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Slovo na úvod
Vážení spoluobčané, milá mládeži,
dostává se k Vám Zpravodaj za rok 2012. Pro
mě je to nejen milá povinnost, ale i čest, že Vás
mohu informovat o práci zastupitelstva a připravovaných záměrech obce.
Letošní zpravodaj je jubilejní, již desátý. Kalendáře se začaly vydávat od roku 2004.
V letošním jubilejním desátém čísle obecního
zpravodaje Vás také chceme informovat o práci zastupitelstva, pořádaných akcích kulturních,
sportovních, pro děti i dospělé, o průběhu a financování oprav a stavebních pracích na údržbě
a budování obecního majetku.
V říjnu jsme zvolili krajské zastupitelstvo. Účast
voličů vyjádřila malý zájem o dění v politice a rozhodla, kdo povede krajské úřady
další 4 roky.
V lednu příštího roku zvolíme prezidenta České republiky poprvé přímou volbou.
Ale nejdůležitější pro nás všechny zůstává to, že se opět přiblížily nejkrásnější svátky roku, svátky vánoční a přivítání nového roku 2013. Adventní čas jsme
zahájili rozsvícením vánočního stromu. Tady bych chtěl poděkovat Vám všem za
účast a organizaci.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem občanům naší obce a mládeži, kteří se jakoukoliv činností podílejí na životě obce.
Děkuji zastupitelům za jejich přístup a odvedenou práci, této funkci věnují svůj
volný čas po práci, paní ředitelce mateřské školy a jejím zaměstnancům, nejen za
péči o naše nejmenší občánky, ale i za spolupráci při pořádání akcí.
Chtěl bych také poděkovat za spolupráci společenským organizacím - Sboru
dobrovolných hasičů Medlovice a Honebnímu společenstvu Medlovice – Rybníček.
Závěrem mi dovolte popřát Vám všem spoluobčanům, mládeži, ale také rodákům obce, kteří již u nás nebydlí, ale stále se cítí být občany Medlovic a občanům,
kteří jsou mimo obec z důvodů, kdy to vyžaduje jejich povolání nebo zdravotní
důvody:
Jménem svým a jménem zastupitelů obce Vám přeji šťastné a spokojené prožití vánočních svátků v kruhu rodiny a dětem hodně dárků pod stromečkem.
Do nového roku 2013 Vám přeji pevné zdraví a hodně pracovních a osobních
úspěchů.
Bohuslav Klemsa
starosta obce
Zpravodaj 2012
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Informace obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Medlovice
starosta obce
Klemsa Bohuslav

ČSSD bez stranické příslušnosti

místostarosta obce
Zlámal Josef

ČSSD bez stranické příslušnosti

Předsedové výborů a komisí
kontrolní výbor
Petlachová Jana

ČSSD bez stranické příslušnosti

finanční výbor
Ing. Dvořáková Jana

ČSSD bez stranické příslušnosti

kulturní a sociální komise
Mgr. Suchomelová Tereza

ČSSD bez stranické příslušnosti

komise pro životní prostředí
Kavečka Štěpán

ČSSD bez stranické příslušnosti

bytová a požární komise
Petlach Jaroslav

ČSSD člen strany ČSSD

Informace o telefonních číslech
Obecní úřad Medlovice telefon: 517 365 390
517 365 505
e-mail: medlovice@quick.cz
Starosta obce

Klemsa Bohuslav
e-mail:

Místostarosta obce

Zlámal Josef
e-mail:
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517 365 505
602 303 195
medlovice@seznam.cz
517 365 390
731 744 566
medlovice@quick.cz
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Informace obecního úřadu
Účetní

Kavečková Hana
e-mail:

Mateřská škola Medlovice
Brázdilová Hana
e-mail:
Policie
Hasiči
Záchranka

517 365 390
602 303 146
medlovice@quick.cz
517 365 927
skolka.medlovice@tiscali.cz

158
150
155

Lékařská pohotovost 517 315 111
Webové stránky obce: www.medlovice.cz
- na těchto stránkách najdete veškeré dostupné údaje o naší obci (údaje, vyhlášky, usnesení zastupitelstva, rozpočet obce, fotogalerie, videa aj.) – stránky
se budou průběžně doplňovat
Ověřování podpisů a listin
Od 1. 1. 2008 je možné na obecním úřadě ověřování podpisů a listin.
Ověřování provádí p. Hana Kavečková v úřední dny.

Statistické údaje
V obci Medlovice žije v současné době:
počet obyvatel celkem
z toho: muži
ženy
děti do 15 let
průměrný věk
počet čísel popisných
občané v domovech důchodců
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154
173
54
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Společenská kronika
období leden 2012 – prosinec 2012
Narozené děti

Buček David

13. 2. 2012

Opustili nás navždy

Matějková Marie
Smutný Bohumil

11. 2. 2012
16. 5. 2012

Dožili se významných
životních jubileí
a
Judásková Jarmila
Cibulková Jindřiška
Šuráňová Marie
Š
Bábková Jaromíra
Vajčnerová Božena
Tichá Marie
Vojtková Ludmila
Nechvátalová Marie

80 let
82 let
85 let
86 let
86 let
88 let
89 let
91 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.

Posezení se seniory naší obce
V sobotu 7. ledna 2012 uspořádal Obecní úřad Medlovice již tradiční slavnostní posezení se seniory naší obce. Tentokrát se sice sešli v menším počtu,
než bývá v jiných ročnících zvykem, ale i tak byla dobrá a veselá nálada.
K tanci i poslechu zahrála kapela Kozlovka a samozřejmě zazněly nejrůznější lidové písně, které roztančily a rozezpívaly všechny přítomné.
V průběhu odpoledne vystoupil folklorní soubor Klebetníček, který si připravil
v čele s paní učitelkou Pachtovou pásmo krásných lidových písní, básní a tanců,
proložené vtipným a kouzelným hanáckým vyprávění paní učitelky Pachtové.
Program se vydařil a těšíme se zase na další ročník.
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Hospodaření obce Medlovice za rok 2011
Příjmy za rok 2011
Daňové příjmy
v tom: 1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1337
1341
1343
1361
1511

2.655.806,13 Kč
daň z příjmů FO ze závislé činnosti
493.755,34 Kč
daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti
15.130,16 Kč
daň z příjmů FO srážková
44.624,00 Kč
daň z příjmů právnických osob
361.432,79 Kč
daň z příjmů právnických osob za obec
119.130,00 Kč
daň z přidané hodnoty
1.104.300,00 Kč
odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu
1.357,00 Kč
poplatky za likvidaci komunálního odpadu
132.400,00 Kč
poplatek ze psů
6.852,00 Kč
poplatek za užívání veřejného prostranství
1.740,00 Kč
správní poplatky
3.110,00 Kč
daň z nemovitostí
371.974,84 Kč

Nedaňové příjmy
2.737.909,65 Kč
v tom: 2460 splátky půjček FRB od obyvatelstva
35.897,00 Kč
2321 stočné
31.388,00 Kč
3314 činnosti knihovnické
3.005,00 Kč
3341 hlášení místním rozhlasem
3.330,00 Kč
3392 příjmy z pronájmu – KD a poh.KD, náhrady energií, vratky,
DPH z PGRLF
1.265.597,00 Kč
3399 příjmy z kultury – příjmy -divadlo, ostatky, Den matek
25.995,00 Kč
3412 sportovní zařízení v majetku obce – příjem DPH z PGRLF
145.923,00 Kč
3421 volný čas dětí a mládeže - příjmy – dětský karneval, dětský
den, dary pro děti
12.891,00 Kč
3612 bytové hospodářství – pronájem bytů, zálohy, elektřina – spol.
prost.
220.889,00 Kč
3631 veřejné osvětlení – přeplatek zálohy na elektřinu
355,00 Kč
3632 pohřebnictví - hřbitovní poplatky - nájem hrobového místa
a kolumbária
1.422,00 Kč
3639 komun.služby – nájem obchodu, elektřina–obchod, nájem
pozemků, náhr.škody
98.398,00 Kč
3722 nájem popelnic z Respona občanům, odp.poh.,
dar od Respona, příspěvek Asekol
12.772,00 Kč
3723 příjmy z prodeje železného odpadu do Kovošrotu 2.280,00 Kč
Zpravodaj 2012
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Hospodaření obce Medlovice za rok 2011
3745
6171
6310

péče o vzhled obcí a veř. zeleň – prodej ovoce v sadu,
dar Nadace ČEZ-stromy
121.020,00 Kč
přijaté příspěvky – přeplatky záloh na energie OÚ, příjem
DPH z PGRLF
753.022,83 Kč
příjmy z finančních operací (úroky)
3.724,82 Kč

