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Slovonaúvod
Váženíobēané,milámládeži,
velmi si vážím této povinnosti informovat Vás prostƎednictvím zpravodaje o ēinnosti
obecníhoúƎaduzauplynulýloŸskýrok2010aseznámitVássplánemakcínapƎíštírok2011. 
OmlouvámsezaopoždĢnévydánízpravodaje,kterýpo8rokƽvycházelpƎedVánocemi,ale
letošní rok pƎibylo ke každoroēním úkolƽmvyhodnocení a podání žádosti o proplacení dotace na
rekonstrukciVíceúēelovébudovy.


NechcisevúvodnímslovĢzabývatsituacívestátĢnebovesvĢtĢ,alestavemvĢcívnašíobci.


VloŸském roce jsme byli dvakrát u voleb, zvolili jsme Parlament eské republiky a vkoͲ
munálních volbách obecní zastupitelstvo. Tady se zamysleme nad poētem kandidátek. Vnaší obci
bylapodánajednakandidátka,kterousestavilaSSD.ZatotobylobecníúƎadkritizován,žejepouze
jednakandidátka.JetƎebasiuvĢdomit,žepokudchcemeƎíkat,žežijemevdemokratickéspoleēnosti,
je nutné dodržovat zákony. Dle volebního zákona obecní úƎady organizují volby po stránce
organizaēníazodpovídajízaregulérníprƽbĢhvoleb.VpƎípadĢorganizováníasestavováníkandidátek
byvpƎípadĢpodáníodvoláníbylyvolbyzneplatnĢny.Dlevolebníhozákonamohoukandidovatnejen
politickéstrany,aleispoleēenskéorganizaceaijednotlivci,jenjetƎebasevtermínuzaregistrovatna
MĢstskémúƎadĢIvanovicenaHanéavyplnitpƎíslušnédoklady.

Nacházíme se vdobĢ, kdy ekonomická situace není pƎíliš uspokojivá a doléhá i na  obce
stejnĢjakonaobēany.Iobcejsounucenyupravovatceny, pƎestosesnažímezmírnit dopadytak,
abybylyzachoványúlevypƎipoplatcíchprosenioryadĢti.

CosetýkáprostƎedí,vekterémžijeme,chtĢlbychsezmínitovenēenípsƽ.Neustáléstížnosti
obēanƽnaneuklízenípopsechjsoubohuželoprávnĢné.Nenísnadtakovýproblémkdyžpesvykoná
potƎebu po nĢm uklidit. VyƎešit tento problém není složité Ͳ staēí nakoupit techniku na úklid,
pƎijmoutpracovníkaazvýšitpoplatkyzapsy,abytotovydánípokryly.Následky–postiženibudouiti,
kteƎíposvýchpsechuklízejíati,kteƎísepsynechodíven.Zrušilibychomvýhoduvesnice,kdymohl
amƽžebýtpesvkaždémdomĢ,atobychomopravdunechtĢli.

Záležíjennanás,jaksebudemechovatkprostƎedí,vekterémžijeme.Nenítojenvenēení
psƽ,aleiúklidudomuaokolídomu,kterésisamiupravujete.Zahradníodpadobēanƽmnapožádání
likvidujeme,abysenemuselpálit,atímsenezhoršilakvalitaovzduší.
Nadále budeme spolupracovat se všemi institucemi a politickými stranami, bez ohledu na
politickoupƎíslušnost.SpoluprácestĢmitoútvaryjevdnešnídobĢnaprostonezbytná,požadavkyna
práciobecníchúƎadƽseneustálezvyšují,atímstoupajíinákladynaprovoz.

ZávĢrembychsidovoliljménemsvýmajménemzastupitelƽobcepopƎátVám,obēanƽmnaší
obce,hodnĢštĢstíapevnéhozdravívroce2011.
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BohuslavKlemsa
starostaobce

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

517 365 390
517 365 505
517 365 390
medlovice@quick.cz

fax
e-mail
Starosta obce

Bohuslav Klemsa

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

e-mail

skolka.medlovice@tiscali.cz

Knihovna Medlovice

Jana Petlachová

602 303 164

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, SMO 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

Spoleþenská kronika
období leden 2010 – prosinec 2010
Narozené dČti

ěíha Bohumil František
Pientaková Kamila
ýápková Adéla
Judásková Julie
Zedníþek Tomáš

10. 3. 2010
3. 5. 2010
7. 7. 2010
9. 9. 2010
12. 11. 2010

Opustili nás navždy

Procházka Jaroslav

6. 8. 2010

Dožili se významných životních jubileí

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

80 let
83 let
84 let
84 let
86 let
87 let
88 let
89 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.

Statistické údaje

V obci Medlovice žije v souþasné dobČ:
poþet obyvatel celkem
z toho:
muži
ženy

330
151
179

dČti do 15 let

62

prĤmČrný vČk

37,29

poþet þísel popisných

132

obþané v domovech dĤchodcĤ
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HOSPODAěENÍ OBCE MEDLOVICE ZA ROK 2009
PĜíjmy za rok 2009

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

2.495.120,91 Kþ
456.312,69 Kþ
24.362,16 Kþ
41.020,99 Kþ
417.749,97 Kþ
70.980,00 Kþ
1.018.404,00 Kþ
3.578,00 Kþ
114.113,00 Kþ
4.500,00 Kþ
1.645,00 Kþ
2.190,00 Kþ
340.265,10 Kþ

NedaĖové pĜíjmy
448.301,85 Kþ
v tom:
2460 splátky pĤjþek FRB od obyvatelstva
56.785,00 Kþ
2321
stoþné
26.441,00 Kþ
3314
poplatky za knihovnu
105,00 Kþ
3341
hlášení místním rozhlasem
1.775,00 Kþ
3392
pĜíjmy z pronájmu – kulturní dĤm a pohostinství KD, náhrady energií
23.459,00 Kþ
3399
pĜíjmy z kultury – pĜíjmy z hodové zábavy, pĜijaté dary na kulturu
12.010,00 Kþ
3421
pĜíjmy z akcí pro dČti, pĜijaté dary na akce pro dČti - karneval, dČtský den 3.230,00 Kþ
3612
bytové hospodáĜství – pronájem bytĤ, zálohy, elektĜina – spol.prost.
216.910,00 Kþ
3631
veĜejné osvČtlení – pĜeplatek zálohy na elektĜinu
3.145,00 Kþ
3632
hĜbitovní poplatky - nájem hrobového místa a kolumbária
886,00 Kþ
3639
komun.služby – pronájem obchodu, elektĜina–obchod, nájem pozemkĤ
91.095,00 Kþ
3722
pronájem popelnic z Respona obþanĤm, pĜíspČvek Asekol
2.624,00 Kþ
3745
péþe o vzhled obcí a veĜejnou zeleĖ – prodej ovoce v sadu
400,00 Kþ
6171
pĜijaté pĜíspČvky – pĜeplatky záloh OÚ
1.000,00 Kþ
6310
pĜíjmy z finanþních operací (úroky)
8.436,85 Kþ
Kapitálové pĜíjmy
v tom:
3639 3111 pĜíjmy z prodeje obecních pozemkĤ

1.639,00 Kþ
1.639,00 Kþ

PĜijaté transfery
v tom:
4111 dotace na volby do Evropského parlamentu
4112 dotace na þinnost OÚ a MŠ – Jihomoravský kraj
4116 dotace na veĜejnČ prospČšné práce–ÚĜad práce, na Czech POINT
4121 neinvestiþní dotace od obce Rybníþek na provoz MŠ
4222 investiþní pĜijaté dotace od JMK-výstavba skladu,PD na kanalizaci

PĜíjmy celkem po konsolidaci

746.354,00 Kþ
15.500,00 Kþ
29.300,00 Kþ
181.554,00 Kþ
30.000,00 Kþ
490.000,00 Kþ

3.691.415,76 Kþ
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Výdaje za rok 2009
1014
2212
2221
2321
2333
3111
3113
3121
3314
3319
3326
3341
3349
3392

