Zpravodaj 2014

Zpravodaj 2014

1

2

Zpravodaj 2014

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milá mládeži,
letošní zpravodaj se k Vám dostává se zpožděním, za které se Vám omlouvám. Je
pro mne ctí Vás informovat o činnosti obecního úřadu, to je o práci našich zastupitelů,
o čerpání finančních prostředků z dotačních zdrojů, a to jak krajských, tak evropských
a národních, které jsou použity pro budování na obci, vždy jsou účelově určeny a kontrolovány, aby nebyly použity k jiným účelům.
Hlavním důvodem opožděného vydání bylo zajištění opravy střechy mateřské
školy a následné zajištění provedení prací, a to nejen těch manuálních, ale i administrativních. Dotaci jsme zajistili s MO ČSSD a osobní konzultací s hejtmanem Jihomoravského kraje JUDr. Michalem Haškem. Z rozpočtu Jihomoravského kraje jsme
v roce 2014 získali 435.000,- Kč na rekonstrukci mateřské školy ve dvou dotacích
– 135.000,- Kč na rekonstrukci sociálního zařízení a 300.000,- Kč na úpravu střechy.
Revitalizace toku Medlovického potoka byla pokračováním komplexních pozemkových úprav. Budeme chtít, aby se pokračovalo dále schválenými projekty - to je
nový most za č. 55 a oprava mostu u rybníka, vybudování zpevněné komunikace
k rybníku a od rybníka k domu č. p. 94 do obce a napojení komunikace Vilky – komunikace III. třídy před obec. Potok ve Strži je za zahradami udržován občany, za toto
jim děkuji, ale jsou tam nedostatky, které musíme řešit, jelikož tato stavba z financí EU
podléhá kontrolám. Obec na tento odpad nádoby přistavila celoročně. Na rok 2015 se
plánuje revitalizace potoka od Sušky po řeku Hanou. Na tuto akci jsou dotace v plné
výši nákladů na stavbu, to je 100 %.
Opravy sakrálních památek - v roce 2014 byl dokončen hřbitov. Na další roky se
plánuje zadláždění v zadní části hřbitova a oprava střechy kaple. V současné době
nejsou výhodné dotační programy na tuto skupinu. V případě zajištění financování by
byly práce zahájeny okamžitě.
V roce 2015 se zaměříme v rámci rozvoje obce na provedení položení kabelů
NN do výkopu, do kterého bude obci umožněno uložení kabelů pro rozhlas, veřejné
osvětlení a pro budoucnost kabel pro kamerový systém. Zároveň firmy AC Vyškov a
INFOS ART uloží kabely pro informatiku (kabelová televize, telefon, internet), přípojky
jsou pro občany zdarma, platí se až po připojení na Vaši žádost.
Neustálým problémem jsou toulaví psi, obec již nemůže mít obecně závaznou
vyhlášku, která ji opravňovala určit za jakých podmínek je možný pohyb psů na veřejnosti. Obec nemá možnost postihu, zbývá pouze v případě Vašich písemných stížností předání případu přestupkové komisi, ale to můžete i Vy sami, nebo Policii ČR.
Ještě bych se zmínil o soutěži Vesnice roku, původně jsme plánovali pozvání
všech občanů v den, kdy přijede komise, ale hodnocení bylo 25. 5. 2014, a to ještě
byla školka v kulturním domě.
Třídění odpadu je v naší obci na dobré úrovni, letos obec vydá novou vyhlášku
o třídění odpadu, které je od 1. 1. 2015 povinné, nádoby na odpad jsou v obci přistaveny. Případné nedostatky řešíme průběžně během roku. Činnost jsme se snažili
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Slovo starosty
popsat ve Zpravodaji, který je již 12. v řadě. Jsem rád, že o zpravodaj je zájem, a to
je motivace ho neustále zlepšovat.
Vážení občané, na závěr mi dovolte jménem svým a členů zastupitelstva poděkovat Vám za podporu v naší práci a za podporu ve volbách.
Chtěl bych také poděkovat za spolupráci SOŠ a SOU Vyškov Sochorova, místní
firmě KOBA – PRODUCTION, místní zámečnické firmě, ZOD Haná a firmě p. Radima
Dvořáka za spolupráci. Doufám, že i v tomto volebním období se nám podaří budovat
a zlepšovat obec po všech stránkách, ve spolupráci s Vámi.
Bohuslav Klemsa, starosta obce

Statistické údaje
V obci Medlovice žije v současné době:
počet obyvatel celkem
313
z toho:
muži:148
ženy:165
průměrný věk
39,84
počet čísel popisných
134
občané v domovech důchodců
3

děti do 15 let: 54

Společenská kronika
období leden 2014 – prosinec 2014
Narozené děti
Smištík Roman
Chládková Štěpánka

18. 4. 2014
2. 6. 2014

Opustili nás navždy
Pokorný Vlastimil
Pokorná Zdenka
Vojtková Anna
Vojtková Ludmila

Dožili se významných životních jubileí
Šuráňová Marie
Vojtková Anna
80 let
Bábková Jaromíra
Jančaříková Marie
81 let
Vajčnerová Božena
Doleželová Marta
81 let
Tichá Marie
Kavečka Štěpán
81 let
Nechvátalová Marie
Judásková Jarmila
82 let

29. 1. 2014
6. 2. 2014
16. 5. 2014
27. 11. 2014

87 let
88 let
88 let
90 let
93 let

Obecní úřad přeje všem jubilantům hodně pevného zdraví, ještě mnoho let
mezi námi a zároveň jim děkuje za práci, kterou vykonali pro obec v době
svého aktivního života.
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Hospodaření obce Medlovice za rok 2013
Příjmy za rok 2013
Daňové příjmy
v tom:
1111
daň z příjmů FO ze závislé činnosti
1112
daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti
1113
daň z příjmů FO srážková
1121
daň z příjmů právnických osob
1122
daň z příjmů právnických osob za obec
1211
daň z přidané hodnoty
1334 odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu
1340 poplatky za likvidaci komunálního odpadu
1341 poplatek ze psů
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství
1351 odvod výtěžku z provozování loterií
1361 správní poplatky
1511
daň z nemovitostí
Nedaňové příjmy
v tom:
2460 splátky půjček FRB od obyvatelstva
2321 stočné
3111
příjmy – internet mateřská škola
3314 činnosti knihovnické
3326 přeplatek za elektřinu v kaple
3341 hlášení místním rozhlasem
3392
příjmy z pronájmu – KD a pohostinství KD,
náhrady energií, vratky
3399 příjmy z kultury – příjmy - divadlo, stavění máje,
vánoční koncert
3421 volný čas dětí,mládeže-příjmy–dětský karneval,
ván.divadlo pro děti,dary pro děti
3612 bytové hospodářství–pronájem bytů, zálohy,
elektřina-spol.prostory,vyúčtování
3632 pohřebnictví - hřbitovní poplatky
- nájem hrobového místa a kolumbária, dar
3639 komun.služby – nájem obchodu, elektřina–obchod
+zálohy, nájem pozemků
3722 nájem popelnic z Respona občanům, odp.pohost.,
obchod,příspěvek EKO-KOM
Zpravodaj 2014

3.385.445,26 Kč
591.813,96 Kč
10.629,29 Kč
65.933,75 Kč
637.817,07 Kč
214.130,00 Kč
1.293.975,44 Kč
0,00 Kč
146.083,00 Kč
6.817,00 Kč
1.340,00 Kč
13.565,58 Kč
900,00 Kč
402.440,17 Kč
435.060,42 Kč
12.669,00 Kč
31.417,00 Kč
299,00 Kč
435,00 Kč
14,00 Kč
4.740,00 Kč
59.187,00 Kč
12.920,00 Kč
2.280,00 Kč
101.856,13 Kč
3.990,00 Kč
142.834,00 Kč
46.815,50 Kč
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3723
6171
6310
6320

příjmy z odvozu kovu do Kovošrotu
přijaté příspěvky – přeplatky záloh na energie
a bonus za uzavření dodatku RWE
příjmy z finančních operací (úroky)
vrácení pojištění veřejné služby od Úřadu práce,
přeplatek pojistného

Kapitálové příjmy
v tom:
3612 příjmy z prodeje bytů č. p. 55 včetně pozemku
– splátky kupní ceny
3639 příjmy z prodeje pozemků

4.610,00 Kč
8.979,46 Kč
1.494,33 Kč
520,00 Kč
462.240,00 Kč
460.000,00 Kč
2.240,00 Kč

Přijaté transfery
675.352,00 Kč
v tom:
4111
neinvestiční transfer na volbu prezidenta ČR,
volby do Poslanecké sněmovny
34.144,00 Kč
4112
neinvestiční transfer na činnost OÚ
a MŠ – Jihomoravský kraj
60.600,00 Kč
4116
neinvestiční transfer na veřejně prospěšné práce
– Úřad práce
378.008,00 Kč
4121 neinvestiční transfer od obce Rybníček na provoz MŠ
30.000,00 Kč
4122 neinvestiční transfer od JMK – na výstroj a výzbroj JSDH
20.000,00 Kč
4134
převody z rozpočtových účtů – převod prostředků na účet u ČNB 500,00 Kč
4222 investiční transfer od JMK – na Územní plán obce,
na Bezpečný chodník
162.100,00 Kč
Příjmy celkem
Konsolidace příjmů – převody mezi rozpočtovými účty
Příjmy celkem po konsolidaci

4.968.097,68 Kč
500,00 Kč
4.967.597,68 Kč

Výdaje za rok 2013
1014
1037
2212
2219
6

deratizace kanalizační sítě obce
příspěvek na činnost Honebnímu společenstvu
Medlovice – Rybníček
silnice – nákup posypové soli, štěrku na posyp MK,
asfaltová směs na opravu MK
pokračování výstavby chodníku v dolní části obce
– Bezpečný chodník

7.260,00 Kč
5.000,00 Kč
7.588,00 Kč
268.981,10 Kč
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2221
2229
2321
3111
3314
3326
3341
3349
3392
3399

