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Slovonaúvod
Váženíobēané,milámládeži,

jsemrád,žeVásmohuopĢtporoceprostƎednictvímzpravodajeoslovitazhodnotitproVás
ēinnostobecníhoúƎaduzauplynulýrok2011.

CelosvĢtovoukriziajejíekonomickédƽsledkypociƛujemenejenjakoobēané,alejeznátina
obecním  rozpoētu.  Vdƽsledku nižších rozpoētƽ  musí i obecní  úƎad upravit nĢkteré naplánované
akce, i když jsou projekty pƎipraveny.   Krize nĢkteré projekty zdržela, jiné zastavila znedostatku
financí, které mĢly být rozdĢleny obcím na budování obēanské vybavenosti a zlepšování života na
vesnici.


Naší obci se podaƎilo na evropské dotace dosáhnout vroce 2009 a vroce 2010 projekt
realizovat.  ChtĢl bych podĢkovat zastupitelƽm zobdobí 2006 – 2010, podaƎilo se nám to, o co
mnohéobceusilujívtomtoobdobí,schválitvypracováníprojektƽapodatžádosti.Dnesvidíme,
žetobylosprávnérozhodnutíafinanceúēelnĢvynaložené.

Úkolem tohoto zastupitelstva je snažit se realizovat co možná nejvíce projektƽ, které jsou
pƎipravenyaudržetvýhody,kteréplynouzbydlenínavesnici,ikdyžtovždyneníjednoduché.


PƎesto se snažíme zachovat výhody obēanƽm a dĢtem, které jsou vnaší obci již léta
poskytovány.innostobecníhoúƎadujezamĢƎenanaorganizováníkulturníchasportovníchakcí
pro všechny vĢkové skupiny.  To znamená  dĢtem  ve školce, školákƽm,  mládeži , obēanƽm
vproduktivnímvĢkuiseniorƽm.


Jsem si vĢdom, že bez Vaší podpory by jakákoliv ēinnost samosprávy nebyla možná. DĢkuji
proto všem, kteƎí se podílí na organizování kulturních akcí,  sportovní ēinnosti, práci smládeží, aƛ
aktivnĢneboaspoŸúēastínatĢchtoakcích.


DĢkujizaceloroēníspolupráciKrajskémuúƎaduJihomoravskéhokrajeasenátorskékanceláƎi
pana Ivo Bárka. Nechci zapomenout ani na Svaz mĢst a obcí, který hájí naše zájmy  a kde nás
zastupuje starosta Rousínova pan František HavíƎ. Snažíme se tak jak jsme slíbili spolupracovat se
všemiorganizacemiapolitickýmistranami.


Na závĢr  mi dovolte, abych Vám popƎál šƛastné a spokojené Vánoce prožité vkruhu svých
nejmilejšíchadĢtemdárkypodstromeēkem,kterésipƎály.


DonovéhorokubychVámchtĢlpopƎátpevnézdraví,osobníarodinnoupohoduapracovní
úspĢchy.















BohuslavKlemsa







starostaobce
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Informace obecního úĜadu
Zastupitelstvo obce Medlovice
starosta obce
místostarosta obce

Bohuslav Klemsa
Josef Zlámal

ýSSD
ýSSD

bez stranické pĜíslušnosti
bez stranické pĜíslušnosti

Jana Petlachová
Ing. Jana DvoĜáková
Mgr. Tereza Suchomelová
ŠtČpán Kaveþka
Jaroslav Petlach

ýSSD
ýSSD
ýSSD
ýSSD
ýSSD

bez stranické pĜíslušnosti
bez stranické pĜíslušnosti
bez stranické pĜíslušnosti
bez stranické pĜíslušnosti
þlen strany ýSSD

PĜedsedové výborĤ:
kontrolní výbor
finanþní výbor
sociální a kulturní výbor
výbor životního prostĜedí
výbor požární a havarijní

Informace o telefonních þíslech
Obecní úĜad Medlovice

telefon

Starosta obce

Bohuslav Klemsa

517 365 390
517 365 505
medlovice@quick.cz

e-mail

517 365 505
602 303 195
medlovice@seznam.cz

e-mail
Místostarosta obce

Josef Zlámal

517 365 390
602 303 164
medlovice@quick.cz

e-mail
Úþetní

Hana Kaveþková
e-mail

517 365 390
602 303 146
medlovice@quick.cz

MateĜská škola Medlovice

Hana Brázdilová

517 365 927

Knihovna Medlovice

Eva Fialová

e-mail

skolka.medlovice@tiscali.cz

e-mail

knihovna.medlovice@centrum.cz

Webové stránky obce:
www.medlovice.cz
- na tČchto stránkách najdete veškeré dostupné údaje o naší obci (údaje, vyhlášky, usnesení zastupitelstva, rozpoþet obce,
fotogalerie, videa aj.)

OvČĜování podpisĤ a listin
Od 1. 1. 2008 je možné na obecním úĜadČ ovČĜování podpisĤ a listin.
OvČĜování provádí p. Hana Kaveþková v úĜední dny.
Obec Medlovice je þlenem Svazu mČst a obcí, který prosazuje a hájí zájmy obcí, provádí poradenskou þinnost, napomáhá pĜi
výbČru dotaþních titulĤ, atd. S þinností svazu se mĤžete seznámit na webových stránkách www.smocr.cz

Krajský úĜad Jihomoravského kraje

tel:

541 651 111

Policie
Hasiþi
Záchranka

158
150
155

LékaĜská pohotovost

517 315 111
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www.kr-jihomoravsky.cz

Statistické údaje

V obci Medlovice žije v souþasné dobČ:
poþet obyvatel celkem

334

z toho:

muži

156

ženy

178

dČti do 15 let

55

prĤmČrný vČk

38,10

poþet þísel popisných

133

obþané v domovech dĤchodcĤ
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Spoleþenská kronika
období leden 2011 – prosinec 2011
Narozené dČti

Havránek Jan
PavlĤ Matyáš
Hálová Nikol
PlotČná Eliška

1. 6. 2011
2. 6. 2011
17. 6. 2011
26. 9. 2011

Opustili nás navždy

Bimková Marie

10. 12. 2011

Dožili se významných životních jubileí

Cibulková JindĜiška
ŠuráĖová Marie
Bábková Jaromíra
Vajþnerová Božena
Tichá Marie
Vojtková Ludmila
Smutný Bohumil
Nechvátalová Marie

81 let
84 let
85 let
85 let
87 let
88 let
89 let
90 let

Obecní úĜad pĜeje všem jubilantĤm hodnČ pevného zdraví, ještČ mnoho let mezi námi
a zároveĖ jim dČkuje za práci, kterou vykonali pro obec v dobČ svého aktivního života.
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HOSPODAěENÍ OBCE MEDLOVICE ZA ROK 2010
PĜíjmy za rok 2010

DaĖové pĜíjmy
v tom:
1111 daĖ z pĜíjmĤ FO ze závislé þinnosti
1112 daĖ z pĜíjmĤ FO ze sam. výdČleþné þinnosti
1113 daĖ z pĜíjmĤ FO srážková
1121 daĖ z pĜíjmĤ právnických osob
1122 daĖ z pĜíjmĤ právnických osob za obec
1211 daĖ z pĜidané hodnoty
1334 odvody za odnČtí pĤdy ze zem. pĤdního fondu
1337 poplatky za likvidaci komunálního odpadu
1341 poplatek ze psĤ
1343 poplatek za užívání veĜejného prostranství
1361 správní poplatky
1511 daĖ z nemovitostí

2.537.829,27 Kþ
461.895,65 Kþ
18.540,05 Kþ
40.595,45 Kþ
442.842,34 Kþ
77.000,00 Kþ
991.855,00 Kþ
1.358,00 Kþ
123.125,00 Kþ
4.150,00 Kþ
1.110,00 Kþ
2.410,00 Kþ
372.947,78 Kþ

NedaĖové pĜíjmy
483.620,22 Kþ
v tom:
2460 splátky pĤjþek FRB od obyvatelstva
69.247,00 Kþ
2321
stoþné
24.665,00 Kþ
3341
hlášení místním rozhlasem
1.700,00 Kþ
3392
pĜíjmy z pronájmu – kulturní dĤm a pohostinství KD, náhrady energií, vratky 33.526,00 Kþ
3399
pĜíjmy z kultury – pĜíjmy -divadlo,prodej up.pĜedmČtĤ,pĜijaté dary na kulturu 13.950,00 Kþ
3421
pĜíjmy - pĜijaté dary na akce pro dČti
1.400,00 Kþ
3612
bytové hospodáĜství – pronájem bytĤ, zálohy, elektĜina – spol.prost.
222.569,00 Kþ
3631
veĜejné osvČtlení – pĜeplatek zálohy na elektĜinu
3.139,00 Kþ
3632
hĜbitovní poplatky - nájem hrobového místa a kolumbária
1.796,00 Kþ
3639
komun.služby – pronájem obchodu, elektĜina–obchod, nájem pozemkĤ
88.565,00 Kþ
3722
pronájem popelnic z Respona obþanĤm, pĜíspČvek Asekol
2.624,00 Kþ
3723
pĜíjmy z prodeje železného odpadu do Kovošrotu
2.666,00 Kþ
6171
pĜijaté pĜíspČvky – pĜeplatky záloh na energie OÚ
10.983,74 Kþ
6310
pĜíjmy z finanþních operací (úroky)
6.789,48 Kþ
Kapitálové pĜíjmy
v tom:
3612
pĜíjmy z prodeje ost. nemovitostí – bytu þ. 4/55 vþetnČ pozemku

220.000,00 Kþ

PĜijaté transfery
v tom:
4111 dotace na volby do Poslanecké snČmovny PýR, do Zastupitelstva obce,
na pĜípravu sþítání domĤ, lidu a bytĤ 2011
4112 dotace na þinnost OÚ a MŠ – Jihomoravský kraj
4116 dotace na veĜejnČ prospČšné práce – ÚĜad práce
4121 neinvestiþní dotace od obce Rybníþek na provoz MŠ
4122 neinvestiþní dotace od JMK – na úroky z úvČrĤ
4134 pĜevody z rozpoþtových úþtĤ (ze ZBÚ na úþet FRB)

585.938,00 Kþ

PĜíjmy celkem
Konsolidace pĜíjmĤ
PĜíjmy celkem po konsolidaci

220.000,00 Kþ

35.629,00 Kþ
114.200,00 Kþ
200.109,00 Kþ
30.000,00 Kþ
136.000,00 Kþ
70.000,00 Kþ
3.827.387,49 Kþ
- 70.000,00 Kþ
3.757.387,49 Kþ
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Výdaje za rok 2010
1014
2212
2221
2321
3111
3113
3314
3326
3341
3392