3399
3412

3421
3429
3612
3619
3631
3632
3639

3721
3722
3745
4329
5512
6112
6117
6171

6310
6399
6402

deratizace kanalizaþní sítČ obce
6.426,00 Kþ
silnice – odmČna + SP, ZP - údržba místních komunikací
21.708,00 Kþ
provoz veĜejné silniþní dopravy – dopravní obslužnost IDS JMK
16.500,00 Kþ
odpadní vody – rozbory odpadních vod, projekt na výstavbu kanalizace
245.724,00 Kþ
úpravy drobných vodních tokĤ – oprava stavidla na potoku
4.923,00 Kþ
pĜedškolní zaĜízení – MŠ – opravy v MŠ-výmČna oken, dárky dČtem, dotace
od obce Medlovice, od obce Rybníþek – na provoz
329.499,00 Kþ
základní školy – školné Ivanovice na Hané, Švábenice
183.577,00 Kþ
gymnázia – pĜíspČvek na knihu
500,00 Kþ
knihovna – nákup knih, odmČna knihovnici, obsluha Internetu v knihovnČ
6.071,31 Kþ
ostatní záležitosti kultury - kronika – odmČna kronikáĜi
5.000,00 Kþ
obnova hodnot místního významu – kapla – elektĜina
268,00 Kþ
rozhlas a televize – koncesionáĜské poplatky, OSA
1.749,00 Kþ
ostatní záležitosti sdČlovacích prostĜedkĤ – výtisk Zpravodaje 2009
7.908,00 Kþ
zájmová þinnost v kultuĜe – kulturní dĤm-opravy, odmČny, energie,materiál,
rekonstrukce budovy KD-zpracování žádosti o dotaci ze SZIF,por..služby,projekt
pro výbČrové Ĝízení, poplatek za televizi v pohostinství KD-OSA, Intergram
325.305,56 Kþ
ostatní záležitosti kultury – beseda s dĤchodci, dary-jubilea, vítání obþánkĤ,
velikonoþní zábava, divadelní pĜedstavení, zhotovení symbolĤ obce
149.014,50 Kþ
sportovní zaĜízení v majetku obce-materiál na kurt,voda na kropení tenisového
kurtu,rekonstrukce hĜištČ- zpracování žádosti o dotaci ze SZIF,por..služby,projekt
pro výbČrové Ĝízení
7.717,00 Kþ
volný þas dČtí a mládeže - karneval, dČtský den, mikulášská nadílka
15.430,00 Kþ
ostatní zájmová þinnost a rekreace–pĜíspČvek obci Mor.Málkovice na koupalištČ 5.000,00 Kþ
bytové hospodáĜství – elektĜina,plyn-byty,elektĜina–chodby bytové domy,
zajištČní správy bytových domĤ Vyteza,opravy, vodné byty
60.999,49 Kþ
ostatní rozvoj bydlení – neinvestiþní pĤjþky z FRB obþanĤm
150.000,00 Kþ
veĜejné osvČtlení – elektĜina, opravy veĜejného osvČtlení
66.313,00 Kþ
pohĜebnictví – materiál, odvoz kontejneru – hĜbitov, provedení el.instalace,
oprava hĜbitovní zídky-odmČny,oprava kontejneru,kácení stromĤ na hĜbitovČ
63.535,00 Kþ
komunální služby a územní rozvoj – pracovník VPP, brigádníci, odvoz
kontejnerĤ,zemní práce, nafta do multikáry, elektĜina-obchod, mikroregion,
výstavba skladu
552.951,40 Kþ
sbČr a svoz nebezpeþných odpadĤ – mobilní sbČr, sbČrné dvory
10.613,40 Kþ
sbČr a svoz komunálních odpadĤ, sbČrné dvory, kontejnery
146.825,80 Kþ
péþe o vzhled obcí a veĜejnou zeleĖ – odmČny brigádníkĤm + sociální, zdravotní
pojištČní, materiál, opravy strojĤ na údržbu ŽP, PHM, mulþovaþ
201.678,00 Kþ
sociální péþe a pomoc dČtem a mládeži - Asociace Paprsek
1.000,00 Kþ
požární ochrana – služby v oblasti požární ochrany, pĜíspČvek SH
2.375,00 Kþ
zastupitelstva obcí – odmČny + zdravotní pojištČní, cestovné, mobilní telefony 478.085,50 Kþ
volby do Evropského parlamentu – odmČny þlenĤm OVK + ZP,
materiál, služby, cestovné, poštovné, stravné
13.938,60 Kþ
þinnost místní správy – nákup majetku, energie, služby, pojistné, opravy,
materiál, plat zamČstnance + SP, ZP, pĜedplatné, telefony, právní služby,
školení, služby pro OÚ, pohoštČní, vybavení CzechPOINT,rekonstrukce budovy
OÚ- zpracování žádosti o dotaci ze SZIF,por..služby,projekt pro výbČrové Ĝízení 789.653,42 Kþ
finanþní operace – poplatky za vedení úþtĤ – KB, FRB
8.307,00 Kþ
platby daní a poplatkĤ státnímu rozpoþtu – daĖ z pĜíjmĤ práv. osob za obec-rozp. 70.980,00 Kþ
finanþní vypoĜádání min.let-vrácení þásti dotace-krajané,vratka dotace-volby
26.954,30 Kþ

Výdaje celkem po konsolidaci

3.976.530,28 Kþ
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PĜíjmy celkem – po konsolidaci
Výdaje celkem – po konsolidaci

3.691.415,76 Kþ
3.976.530,28 Kþ

Rozdíl

- 285.114,52 Kþ

Stav na úþtech k 31. 12. 2009
231 10 - Komerþní banka – podle výpisu
245 41 - VeĜejná sbírka
236 30 - Fond rozvoje bydlení

362.905,74 Kþ
43.383,36 Kþ
183.866,72 Kþ

Stav penČžních prostĜedkĤ k 31. 12. 2009 celkem

590.155,82 Kþ

Pohledávky OÚ k 31. 12. 2009:
- záloha JmP – obecní úĜad, kulturní dĤm
- záloha JmP – archiv OÚ
- záloha E-ON-veĜ.osvČtlení,OÚ,KD,obchod,kapla
- záloha E-ON – spoleþné prostory domu þ. 11
- záloha E-ON – archiv OÚ
- zálohy na pĜedplatné OÚ – VČstník právních pĜedpisĤ JmK
- neuhrazený poplatek za odpad za 2. pololetí 2009
- neuhrazená faktura za vyúþtování vody,výmČnu vodomČru

80.880,00 Kþ
7.220,00 Kþ
131.760,00 Kþ
1.480,00 Kþ
1.540,00 Kþ
1.000,00 Kþ
925,00 Kþ
4.772,00 Kþ

Pohledávky k 31. 12. 2009 – Fond rozvoje bydlení:
pĤjþky poskytnuté obþanĤm z Fondu rozvoje bydlení, z toho:
splátky jistin
splátky úrokĤ

144.621,00 Kþ
8.890,46 Kþ

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

153.511,46 Kþ

Pohledávky obce k 31. 12. 2009 celkem

383.088,46 Kþ

Závazky k 31. 12. 2009:
- mzdy za prosinec 2009
88.584,00 Kþ
- pĤjþka na FRB – návratná finanþní výpomoc
300.000,00 Kþ
- zálohy na energie a služby – byt domu þ. 55
11.732,00 Kþ
- pĜeplatky záloh
212,00 Kþ
- daĖ z pĜíjmĤ za rok 2009 – OÚ – hlavní þinnost – pĜedpis
77.000,00 Kþ
- finanþní prostĜedky vybrané veĜejnou sbírkou na opravu
místního hĜbitova
43.383,36 Kþ
_________________________________________________________________________
Závazky obce celkem
520.911,36 Kþ
________________________________________________________________________
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Finanþní vypoĜádání dotací za rok 2009
Bylo provedeno finanþní vypoĜádání dotací:
Vzhledem k uvolnČní bytu pro krajany v domČ þ. 55 bylo nutné vrátit þást dotace poskytnuté obci
v souvislosti s pĜistČhováním krajanĤ v roce 1999 – byla vrácena þást dotace odpovídající neodbydlené
þásti roku dle pokynu a výpoþtu z Ministerstva vnitra Ministerstvu financí:
- þást dotace na infrastrukturu z dotace pro krajany
7.548,00 Kþ
- þást dotace na zajištČní bydlení pro krajany
18.870,00 Kþ
- dotace na realizaci projektu Czech POINT – upgrade – ÚZ 14008
poskytnuto
58.259,00 Kþ
vyþerpáno
49.759,00 Kþ
vratka
8.500,00 Kþ – zasláno na úþet Krajského úĜadu JMK dne 27. 11. 2009
pod variabilním symbolem 411614008
- dotace na volby do Evropského parlamentu – UZ 98348:
poskytnuto
15.500,00 Kþ
vyþerpáno
13.938,60 Kþ
vratka
1.561,40 Kþ – zasláno na úþet Krajského úĜadu JMK dne 27. 1. 2010
pod variabilním symbolem 98348 (=ÚZ)
- dotace z rozpoþtu Jihomoravského kraje:
Program rozvoje venkova – ÚZ 00363:
– na výstavbu skladu:
poskytnuto
vyþerpáno