3412
3421
3522
3612

3631
3632
3635
3639

provoz veřejné silniční dopravy – dopravní obslužnost IDS JMK 16.700,00 Kč
ostatní záležitosti v dopravě – dopravní zrcadlo na Trávník
3.086,00 Kč
odpadní vody – rozbory odpadních vod,
materiál na opravu kanalizační vpusti
19.579,00 Kč
předškolní zařízení – MŠ – zpracování PENB MŠ,
internet.služby,projekt na rekonstrukci SZ, pohoštění, dárky dětem,
dotace od obce Medlovice, od obce Rybníček – na provoz
309.502,00 Kč
knihovna – nákup knih do místní knihovny
2.065,80 Kč
obnova hodnot míst. významu–kaple–elektřina,
kontrola a oprava has. přístroje
373,00 Kč
rozhlas a televize – koncesionářské poplatky,
poplatek OSA – veřejný rozhlas
1.820,00 Kč
ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
– výtisk Zpravodaje obce 2013
14.950,00 Kč
zájmová činnost v kultuře – kulturní dům-energie,materiál,
vybavení KD, zahradní nábytek na letovisko, poplatky, služby,
kontroly pl.zař., HP, opravy HP, opravy sklepa, PENB
136.338,48 Kč
ostatní záležitosti kultury – beseda se seniory, dary-jubilea,
vítání občánků, divadelní představení, ostatky, stavění máje,
vánoční koncert v kaple, rozsvěcení ván.stromu,
příspěvek na činnost OS Medánek
53.498,00 Kč
sport. zařízení v majetku obce-zvýšení oplocení ten.kurtu–sloupky,
vzpěry,revize TV zař.
6.250,00 Kč
volný čas dětí,mládeže–dět.karneval,ryb.závody,drakiáda, mik.nadílka,
ván.divadlo pro děti,příspěvek Nikol Nejedlé na reprezentaci
21.451,00 Kč
příspěvek na provoz babyboxu Nemocnici ve Vyškově
2.000,00 Kč
bytové hospodářství – elektřina–chodby bytové domy, vodné byty,
zpracování PENB, zajištění správy byt.domů, opravy v bytech,
oprava skladu domu č.11, kontroly, revize, převod zůstatku fondu
oprav k bytům domu č. 55
197.489,51 Kč
veřejné osvětlení – elektřina veřejného osvětlení, nové světlo,
oprava veřejného osvětlení
101.487,00 Kč
pohřebnictví – oprava hřbitovní zídky
74.521,00 Kč
nový Územní plán obce
150.000,00 Kč
komunální služby a územní rozvoj – platy pracovníků VPP + SP,
ZP, odměny brigádníkům, nafta do multikáry, traktoru, plyn,
elektřina-obchod, povinné ručení-traktor, návěs, školení pracovníků,
oprava malotraktoru, multikáry, zemní práce, znal.posudek,
tech. kontrola multikára, mikroregion, daň z převodu nemovitostí,
znalecký posudek, vstupní prohlídky VPP
961.008,10 Kč
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3721
3722
3745
4329
5512
6112
6114
6118
6171

6310
6320
6330
6399
6402

sběr a svoz nebezpečných odpadů – mobilní sběr, sběrné dvory 3.631,20 Kč
sběr a svoz komunálních odpadů,sběrné dvory,kontejnery,
nájem popelnic, pytle na odpad
212.474,70 Kč
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – odměny brigádníkovi,
materiál, PHM, okrasné keře na výsadbu k aleji,
opravy strojů na údržbu ŽP
49.234,00 Kč
sociální péče a pomoc dětem a mládeži
– příspěvek Asociaci Paprsek
1.000,00 Kč
požární ochrana – služby v oblasti požární ochrany,
příspěvek SH ČMS, výstroj a výzbroj pro JSDH, kontrola
hasícího přístroje, příspěvek na činnost SDH Medlovice
37.759,60 Kč
zastupitelstva obcí – odměny + ZP, cestovné, mobilní telefon,
registr oznámení
413.027,00 Kč
volby do Poslanecké sněmovny PČR–odměny členům OVK,
materiál,cestovné,stravné,služby
13.106,28 Kč
volba prezidenta ČR – odměny členům OVK, materiál,
cestovné, stravné
13.144,00 Kč
činnost místní správy – materiál, energie, služby, opravy,
plat zaměstnance + SP, ZP, telefony, Internet, webové stránky,školení,
služby pro OÚ, poštovné, pohoštění, PENB, právní služby,
programové vybavení, členský příspěvek SMO, nákup kolků, poplatky 628.742,61 Kč
finanční operace – úroky z úvěru, poplatky za vedení úvěru,
poplatky za vedení účtů
163.712,36 Kč
pojištění funkčně nespecifikované – pojištění OÚ
16.509,00 Kč
převod finančních prostředků na účet u ČNB
500,00 Kč
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
– daň z příjmů právnických osob za obec
214.130,00 Kč
finanční vypořádání min.let-vrácení části dotací
- vratka dotace – přípravná fáze volby prezidenta ČR,
vratka dotace na volby do Zastupitelstva JMK
5.687,00 Kč

Výdaje celkem
4.133.605,74 Kč
Konsolidace výdajů
500,00 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci
4.133.105,74 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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4.967.597,68 Kč
4.133.105,74 Kč
+ 834.491,94 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 2013 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. 2013:
Komerční banka
Česká národní banka
Fond rozvoje bydlení
Veřejná sbírka - hřbitov
Veřejná sbírka – povodně
Peněžní prostředky celkem

883.898,49 Kč
66.844,18 Kč
101.318,80 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1.052.061,47 Kč

Pohledávky k 31. 12. 2013:
Zálohové faktury JM Plynárenská
Zálohové faktury E-ON
Stočné za rok 2014
Neuhrazené faktury – vyúčtování byty
Neuhrazená faktura - hlášení rozhlasem
Poplatky za odpad za rok 2013
Poplatek za psa za rok 2013
Splátky kupní ceny za byt
Půjčky občanům z FRB - jistina
Půjčky občanům z FRB – úroky
Pohledávky obce včetně poskytnutých záloh k 31. 12. 2013 celkem

52.530,00 Kč
173.640,00 Kč
400,00 Kč
5.527,00 Kč
330,00 Kč
1.500,00 Kč
80,00 Kč
140.000,00 Kč
2.161,00 Kč
10,26 Kč
376.178,26 Kč

Závazky k 31. 12. 2013:
- neuhrazené faktury
- zálohy na elektřinu v obchodě
- mzdy za prosinec 2013
- daň z příjmů za rok 2013 – OÚ – hlavní činnost – předpis
- zákonné pojištění odpovědnosti za škodu Kooperativa na 1. Q 2014
Závazky obce k 31. 12. 2013 celkem

55.153,97 Kč
60.000,00 Kč
132.237,00 Kč
117.800,00 Kč
908,00 Kč
366.098,97 Kč

Úvěrové účty:
451 0100 - Dlouhodobý úvěr
Zpravodaj 2014

2.584.632,00 Kč
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Dotace poskytnuté Obcí Medlovice v roce 2013:
- příspěvek na činnost Sboru dobrovolných hasičů Medlovice ve výši
5.000,00 Kč
- příspěvek na činnost Honebnímu společenstvu Medlovice - Rybníček ve výši 5.000,00 Kč
- příspěvek na činnost Občanskému sdružení Medánek ve výši
5.000,00 Kč
- příspěvek na reprezentaci v tancích na Mistrovství Evropy
v Amsterodamu Nikole Nejedlé ve výši
10.000,00 Kč
- příspěvek na činnost Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR – Klubu Paprsek – ve výši
1.000,00 Kč
- příspěvek na provoz babyboxu Nemocnici Vyškov ve výši
2.000,00 Kč.
Finanční vypořádání dotací za rok 2013
Bylo provedeno finanční vypořádání dotací:
- dotace na volbu prezidenta republiky - UZ 98008:
poskytnuto
23.000,00 Kč
vyčerpáno
13.144,00 Kč
vratka
9.856,00 Kč
– převedeno na účet Krajského úřadu JMK dne 21. 8. 2013
- dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - UZ 98071:
poskytnuto
21.000,00 Kč
vyčerpáno
13.106,28 Kč
vratka
7.893,72 Kč
– převedeno na účet Krajského úřadu JMK dne 24. 1. 2014
- dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje:
Jihomoravský kraj – ÚZ 551:
- neinvestiční – na výstroj a výzbroj:
Jihomoravský kraj – ÚZ 363:
- investiční – na akci Územní plán Medlovice:
Jihomoravský kraj – ÚZ 221:
- investiční – na akci Bezpečný chodník:
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poskytnuto
vyčerpáno

20.000,00 Kč
20.000,00 Kč

poskytnuto
vyčerpáno

62.100,00 Kč
62.100,00 Kč

poskytnuto
vyčerpáno

100.000,00 Kč
100.000,00 Kč
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Příspěvková organizace – Mateřská škola Medlovice
hospodaření za rok 2013
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 2013 činila dotace na provoz celkem 295.000,- Kč, z toho od
Obce Medlovice 265.000,- Kč a od Obce Rybníček 30.000,- Kč.
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2013 byl

44.185,43 Kč.

Zastupitelstvo obce Medlovice schválilo na svém 24. zasedání dne 29. 1. 2014 hospodářský výsledek Mateřské školy Medlovice za rok 2013 ve výši 44.185,43 Kč a převod
hospodářského výsledku za rok 2013 ve výši 44.185,43 Kč do rezervního fondu MŠ.
Výše rezervního fondu činí 69.444,58 Kč.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost o čerpání finančních prostředků rezervního fondu na úhradu vybavení nového hygienického zázemí a třídy dětským nábytkem
(dělící stěny WC, koupelnové poličky s věšáky, skříňky na hračky a 5 ks lehátek) v roce
2014.

Komplexní pozemkové úpravy

realizace společných zařízení schválených Ministerstvem zemědělství
Stavbu řídilo a financovalo Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Státního pozemkového úřadu, pobočky Vyškov.
Situace nebyla vždy jednoduchá, řešily se připomínky k projektu. Chtěl bych
poděkovat ředitelce Pozemkového úřadu ve Vyškově paní JUDr. Aleně Sedlákové a panu Ing. Romanu Sklenkovi jak za spolupráci při komplexních pozemkových úpravách, tak při realizaci schválených společných zařízení.
Patříme k obcím, kde byly provedeny komplexní pozemkové úpravy (KPÚ)
v celém rozsahu. Zahájení KPÚ jsme vyvolali účelově, ale předem jsme si určili
priority, kterých chceme provedením KPÚ dosáhnout.
Požadavky obce byly zakomponovány do plánu společných zařízení k realizaci, to je k přípravě projektů a následně přidělení financí na realizaci. A právě
nedostatek financí ovlivnil celkový rozsah prací. Některé akce byly přesunuty na
další roky. Obecní úřad stále jedná o co nejkratší době realizace výstavby koZpravodaj 2014
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Komplexní pozemkové úpravy

realizace společných zařízení schválených Ministerstvem zemědělství

munikace Vilky a nový most za č. p. 55 a napojení na komunikaci III. třídy. Další
je komunikace k rybníku a oprava mostu u rybníka. Komunikace bude napojena
na místní komunikaci u č. p. 94 (pan Vojtek František).
V listopadu roku 2013 došlo k předání staveniště na zahájení prací, revitalizace, to je uvedení do původního stavu - potoka k rybníku, potoka ve Strži
a výsadba interakčního prvku U Tří Vrb.
Došlo k vykácení starých stromů a výsadbě stromů nových u potoka
k rybníku a byla provedena výsadba v území kolem rybníka. Dále byla drenáží
odvedena voda z podmáčených parcel podél cesty k Michalce.
U Třech Vrb byl obnoven interakční prvek - vysázeny druhy stromů,
které patří do této krajiny.
Ve Strži byl rozsah prací největší, koryto potoka bylo upraveno jak výškově, tak byla provedena i změna toku. Koryto bylo opevněno kameny a byly
vybudovány dřevěné prahy z důvodů zvednutí výšky dna . Tady jsme připomínkovali nedostatky projektu, který se musel několikrát upravit.
Potok byl vyzkoušen častými dešti a dá se říci, i když bylo vše čerstvé,
tak stavba obstála. Jen u kanalizační výpusti k mostu jsou nedostatky, které se
budou řešit v jarních měsících.
V nejnižší části vznikla tůň, která bude mít vodu hlavně při deštích a při
jarním tání.
Dřevo jsme prodali, celkem jsme za dřevo utržili 76.634,- Kč.

