SLOVO STAROSTY
Milí spoluobĀané,
vážení ĀtenáĢi zpravodaje

Opďt je tu konec roku a nejkrásnďjší svátky roku, svátky vánoĀní a pĢivítání
Nového roku 2010, opďt se ohlížíme za uplynulým rokem co nám pĢinesl
nebo vzal, zároveě si dáváme pĢedsevzetí do Nového roku a pĢejeme si
štďstí a zdraví.
Jsem rád a považuji za Āest že Vás mĪžu v našem zpravodaji informovat
o práci obecního úĢadu, všichni sledujeme dďní ve státď a ve svďtď a víme
že krize která zasáhla nejen celý náš stát, ale celý svďt se projeví i na
rozpoĀtu naší obce.
Obec plní urĀitou sociální úlohu vĪĀi obĀanĪm, zajištďním rĪzných služeb,
poĢádání kulturních, sportovních a spoleĀenských akcí, pomoci pĢi
mimoĢádných událostech, zajištďní školky aby rodiĀe mohli pracovat,
udržovat životní prostĢedí, ale na druhé stranď je nucena reagovat na
nepĢíjemné vďci jako je zvyšování cen u poplatkĪ a daní.
PĢíští rok nás Āeká spousta práce pĢi opravď kulturního domu, projektových
pracech na kanalizaci a opďt se musíme pokusit získat další finance na
zajištďní dalších akcí, tak abychom pro obec maximálnď využili pĢíliv financí
z EU které bude možné získat do roku 2013.
PĢíští rok nás Āekají volby do parlamentu ÿR a komunální volby ve kterých
zvolíme nové zastupitelstvo. Bude záležet na nás všech zda pĪjdeme volit a
zvolíme zástupce kteĢí pro nás budou pĢínosem jak v parlamentu tak i na
obci.
Na závďr mi dovolte abych Vám popĢál šĨastné a veselé vánoce, pevné
zdraví, hodnď pracovních a osobních úspďchĪ v Novém roce 2010.
Bohuslav Klemsa
starosta obce

3

SVAZ MĎST A OBCÍ
V letošním roce naše obec vstoupila do „Svazu mďst a obcí“,
dĪvod vstupu, byla úzká spolupráce pĢi Ģešení problémĪ pĢi
jednání s ministerstvy (financí a zemďdďlství) pĢi zrušení DPH na
dotaci na oprav víceúĀelové budovy.
SMO prosazuje a hájí zájmy obcí, provádí poradenskou
Āinnost, napomáhá pĢi výbďru dotaĀního titulu, atd. S Āinností
svazu se mĪžete seznámit na webových stránkách,
www.smocr.cz,

VeĢejná sbírka
VďĢejná sbírka stále probíhá a bude ukonĀena v roce 2011.
Stále je možno pĢispívat a to osobnď na OÚ, je nutný podpis
osoby která dar vďnovala a druhá možnost je pĢevodem na
úĀet, který je u komerĀní banky založen pro veĢejnou sbírku,
poplatky za vedení úĀtu platí obec z rozpoĀtu, aby Āástka
kterou obĀané darují byla celá využita na opravu místního
hĢbitova.
K 30.11.2009 bylo na úĀtď 43.362,- KĀ
ÿíslo úĀtu:

43-2832690277 / 0100

Statistické údaje
V obci Medlovice žije v souĀasné dobď:
poĀet obyvatel celkem
z toho:

muži
ženy

326
151
175

61

dďti do 15 let
prĪmďrný vďk
poĀet Āísel popisných
obĀané v domovech dĪchodcĪ
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36,85
131
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Informace obecního úĜadu
Zastupitelstvo obce Medlovice
starosta obce

Klemsa Bohuslav

Sdružení nezávislých kandidátĤ

místostarostka obce Vymazalová Hana

Sdružení nezávislých kandidátĤ

PĜedsedové výborĤ a komisí
kontrolní výbor
Zlámal Josef
ýSSD bez stranické pĜíslušnosti
finanþní výbor
Ing. DvoĜáková Jana
Sdružení nezávislých kandidátĤ
kulturní a sociální komise PlotČná Eva
Sdružení nezávislých kandidátĤ
komise pro životní prostĜedí Kaveþka ŠtČpán
Sdružení nezávislých
bytová a požární komise
Petlach Jaroslav ýSSD þlen strany ýSSD
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