3399
3412
3421
3612

3631
3632
3639

3721
3722
3745
4329
5512
6112
6114
6115
6149
6171

6310
6330
6399
6402

deratizace kanalizaþní sítČ obce
6.720,00 Kþ
silnice – odmČna + SP, ZP - údržba místních komunikací, oprava MK - Trávník
42.115,00 Kþ
provoz veĜejné silniþní dopravy – dopravní obslužnost IDS JMK
16.750,00 Kþ
odpadní vody – rozbory odpadních vod, projekt na výstavbu kanalizace
290.552,00 Kþ
pĜedškolní zaĜízení – MŠ – opravy v MŠ-výmČna svČtel, oprava stĜechy pĜístavku,
pohoštČní, dárky dČtem, dotace od obce Medlovice, od obce Rybníþek – na provoz
281.823,00 Kþ
základní školy – školné Ivanovice na Hané, Švábenice
196.417,00 Kþ
knihovna – nákup knih, nákup materiálu
2.259,62 Kþ
obnova hodnot místního významu – kaple – elektĜina
249,00 Kþ
rozhlas a televize – koncesionáĜské poplatky, OSA
3.139,00 Kþ
zájmová þinnost v kultuĜe – kulturní dĤm-energie,materiál,vybavení KD, rekonstrukce
budovy KD-stavební práce,tech.dozor, rekonstrukce stĜechy KD,rekonstrukce pohostinství,
projekty, poplatky za televizi v pohost. KD - OSA, Intergram
9.871.415,95 Kþ
ostatní záležitosti kultury – beseda se seniory, dary-jubilea, vítání obþánkĤ,
divadelní pĜedstavení, oslava-víceúþelová budova,symboly obce,upom.pĜedmČty
87.454,50 Kþ
sportovní zaĜízení v majetku obce-materiál na kurt,voda na kropení tenisového
kurtu,revize TV zaĜízení, rekonstrukce hĜištČ- stavební práce, tech.dozor, projekty 1.009.767,25 Kþ
volný þas dČtí a mládeže – drakiáda, mikulášská nadílka
1.359,00 Kþ
bytové hospodáĜství – materiál,elektĜina–chodby bytové domy,zprostĜedkování
prodeje bytového domu þ.55, zajištČní správy bytových domĤ Vyteza, opravy,
vodné byty
148.454,00 Kþ
veĜejné osvČtlení – materiál, elektĜina veĜejného osvČtlení
59.766,00 Kþ
pohĜebnictví – vratka nájemného za hrob
148,00 Kþ
komunální služby a územní rozvoj – platy pracovníkĤ VPP + SP, ZP,,nafta do
multikáry, elektĜina-obchod, povinné ruþení-traktor,návČs, oprava malotraktoru,
mikroregion
255.762,00 Kþ
sbČr a svoz nebezpeþných odpadĤ – mobilní sbČr, sbČrné dvory
4.084,90 Kþ
sbČr a svoz komunálních odpadĤ, sbČrné dvory, kontejnery, nájem popelnic
139.837,10 Kþ
péþe o vzhled obcí a veĜejnou zeleĖ – odmČny brigádníkovi + sociální, zdravotní
pojištČní, materiál-postĜik, struna, PHM, oĜez stromĤ, broušení nožĤ
87.446,00 Kþ
sociální péþe a pomoc dČtem a mládeži - Asociace Paprsek
1.000,00 Kþ
požární ochrana – služby v oblasti požární ochrany, pĜíspČvek SH ýMS
2.327,00 Kþ
zastupitelstva obcí – odmČny + ZP, cestovné, mobilní telefony, registr oznámení
431.079,30 Kþ
volby do Poslanecké snČmovny Parlamentu ýR – odmČny þlenĤm OVK + ZP,
materiál, služby, cestovné, stravné
14.365,40 Kþ
volby do Zastupitelstva obce – odmČny þlenĤm OVK + ZP, materiál, služby,
cestovné, stravné
13.750,00 Kþ
sþítání lidu, domĤ a bytĤ – pĜíprava - nákup materiálu
1.063,00 Kþ
þinnost místní správy – nákup majetku, energie, služby, pojistné, opravy þalounČní
židlí,materiál, plat zamČstnance + SP, ZP, pĜedplatné, telefony, Internet, webové stránky,
právní služby, školení, služby pro OÚ, poštovné, pohoštČní, rekonstrukce budovy OÚstavební práce, technický dozor, projekty, þlenský pĜíspČvek SMO
6.076.952,29 Kþ
finanþní operace – úroky z úvČrĤ, poplatky za vedení úvČrĤ, za rezervování zdrojĤ,
poplatky za vedení úþtĤ – KB, FRB
338.233,51 Kþ
pĜevody vlastním fondĤm – pĜevod financí ze ZBÚ na FRB
70.000,00 Kþ
platby daní a poplatkĤ státnímu rozpoþtu – daĖ z pĜíjmĤ práv. osob za obec
77.000,00 Kþ
finanþní vypoĜádání min.let-vrácení þásti dotace-vratka dotace-volby
1.561,40 Kþ

Výdaje celkem
Konsolidace výdajĤ
Výdaje celkem po konsolidaci

19.532.851,22 Kþ
- 70.000,00 Kþ
19.462.851,22 Kþ

Konsolidace pĜíjmĤ a výdajĤ - pĜevod finanþních prostĜedkĤ ze základního bČžného úþtu u Komerþní banky
na Fond rozvoje bydlení obce - jedná se o pĜevod vlastních finanþních prostĜedkĤ z úþtu na úþet – nezvyšuje
pĜíjmy a výdaje.
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PĜíjmy celkem – po konsolidaci
Výdaje celkem – po konsolidaci

3.757.387,49 Kþ
19.462.851,22 Kþ

Saldo pĜíjmĤ a výdajĤ po konsolidaci - rozdíl

- 15.705.463,73 Kþ

Podrobné rozúþtování pĜíjmĤ a výdajĤ dle jednotlivých oddílĤ, paragrafĤ a položek je uvedeno
ve výkazu Fin 2-12 M – Výkaz pro hodnocení plnČní rozpoþtu územních samosprávných celkĤ,
který je k nahlédnutí na obecním úĜadČ v úĜední hodiny.
Stavy na úþtech k 31. 12. 2010
231 0010 245 0041 245 0042 236 0120 -

Komerþní banka
VeĜejná sbírka - hĜbitov
VeĜejná sbírka – povodnČ
Fond rozvoje bydlení

259.858,00 Kþ
43.557,21 Kþ
0,39 Kþ
27.279,83 Kþ

Stav penČžních prostĜedkĤ k 31. 12. 2010 celkem

330.695,43 Kþ

Pohledávky OÚ k 31. 12. 2010:
- záloha JmP – obecní úĜad, kulturní dĤm
- záloha JmP – archiv OÚ
- záloha E-ON-veĜ. osvČtlení, OÚ, KD, obchod, kaple
- záloha E-ON – spoleþné prostory domu þ. 11
- zálohy na pĜedplatné OÚ – VČstník právních pĜedpisĤ JmK
- neuhrazené nájemné za byt
- neuhrazená faktura za vyúþtování nákladĤ na energie – byt
- neuhrazená faktura na nájem vybavení KD

56.160,00 Kþ
10.680,00 Kþ
130.240,00 Kþ
1.080,00 Kþ
1.000,00 Kþ
5.782,00 Kþ
4.308,00 Kþ
210,00 Kþ

Pohledávky k 31. 12. 2010 – Fond rozvoje bydlení:
pĤjþky poskytnuté obþanĤm z Fondu rozvoje bydlení, z toho:
splátky jistin
splátky úrokĤ

75.374,00 Kþ
3.742,20 Kþ

Pohledávky k 31. 12. 2009 – Fond rozvoje bydlení - celkem

79.116,20 Kþ

Pohledávky obce k 31. 12. 2010 celkem

288.576,20 Kþ

Závazky k 31. 12. 2010:
- neuhrazené faktury
- mzdy za prosinec 2010
- zálohy na energie a služby – byty domu þ. 55
- pĜeplatky záloh
- daĖ z pĜíjmĤ za rok 2010 – OÚ – hlavní þinnost – pĜedpis
- finanþní prostĜedky vybrané veĜejnou sbírkou na opravu místního hĜbitova
- finanþní prostĜedky - veĜejná sbírka – povodnČ
- zákonné pojištČní odpovČdnosti za škodu Kooperativa na 1. Q 2011
- pĜeplatek nájemného

351.413,92 Kþ
85.973,00 Kþ
11.666,00 Kþ
187,00 Kþ
119.130,00 Kþ
43.557,21 Kþ
0,39 Kþ
479,00 Kþ
831,00 Kþ

Závazky obce celkem

613.237,52 Kþ

ÚvČrové úþty k 31. 12. 2010:
281 0100
451 0100

- Krátkodobý úvČr
- Dlouhodobý úvČr

12.474.413,10 Kþ
3.360.000,00 Kþ
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Finanþní vypoĜádání dotací za rok 2010
Bylo provedeno finanþní vypoĜádání dotací:
- dotace na volby do Poslanecké snČmovny Parlamentu ýR – UZ 98071:
poskytnuto
16.500,00 Kþ
vyþerpáno
14.365,40 Kþ
vratka
2.134,60 Kþ – vloženo na úþet Krajského úĜadu JMK dne 11. 2. 2011pod v. s. 98071
- dotace na volby do Zastupitelstva obce – UZ 98187:
poskytnuto
17.500,00 Kþ
vyþerpáno
13.750,00 Kþ
vratka
3.750,00 Kþ – vloženo na úþet Krajského úĜadu JMK dne 11. 2. 2011 pod v. s. 98187
- dotace na pĜípravu sþítání lidu, domĤ a bytĤ v roce 2011 - UZ 98005:
poskytnuto
1.629,00 Kþ
vyþerpáno
1.063,00 Kþ
vratka
566,00 Kþ – vloženo na úþet Krajského úĜadu JMK dne 11. 2. 2011 pod v. s. 98005
- dotace z rozpoþtu Jihomoravského kraje:
Program rozvoje venkova – ÚZ 00617:
– na úhradu úrokĤ z úvČrĤ:
poskytnuto
136.000,00 Kþ
vyþerpáno
136.000,00 Kþ
Jihomoravský kraj – ÚZ 00232:
- na zpracování projektové dokumentace Kanalizace a ýOV Medlovice:
poskytnuto v roce 2009
330.000,00 Kþ
vyþerpáno v roce 2009
214.200,00 Kþ
vyþerpáno v roce 2010
115.800,00 Kþ (termín vyþerpání dotace do 31. 5. 2010)

V roce 2008 byla zahájena veĜejná sbírka na opravu místního hĜbitova, vyhlášená na dobu od 25. 10. 2008
do 26. 9. 2011.
V roce 2010 byla uspoĜádána veĜejná 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 Kþ – bylo pĜevedeno Obci Troubky.
VeĜejné sbírky mají svĤj samostatný bankovní úþet a samostatnou pokladnu. PĜíjmy veĜejné sbírky jsou
všechny finanþní prostĜedky vybrané od pĜispČvatelĤ a úroky z úþtu. Veškeré poplatky související s vedením
úþtĤ hradí obec ze svého rozpoþtu ze svého úþtu.