Interakční prvek

Štěpkovací stroj

Vytěžené dřevo k prodeji

Vytěžené dřevo k prodeji
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realizace společných zařízení schválených Ministerstvem zemědělství

Tůň se Strži

Nové koryto potoka ve Strži

Revitalizovaný potok ve Strži

Břehy potoka – upravené, které si u zahrad
občané sami udržují

Začínající skládka
Břeh potoka - ze kterého je skládka. K likvidaci těchto skládek jsou v obci kontejnery pro občany zdarma.
Zpravodaj 2014
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Soutěž Vesnice roku
V letošním roce jsme se zúčastnili soutěže „Vesnice roku“. Soutěž se koná
pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova, Svazem měst a obcí, Ministerstvem zemědělství, životního prostředí a kultury, Jihomoravským krajem a Svazem knihovníků a informačních
pracovníků.
Zástupci těchto institucí jsou zároveň členy hodnotitelské komise, ve které
jsou i zástupci obcí které uspěly v minulém ročníku soutěže. Hodnotí se tyto
kategorie: společenský život, činnost mládeže, péče o zeleň a životní prostředí,
spolupráce obce a zemědělského subjektu, vedení knihovny, udržování lidových tradic, péče o historickou zástavbu obce. Speciální kategorie „Jihomoravský krajáč“ o typicky místní tradiční pokrm. Hlavním cílem je vyhodnotit nejlepší
obec kraje, která postoupí do celostátního kola.
V roce 2014 se zúčastnilo 21 obcí Jihomoravského kraje. Vítězství v rámci
Jihomoravského kraje si odnesla obec Vrbice. V celostátním kole zvítězila obec
Kateřinice, Zlínský kraj.
Hodnocení naší obce se konalo 25. května 2014. Každá obec má pro představení obce dvě hodiny, byla nutná dobrá organizace pro představení naší
obce. Za uplynulých 15 roků se v naší obci budovaly jak veřejně prospěšné
stavby, tak jsme se věnovali zlepšování životního prostředí. Jsou podporovány
kulturní a sportovní akce, pořádáme dětské dny, besedy se seniory a nemalé
prostředky investujeme do udržení mateřské školy, konkrétně do budovy, aby
stále odpovídala bezpečnostním a hygienickým podmínkám.
Presentace obce proběhla formou promítání fotografií, ke kterým starosta
podal podrobný výklad. Naše obec se přihlásila také do soutěže v kategorii
„Jihomoravský krajáč“. Přihlásili jsme tři pokrmy: zabíjačkovou mozečkovou
omáčku, ertepláky a pokrmy z domácího lístkového těsta. Po prezentaci členové hodnotící komise ochutnali připravené pokrmy, které připravila paní Vlasta
Šťastná. Dále komise navštívila rybník, prohlédla si probíhající práce na revitalizaci potoka ve Strži, navštívila místní kapli a návštěvu ukončila ve školce.
Naše obec získala v kategorii „Jihomoravský krajáč“ 1. místo za pokrm zabíjačková mozečková omáčka.
Slavnostní vyhlášení vítězů se konalo v obci Vrbice 16. srpna 2014, kterého
jsme se zúčastnili a přivezli na ochutnání naši omáčku.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovat paní Vlastě Šťastné za ochotu
a spolupráci na přípravě této soutěže a za 1.místo v kategorii „Jihomoravský
krajáč“. Účast v soutěži a tento úspěch určitě přispěl k dalšímu zviditelnění a
zvýšení prestiže naší obce v rámci Jihomoravského kraje.
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V knihovně
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RESPONO a. s.

Separační tašky pomůžou v domácnostech třídit odpad

V průběhu měsíce října jste obdrželi do každé
domácnosti zdarma dotované separační tašky na
třídění odpadu. Snahou obce je společně s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. a
společností RESPONO, a.s. podpořit třídění odpadů v domácnostech a přimět třídit odpad i ty, kteří
odpad dosud odděleně neodkládají. Třídílná sada
tašek je v barvách separačních kontejnerů – žlutá,
modrá, zelená. Tašky jsou určeny ke shromažďování tříděného odpadu – PAPÍRU, SKLA, PLASTU
a NÁPOJOVÝCH KARTONŮ – v domácnosti. Díky
nim si můžete doma vytvořit praktické separační hnízdo (tašky jsou opatřeny
suchým zipem a můžete je spojit dohromady). Jsou vyrobeny z plastu. Díky
tomu se snadno omývají a slouží k opakovanému použití.
Proč vlastně třídit odpady? Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba správně nakládat. O tom, zda dáme odpadu další šanci, rozhodujeme právě my. Pokud odpady už doma správně roztřídíme, čeká je recyklace
a využití v podobě nových výrobků, které denně používáme. Navíc podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a obecně závazné vyhlášky obce č. 3/2001
je každý povinen se odpadu zbavovat předepsaným způsobem. K odkládání
tříděného odpadu (papíru, skla, plastu a nápojových kartonů) jsou určeny sběrné nádoby o objemu 1 100 l (modrá, zelená, žlutá) rozmístěné na stabilních
stanovištích (tzv. sběrných hnízdech) na území obce. Odpad je nejlépe třídit
už v místě vzniku, tedy v domácnosti. Stačí jej vhodit do tašky správné barvy
a posléze do separačního kontejneru. Před vhozením odpadu do kontejneru je
dobré minimalizovat jeho objem sešlápnutím (např. PET lahve nebo papírové
krabice). Do barevných kontejnerů dávejte jen to, co do nich opravdu patří. A
co se děje s odpadem dále? Vytříděný papír, plast a nápojové kartony se ze
sběrných nádob sváží na dotřiďovací linku ve Vyškově, kterou provozuje RESPONO, a.s. Odpady se ručně dotřídí a připraví dle požadavků jednotlivých
zpracovatelů k expedici. Skleněné střepy se sváží odděleně (zvlášť bílé a barevné) na překladiště, které se nachází v areálu
skládky v Kozlanech u Vyškova. Odtud se sklo
odváží k přetřídění na speciální linky.
Třídění odpadu má smysl, neboť tím snížíme
výdaje na odstranění směsného komunálního
odpadu, které se každým rokem zvyšují. A nejen
to. Navíc tím přispíváme k ochraně životního prostředí šetřením primárních zdrojů surovin. Dejte
odpadu šanci k dalšímu využití. Děkujeme.
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VOLBY
Volby do Evropského parlamentu,
konané ve dnech 23. – 24. května 2014
Voleb se zúčastnilo celkem 18 % voličů.
Počet voličů celkem
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
Počet platných hlasů celkem:

248
45
45

Z platných hlasů obdržely strany:
Česká strana sociálně demokratická
17 hlasů
Komunistická strana Čech a Moravy
7 hlasů
Česká pirátská strana
4 hlasy
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 4 hlasy
ANO 2011
3 hlasy
Koalice TOP 09 a Starostové
2 hlasy
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
2 hlasy
Hnutí sociálně slabých
1 hlas
Komunistická strana Československa
1 hlas
Moravané
1 hlas
Občanská demokratická strana
1 hlas
Strana zdravého rozumu
1 hlas
Strana zelených
1 hlas
Společné volby do Zastupitelstva obce Medlovice
a do Senátu Parlamentu České republiky,
konané ve dnech 10. a 11. října 2014
Volby do Zastupitelstva obce:
Voleb se zúčastnilo celkem 51 % voličů.
Počet voličů celkem
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
Počet platných hlasovacích lístků
Počet neplatných hlasovacích lístků:
Počet platných hlasů pro volební stranu:

245
125
117
8
685

Z celkového počtu platných hlasů obdrželi jednotliví kandidáti:
p. Bohuslav Klemsa
p. Jaroslav Petlach

83 hlasů
95 hlasů

Zpravodaj 2014
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VOLBY
p. Štěpán Kavečka
p. Josef Zlámal
p. Ing. Roman Pavelka
p. Ing. Jana Dvořáková
p. Zuzana Novotná
p. Marie Dřímalová
p. Jana Petlachová

83 hlasů
83 hlasů
103 hlasů
89 hlasů
53 hlasů
25 hlasů
71 hlasů

Podle metodiky ČSÚ jsou nově zvolení členové zastupitelstva:
p. Bohuslav Klemsa
p. Jaroslav Petlach
p. Štěpán Kavečka
p. Josef Zlámal
p. Ing. Roman Pavelka
p. Ing. Jana Dvořáková
p. Zuzana Novotná
Náhradníci:
p. Marie Dřímalová
p. Jana Petlachová
Volby do Senátu Parlamentu ČR:
Voleb se zúčastnilo celkem 42 % voličů.
Počet voličů celkem
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
Počet platných hlasů celkem:

245
103
100

Z platných hlasů obdrželi kandidáti:
PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D., MPH – TOP 09 a Starostové
Ing. Ivo Bárek – ČSSD
Ing. arch. Zdeněk Koudelka - KSČM
Bc. Roman Celý, DiS. – KDU ČSL
Ing. Pavel Zůna, MSS., Ph.D. – ANO 2011

2 hlasy
67 hlasů
13 hlasů
6 hlasů
12 hlasů

V I. kole voleb do Senátu Parlamentu ČR nezískal žádný kandidát nadpoloviční
většinu hlasů, z toho důvodu se ve dnech 17. a 18. října 2014 konalo II. kolo
voleb do Senátu Parlamentu ČR:
Voleb se zúčastnilo celkem 27 % voličů.
18
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VOLBY
Počet voličů celkem
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
Počet platných hlasů celkem:

245
65
65

Z platných hlasů obdrželi kandidáti:
Ing. Ivo Bárek – ČSSD
Bc. Roman Celý, DiS. – KDU ČSL

60 hlasů
5 hlasů

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
SOCHOROVA 15, VYŠKOV v obci MEDLOVICE

Jak jistě víte, již druhým rokem u nás pracovali žáci a učni Vyškovského učiliště. Zanechali po sobě nejen spoustu dobře vykonané práce, ale i dobrý dojem
z jejich chování při setkávání s občany, ale i pracovní morálky.
Chtěl bych prostřednictvím zpravodaje poděkovat vedení učiliště, bývalému
řediteli p. Ing. Petru Navrátilovi i novému řediteli p. RNDr. Petru Hájkovi za jejich
vstřícný postoj k naší spolupráci.
Nemohu zapomenout na p. Nejedlého a p. Jagošovou, se kterými jsme
plánovali provádění prací.
Potom tady máme ty, kteří jsou denně na pracovišti a na nichž záleží kvalita
praktické výuky, tímto děkuji mistrovi zedníků p. Ludvíkovi Petrilákovi, mistrovi
oboru topení – vodo a mistrovi klempířů. A chlapcům – učňům, kteří jako učni
získávali praxi v naší obci.
V letošním roce započaly práce již v měsíci březnu pracemi v mateřské škole. Bylo vybudováno nové sociální zařízení v I. patře a provedeny další práce
tak, aby vše odpovídalo předpisům hygieny a bezpečnému provozu v MŠ.
Zpravodaj 2014

19

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
SOCHOROVA 15, VYŠKOV v obci MEDLOVICE

Nad ředitelnou byla vyměněna celá střecha, původní zatékalo nejen do ředitelny, ale byla poškozena i atika, která byla narušena vodou a při možném pádu
části atiky hrozilo zranění.
Bylo opraveno pískoviště, byl předlážděn dvůr a zmizely schodky na dvoře,
tím vznikla rovná plocha.
Učni zateplili a udělali fasádu na bytovém domě obce č. 11. Pokračovat bychom chtěli v roce 2015.
Do odchodu na prázdniny ještě dokončili opravu hřbitova - konkrétně hřbitovního domku.
Po prázdninách pokračovali opravou kanálových vpustí. Další práce byla
oprava fasády zadní části školky a nová fasáda, omítli sklep na skladování piva
pod hospodou.
Zvláštní ocenění zaslouží za pomoc při montáži vazby na školce. Zde provedli zednické práce, zazdění trámů a různé opravy.