Klemsa Bohuslav

517 365 505
602 303 195
medlovice@seznam.cz

e-mail
Místostarostka obce

Vymazalová Hana

517 365 390
602 303 164
medlovice@quick.cz

e-mail
Úþetní

MateĜská škola Medlovice

Kaveþková Hana
e-mail

517 365 390
602 303 146
medlovice@quick.cz

Brázdilová Hana
e-mail

517 365 927
skolka.medlovice@tiscali.cz

Policie
Hasiþi
Záchranka

158
150
155

LékaĜská pohotovost

517 315 111
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www.medlovice.cz

Webové stránky obce:

- v letošním roce dostaly webové stránky nový design,
- na tČchto stránkách najdete veškeré dostupné údaje o naší obci (údaje, vyhlášky,
usnesení zastupitelstva, rozpoþet obce, fotogalerie, videa aj.) – stránky se budou
prĤbČžnČ doplĖovat
- novinkou je sekce ŠKOLY, kde zveĜejĖujeme práce dČtí (kreslení, fotografie a jiné)
ve spolupráci s paní Ĝeditelkou školy Švábenice, Mgr. Janou Zatloukalovou,
- další nová sekce je Medlovice oþima dČtí, zde mohou dČti zveĜejĖovat fotografie
napĜíklad z prázdnin, svých koníþkĤ apod., druhu se meze nekladou, pokud neurážejí
a neporušují zákony ýR. Stejná sekce bude otevĜena v pĜíštím roce pro obþany.
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.

Spoleþenská kronika
období prosinec 2008 – prosinec 2009
Narozené dČti

Vrzalová Anna
ýápková Nella
Nejedlá Natálie
Procházka MatČj

18. 12. 2008
14. 2. 2009
5. 3. 2009
30. 4. 2009

Opustili nás navždy

Horáþková Dagmar
Harásková Marie
Kaveþková OldĜiška
Vojtek Mojmír

26. 1. 2009
20. 7. 2009
27. 10. 2009
10. 11. 2009

Dožili se významných životních jubileí
ŠuráĖová Marie
Bábková Jaromíra
Vajþnerová Božena
Tichá Marie
Vojtková Ludmila
Smutný Bohumil
Nechvátalová Marie

82 let
83 let
83 let
85 let
86 let
87 let
88 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 2008
PĜíjmy za rok 2008
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

2.804.294,24 Kþ
455.341,06 Kþ
74.711,41 Kþ
41.500,44 Kþ
719.729,00 Kþ
95.280,00 Kþ
1.006.471,01 Kþ
1.357,00 Kþ
104.443,50 Kþ
4.250,00 Kþ
1.650,00 Kþ
2.750,00 Kþ
296.810,82 Kþ

399.516,66 Kþ
NedaĖové pĜíjmy
v tom:
2460 splátky pĤjþek FRB od obyvatelstva
61.390,00 Kþ
2321
stoþné
23.896,00 Kþ
3314
poplatky za knihovnu
240,00 Kþ
3341
hlášení místním rozhlasem
1.250,00 Kþ
3392
pĜíjmy z pronájmu – kulturní dĤm a pohostinství KD, náhrady energií
29.417,00 Kþ
3399
pĜíjmy z kultury – pĜíjmy z hodové zábavy, pĜijaté dary na kulturu
16.545,00 Kþ
3421
pĜíjmy z akcí pro dČti, pĜijaté dary na akce pro dČti - karneval, dČtský den 13.472,00 Kþ
3612
bytové hospodáĜství – pronájem bytĤ, zálohy, elektĜina – spol.prost.
160.130,00 Kþ
3632
hĜbitovní poplatky - nájem hrobového místa a kolumbária
572,00 Kþ
3639
komun.služby – pronájem obchodu, elektĜina–obchod, nájem pozemkĤ
72.497,00 Kþ
3722
pronájem popelnic z Respona obþanĤm, pĜíspČvek Asekol
2.843,00 Kþ
3723
pĜíjmy z odvozu kovového odpadu do Kovošrotu
333,00 Kþ
6171
pĜijaté pĜíspČvky – pĜeplatky záloh
1.565,20 Kþ
6310
pĜíjmy z finanþních operací (úroky)
15.366,46 Kþ
Kapitálové pĜíjmy
v tom:
3639 3111 pĜíjmy z prodeje obecních pozemkĤ