PĜíspČvková organizace – MateĜská škola Medlovice
hospodaĜení za rok 2010
Obec Medlovice je zĜizovatelem pĜíspČvkové organizace, a to MateĜské školy Medlovice.
Tato pĜíspČvková organizace dostává neinvestiþní dotaci na zajištČní provozu školy dle schváleného rozpoþtu
obce. Obec Medlovice provádí veĜejnosprávní kontroly v pĜíspČvkové organizaci, a to jak þerpají neinvestiþní
dotace od obce – nebyly zde shledány žádné závady. V roce 2010 þinila dotace na provoz od Obce Medlovice
210.000,- Kþ, od Obce Rybníþek 30.000,- Kþ.
HospodáĜský výsledek pĜíspČvkové organizace za rok 2010 byl 4.876,52 Kþ.
Zastupitelstvo obce Medlovice schválilo na svém 4. zasedání dne 14. 2. 2011 návrh na rozdČlení hospodáĜského
výsledku MateĜské školy Medlovice za rok 2010 - pĜevedení do rezervního fondu.
Zastupitelstvo rovnČž schválilo þerpání finanþních prostĜedkĤ rezervního fondu v celkové výši 44.490,70 Kþ
na úhradu nákupu 20 ks dČtských lehátek a na úhradu provozních nákladĤ školy v roce 2011.
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RESPONOͲlikvidaceBRO
(biologickyrozložitelnýodpad)
Vroce 2008 uzavƎela obec  smlouvu o smlouvĢ budoucí  na likvidaci BRO se spoleēností
Respono Vyškov, a. s..  Období do letošního roku bylo pro pƎípravu zaƎízení na odbĢr a likvidaci
odpaduodobcí.
Obce vtomto období rozhodly o druhu a poētu sbĢrných nádob, které budou požadovat.  SbĢrné
nádobybudouobcipƎidĢlenyzdarma.
Rok2012považujmezarokzkušebníhoprovozu,kdysebudouodstraŸovatnedostatky.Tady
bychVáschtĢlpožádatospoluprácipƎiƎešenímožnýchproblémƽ.
CílemnásVšechbymĢlobýtpeēovatoživotníprostƎedíalikvidovatvšechnydruhyodpadu
zpƽsobem, který nepoškozuje naše okolí napƎ. pálením nebo odložením na místa, která ktomu
nejsouurēena,ikdyžsizrovnamyslíme,žetímpƎírodĢneublížíme.
Musíme si uvĢdomit, že budováním tĢchto zaƎízení  neprospĢjeme jen naší generaci, ale
pƎipravímepodmínkypronašedĢtiapƎíštípokolení.

Smlouvu na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu jsme schválili a uzavƎeli vletošním
roce.
DlenašehopožadavkunámbudoubezplatnĢpƎidĢlenytytodruhysbĢrnýchnádob:
5kusƽnádobyoobsahu240l,4kusykontejnerƽoobsahu770lakontejneroobsahu14m3.

VývozbudeprovádĢn1xza14dní,bĢhemprovozusebudepracovatnazajištĢníodvozupƎi
vĢtším množství uloženého odpadu.  Vývoz velkého kontejneru po telefonickém objednání do 24
hodin.


Vroce2012obecplatízavyváženíjenzaujetékm.

PƎi plném provozu vdalších letech a pƎi 10x vyvezeném kontejneru by se celková cena
pohybovalacca38–42.000,ͲKē/rok.


Likvidaci tohoto druhu odpadu platí vcelém rozsahu obec, poplatky na tento druh bychom
bylinucenizavéstpouzevpƎípadĢ,žebysedáletvoƎilyēernéskládky.ObecbysitakmuselavytvoƎit
fondnalikvidacitĢchtoskládek,kteréjepovinnanacelémkatastrálnímúzemílikvidovatnavlastní
náklady.

ProtoVásžádámospoluprácipƎizavedenítƎídĢnítohotodruhuodpadudosprávnýchnádob
anevhazovánívĢcí,kterétamnepatƎí.ItotobychommuselinavlastnínákladyvytƎídit.


Jemožnédonichukládatipsíexkrementy.


ZajištĢní možnosti likvidace tohoto druhu odpadu dává obci možnost pƎedepsat penĢžitý
trestzapáleníodpaduzvláštĢvletníchmĢsícíchazaukládánínamísta,kteránejsouktomutoúēelu
urēena.Doufámjen,žetohotonebudetƎebavyužít. 






NádobysimohlizastupiteléaobēanéprohlédnoutpƎímovespoleēnostiResponoVyškovdne
24.8.2011,kdyjsmemĢlidomluvenouprohlídkusodbornýmvýkladem.

Informaceozahájenísystémulikvidacetohotoodpadubylyprojednányna9.zastupitelstvu
obce 6. 12. 2011. V tomto zpravodaji najdete informace Respona a vmĢsíci únoru – bƎeznu pƎed
zahájenímsvozu,kterýjeplánovánna1.4.2012,budeResponoorganizovatbesedysobēany.



10





INFORMACERESPONAa.s.


ZapojmesedotƎídĢníbioodpadu
RESPONO, a.s. se na základĢ požadavkƽ zástupcƽ obcí Ͳ akcionáƎƽ spoleēnosti Ͳ intenzivnĢ zabývá
problematikoubiologickyrozložitelnýchodpadƽ(nebolibioodpadƽ)jižodkvĢtna2006.Vespolupráci
s64obcemipƎipravilaprojektkomplexníhonakládánístímtoodpadem.ProjektubylazOperaēního
programu Životní prostƎedí pƎidĢlena finanēní podpora ve výši 500000 EURO, tedy témĢƎ
12,3mil.Kē. ZtĢchto penĢžních prostƎedkƽ budou poƎízena svozová vozidla a speciální sbĢrné
nádoby, které budou obcím poskytnuty zdarma. PƎipravovaný projekt logistiky nakládání
sbioodpademjevsouladusPlánemodpadovéhohospodáƎstvíR,kterýukládásnížitdoroku2020
množství bioodpadu uloženého naskládky o 65% oproti stavu zroku 1995 a s pƎipravovaným
zákonemoodpadech,kterýpoēításpovinnýmzavedenímoddĢlenéseparacebioodpaduvobcích.
CojetovlastnĢbioodpad?
Bioodpadjeorganickýodpad,kterýtvoƎíaž40%komunálníhoodpaduzdomácnostíajerozložitelný
pomocí mikroorganismƽ, baktérií, plísní, kvasinek apod. Vsouēasné dobĢ konēí pƎevážná vĢtšina
tohotoodpadunaskládce.Vhodnýmzpracovánímlzevšakzbioodpaduvyrobitkvalitníhnojivonebo
dokonceelektrickouenergiiateplovbioplynovéstanici,kterásevýhledovĢveVyškovĢpostaví.
JednásezejménaoodpadyzdomácnostíͲnapƎíkladzbytkyjídelrostlinnéhopƽvodu,zbytkyovoce
azeleniny, zbytky peēiva a obilnin, kvĢtiny, kávový odpad vēetnĢ filtrƽ a ubrouskƽ, ēajové sáēky
azezahrad–tráva,plevel,košƛályacelérostliny,listí,seno,sláma.
Mezi bioodpad nepatƎí plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpeēný odpad, smĢsný odpad, stavební
odpad,textil,cigarety,popel,uhlí,jednorázovépleny,uhynulázvíƎata.
DoēehotƎídit?
Pro sbĢr bioodpadu zdomácností a zahrad budou sloužit speciální sbĢrné nádoby hnĢdé barvy
oznaēené samolepkou snápisem bioodpad. Nádoby jsou konstruovány tak, aby vnich bioodpad
vydržel napƎímém slunci i 14 dnƽ, aniž by docházelo kzahnívání a ke vzniku zápachu. Intenzivním
provĢtráváním je do vytƎídĢného bioodpadu vnádobĢ pƎivádĢn kyslík, podporující aktivitu
mikroorganizmƽ.
VprƽbĢhu mĢsícƽ února a bƎezna 2012 budou sbĢrné nádoby rozmísƛovány do jednotlivých obcí
ado domácností. Rozvoz sbĢrných nádob budou zajišƛovat pracovníci spoleēnosti RESPONO.
Konkrétní informace krozvozu nádob stermínem obdržíte na obecním úƎadĢ nebo na webových
stránkáchwww.respono.cz.
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CosebudesvytƎídĢnýmbioodpademdít?
Svoz biologicky rozložitelného odpadu na koncové zaƎízení bude zahájen od zaēátku dubna 2012 a
vprvním roce bude probíhat 1x za 14 dní. Termín prvního svozu naleznete na webových stránkách
www.respono.cz. Do doby realizace výstavby bioplynové stanice ve VyškovĢ se bude vyseparovaný
biologickyrozložitelnýodpaddoēasnĢsvážetnaokolníkompostárny.

DĢkujeme,žebudeteoddĢlenĢseparovatbioodpadatímumožnítejehosmysluplnévyužití.



240l

770 l
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NADACEEZ


Výsadbaalejeaobnovasadu



VletošnímrocesenámpodaƎilozískatnadaēnípƎíspĢvekvevýši120.570,ͲKēodNadaceEZ
navýsadbualejeaobnovuovocnéhosadu.JetojižtƎetídotace,kteroujsmezískaliodNadaceEZ.


ZtĢchto financí byla vysázena rodinná alej vlokalitĢ Za humny. Celkem bylo vysázeno 62
stromƽjavorklen.Tentostrombylvybránztohodƽvodu,žetentodruhjepƽvodní,dƎívevysazovaný
vnaší  krajinĢ a nejlépe se hodil do této lokality. Javor klen neboli javor horský dorƽstá  30 metrƽ
výšky a dožívá se až 500 let.  Stromy se sázejí pro generace pƎíští, které teprve ocení význam, až
budouchoditpodvzrostlýmistromyavkronicesedoētou,jakobecalejvysázela.


Alej zlepší životní prostƎedí nejen zelenou plochou, která vyprodukuje kyslík, ale bude i
protieroznímprvkemvkrajinĢ,zadržívoduazároveŸochránípƽdupƎedsplavovánímvelkouvodou.
NajdetuútoēištĢzvĢƎ,ptáci,hmyzarƽznávegetace.


Výsadbujsmezorganizovalijakorodinnou Ͳ každárodina,která vysadístrom,obdržídekret
navysazenýstromsejménemrodinyaēíslempopisným.ZároveŸpovýsadbĢbylstromzamĢƎena
GPSpolohabylazapsánadodekretu. VpƎípadĢpotƎebyzjistit,kterýstromjekoho,jenaobecním
úƎadĢmapasēíslystromƽ.


Zástupci Nadace EZ  se akce zúēastnili svlastním kameramanem pro natoēení presentace
akcí,kterépodporujírƽznéaktivityakterépovažujízavýznamnéprozlepšeníživota.

Pozvání pƎijal pan Ivo Bárek, senátor za naši oblast, který  se zabývá životním prostƎedím a
ēlenRadyJihomoravskéhokrajeprodopravupanZdenĢkPavlík.


TétoakcesezúēastniliobēanévšechvĢkovýchkategorií–odmalýchdĢtíažposeniory.Tím,
jaký jste mĢli o tuto akci zájem , jste dali najevo, že Vám péēe o životní prostƎedí  vnaší obci není
lhostejná.ChtĢlbychVámtímtopodĢkovatzaVášzájemiúēast.



Ztétodotacejsmetakéobnoviliovocnýsad,kdejsmevysázeli64ovocnýchstromƽ.Vdolní
ēásti sadu byla provedena výsadba, která bude po revitalizaci potoka navazovat na vybudovaný
mokƎad.
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ANKETAOBANp
Pronájemobchodu

Jelikožvletošnímroceskonēilanájemnísmlouvanapronájemobchoduamnožilyse
pƎípady, kdy si obēané stĢžovali na poskytované služby, rozhodlo zastupitelstvo vyhlásit
zámĢrpronájmuobchodu.