Oprava chodníku před obecním úřadem

Nové sociální zařízení mateřské školy
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STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
SOCHOROVA 15, VYŠKOV v obci MEDLOVICE

Bytový dům č. p. 11

Přeprava vazby jeřábem
Zazdění trámů
vazby do zdiva
školky – tyto práce
provedli učni zedníci SOU. Práce
zodpovědná a
náročná z důvodů
zvětralého zdiva.
Zpravodaj 2014
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STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
SOCHOROVA 15, VYŠKOV v obci MEDLOVICE

Žákům, kteří letos v červnu dokončí základní školu a budou volit mezi studiem
na střední škole nebo učebním oborem, v následujícím ve školním roce 2015/2016
nabízí tyto možnosti:
4-leté studium zakončené maturitní zkouškou v oborech:
Agropodnikání
Strojírenství
Stavebnictví
3-leté studium (s výučním listem) v učebních oborech:
instalatér
elektrikář-zaměření slaboproud
klempíř
strojní mechanik
pokrývač
obráběč kovů-zaměření na CNC stroje
zedník
operátor skladování (vhodný pro dívky)
Velkou předností školy je, že řadu let spolupracuje s firmami, čímž při výkonu odborné praxe umožňuje svým žákům postupně nahlédnout přímo do provozu.
Jedná se o firmy Hestego Vyškov, Fischer Vyškov, Fritzmeier Vyškov, SMC Vyškov, MGV Vyškov, Tools Bučovice, Trasko Vyškov, Quantum Vyškov, Staeg Vyškov,
obchodní domy Kaufland Vyškov, Tesco Vyškov a další. Žáci učebních oborů se
rovněž podílí i na zakázkách, ať už pro firmy, obecní úřady ve vyškovském regionu,
tak i pro drobné podnikatele nebo soukromé osoby. Z této produktivní činnosti žákům pak přísluší finanční odměna, která je pro ně další motivací. Škola má vlastní
svářecí školu, každoročně je pořadatelem soutěží odborných dovedností pro školy
v ČR, zúčastňuje se mezinárodních soutěží v ČR, Rakousku, Maďarsku i v Rusku.
Pro instalatéry se stala tradicí třítýdenní odborná stáž v Rakousku (Zistersdorfu), při
níž naši žáci získávají zkušenosti a další znalosti ve svém oboru.
V roce 2014 bylo dokončeno kompletní zateplení všech budov školy, což přispělo především k úsporám energií, ale zároveň i ke vzhledu prostředí celého areálu.
V témže roce byla postavena nová moderní hala, která bude sloužit především
studentům se zaměřením ve strojírenství. Bude vybavena novými technologiemi ohraňovací lis, vodní paprsek a laser. Výuka na těchto strojích rozšíří jistě poptávku
po našich absolventech. Během posledních let došlo k rekonstrukcím mnoha tříd i
dílen s následným doplněním novými učebními pomůckami a moderním nářadím.
Bližší informace o studiu a škole je možné získat na tel. 517 346 886, e-mailem:
info@sos-vyskov.cz , nebo osobní návštěvou přímo na SOŠ a SOU.
Jménem vedení školy, bych chtěl tímto poděkovat za zveřejnění tohoto článku,
za dosavadní spolupráci s Obecním úřadem v Medlovicích a za možnost podílet
se praktickou výukou našich mladých řemeslníků na stavebních zakázkách obce.
Velký dík patří především starostovi obce, panu Bohuslavu Klemsovi, kterému do
dalších let přejeme hodně pracovních i osobních úspěchů a pevné zdraví.
(VUOV Josef Nejedlý)
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Tříkrálová sbírka 2014
Začátkem ledna 2014 se konala Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Oblastní charita Vyškov. Výtěžek z této sbírky rozděluje
olomoucká arcidiecéze. Vybrané částky se
odevzdají Olomoucké arcidiecézi, která je
rozděluje. 60 – 70 % vybraných prostředků
zůstává pro potřeby Vyškovské charity.
Při Tříkrálové sbírce 2014 bylo v obci
Medlovice vybráno celkem 9.009,- Kč. Za
poskytnuté příspěvky děkujeme.
Děkujeme rodičům a dětem za organizaci sbírky v naší obci.
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Vánoční koncert v kapli Medlovice
Dne 12. prosince 2013 se uskutečnil první vánoční koncert v naší kapli. K vánoční pohodě vystoupili a koledy zazpívali mužský pěvecký sbor a ženský pěvecký sbor ze Ždánic. Doprovázela je cimbálová muzika z Uherského Hradiště.
Účastníci koncertu, dle jejich reakcí, byli spokojeni. Toto vystoupení navodilo
vánoční atmosféru, i když počasí odpovídalo jiné roční době.
Na závěr starosta obce poděkoval přítomným občanům za účast, panu
Knápkovi za spolupráci při zajištění pěveckých sborů a cimbálu. Poděkoval
také společenským organizacím - Sboru dobrovolných hasičů, Občanskému sdružení Medánek a
Mysliveckému sdružení,
které se finančně podíleli
na zajištění akce.
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Divadlo - Krásenští divadelní ochotníci
Stalo se již tradicí, že začínáme nový rok divadelním vystoupením Krásenských divadelních ochotníků pod vedením paní Renaty Škrobové a nestorem
divadla panem Václavem Pliskou.
První vystoupení u nás sehráli 16. 1. 2009, kdy uvedli divadelní hru CHLAPI........HLAVNĚ BEZ BAB. Letos jsme je již přivítali pošesté. O tom, že se jejich
vystoupení divákům líbí, svědčí zvyšující se počet účastníků.
A určitě se těší na Vaši hojnou účast i letos kdy vystoupí v kulturním domě
16. 1. 2015

Foto z představení 18. 1. 2014
Zpravodaj 2014
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Setkání se seniory obce 1. 2. 2014
Obecní úřad ve spolupráci s kulturní komisí uspořádal každoroční setkání
seniorů obce se zastupiteli.
Důvodem těchto setkání je, že si vážíme práce, kterou vykonali pro obec v
době aktivního života a zároveň jim poděkovat za práci, kterou ještě někteří vykonávají, ale také aby měli přehled o dění v obci. Zaslouží poděkování za účast
na pořádaných akcích.
Starosta informoval přítomné o práci obecního zastupitelstva a výhledovém
plánu na rok 2015 a další roky. Zprávu doplnil promítnutím presentací fotografií,
na kterých je zachycen průřez uplynulým rokem a promítnuty byly fotografie z
historie.
Kulturní program zajistila ředitelka mateřské školy paní Hana Brázdilová s
dětmi.
K tanci a poslechu zahrála cimbálová muzika, která sklidila velký úspěch.
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Život mateřské školy v roce 2014
byl opravdu bohatý a v mnohém jedinečný. Zapsal se do historie školy jako
rok realizace největší, ale také nejnákladnější rekonstrukce budovy.
Jak jsem Vás již dříve informovala, škola měla nevyhovující sociální zařízení
pro děti.
Z tohoto důvodu byla snížena kapacita školy. Do budovy zatékalo, nebyly
vyřešeny svody dešťové vody z okapů atd.
Zřizovatel školy, Obec Medlovice, podepsala pro realizaci stavebních oprav
smlouvu se Středním odborným učilištěm stavebním ve Vyškově. Z tohoto důvodu bylo nutné, aby veškeré stavební práce proběhly během školního roku.
Termín byl stanoven na měsíc duben a květen. Po tuto dobu byla mateřská škola, se souhlasem hygienické stanice, přestěhována do náhradních prostor kulturního domu. Za velké pomoci rodičů a zaměstnanců školy se poslední víkend
v měsíci březnu stěhovaly nejen hračky a učební pomůcky, ale také nábytek
– stoly a židličky, lehátka a lůžkoviny, hrací koutky a skříňky na uložení hraček
a také částečné vybavení školní kuchyně.
Jako první započaly výkopové práce na svodu dešťové vody z okapů v zadní
části budovy, byla předlážděna hrací plocha školní zahrady a zvětšeno pískoviště. To se nám podařilo posléze doplnit novou ochrannou sítí a konstrukcí
pro jeho zastínění. V patře školy započaly bourací práce starého sociálního
zařízení, na jehož místě vznikla umývárna s pěti umyvadly a sprchovým koutem pro děti. Vše je vybudováno s přívodem teplé vody, kterou jsme doposud
v patře školy neměli. Součástí tohoto prostoru jsou dětské toalety. Stropní část
byla osazena sádrokartonovým podhledem s LED osvětlením. Současně se vyměnilo šest okének, byla položena dlažba a obklady na stěnách. Vyměnily se
i poslední staré kastlové dveře do třídy a stavebně byl upraven vstup na půdu,
aby se tak zamezilo úniku tepla. V herně dětí se odstranila teď již nepotřebná
umyvadla a osekal starý obklad. V těchto místech jsme vytvořili výtvarný koutek,
kde je umístěna výlevka na barvy opět s přívodem teplé vody.
Výše jmenované práce byly dokončeny k 30. květnu a tak jsme 2. června
zahájili provoz opět v ,,naší školce.“ To bylo radosti! Té však předcházel velmi
namáhavý týden úklidu. Každý den přicházely zejména maminky a svědomitě
uklízely všechny prostory školy. Bez jejich pomoci bychom se opravdu neobešly
a bylo by nutné provoz školy přerušit, což se nestalo. Při samotném stěhování z
KD do školy nám opět vydatně pomohli tatínci dětí. Pomoci rodičů si nesmírně
vážím a touto cestou jim ještě jednou děkuji. V té době jsme vůbec netušili, že
nás čeká další velká oprava.
Po návratu z prázdnin pokračovaly stavební práce na opravě fasády školy v
zadní části budovy a připravovala se oprava střechy, kterou na několika místech zatékalo. Po důkladné prohlídce a zjištění jejího technického stavu bylo
rozhodnuto, že je nutné vyměnit nejen střešní krytinu, ale udělat také novou
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vazbu. Je třeba přiznat, že tento zásah škola nutně potřebovala, vždyť byla
postavena již v roce 1887.
Veškeré práce, které ve škole probíhaly a probíhají se odrážejí i ve hrách a
činnostech dětí. Ty získaly poznatky ,,o stěhování“, učily se pravidlům chování
v novém, zcela odlišném prostředí, seznamovaly se s různými pracovními profesemi, pozorovaly řemeslníky při práci atd.
Mimo tyto mimořádné události jsme pokračovali v naší výchovně vzdělávací
práci. Jako každoročně jsme jezdili do divadel, absolvovali předplavecký výcvik,
navštívili Hvězdárnu ve Vyškově, byli jsme na výletě na zámku Plumlov, pořádali tvořivé dílničky a besídky pro rodiče.
V červnu naši školu opustilo pět dětí, které nastoupily do 1. ročníků základních škol. Díky provedeným opravám a splněním všech bezpečnostních a hygienických požadavků, tak mohlo
1. září do naší školy nastoupit 25 dětí.
Výchova je radostná, když se daří. Jestliže se občas něco nepovede, díky
převažujícím pozitivním zkušenostem vím, že takové chvíle zklamání jsou přechodné a budou opět brzy vystřídány radostí. A právě té Vám všem přeji v životě
co nejvíce.
Hana Brázdilová

