
se všichni přesunuli na druhý konec hřiště, kde už byl připraven Minicirkus rodiny
Paldusových z Humpolce se svým programem. V jejich představení jsme shlédli vystoupení opičky Žofinky, pejsků, poníků, lamy, mývala,… Některá zvířátka si mohly
děti i pohladit a vyfotit se s nimi. Nechybělo ani žonglování a prvky akrobacie, zkrátka
vše, co k cirkusu patří.
Jelikož se jednalo o finančně náročnější akci, asi by to nešlo bez sponzorů – MO
ČSSD, OS Medánek a Mlýn Herold, kterým tímto ještě jednou děkuji.
Za kulturní komisi Jana Petlachová
Zpravodaj 2016
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Otázka, zda letošní Drakiáda bude nebo nebude, byla na místě. Naplánovanému
termínu – sobotě 17. 10. 2015 předcházel propršený pracovní týden. Dokonce ještě
ráno v den konání akce lehce mrholilo. Vše tedy nasvědčovalo tomu, že děti budou
muset své připravené draky zazimovat a provětrat je až příští rok. Jenže neuběhly
ani dvě hodiny a počasí se jako mávnutím kouzelného proutku zcela otočilo. Vysvitlo
sluníčko, které příjemně hřálo a dokonce začal i pofukovat vítr. Takže už nic nebránilo
tomu, aby v 15:00 hodin mohla naše Medlovská Drakiáda začít!!!
Patnáct dětí za doprovodu rodičů se sešlo na hřišti za kulturním domem. Už krátce po
startu se první draci vznášeli ve vzduchu. Některým se podařilo udržet se nad zemí
po celou dobu. Naopak byli i tací, kteří ne a ne vzlétnout. Ale veškerá snaha a elán
dětí se cenil. Tentokrát jsme se zaměřili na soutěžní kategorie o nejvýše létajícího
a nejdéle létajícího draka, kde zvítězili Terezka Zedníčková a Evička Schneeweissová. Nejtěžší bylo rozhodnout o vítězi v kategorii nejhezčí drak. Všichni draci byli krásní, každý měl své kouzlo. Nakonec jsme se rozhodli pro „beruškového“ draka, který
patřil Patričce Pientakové. Zvláštní ocenění a obdiv všech získali i ručně vyrobení
draci, kteří patřili Bělince Suchomelové a Nikolce Hálové.
Vyhlášení výsledků proběhlo na letovisku kulturního domu. Všichni soutěžící obdrželi
diplom za účast a cukrovinky. Jmenované vítězky dostaly navíc drobný dárek. Sladkou tečkou pro všechny bylo připraveno na zahřátí teplé kakao a bábovka.
Za kulturní komisi OÚ Medlovice Jana Petlachová
Po deštivém a sychravém týdnu přišla sobota 15. 10. 2016, termín letošní Drakiády.
Počasí nám přálo. Sluneční paprsky příjemně hřály po celý den. Vítr nebyl nijak silný,
ale přesto dostačující k tomu, aby děti dostaly své draky vzhůru k oblakům. Některým
se to povedlo bez problémů, jiní se u toho i trošku zapotili. Po hodinovém létání jsme
mohli vyhlásit vítěze.
Tentokrát se soutěžilo v několika kategoriích. Tradiční kategorii o nejvýše a nejdéle
létajícího draka vyhrála na plné čáře Alenka Hennerová. Naopak Bohouška Říhu
jeho drak ne a ne poslouchat, byl více na zemi než ve vzduchu a proto si zasloužil vyhrát v kategorii draka vozemboucha. Jediný soutěžní domácí ručně vyrobený
drak měla Nikolka Hálová. Mezi dalšími výherci byli Tomášek Zedníček za minidraka a Kuba Henner za maxidraka. Vybrat výherce v kategorii nejhezčí drak byl tvrdý
oříšek. Nakonec jsme se rozhodli pro draka Kubíčka Judáska, který měl tvar ptáčka
a vypadal moc hezky, jak létal po obloze. Na poslední chvíli jsme dodatečně zařadili
ještě dva výherce s originálními draky. A to Štěpánku Chládkovou s krásným barevným látkovým drakem a Vojtíška Klvače s drakem šestihlavem.
Všechny soutěžící děti získaly diplom, malou sladkost a na občerstvení párek v rohlíku a čaj. Výše jmenovaní výherci dostali navíc drobný dárek.