25.648,00 Kþ
25.648,00 Kþ

PĜijaté transfery
1.775.222,00 Kþ
v tom:
4111 dotace na volby do Zastupitelstva JMK a do Senátu PýR
30.000,00 Kþ
4112 dotace na þinnost OÚ a MŠ – Jihomoravský kraj
32.700,00 Kþ
4116 dotace na veĜejnČ prospČšné práce–ÚĜad práce, na Czech POINT
128.566,00 Kþ
4121 neinvestiþní dotace od obce Rybníþek na provoz MŠ
50.000,00 Kþ
4122 neinv.dotace od JMK–výmČna oken,dveĜí byt.dĤm.11,opr.hĜbit.zídky
139.000,00 Kþ
4131 pĜevod z vlastních fondĤ hospodáĜské þinnosti
194.956,00 Kþ
4222 investiþní pĜijaté dotace od JMK-na poĜízení komunální techniky
1.200.000,00 Kþ
PĜíjmy celkem po konsolidaci

5.004.680,90 Kþ
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Výdaje za rok 2008
1014 deratizace kanalizaþní sítČ obce
6.188,00 Kþ
2212 silnice – nádoba na posyp, štČrk na posyp MK, dovoz štČrku,
projekty na vybudování místních komunikací, projekt na most za þ. p. 55
298.190,00 Kþ
2219 chodníky – projekt na nové chodníky
83.300,00 Kþ
2221 provoz veĜejné silniþní dopravy – dopravní obslužnost IDS JMK
8.910,00 Kþ
2321 odpadní vody – rozbory odpadních vod, projekty na výstavbu kanalizace
77.662,00 Kþ
2339 záležitosti vodních tokĤ a vodohosp.dČl – násada ryb do rybníka
5.000,00 Kþ
3111 pĜedškolní zaĜízení – MŠ – opravy v MŠ, dárky dČtem, dotace
od obce Medlovice, od obce Rybníþek – na provoz
397.978,60 Kþ
3113 základní školy – školné Ivanovice na Hané, Švábenice, Vyškov
232.969,00 Kþ
3314 knihovna – nákup knih, odmČna knihovnici, obsluha Internetu v knihovnČ
10.998,21 Kþ
3319 ostatní záležitosti kultury - kronika – odmČna kronikáĜi, papír do kroniky
5.799,00 Kþ
3326 obnova hodnot místního významu – kapla – elektĜina, opravy
2.861,00 Kþ
3341 rozhlas a televize – koncesionáĜské poplatky, OSA
1.697,00 Kþ
3349 ostatní záležitosti sdČlovacích prostĜedkĤ – výtisk Zpravodaj 2007, materiál
na výtisk Zpravodaj 2008
28.670,00 Kþ
3392 zájmová þinnost v kultuĜe – kulturní dĤm-opravy, odmČny, energie,materiál,
energetický audit, projekt na rekonstrukci budovy KD; pohostinství KD –
popl.za televizi-OSA, Intergram, krbová kamna do pohostinství
242.430,77 Kþ
3399 ostatní záležitosti kultury – beseda s dĤchodci, dary-jubilea, vítání obþánkĤ,
hodová zábava
44.119,50 Kþ
3412 sportovní zaĜízení v majetku obce-oplocení dČtského hĜištČ Cviþák-svépomocí,
vývČsky, voda na kropení tenisového kurtu
30.190,00 Kþ
3421 volný þas dČtí a mládeže - karneval, dČtský den, mikulášská nadílka
22.602,00 Kþ
3429 ostatní zájmová þinnost a rekreace - ruské kuželky, altány
8.323,00 Kþ
3612 bytové hospodáĜství – výmČna oken a dveĜí bytový dĤm 11, elektĜina –
chodby bytové domy, hasící pĜístroje, materiál na opravy, vodné byty
259.604,60 Kþ
3631 veĜejné osvČtlení – elektĜina, opravy veĜejného osvČtlení
98.514,00 Kþ
3632 pohĜebnictví – materiál, odvoz kontejneru – hĜbitov, výsadba kolem hĜbitova,
oprava hĜbitovní zídky
314.103,10 Kþ
3639 komunální služby a územní rozvoj – pracovník VPP, brigádníci, odvoz
kontejnerĤ,zemní práce, nafta do multikáry, elektĜina-obchod, mikroregion,
nákup pohledávky, poĜízení komunální techniky
1.547.699,00 Kþ
3721 sbČr a svoz nebezpeþných odpadĤ – mobilní sbČr, sbČrné dvory
4.795,80 Kþ
133.181,10 Kþ
3722 sbČr a svoz komunálních odpadĤ, sbČrné dvory, kontejnery
3745 péþe o vzhled obcí a veĜejnou zeleĖ – odmČny brigádníkĤm + sociální, zdravotní
pojištČní, materiál, opravy strojĤ na údržbu ŽP, PHM
74.289,00 Kþ
4329 sociální péþe a pomoc dČtem a mládeži - Asociace Paprsek
1.000,00 Kþ
5512 požární ochrana – služby v oblasti požární ochrany, dotace SDH, pĜíspČvek SH 4.894,00 Kþ
6112 zastupitelstva obcí – odmČny + zdravotní pojištČní, cestovné, mobilní telefony 450.935,30 Kþ
6115 volby do Zastupitelstva JMK a do Senátu PýR – odmČny þlenĤm OVK + ZP,
materiál, vybavení volební místnosti, služby, cestovné, poštovné, stravné
29.463,70 Kþ
6171 þinnost místní správy – nákup majetku, energie, služby, pojistné, opravy,
materiál, plat zamČstnance + SP, ZP, pĜedplatné, telefony, právní služby,
školení, služby pro OÚ, pohoštČní, projekt na rekonstrukci budovy OÚ
598.394,78 Kþ
6310 finanþní operace – poplatky za vedení úþtĤ – KB, FRB
7.807,00 Kþ
6399 platby daní a poplatkĤ státnímu rozpoþtu – daĖ z pĜíjmĤ práv. osob za obec-rozp. 72.802,00 Kþ
Výdaje celkem po konsolidaci