Rekonstrukce a oprava mateřské školy
Oprava budovy mateřské školy byla naplánována na několik etap.
Velkým přínosem bylo uzavření smlouvy se SOŠ a SOU Sochorova 15, Vyškov.
Rád bych touto cestou poděkoval vedení učiliště, mistru odborného výcviku a také
samotným chlapcům, kteří se na učilišti učí. Učilišti svým chováním a odvedenou
prací ostudu neudělali. Od toho jsou učni, aby se naučili správným pracovním postupům, případné nedostatky se naučili odstraňovat, nebo ještě lépe předcházet
jim. Za práci se nemusí stydět a kdoví - třeba některý povede v budoucnu do naší
školky své děti.
Paní ředitelka popsala ve svém příspěvku letošní průběh školního roku s provedenými pracemi, ale já se k tomu vrátím. Ono to bylo trochu více problematické ať
už s projednáním a schválením projektu s Krajskou hygienickou stanicí.
Po schválení projektu bylo nutné zajistit financování prací. V první fázi bylo provedeno předláždění dvora a zvětšení pískoviště (písek do pískoviště musí být certifikovaný a to pouze z Bratčic), dále jsme provedli odvod vody od budovy novým
kanálem, doposud voda vsakovala pod budovu. Po provedení prací nastal problém
Zpravodaj 2014
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s napojením do septiku, ve zdi bylo naprosto nefunkční propojení se septikem.
Sociální zařízení se zrekonstruovalo v patře budovy - rozsah popsala paní ředitelka. Jen dodám, že při bouracích pracích došlo k několika navýšení rozsahu prací
při zajištění konkrétní opravované části. Umyvadla mají pojistný tepelný a tlakový
ventil , aby si děti nemohly pustit vodu příliš teplou vodu nebo prudký proud. Navíc
jsme museli přebourat dveře, aby vznikl delší prostor dětem pro ručníky, které se
nesmí dotýkat. Přezdili jsme vstup na půdu, kde unikalo zbytečně teplo.
Po prázdninách byla vyměněna střecha nad ředitelnou a byla odbourána atika,
která mohla upadnout a ohrozit hrající si děti. Výměnu střechy zajistilo jak materiálně, tak pracovníky učiliště. Práce pokračovaly provedením fasády na budově ze
zadní části.
Financování těchto prací a v tomto rozsahu neumožňoval žádný dotační program Jihomoravského kraje. Z tohoto důvodu jsme podali žádost z programu
OSTATNÍ dotace. Vzhledem k nutnosti opravy a financování dalších oprav jsme
požádali náměstka hejtmana pana Bc. Zdeňka Pavlíka a hejtmana JUDr. Michala
Haška o podporu při projednávání při přidělování dotací. Na rekonstrukci sociálního
zařízení v mateřské škole nám byla poskytnuta dotace ve výši 135.000,- Kč. Vlastní zdroje činily 72.429,30 Kč včetně projektu z roku 2013.
Střecha byla poslední etapa úprav budovy mateřské školy opravy v tomto roce.
Původně měla být vyměněna plechová krytina střechy za pálenou tašku. Plechová
na mnoha místech zatékala a oprava by byla příliš nákladná a jen na nejbližší dobu.
Při demontáži bylo zjištěno, že dřevěná konstrukce je ve stavu, kdy není vhodné
vyměnit pouze krytinu.
V časové tísni v listopadu bylo rozhodnuto o výměně celé konstrukce střechy.
Bylo ale třeba zajistit financování celé akce a přát si dobré počasí.
I když nás počasí někdy potrápilo, podařilo se bez větších problémů střechu
dokončit. Děkuji tímto firmě pana Jana Zlámala z Moravských Málkovic za obětavý
a zodpovědný přístup k těmto pracem. Všichni jsme si uvědomovali, že budovu
školky ještě budeme potřebovat a
střecha je základ budovy a patří k
nejdražším investicím. Na tuto akci
jsme z rozpočtu Jihomoravského
kraje získali dotaci ve výši 300.000,Kč.
Děkuji také za spolupráci při zajištění financování těchto prací hejtmanu Jihomoravského kraje panu
JUDr. Michalu Haškovi a náměstku
hejtmana panu Bc. Zdeňkovi Pavlíkovi.
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Stav dřevěné konstrukce

Po demontáži plechové krytiny

Nová vazba

Nová vazba

Převoz vazby
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OSTATKY
Ostatky mají v naší obci již mnohaletou tradici, v posledních letech se průvod
masek obcí pořádá každoročně a dá se říci, že je o něj stále zájem ze strany
účastníků. Průvodu se účastní i občané, kteří bydlí mimo obec.
Oblékání masek a organizační pokyny začínají v místním pohostinství, odkud jdou ke starostovi požádat o právo pořádat masopustní průvod. Obcí je provázela hudba Kroměřížská pětka a večer na zábavě zahrála k tanci a poslechu
kapela Duo Impuls.
Večer na zábavě byla pro účastníky bohatá tombola, za kterou bych chtěl
poděkovat všem sponzorům a občanům, kteří přispěli na tuto akci jak věcným
darem, tak finančním příspěvkem při průvodu masek.
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Rybářské závody
V letošním roce se konala již třetím rokem soutěž pro malé rybáře, kteří
soutěžili v doprovodu dospělé osoby. Soutěž pořádala Místní organizace ČSSD
Medlovice a Sbor dobrovolných hasičů Medlovice.
Soutěžilo se kdo nachytá více rybiček, každou změřili rozhodčí a závodníkům zapsali míru do soutěžní karty, kterou každý obdržel při přihlášení. Po
ukončení se body sečetly a byli vyhlášeni vítězové.
Letošní soutěž konala pod záštitou pana senátora Ing. Ivo Bárka, který předal ceny vítězům.
Ceny pro účastníky věnovali p. Radek Kotík, Zbraně –střelivo Vyškov, Rybářský svaz Vyškov, obec Medlovice.

1.
2.
3.
4.
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Pohled na rybník
Účastníci soutěže
Presentace
Lekníny na rybníce

33

Rybářské závody

34

Zpravodaj 2014

Medlovice v době 1. světové války
V letošním roce – 2014 – si připomínáme stoleté výročí vypuknutí 1. světové
války. Války, jejíž hrůzy upadají po sto letech do zapomnění, nemajíc dnes již
pamětníky, nahrazeny možná ještě většími hrůzami té druhé války, kterou ta
nejstarší generace má dosud v paměti nebo je zná z vyprávění svých rodičů.
Vojáci, kteří se vraceli v roce 1918 po ukončení války domů, přicházeli s
tím, že „tyto hrůzy se nesmí již nikdy opakovat“. Mnozí z nich se svých zážitků
nezbavili po celý život. Můžeme proto odsuzovat ty, kteří po tom co prožili na
frontě, po návratu domů vystoupili z církve?
Naše media, televize, rádio či tisk se v průběhu roku věnovali informacím,
které se týkaly rozhodujících historických dat, událostem a faktům z různých
bojišť, zákopů, lazaretů. Filmové záběry z bitev a zákopů byly skutečně výmluvné. Kdo chtěl, mohl vidět lidská jatka na obou stranách fronty v dokumentárních
záběrech válečných zpravodajů. Byla to ukázka života a umírání vojáků na
frontách.
Jaký byl však život v zázemí? V Čechách a na Moravě, kterým se přímé
boje vyhnuly, byl snad život jejich obyvatel klidný a spokojený? O tom jsme již
informace nedostali. Jaký tedy byl život na moravském venkově? A jak se tehdy
žilo lidem malé obce Medlovice?
O tom, jak dopadaly tyto válečné události na život obyvatel v naší obci si
můžeme přečíst v obecní kronice, kde vše jedinečným způsobem zaznamenal
pan nadučitel Knap.
Je třeba číst pozorně a vzít si z toho poučení. Nebo je skutečně dnes již
jen frází známý Cicerův citát, že „Historie je učitelkou života“? A neměli by si
ti nejvyšší, kteří ve volbách usilují o naše hlasy uvědomit, že „ kdo se nepoučí
z historie, musí si ji znovu prožít“ ?
Medlovice v době 1. světové války - tak jak je zaznamenal kronikář.
Dne 28. v červnu r. 1914 zavražděn byl v Sarajevě ranou z revolveru
o 10 hodině dopolední následník trůnu Rak.-Uherského Ferdinand de Este i
s chotí svou Žofií vévodkyní z Hohenbergu. Všechen veřejný tisk tlumočil mínění, že vražedný čin vyvolá válečné důsledky a jistý tisk k válce přímo vybízel ba
přímo štval do války.
Vrahem byl Srb; do měsíce ( 28. července ) vypovědělo císařství Rak.-Uherské království srbskému válku, ač tisk zahraniční napomínal k rozvaze a
smírnému řešení události. Zvítězila na místech zodpovědných lačnost po krveprolévání.
Dne 1. srpna nařízena v říši Rak.-Uherské všeobecná mobilizace záložního vojska prvé výzvy tj. branců ve stáří od 19 roků po 37 rok a k tomu jeden
ročník druhé výzvy ve stáří 38 roků věku. Zástupy branců mladých, svobodZpravodaj 2014
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ných i starších ženatých ubíraly se k nejbližšímu nádraží. Odchod z rodných
obcí z kruhu známých a milých provázen byl vzájemným slzením. Odcházející
ujišťovali se tím, že do 14 dnů nebo nejdéle do měsíce budou zpět mezi svými.
Armády tak jsou vyzbrojeny a pohotovy, že po 14 dnech nebude do čeho střílet.
Byl to osudný omyl.
Z naší obce odcházelo na tuto výzvu 28 mužů ve stáří 22 až 38 let. Jejich
odchodem ubylo pracovní síly jak řemeslné, tak pro polní hospodářství.
Během měsíce srpna byla branná moc sedmi říší evropských v bitevních
frontách na různých bojištích. Železničními stanicemi projížděli vlaky, vojskem a
válečným materiálem naplněné.
Dne 20. srpna 1914 povolána do zbraně II. výzva branné moci, tj. branci ve
věku 39 až 42 let.
Brzy po mobilizaci záložního vojska mobilizována domobrana a každou
chvíli hlášena prohlídka branců různých ročníků.
Z Medlovic do pole postupně odcházeli: (v kronice jsou vypsáni jmenovitě)
7. 9. 1914
3 muži
ve stáří 40 až 42 let
15. 11. 1914
2 muži
20 a 21 roků
1. 2. 1915
2 muži
29 roků
15. 3. 1915
1 muž
20 roků
29. 3. 1915
1 muž
32 roků
3. 4. 1915
1 muž
20 roků
15. 4. 1915
3 muži
19 roků
15. 5. 1915
1 muž
40 roků
21. 6. 1915
2 muži
21 a 25 roků
16. 8. 1915
7 mužů
30 až 38 roků
15. 9. 1915
3 muži
18 roků
15. 12. 1915
2 muži
41 roků
16. 1. 1916
4 muži
46 roků
22. 1. 1916
5 mužů
47 až 50 roků
Po odchodu těchto branců zůstalo v obci 50 osob mužských ve stáří přes 20
rok do stařeckosti.
21. 2. 1916
3 muži
47 až 48 roků
11. 5. 1916
1 muž
18 roků
10. 1. 1917
1 muž
41 roků
12. 2. 1917
2 muži
20 a 25 roků
10. 3. 1917
7 mužů
18 roků
6. 2. 1918
2 muži
18 roků
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Za dobu čtyřletého trvání války celá pětina příslušníků zdejší obce byla mobilizována. Po uplynutí jisté doby byla část branců propuštěna na dovolenou, když
se prokázala jejich nepostradatelnost doma. Nejstarší ročníky branné moci byly
zákonitě z vojenské povinnosti vyvázány. Na druhé straně dorůstala mládež a
dospívala pro tuto povinnost. Pro tuto mládež zavedeny byly přípravné cviky.
Brzy po vypuknutí války vyskytla se u vojska úplavice. Nemoci té podlehlo
mnoho životů lidských.
Z odešlých do pole nevrátili se všichni. Podlehli buď nemoci – úplavici, nebo
smrtící ráně nepřátelské střelby. Jejich seznam je následující:
Beneš Jakub
Bubeník Jan
Havlík František
Johanezr Jan
Navrátil Antonín
Procházka Jan
Reška František
Zahradníček Antonín
Zahradníček František