160.000,00 Kþ
160.000,00 Kþ

Jihomoravský kraj – ÚZ 00232:
- na zpracování projektové dokumentace Kanalizace a ýOV Medlovice:
poskytnuto
330.000,00 Kþ
vyþerpáno
214.200,00 Kþ
k vyþerpání v r.2010
115.800,00 Kþ

(dotace do 31. 5. 2010)

V roce 2008 byla zahájena veĜejná sbírka na opravu místního hĜbitova, vyhlášená na dobu
od 25. 10. 2008 – 26. 9. 2011. VeĜejná sbírka má 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 úþtu bude hradit obec ze svého rozpoþtu ze svého úþtu.
PĜíspČvková organizace – MateĜská škola Medlovice
hospodaĜení za rok 2009
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 2009 þinila dotace
na provoz od Obce Medlovice 230.000,- Kþ, od Obce Rybníþek 30.000,- Kþ.
HospodáĜský výsledek pĜíspČvkové organizace za rok 2009 byl 15.691,98 Kþ.
Zastupitelstvo obce Medlovice schválilo na svém 32. zasedání dne 25. 1. 2010 návrh na rozdČlení
hospodáĜského výsledku MateĜské školy Medlovice za rok 2009 - pĜevedení do rezervního fondu
ve výši 15.691,98 Kþ.
Zastupitelstvo rovnČž schválilo þerpání finanþních prostĜedkĤ rezervního fondu v celkové výši 39.614,18
Kþ na úhradu provozních nákladĤ školy v roce 2010.
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VOLBY2010
V roce 2010 se konaly volby do Poslanecké snČmovny Parlamentu ýeské republiky
a volby do zastupitelstev obcí.
Výsledky hlasování pĜi volbách do Poslanecké snČmovny Parlamentu ýR,
konaných ve dnech 28. a 29. kvČtna 2010 v obci Medlovice:
Voleb se zúþastnilo celkem 68 % voliþĤ.
Poþet voliþĤ celkem
Poþet voliþĤ, kterým byly vydány úĜední obálky:
Poþet platných hlasĤ celkem:

251
171
171

Z platných hlasĤ obdržely strany:
ýSSD
KSýM
VČci veĜejné
TOP 09
ODS
Suverenita-blok J.Bobošíkové, strana zdravého rozumu
KDU – ýSL
Moravané
Strana Práv ObþanĤ
Strana zelených
DČlnická strana sociální spravedlnosti
ýeská pirátská strana
Volte Pravý Blok

66 hlasĤ
25 hlasĤ
16 hlasĤ
14 hlasĤ
12 hlasĤ
11 hlasĤ
7 hlasĤ
5 hlasĤ
5 hlasĤ
4 hlasy
3 hlasy
2 hlasy
1 hlas

Výsledky hlasování pĜi volbách do Zastupitelstva obce Medlovice,
konaných ve dnech 15. a 16. Ĝíjna 2010 v obci Medlovice:
Voleb se zúþastnilo celkem 54 % voliþĤ.
Poþet voliþĤ celkem
Poþet voliþĤ, kterým byly vydány úĜední obálky:
Poþet platných hlasovacích lístkĤ:
Poþet neplatných hlasovacích lístkĤ:
Poþet platných hlasĤ pro volební stranu:

251
136
105
31
552

Z celkového poþtu platných hlasĤ obdrželi jednotliví kandidáti:
p. Bohuslav Klemsa
p. Jaroslav Petlach
p. Josef Zlámal
p. ŠtČpán Kaveþka
p. Mgr. Tereza Suchomelová
p. Ing. Jana DvoĜáková
p. Jana Petlachová

83 hlasĤ
73 hlasĤ
75 hlasĤ
80 hlasĤ
88 hlasĤ
78 hlasĤ
75 hlasĤ
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VÍCEÚELOVÁBUDOVA
Obecní úĜad, kulturní dĤm, pĜístavba pĜísálí a letoviska
Vlistopadu2009byldokonēenprojektnarekonstrukcivíceúēelovébudovyazahájenyprácenazadánípro
výbĢrovéƎízení,kterépronásprovedlafirmaAGROͲMORAVAs.r.o..

KpƎípravĢvýbĢrovéhoƎízeníavypracováníprojektuprorealizacistavbyjsmepƎistoupiliažpopísemném
vyjádƎení,kteréjsmeobdrželivēervenci2009,vnĢmžseMinisterstvozemĢdĢlstvízavázaloproplatitobciDPH.

NašíobcibylapƎidĢlenadotacevevýši12.559.101,ͲKēnarekonstrukciobecníhoúƎadu,kulturníhodomu,
pƎístavbupƎísálí,letoviskaapoloženíumĢléhopovrchunatenisovýkurt.

ŽádostjsmezpracovaliapodalivƎíjnuroku2008naSZIFvBrnĢ.PrvnížádostjsmepodalivƎíjnu2007,okteré
jsmeinformovaliveZpravodajiobce2007,kdebylpopsánrozsahprací.OtomtozámĢrujsmeodtédobyobēanyseznámili
nasetkáníseseniory,prostƎednictvímzpravodaje2008,výzvounaúƎednídesce,kdejsmevyzvaliknahlédnutía
pƎipomínkovánínávrhuprojektuještĢvroce2009,kterýbylpƎístupnýnaobecnímúƎadĢakdejstesemohliinformovat
iofinancováníprojektu.

PƎístavbapƎísálíbylaplánovánajižvroce2000,alenakonecknínedošlo,podletehdejšíhoprojektubylrozpoēet
nasamostatnoupƎístavbupƎísálí1.200.000,ͲKē.Jsemrád,žetotozastupitelstvomohlodokonēitplánynašichpƎedchƽdcƽ.

DotacevtétovýšiobdrželyvJihomoravskémkrajiobcespoētemobyvateldo500pouzedvĢ,našeobecaobec
Železné,cožsvĢdēíokvalitnípƎípravĢprojektu.DƽrazEUbylkladennabezbariérovýpƎístupnaobecníúƎad,zateplení
budovy,solárníohƎevvodyasportovištĢ,cožjsmevyƎešilipoloženímumĢléhopovrchunatenisovýkurt.

ZrekonstruovanáVíceúēelovábudovasplŸujeveškerénormypotƎebnékprovozuaodpovídajícídnešnímtrendƽm,
máslaboproudýrozvodvcelébudovĢ(internet,projektoratd.),nováelektroinstalace,topení–novérozvody+kotel,který
jeumístĢnvšatnĢ,novéodpadyavodoinstalace,odvodnĢnícelébudovy,odizolovánízadnístĢnykulturníhodomua
vybudovánastudnasēerpadlem,kteréodēerpávánastupujícívoduvúrovnisklepƽ.

VprovozujekuchyŸnaohƎevpotravinavybavenýletnívýēep,všejepovolenoKrajskouhygienickoustanicí.
KulturnídƽmjemožnésiopĢtpronajmout.PodmínkypronájmujsoudányprovoznímƎádem.Zrovnatakjemožnésál
využívatnarƽznácviēení,stolnítenisajinéaktivityvhodnéprototozaƎízení.
Vprosinci2009zastupitelstvoobceprojednaloaschválilopodmínkyvýbĢrovéhoƎízení.