Za kulturní komisi OÚ Medlovice Jana Petlachová
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PŘEDVÁNOČNÍ PEČENÍ
Tak jako každým rokem i letos nás čekalo, týden před rozsvícením vánočního stromečku, pečení cukroví. Pro tentokrát padla volba na tradiční linecké pečivo. V místním kulturním domě se v sobotu 21. 11. 2015 sešlo přes 30 malých i velkých cukrářek
a cukrářů, kteří si přinesli z domu vlastní vykrajovátka. Vedle tradičních vánočních
hvězdiček, stromečků, zvonečků,….. jsme se mohli těšit na zvířátka, domečky a všelicos možného. Tvarům se meze nekladly. Těsto bylo připraveno předem. Všichni se
s velkou vervou pustili hned do práce. Plechy se rychle plnily vykrojenými polotovary.
Netrvalo dlouho a celým sálem se linula vůně upečeného cukroví. Už scházelo jen
stejné kousky slepit marmeládou a uložit do krabic. O týden později si na něm všichni
smlsnou u vánočního stromečku. Děkuji všem šikovným dětem a obětavým maminkám za pomoc při pečení.
Za kulturní komisi OÚ Medlovice Jana Petlachová
Letošní pečení perníčků jsme naplánovali na čtvrtek 17. 11. 2016 – den státního svátku. Jako vždy jsme těsto měli připravené předem. Stačilo ho jen rozdělit mezi děti.
Rozválet, vykrájet, dát na plech a šup s ním do trouby. Větší děti zvládly vše samy,
menším pomohly maminky. Perníčky jsme nechali odležet v krabicích. Některé si děti
později nazdobí na vánoční dílničce, zbytek poslouží jako pohoštění při rozsvěcování
vánočního stromečku.
Za kulturní komisi OÚ Medlovice Jana Petlachová
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ROZSVĚCOVÁNÍ STROMEČKU 2015, 2016
Přichází vánoční čas….. První
adventní neděle 29. 11. 2015.
V mnoha městech a obcích
se lidé sešli, aby si užili chvilku sváteční pohody, při rozsvěcování vánočního stromečku, jednoho ze symbolů
Vánoc. I naše obec nebyla
výjimkou.
Po loňském vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi,
jsme se vrátili k již tradičnímu
průvodu s lampiony a lucerničkami. Sraz byl v 17:00 hod.
na točně. Krátce poté jsme
se společně vydali vesnicí
a „přinesli světýlko“ až ke
stromečku. Po úvodní písni
„Tichá noc“ a první společné
básničce se stromeček jako
zázrakem rozsvítil. Následovalo kulturní pásmo básniček
a písniček dětí z mateřské
a základní školy. Během vystoupení se nám zpěvem
představila Simona Synková
z Vyškova (studentka muzikologie), která přijala naše
pozvání a všechny přítomné
učarovala svým hudebním
nadáním a hlasovým rozsahem. Při závěrečné dechberoucí písni „Ave Maria“ jsme
dětem rozdali prskavky, což ještě víc umocnilo kouzelnou vánoční atmosféru celého
večera. Na zahřátí se podával výborný svařáček, čaj a linecké pečivo, které jsme
společnými silami upekli týden dopředu.
Po skončení jsme děti pozvali do sálu kulturního domu, kde jsme pro ně připravili
letos poprvé vánoční dílničku. Jednalo se o tvorbu jednoduché a ve výsledku krásné
vánoční dekorace. Vsadili jsme na kreativitu z neobvyklých materiálů. Přes hvězdičku
z ruličky od toaletního papíru, zvoneček z PET lahve, až po sněhuláčka z ponožky.
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Děti za pomoci rodičů zvládly vše na jedničku a všichni si tak obohatili výzdobu svých
domovů.
Věřím, že to byl pro všechny příjemně strávený čas. V předvánočním shonu je potřeba se na chvilku zastavit, zamyslet se, nechat se ponořit do sváteční nálady, nechat
na sebe dýchnout kouzlo Vánoc,…. No prostě užít si advent plnými doušky! Při pohledu na všechny zúčastněné lidičky, si troufnu říct, že nám se to povedlo!
Za kulturní komisi OÚ Medlovice Jana Petlachová

Vánoční balíčky
Tak jako každý rok v předvánočním čase i letos jsme nezapomněli na naše spoluobčany, kteří ze zdravotních či rodinných důvodů již nemohou trávit čas v naší obci
a jsou odkázáni na péči jiných, ať už své rodiny nebo v Domově důchodců. Předali
jsme vánoční balíčky od Obecního úřadu, popřáli krásné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví do nového roku.