čeledín
č. p. 40
zedník
č. p. 84
rolnický syn č. p. 70
nádeník
č. p. 23
podruh
č. p. 57
rolník
č. p. 14
klempíř
č. p. 42
nádeník
č. p. 86
zedník
č. p. 68

nar. 1885
nar. 1896
nar. 1899
nar. 1877
nar. 1895
nar. 1879
nar. 1897
nar. 1878
nar. 1879

ženatý
svobodný
svobodný
ženatý
svobodný
ženatý
svobodný
ženatý
ženatý

Z těchto padlých známe do této chvíle pouze o dvou z nich kde a kdy padli a
kde jsou nyní jejich hroby. Jsou to tito:
František Havlík
František Havlík se narodil 7. 7. 1899. Byl
odveden 10. března 1917. V té době mu nebylo
ještě ani 18 let. Tato jeho fotografie byla pořízena
krátce po tomto datu a jako pohlednici ji zasílá
děvčatům Františce a Anežce Goldovým 27. 6.
1917. Je na ní známka maďarské pošty. Zde se
zřejmě pluk do kterého byl zařazen připravoval
do pole, jak je na lístku uvedeno. Kdo by si v té
době pomyslil, že tak mladý nebude za necelých
7 měsíců již mezi živými.
Zpráva z vojenského ústředního archivu
v Praze je stručná.
„František Havlík, narozený 7. 7. 1899 MedloZpravodaj 2014
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vice, okres Vyškov, vojín brněnského 8. pěšího pluku, zemřel 15. 1.
1918 v polní nemocnici
č. 208 v obci Grigno,
okres Borgo v jižním
Tyrolsku (dnes Italie). O
den později byl pohřben
na vojenském hřbitově
v Grignu. Jmenovaný
zřejmě zemřel na následky zranění z bojů
na italské frontě. „
V den kdy zemřel mu bylo 18 a půl roku. S odstupem času působí až prorocky slova která napsal na pohlednici. „ Snad někdy na zhledanou…..S Bohem.
……. Fr.Havlík „.
Jako druhý a zatím poslední o kom máme nějaké informace je Johanezer
Jan.
Johanezer Jan
Informace o něm nám poskytl člen jeho rodiny, resp. rodiny Obořilovy – František Obořil, žijící dnes v Rybníčku.
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Na této fotografii by měl být údajně i Johanezer
Jan. Bohužel ale nevíme, který to je. V době ze které
je tato fotografie mu bylo kolem 35 let. Protože jako
sedící bývali většinou důstojníci či velitelé, hledejme
ho asi v řadě stojících vojáků.
Vedlejší fotografie nám ukazuje pomník, patřící vojákům, mezi kterými je pohřben také Johanezer Jan.
Původní místo hrobu, kde byl Jan pochován, bylo
jiné. Až později byli padlí vojáci přemístěni do hrobu
společného a postaven jim tento pomník.
Dokumenty z roku 1916:

1. Úmrtní list, vystavený 19. 3. 1920 polním kurátem Antonem Panikem poskytuje základní informace o konci Janova života.
Zpravodaj 2014
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Sloužil jako zákopník v 10 setnině železničního pluku. Narozen v Račicích,
příslušný do Medlovic zemřel dne 26. ledna 1916. Příčina úmrtí – zlomení páteře a následný zápal plic. Pochován byl
27. 1. 1916 na vojenském hřbitově
obce Čačak v Srbsku. Mrtvolu ohledal plukovní lékař Dr. Josef Ballner, pochoval
polní kurát Evžen Ecker.
2. Doklad, vystavený c.k. okresním soudem ve Vyškově 14. 7. 1916, kterým
ustanovuje Františku Johaneserovou poručnicí svých nezletilých dětí a to:
Jana, Marie a Františky. Ukládá jí své svěřence ku poctivosti , bázni Boží a
ctnosti nabádat a tak je za řádné občany vychovat.
O všech devíti padlých se v jejich obci Medlovice, kam bydlištěm příslušeli,
zachovalo po sto letech jen velmi málo informací. Většina jejich rodin v obci již
není a s nimi zmizely i dokumenty a postupně blednou i vzpomínky na padlé.
V celém Česku připomíná jejich osud na 15 tisíc pomníků. V Medlovicích nestojí
ani po sto letech žádný. Pravdou je, že nejsme v této věci sami. Vždyť nejen
tehdejší medlovičtí zastupitelé, ale ani současní historikové se zatím neshodli
na tom, zda byli hrdinové ti, kdo bojovali, trpěli a umírali v řadách rak.-uherské
armády nebo to byli ti, kdo přešli na druhou stranu fronty a v legiích se zapojili
do bojů proti Rak.-Uhersku, kde svými vojenskými úspěchy pak nemalou měrou
přispěli ke vzniku Československé republiky.
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Informace, které známe o padlých, by nebyla úplná, kdybychom neukázali
tuto fotografii, kterou poskytla rodina po Procházku Janovi z č. p. 14. O Procházku Janovi nemáme dosud žádnou informaci, pouze tuto fotografii, na které
by měl být. Opět ale nevíme, který to je. Jak vidíte, nepopsané staré fotografie
ztrácí na hodnotě a lidé na nich tak upadají v zapomnění.
„Své“ legionáře měly i Medlovice. Z databáze vojenského ústř. archivu v Praze byly získány v okr. archivu Vyškov tyto informace:
Ruští legionáři
Přibylík František
Beneš Alois
Procházka Alois
Navrátil František

*31. 5. 1894
* 1. 1. 1891
*28. 11. 1885
*30. 8. 1892

Medlovice 53
Medlovice 40
Medlovice (Vídeň)
Medlovice 15

(mobilizován)
15. 11. 1914
1. 8. 1914
1. 8. 1914
1. 8. 1914

(zařazení v legii)
VI. – 12
11. pluk sibiřské arm.
VII. Kul.
I.

Italští legionáři
Řezáč Alois
* 3. 4. 1887 Medlovice (Vsetín) 1. 8. 1914
praporčík zdr. odděl.
Bubeník František * 27. 3. 1889 Ivanovice
?
31. Pluk
(Není uveden v kronice Medlovic v seznamu mobilizovaných.)
Přibylík František * 31. 5. 1894 Medlovice
První rak.-uherský útvar
- 14. zemský pěší pluk
Poslední - „ - 25. zemský pěší pluk
Zajat
- 18. 1. 1915 Gorlice
Přihlášen do legií
- Kozlov 12. 8. 1917
Sloužil v čs. legii v Rusku
První útvar
- 6. střelecký pluk
Konec v legiích - 4. 10. 1920
Demobilizován
Beneš Alois
* 1. 1. 1891
Poslední rak.-uherský útvar
Zajetí
Přihlášen do legií
Sloužil v čs. legii v Rusku
První útvar
Poslední útvar
Demobilizován
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- 14. zem.p.pl.
- Tomašov 10. 9. 1914
- Usť Kamenogorsk 20. 8. 1918
- 11. střelecký pluk
- Vladivostok

vojín

vojín
desátník

vojín

vojín
desátník
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Procházka Alois * 28. 11. 1875
První rak.-uherský útvar
Poslední
-„Zajetí
Do legií přihlášen
Do legií zařazen
Sloužil v čs. legiích v Rusku
První útvar
Poslední útvar
Konec v legiích
Demobilizován

Medlovice
- 17. prapor polních myslivců
- 2. prapor polních myslivců
- 15. 6. 1915 Nísko
- 16. 9. 1916 Oskol
- 29. 7. 1917
- 7. stř.pluk
- 7. stř.pluk
- 8. 11. 1920

Navrátil František * 30. 8. 1892 Medlovice
Poslední rak.-uherský útvar
- 16. zemský pěší pluk
Zajetí
- 1. 10. 1914 Komárov
Přihlášen do legií
- 9. 7. 1916 Kyjev
Zařazen do legií
- 9. 7. 1916
Sloužil u čs. legie v Rusku
První útvar
- záložní prapor
Konec v legiích - 1920 u 1. stř.pluku
Vrátil se do vlasti
Řezáč Alois
* 3. 4. 1887
Poslední rak.-uherský útvar
Zajat
Přihlášen do legií
Zařazen do legií
Sloužil v čs. legii v Italii
Konec v legiích
Demobilizován
Bubeník František * 27. 3. 1893
První rak.-uherský útvar
Zajetí
Přihlášen do legií
Sloužil v čs. legii v Italii
Poslední útvar
Demobilizován
42

vojín

vojín
desátník

desátník

vojín

Medlovice
- 8. pěší pluk
svobodník
- 16. 7. 1915 Doberdo
- 22. 3. 1918
- 25. 5. 1918 Padula
6. zdravotní oddělení jako svobodník až desátník
- 4. 12. 1919