VýbĢrovéƎízenívyhrálafirmaVAŠSTAVs.r.o.,kterásepƎedstavilaobēanƽmnasetkánísesenioryobce.Toto
setkáníbylospojenosdivadelnímvystoupenímKrásenskýchdivadelníchochotníkƽ,kterébyloposledníakcívkulturním
domĢpƎedrekonstrukcí.ZafirmuVašstavbylipƎítomnipanIng.PetrVašíēek–majitelfirmy,panIng.RudolfHlaváē–
technickýdozorastavbyvedoucípanTomášNĢmec.SetkánísezúēastnilpansenátorIng.IvoBárekaƎeditelkaMateƎské
školyMedlovicepaníHanaBrázdilová.
K1.únoru2010bylapƎedánastavbaazahájenarekonstrukcevíceúēelovébudovy.
Postuppracíjstemohlisamisledovat,3.4.2010byldenotevƎenýchdveƎíproveƎejnost,kdejstesemohlina
vlastníoēipƎesvĢdēitazeptatsepƎítomnéhopanaNĢmce–stavbyvedoucího,kterýzodpovĢdĢlvšechnydotazy.
K31.5.2010bylyprovedenystavebnípráceapƎipravovalysepotƎebnédokumentynakolaudaci,alehlavnĢna
úēetníafyzickoukontroluSZIFu,kterámohlaovlivnitpƎizjištĢnínedodrženípƎedepsanýchpodmínekēerpánídotacevýši
dotaceaobcipƎedepsatipokutu.
ŽádostoproplaceníbylapodánanaSZIFBrnodne30.8.2010.KontrolafyzickérealizaceprobĢhla21.10.2010
abylabezzávad.Dotacenebudekrácena.
Odroku2007jsmedostateēnĢoakciinformovaliapokudbybylydotazy,stálejemožnéinformacezískatna
obecnímúƎadĢanazastupitelstvuobce.
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PodĢkování
ChtĢlbychprostƎednictvímzpravodajepodĢkovatzanezištnoupráci,kterouodvedliobēané,pracovníci
zámeēnickéfirmy,zastupiteléamládežpƎipƎípravĢrekonstrukcebudovy(stĢhovánízaƎízení)nazahájenístavebníchprací
astĢhováníOÚdoprostormateƎskéškoly.
PoukonēenípracíapƎedánístavbyseopĢtpodílelinaúkliduapƎípravĢnaslavnostníotevƎeníVíceúēelovébudovy
ažehnánísymbolƽobce.
ZaspoluprácipƎiorganizovánížehnánísymbolƽobcedĢkujipanufaráƎizIvanovicnaHanéVladimíruKrejsovia
bratrƽmMinaƎíkovým.
NechcizapomenoutaninafirmuKOBAPRODUCTIONs.r.o.,kteránámnezištnĢposkytlaprostoryprouskladnĢní
inventáƎekulturníhodomu.
FotografiezpƎípravnaslavnostníotevƎeníažehnáníznakuapraporu.
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SlavnostníotevƎeníVíceúēelovébudovyažehnánísymbolƽobce


SlavnostníotevƎeníVíceúēelovébudovyažehnánísymbolƽobcesekonalo24.7.2010.Dopoledneprobíhalo
pƎivítáníhostƽnaobecnímúƎadĢasrazuPamátníkupadlých.ZdebylpoloženvĢnecanásledovalprƽvodobcídoparku,
kdepanfaráƎVladimírKrejsaajehobratrFrantišekpožehnaliobecnísymbolyznakaprapor.Poslavnostnímprojevu,který
pƎedneslstarostaobcepanBohuslavKlemsa,panIng.FrantišekBednáƎseznámilpƎítomnésvýznamempoužitýchsymbolƽ
naznakuapraporuobce.


SlavnostpozdravilipansenátorIvoBárek.


SlavnostnímpƎestƎiženímpáskybylabudovasymbolickyopĢtpƎedánakužíváníobēanƽm,opƎestƎiženípáskybyli
požádánipansenátorIvoBárek,panísenátorkaJanaJurenēákováapanfaráƎVladimírKrejsa.Potomtoaktustarosta
pozvalvšechnydokulturníhodomu,kdeprobíhalkulturníprogram.

VystoupiltaneēnísouborTrnka,jejížēlenovévkrojíchsezúēastniliiprƽvoduobcí,zacožbychjimchtĢlzvlášƛ
podĢkovat,jelikožtotodĢlajívesvémvolnémēaseazcelanezištnĢ.Ktanciaposlechuvodpoledníchhodináchhrála
krojovanáhudbaHulíŸané.VeēernízábavuzajistilaskupinaCristal.


ZvláštĢdĢkujizaúēastobēanƽmzMedlovicuUherskéhoHradištĢapanístarostceMiroslavĢNáplavové.


PoceléodpolednesiobēanémohliprohlédnoutrekonstruovanéprostoryobecníhoúƎadu,kdepronĢbylo
pƎipravenoobēerstvení.
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„Nesetkávajísehoryshorami,alelidéslidmi.“


TotoēesképƎíslovíjsmesinadepsalidonašíspoleēenskékroniky
dne31.7.2004.TotodatumbylototižprvnímdnemsetkáníObcíMedlovice
aMedlovice.TedyVašichMedlovicanašichMedlovic.VcelénašírepublicejsouskuteēnĢjendvĢ
obcetohotojména.ShodouokolnostívlastnĢnedalekoodsebe.AkdyžͲužsenámpolétapletepošta
adoruēovateléjsoumnohdyzmateni,kdyžadresajesprávnáaleadresátsejmenujejinak,takproēse
o„tĢchdruhých“nedozvĢdĢtvíc.
Atakseodroku2004dozvídáme…….Setkávámesenarƽznýchúrovních,hodnotímejaktodĢláteu
Vás,srovnáváme….,alehlavnĢVáspovažujemezasvépƎáteleajakobyzasvéspoluobēany.Vysiprý
ƎíkáteMedlovēáciamyzasMedlovjáci.Taksnadjentadytomámekaždýjinakatadysenámto
neplete.Jinakjsmealestejnílidé,sestejnýmiproblémy,podobnýmistarostmi,snyiosudy.Pronás
jsoutatosetkánípƎíjemnáaobohacující.Doufáme,ženašídružbĢzachovátepƎízeŸaVaše
zastupitelstvopodporu.Tudíž,žesezasebrzyuvidímeapobesedujemespolu.

Vášzpravodaj,stejnĢjakonáš,vycházívpƎedvánoēníēas.Dovoltemitedyvyužítnálady
vánoēníhodoby,kdysrdcejsouotevƎenáavnímavá.Kdyjsmesijedendruhémublíž,kdy
zapomínámenadrobnérozmíškyanepƎíjemnosti,kdyrádipotkávámesvéblízkéisousedyapƎejeme
sinavzájemštĢstíazdraví.IjábychVámvšemchtĢlapopƎát,jménemsvým,jménemvšechēlenƽ
zastupitelstvanašíobceatroufámsiƎíct,žeijménemnašichobēanƽVeseléVánoce.Jakáslova
použít?Kterývýrazzvolit?NicnovéhoasinevymyslímatakpƎejiupƎímnĢVámvšem,vánoēnídny
prožitébezezmatku,vpoklidu,naplnĢnéštĢstímaláskouaBožímpožehnáním.Adonovéhoroku
2011jentonejlepší.ÚspĢchy,štĢstí,zdravíahlavnĢspokojenost.





























MiroslavaNáplavová
starostkaMedlovic
okr.UherskéHradištĢ.



DRUŽBAOBCÍMEDLOVIC–UherskéHradištĢ+Vyškov

DĢkujipanístarostce,zastupitelƽmaobēanƽmobceMedlovice,okresUherské
HradištĢzaúēastnaoslavĢžehnánísymbolƽobceaotevƎeníVíceúēelovébudovy.



























BohuslavKlemsa
starostaMedlovic

okr.Vyškov
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Setkánísesenioryobce16.1.2010

Totosetkánímávnašíobci
tradici,poƎádámehokaždoroēnĢ
abychomvásinformovalioēinnosti
obecníhoúƎaduzauplynuléobdobía
seznámiliVásspƎipravovanýmiakcemi
napƎíštírok.