Kapitálové příjmy
v tom: 3639 příjmy z prodeje pozemků

5.088,00 Kč
5.088,00 Kč

Přijaté transfery
11.197.697,00 Kč
v tom: 4111 neinvestiční transfer na sčítání domů, lidu a bytů 2011
1.767,00 Kč
4112 neinvestiční transfer na činnost OÚ a MŠ – Jihomoravský kraj
94.900,00 Kč
4116 neinvestiční transfer na veřejně prospěšné práce – Úřad práce
357.519,00 Kč
4121 neinvestiční transfer od obce Rybníček na provoz MŠ
25.000,00 Kč
4122
neinvestiční transfer od JMK – na úroky z úvěrů
112.000,00 Kč
4213 investiční transfer ze státních fondů – SZIF – na rekonstr. OÚ,
10.466.511,00 Kč
KD,sportoviště
4222 investiční transfer od JMK – na stav. úpravu chodníku kolem
průtahu silnice
140.000,00 Kč
Příjmy celkem
Konsolidace příjmů
Příjmy celkem po konsolidaci

16.596.500,78 Kč
0,00 Kč
16.596.500,78 Kč

Výdaje za rok 2011
1014
2212
2219
2221
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deratizace kanalizační sítě obce
6.960,00 Kč
silnice – odměna + SP, ZP - údržba místních komunikací, oprava
MK - Trávník
8.878,00 Kč
ost. záležitosti poz. komunikací – stavební úpravy chodníku kolem
průtahu silnice
150.501,00 Kč
provoz veřejné silniční dopravy – dopravní obslužnost IDS JMK
16.450,00 Kč
Zpravodaj 2012

Hospodaření obce Medlovice za rok 2011
2321
3111
3113
3314
3326
3341
3349
3392

3399
3412
3421
3612

3631
3632
3635
3639

3721

odpadní vody – rozbory odpadních vod, oprava kanalizační vpusti
u č. 88
64.338,00 Kč
předškolní zařízení – MŠ – opravy v MŠ-výměna oken ve třídě, vývoz
jímky, pohoštění, dárky dětem, dotace od obce Medlovice, od obce
Rybníček – na provoz
318.242,00 Kč
základní školy – školné Ivanovice na Hané, Švábenice
163.741,00 Kč
knihovna – nákup knih, cestovné na školení knihovnice
2.406,90 Kč
obnova hodnot míst. významu – kaple – elektřina, kontrola, oprava has.
přístroje, oprava věžních hodin
1.608,20 Kč
rozhlas a televize – koncesionářské poplatky, OSA
1.759,00 Kč
ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – výtisk Zpravodaje obce
2010, 2011
19.146,00 Kč
zájmová činnost v kultuře – kulturní dům-energie,materiál,vybavení KD,
rekonstrukce budovy KD-vícepráce, tech.dozor, zpracování zadávací
ho řízení, žádosti o proplacení, poplatky za televizi v pohostinství KD OSA, Intergram, úroky z krátkod. půjčky-židle
342.912,34 Kč
ostatní záležitosti kultury – beseda se seniory, dary-jubilea, vítání občánků,
divadelní představení, ostatky, stavění, kácení máje, rodinná výsadba
stromů-pohoštění
52.955,00 Kč
sportovní zařízení v majetku obce-revize TV zařízení, rekonstrukce
hřiště- vícepráce, zpracování zadávacího řízení, žádosti o proplacení
63.543,20 Kč
volný čas dětí a mládeže – dětský karneval, dětský den, mikulášská
nadílka, čert.diskotéka
15.641,00 Kč
bytové hospodářství – elektřina–chodby bytové domy, vodné byty, vývoz
jímek, odhad bytu č.4/55, zajištění správy bytových domů Vyteza, opravy,
kontrola komínů, výměna vrat domu č. 11
79.140,20 Kč
veřejné osvětlení – elektřina veřejného osvětlení, oprava veřejného osvětlení
80.608,00 Kč
pohřebnictví – materiál, oprava hřbitovní zídky-podíl obce, vratka nájmu za kolumbárium
30.542,82 Kč
územní plánování – Změna č. 1 územního plánu obce 25.000,00 Kč
komunální služby a územní rozvoj – platy pracovníků VPP + SP, ZP,odměna brigádníkovi, nafta do multikáry, traktoru, plyn,elektřina-obchod, povinné
ručení-traktor, návěs, školení pracovníků, oprava malotraktoru, multikáry,
geometrické plány, tech.kontrola multikáry mikroregion, daň z převodu nemovitostí, znalecký posudek, vstupní prohlídky VPP
560.461,00 Kč
sběr a svoz nebezpečných odpadů – mobilní sběr, sběrné dvory
6.257,30 Kč
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Hospodaření obce Medlovice za rok 2011
3722
3745
4329
5512
6112
6171

6310
6320
6399
6402

sběr a svoz komunálních odpadů,sběrné dvory,kontejnery,nájem popelnic,pytle na odpad
134.314,70 Kč
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – odměny brigádníkovi + sociální,
zdravotní pojištění, materiál, nová sekačka, PHM, výsadba stromů –
alej, v sadu, opravy strojů
203.678,00 Kč
sociální péče a pomoc dětem a mládeži - Asociace Paprsek
1.000,00 Kč
požární ochrana – služby v oblasti požární ochrany, příspěvek SH
ČMS
2.368,40 Kč
zastupitelstva obcí – odměny + ZP, cestovné, mobilní telefony, registr
oznámení
413.870,40 Kč
činnost místní správy – nákup majetku, energie, služby, pojistné, opravy čalounění židlí,materiál, plat zaměstnance + SP, ZP, předplatné,
telefony, Internet, webové stránky, školení, služby pro OÚ, poštovné,
pohoštění, rekonstrukce budovy OÚ-zpracování zadávacího řízení, žádosti o proplacení, opravy, programové vybavení, členský příspěvek
SMO
644.430,72 Kč
finanční operace – úroky z úvěrů, poplatky za vedení úvěrů, sankce
KB, poplatky za vedení účtů – KB, FRB
268.378,18 Kč
pojištění funkčně nespecifikované – pojištění OÚ
17.733,00 Kč
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – daň z příjmů právnických
osob za obec
119.130,00 Kč
finanční vypořádání min.let-vrácení části dotací - vratka dotací-volby,
SLDB
6.450,60 Kč

Výdaje celkem
Konsolidace výdajů
Výdaje celkem po konsolidaci

3.822.444,96 Kč
0,00 Kč
3.822.444,96 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

16.596.500,78 Kč
3.822.444,96 Kč
+ 12.774.055,82 Kč

Podrobné rozúčtování příjmů a výdajů dle jednotlivých oddílů, paragrafů a položek je uvedeno ve výkazu Fin 2-12 M – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, který je k nahlédnutí na obecním úřadě v
úřední hodiny.
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Hospodaření obce Medlovice za rok 2011
Financování:
V roce 2011 byl splacen krátkodobý – překlenovací úvěr v plné výši –
12.474.413,10 Kč – položka 8114.
Od ledna 2011 Obec začala splácet dlouhodobý úvěr – za rok 2011 bylo splaceno 258.456,00 Kč – položka 8124 – konečný termín splatnosti je 25. 12. 2023.
V roce 2011 Obec přijala krátkodobou půjčku na zakoupení vybavení kulturního
domu – čalouněných židlí – ve výši 34.920,00 Kč.
V roce 2011 byla uhrazena jistina ve výši 20.464,16 Kč – položka 8114 + úroky.
Termín splatnosti je 15. 4. 2012.
Stavy na účtech k 31. 12. 2011:
231 0010 - Komerční banka
236 0120 - Fond rozvoje bydlení
245 0041 - Veřejná sbírka - hřbitov
245 0042 - Veřejná sbírka – povodně
Peněžní prostředky k 31. 12. 2011 celkem

292.877,19 Kč
64.507,20 Kč
6,80 Kč
0,39 Kč
357.391,58 Kč

Pohledávky OÚ k 31. 12. 2011:
- zálohové faktury JM Plynárenská
- zálohové faktury E-ON
- zálohové faktury na tisk OÚ
- neuhrazené nájemné
- neuhrazená faktura - hlášení rozhlasem
Pohledávky OÚ k 31. 12. 2011

37.170,00 Kč
129.100,00 Kč
329,00 Kč
29.468,00 Kč
60,00 Kč
196.127,00 Kč

Pohledávky k 31. 12. 2011 - Fond rozvoje bydlení:
půjčky poskytnuté občanům z Fondu rozvoje bydlení, z toho:
- půjčky občanům z FRB - jistina
- půjčky občanům z FRB – úroky
Pohledávky k 31. 12. 2011 – Fond rozvoje bydlení - celkem
Pohledávky obce k 31. 12. 2011 celkem

39.477,00 Kč
1.383,20 Kč
40.860,20 Kč
236.987,20 Kč

Závazky k 31. 12. 2011:
- neuhrazené faktury
- zálohy na energie a služby – byty domu č. 55