Za kulturní komisi OÚ Medlovice Jana Petlachová

… Vánoce, Vánoce přicházejí …
Ale dřív než přijdou, je tu advent. S první adventní nedělí 27. 11. 2016 přichází i rozsvěcování stromečku. Stalo se již tradicí, že se sejdeme na točně a společně jdeme
v záři svítících lampionů a lucerniček přenést pomyslné světlo ke stromečku.
Kulturní pásmo začaly děti společnou básní: „Svítí do tmy stromeček, když zazvoní
zvoneček, Vánoce jsou krásné svátky, vracejí nás v čase zpátky!“ Tím jsme chtěli
hned na začátku všechny přítomné okouzlit, přinutit je vrátit se v čase zpátky, zavzpomínat si a připomenout jim, že Vánoce jsou opravdu krásné svátky. Svátky klidu
a míru.
Pokračovalo se dalšími básničkami o Vánocích a Ježíškovi. Básničky se prolínaly
s tradičními koledami, které všichni znali a mohli zpívat s námi.
Po skončení se děti přesunuly do kulturního domu, kde pro ně byla připravena vánoční dílnička. Na jednom ze stanovišť na ně čekaly již uležené perníčky, které bylo
potřeba nazdobit. Na dalších stanovištích si vyrobili svícny - jeden ze zavařovací
skleničky a druhý z vánočního pohledu, dále třpytivou baňku a papírového andílka na
špejli. Prostě jeden výrobek hezčí jak druhý! Věřím, že si všichni odnesli domů nejen
krásné ručně vyrobené vánoční ozdoby, ale i krásné zážitky z kouzelného předvánočního času.
Tímto moc děkuji všem, kteří pomohli s přípravami stromečku i dílničky, bez nich by
to nebylo zdaleka tak dokonalé.
Za kulturní komisi OÚ Medlovice Jana Petlachová
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Občanský spolek Medánek 2015 – 2016
Vážení občané, přátelé a kamarádi,
jako v minulých letech, tak i tento rok bychom Vás rádi seznámili s naší činností za
rok 2015. Jsme moc rádi, že se naše akce, které jsme pro tento rok pořádali, setkaly
s velkým pozitivním ohlasem od občanů. Tímto chci poděkovat nejen všem členům
OS za jejich ochotu, čas a nápady, ale i ostatním organizacím, které v naší obci fungují. Jsou to Medlovští myslivci, SDH Medlovice, Obecní úřad Medlovice a kulturní
komise při obecním úřadě.
První naší akcí v roce 2015 byla brigáda, která se konala 24. ledna. Účelem bylo
přichystat co nejvíce dřeva pro děti k příležitosti opékání špekáčků při akcích pro děti,
vyřezávání stromů proběhlo kolem potoka směr Ivanovice na Hané. Tímto chceme
poděkovat obci za půjčení techniky pro řezání a odvoz dřeva ke hřišti.
Naší nejnáročnější a myslím pro občany Medlovic nejvýznamnější akcí roku byly
již tradiční ostatky, které se konaly na svátek všech zamilovaných, a to v sobotu
14. února. Jako v minulých letech, tak i tento rok patřil masopustní průvod mladé
generaci. Po převzetí ostatkového práva u pana starosty jsme se vydali s průvodem
celou obcí. K dobré náladě nám hrála doprovodná dechová kapela Kroměřížská pětka. Na večerní zábavě, která pokračovala ve stejném duchu jako ostatkový průvod,
nás svým programem a hudbou bavilo Hudební duo Impuls.
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Další akcí, která neodmyslitelně patří do společenského života obce, bylo stavění
máje, které se konalo 30. dubna 2015 u hřiště za kulturním domem. Pro letošní rok
jsme zvolili, že si postavíme máj ručně. Tímto bych rád poděkoval všem chlapům,
kteří nám přišli pomoct. Pro děti bylo připraveno opékání špekáčků a pálení čarodějnic.
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Občanský spolek Medánek 2015 – 2016
Na tuto událost přímo navazovalo kácení máje, které vycházelo na předposlední
květnový den, a to byla sobota 30. května. Přestože nebylo počasí podle našich představ, rozhodli jsme se upořádat pro tuto příležitost první letošní letní noc, na kterou
jsme pozvali hudební skupinu Country Hell z Nezamyslic. Rockové písničky v country podobě zněly letoviskem do brzkých ranních hodin, přičemž se všichni co dorazili
nadmíru bavili a byli spokojeni.
Také hody patří mezi nejpopulárnější události roku. Letos se do příprav zapojily
všechny organizace, které v obci fungují. Hodové veselí propuklo v sobotu 3. října.
Vše začalo v místní kapli, kde Medlovští myslivci uspořádali svatohubertskou mši.