- 14. zem.pěší pluk
- 29. 6. 1916
- 20. 2. 1918 Padula

vojín

- 31. p. pluk

vojín

Zpravodaj 2014

Medlovice v době 1. světové války
Vraťme se však do naší obce a podívejme se očima kronikáře, jaká zde byla
situace.
Někteří branci vrátili se choří obyčejně plicním neduhem, k němuž již před
mobilizací inklinovali a jemuž po návratu podlehli. Byli to:
Indra Karel
nar. 1880
Loubal Antonín nar. 1870
Navrátil František nar. 1892

ženatý, zedník č. 8
ženatý, tesař č. 5
svob., učitel č. 15

zemřel 13. 7. 1916
zemřel
?
zemřel 23. 1. 1921

Rok 1914
Aby bylo dostatek peněz na vedení války, byly upisovány občany válečné půjčky.
V Medlovicích upsána na

V. vál. půjčku občany
VI. vál. půjčku občany
k tomu obec
VII. vál. půjčku občany
k tomu obec

97 000,- K
50 000,- K
20 000,- K
76 000,- K
15 000,- K

Pro zajištění životních potřeb armády zavedl stát brzy po zahájení války vázané hospodářství, tj. zemědělec byl nucen všechnu sklizeň polní prodat státu
a stát pak dodával ze skladišť armádě a obyvatelstvu.
Requirovalo se obilí, dobytek hovězí, koně, sádlo, brambory.
Potajnu prodávalo se i přes zákony za ceny vyšší do měst.
Někteří zemědělci byli již tak vyčerpaní, že jim nezbylo ani na osev. Byli to
zejména ti, jimž vznikala mimořádná vydání hašením alkoholické věčné žízně.
Listopad 1914 – konají se měsíční soupisy obilí všeho druhu. Dochází k zatajování zásob. V obci bylo tou dobou jen 28 koní.

Rok 1915
Další soupisy obilí a zásob. K tomu jsou určeni učitelé a to vždy do cizí obce.
Do žní 1915 nebyl v ničem pociťován nedostatek. Ceny všech potřeb pozvolna
stoupaly. Dítky nadiktované texty o šetření jídlem předkládaly doma rodičům
k podepsání. V dubnu byl zjištěn přebytek 64 q obilí různého druhu. Vše bylo
určeno na vývoz z obce. Čelí se lichvě stanovením maximálních cen.
Zpravodaj 2014
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27. září provedena sbírka vlny a kaučuku ve prospěch vojska. Ve zdejší obci
byla sbírka dosti bohatá.
V srpnu státní správa zabavila všechnu letošní sklizeň žní, kterou rolníci vozí
do určených skladišť.
Na osobní potřebu určeno 32 dkg mouky na osobu a den, kterou si kupující
občané ve zdejším mlýně na lístek, vystavený starostou obce.
Měsíční dávka na osobu činí 9,6 kg mouky.
Platí se: 1 kg mouky pšeničné 0,64 K
žitné
0,50 K

před válkou 0,30 K
před válkou 0,24 K

Rok 1916
Zákonem se upravuje obchod s vejci.
Cítí se nedostatek pytlů. Stoupla jejich cena. Zavádí se proto jejich soupis.
Zákaz vývozu konzumních artiklů (semena, dobytek, výrobky z nich).
Překupnice, zejména z Brna skupují vejce, máslo, tvaroh, za ceny přemršťěné.
Ceny:

kůň
600 K
kráva
1500 K
kohout
18 K
koza
100 – 200 K
kůzle
24 K
vepřový dobytek - mrtvá váha

jindy 150 K
jindy 300 K
jindy

6K

6,80 K

Konán soupis ploch osevu na celém katastru. Každý zemědělec je povinen
vést sklizňové katastrové listy.
Výkaz zásob pro celou obec obsahoval tyto údaje:
Počet příslušníků obce
Z toho těžce pracujících
Počet koní
Počet hovězího dobytka
Počet vepřů
Kozy
Drůbež
Obděláno pozemků

311
229
46
191
147
66
1 322
297,3 ha

Učitelům škol svěřena requisice kovů (měď, mosaz, cín).
Zákaz výroby uzenářských výrobků a konzerv.
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Ceny obilí ze sklizně 1916 za 1 q:
Pšenice
38 K
Žito
31 K
Ječmen sladovnický
36 K
Ječmen krmný
32 K

oves
proso
hrách,čočka
vikev

30 K
28 K
55 K
26 K

Zvolena odhadní komise pro výpočet zásob ve složení: Havlík Jakub č. 11,
Hladký Tomáš č. 22, Knap Josef , řídící uč., Posolda Jan malorolník, Provazník
František č. 55 .
Odhad výnosu letošní úrody:
Pšenice
14 q z 1 ha
Žito
10,5 q
Ječmen
14-, q
Oves
11,- q
Proso
5,- q
Vyživovací dávky na osobu a den stanoveny takto:
Dítky
24 dkg
Dospělý člověk
30 dkg
Pracující na sklizni žňové 40 dkg
Vymílá se
80 %.
Bezzemkům stanoveno na osobu a den - 30 dkg a 20 dkg.
1. 8. 1916 dostavilo se do obce 15 objednaných vojínů na pomoc při sklizni.
Rolníci je živili ze svých zásob. Všichni pracovali dobře se znalostí těchto prací.
Část bramborové sklizně byla zabavena.
Ceny za maso:
Hovězí z předku I.
Hovězí zadní s přívažkem
Hovězí zadní bez přívažku
Hovězí II.
Telecí
Hovězí uzené syrové
Hovězí uzené vařené
Hovězí játra, plíce, srdce, slezina, ledvina

za 1 kg
8K
9K
10,8 K
7,6 K, 8,- K, 8,4 K
6,6 K
14,- K
18,- K
4,5 K

Výroba piva omezená nově na 30 – 40 % pro nedostatek ječného sladu.
Daň z piva zvýšena ze 3,4 K na 11,- K za 1 hl. Od 4. září zakázána výroba sladu.
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Podzimní práce provedeny s obtížemi pro nedostatek tažného dobytka.
V obci zrekvírováno dalších 40 ks hovězího dobytka.
Upraveno obchodování se sušenými švestkami a povidly.
Na dodávku pro Vídeň dodáno z obce 503 q brambor.

Rok 1917
V únoru proveden soupis a requisice obilí a moučných výrobků. K této akci
byla sčítacím komisařům k ruce vojenská hotovost. Zásoby byly různě ukrývány. Objevené zásoby byly konfiskovány bez náhrady.
V květnu byly requirovány dva větší zvony z medlovické kaple o váze 3 q.
Zůstal jen umíráček.
Na dobu V-VII 1917 konán soupis a requisice 12 % ks hovězího dobytka, což
činí v obci 24 kusů.
V obci je 75 dojnic, které zásobují mlékem 248 osob. Zbylých 62 osob odkázáno na nákup mléka.
V červenci konán nový soupis oseté plochy.
Na práce žňové opět získána vojenská pomoc.
Úředně bylo oznámeno, že od 1. 8. 1917 budou brambory zabaveny právě
tak, jako obilí. Brambory budou jen na lístky.
V srpnu úředně stanoveny ceny obilí takto:
Pšenice
40 K
Žito
40 K
Ječmen
37 K
Oves
36 K
Na žito a pšenici, dodanou do 15/11 vyplácena prémie 2 K.
Odhad sklizně v q po 1 ha:
Pšenice
15 q
Žito
11 q
Ječmen
10 q
Oves
6q
Pro žně pohoda.
Cena brambor: kulaté
43,5 K
rohlíčky 120,5 K
Pro katastrofální neúrodu píce se rolníci sami zbavují dobytka, aby jim neuhynul hladem.
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Demonstrace ve městech jsou na denním pořádku. Není omastek, obuvi,
hřebíků, nití, drátu, oděvních látek, piva, doutníků, masa, uhlí, petroleje, mléka,
mýdla, cukru, papíru atd. Kam jdete? Seženete tam něco? Jak drahá jsou vajíčka? Kolik kil bramborů bych mohl dostat za tabák?
Nebylo jiných zájmů, leč o žaludek. Žijeme bez radosti, bez úsměvu, odvykli
jsme teplu, domovům, kouzlu denních nálad.
Krásou stala se mnohým tenká skýva chleba bídné jakosti a tu a tam náhodou ulovený brambor.
Ceny v říjnu: Kukuřice
Proso
Hrách
Fazole
Čočka
Pohanka
Boby

38 K
40 K
80 K
80 K
120 K
40 K
60 K

Úpadek měny. Zelená desetikoruna prodává se za 24 K papírových.
Vedle nařízení c.k. politického úřadu ve Vyškově má se z obce vyvést ve
prospěch eráru 800 q brambor a ve prospěch města Vyškova 100 q brambor.
Po vykrytí této dodávky zbude obci 360 q této plodiny, což stačí sotva na jarní
sadbu. Pro nedostatečnou sklizeň byl ale sotva splněn vývoz pro Vyškov. Vývoz
pro erár odpadl úplně. Některé zboží jako koření, pepř, paprika, sůl, mizí z obchodů. Došlo i na zápalky.
V prosinci konán další soupis všech zemědělských a mlýnských produktů.
Ještě horší situace než s hovězím je s prasaty. Těch za chvíli nebude vůbec.