101.676,75 Kč
9.979,00 Kč
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Hospodaření obce Medlovice za rok 2011
- mzdy za prosinec 2011
86.702,00 Kč
- daň z příjmů za rok 2011 – OÚ – hlavní činnost – předpis
91.390,00 Kč
- finanční prostředky na účtu veřejné sbírky na opravu místního hřbitova – po
úhradě faktury zůstal připsaný úrok za prosinec 2011
6,80 Kč
- finanční prostředky vybrané veřejnou sbírkou na povodně - zůstatek úroků po
odvodu finančních prostředků
0,39 Kč
- zákonné pojištění odpovědnosti za škodu Kooperativa na 1.Q 2012
683,00 Kč
- fond oprav – příspěvky vlastníka bytu č. 4/55
14.604,00 Kč
Závazky obce k 31. 12. 2011 celkem
Úvěrové účty k 31. 12. 2011:
- Krátkodobý úvěr
- Dlouhodobý úvěr

305.041,94 Kč
0,00 Kč

Krátkodobé půjčky:
- Jiné krátkodobé půjčky

splacen 23. 2. 2011
3.101.544,00 Kč
14.455,84 Kč

Finanční vypořádání dotací za rok 2011
Bylo provedeno finanční vypořádání dotací:
- dotace na přípravu sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 - UZ 98005:
poskytnuto
1.767,00 Kč
vyčerpáno
0,00 Kč
vratka
1.767,00 Kč
– převedeno na účet Krajského úřadu JMK dne 30. 1. 2012
- dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje:
Program rozvoje venkova – ÚZ 00617:
– na úhradu úroků z úvěrů:
poskytnuto
vyčerpáno

112.000,00 Kč
112.000,00 Kč

Jihomoravský kraj – ÚZ 00221:
- na akci Stavební úprava chodníků kolem průtahu silnice III/4284:
poskytnuto
140.000,00 Kč
vyčerpáno
140.000,00 Kč
Státní zemědělský intervenční fond
- na akci Rekonstrukce obecního úřadu, kulturního domu a sportoviště v
Medlovicích
poskytnuto SZIF – příspěvek EU
7.849.883,00 Kč
ÚZ 89514
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vyčerpáno
poskytnuto SZIF – národní zdroje
vyčerpáno
poskytnuto SZIF – PGRLF - DPH
vyčerpáno

7.849.883,00 Kč
2.616.628,00 Kč
2.616.628,00 Kč
2.092.590,00 Kč
2.092.590,00 Kč

ÚZ 89513

V roce 2008 byla zahájena veřejná sbírka na opravu místního hřbitova, vyhlášená na dobu od 25. 10. 2008 do 26. 9. 2011. Celkem bylo vybráno včetně
úroků 43.717,18 Kč. Oprava místního hřbitova – oprava hřbitovní zídky – byla
provedena v roce 2011. Dne 15. 12. 2011 byla vyčerpána celá částka z účtu veřejné sbírky na financování této akce. Zbývající část doplatila Obec z vlastních
prostředků. Na tomto účtu byl připsán k 31. 12. 2011 ještě úrok ve výši 6,80 Kč.
V roce 2010 byla uspořádána veřejná sbírka na pomoc obci postižené povodní
– Obci Troubky – vyhlášena na dobu od 28. 5. 2010 do 30. 6. 2010 – bylo celkem vybráno 6.000,00 Kč – bylo převedeno Obci Troubky.
Na tomto účtu zůstává částka připsaného úroku ve výši 0,39 Kč, kterou KB připsala po odeslání vybrané částky.
Veřejné sbírky mají svůj samostatný bankovní účet a samostatnou pokladnu.
Příjmy veřejné sbírky jsou všechny finanční prostředky vybrané od přispěvatelů
a úroky z účtu. Veškeré poplatky související s vedením účtů hradí obec ze svého rozpočtu ze svého účtu.

Příspěvková organizace – Mateřská škola Medlovice
hospodaření za rok 2011
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. V roce 2011 činila dotace na provoz od
Obce Medlovice 242.000,- Kč, od Obce Rybníček 25.000,- Kč.
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2011 byl 0,00 Kč.
Zastupitelstvo obce Medlovice schválilo na svém 12. zasedání dne 23. 4. 2012
hospodářský výsledek Mateřské školy Medlovice za rok 2011 ve výši 0,00 Kč.
Výše rezervního fondu k 31. 12. 2011 činí 14.621,91 Kč.
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Život mateřské školy ve školním roce 2011 -2012
V tomto školním roce navštěvovalo školu 24 dětí z obcí Medlovice, Rybníček a
Moravské Málkovice. Převažovali chlapci, jejichž počet byl 15.
Naše působení při výchovně vzdělávací práci se odvíjelo od nově vytvořeného
školního vzdělávacího programu pod názvem ,,Cestujeme letem, světem.“ S tímto
názvem koresponduje i dekorativní výzdoba školy. Jednotlivé stěny představují prostředí lesa, moře, džungle, Vesmíru apod. Výchovně vzdělávací projekt přináší dětem
zkušenosti, poznatky a praktické dovednosti z různých oblastí života. Směřujeme k
tomu, aby děti dosáhly dovedností prospěšných tělesnému, duševnímu a sociálnímu
zdraví. Tato snaha se odráží v naší každodenní práci, jejíž součástí byla spolupráce s
Hvězdárnou Vyškov, kde jsme navštěvovali pořady o Vesmíru. V rámci proměnlivosti
a vývoje života naší planety jsme uspořádali výlet za pravěkými zvířaty do Dinoparku.
Velmi oblíbené byly u dětí vycházky k oboře s muflony a pěší výlet k rybníku.
V kulturní oblasti se děti těšily z návštěv pohádkových divadelních představení LD
Radost v Brně a hostujících divadelních společností v naší mateřské škole. U rodičů i
dětí jsou oblíbené besídky – ať již vánoční, k Svátku matek, či při loučení se školním
rokem a předškoláky. V tomto roce jsme také uspořádali tvořivé dílničky pro děti a
jejich rodiče, a to u příležitosti Mikuláše a Velikonoc. Dle ohlasu rodičů i dětí budeme
v těchto aktivitách pokračovat i v roce následujícím. Připravili jsme také dvě pódiová
vystoupení v místním kulturním domě - na besedu se seniory a ke Svátku matek.
Během celého školního roku měly děti možnost navštěvovat kroužek zobcové
flétny.
V jarních měsících jsme absolvovali kurz předplaveckého výcviku v Aquaparku
Vyškov. Nechyběl ani maškarní karneval a oslava Dne dětí s tradičním ,,hledáním
pokladu.“
Pro bezpečný a radostný pobyt dětí v naší mateřské škole je třeba zajistit také
materiální podmínky a vhodné vybavení. Ty financuje zřizovatel školy, tedy Obec
Medlovice.
V tomto školním roce byly instalovány nové záchodové mísy na WC dětí, opravena byla zídka před mateřskou školou a podezdívka budovy. Uskutečnila se výměna
vchodových dveří a sklepních okének. V zádveří školy byla položena dlažba. Z důvodu bezpečnosti byly vybudovány nové schody na školní zahradu. Nemalé finanční
prostředky byly vynaloženy na pravidelné revize a údržbu veškerého vybavení. S
drobnými opravami nám také pomáhají rodiče. Zejména panu Radimu Šenkovi patří
velký dík za stolařské práce, které pro nás provádí vždy ochotně již několik let.
To, co se v dětství naučíme, v nás přetrvává do dospělosti. Intenzivnější, rychlejší a trvalejší je učení nápodobou. Ať chceme, či ne, naše chování je vždy pro děti
vzorem, jež se snaží napodobit. Proto by mělo být naší snahou jim takové mravní a
morální hodnoty, k nimž se v budoucnu budeme hrdě hlásit.
Hana Brázdilová
ředitelka mateřské školy
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Mateřská škola
Každý rok se snažíme investovat do oprav budovy mateřské školy nad rámec finanční částky, kterou investujeme na zajištění provozu pro potřeby mateřské školy.
V letošním roce jsme vyměnili vstupní dveře, ventilační okýnka do sklepa a
okno do chodby ze zadní strany. Tyto práce provedla firma PB Plast Vyškov a
cena těchto prací byla 52.000,- Kč.
Dále jsme zajistili vlastním pracovníkem opravu zídky před budovou, průčelí
budovy a nové zaústění okapů do kanalizace. V zadní části jsme zbudovali
nové schody na dvůr.
V letošním roce jsme obdrželi finanční příspěvek na provoz MŠ od Obce
Rybníček 30.000,- Kč.
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Historie obce
Ve „Zpravodajích“ minulých let jsme se Vám snažili přiblížit historii obce
Medlovice z doby více než před sto lety. Byla to fakta a události dávno zapomenuté, které dnes již nemají živých pamětníků. To málo co z nich zbylo,
leží zapomenuto skryté v archivech a čeká na to, až je vytrvalý badatel objeví, aby přinesl současníkům zprávu o tom, kteří lidé a jak žili v dávných
stoletích.
Tentokrát si ale připomeneme dobu mnohem bližší. Podívejme se na některé
události, které zaznamenali naši kronikáři o dění v obci od počátku 20. století.
Bude to i doba, jejíž pamětníci dosud žijí mezi námi a možná užasnete nad tím,
co všechno jsme již zapomněli. V tomto krátkém článku nelze vypsat všechno.
Připomeňme si alespoň některé události, které zaujaly kronikáře. Věřím, že zaujmou i Vás.
1914 - Začala první světová válka
Do pole muselo odejít z obce 83 mužů od 18 do 50 let
Devět z nich zde položilo svůj život. Připomeňme si jejich
zapomenutá jména:
Beneš Jakub
čeledín
č. p. 40
Bubeník Jan
čeledín
č. p. 84
Havlík František rolnický syn
č. p. 70
padl 15. 1. 1918 na Italské frontě
Johanezr Jan
zedník
č. p. 23
padl 26. 1. 1916 v Srbsku
Navrátil Antonín syn domkaře
č. p. 57
Procházka Jan
rolník
č. p. 14
Reška František
klempíř
č. p. 42
Zahradníček Antonín
nádeník
č. p. 86
Zahradníček František nádeník
č. p. 68
- Ruští legionáři:
Přibylík František
Beneš Alois
Procházka Alois
Navrátil František
- Italští legionáři:
Řezáč Alois
Bubeník František
18