ObchodsloužívšemobyvatelƽmobceaztĢchtodƽvodƽbyloschválenouspoƎádatna
pronájemobchoduanketuobēanƽ,najejímžzákladĢzastupitelstvorozhodneonájemci.


Anketa se nám osvĢdēila již pƎi rozhodování o podobĢ znaku a praporu obce a o
úpravĢprostranstvípƎedkaplí.


O pronájem obchodu byly podány tƎi žádosti. Obēané spƎedstihem obdrželi jejich
podnikatelskýzámĢrapravidlavolbypronájmu.

Anketa  probĢhla na  obecním úƎadĢ 25. 6. 2011 vdobĢ od 7:00 – 16:00 hod. Po
skonēení hlasování byly hlasy seēteny a v17:00 hod. bylo svoláno jednání zastupitelstva,
které respektovalo výsledky ankety a obchod pronajalo p. JanĢ Petlachové, která vanketĢ
získalanejvíceVašichhlasƽ.

KaždýzájemceopronájemmĢlmožnostdelegovatsisvéhozástupcedokomise.Této
možnostinikdonevyužil.



Jak se ukázalo bĢhem necelého pƽlroku, tato volba byla dobrá a zdá se, že
sprovozemobchodujsouobēanéspokojeni.
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Komplexnípozemkovéúpravy

RealizacespoleēnýchzaƎízení
Pozemkovéúpravynabylyprávnímocivdubnu2011,ukonēenybylyzápisemvkatastrunemovitostí.
DalšímkrokemjerealizaceschválenýchspoleēnýchzaƎízení,kterévyplynulyzjednáníPozemkového
úƎadu,sboruzástupcƽvlastníkƽpƽdyaobecníhoúƎadu.
VýsledkytĢchtojednánípƎedložilPozemkovýúƎadVyškovkposouzenídoPrahy,kderozhodli,které
projektysebudourealizovatanakterébudoupƎidĢlenyfinanēníprostƎedky.
Projekty,nakterébudouvypracoványprojektyabudourealizoványPozemkovýmúƎademVyškov:
1.
2.
3.
4.

Komunikacekrybníkusnapojenímnakomunikaciuē.p.94
Opravamostuurybníka
KomunikacezēástiVilkyodē.p.126snapojenímnakomunikaciIII.tƎídyuē.p.55
Novýmostzaē.p.55súpravouokolníhoterénu.

PƎedpokládanýharmonogramprací:


Ͳ2011Ͳduben2012 pƎedáníprojektƽsestavebnímpovolenímPÚVyškov

Ͳ2012Ͳ

podánížádostiodotaci

Ͳ2013Ͳ

realizace


ObecníúƎadMedloviceusilovaloprovedeníprojektƽapƎedáníobcinarevitalizacipotokaa
okolního území, na dosadbu stromƽ na rybníku a na vyƎešení a zaústĢní vody zprameništĢ vkopci
nadrybníkem.

PojednánísƎeditelkouPozemkovéhoúƎaduVyškovpaníJUDr.Sedlákovoujsmedohodli,
které projekty jsou pro obec dƽležité a realizovatelné. Na schƽzce, kterou svolala paní Ǝeditelka a
kterésezúēastnilizaPÚVyškovp.JUDr.Sedláková,p.Bc.Sklenka,zástupciPÚBrno,zaAgroprojekt
p. Ing. StƎítecký ,  za projekēní kanceláƎ KPÚ Ing. Hanousek a za obec Medlovice starosta obce p.
KlemsaB.

Výsledkemjednáníbylo,žeobcibudoupƎedánydokonēenéprojekty

ͲnarevitalizacipotokasvybudovánímrozlivovéhoúzemíamokƎadƽveStrži

ͲsvedenípramenenadrybníkemdotƽnĢ

Ͳdosadbastromƽvokolírybníka.
ProjektynatytoakcebudeobecpostupnĢrealizovatsagenturouAOPK(AgenturaochranypƎíroda
akrajiny),sekteroujsmejižjednaliapƎíštírokpopƎedáníprojektƽbudemejednatodalšímpostupu.


InformaceostavuvĢciaprojektybudouveƎejnostiknahlédnutínaobecnímúƎadĢ,kdesije
mƽžeteprohlédnoutapodávatpƎipomínky.


OpƎedání projektƽobciVásbudemeinformovatnaúƎednídesceanawebovýchstránkách
obce.
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SbĢraēvodyuparku
TentosbĢraēzachytívoduzlokalityzaHumny.JedƽležitýpƎivelkévodĢ,kdybypƎi
nefunkēnostibylozaplavenovodouabahnemprostranstvíuparku(pƎedbývalýmobchodem).
Vletošnímrocesejímkarozpadlaaucpalaodtok.Novájímkajeplastová,tudížjejíživotnostbude
tomuodpovídající.
Prácejsmeprovedlinašimipracovníky,odbornézednicképráceprovedlpanJosefVojtek
zMoravskýchMálkovic.DĢkujitakézaspolupráci
pracovníkƽmfirmyKOBAProduction.
Cenapracíza
celkovou
opravu
26.910,ͲKē
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ChodníkkpƎestupnímuuzluI.etapaavýhleddoroku2014

Propojení stávajícího chodníku spƎestupním uzlem jsme vybudovali  z Individuální dotace
Jihomoravskéhokraje,odkteréhojsmeobdrželi140.000,ͲKē.Celkovácenaletosbyla150.501,ͲKē.

Jednáseodotacibezspoluúēastiobce,kdyobecnemusípƎispívatzesvéhorozpoētu.


Chodníky jsme nepropojili dlažbou zdƽvodƽ vybudování dešƛové kanalizace, která se pro
potƎebyodvodnĢníkomunikacebuderealizovatsopravouvozovky.PƎitétoopravĢbudoupoloženy
silniēní obrubníky, a tím vznikne plánovaný zelený pás široký 1 m mezi chodníkem a vozovkou.
VýznambudemítpƎiodklízenísnĢhu,kdyjenasouēasnýchodníkvyhrnutsníhachodcibudoudále
odsilniēníhoprovozu.

Dokonēitchodníkpoē.p.55bychomchtĢlivroce2012,alevšejezávislénasituacivestátĢ
avkraji,jakbudoupƎidĢloványdotace.


Dokonceroku2014bychomchtĢlidokonēitopravuchodníkƽodkƎižovatkyuē.p.55ažpo
konecobce.ProjektsestavebnímpovolenímjenatutoēásttaképƎipraven,vtétoēástibudenový
chodník po obou stranách.  ZmĢnĢno bude stanovištĢ a  zastávka autobusu ve smĢru na Orlovice,
zastávkabudevyprojektovánadleplatnýchvyhlášekapožadavkƽodborudopravy,provozovatele
aPolicieR.
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Sakrálnístavby
Sakrálnímistavbaminanašemúzemíjsoukaplesv.FrantiškazAssisi,hƎbitov
akƎíženakatastrálnímúzemí.
VeƎejnásbírkaͲopravahƎbitovnízdi
Dne 26. záƎí 2011 byla ukonēena veƎejná sbírka na opravu hƎbitova. Bylo vybráno
43.717,18KēvēetnĢpƎipsanýchúrokƽ.TytofinancejsmepoužilinaII.etapuopravyhƎbitovní
zdi. Vletošním roce byla rozebrána stará zeě a vykopány základy, které byly znovu
provedeny.

VdalšíetapĢbudouvzadníēástivykácenystromy.VpƎíštíchletechpoopravĢmƎíží
budevystavĢnanovázeěvpƽvodnípodobĢ.

Kaplesv.FrantiškazAssisi
Kaple je majetkem obce, byla postavena vroce 1899 na náklady obce a ze sbírek
obēanƽ. Zaēátkem sedmdesátých let minulého století byla vymĢnĢna krytina na stƎeše
chrámovébudovy,navĢžiakaplebylaomítnutabƎízolitovouomítkou.
Vlistopadu 2006 byly vymĢnĢny veškeré dƎevĢné ēásti ve vĢži a opraveny hodiny,
které vminulosti byly pƎestavĢny na elektrické natahování.  Fotografie  z vĢže byly
vystavenyvestátnísvátekCyrilaaMetodĢjevevývĢsceobecníhoúƎadu.

Vsouēasné dobĢ je stav krovƽ stƎechy ve velmi špatném stavu.  Krytina na stƎeše i
pƎesopravyzaēínábýtnarušená,padá,atímohrožujenáhodnékolemjdoucí.Dálepokraēuje
narušování krytiny povĢtrnostními vlivy. Na souēasný stav byl vypracován posudek a
rozpoēetnaopravustƎechyaokapƽ.

Kaple je majetkem obce, vybudovali ji naši pƎedkové, a ztoho dƽvodu je naší
povinnostísepostaratojejíopravu.Myslímsi,ženikdozobēanƽbysinepƎálnechatkapli
zchátratazaēlenitsemeziobce,kterésenedokážíosvƽjmajetekpostarat.
BylobyvhodnétutoopravuprovéstdotƎílet,vtétodobĢsebudemesnažitzajistit
financování.


KƎíženaúzemíobce
KƎížeasochynakatastrálnímúzemíobcevterénumámeētyƎi.KƎížnarybnickémkopci,kƎíž
upƎestupníhouzlu,kƎížukapleasochusv.JanNepomuckéhouē.p.55.


KƎíž na hƎbitovĢ opravuje  na vlastní náklady pan Rudolf Hladký, jehož pƎedci ho
postavili,zacožmudĢkujeme.


KƎíže p. Ing. František BednáƎ zmapoval a zjistil rodiny, které kƎíže postavily. Naší
povinnostíjezezákonapƎevéstkƎíže,okterésenikdonestará,domajetkuobce.VpƎípadĢ
poškozeníneboztrátyjemajiteldƽležitýprošetƎeníneboopravy.
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MATEěSKÁ ŠKOLA MEDLOVICE