Setkáníseuskuteēnilo
vpohostinství,protožehlavníkulturní
programproseniorybylopƎedstavení
ochotnickéhodivadlaanasáleprobíhala
pƎípravanatotopƎedstavení.Vjeden
dentobyloztohodƽvodu,žepotéto
akcisezapoēalosvyklizenímkulturního
domuapƎípravoukulturníhodomuna
pƎedánífirmĢVašstav,kterázahájila
prácenarekonstrukciKDod1.2.2010.

PozvánínasetkáníseseniorynašíobcepƎijalsenátorParlamentuRpanIng.IvoBáreka
zástupcifirmyVašstav,jednatelpanIng.PetrVašíēekseznámilpƎítomnéspƎípravounazahájení
stavby.
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MateĜská škola
je již 7 let pĜíspČvkovou organizací Obce Medlovice, která ji zĜizuje.
Historie školství v obci sahá do doby pĜed více než 150 lety. První zmínky o školní budovČ na území obce
Medlovice pocházejí z kroniky školy, která se zaþala psát roku 1881. V ní je uveden rok 1857 – jako první
zmínka o Národní škole s poþtem 89 zapsaných dČtí. Základní kámen budovy, v níž sídlí mateĜská škola
dnes, byl položen v lednu 1887 a již v záĜí téhož roku zaþala škola sloužit svému úþelu.
Od té doby se budova nČkolikrát opravovala a rekonstruovala. Nezbytné opravy byly provedeny
i v roce 2010. Jednalo se zejména o kompletní výmČnu osvČtlení herny dČtí v patĜe budovy. PĤvodní
svČtelné zdroje již byly nedostaþující a nevyhovovaly jak bezpeþnostním, tak hygienickým podmínkám
provozu. Pravidelnými revizemi a prĤbČžnými opravami prochází škola po celý rok. PostupnČ se také
snažíme obnovovat vybavení. V tomto roce jsme zakoupili dČtské židliþky s výškovým rozlišením
a obnovili jsme ,,vozový park“ kolobČžek a tĜíkolek na školní zahradČ.
Ve školním roce 2009 – 2010 byl historicky nejnižší poþet zapsaných dČtí k denní docházce. Školu
navštČvovalo 18 dČtí ve vČkovém složení od dvou do sedmi let. PoþetnČ pĜevažovaly dČti ze sousední obce
Rybníþek. VýchovnČ- vzdČlávací práce vychází z vlastního
Školního vzdČlávacího programu, založeného na filozofii: ,,ěekni mi a zapomenu,
ukaž mi a budu si pamatovat,
nech mČ udČlat a porozumím.“
Naší snahou je, aby se dČti na základČ vlastního prožitku uþily vnímat a poznávat svČt. Aby tak po ukonþení
pĜedškolní docházky byly maximálnČ rozvinuté na základČ svých možností a zájmĤ, po stránce tČlesné,
psychické a sociální.
K tČmto vytyþeným cílĤm nám slouží každodenní rĤznorodé þinnosti, které dále obohacujeme
o kulturní, spoleþenské a sportovní akce. V uplynulém školním roce jsme pravidelnČ navštČvovali divadelní
pĜedstavení LD Radost v BrnČ. Také nČkolik divadelních spoleþností navštívilo naší školu. Zorganizovali
jsme pĤldenní pČší výlet k rybníku, exkurzi do místní zámeþnické dílny p.Petlacha a p. Bimky, navštívili
jsme expozici zemČdČlských strojĤ ZD Švábenice v Hošticích. Shlédli jsme koncert ZUŠ v Ivanovicích na
Hané. Navštívila nás dálniþní Policie ýR, jejíž pĜíslušníci s dČtmi uspoĜádali besedu na téma ,,bezpeþnost
silniþního provozu“ a pĜedvedli nám ukázku jejich vozové techniky a vybavení. Sami jsme pak pĜipravili
spoleþné setkání s rodiþi dČtí a jejich blízkými u pĜíležitosti Vánoc, Dne matek a slavnostního rozlouþení
s pĜedškoláky. V mČsíci únoru jsme uspoĜádali tradiþní karneval, který má u dČtí velkou oblibu. V prĤbČhu
zimy až do jarních mČsícĤ dČti bedlivČ pĜi vycházkách sledovaly dČní na staveništi kulturního domu. Tyto
stavební práce u nich budily velký zájem, a tak jsme se stali jednČmi z prvních návštČvníkĤ novČ
zrekonstruovaného objektu. Naprostým vyvrcholením zážitkĤ dČtí se stala na poþátku mČsíce þervna
,,Pohádková plavba lodí“ po Ĝece MoravČ v HodonínČ. SpoleþnČ s námi se na lodi plavila královna
s královským pokladem a našim úkolem bylo bezpeþnČ doplout do pohádkové Ĝíše. BČhem plavby nás však
pĜepadli piráti. To bylo zdČšení! NČkteĜí se schovali pod lavice, jiní stateþnČ s piráty bojovali. Nakonec se
nám podaĜilo piráty pĜemoci a plavba tak mohla pokraþovat do pohádkové Ĝíše. Tam na nás þekala
perníková chaloupka i s ježibabou, víly, zvíĜátka a další postaviþky známé dČtem z pohádek. Zážitek to byl
opravdu úžasný! Inspirováni tímto výletem jsme si na besídce na závČr školního roku zahráli na námoĜníky.
PĜedškoláci, kteĜí se s mateĜskou školou louþili, se vžili do role námoĜníkĤ a na své lodi obeplouvali
ZemČkouli. Na své cestČ se setkali s indiány, eskymáky a exotickými zvíĜaty, které ztvárnily mladší dČti.
S odplouvající lodí odplul i školní rok. S jeho koncem se s námi rozlouþily tĜi dČti, jež odešly do prvních tĜíd
ZŠ.
Vždy když nČco konþí, nové zaþíná. Snažíme se, aĢ to nové, co vytváĜíme, je alespoĖ o krĤþek
lepší než to co mu pĜedcházelo. Proto se uþme tolerantnosti, respektujme odlišnosti a žijme ve vzájemné
úctČ.
Hana Brázdilová
Ĝeditelka MŠ Medlovice
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MateƎskáškola
LetosjsmeopravynaškolceomezilipouzenanejnutnĢjší–tak,abynebylaomezenavýukaazdravídĢtí.
OjarníchprázdnináchjsmevymĢniliosvĢtlenívetƎídĢͲtentonedostateknámvytýkalahygienickákontrola,
kterámĢƎenímzjistila,žepracovníplochy,kterédĢtipoužívají,jsounedostateēnĢosvĢtlenyͲzatentonedostatek
jsouoprávnĢniuložitobcifinanēnísankce.
DálebylonutnéopravitstƎechunadƎeditelnou,kteráseneustálelétaspravujeastálezatéká,atikaazdivoje
narušené,hrozíopadáváníomítekajenutnékaždýrokmalovat.LetosjsmevybralifirmuELBAXs.r.o.,kterápráce
provedlajistĢvdobrékvalitĢ,oēemžsvĢdēízáruka15rokƽnaprovedenépráce.
BudenutnoprovéstdalšíprácejakoodvodnĢníbudovy.Prácebudouzávisetnafinancích.Dálesebudeme
snažitzajistitdotacenazateplení,výmĢnutopeníaostatnínezbytnépráce.
ItaknásprovozškolkystojínemaléfinanēníprostƎedkyajsmerádi,žeobecRybníēekpƎispívánaprovoz.
ChtĢlbychtaképodĢkovatrodiēƽm,kteƎíjsouochotnipomocipƎirƽznýchopravách.
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Úprava komunikace na Trávníku
V roce 2010 jsme provedli úpravu povrchu komunikace na Trávníku na parcele u potoka, která
slouží k výjezdu od garáží obþanĤ, kteĜí mají výjezd smČrem k potoku.
Travnatý povrch byl odstranČn a komunikace byla zpevnČna štČrkem a koneþná úprava se
provedla položením recyklátu a zaválením.
Práce provedla firma pana Kužílka z Moravských Málkovic.
Upravená komunikace se lépe udržuje v zimním období.
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PárinformacíproētenáƎeamilovníkyknih
Váženíspoluobēané,