rolnický syn
pokrývač
knoflíkář
učitel

č. p. 53
č. p. 40
č. p. 15

účetní

Zpravodaj 2012

Historie obce
- Až neskutečné strádání obyvatel
obce popisuje podrobně v kronice
pan řídící Knap.
Foto poskytl p. Petr Dřímal
1929 - Konána slavnost svěcení nových zvonů na kostele v Medlovicích.
Tyto zvony nahradily zvony zabavené za první světové války.
Současný zvon

1930
1934

1935

1936

Konzoly, na nichž byly zavěšeny
původní zvony

- Vyzdívá se vodní stružka vedoucí obcí.
- Byla vydlážděna cesta od potoka k Procházkovému na Trávníku
- Zastupitelstvo schválilo vydláždění cesty až po Kraplovu
zahrádku.
- Byl napřímen potok pode mlýnem od mostu směrem k Ivanovicím
- Prodlouženo elektrické vedení
na Zápověď (dnes Vilky).
- Zasazena „ Švehlova lípa „
a postaven u ní památník s
plaketou Antonína Švehly na
obecním pozemku u silnice v
Drahách (před č. p. 91).
- Koupena motorová stříkačka „
Libuše „ o 35 HP za 22 500 Kčs.
K tomu předána jako protiúčet
stará ruční stříkačka.
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Historie obce
- Jakub Havlík nechal opravit
kapli včetně instalace věžních
hodin. Práce provedla firma
Alois Dvořák z Nouzky u Vyškova. Hodiny bily celé hodiny
na větší zvon, čtvrtě na zvon
menší.

Původní hodinový stroj se natahoval
ručně 24 otáček jednou za 24 hodin. V současné době je stroj natahován elektricky.
- Dláždila se cesta na Zápověď (Vilky) kolem zahrady pana řídícího
Knapa kamenem z Opatovic. Provedla firma J. Justan z Ivanovic.
- Postaveno stavidlo u mostu na Trávníku. Vznikla tak požární nádrž a
vydlážděné brodiště
pro koně.
1937

- Polovinu domku č. p. 72 koupil a opravil pekař Hanzlíček z Koryčan a
začal zde provozovat pekařskou živnost.

1938

- Zavedení telefonu odložilo obecní zastupitelstvo na pozdější dobu.
- Schváleno předání poštovny paní Marii Obořilové na č. p. 23
- Rolník na č. p. 48 Hladký Rudolf si zřizuje vodovod.
- Začala druhá světová válka
Mobilizace - 22. 5.
povoláni J. Štěpánek - čeledín u Hladkých
Oldřich Polách
František Šich

20
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Historie obce
23. 9. povoláni do zbraně všichni záložníci do 40 let
Večer 23. 9. po 22. hodině ve zprávách tiskové kanceláře byla vyhlášena mobilizace záložníků 40 let a mladších, jakož i koní přípřežných a
motorových vozidel.
1. 10. začalo německé vojsko obsazovat území našeho státu.
- Rozšířena radnice na č. p. 2 do dvora, čímž vznikl taneční sál
- Cestu na hřbitov kolem Fišerovy zahrádky až k bráně nechal upravit
Jakub Havlík, rolník na odpočinku
1939

- Vojáci naší armády byli propuštěni 31. 3. 1939
- 21. 7. odpoledne přijela do obce německá tajná státní policie a odvezla do
Brna k výslechu starostu Jana Matouška. Začátkem října byli dále odvezeni
- Zahradníček Jan, Krejčíř Jan, Seibert Karel, Bednář František, Bábek Jan
a Špaček Antonín. Po několikadenním výslechu byli propuštěni.

1941

- Zaveden telefon na Obecní úřad.
- Usneseno zřídit obecní kancelář na č. p. 75 p. Seibert

1942

- Usneseno pronajmouti místnost pro obecní kancelář od Aloise Zapletala č. p. 49.
- Schválena půjčka na zřízení telefonní linky pro obec.

1944 – 1945 Na nucené práce muselo z obce
nastoupit 29 osob. Z toho 7 mimo
území ČSR a 22 na území ČSR.
Všichni se po osvobození vrátili zpět.
1945

- 29. 4. byla osvobozena obec. Přitom bylo zabito 5 vojáků německých,
4 vojáci ruští a jeden občan Medlovic
- Slezáček František č. p. 69

1946

- Schválena koupě mlékárny (č. p. 12)
od mlékařského družstva Švábenice
pro MNV Medlovice za 20 000 Kčs

1947

- Rozhodnuto postavit Kulturní dům
na č.p. 12.
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č. p. 11

č. p. 12

Dvůr č. p. 12 před zahájením
prací na stavbě kulturního domu.
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1947

- Odhlasováno zřízení rozhlasu.

1949

- Zakládáno Jednotné zemědělské družstvo Medlovice.

1950

- Zrušena poštovna
- Schválen plán nového uspořádání hřbitova, vypracovaný p. Kolaříkem Stanislavem.
- Byla asfaltována silnice přes celou ves.
- Soukromé podnikání v živnostech je zlikvidováno.
- Adaptován kravín na č. p. 47 a 48.

1951

- Pro adaptaci vybrán chlév na č. p. 53 pro mladý dobytek a žír.
- Od 15. 5. má být otevřen zemědělský útulek s 18 dětmi. Pěstounka slečna M. Novotná, Švábenice
- Určeny skladovací prostory na č. p. 18, 19, 48, 53

1952

- Započato s adaptací stájí na č. p. 11
- Č. p. 12 mlékárna bude dáno do užívání JZD.
- Schváleno zřízení telefonu pro JZD.
- Ujednáno postavit v sadě kurník na chov drůbeže.
- Další adaptace stájí na č. p.11 a 12

1953

- Navrženo rozšířit prodejnu potravin na č. p. 11
- počátkem roku převzata usedlost č. p. 55 pana Františka Provazníčka.

1954

- Rozhodnuto odprodat obecní domek č. 78 manželům Rubíčkovým a
Emilii Doupovcové
- Schválen plán výstavby střediska JZD v lokalitě na „Předním Širokým„.
(Od tohoto roku začaly být postupně budovány hospodářské budovy na
tomto středisku).

1955

- Končí užívání stájí na č. p. 11.

1956

- Povolena stavba transformační
stanice

Transformátor u bývalé požární zbrojnice, dnes
u plynové regulační stanice v parčíku u č. p. 55
22
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1957

- JZD kupuje nákladní auto P – V3S.

1959

- Zakoupena rozhlasová ústředna na MNV
- Počet domů byl 111, obyvatel 372
- Zemědělský útulek bude od 1. 5. 1959 ve mlýně
- Vysázeny topoly kolem potoka od Michalové zmole po mlýn a kolem
provozní plochy

1960

- Předán mlýn do používání JZD
- Vyvlastnění č. p. 11 a
předání do vlastnictví
JZD.
- Ve škole byl zřízen
vodovod.
Mlýn - foto z roku 1959.
Foto získáno od p. Klevety z Nemojan.

1962

- Postavena nová požární zbrojnice na č. p. 12.

1963

- Schváleno sloučení JZD Medlovice a Rybníček.

1964

- Sloučeny obce Medlovice a Rybníček.
- Započato s bouráním
staveb pro výstavbu
Kulturního domu na č.
p. 12.
- Usneseno přestěhovat kancelář MNV na č.
p. 12.
- Opraveny schody u
kaple.