Život mateĜské školy ve školním roce 2010 – 2011 zaþal s poþtem 21 zapsaných dČtí z obcí
Medlovice, Rybníþek a po jednom dítČti z obcí DČtkovice a Moravské Málkovice.
Základní typickou þinností dítČte pĜedškolního vČku je hra. Ta dítČ provází všemi þinnostmi, které
naše škola nabízí. DítČ si tak pomocí hry rozvíjí poznatky v oblasti: biologické – dítČ a jeho tČlo,
psychologické – dítČ a jeho psychika, interpersonální – dítČ a ten druhý, sociálnČ kulturní - dítČ a
spoleþnost, environmentální – dítČ a svČt. V prĤbČhu dne jsou s dČtmi uplatĖovány aktivity
spontánní i Ĝízené, vzájemnČ provázané do integrovaných blokĤ a pĜizpĤsobené individuálním
potĜebám a vČkovým diferenciacím jednotlivých dČtí. Nedílnou souþástí výchovnČ vzdČlávací práce
jsou kulturní, spoleþenské a sportovní akce školy. U dČtí jsou velmi oblíbené a nám napomáhají k
dosahování stanovených cílĤ v jednotlivých oblastech výchovy. UpevĖují pĜátelské vztahy mezi
dČtmi, dospČlými, vytváĜejí pocit soudržnosti a sounáležitosti s kolektivem a se školou. PravidelnČ
tak navštČvujeme divadelní pĜedstavení Loutkového divadla Radost v BrnČ, poĜádáme besídky /
Vánoce, Svátek matek/, slavnosti a taškaĜice /dČtský den, karneval, zahradní slavnost/. Jezdíme na
výlety do ZOO, poĜádáme pČší výlet k rybníku, navštČvujeme výstavy /ZOD Haná Švábenice, LD
Radost/. V loĖském školním roce dČti opČt pískaly na flétniþku, absolvovaly pĜedplavecký výcvik v
Aquaparku Vyškov. SpoleþnČ s dálniþní policií, která mateĜskou školu navštívila, jsme uspoĜádali
besedu ,,Jak se chovat na ulici, na hĜišti a na silnici“. MimoĜádná byla oslava dČtského dne,
motivovaná hledáním pokladu. Ten byl opravdu netradiþní – a to v podobČ novČ zakoupených
bukových postýlek s pČnovými matracemi, povleþených do pastelových barev.
Provoz školy, její údržba a zajištČní všech bezpeþnostních a hygienických požadavkĤ každoroþnČ
stojí nemalé finanþní prostĜedky. ZĜizovateli školy, Obci Medlovice, tak náleží podČkování za
poskytnuté prostĜedky, které na školu vynakládá. Budova, ve které je mateĜská škola umístČna a
slouží vČkovému složení dČtí od 2,5 do 6 let, potĜebuje neustále rĤzné opravy a postupné obnovy
vybavení. Ve školním roce 2010 - 2011 jsme zakoupili nová lehátka do ložnice dČtí.
Byla vymČnČna 4 okna v patĜe budovy školy, kde se nachází herna. Tam se také provedly malíĜské
práce vþetnČ vymalování chodeb, školní kuchynČ, pĜístavby školy a sociálních zaĜízení.
Dekorace stČn celé budovy jsme vyzdobili tématicky tak, aby navazovaly na nový název Školního
vzdČlávacího programu, podle kterého pracujeme od záĜí 2011, a to ,,Cestujeme letem svČtem“. Na
stČnách tedy najdete džungli se zvíĜaty, moĜe i s jeho živoþichy, stejnČ jako les, þi vesmír. Dále
jsme obnovili þalounČní dČtského sedacího nábytku v hracím koutku a zakoupili police na uložení
hraþek. V hernČ dČtí byl položen nový koberec, který škola získala darem od rodiþĤ dČtí
navštČvujících mateĜskou školu. Za to jim patĜí velký dík, stejnČ jako za pomoc pĜi úklidu a
opravách školy. Jejich práce a pomoci si velmi ceníme.
Každodenní život školy je nesmírnČ bohatý a pestrý. DČti objevují svČt, získávají nové poznatky a
zkušenosti, mají nové prožitky. Naší snahou je pĜipravit dČti pro vstup do života s jasnČ
vymezenými pravidly, smyslem pro spravedlnost, zodpovČdnost a vzájemný respekt. Uþíme je
radovat se z úspČchĤ, ale také pĜijmout neúspČch. VždyĢ umČt se radovat ze života a hledat i na tom
ménČ pĜíjemném vČci pozitivní, je vskutku závidČníhodné.

Spokojený život a veselou mysl Vám všem pĜeje Hana Brázdilová, Ĝeditelka MŠ
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MateƎskáškola
Budova bývalé školy potƎebuje každý rok investice do oprav Ͳ jak venkovních, tak
vnitƎních. Vletošním roce jsme vymĢnili okna vhlavní hernĢ dĢtí. Dále se provádĢlo
malováníhernydĢtí,celéhohorníhopatra,schodištĢanátĢryvenkovníhozaƎízení.
Vroce2012budenutnéodvéstdešƛovouvodu,kterájesvedenauzadnízdivedvoƎe
a zpƽsobuje vlhnutí zdiva. Nutná bude i oprava pƎední kamenné zídky, která je již znaēnĢ
zvĢtralá.DalšívĢtšíopravysenapƎíštírokneplánují.VdalšíetapĢbudenutnéuvažovato
rekonstrukcitopení,kotelacelýrozvodjejižzastaralýaneúsporný.Navícjižsloužíodroku
1999,azdejenutnémítstálepƎipravenourezervupropƎípadporuchy.
Udržet vprovozu budovu není laciná záležitost, proto všechna opatƎení jsou dĢlána
tak, aby nebyl narušen provoz školky. PƎipravujeme drobná úsporná opatƎení na rok 2012,
kterájsouvzhledemkekrizi,kterouprocházístátaceláEvropapochopitelná,alenetýkajíse
dĢtíavýuky.
Zrušení nebo omezení provozu školky vžádném pƎípadĢ nehrozí. Dokud situace
dovolí,  nezavádíme pro dĢti znaší obce ani školné. Za pƎespolní  bylo toto doposud
kompenzovánopƎíspĢvkemodObceRybníēek.
Situaci ve spolupráci spaní Ǝeditelkou a srodiēi zvládneme a i nadále obec dĢtem
budepƎispívatnarƽznéakce.IkdyžnebudetƎebamožnéhnedsplnitkaždoužádost,ikdyž
by sloužila dĢtem, postupnĢ dle možností se urēitĢ budeme snažit prostƎedí vylepšovat a
vybavovat.
ObecalemusípoēítatsevšemivĢkovýmikategoriemi.
Zrozpoētunaprovozaopravyškolkyobecvroce2011vydalacca317.000,ͲKēvēetnĢ
pƎíspĢvkuodObceRybníēekvevýši25.000,ͲKē.

























BohuslavKlemsa
starostaobce
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Významnéživotníjubileum

Dne8.záƎí2011oslavilasvédevadesáténarozeninypaníMarieNechvátalová.UpƎíležitosti
tétovýznamnéživotníudálostipopƎáliapƎedalidárekzástupciobecníhoúƎadupaníJanaPetlachová
astarostaobcepanBohuslavKlemsa.

Dovoltemi,abychjubilantcenejenpopƎálvšechnonejlepší,hodnĢzdravíaživotnípohody
dodalšíchletživota,aleipodĢkovalzajejíēinnostproobecvminulosti,kdypracovalaveSborupro
obēanskézáležitosti.PaníNechvátalovástálepatƎímezipravidelnéētenáƎkyobecníknihovny.
















Medlovice – založení obce
Budeme-li pátrat po tom, jak stará je naše obec, kdy byla založena, musíme na to nahlížet ze
dvou pohledĤ.
Za prvé – kterého roku se datuje první písemná zmínka o obci.
Za druhé – existují-li doklady o osídlení medlovského katastru z geologických prĤzkumĤ.
A jestliže jsou, ze které doby tyto dĤkazy pochází.
První písemná zmínka o Medlovicích
První písemná zmínka o naší obci se datuje do roku 1390, kdy je v zemských deskách
zapsáno:
1390 CDM XI , str 131 , þ 612 : Adamko de Medlowicz
Codex diplomaticus Moravice
Codex diplomaticus et epistolaris
VlastivČda moravská – Vyškovsko, 1965 – uvádí jako první historické zmínky o naší a okolních
obcích tyto údaje:
Medlovice
PustimČĜ
Hoštice
M. Prusy

1390
1046
1227
1131

Rybníþek
Švábenice
Heroltice

1399
1261
1281
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Ivanovice
1183
Vyškov
1131
M. Málkovice 1307

DĤkazy o osídlení v katastru obce z geologického výzkumu
Až do roku 2002 nebyl v katastru naší obce provádČn žádný archeologický výzkum. Nebyl pro to
dĤvod. Až výstavba dálnice D 1 v úseku Vyškov – MoĜice, protínající severní þást našeho katastru,
vyvolala nutnost tohoto výzkumu. Jeho výsledky jsou pro nás velmi zajímavé. StruþnČ jsou shrnuty
v pĜehledu, zpracovaném Muzeem Vyškovska a UAPP Brno v roce 2010 a vydaném svazkem obcí
Ivanovická brána. Zde je uvedeno:
K. ú. Medlovice
Medlovice 1 „Za Hanou“
Na levém bĜehu Medlovického potoka na mírném sprašovém svahu a v nivČ potoka byly
v roce 2002 zjištČny pozĤstatky polokulturního pravČkého sídlištČ.
K nejstaršímu osídlení patĜilo 5 hliníkĤ, tj. vČtších jam, v tomto pĜípadČ kruhového tvaru,
sloužící k víceúþelové tČžbČ hlíny (na výrobu keramiky, stavbu pecí apod.), které byly rovnomČrnČ
rozesety po celé zkoumané ploše a náležely kultuĜe s moravskou malovanou keramikou závČru
mladší doby kamenné (mladý neolit, 4500 – 3500 let pĜed n. l.).
Další podobný objekt mĤžeme rámcovČ zaĜadit na poþátek pozdní doby kamenné (staršího
neolitu, 3500 – 3000 let pĜed n. l.).
V mladší dobČ bronzové se na lokalitČ usadil lid velatické kultury (1300 – 1000 let pĜed n.
l.). Jeho zahloubené objekty nasedaly na štČrkové podloží potoþní nivy, takže se nacházely pod
úrovní dnešní hladiny potoka.
NejvýraznČjší stopy osídlení však po sobČ zanechali Keltové. Jejich sídlištČ se
koncentrovalo v 50 – 70 m širokém pásu podél Medlovického potoka a mČlo nČkolik fází.
Jednotlivé objekty se nacházely jak v nivních sedimentech, tak ve sprašovém podloží svahu, na
kterém bylo prozkoumáno 18 zahloubených chat, datovatelných do let 370 – 180 let pĜed n. l.
(stĜední doba laténská).
Další nálezy v nivČ Medlovického potoka dokazují osídlení v dobČ Ĝímské (1. až 4. století n.
l.) a ve vrcholném stĜedovČku (1200 až 1500 let n. l.).
Vedle této lokality nad pravým bĜehem Medlovického potoka již ale na k. ú. Ivanovice n/H
bylo zjištČno 101 zahloubených objektĤ, které obsahovaly jen minimum nálezĤ, proto nČkteré
objekty bylo možné datovat jen rámcovČ do pravČku. NČkteré byly souþástí pravČkého sídlištČ, jiné
souþástí pohĜebištČ.
Zdá se tedy, že tato lokalita byla prvním osídleným místem v dnešním k. ú. obce Medlovice.
Je to logické a pĜirozené, neboĢ úrodná oblast kolem Ĝeky Hané byla pro osídlení velmi pĜíznivá.
Ve které dobČ se osídlení posunulo dále na sever na místo dnešní zástavby se asi nikdy
nedozvíme. Ani to, co bylo toho pĜíþinou. Zda události váleþné, epidemie, pĜírodní pohromy þi
rozhodnutí pána.
Z dochovaných písemných pramenĤ si mĤžeme udČlat pĜedstavu o rozvoji obce.
rok
1516
1590
1672
1775

poþet domĤ
15
25
24
40

rok
1858
1887
1921
2004
2011

Uvedené poþty domĤ již byly všechny na místČ souþasné zástavby obce.
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poþet domĤ
60
77
89
131
133