Večerní hodová zábava byla dle návštěvy a ohlasů občanů nejzdařilejší za několik
posledních let. K tanci a poslechu nám jako loni hrála skupina Ešiband. Chtěl bych
touto cestou poděkovat všem organizacím a kulturní komisi za spolupráci a organizaci na letošních hodech.
Poslední akcí roku 2015 byl úklid pískového hřiště (cvičák). Brigáda se konala v sobotu 14. 11., začala v 10.00 hodin ráno. Naším cílem bylo zbavení povrchu od mechu
a trávy a dát na uklizený povrch novou vrstvu písku cca 2cm + výměna staré sedací
lavice u pískového hřiště za novou. Na brigádu nám přišli pomoct mladí občané obce.
Za jejich pomoc chceme všem poděkovat. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno
malé občerstvení.
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Ve středu 23. 12. 2015 jsme uspořádali v místní hospodě filmový večer pod názvem
Medlovican horor story. Byl to sice den před štědrým dnem, tak by se dala čekat nějaká vánoční komedie nebo pohádka, program byl ale zvolen na nepříliš vánoční, a to
hororovou tématiku. Z 6 možných filmů vybrali ti co dorazili titul V zajetí démonů. Po
skončení promítání se všichni přítomní rozešli do svých domovů nadýchat tu pravou
vánoční atmosféru.

Mikulášská nadílka
Mikuláš, čert a anděl - tyto nadpřirozené bytosti, které každý rok 5. prosince navštěvují všechny děti a za básničku nadělí dětem balíčky se sladkostmi. Tento rok byl
Mikuláš a jeho dva andělé doplněni čtyřmi čerty, kteří budili respekt nejen u dětí, ale
i u dospělých.Mikulášskou nadílku jako minulý i tento rok zajistil Občanský spolek
Medánek a Obecní úřad Medlovice.
Za občanský spolek Ondra Kavečka
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Vážení občané, přátelé a kamarádi,
rok se s rokem sešel, tak bych Vás jménem celého občanského spolku opět rád seznámil s naší činností za uplynulý rok 2016.
První velká akce pro tento rok byly tradiční ostatky, které se konaly v sobotu
13. února. Letos jsme se na organizaci a zabezpečení podíleli s SDH Medlovice.
Jak je zvykem, vše vypuklo o 10. hodině ranní, kdy jsme šli požádat o ostatkové
právo pana starostu. Po slavnostním předání naplno vypukly radovánky, které se od
ostatků čekají - hudba, tanec, něco dobrého na zahřátí a něco k zakousnutí. Ostatkový průvod byl tvořen mladou generací, které k veselé náladě přispěla svou hudbou
Kroměřížská pětka. Výborná atmosféra pokračovala i na večerní zábavě, kde nás
celým večer provázela skupina Re vival band z Radslavic, která všechny bavila svým
vystoupením, které se lidem velmi líbilo.
Poslední dubnová sobota byla ve znamení stavění máje. Již druhým rokem jsme
stavěli máj ručně za pomoci silných medlovských chlapů, tím bych jim chtěl ještě
jednou poděkovat za ochotu a pomoc. Po úspěšném postavení máje bylo pro děti
připraveno pálení čarodějnic s opékáním špekáčků.
A jak jsme máj postavili, tak jsme ji i shodili. Vše se konalo již teplý letní večer, a to
4. června. V 7 hodin v podvečer byla máj pokácena, následovala letní noc s českými
písněmi, které nám zazpíval Pepa Venhuda.
Hody, které v naší obci připadají na svatého Františka, byly zahájeny už v pátek
7. října 2016. Od 20:00 hodin zahájila hodovou zábavu mladá skupina Láska Agency
z Hranic na Moravě, která si publikum získala od první do poslední písničky svým
energickým vystupováním, které trvalo do brzkých hodin sobotního rána. V sobotu
8. října 2016 v 17:00 hodin se konala v místní kapli svatohubertská mše za účasti trubačů z OMS Přerov a sboru zpěvaček ze Švábenic, kterou opět uspořádali Medlovští
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myslivci. Tímto bych rád poděkoval všem organizacím, které se na letošních hodech
podílely - jsou to Medlovští myslivci, SDH Medlovice a kulturní komise při Obecním
úřadě Medlovice.

Mikulášská nadílka 2016

Tohle bylo stručné shrnutí našich akcí pro tento rok. Chtěl bych jménem Občanského spolku Medánek popřát všem občanům veselé Vánoce, dětem bohatého ježíška
a do nového roku hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.
Za občanský spolek Ondra Kavečka
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