5.105.371,46 Kþ
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PĜíjmy celkem – po konsolidaci
Výdaje celkem – po konsolidaci

5.004.680,90 Kþ
5.105.371,46 Kþ

Rozdíl

- 100.690,56 Kþ

Stav na úþtech k 31. 12. 2008
Komerþní banka – podle výpisu
Fond rozvoje bydlení
VeĜejná sbírka

547.313,58 Kþ
274.874,40 Kþ
6.991,29 Kþ

Stav penČžních prostĜedkĤ k 31. 12. 2008 celkem

829.179,27 Kþ

Závazky k 31. 12. 2008:
- pĤjþka na Fond rozvoje bydlení
- mzdy za prosinec 2008
- daĖ z pĜíjmĤ za rok 2008 za rozpoþtové hospodaĜení – pĜedpis
- zálohy na energie a služby – nájemníci bytového domu þ. 55
- finanþní prostĜedky vybrané veĜejnou sbírkou + úroky

300.000,00 Kþ
78.885,00 Kþ
70.980,00 Kþ
10.030,00 Kþ
7.000,29 Kþ

Závazky celkem

466.895,29 Kþ

Pohledávky k 31. 12. 2008:
- zálohové faktury Jm Plynárenská – obecní úĜad, kulturní dĤm
59.390,00 Kþ
- zálohové faktury Jm Plynárenská – archiv OÚ
4.000,00 Kþ
- zálohové faktury E-ON - veĜejné osvČtlení, OÚ, KD, obchod, kapla
109.640,00 Kþ
- zálohové faktury E-ON – spoleþné prostory domu þ. 11
920,00 Kþ
- zálohové faktury E-ON – archiv OÚ
1.500,00 Kþ
- zálohy za pĜedplatné OÚ – VČstník právních pĜedpisĤ JmK
109,00 Kþ
- neuhrazené faktury - hlášení rozhlasem, užívání veĜ. prostranství, stoþné 1.941,00 Kþ
Pohledávky OÚ – rozpoþtové - celkem

177.500,00 Kþ

- postoupená pohledávka

88.000,00 Kþ

Ostatní pohledávky – celkem

88.000,00 Kþ

- poplatek za položky k úþtu veĜejné sbírky
(veškeré poplatky z úþtu veĜejné sbírky budou hrazeny ze ZBÚ)

9,00 Kþ

Pohledávky – veĜejná sbírka

9,00 Kþ

Pohledávky k 31. 12. 2008 – Fond rozvoje bydlení:
- pĤjþky obþanĤm z Fondu rozvoje bydlení
z toho splátky pĤjþek
splátky úrokĤ

51.406,00 Kþ
1.471,41 Kþ

Pohledávky – Fond rozvoje bydlení - celkem
52.877,41 Kþ
_________________________________________________________________________
Pohledávky obce k 31. 12. 2008 celkem