místníknihovnasenacházívnovĢzrekonstruovanýchprostoráchvedvoƎezakulturním
domem.Jdeomenší,aleúēelnĢzaƎízenoumístnost.JejíprovozbylpodelšídobĢznovu
zahájenkoncemzáƎítohotoroku.VýpƽjēnídobajekaždoustƎeduod17:00–18:00hod.
PoplateknapƎíštírokbudeēinitprodospĢléētenáƎe30,ͲKēaprodĢtskéētenáƎe15,ͲKē.
Jsemráda,žeizatakkrátkoudobupƽsobenínavštívilaknihovnuspoustamístníchobēanƽ
(jakdƎíve,taknovĢregistrovanýchētenáƎƽ)ahlavnĢdĢtí.PrávĢdĢtizdemajísvƽjkoutekna
kresleníneboēetbudĢtskýchēasopisƽajejichvýtvarnéprácepƎispívajíkútulnosticelé
místnosti.
NejpreferovanĢjšímoddĢlenímvknihovnĢjetzv.„VýmĢnnýfond“.Jdeoknihy,které4x
roēnĢdodáváknihovnaKarlaDvoƎáēkaveVyškovĢnebojekdykolivdlezájmuapotƎeb
ētenáƎƽmƽžupƎivéztsama.VĢtšinousejednáonovĢjšítitulyrƽznýchžánrƽ,takžesikaždý
vyberetusvou.PourēitédobĢsevracízpĢtdoVyškova.DalšíoddĢlenívknihovnĢjsou
„KnihyprodospĢlé“a„KnihyprodĢtiamládež“.TytoknihyjsoumajetkemObceMedlovice.
Odledna2011plánujemezprovoznitpoēítaēspƎipojenímnainternet,kterýbudesloužit
kpotƎebámmístníchobyvatel.Pokudbybylzájemzestranystaršíchspoluobēanƽ,bude
možnépoƎádatindividuálníkurzy„Prácespoēítaēem“a„Prácesinternetem“.
Veškeréinformacenaleznetetakénawebovýchstránkáchobcewww.medlovice.cz,odkaz
Knihovna.
Doufám,žesemístníknihovnastanedalšímpƎíjemnýmmístem,kdesebudeterádivracet.
TĢšímsenaVašinávštĢvu.
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MEDLOVSKÉMLÝNY

obr.MlýnJosefaPochopa
Medloviceē.p.59


Zdnešníhopohledujsou
medlovskémlýnyjižjen
zapomenutouepizodouvhistorii
našíobceatostejnĢjakoƎemesla
kováƎƽ,tesaƎƽ,koláƎƽnebo
pokrývaēƽ,ježbylaspjata
shospodaƎenímrolníkƽ,kteƎíaždo
poloviny20.stoletíobdĢlávali
medlovskápoles50–60tikoŸmi,udržovaliabudovalisváhospodáƎství,nakterýchmimo
konínechybĢlskot,kozy,prasata,husy,kachnyaslepice.

Lidéžiliztoho,cosisamivyrobili.ProtobylypotƎebamlýny,kteréjimsemlelynejen
obilínakrmeníprodobytek,aletaképšeniciažitonamouku,zekterévdomácíchpecích
peklichleba.

TeprveelektƎinazavedenádoobcevroce1913zaēalapostupnĢnahrazovatsílu
vodníhotoku,kterýobdobnĢjakovMedlovicíchroztáēelmlýnskákolaaturbínyvevšech
okolníchobcích.

PƎipomeŸmesiprotopƎinovoroēnímbilancováníinĢcozhistoriemedlovskýchmlýnƽ
ztohomála,cosezachovalovarchivech,vefotografiíchnebovzpomínkáchpamĢtníkƽ.

JižpƎedstaletímivrchnostrozvojmlýnƽpodporovala,vĢdomasijejichdƽležitosti.
Protobylymlýnynepostradatelnousouēástíkaždéhopanství.PƎibudovánírybníkƽnanĢ
mlýnynavazovalyjakonazásobárnuvodypropohonmlýnskýchkol.

OdƽležitostimlýnƽajejichpƎínosuprovrchnostensképƎíjmy,zejménanamalých
panstvích,knimžpatƎiloipanstvíivanovické,svĢdēíito,ževnĢkterýchvsíchbylypostaveny
dvaneboitƎimlýny.

TaktomubyloivMedlovicích,kdejsouvroce1590dokladoványmlýnytƎi,ztoho
jedenpustý.Vobcibylotehdyjen25osedlých.PƎestojsouještĢvroce1820uvádĢny
vMedlovicíchmlýnydva.JevšakvelmipravdĢpodobné,žeminimálnĢodroku1771byl
vprovozupouzemlýnjeden,atoē.p.59,cožpotvrzujízápisyvestarépozemkovéknize.
Takéindikaēnískicazroku1826potvrzujeexistencijenjednohomlýna.

Dodnesnevímeanemámedƽkazyotom,kdeprvnídvazaniklémlýnystály,vekteré
dobĢzaniklyacobylopƎíēinoutohotozániku.
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Surēitostímƽžemetvrdit,žetobylymlýnymalé.PƎedstavuotomnámmohou
poskytnoutnašeskanzeny.

Opolozezaniklýchmlýnƽsemƽžemejendohadovat,zvažujícepƎitomprƽbĢh
medlovskéhopotokaapolohudávnozaniklýchdvoumedlovskýchrybníkƽ,ponichžnám
zƽstalyjennázvy„Dolnírybník“a„Hornírybník“,zanašichdĢdƽapradĢdƽještĢbĢžnĢ
používané.

PoslednímzaniklýmmlýnemvMedlovicíchbylmlýnē.p.59,kterýstávalnaseverní
stranĢobcevmístĢdnešníkƎižovatkyRybníēek–Švábenice,Medlovice–IvanovicenaHané.

obr.Pohlednamlýnajehopolohuze
silniceodRybníēka


Zachovaná„Vodníkniha“mlýna
ē.p.59námpodávázákladnítechnické
informaceotomtomlýnu.

Pohonmlýnabylzabezpeēován
vodnímkolemovýšce15,1metruašíƎcekoreēkƽ0,8metru.Protobylosnemovitostíē.p.59
spojenévodníprávo,kteréalenelzelistinamidoložit.Byloalezaloženona–nepamĢtnĢ
starémanepopƎenémjehoužívání.

obr.MlynáƎštípomocnícinamedlovském
mlýnĢ.Fotografieasikolemroku1930.


VodanamlýnsenahánĢla
zmedlovickéhopotokadomlýnského
náhonu.KnahánĢnísloužildƎevĢný,až
pozdĢjizamlynáƎePochopavybudovaný
betonovýpevnýjeznapotoku,zamostem
uē.p.55.Korunajezubyladlouhá9,8
metru.Vhrdlenáhonubylostavítko,které
uzavíralookeniciširokou0,85metrua
vysokou0,65metru.VodašladálepƎíkopem
zadomydnešníē.p.90ažē.p.72,pakpodélokrajecestyarozšiƎovalsepƎedmlýnem
krybníku.PrƽmĢrnášíƎkanáhonubývala3metry,umlýnapak16metrƽ.
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Mapazroku1826


Mor.Málkovice

IvanovicenaHané





Zástavavodanamlýn






obr.Dobováfotografiezkoupání
vnádržiumlýna.

Náhonseēasemzanesl
blátemabylonutnojejvyēistit.
TosedĢlovždyruēnĢaodpovídal
zatomlynáƎ.

PƎedmlýnembylaēelní
betonovázídkadélky5,4metru
slevýmkƎídlem6,3metrua
pravým7,65metru.ZlevéhokƎídla
bylavodavedenabetonovýmpotrubímoprƽmĢru30cmdodƎevĢnéhožlabuodélce3,8
metrunadƎevĢnékolo.VpravéboēnízídcebyljalovýpƎepad.


Prƽtoēnémnožstvívodybylo160lt/sec,coždávalovýkonN=10HP.


VemlýnĢbylastoliceobilníē.700a300odélceválce0,6metru,loupaēkaē.2
ašroƛák.NáhradnínaftovýmotormĢl20HP.

ZamlynáƎePochopabylmlýnvroce1930zvýšenojednopatro,vodníkolobylo
nahrazenoturbínou,hrázjezupoƎízenabetonová,nakoupenynovéstrojeajakonáhradní
zdrojpohonudieselovýmotoro20HP,zahradamlýna,vekterébylmalýrybníēekabesídka,
bylaoplocena.BylatonejvĢtšírekonstrukcevhistoriitohotomlýna.