Rok 1918
Vyživovací dávka bude snížena. Na samozásobitele připadá týdně místo
2100 g obilí jen 1575 g. Na těžce pracující místo 2560 g jen 2100 g. Převedeno
na mouku rovná se tato dávce bezzemků.
V dubnu byla na celé Moravě provedena requisice obilí a mouky. Odebírají
se zásoby od 1. 5. do žní, prý jako záloha, která bude vrácena zpět. K provedení
requisice určeni opět učitelé. Ve zdejší obci nedostali ničeho, obdobně jako i na
jiných místech.
Denní listy píší: U nás stíhá jedna requsice druhou. Ale mluvte s kýmkoli, kdo
přijíždí ze Solnohrad a Horních Rakous, vojín nebo občan, každý vám řekne, že
tam rolník slovo requisice dosud nezná. Máslo je tam za 16 K - u nás za 50 K.
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Ceny:
1 kg hříbků
1 kg třešní
1 lt mléka
Pšenice
Žito
Proso

50 K
10 K
3,60 K
55 K
55 K
50 K

Červencové ceny:
1 kg másla
50 K
1 lt mléka
1,6 - 3,0 K
Vejce
0,7 K
1 kg brambor 2 – 3 K

Hrách
Čočka
Bob jedlý
Bob koňský
Oves
Pohanka

120 K
150 K
100 K
90 K
50 K
100 K

1 hlávka zelí
kedlubny
slepice
koza

4,8 K
po 0,8 K
40 - 50 K
600 - 700 K

Odhad výnosu sklizně:
Pšenice
8 q z 1 ha
Žito
6q
Ječmen
8q
Srpnové ceny:
Ceny chleba a mouky budou zvýšeny.
1 kg mouky na pečení
na 3 K
1 kg mouky k vaření
1,5 K
Čilá baťohová frekvence.
V Medlovicích je 61 hospodářských producentů. ( v M. Málk. 50, Orlovice 81,
Švábenice 211 producentů).
Ceny jablek: 1 kg jablka

tabulová I.
II.
Stolní
Užitková
Přepychová

Švestky tabulové

1,47 K
1,32 K
1,03 K
0,94 K
1,68 K
1,17 K

Průměrné výnosy obilí na Moravě:
Pšenice
8,1 q z 1 ha
Žito
6,9 q z 1 ha
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Medlovice v době 1. světové války
Říjen 1918
Národové všech států silně protestují proti dalšímu válčení. Očekává se blízký konec bojů a nové utváření Evropy.
Dne 28. října 1918 prohlášen v Praze Československý stát.
K podpisu příměří mezi státy Dohody a Rakousko-Uherskem došlo dne 3.
listopadu v 15.00 hodin u Padovy v severní Italii. Příměří s Německem pak podepsáno 11. 11. v 11.00 hod.
Rakousko-Uherské mocnářství ztratilo v této válce 1 milion 200 tisíc vojáků.
Z toho jenom těch českých bylo odhadem 180 tisíc. Medlovských občanů zůstalo na bojištích devět.
U příležitosti stého výročí vypuknutí této války věnujme jim tuto vzpomínku.
Ing. František Bednář

Sbor dobrovolných hasičů Medlovice
Sbor dobrovolných hasičů Medlovice má ke konci roku 2014 30 členů.
V minulých dvou letech jsme přijali nové členy, a tak se nám podařilo nejen obnovit členskou základnu, ale hlavním cílem bylo ji omladit.
V minulých dvou letech byla zásahová jednotka za podpory Jihomoravského kraje, který poskytl dotaci, vybavena jak výstrojí, tak výzbrojí.
Zásahová jednotka se účastní každoročně námětového cvičení v rámci okrsku
Švábenice, kde jsou členy obce Švábenice, Dětkovice, Medlovice, Moravské Málkovice, Orlovice, Chvalkovice na Hané a Ivanovice na Hané. Cvičení organizuje Hasičský záchranný sbor Brno.
V roce 2013 jsme se zúčastnili cvičení ve Švábenicích, kde se v lese hledala pohřešovaná osoba. V roce 2014 jsme se zúčastnili cvičení ve Chvalkovicích na Hané,
kde se prověřovalo přivedení vody do objektu zemědělského družstva pro případ požáru. Obou cvičení jsme se zdarem zúčastnili, ale tato cvičení ukážou na nedostatky
ve výstroji a výzbroji, kterou je třeba pořídit.
Jako nezbytné se ukázalo mít kvalitní baterie, minimálně dvě vysílačky, rukavice,
přilby a řádný oděv odpovídající předpisům. Jihomoravský kraj vypsal dotační program pro tyto zásahové jednotky, abychom mohli doplnit potřebnou výzbroj a výstroj.
Členové SDH Medlovice se účastní na pořádání kulturních a společenských akcí v
obci. Pořádali jsme ve spolupráci s ČSSD a obecním úřadem rybářskou soutěž pro děti.
V říjnu při velké vodě hlídali členové SDH most na Trávníku před možným vzpříčením plovoucích předmětů, hlavně velkých dřevěných částí.
V roce 2015 nás čeká výroční schůze, kde bude zvolen nový výbor, který určí
činnost SDH na další období.
Zpravodaj 2014
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Cvičení v Medlovicích
Již pátým rokem u nás v Medlovicích provozujeme cvičení, které se uchytilo
u žen, dívek a slečen různého věku. Každé úterý a čtvrtek od 18 do 19 hodin se
v našem kulturním domě scházíme na cvičení Step aerobiku.
Letos jsme, z důvodu velkého zájmu o Step aerobik, zrušili zumbu a zdravotní cvičení na balonech, abychom měli na toto cvičení více času. Náš step
navštěvuje i velká vlna přespolních cvičitelek z Moravských Prus, Moravských
Málkovic a Rybníčka. Přikládám fotografii, na které jsou hlavně tyto přespolní
dámy. Bohužel, v době focení měli místní moc práce s pečením cukroví a předvánočním úklidem, tak třeba příště 
Zveme všechny, kdo mají chuť se hýbat, aby si cvičení za námi došli vyzkoušet.
Těší se na Vás Nikola Vymazalová
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Občanské sdružení Medánek
Vážení občané, milí kamarádi,
i tento rok bychom Vás rádi seznámili s činností našeho občanského sdružení. Jak jsme předesílali minulý rok, snažíme se být nápomocni na všech akcích,
které se v naší vesnici dějí, snažíme se v rámci našich možností podílet se
kulturním životě obce, zajištovat je vlastními silami a nápady. Dále, pokud je to
v našich silách, pomáháme všem složkám, které zde fungují.
První velká akce letošního roku byly Ostatky, konané 8. 3. 2014. Ostatky
jsou jednou z neodmyslitelných a zábavných akcí pro všechny věkové skupiny.
Jako loňský tak i letošní masopustový průvod patřil spíše mladším generacím.
Jako malé překvapení jsme si připravili na večerní zábavu malou kulturní vložku
- pro starší generace nic nového, pro ty mladší možná trošku neznámou ukázku
spartakiádního cvičení na populární píseň Michala Davida - Poupata.
Další akcí bylo kácení máje, které připadalo na 31. 5. 2014. Protože byl tento
den výhradně v naší režii, rozhodli jsme se uspořádat takový malý koncert a
k začínajícímu létu nám zahrála Vážanská skupina COCK-TAIL, která na naše
krásné letní letovisko přilákala spíše mladší publikum, které se dle ohlasů bavilo
celou májou noc.
Naší poslední akcí letošního roku byla výsadba ovocných stromků. Po projednání s obecním úřadem jsme se rozhodli vysadit 25 ovocných stromků ve
strži za domem č. p. 55. Podle odrůd 5 jabloní, 14 slivoní, 2 třešně a 4 višně.
Požádali jsme o pomoc naše mladší vrstevníky, kteří by byli ochotni přidat ruku
k dílu a v sobotním větrném dopoledni nám přišli na pomoc.
Pro všechny zúčastněné bylo připraveno malé pohoštění.
Hodně zdraví a štěstí v novém roce všem občanům přeje
za Občanské sdružení Medánek Ondra Kavečka
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Honební společenství
Dovolte, abych navázal na článek z loňského Zpravodaje 2013, „ HODY
2014“ ve kterém jsem se zmínil o plánované akci myslivců v roce 2014 a to konat hodovou mši svatou za účasti trubačů na lesní rohy. Mše se za jejich účasti
konala a po skončení předvedli krátké vystoupení na prostranství před kaplí.
Bohuslav Klemsa
starosta obce

Uctění památky padlých v II. světové válce
Tak jako každoročně vzpomenul starosta
obce v relaci rozhlasem konec II. světové války
a věnoval vzpomínku padlým při osvobozování
naší obce. Mezi padlými je i náš občan František Slezáček.
Po skončení rozhlasové relace se konalo
položení věnce u památníku.
Jsme si vědomi, že stejné hrůzy přinesla
i I. světová válka a je třeba vzpomenout i tyto
padlé. Obecní úřad plánuje doplnění památníku o pietní desku se jmény účastníků I. světové
války.
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Mikulášská nadílka
5. prosinec je pro všechny děti a jejich rodiče zajímavé datum. V ulicích
vesnic i měst se objevují podivná stvoření, která nevídáme každý den - jsou to
Mikuláš, Andělé a sírou a sazemi načuchlí čerti. Zlobivým
dětem hrozí peklem a naloží
jim uhlí. Děti, které řeknou
pěknou básničku, dostanou
balíček se sladkostmi.
Jako v loňském, tak i v letošním roce, nadílku zajistili
členové Občanského sdružení Medánek. Balíčky pro děti
zabezpečil Obecní úřad Medlovice.
Za Občanské sdružení
Medánek Ondra Kavečka

Pečení perníčků
I letos jsme zachovali tradici pečení perníčků, které letos
připadlo na sobotu 29. 11. 2014, poslední den před adventem. Těsto již předem připravily členky kulturní komise, tak
pečení mohlo začít. Zájem a účast byla tak velká, že bylo
nutné ještě přidělat další těsto.
Po velkém úsilí a pracovním nasazení bylo vše v podvečer dopečeno, nazdobeno a uschováno do krabic, kde se
perníčky nechají nějaký čas odležet. Po té budou nabídnuty v rámci pohoštění u „Rozsvícení vánočního stromečku“
všem občanům, kteří se akce zúčastní.
Doufejme, že budou chutnat.
Letos vánoční stromeček rozsvítíme
v pátek 12. prosince, rozsvícení bude
spojeno s vypouštěním balónků s přáním k Ježíškovi. Tímto Vás všechny
zveme na rozsvícení, perníčky, vypouštění balónků a další atrakce.
Za kulturní komisi Obecního úřadu
Medlovice Jana Petlachová
Zpravodaj 2014
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Rozsvícení vánočního stromu

s vypouštěním balónků s přáním k Ježíškovi

Navzdory tomu, že už je půlka adventu za námi a v okolních vesnicích do
tmy září světýlka stromečků skoro dva týdny, tak i naši občané se dočkali v pátek 12. 12. 2014 „Rozsvěcení vánočního stromečku“.
Pozdější datum jsme zvolili z důvodu konání jiné akce, a to „Vypouštění
balónků s přáním k Ježíškovi“. Jednalo se o celorepublikovou akci, do které se
naše obec jako jedna z mála z okresu přihlásila. Dodržení daného data i hodiny
bylo podmínkou registrace. Smysl spočívá v tom, že v jednu chvíli si po celé
republice mohou děti vypustit svůj balónek s přáníčkem pro Ježíška k nebi.
Prostřednictvím Rádia Impuls jako hlavního mediálního partnera, byl dán pokyn
k slavnostnímu vypuštění balónků. To se stalo přesně v 15.15 hodin.
Poté následovalo kulturní pásmo dětí z mateřské a základní školy. Děti
přednesly vánoční scénku Jesličky, básničky s tématem Vánoc, děti z mateřinky si zahrály na ovečky a při zpívání koled se zapojili i někteří spoluobčané. Na
závěr se stromeček rozsvítil a s ním se rozzářily oči všech dětí i dospělých a
slavnostní atmosféra vykouzlila všem úsměv na tváři.
Účast byla hojná i přesto, že se akce konala v pracovní den odpoledne. K občerstvení byly všem nabídnuty perníčky, které děti
napekly a nazdobily před 14ti dny. Na zahřátí
posloužil čaj a výborný svařáček.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem,
kteří se na pořádání akce podíleli.
Za kulturní komisi Obecního úřadu Medlovice
Jana Petlachová
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Sbor dobrovolných hasičů Medlovice
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