1965

- Po hrobníkovi Usnulovi přebírá tuto práci p. Čtvrtníček Jan z Rybníčka.
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Historie obce
- Večer na 1. máje
byl odhalen pomník
Rudé armády v parčíku naproti č. p. 23.
1966

- Rozšiřování silnice u
č. p. 55.
- Vyřazeno pásové
požární vozidlo.

1967

- Vybudována autobusová čekárna u
mlýna.
- Položena kanalizace od č. p. 72 do potoka před mlýnem.
- Předán domek č. p. 82 od Dvořákové Marie státu (MNV).

1968

- Vykoupení domu č. p. 35 - Jarmila Závodná
- Následná demolice domků č. p. 35 a 82.
- Rozhodnuto vykoupit třetinový podíl usedlosti č. p. 11 a následně ji
upravit na zemědělský útulek.

1969

- Zrušena drůbežárna v sadě.
Budova
zrušené
drůbežárny v sadě.
Rok 2011.
Užívá
Myslivecké
sdružení
Medlovice – Rybníček jako
součást obory mufloní zvěře.

1970

24

- Zřízeno veřejné
osvětlení se zářivkami.
- Sčítání obyvatel : - domů 105 obyvatel 353
- bytů 116 z toho : - s koupelnou 60
- ústřední topení 7
- etážové topení 14
Zpravodaj 2012
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- vodovod 64
- motorky 35
- osobní auta 17
- televizory 91
- ledničky 74
- kuch. robot 13
- vysavače 52
1971

- Vybudována požární nádrž u potoka naproti střediska JZD.
- Předsedou MNV zvolen Barabáš Alois

1972

- Pořízeno ústřední topení ve škole Medlovice
- Sokol buduje za Kulturním domem nové hřiště.

1973

- Zřízena veřejná telefonní hovorna na č. p. 25 - Bohumil Dřímal
- V obci bylo 8 společenských organizací, a to:
- Český červený kříž
- Myslivecké sdružení
- Svaz Československo – Sovětského přátelství
- Socialistický svaz mládeže
- Tělovýchovná jednota Sokol
- Český svaz žen
- ČS požární organizace
- Dále zde byla jediná politická organizace - Komunistická strana Československa
- Ve škole bylo 29 žáků, ředitelem školy byl Fryč Ladislav z Kozlan

1974

- Sloučeno JZD Medlovice – Rybníček + Švábenice + Dětkovice v jeden celek s názvem JZD Pokrok Švábenice
- Zavezena úvozová cesta u hřbitova
- Zbořena stará požární zbrojnice u č. p. 55
- Výstavba veřejného vodovodu
- Rozšíření hřbitova
- Asfaltování cesty ke hřbitovu

1975

- Pokračuje stavba sušičky a míchárny krmiv
- V budově č. p. 48 zřízena svazácká klubovna

1976

- Budován vodovod a vodojem pro obec Medlovice
- Předsedou MNV zvolen Bujko František
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1977

- Demolice hospodářských budov na dvoře školy v Medlovicích
- Vybudována točna na Vilkách

1978

- Započato vyvážení tuhého domovního odpadu

1978

- Ukončeno vyučování ve škole v Medlovicích
- Pokračovalo slučování družstev. Sloučením 14 obcí vzniklo JZD
VŘSR se sídlem v Ivanovicích o rozloze cca 7 000 ha s počtem 2 000
pracovníků.

1985

- Započato s budováním hlavního vedení plynu v rámci akce plynofikace obce Medlovice. Přípojky byly budovány od roku 1986.

1986

- Integrace MNV Medlovice s MNV Ivanovice

V této době končí zápisy v kronikách obce Medlovice.
Historické údaje z kronik a archivních materiálů připravil p. Ing. František Bednář
Fotografie – archiv p. Bohuslav Klemsa

Tříkrálová sbírka
I letos proběhla v naší
obci Tříkrálová sbírka,
pořádaná Oblastní
charitou Vyškov za
spolupráce obecního
úřadu, který zajišťuje
sbírku v obci.
V letošním roce se
vybralo celkem 7.097,Kč.
Za poskytnuté příspěvky děkujeme.
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Vítaní občánků
I v letošním roce jsme přivítali do naší obce nové občánky. Tímto slavnostním obřadem chceme popřát rodičům a jejich dětem hodně zdraví a štěstí do dalšího života.
V letošním roce, tedy v roce 2012 jsme přivítali 2 děti. První obřad se konal hned
na začátku nového roku a to v neděli 15. ledna v zasedací síni Obecního úřadu v
Medlovicích, kdy byla v 10 hodin přivítána Eliška Plotěná. Dále potom 24. června
taktéž v 10 hodin to byl Davídek Buček.
Všechny děti dostaly na památku zlatý přívěsek se svým znamením, pamětní
knížku a plyšovou hračku. V závěru se
rodiče a všichni přítomní podepsali do
pamětní knihy.
K slavnostní atmosféře přispěly svými básněmi a písněmi žákyně základní
školy sMarie Koudelková, Petra Koudelková a Petra Nejedlíková.
Novým občánkům i jejich rodičům bychom chtěli popřát, aby se jim spokojeně
a šťastně žilo v naší obci, která je teď už
i jejich.
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Divadelní představení
Již se stalo tradicí vystoupení
ochotnického divadla z Krásenska.
I v letošním roce převedli své
divadelní umění a nadšení pobavit publikum svojí hrou. V sobotu
21. ledna 2012 sehráli divadelní
komedii s názvem „Přes přísný
zákaz dotýká se sněhu“.
Ocenění zaslouží nejen za

perfektní výkony, ale hlavně bychom měli ocenit, že jejich snaha
pobavit publikum je na úkor jejich
volného času, mnohdy i na úkor
rodiny.
V příštím roce je uvítáme v
naší obci v sobotu 19. ledna 2013.
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Dětský karneval
V sobotu 4. února proběhl v kulturním domě v Medlovicích dětský karneval.
Celý byl provázán tématem moře, lodí a pirátské posádky. Parta bezvadných
lidí z Domu dětí a mládeže Vyškov nám zajistila nabitý program plný pirátských
her a soutěží.
Do kulturního domu za námi přišlo 27 dětí v rozličných maskách. Všechny
nadšeně plnily zadané úkoly pro jednotlivce, ale i soutěže v týmu. Pomáhaly
si, fandily si navzájem a byly nadšené
z každé další hry. Na závěr jsme vyhodnotili nejkrásnější masky, ale jak to bývá
u nás zvykem, nikdo neodešel s prázdnýma rukama a každý si odnesl něco

dobrého na zub a vylovil si nějaký ten poklad z pirátské truhly.
Během programu
měli všichni možnost
nechat si namalovat
jakýkoliv barevný ornament na obličej.
Občerstvení bylo zajištěno v místním pohostinství. Malí i velcí
se vraceli domů spokojení z příjemně stráveného odpoledne.
Zpravodaj 2012
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Ostatky
Nebylo by to ani ono, kdyby se jako každý rok nekonaly v naší obci tradiční
Ostatky. I v roce 2012 tomu nebylo jinak, a to konkrétně v sobotu 25. února.
Počasí nám skutečně přálo. Nádherně svítilo sluníčko a bylo až jarní teplo.
V 9 hodin jsme si dali sraz v místním pohostinství, abychom ještě doladili detaily na svých maskách. V 10 hodin bylo naplánováno, že vyrazíme do ulic. Nervózně jsme očekávali příjezd dechové hudby Rozmarýnka. Chlapci nám trošku
zabloudili, ale nakonec jsme se jich přece jen dočkali a mohli jsme jít.
Nejprve jsme šli k panu starostovi, abychom si od něj vyzvedli ostatkové právo. Jakmile bylo právo naše, mohla začít ta pravá masopustní veselice. Téměř
u každého domu se podávaly tradiční koblížky a slivovička tekla proudem.
Večer se akce přesunula do kulturního domu, kde nám k tanci a poslechu zahrála skupina Impuls a proběhlo také losování tomboly. Vše se událo v příjemné
atmosféře a už se všichni těšíme na další ročník.
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Velikonoční zábava
V sobotu 7. dubna 2012 uspořádala kulturní komise při Obecním úřadu Medlovice Velikonoční zábavu. Od 18 hodin začal hrát Martin Pavelka alias DJ Kvak
pro děti a od 20 hodin pro dospělé tanečníky a tanečnice.
Dětí nepřišlo mnoho, ale zato i ta hrstka, která se dostavila, to na parketu
roztočila. I s dospělými to ze začátku nevypadalo nijak valně, ale od 22 hodin
se do sálu nahrnulo na 60 zúčastněných a nakonec byla akce velmi vydařená.
Tančilo se až do brzkých ranních hodin.