Medlovice – název obce

O tom, jak þi z þeho vznikl název naší obce „Medlovice“, pĜemýšleli naši obþané zcela jistČ
již v minulých stoletích.
Ve školních protokolech medlovické školy z doby pana naduþitele Knapa mĤžeme najít
úvahu jedné z mladších uþitelek, která název Medlovice vysvČtlovala takto:
„V dávných dobách byla obydlí zdejších lidí obklopena hlubokými lesy. Tito lidé byli pak
známí tím, že se živili a zabývali také sbČrem medu, nebo-li lovem medu. Od pojmenování – lovci
medu – pak vznikl logicky název – Medlovice.“
Sám pan naduþitel Knap pak v kronice naší obce uvádí toto vysvČtlení: „ … na poþátku 15.
století pĜišel v místo zdejšího katastru z Ivanovic Médl, aby položil základy obce.“
I když se nám vysvČtlení s „Médl“ mĤže zdát jakkoliv prosté a jednoduché, a proto i málo
pravdČpodobné, setkáme se s ním i u našich historikĤ.
V HosákovČ publikaci „Místní jména na MoravČ a ve Slezsku“ se doþteme:
„Medlovice – místní jméno: pĜípona – ovice k osobnímu jménu Médl (a). Znamená ves lidí
Medlových. Patronymická místní jména s Médl jsou typicky moravská a nevyskytují se vĤbec
v ýechách ani ve Slezsku. Také doklady jmen Médl jsou jen z Moravy.“
Také v knize Františka Palackého „DČjiny národu þeského v ýechách a na MoravČ“
v pĜíloze F tohoto díla nazvaném „Poþátky rodopisu a místopisu þeského i moravského“ se mimo
jiné doþteme: „Starý rodopis v ýechách i v MoravČ spojen jest nerozdílnČ s místopisem, protože
jména rodinná všecka brána pĤvodnČ ode hradĤv, tvrzí, mČst aneb vesnic, kde která rodina mČla
obydlí a statky své. I chtíce i my posloužiti ke vzdČlání nauky místopisné a rodopisné mezi námi,
a ukázati spolu, na jakých základech ona spoþívá, postavíme sem pĜedevším malý výbor z listin
starých, s ohledem zvláštním na osoby v nich co svČdky jmenované a na rodinné jejich pomČry.
1201 Jul. Idem ecc ecclesiae Olomouc . – T – Jursik, Cirnin, Wlastibor, Boguzlav, camerarius. –
Jacobus cones de Viscou, Sdizlaus subcamerarius, Petr, Pomnenus, Medl, Sukech, Semizlaus.“
Z dČl tČchto historikĤ je zĜejmé, že jméno Médl v historii Moravy skuteþnČ existovalo.
Proto název obce „Medlovice“ jako ves lidí Medlových je asi nejpravdČpodobnČjším vysvČtlením
vzniku názvu „Medlovice“.
Medlovice se nepsaly vždy tak, jak je píšeme dnes. L. Hosák uvádí ve výše zmínČné publikaci tyto
slovní tvary názvu obce v minulých stoletích.
V roce 1490 ves Medlowicze , ZDO XIII , 15
1537 vsi Medlowicz , PO XVII , 200
1551 ze vsi Medlowicz , PO XXI , 163
1677, 1720, 1751 Medlowitz
1846 Medlowitz , Medlowice
1872 Medlowitz , Medlovice
1881 Medlovice
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Medlovské sakrální památky
Motto:
Jen v nČco vČĜit !
V Boha, lidi, zem,
v sebe i v práci.
Bez víry tČžko býti vítČzem.
K. Toman
Církevní archiválie se v okresním a zemském archivu nezachovaly ve velkém rozsahu.
PĜesto nám podávají dĤkazy o tom, že obyvatelé Medlovic vyznávali po válce tĜicetileté ( 1618 –
1648 ) až na nepatrné výjimky víru katolickou. Ctili její tradice a pilnČ se úþastnili církevních
obĜadĤ. Náboženství se uþilo ve školách a dČti se pĜi ĜadČ svátkĤ a výroþí úþastnily bohoslužeb
pod dozorem uþitelĤ.
S rozvojem obce se postupnČ budují a vyrĤstají i symboly kĜesĢanské víry. KĜíže, obrazy
a sošky svatých nezdobí jen lidské pĜíbytky. Jsou stavČny kĜíže na rozcestí þi Boží muka v polích
u polních cest. Mnohé již zanikly pod vlivem deštČ, slunce a mrazu. Jiné však stojí dodnes. A jako
nČmí svČdkové doby dávno minulé nám pĜipomínají ty, kdo je postavili a také to, v co vČĜili, v co
doufali a co jako poselství chtČli pĜedat dalším generacím.
PĜehled sakrálních památek
1. NejvČtší církevní památkou v obci je kaple, zasvČcená sv. Františkovi z Assisi.
Postavena v roce 1899, svČcená 19. 11. 1899.
Stavební místo naproti škole poskytl levnČ tehdejší Ĝídící uþitel Alois Macenauer. Náklady na její
postavení byly hrazeny z dobrovolných milodarĤ. Na rozpoþet cca 3000 zlatých upsali obþané 900
zlatých, p. dČkan Kubíþek dal 300 zlatých, po zemĜelém Fr. UhlíĜi poruþeno 250 zlatých, nájem
z honitby 70 zlatých.
Dopravu poskytli rolníci zdarma, tesaĜi pracovali za ½ mzdy, pokrývaþ zdarma, nádeníci zdarma.
Na pĜímluvu Ĝeditele ivanovického velkostatku p. Krolopa darovala Její CísaĜská Výsost Paní
ArcivévodkynČ AlžbČta 300 zlatých.
Do nové kaple byl pĜemístČn dĜevČný oltáĜ ze staré kapliþky, který zhotovil pan Klíþ z Nového
Rusínova pĜed dvČma lety v roce 1887.
Obrazy kĜížové cesty koupili medlovští obþané z kostela v Moravských Prusích v roce 1904. Dva
velké obrazy do kaple darovali pan Martin Kaveþka, þ. p. 19 a paní Josefa Poláchová, rozená
Kadlcová, z þ. p. 55.
Dvakrát poĜizované dva velké zvony padly vždy za obČĢ svČtovým válkám. Umíráþek ve vČži
kostela je z roku 1773 a byl pĤvodnČ ve vČži staré kapliþky.
2. KĜíž Rudolfa a Marie Hladkých – v letech 1935 – 1950 ¾ láníka na þ. p. 55
Hlavní hĜbitovní mramorový kĜíž, který nahradil v roce 1950 kĜíž Fr. UhlíĜe.
3. KĜíž Josefa Viktoryna – v letech 1850 – 1887 ¼ láníka na þ. p. 54
Mramorový kĜíž na kĜižovatce „u sušky“.
Postaven v roce 1884, posvČcen 15. 9. 1884.
PĜi úpravách kĜižovatky pĜesunut z jejího stĜedu na okraj, kde stojí dodnes.
4. KĜíž Josefa Viktoryna – v letech 1850 – 1887 ¼ láníka na þ. p. 54
Mramorový kĜíž na kopci u silnice k Rybníþku. Stával u polní cesty z Medlovic do Hoštic.
Postaven v roce 1885, posvČcen 22. 9. 1885, po obnovení znovu posvČcen 3. 5. 1891.
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5. KĜíž Jakuba Havlíka – v letech 1893 – 1930 ¾ láník na þ. p. 11
Kamenný kĜíž pĜed kaplí.
Postaven v roce 1907, posvČcen 20. 5. 1907.
6. Socha sv. Jana Nepomuckého
Nechal postavit v roce 1913 Cyrill Viktoryn – syn výše uvedeného Josefa Viktoryna.
V letech 1874 – 1905 ¼ láník na þ. p. 54.
Socha byla postavena na místČ, kde dĜíve stávaly pĜed starou kapliþkou dĜevČné kĜíže. Poslední
spadl v roce 1913.
Postavena v roce 1913, posvČcena 14. 9. 1913.

Zrušené památky
Kapliþka u þ. p. 55
V „Kostelní topografii na MoravČ“ P. Gregora Volného, Dr z roku 1857 je uvedeno:
Kaple sv. Františka v Medlovicích vystavČná obcí. Jeden oltáĜ vedle vČžiþky, v ní zvon o váze 1,5
centu (1 cent se rovnal dnešním 56 kg), mešní roucha. Dvakrát v roce se slouží mše.“
Datum postavení této kapliþky nám dosud není znám.
Kapliþka byla zrušena pĜi zahájení výstavby nového kostela v únoru 1899. Na jejím místČ pak
stávala požární zbrojnice.
Zvon se zachoval do dnešní doby ve vČži nového kostela, když pĜežil obČ svČtové války. Jsou na
nČm reliefy sv. JiĜí a s. Rodina a latinský nápis „In honorem St. Jesus, Maria, Joseph et S. Georgii
1773“.
Dva roky pĜed zrušením kapliþky byl do ní poĜízen nový oltáĜ – dĜevČný - panem Klíþem z Nov.
Rusínova. VysvČcen byl 4. 10. 1887.
KĜíž Františka UhlíĜe – v letech 1854 – 1891 ¼ láníka na þ. p.53
Byl to železný kĜíž na kamenném podstavci a stál na hĜbitovČ jako hlavní kĜíž.
Postaven byl v roce 1878, posvČcen 17. 10. 1882, zrušen v roce 1950.
Boží muka
Dnes již zapomenutou a málo známou sakrální památkou obce byla Boží muka.
V seznamu sakrálních památek obce ze dne 6. 4. 1840 jsou zde uvedena a mČla by stát na kraji
obce. Podle mapy z roku 1826/27 to bylo s velkou pravdČpodobností na prostranství pĜed dnes již
také bývalou hospodou þ. p. 2.

V souþasné dobČ již není moderní brát církevní památky jako symboly kĜesĢanské víry.
VČtšina lidí v nich vidí kulturní památky, nČkteĜí dokonce pĜíležitost k zbohatnutí. A tak upadají
v zapomnČní. Za úspČch proto budeme považovat, když se nám tyto památky po našich pĜedcích
podaĜí zachovat i pro pokolení pĜíští.
Zaslouží si to – památky i budoucí generace.

Ing. František BednáĜ
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Taneþní cviþení
Jedná se o sportovní aktivitu, spojující posilující cviky s kombinací taneþních krokĤ
za doprovodu latinsko-americké hudby. Kombinace rychlých a vášnivých tancĤ, jako
je samba, salsa, mamba, þi tanga ve spojení posilovacích cvikĤ zaruþuje velmi
intenzivní a hlavnČ velmi zábavnou variantu formování tČla. Cviþení trvá jednu
hodinu. Cílem cviþení je stĜídání pomalejšího a rychlejšího tempa, díky þemuž je
cviþení nejefektivnČjší. Nejen proto, že se zapojí velké spektrum svalových skupin,
ale hlavnČ dochází k nejoptimálnČjšímu spalování tukĤ. U nás v Medlovicích cviþíme
už druhým rokem a do budoucna máme v plánu secviþit vystoupení a ukázat výsledky
naší práce.