DlevýkazuēetnickéstanicevIvanovicíchnaHanébylyvroce1940vokolníchobcích
vprovozutytomlýny:
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obec
Medlovice
Heroltice
Hoštice
Ivanovicen/H
Ivanovicen/H
Švábenice
Švábenice
M.Málkovice

ē.p.
59
44
34
236
150
13
75
18

majitel
PochopJosef
BartlíkJosef
SmékalJan
\ehánekJan
Mlýndružstvacukrovarƽ
PunēocháƎJosef
VymazalFrantišek
PelikánováAlžbĢta

druhmlýna
válcový
válcový
válcový
válcový
Ͳ
Ͳ
šrotovník
Ͳ

pohonmlýna
Vodníkolo
Turbína
Vodníkolo
Vodníkolo
Turbína
Turbína
Vodníkolo
Turbína

MLYNÁ\I

MlynáƎimĢliodpradávnamezipoddanýmiurēitévýsadnípostavení.BylitakéƎazeni
mezizámožnĢjší.NapƎíkladpatentoštolovýchpoplatcích(poplatkyzacírkevníúkony)zroku
1749Ǝadído1.tƎídysnejvyššísazbouzaúkony:zámožnĢjšísedláky,mlynáƎe,sládky,
krēmáƎenebošenkýƎe.
obr.Z„Patentuoštolových
poplatcích“zroku1749

ZatomuselinĢkteƎí
poskytovatvrchnostiurēité
zvláštníslužby.Sposledním
medlovskýmmlýnem
nebylyspojenyžádné
takovéslužby.

 TakjakojiníƎemeslníciimlynáƎisesdružovalidocechƽ.VIvanovicíchnaHanébyl
ustavenv18.stoletíspoleēnýmlynáƎskýapekaƎskýcech. 
lenycechubyliimlynáƎimedlovští,oēemžsvĢdēíizápisyvcechovéknize.
x NapƎíklad: 13.ēervna1805bylpƎijatzamistracechumlynáƎskéhoMachánekJosef
28.kvĢtna1815bylpƎijatzamistracechumlynáƎskéhoKarelNovosad
16.ēervna1850bylpƎijatzamistracechumlynáƎskéhoJakubChlubna
Celýzápisvcechovníknizevypadátakto:obr.
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Vzápisustojípsáno:
LétaPánĢ1805dne13.ēervnazastaršíhocechmistraKarlaMrnuštíkaamladšího
cechmistraPavlaBöhma,itakyupƎítomnosticeléhopoctivéhocechumlynáƎskýho
apekaƎského,JosefMachanekzMedlowitzzamajstramlynaƎskihojestpƎijatej.
JosefKaberleͲkomisaƎ
Povinnostjakožtomistrovskýsyn………………………………………….7zl.30kr.
Natoodvedl………………………………………………………………………….7zl.30kr.
Rest……………………………………………………………………………………….0
ZarchivníchmateriálƽmƽžemedosuddoložittytomlynáƎe.VpƎehledunejsou
uvádĢnijejichpomocníci–mlynáƎští.
Nájemnícimedlovskéhomlýna,unichžnemƽžemesurēitostídoložit,nakterém
mlýnĢžili.

rok

jméno

1687

HawelMlynáƎƽ

1697Ͳ9

BorovecAugustin

1698

WawrováMagdalena

1709

CzujJiƎí,ženaAnna

1719

JanošJakub,ženaAlžbĢta

1759

ProcházkaWentzl


obr.mincí
13.4.1771prodávávrchnost–MarieAntoniezBukƽvkymlýnē.p.59is13mírami
poleza500zl.a100zl.roēníhoplatu.odtétodobysejižpostupnĢstƎídajíjehomajitelé.
rok

Jméno

1790

DvoƎákIgnatz,ženaLudmila

1790–1.10.1802

SchusterJohann

1.10.1802Ͳ1804

RaškaAnton

1.3.1804Ͳ1810

MachanekJoseph,ženaMarianna
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25.9.1810Ͳ1811

OsolsobieFrantz,ženaFranziska

8.8.1811Ͳ1811

KoƎínekJosephaFranz

10.12.1811Ͳ1814

JestƎábskýJohann

8.8.1814Ͳ1819

NovosadFranz,ženaKonvalinkováMarianna,ernáHora

14.8.1819Ͳ1827

DarzilekFlorian,ženaDvoƎákováMartha,vdovarozená
Weselá,KƎižanovice

11.8.1827

DarzilekMartha

16.8.1827Ͳ1831

MarekJoseph,ženaSvobodováFranciska

22.10.1831Ͳ1834

ZajiczekMichael

10.3.1834Ͳ1850

PtáczekKarl,ženaUrschlerováAnna,Dražovice

1850Ͳ1869

ChlubnaJakub,ženaChmelováFrantiška,Kožušice

1869Ͳ1880

ChlubnaKarel,ženaKadlcováFrantiška,Medlovice

1880Ͳ1890

NĢmecFrantišek,Bobrová,ženaKroutilíkováTherezie

1890Ͳ1900

MüllerGustav,OchozuBrna,ženaAmbrosováMarie,
BedƎichovice

1900Ͳ1930

AmbrožFrantišek,Švábenice,ženaJosefa,Nemochovice

1930Ͳ1945

PochopJosef,NĢm.BĢlá,Poliēka,ženaHermína,VídeŸ



Poosvobozenívroce1945bylmlýnJosefaPochopa,kterýpatƎilknĢmecké
národnosti,zabaven.

Dekretemzedne27.6.1945bylustanovennárodnímsprávcemnamlýnĢē.p.59po
HermínĢPochopové,obēancenĢmeckénárodnosti,mlynáƎskýzHošticZahradníkDušan,nar.
Smržov,VelkánadVeliēkou.
Zezápisuvobecníkronice:
x 22.4.1951MlynáƎskéapekaƎskédružstvovMedlovicích–vlikvidaci–
vĢnovalozƽstatekkapitálu5000KēJZDMedlovice
x 7.12.1955ONVbudepožádánouzavƎenímlýnaajehopƎidĢleníJZD
x 1957

StƎedomoravskémlýnyn.p.pƎedajímlýnMNV.MNVprodátento
mlýnJZDMedlovice
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x 1960

NaMNVprojednánopƎedánímlýnadoužíváníJZD.ONVhonabízí
za½mil.Kēnebobezplatnýnájem.

Vroce1975bylozapoēatosbouránímmlýna.Vodníturbínabylavytaženaaskonēila
vesbĢrustaréhoželeza.
DozahrnovanéhomlýnskéhonáhonubylyvdobĢ,kdybylpƎedsedaMNVBarabáš
Alois,„uklizeny“zbytkyzboƎenéhopomníkuAntonínaŠvehly,kterástávalpƎeddomemē.p.
91.Spolusvelkoulípoubyldominantoutétoēástiobceodjehopostavenívroce1936.
PƎibližnĢvroce1957bylapƎiēištĢnímlýnskéhonáhonuvmístĢpƎeddnešnímidomy
ē.p.110aē.p.125nalezenajednadĢlostƎeleckámina.PodlepamĢtníkƽbynemuselabýt
jedinou,kterázdebylapƎiosvobozovánívdubnu1945odhozena.
PoznárodnĢnímlýnavroce
1945byltentovyužívánnejen
místnímJZD,alebylzdeumístĢn
izemĢdĢlskýútulek.Využívánbyl
izdejšíbyt.
obr.DĢtskýútulekvemlýnĢ
ē.p.59.DĢtinapískovištivmlýnské
zahradĢ.