Pálení čarodejnic
Současně se stavěním máje jsme uspořádali také pálení čarodějnic. Hned po
postavení máje jsme přešli na hřiště za kulturním domem, konkrétně za tenisový
kurt, kde již bylo připraveno ohniště i dřevo k samotnému aktu upálení ošklivé čarodějnice. Jediné, co nám ještě chybělo, byla čarodějnice samotná.
Sešla se zde spousta šikovných dětí, která si tento objekt jednoduše vyrobila.
Na dřevěný kříž jsme namotali slámu, čarodějnici jsme oblékli do starých hadrů a
namalovali jí hrůzostrašný obličej. Poté byla slavnostně spálena na rozdělaném
ohni.
V rámci pálení čarodějnic byla vyhlášena soutěž o vlastnoručně vyrobenou čarodějnici. Děti přinesly opravdu krásné výrobky, a proto si každý vysloužil sladkou
odměnu. Vše jsme slavnostně završili opékáním špekáčků a posezením u ohně.
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Stavění a kácení máje
Každoročně přetrvává v naší obci tradice stavění máje. V pátek 27. dubna
jsme se vydali do lesa vybrat ten nejkrásnější strom, který bude zdobit naši vesnici. Spolu s našimi silnými muži jsme dorazili do Švábenic k dubu, kde se strom
uřezal a naložil na nákladní auto. Měřil 22 metrů a dokonce jsme museli na křižovatce sundat značku stop, abychom vůbec projeli. Vše se zvládlo na jedničku, na
místě jsme máj očistili od kůry a nazdobili.
Máj byla připravena k postavení a to vše se uskutečnilo v pondělí 30. dubna.
Májka se u nás nestaví ručně už mnoho let, protože to není možné kvůli drátům
vysokého napětí. Každoročně tedy přijíždí jeřáb, který nám v našem snažení
pomáhá. Vše se podařilo a májka stála
na svém místě celý měsíc květen.
Po měsíci bylo zase naší povinností máj sundat a samozřejmě řádně
oslavit, že zůstala celá a nikdo nám ji
neukradl. Akce proběhla 2. června na
letovisku u kulturního domu, kde bylo
připraveno občerstvení ve formě grilovaných dobrot, ale také příjemné posezení s hudbou. Střídalo se duo muzikantů s harmonikou a ozembuchem
a samozřejmě nechyběl všemi oblíbený DJ Kvak. Vše jsme řádně slavili až
do ranních hodin.

Zpravodaj 2012
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Stavění a kácení máje

34

Zpravodaj 2012

Den matek
Již druhým rokem jsme zavedli v naší obci tradici oslavy nejkrásnějšího svátku
v roce, a to svátku všech maminek. Spolu s dětmi jsme se již od začátku dubna začali
scházet v kulturním domě na pravidelných zkouškách. Dát dohromady celý program
je opravdu náročné, ale nám se to podařilo a mohli jsme svou dlouhodobou práci
prezentovat veřejnosti.
V neděli 13. května vypukla tato sláva naplno. Vše začalo v 15 hodin v kulturním
domě. Celý program zahájily děti z naší obce s pásmem básniček s tématem jara
a Velikonoc. Poté vystoupily děti
z Mateřské školy Medlovice. Dále
v téměř dvouhodinovém představení vystoupily děti s tanečními představeními různých stylů,
v programu se objevila spousta
básniček, písniček a na závěr
nechyběla tradiční pohádka s názvem Nezbedná pohádka o princezně Máně.
Všechny maminky, babičky
a tety dostaly dětmi
vlastnoručně vyrobené tulipánky. Měli jsme
velkou radost z hojné
účasti a těšíme se na
další takovouto příležitost, kdy budeme zase
moci ukázat, jaké talenty v nás jsou.
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Tanec v srdci, srdce v tanci
V pátek 22. června nám bylo ctí přivítat v naší obci vzácnou a početnou
návštěvu. Uskutečnilo se zde taneční vystoupení pod vedením Heleny Suchomelové. Velmi nás potěšil zájem o toto překrásné představení a byli jsme moc
rádi, že se sál zaplnil do posledního místečka.
Vše vypuklo něco málo po 19. hodině. Na podiu se vystřídala spousta tanečních žánrů od country přes irské až po moderní tance. Celým programem
provázela Tereza Suchomelová. Zaznělo i několik moderních písní.
Je velmi pozoruhodné, s jakým nadšením a elánem všichni zúčastnění
vystupovali. Celá tato akce byla jako generální
zkouška pro vystoupení této početně skupiny ve Vedoucí souboru
Španělsku, kde opravdu sklidili veliký úspěch. Tě- p. Helena Suchomelová
šíme se na další vystoupení.
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Rybářské závody pro děti
Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obecním úřadem a za podpory
Rybářského svazu Vyškov, uspořádali 7. července 2012 na Medlovském rybníku
rybářské závody pro děti.
Děti mohly lovit za doprovodu dospělé osoby a vylovené ryby si mohli odnést
domů. V případě ulovení dravé ryby obdržely jako prémii za úspěšný rybolov
velkého kapra a dravá ryba se vrátila vodě, kde má za úkol udržovat stavy plevelných ryb na požadované úrovni.
Rybaření se zúčastnil velký počet dětí za doprovodu někdy celých rodin od
tatínků po dědečky, kteří prožívali soutěž emotivně více než děti.
Děkujeme tímto Rybářskému svazu Vyškov, který daroval ceny do tomboly a
prémiové kapry, kteří se předávali místo ulovených dravých ryb a Pivovaru Vyškov, který poskytl občerstvení pro děti.
Děkujeme všem členům hasičského
sboru a dalším pořadatelům za pomoc při
přípravě soutěže a zajištění občerstvení.
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Sport
V sobotu 14. července 2012 uspořádali Lukáš a Ondřej Kavečkovi pod záštitou obecního úřadu na víceúčelovém hřišti turnaj v nohejbale. Turnaje se zúčastnilo 14 družstev.
Vítězi se stali Vojtěch Fňukal a Tomáš Kosek. Ceny pro vítěze věnovali Obec
Medlovice, Lukáš Kavečka a Pivovar Vyškov. Pro všechny, co se přišli podívat
a fandit svému družstvu, bylo připraveno pohoštění.