318.386,41 Kþ
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Finanþní vypoĜádání dotací za rok 2008
Bylo provedeno finanþní vypoĜádání dotací:
- dotace na volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do Senátu PýR – UZ 98193:
poskytnuto
30.000,00 Kþ
vyþerpáno
29.463,70 Kþ
vratka
536,30 Kþ – zasláno na úþet Krajského úĜadu JMK dne 30. 1. 2009
pod variabilním symbolem 98193 (=ÚZ)
- dotace na poĜízení pracovištČ Czech POINT

52.000,00 Kþ

- dotace z rozpoþtu Jihomoravského kraje:
Program rozvoje venkova - na výmČnu oken a dveĜí bytový dĤm 11

89.000,00 Kþ

Odbor památkové péþe - na opravu hĜbitovní zídky

50.000,00 Kþ

Jihomoravský kraj - na poĜízení komunální techniky na údržbu a úklid pĜestupního uzlu
Medlovice – Rozcestí
1.200.000,00 Kþ
Vedlejší hospodáĜská þinnost obce byla zrušena k 31. 12. 2007. V roce 2008 byl ještČ zapojen
hospodáĜský výsledek z VHý za rok 2007 – zisk – ve výši 194.956,00 Kþ – do rozpoþtu obce
na rok 2008 prostĜednictvím položky 4131.
O pronájmu majetku obce je od roku 2008 úþtováno prostĜednictvím rozpoþtu.
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 2008
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 2008 þinila dotace
na provoz od Obce Medlovice 165.000,- Kþ, od Obce Rybníþek 50.000,- Kþ.
HospodáĜský výsledek pĜíspČvkové organizace za rok 2008 byl 3.664,09 Kþ.
Zastupitelstvo obce Medlovice schválilo na svém 23. zasedání dne 24. 2. 2009 návrh na rozdČlení
hospodáĜského výsledku MateĜské školy Medlovice za rok 2008:
- pĜevedení do rezervního fondu

3.664,09 Kþ.

Zastupitelstvo rovnČž schválilo þerpání finanþních prostĜedkĤ rezervního fondu v celkové výši 23.922,20
Kþ na úhradu provozních nákladĤ školy v roce 2009.
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Získání financí z dotaĀních titulĪ
V letošním roce jsme získali dotace:
-