Událostispojenésmlýnem:

PƎírodnípodmínkynakonci
1.svĢtovéválkyanapoēátkudobyprvnírepublikybylyprozemĢdĢlstvívelminepƎíznivé.
KdyžsiuvĢdomímenízkévýnosyobilovinvobcinaúrovni10q/ha,snadnopochopíme,že
státzasahovaldohospodaƎenísvyrobenýmizemĢdĢlskýmisurovinami.Zroku1920se
zachovaly„Mlecívýkazy“,
bohuželvevelmišpatném
stavu.PƎestosiznich
mƽžemevyēíst,žebyla
stanovenamĢsíēní
spotƎebamoukynaosobu.
Starostouobcepodepsaný
mlecívýkazbylpak
povolenímprosemleté
obilívemlýnĢ.
obr.Mlecívýkaz
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ZdochovanýchvýkazƽjezƎejmé,žemedlovštímlelivroce1920pšeniciažitona
moukuumlynáƎeAmbroževMedlovicích,DoēkalavHošticícha\ehánkavIvanovicíchna
Hané.VýjimeēnĢpakumlynáƎeKnichalavHeroticích.
ShistoriímlýnajsouspojenyinĢkterésmutnéudálosti:
x

Dne3.3.1876seobĢsilv37letechživotamlynáƎskýpomocníkzTroubek
NeischlJan.

x

Dne2.3.1838seutopilvmlýnskémnáhonuosmiletýBednáƎJohannzē.p.
18.

x

DlevyprávĢnípamĢtníkƽbyldne29.4.1945zastƎelenvmlýnskézahradĢ
jedenzeētyƎruskýchvojákƽ,kteƎípadlipƎiosvobozováníobce.

Iposlednímedlovskýmlýn,kdysinepostradatelnásouēástživotaadĢnívobci,
dominantaobceaokolínezadržitelnĢmizívminulostiavytrácísezpamĢtiobyvatel
Medlovic.Zažitýnázev„umedlovskýhomléna“nahradilnázev„usušky“.
PƎekvapujenásdlouháƎadajmenmlynáƎƽ,ojejichžživotĢnevímetémĢƎnic.Proē
mĢniltakēastomlýnsvéhomajitele,kdyžceláƎadarodƽžilavMedlovicíchpocelástaletí?
NatutoadalšíotázkyjižtĢžkodnesnaleznemeodpovĢě.
VĢnujmetedyalespoŸtrochuúsilíktomu,abychomvpamĢtibudoucíchgenerací
zachovalidobusouēasnou.
Literatura:
x PozemkovéknihyobceMedlovice
x Matrikynarození,oddáníaúmrtí
x Vodníknihamedlovskéhomlýnaē.p.59
x Obecníkronika
x Archiválieobcezdobyporoce1945
x Patentoštolovýchpoplatcíchzroku1749
x CechovníkronikacechumlynáƎskéhoapekaƎského
x Indikaēnískicazroku1826
x Fotografie–archivobce,PlhalováIva,Ing.BednáƎFrantišek

Ing.FrantišekBednáƎ
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DRAKIÁDA

Vsobotu30.Ǝíjna2010sevnašíobcikonalajižtradiēníMedlovskádrakiáda.Ránoto
zdánlivĢvypadalo,ženámvítrnezafouká,alepƎírodasipravdĢpodobnĢnaposledníchvíli
Ǝekla,ženámnemƽžetotokrásnéodpolednezkazit.
ByltoskuteēnĢdenjakomalovaný.SluníēkokrásnĢsvítiloatopƎilákalona20dĢtí
spolusrodiēinapolezahƎištĢm,abysiovĢƎilisvédovednostivpouštĢnídrakƽ.PƎevážnĢse
dovzduchuvzneslidracikupovaní,alesvémístozdemĢliitivlastnoruēnĢvyrobení.
PohodinĢapƽlsedĢtiisrodiēipƎemístilidosálukulturníhodomu,kdejižpronĢ
bylopƎipravenoobēerstveníveformĢhorkéhoēajeapárkƽvrohlíku.PƎitépƎíležitostisi
mĢlydĢtimožnostnakreslitsvéhodrakaatakéjsmevyhlásilivítĢze.
1. místo–LucinkaNejedlá
2. místo–KubíkPlotĢný
3. místo–MartínekKeresteš
CenazavlastnoruēnĢvyrobenéhodraka–EviēkaSchneweissová
Cenazavytrvalost–JanaNejedlíkováaPetraNejedlíková
Ovšemnikdoneodešelsprázdnou.KaždýúēastníksoutĢžesiodneslupomínkovýlist
anesmĢlatakéchybĢtsladkáodmĢna.DĢkujemevšemmalýmivelkýmúēastníkƽmzavelice
pƎíjemnĢstrávenéodpoledneatĢšímesenadalšíroēníksnadsještĢhojnĢjšímpoētem
drakƽadráēkƽ.
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VÍTÁNÍOBÁNKp
TakjakojejižnĢkolikaletoutradicíjsmeivletošnímrocepƎivítalidonašíobcenovéobēánky.Tímto
slavnostnímobƎademsesnažímepopƎátrodiēƽmajejichdĢtemhodnĢzdravíaštĢstídodalšíhoživota.
Vletošnímroce,tedyvroce2010,jsmepƎivítali4
dĢti.ObƎadsekonalvnedĢli21.listopaduvzasedacísíni
ObecníhoúƎaduvMedlovicích.V10hodinbylipƎivítáni
BohumilFrantišek\íhaaAdélaápková,v11hodin
potomKamilaPientakováaJulieJudásková.
VšechnydĢtidostalynapamátkuzlatýpƎívĢsekse
svýmznamením,pamĢtníknížkuaplyšovouhraēku.
VzávĢruserodiēeavšichnipƎítomnípodepsalido
pamĢtníknihy.
KslavnostníatmosféƎepƎispĢlysvýmibásnĢmiapísnĢmižákynĢzákladníškolyMarieKoudelková
aPetraNejedlíková.
NovýmobēánkƽmijejichrodiēƽmbychomchtĢlipopƎát,abysejimspokojenĢašƛastnĢžilovnaší
obci,kterájeteěužijejich.
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PEENÍVÁNONÍCHPERNÍKp

LetospoprvéjsmeuspoƎádalipƎedvánoēnípeēeníperníēkƽ.AkcesekonalavnedĢli28.
listopaduvkulturnímdomĢ.VýrobyvoŸavéhoasladkéhopotĢšenísezúēastnilaspoustamalýchi
velkýchdĢtíidospĢlýchznašíobce.
Ve14hodinjsmesevšichni
sešliamohlosezaēít.DĢtemjsme
pƎipraviliperníkovétĢstoataké
pracovnímísta.Všichnisidonesli
vlastnívánoēnívykrajovátkaazazvuku
koledsisamitĢstovykrajovaliazdobili
pƎipravenýmimandlemi.
Potéjsmevšechnyperníēky
upeklivtroubĢauložilidokrabic,kde
ēekalynato,ažzatýdenrozsvítíme
vánoēnístromavšechnyjespoleēnĢ
sníme.Nenínadtosipochutnatna
vlastnoruēnĢvyrobenýchvánoēních
pochoutkách.

ROZSV CENÍVÁNONÍHOSTROMUSLAMPIONOVÝMPRpVODEM
Následujícípátek3.prosincejsmesesešli
nacviēákuupotoka,kdemĢlodstartovat
lampionovýprƽvod.JižpƎedpátouzdestáliprvní
nadšencisesvýmilampionkyalucerniēkami.
Poēasíbyloopravdupohádkové,všudekƎupalpod
nohamasníh,slabouēcesnĢžilo,takjsmetedyza
zvukukoledvyšlipƎinéstsvĢtloknašemu
vánoēnímustromeēku,kterýbyljižpƎipravenke
slavnostnímurozsvícení.
VelicemnetĢší,vjakhojnémpoētujsme
sesešli.DĢtispolusesvýmimaminkami,tatínky,
babiēkamiidĢdeēkyspoleēnĢprošlivesnicíažke
stromeēkunaparēíku.Tensejakomávnutím
proutkurozsvítil.DĢtisipƎipravilypásmokoledavánoēníchbásniēekatatochvílenámskuteēnĢ
pƎipomnĢla,žeVánocejsouužopravduzadveƎmi.
ProvšechnyhostybylopƎipraveno
obēerstvení,atoveformĢperníēkƽm,které
dĢtitýdenpƎedtímtodnemvlastnoruēnĢ
upekly.DĢtidostalyēajadospĢlísipochutnali
navýbornémsvaƎáēku.
DĢkujemevšemzavelicekrásnou
atmosféru,kteránámurēitĢ
vtomtouspĢchanémēasepƎineslapƎíjemnĢ
strávenýadventnípodveēer.
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