Na fotografiích je
zahájení soutěže, snímek ze hřiště, předání
cen vítězům a závěrečné posezení.
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Dětský den – Medlovský rychlík
V sobotu 25. srpna 2012 uspořádal Obecní úřad Medlovice dětský den, tentokrát v netradičním pojetí.
Sešli jsme se na letovisku u kulturního domu, kde odstartoval orientační běh
plný her, soutěží a úkolů pod názvem Medlovský rychlík. Trasa vedla přes hřiště
polem k rybníku přes točnu, Vilky, sadem a končila opět na letovisku. Zúčastnilo
se 35 dětí a vyhodnotili jsme vždy tři místa ve třech věkových kategoriích.
Po absolvování trasy si děti mohly vyrobit památeční tričko technikou tupování latexem přes šablonu a také chutné, veselé toasty.
V podvečer vystoupil silák Lukáš Daněk, který nám předvedl, jak jednoduché
je roztáhnout v zubech auto, nebo si omotat kolem krku kus železa.
Akce se velmi povedla a byla zakončena tancem a zpěvem na letovisku.
K tanci i poslechu nám tradičně zahrál Martin Pavelka alias DJ Kvak.
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Pohybové aktivity v Medlovicích
Již třetím rokem u nás v Medlovicích provozujeme taneční cvičení,
které se uchytilo u žen, dívek a slečen různého věku. Každé úterý od
19 do 20 hodin se v našem kulturním domě vlníme na rytmy různých
hudebních žánrů a zkoušíme taneční styly od latinskoamerických tanců,
přeš břišní tance až po aerobic a mnoho dalších.
Před dvěma lety nám přibylo zdravotní cvičení na balonech. To si oblíbily dámy v každém věku. Na balony se scházíme každý čtvrtek od
19 do 20 hodin v hojném počtu. Naše cvičitelky dělají velké pokroky. Již si mohly
vyzkoušet nejen základy cvičení, ale i aerobic vsedě a šikovně zvládají i obtížnější
akrobatické prvky. Všechny si na vlastní kůži vyzkoušely, že ač se může cvičení zprvu zdát obtížné, jde vše hravě zvládnout. Vše chce jen trochu trpělivosti a tréninku.
Proto zveme i ty co se bojí tohoto cvičení, aby přišli si s námi zacvičit. Možná budete
překvapené(í), co se dokážete naučit.
POZOR! Od září roku 2013 máme v plánu přidat nové cvičení. Jedná se o Step
aerobic. Step aerobik neboli step se stal v posledních letech jednou z nejrozšířenějších forem aerobního cvičení. Jedná se o vertikální trénink, kdy cvičenci překonávají
vystupováním na step a sestupováním zpět na podložku výškový rozdíl. Tím dochází
k podstatně jinému zatěžování svalstva dolní poloviny těla než u běžného aerobiku.
Step aerobik se vyvinul z rehabilitačního cvičení pro pacienty po operacích kolenního
kloubu.
Případní zájemci, kteří by se chtěli účastnit nového cvičení, musí jediné. Nahlásit
se do července roku 2013, aby se přes měsíc červenec a srpen mohly zhotovit tzv.
stepy (bedýnky na cvičení) a byly připravené na září, kdy se cvičení zahajuje. Nejlevnější stepy z plastu, se
dají sehnat za 500,- a
vy máte možnost si je
nechat vyrobit ze dřeva
za 300,-. Samozřejmě,
si step můžete donést
svůj, nebo si můžete
step objednat již v průběhu cvičení, ale musíte
počítat s tím, že výroba
nějaký ten týden trvá.
Tak neváhejte a
místo sezení u televize,
přijďte udělat něco pro
své zdraví!
Těší se na vás Nikola Vymazalová.
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Komplexní pozemkové úpravy
V obci Medlovice jsou komplexní pozemkové úpravy dokončené.
Schválené byly v dubnu roku 2011.
V současné době se připravuje realizace schválených společných zařízení.
Realizovat se budou ta společná zařízení, kterým jsme dali prioritu při projednávání a Pozemkový úřad je schválil.
Všechny práce jsou zajištěny jak projekčně tak finančně ve spolupráci s Pozemkovým úřadem Vyškov.
Jde o tyto projekty:
I. etapa
a) revitalizace potoka od mostu za č. p. 55 po most u Přestupního uzlu IDS
JMK
b) dosadba stromů a keřů v prostoru rybníka
c) svedení prameniště vody nad lesem směrem k Michalově zmole do tůně
u rybníka
d) výsadba interakčního prvku (bývalé Tři vrby)
- k dnešnímu dni je vydáno stavební povolení
- podepsána smlouva a přidělena finanční podpora
- v měsíci prosinec 2012 – leden 2013 vyhlásí Pozemkový úřad výběrové
řízení na dodavatele prací a vybere firmu, která provede práce
- realizace prací bude provedena v roce 2013
II. etapa
výstavba komunikací a mostů
1. komunikace od Památníku padlých k rybníku, kolem rybníka a napojí se
na místní komunikaci u č. p. 94
2. oprava mostu u rybníka
3. komunikace z části Vilky od č. p. 4 s napojením na komunikaci III / 4284
4. nový most za č. p. 55
- na tuto akci je pořízen projekt
- je vydáno stavební povolení
- o finanční zajištění se bude žádat v roce 2013
- zahájení prací je vázáno na přidělení dotací.
Na obrázcích jsou vyznačeny připravované akce.
Zpravodaj 2012
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Komplexní pozemkové úpravy
I. etapa
Obrázek vlevo - revitalizace potoka od mostu za č. p. 55 po most u
Přestupního uzlu, levá část břehu bude zpevněna kamenem, pravá bude
upravena na rozlivové území, vybudována tůň a v potoce budou zabudovány prahy, které zvýší dno potoka a bude provedena výsadba.
Obrázek vpravo – bude provedena dosadba u rybníka a vysázen interakční prvek – žlutý dílek
II. etapa
Třetí obrázek - je situační snímek - vedení komunikace kolem rybníka
zpět do obce a od části obce Vilky přes most za č. p. 55 ke komunikaci III.
třídy

Likvidace odpadu
Likvidace odpadu v naší obci je zajišťována firmou RESPONO a.s. Vyškov.
Obec zajišťuje likvidaci těchto odpadů:
1.) svoz komunálního odpadu
1x za 14 dní
2.) BIO odpad svoz
svoz 1x za 14 dní poplatek hradí Obec:
nádoba 240 l
8 ks
1.345,20 Kč / rok / nádobu
nádoba 700 l
4 ks
3.773,40 Kč / rok / nádobu
kontejner 14 m2
1 ks
399,00 Kč / tunu odpadu + náklady na dopravu - vyváží se dle potřeby
V letošním roce byl zahájen svoz BIO odpadu, v zimních měsících bude nadále
svoz 1x za 14 dní, v příštím roce bude svoz vyhodnocen a dle potřeb a připomínek
42
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Likvidace odpadu
upraven. V roce 2012 byla udělena sleva za třídění bioodpadu ve výši 399,00 Kč za
tunu vytříděného odpadu (ne z velkoobjemového kontejneru).
Pokud máte připomínky ke svozu, počtu a velikosti nádob, nahlaste toto na obecním úřadě. V příštím roce obec zajistí v blízkosti kontejneru na BIO odpad místo na
skládkování větších větví, které by byly rozdrceny na štěpky a dále použity.
3.) Kontejnery na plast + sklo + papír
kontejner na sběr plastů
3ks
ročně
kontejner na sběr skla čirého
2ks
ročně
kontejner na sběr skla barevného 2ks
ročně
kontejner na sběr papíru
2ks
ročně

6.509,40 Kč / rok / nádobu odvoz 52 x
2.052,00 Kč / rok / nádobu odvoz

12x

2.052,00 Kč / rok / nádobu odvoz

12x

3.710,47 Kč / rok / nádobu odvoz

26x

4.) Mobilní svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení: 2x ročně – stanoviště
u Parku - tento svoz platí Obec. Občané se mohou bezpečně zbavit nebezpečného odpadu a neznečistí a neohrozí životní prostředí a zdraví případných nálezců
např. dětí, při odhození těchto věcí na nepovolená místa.
5.) Sběrný dvůr v Ivanovicích na Hané je celoročně je v provozu.
Zde mohou občané odevzdat objemný odpad, nebezpečný odpad - po předložení
občanského průkazu z důvodů zjištění bydliště - platí Obec.
EKO –KOM – zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů – od roku 2012
proplácí Obci přímo (dle výkazu firmy RESPONO, a. s.).
Likvidace černých skládek obcí: Obec je povinna ze zákona likvidovat skládky
na celém svém katastrálním území na vlastní náklady. To znamená uklidit odhozený odpad z polí, polních cest atd.
Úklid po venčení psů. Tady bych chtěl upozornit na zákaz volného pobíhání a
venčení psů hlavně na hřištích, u chodníků, na chodnících a v parku.
Úklidem tohoto se zvyšují výdaje vynakládané na úklid a likvidaci a chybí v rozpočtu na jiné akce. Nejhorší situace je když odtaje sníh.
Michalka: toto úložiště odpadu bylo založeno v roce 1971, kdy byla ukončena
skládka u hřbitova. V současné době je skládka oplocena a kontrolován druh odpadu skladovaný v tomto prostoru.
S Krajským úřadem Jihomoravského kraje - Odborem životního prostředí je dohodnuta plánovaná likvidace. K tomuto kroku jsme mohli přistoupit až po schválení
komplexních pozemkových úprav, které vyřešily vlastnická práva k pozemkům.
Pozemky pod skládkou jsou Obce a Obec může podnikat kroky k její regulérní
likvidaci.
Zpravodaj 2012
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Obecní výstava
Po šesti letech se konala 8. září 2012 II. obecní výstava.
Zahájení výstavy se zúčastnil pan senátor Ing. Ivo Bárek, za firmu VAŠSTAV, s. r. o. pan Ing. Petr Vašíček, zástupce ZOD Haná Švábenice pan Jiří
Cupák a ředitelka Mateřské školy Medlovice paní Hana Brázdilová, kteří přijali
pozvání. Zahájení proběhlo za velké účasti občanů a hostů.
Výstava byla oficiálně pouze v sobotu, ale dle zájmu trvala ještě týden. Postupně výstavu navštívila Mateřská škola Medlovice, Základní škola Švábenice,
starosta Městyse Švábenice pan Josef Kubík a s ním pracovníci úřadu a občané, tajemník Městského úřadu Ivanovice na Hané pan Jan Kovář s místostarostou města panem Vlastimilem Drobílkem a pracovníky úřadu, starostka obce
Hoštice – Heroltice paní Naďa Suchomelová s pracovníky úřadu.
Výstavu navštívilo celkem cca 200 občanů a mládeže.
Na výstavě obec vystavila svoje exponáty - divadelní oponu namalovanou
v roce 1904, kroniky obce, školní kroniky, kroniky a vyhrané poháry Sboru dobrovolných hasičů, knihu zápisů Sokola z let 1925 - 1935, knihu zápisů Mysliveckého sdružení a jiné.
Zájem byl o promítané fotografie ze života obce a krátký film z žehnání symbolů obce a slavnostního otevření Víceúčelové budovy.
Svoji velmi pěknou expozici měla Mateřská škola Medlovice, kterou instalovala paní ředitelka Hana Brázdilová z prací dětí mateřské školy.
Občané mohli vystavit cokoliv, co byli ochotni zapůjčit z doby minulé, ale i ze
současnosti, například fotografie, výrobky ručních prací apod.
Děti vystavily i svoje zvířátka, která doma chovají.
O tom, že výstava měla úspěch, svědčí zájem Vás občanů, který jste doložili
svojí účastí.
Chtěl bych také poděkovat p. Jiřímu Cupákovi a pracovníkům Muzea zemědělství, které má
svoji stálou expozici
v Hošticích – Herolticích, kteří přivezli na
ukázku traktor a stroje používané v minulých letech v zemědělství.
Velký ohlas měla
výstava hasičských
historických doplňků
pana Kremzy ze SnoZahájení výstavy
vídek.
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Obecní výstava

Presentace

Opona z roku 1904 ze Slavíčkové hospody

Nikolka Nejedlá s králíčkem

Traktor Zetor z Muzea zemědělských strojů

Expozice hasičských historických
doplňků
Zpravodaj 2012

45

Hody v obci
Hody se v naší obci vážou k místní kapli, která byla roku 1898 zasvěcena
svatému Františku z Assisi. Hody letos připadly na sobotu 6. října 2012.
V obci se hody připomínají hodovou mší svatou v místní kapli slouženou
panem farářem Vladimírem Krejsou z farnosti Ivanovice na Hané.
Na hody je pořádána hodová zábava a již po několikáté se účastní i pouťové
atrakce, kterým již druhým rokem nepřeje počasí.