Cviþení na gymnastických míþích
Gymnastický míþ pomáhá proti bolestem zad, nutí ke správnému sezení. Gymnastické
míþe nabízí široké možnosti na procviþení zádových i jiných svalĤ. Cviþení na
velkém míþi je vhodné i jako cviþení pro tČhotné, þi cviþení pro seniory. Stále þastČji
se objevují gymnastické míþe ve školkách a jiných zaĜízeních pro dČti, které si pĜi
cviþení užijí spoustu legrace. Velké míþe pomáhají zlepšit, þi dokonce odstranit
poruchy svalového napČtí a koordinaþní poruchy, napravit vyboþení páteĜe (skolióza)
a kulatá záda (kyfóza), zlepšit koordinaci dechu u onemocnČní dechového ústrojí a
dokonce mohou pomoci i nemocnému srdíþku. Správnou velikost gymnastického
míþe odvodíte podle výšky postavy osoby, pro kterou je míþ urþen.
Díky novému kulturnímu domu v Medlovicích, se snažím nabídnout zdejším
obþanĤm co nejvíce aktivit pro jejich zdraví i zábavu. Tato cviþení, o které je ve
mČstech velký zájem, by si nemČl nechat nikdo ujít.

Nikola Vymazalová
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VÍTÁNÍOBÁNKp

I vletošním roce jsme pƎivítali do naší obce nové obēánky. Tímto slavnostním
obƎademchcemepopƎátrodiēƽmajejichdĢtemhodnĢzdravíaštĢstídodalšíhoživota.
Vletošnímroce,tedyvroce2011,jsmepƎivítali3dĢti.PrvníobƎadsekonalvnedĢli
27. bƎezna vzasedací síni Obecního úƎadu vMedlovicích, kdy byl v10 hodin pƎivítán
TomášekZedníēek.Dálepotom25.záƎítaktéžv10hodintobyliHonzíkHavránekaNikolka
Hálová.
VšechnydĢtidostalynapamátkuzlatýpƎívĢseksesvýmznamením,pamĢtníknížkua
plyšovouhraēku.VzávĢruserodiēeavšichnipƎítomnípodepsalidopamĢtníknihy.
KslavnostníatmosféƎepƎispĢlysvýmibásnĢmiapísnĢmižákynĢzákladníškolyMarie
Koudelková,PetraKoudelkováaPetraNejedlíková.
Novým obēánkƽm i jejich rodiēƽm bychom chtĢli popƎát, aby se jim spokojenĢ a
šƛastnĢžilovnašíobci,kterájeteěužijejich.
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POSEZENÍSESENIORY

Vsobotu 29. ledna se již tradiēnĢ konalo posezení se seniory naší obce. Mile nás
pƎekvapilo, vjak hojném poētu jsme se letos sešli. Na padesát obēanƽ se dostavilo ve 14
hodin do místního kulturního domu, aby se spoleēnĢ pobavili, popovídali si se svými
známýmiapƎáteliatroškoukulturynaplnilitentoden.

Na úvod celého odpoledne pronesl pár milých slov pan starosta Bohuslav Klemsa
a poté již byly pƎipraveny dĢti zmateƎské školy spolu spaní Ǝeditelkou Hanou Brázdilovou,
abynáspotĢšilysvýmvelicepĢknýmvystoupenímsezimnítématikou.

Dále potom následovala vystoupení, které nám zprostƎedkoval taneēní obor pƎi
ZákladníumĢleckéškolevIvanovicíchpodvedenímpaníuēitelkyHelenySuchomelové,aže
sebylonacokoukat.Kdyžnaparketnastoupilynádhernédámyvrƽžovýchšatechapánové
vēerných oblecích sbílými rukaviēkami, všem se zatajil dech. Valēík vjejich podání byl
opravdunezapomenutelnýmzážitkem.Následovalotroškudivoēiny.DĢvēatasestƎapcitoza
zvukumoderníhudbyopravduroztoēila.SamozƎejmĢnemohlychybĢtpovĢstnémažoretky
se svými hƽlkami a vneposlední ƎadĢ také country skupina Babyboys. Ty roztleskaly celé
publikum.

Potom už mohla zaēít volná zábava. Za zvukƽ živé hudby si všichni pƎítomní mohli
nejen zazpívat, ale i zatancovat. A také že se toho zhostili zodpovĢdnĢ. Bylo to velmi
pƎíjemnéodpoledneatĢšímeseopĢtnadalšísetkání.
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DIVADLOͲKDO
Krásenštídivadelníochotníci


TakjakovminulýchletechiletosunásuspoƎádalidivadelnípƎedstavenídivadelníci
zKrásenska.LetossepƎedstavilidivadelníhrouNájemnícipanaSwanaanebHabaěƽra.
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OSTATKOVÁVESELICE

Vždy vmasopustním období sevnaší obci koná ostatková veselice. Ani letos tomu
nebylojinak.Tentodensepronásstávásvátkem,vnĢmžsevracímezpĢtdodĢtskýchlet,
obléknemesinasebenejrƽznĢjšíkostýmyamaskyavyrazímedoulic.

Vsobotu5.bƎeznav9hodinránojsmesesešlivmístnímpohostinství,kdejsmeještĢ
na svých pƎevlecích doladili poslední detaily, popƎípadĢ zdokonalili maškarní líēení a v10
hodin jsme mohli vyjít do prƽvodu. Do kroku nám hrála dechová hudba Rozmarýnka
zVlēnova.Prvnízastávkabylaudomupanastarosty,kdepolicajt,starciastárkovépožádali
oprávokmasopustníveselici.BezevšehonámbyloprávoudĢlenoanicnebránilotomu,aby
mohlzaēíttenpravýmasopustnírej.TémĢƎuvšechdomƽnámsradostíotevƎeli,pohostili
nás všemožnými dobrotami, aƛ už to byly vdoleēky nebo štamprliēka dobré slivoviēky a
pƎispĢlidrobnýmobnosemdomasopustníkasy.Asiv15hodinjsmesevrátilidohospƽdky,
kdeještĢveselízazvukƽkapelychvílitancovaloazpívalo.

Od 20 hodin pokraēovala zábava vkulturním domĢ, kde nám ktanci i poslechu
zahrála skupina Impuls. Jako každý rok se o pƽlnoci losovala tombola, která byla vskutku
bohatá.PƎejemesi,abyinadáletatotradicepokraēovala,protožejetoopravdusilnýzážitek
abylabyškodazrušittakovoutokrásnoutradici.
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DENMATEK

VždydruhoukvĢtnovounedĢlisijistĢkaždýznásvzpomenenanĢkoho,kdojejeho
srdcinejbližší.Kohotímmyslím?Vtentodenmajísvátekvšechnymaminky.Anivnašíobci
jsmenezapomnĢli.

Již mĢsíc pƎed tímto dnem jsme nezaháleli a zaēali jsme plánovat, jakým hezkým
zpƽsobem bychom našim maminkám Ǝekli, že je máme rádi. DĢti zMedlovic si pƎipravily
opravdubohatýprogram,kterýseskládalzrƽznýchtaneēních,pĢveckýchadivadelníchēísel.

VnedĢli 8. kvĢtna 2011 jsme pozvali všechny maminky, babiēky, tety, ale i tatínky,
dĢdeēky a strýce, aby se pƎišli podívat, co umíme. DĢti vyrobily krásná pƎáníēka, kterými
obdarovaly své blízké. Na úvod vystoupila MateƎská škola zMedlovic se svým pásmem a
potéseužnapodiuvystƎídalijižzmínĢnítaneēníci,recitátoƎi,zpĢváciadokonceiherci,kteƎí
zahráli pohádku O Koblížkovi. Koblížky jsme skuteēnĢ nasmažili a tak jsme si na závĢr
zamlsali. Na úplném konci jsme si všichni spoleēnĢ zazpívali známou písniēku od Michala
DavidaDĢtiráje.

Bylo to opravdu velice pƎíjemnĢ strávené odpoledne a už se tĢšíme na to, jak ten
pƎíštísvátekmaminekzaseoslavíme.
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STAV NÍAKÁCENÍMÁJE


NavĢtšinĢvesnicseudržujízvykyatradice.Imyseotosnažíme,aprotokaždoroēnĢstavíme
májatojižnĢkolikletvedledomuē.p.55.

NakoncimĢsícedubnasevydalonĢkolikstatnýchmužƽznašíobcedonedalekéholesapro
jižzmínĢnýstrom.Všebylodomluvenosmajitelem pozemku,jensivybrattennejhezēí,uƎezatho,
naložitamohlosejetzdobit.VšeprobĢhlobezvĢtšíchkomplikací(jaktakyjinak),stromjsmenaložili
adopravilihodoMedlovic,kdepánovénáslednĢslouplikƽruzkmenuašpiēkumájkyjsmeozdobili
barevnýmistuhami.MájkupostavilsmluvenýjeƎáb,protožeruēnístavbabydíkyelektrickémuvedení
vblízkostinebylamožná.CeléakcipƎihlíželonĢkolikobyvatelobce.

PƎesnĢomĢsícpozdĢjibylēasmájkusundat,protoženaštĢstínámjinesundalnikdojiný.Celá
akceprobĢhlavelmihladceamĢlabýtzakonēenanaletoviskupƎikulturnímdomu.Bohuželnámale
nepƎálopoēasíatakjsmesepƎemístilidomístníhopohostinství.TonámalenesebraloúsmĢvztváƎía
zadoprovoducountryskupiny Hladkých zeŠvábenicjsmesedobƎebaviliaž dopozdních veēerních
hodin.

Tímto bych chtĢla podĢkovat všem, kteƎí se zúēastnili jak stavĢní a zdobení, tak i kácení a
organizaciveēerníhoposezeníadoufám,žesepƎíštíroksejdemezasevezdraví.
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D TSKÝDEN

Vsobotu 27. srpna 2011 poƎádala kulturní komise pƎi Obecním úƎadu Medlovice
dĢtský den. Akce se konala k pƎíležitosti ukonēení prázdnin, a to na hƎišti za kulturním
domemvMedlovicích.

VedvĢhodinyodpolednejsmesevšichnisešlinahƎištiamohlosezaēít.PƎišlotémĢƎ
ētyƎicet dĢtí nejen zMedlovic, ale i zblízkého okolí. Pro dĢti bylo pƎipraveno zábavné
odpoledne plné soutĢžních disciplín vpodobĢ jednotlivých stanovišƛ. Každé dítĢ dostalo
soutĢžníkartiēku,dokterésejimnajednotlivýchstanovištíchzapisovalyjejichvýsledkyaza
každý splnĢný úkol dostaly odmĢnu. Pro všechny zúēastnĢné bylo pƎipraveno pohoštĢní
vpodobĢsladkéholedŸáēku,limonádyatakéšpekáēek,kterýsimohliopécinapƎipraveném
ohni. DospĢlí mohli svlažit hrdlo dobƎe vychlazeným pivem a naplnit žaludek cigárem
zroztopenéudírny.OdpolednesevydaƎilo,poēasínámtaképƎáloavšichnijsmesenáramnĢ
bavili.

VeēerjsmesepƎesunulidokulturníhodomu,kdezábavapokraēovalatentokrátpro
dospĢlé. Aēkoliv se nás nesešlo moc, o to vĢtší byla zábava. Za zvuku hudby, kterou nám
obstaralDJKvaksepƎítomníbaviliaždobrzkýchranníchhodin.
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HODOVÁZÁBAVA


Již tradiēnĢ se vnaší obci koná hodová zábava. A i tentokrát ji poƎádal Sbor
dobrovolnýchhasiēƽ.HodyjsouvnašíobciupƎíležitostisvátkusv.FrantiškasAssisi,patrona
našíkaple.

Vševypuklove20hodin,alejižod19hodinsescházeliprvnínávštĢvníci.Nakonecse
sešlo na 130 obēanƽ nejen zMedlovic, ale i zblízkého okolí. Ktanci i poslechu nám hrála
známá a vynikající kapela Galaxy zOlomouce, která svými staršími, ale i tĢmi nejnovĢjšími
hitybavilacelépublikumaždobrzkýchranníchhodin.

VprƽbĢhu veēera vystoupily bývalé žákynĢ taneēního oboru pƎi Základní umĢlecké
škole vIvanovicích na Hané se svým kankánem. Publikum bylo nedšené jejich výkonem a
podpoƎilojejichvystoupeníbouƎlivýmpotleskem.

O pƽlnoci byla na ƎadĢ bohatá tombola. Za vĢcné dary do tomboly samozƎejmĢ
dĢkujemevšemsponzorƽm,kteƎíbylimimoƎádnĢštĢdƎí.AkcesevelicevyvedlaatĢšímese,
žetomuzaroknebudejinak.
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KERAMICKÉTVO\ENÍ

Vsobotu 5. listopadu navštívila naši obec zkušená keramiēka paní Nováková,
abychom si mohli vyzkoušet, jak se pracuje skeramickou hlínou a mohli si vyrobit malé
dáreēkysvýmblízkýmkVánocƽm.

Ve14hodinsesešlimalíivelcívkulturnímdomĢvMedlovicíchsurēitoupƎedstavou,
co by si chtĢli vymodelovat. Paní keramiēka nám na zaēátku poradila, jak se má shlínou
zacházet a co všechno musíme vĢdĢt, aby se nám výrobky co nejlépe podaƎily. Kdispozici
jsmemĢlinepƎebernémnožstvíformiēek,foremavykrajovátek.NejprvesivšichnispoleēnĢ
vyrobili jednoduchou koēiēku, aby si práci vyzkoušeli a potom už mohlipracovat podle své
fantazie.SamozƎejmĢvtentopƎedvánoēníēasvítĢzilyvýrobkysezimníavánoēnítématikou.
Každý si pƎišel na své a výsledek opravdu stál za to. Stƽl, na který se hotové výrobky
odkládaly,sejenhemžilnejrƽznĢjšímibetlémy,andĢlíēky,hvĢzdiēkami,aleijinýmimotivy.
VšechnosipaníkeramiēkaodvezlassebounavypáleníapotédoruēilahotovévýrobkyzpĢt
dorukoujejichtvƽrcƽ.

SouēástíkeramickédílniēkybylataképrodejnívýstavapaníNovákové,kterássebou
pƎivezla nádherná umĢlecká díla vpodobĢ obrazƽ a obrázkƽ, ale i šperkƽ, které si mohli
všichni návštĢvníci na místĢ zakoupit. Tímto bychom chtĢli paní Novákové podĢkovat a
tĢšímesenajejídalšínávštĢvu.
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PEENÍPERNÍKp

Veētvrtek17.listopadubylsicestátnísvátek,kdyvĢtšinouchtĢjívšichniodpoēívat,
aletonenínášpƎípad.Myjsmenezaháleliatentodenjsmezvolilijinouaktivitu.SpoleēnĢ
sdĢtmi jsme pekli perníēky, abychom mĢli nĢco dobrého na zub krozsvĢcování vánoēního
stromu.

Ve 14 hodin jsme se všichni sešli vmístním kulturním domĢ. DĢti mĢly pƎipravená
pracovní místa i tĢsto. Jejich úkolem bylo donést si pouze pracovní odĢv, váleēky a
samozƎejmĢ také vánoēní vykrajovátka. PƎišlo na dvacet dĢtí, které sesvého úkolu zhostily
opravduzodpovĢdnĢ.KaždýdostalkustĢstaavšemohlovypuknout.Všichnibylitakzapálení
dosvépráce,žejsmedokoncenestíhalivykrájenéperníēkyodnášet.Zazvukukolednámšla
práceopravduodruky.ZadvĢhodinybylyperníēkyupeēenyauloženydokrabic,kdeēekaly,
ažjenásledujícítýdenspoleēnĢsníme.

Bylo to velice milé a voŸavé odpoledne prozáƎené dĢtským smíchem a nadšením.
Doufám,žetatotradicebudepokraēovativdalšíchletech,protoževpƎedvánoēnímshonu
každýznáspotƎebujepohladitpoduši.
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ROZSV COVÁNÍVÁNONÍHOSTROMU

RoksesrokemsešelaopĢtnámnastaltenkrásnýēas,ēaspohody,lásky,pƎátelství
a nadĢje. I my, obēané Medlovic, si tuto dobu každoroēnĢ pƎipomínáme již tradiēním
rozsvĢcovánímvánoēníhostromu.Aniletostomunebylojinak.

Vsobotu26.listopaduv17hodinjsmesevšichnisešliucviēáku,abychomslavnostnĢ
pƎineslisvĢtlokestromu.MalíivelcímĢlizaúkolsipƎinéstlucerniēkyalampionky,abychom
nejen vidĢli na cestu, ale hlavnĢ pomyslným plamínkem stromeēek rozzáƎili. Do šera
pƎicházela opravdu velká spousta dĢtí i dospĢlých. Byla nás
doslova plná vesnice. Po pƎíchodu na parēík se stromeēek
skuteēnĢrozzáƎil.

PotévystoupilymístnídĢtisesvýmpásmemotom,coto
skuteēnĢjsouVánoceajakpƎišelnasvĢtJežíšek.PásmemznĢla
spoustavánoēníchkoledabásniēek.DĢtimĢlykrásnékostýmya
vystoupenísejimvelicepovedlo,cožbyloodmĢnĢnobouƎlivým
potleskem.

Obēané se mohli posilnit perníēky, které dĢti týden pƎed
tímto dnem vlastnoruēnĢ napekly a také se zahƎát ēajem nebo
výborným svaƎáēkem. Jsem velice ráda, že se tato akce stává takovou naší Medlovskou
tradicí, a že se každoroēnĢ u stromeēku schází více a více lidí. Vtéto uspĢchané dobĢ je
potƎeba se na chvilku zastavit a vychutnat si okamžiky, které se trvale zapisují do knížky
našichvzpomínek.


37

MIKULÁŠ
Jepouzejedendenvroce,kdydoulicvšechmĢstivesnicvyrazínesourodáskupina,
kteráovšemtáhnezajedenprovaz,cosetýēehƎíšníkƽazlobivýchdĢtí.Mikuláš,andĢlaēerti
zavítaliidonašíobceazazvonilinadveƎevšechzlobivých,aleitĢchhodných.
Každý,kdosealespoŸtroškusnažil,projevilsnahuolepšíjávdalšímroceazazpíval
písniēkuneboƎeklbásniēku,bylodmĢnĢnsladkouodmĢnou.
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ERTOVSKÁDISCOTÉKA
Vsobotu3.prosincesekonalavkulturnímdomĢvMedlovicíchēertovskádiskotéka,
nakteroubylypozványvšechnydĢtinejenzMedlovic,aleizblízkéhookolí.
Vše zaēalo v16 hodin, kdy se dĢti zaēaly scházet. Velice mne pƎekvapilo, že na
parketunevládlažádnáostýchavostavšichnizaēalitancovatjižsprvnímitónyhudby,kterou
námobstarávalDJKvak.Sešlasezdespoustaandílkƽaēertíkƽ,takžeatmosférabylaopravdu
pƎedvánoēní a pƎíjemná. Všechny dĢti dostaly za svou úēast drobnou sladkost a limonádu.
Nikdo neodešel sprázdnou. SpoleēnĢ jsme se protancovali až ke 20. hodinĢ, kdy jsme
oficiálnĢakciukonēili.
TentovelmipƎíjemnýadventnípodveēerbysetakémohlstáttradicívnašímaléobci.
ProēsepƎíjemnĢnevydovádĢtprávĢtancem?
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SDHSbordobrovolnýchhasiēƽ
Sbor dobrovolných hasiēƽ Medlovice oslaví  102 let od svého založení. Ustavující schƽze se
konala9.kvĢtna1909.

Dochovalysetakéfotografie,alevmalémpoētu.DovolilbychsiVásobēanyoslovitͲpokud
máte doma fotografie nejen hasiēƽ, ale i jakékoliv, kde je zachyceno dĢní vobci, abyste je poskytli
knaskenování,fotografieVámbudouihnedvráceny.

Souēasná ēinnost hasiēƽ se omezila na zachování organizace, poƎádáme hodové zábavy,
podílímesenapoƎádáníakcíprodĢti.Vroce2010jsmezakoupilistƽlnastolnítenis.

VletošnímrocejsmetaképoƎádalihodovouzábavuvespoluprácisobecnímúƎadem.
ZásahovájednotkajeobecnímúƎademzƎizovánazezákonaoobcích.Poslánímtétojednotky
jezasahovatpƎiživelnýchpohromách(silnývítr,déšƛ,sníh,požár,povodnĢ),odklízetnásledkyͲto
znamenádohasitpožár,uvolnitprƽtokpotoka,odkliditspadanévĢtvestromƽapod.

VletošnímrocejsmeuspoƎádalivýroēnívalnouhromadudne10.12.2011,nakterébylaza
okresníorganizacipƎítomnastarostkaokresníhosdruženíSDHpaníJitkaFabianová,kteránanávrh
výboru ocenila práci ēlenƽ sboru vĢrnostními stužkami. Za ētyƎicet rokƽ práce ve sboru obdrželi
stužkupanFrantišekNavrátilapanBohuslavKlemsa.ZapadesátrokƽprácebyliocenĢnipanŠtĢpán
Kaveēkast.,panVojtĢchProcházkaapanJaroslavKrejēiƎík.
ZašedesátrokƽbylvĢrnostnístužkouocenĢnpanAloisZapletal.

DálepƎivítalavesborunovĢpƎijatéēlenyaēlenky.

Doufám, že jednou pƎijde období, kdy se tƎeba u nás zorganizuje mládež. Myslím si, že
historickoupovinnostíjepronásnedovolitzrušeníSborudobrovolnýchhasiēƽvobciMedlovice.



PƎijetínovýchēlenƽ
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HonebníspoleēenstvoMedlovice–Rybníēek
Vlistopadu se  uskuteēnil  hon i sdodržením mysliveckých  tradic. Je dobƎe, že se tyto tradice
dodržují.

PĢknébyloukonēeníhonuvprostranstvíuparku.Úēast14lovcƽ,9honcƽ,lovilisezajíciabažanti
vomezeném poētu, je tƎeba myslet na dodržování kmenových stavƽ zvĢƎe. Byla ulovena i zvĢƎ
škodná,atodvĢ2lišky.

DobudoucnavĢƎíme,žeseēinnostaspoluprácesobecnímúƎadembudedálerozvíjet.Myslímesi,že
jenaēemstavĢtachcemevrátitdoobceiēinnostspoleēenskýchorganizací,mezikterémyslivecké
sdruženívždypatƎilo.


SlavnostnívýƎadzvĢƎe











PƎedáníúlomkƽlovcƽm 
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NezbytnýpomocníkͲ
majitelpsa

p.VojtĢchProcházka
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