Z historie:
František z Assisi (1182 – 1226) zasvětil svůj život pomoci chudým a nemocným. V roce 1209 založil Františkánský řád. O dva roky později založil ženský
Řád klarisek.
František z Assisi miloval přírodu a říkalo se o něm, že rozumí řeči zvířat. Byl
proslulý svým soucitem se zvířaty a péčí o malá stvoření. Dva roky po smrti byl
prohlášen za svatého.
Kaple sv. Františka z Assisi postavená a vysvěcená v roce 1898. Koncem
šedesátých let prošla kaple opravou, při níž byl odstraněn oltář a nahrazen stolcem. Byla znovu omítnuta a ke kapli byly vybudovány nové schody, které nahradily kamenné.
V prosinci roku 2006 byla vyměněna dřevěná schodiště ve věži a také všechny dřevěné komponenty.
V roce 2007 jsme zajistili posudek a rozpočet na opravu střechy, která je ve
velmi špatném stavu a bude ji třeba řešit už nejen z toho důvodu, že kaple je
majetkem obce, který zbudovali naši předkové - občané obce Medlovice, ale i
z historického pohledu.
Tato společnost se utvářela na křesťanských základech a principech. Naší
generace se ať chceme nebo ne zčásti tato historická fakta dotýkají. I když
v naší obci příliš nenavštěvujeme mše svaté v místní kapli, udržujeme tradice
Vánoc, Velikonoc, a tím se hlásíme ke křesťanským kořenům naší společnosti.
Historické údaje čerpány z knihy Dějiny světa – Bohuslav Klemsa
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Hodová zábava
Tradiční je pořádání hodové zábavy, kterou většinou pořádaly společenské
organizace v obci, dnes již po několikátý rok zábavu pořádají místní hasiči.
V sobotu 6. října se konala v naší obci již tradiční hodová zábava. Ze začátku se sál plnil jen velmi pozvolna, ale nakonec se sešlo mnoho lidí, dychtících
po tanci a zábavě.
Večer nám zpříjemňovala svou hudbou
olomoucká kapela
Galaxy. Hráli jak
starší, tak i moderní
kousky, které nikoho
nenechaly
chladným.
Jako každý rok
byla na programu
také bohatá tombola, tentokrát v trošku
jiném kabátku. Neprodávaly se losy,
tak jak bylo dříve
zvykem, ale ruličky,
které oznamovaly Pouťové atrakce umístěné na hřišti za kulturním domem

Losování tomboly
p. Jana Petlachová
p. Mgr. Tereza Suchomelová
Zpravodaj 2012

buď přímou výhru, nebo postup
do dalšího slosování o hlavních deset cen.
Samozřejmě zde
byly i losy, které
nevyhrály nic.
Zábava přetrvávala v plném
proudu až do
ranních
hodin.
Vše proběhlo ve
velmi veselé náladě.
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Drakiáda a Dýniáda aneb létá to i bez větru
V sobotu 20. října 2012
uspořádala kulturní komise při Obecním úřadu
Medlovice Drakiádu a Dýniádu.
Odpoledne bylo zahájeno ve 14 hodin na hřišti,
kam přišlo přes 30 dětí se
svými rodiči. Krásně svítilo sluníčko a nikoho ze
zúčastněných neodradilo,
že ani trošku nefoukal vítr.
Jak se říká „větru, dešti neporučíš“, ale i tak se
všichni všemožně snažili
dostat svého draka alespoň
na malou chvilku do vzduchu
a některým se to skutečně povedlo. Samozřejmě jsme vyhodnotili ty nejlepší, ale nikdo
neodešel s prázdnou. Každý
si odnesl pamětní list a také
sladkou odměnu.
Poté se všichni přesunuli
ke kulturnímu domu, kde už
na ně čekaly dýně různých
tvarů a velikostí, připravené
na to, až jim některé z dětí
nebo dospělých vdechne lidskou tvář.
I za výrobu dýně byli odměněni ti nejlepší a ostatní obdrželi opět pamětní
list a něco dobrého na zub. Společně
jsme si také pochutnali na výborných
hranolkách s kečupem.
Někteří si svou dýni odnesli domů,
ale další jsme vystavili na ulici, aby
v nich mohly být každý večer zapáleny svíčky a v tomto sychravém podzimním počasí nám alespoň na chvíli
vykouzlily úsměv na tváři.
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Předvánoční pečení perníčků
V sobotu 24. listopadu jsme si již po několikáté sešli v 15 hodin v kulturním
domě Medlovice, abychom se společnými silami pustili do předvánočního pečení perníčků k příležitosti rozsvěcování vánočního stromu o týden později.
Nesešlo se nás sice moc, o to byly tyto chvíle příjemnější a pohodovější. Je
sice pravda, že děti bavilo vykrajování z těsta jen chvilku a jejich úlohu nakonec
převzali mnozí z rodičů, ale milá atmosféra panovala po celé odpoledne. Perníčky se povedly, protože my jsme samozřejmě nezapomněli je ochutnat.
Vše jsme završili nácvikem vánočních koled a výběrem vánočních básniček,
které děti zazpívají a přednesou o týden později právě u slavnostního rozsvícení vánočního stromečku. Těšíme se na příští rok snad v ještě hojnějším počtu
cukrářů a cukrářek.

Mikulášská diskotéka
V sobotu 1. prosince 2012 uspořádala kulturní komise při Obecním úřadu Medlovice mikulášskou diskotéku pro děti.
Vše vypuklo v 16 hodin v kulturním domě Medlovice. Pro děti bylo nachystáno
občerstvení. Svou aparaturu měl již připravenu DJ Martin. Dětem bylo k dispozici
nepřeberné množství různých stylů a žánrů hudby. Je velmi milé pozorovat, kolik
energie děti mají. Tancovaly skutečně až téměř do 20. hodiny. Všechny děti byly
odměněny sladkostí za své masky, ale i za taneční kreace, které na parketu předváděly.
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Rozsvěcování vánočního stromu
Vždy, když nastává předvánoční
čas, každý někam spěchá. Ať už je
to kupování dárků nebo předvánoční úklid. V naší obci je již mnohaletou
tradicí v tomto čase rozsvítit vánoční
stromeček, chvíli se zastavit a popovídat si s přáteli, poslechnout si koledy a
vychutnat tak tyto překrásné okamžiky.
V neděli 2. prosince nastala tato
chvíle. Lampionovým průvodem jsme
se vypravili z jednoho konce vesnice
k vánočnímu stromečku. Přinesli jsme
tak symbolicky světlo a tím stromek
rozsvítili. Poté vystoupily děti, které
si pro přítomné připravily pásmo vánočních koled a básniček.
K dispozici byl výborný
čaj a svařáček na zahřátí.
Každý si také mohl nabídnout perníčky, které děti
společnými silami napekly
předešlý týden.
Kolem vládla nádherná adventní atmosféra.
Všichni se na sebe usmívali a tyto kouzelné chvilky
nás budou zajisté dlouho
hřát u srdíček.
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Mikulášská nadílka

Jako již tradičně, mikulášskou nadílku pořádala kulturní komise
obecního úřadu. Pro děti
byly připraveny balíčky
jako odměna za vzorné
chování doma, v mateřské škole i ve škole.

Zimní sport – bruslení
V zimním období slouží jako kluziště víceúčelové hřiště Cvičák, které bylo opraveno z prostředků Nadace ČEZ. Napuštěný Cvičák je pro bruslení bezpečný
a rodiče nemusí mít strach, že praskne led apod. Rybník je průtočná nádrž, a
tudíž je led i mírným proudem oslabován.
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