Rekonstrukce obecního úĢadu, kulturního domu a sportovištď
12. 639. 362,- KĀ

-

Projekt splaškové kanalizace

330. 000,- KĀ

-

Na výstavbu skladu na Ā. 11

160. 000,- KĀ

-

Na veĢejnď prospďšné práce

131. 795,-KĀ

-

Na zaĢízení pro provoz datových schránek

49. 759,- KĀ

Letos jsme požádali:
-

na vybudování chodníkĪ, sadových úprav a místní komunikaci
5. 800. 000,-KĀ

Pokud v roce 2010 získáme finance na vybudování chodníkĪ, sadových
úprav a komunikace, bude tĢeba ze svých zdrojĪ dofinancovat 1.300.000,KĀ, což by celkem s Āástkou 2.110.000,- KĀ na víceúĀelovou budovu bylo
3. 410. 000,-KĀ.
Pokud by si obec vzala u banky úvďr 3. 500. 000,- KĀ, provedla by
práce pro obec celkem za 23. 500. 000,- KĀ. Byla by zrekonstruována
budova obecního úĢadu, kulturního domu, pĢístavba pĢísálí, letovisko,
zateplení budovy, nové podlahy, stropy a fasáda, umďlý povrch na
tenisovém kurtu.
Dále by se vybudovaly nové chodníky pĢes celou obec, sadové úpravy
a místní komunikace od hlavní komunikace a oprava okolí po most za Ā.
55.
O podmínkách úvďru jsme jednali s Ģeditelem KomerĀní banky, pĢislíbil
vypracovat a pĢedložit obci podmínky, za kterých by byl úvďr poskytnut a
zároveě vypracovat splátkový kalendáĢ.
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VÍCEÚÿELOVÁ BUDOVA
Obecní úĢad, kulturní dĪm, pĢístavba pĢísálí a letoviska
Lednu roku 2010 bude zahájena rekonstrukce víceúĀelové budovy.
PĢípravu provázely od pĢidďlení dotace komplikace, které vznikly
nesprávným pĢekladem na ministerstvu zemď-dďlství.
Žádost jsme zpracovali a podali v Ģíjnu roku 2008 na SZIF v Brnď, po
projednání na ministerstvu zemďdďlství, byla naší obci pĢidďlena dotace ve
výši 12.638.000,- KĀ na rekonstrukci obecního úĢadu, kulturního domu,
pĢístavbu pĢísálí, letoviska a položení umďlého povrchu na tenisový kurt.
Dotace byla pĢidďlena v bĢeznu, ale nastaly potíže z daní s pĢidané
hodnoty, dále DPH. PĢi podání žádosti v Ģíjnu 2008 bylo DPH uznatelným
výdajem, který zaplatí stát. Po pĢidďlení dotace nám bylo oznámeno, že DPH
je neuznatelný výdaj, který musí obce zaplatit ze svých prostĢedkĪ, což by
bylo pro naši obec nepĢijatelné.
Okamžitď jsme dopisem oslovili ministra financí, které zajišĨuje finance na
proplacení a ministra zemďdďlství, které tento dotaĀní fond spravuje
prostĢednictvím SZIF (Státní zemďdďlský intervenĀní fond) , dále jsme se
obrátili na Svaz mďst a obcí a spolupracovali s hnutím „Starostové a
nezávislí“ ze Zlínského kraje, které organizovalo jednání s ministerstvy
prostĢednictvím starosty Velké Lozi p. Petra Gazdíka.
Zástupci všech tímto opatĢením postižených obcí se mďli sejít
na
manifestaci pĢed ministerstvem zemďdďlství v Praze, nakonec se podaĢilo
den pĢed manifestací dohodnout pĢíslibu ministerstev, že v této páté výzvď
bude DPH obcím proplaceno.
Na dotazy, které jsme adresovali ministrĪm p. GandaloviĀovi a za
ministerstvo financí odpovďdďl již ministr Janota, nám bylo sdďleno:
-

-

k této situaci došlo nesprávným pĢeložením textu, DPH mďlo být
neuznaný výdaj již i pro výzvy 1 – 4, nám bude proplaceno
z dĪvodĪ, že pĢi podání žádosti bylo ještď DPH brané jako
zpĪsobilý výdaj.
Po dotazu na Ģeditele SZIF Brno p. Stanislava Juránka, jaké jsou
pĢedpoklady proplácení DPH pro malé obce, odpovďdďl
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-

následující: Pro další výzvy bude výdaj DPH již nezpĪsobilý a
nebude proplácen
Budeme dále pokraĀovat v jednání o proplácení DPH pro malé
obce

Po písemném vyjádĢení které jsme obdrželi v Āervenci, jsme podepsali
smlouvu o pĢijetí dotace.
Pro žádost jsme nechali vypracovat v roce 2008 projekt pro stavební
povolení v cenď 86.000,-KĀ.
K pĢípravď výbďrového Ģízení a vypracování projektu pro realizaci stavby
jsme pĢistoupili až po podpisu smlouvy, jelikož cena za tento projekt se
pohybuje v rozmezí 400 – 500.000,- KĀ a v pĢípadď neproplacení DPH by to
byla pro obec zbyteĀná investice.
V listopadu byl dokonĀen projekt na rekonstrukci víceúĀelové budovy a
zahájeny práce na zadání pro výbďrové Ģízení, které pro nás provede firma
AGRO-MORAVA s.r.o.
V prosinci zastupitelstvo obce projedná a schválí podmínky výbďrového
Ģízení a po výbďru dodavatele prací bude akce zahájena.
V prĪbďhu stavby budou pro veĢejnost vždy 1x za 14 dní v sobotu kontrolní
dny pro veĢejnost za úĀasti stavbyvedoucího, který zodpoví Vaše pĢípadné
dotazy.
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Chodníky - sadové úpravy – místní komunikace
V letošním roce jsme podali žádost na získání dotace na opravu
chodníkĪ, sadové úpravy a vybudování místní komunikace od mostu
za Ā.p. 55 po hlavní komunikaci.
Rozsah prací je následující:
Chodníky – od zastávky Medlovice – Rozcestí (u sušky) po Ā. p. 55 po
jedné stranď, strana od ZOD by byla osázena vhodnou výsadbou dle
projektu. Projekt poĀítá s chodníkem u komunikace, ale od obĀanĪ
jsou pĢipomínky ponechat zelený pás vedle komunikace. Projekt
vycházel ze souĀasného stavu, kde v místď stavby nejsou pozemky
obce a stavba musí být realizována na pozemku obce. O tomto
budeme jednat. Pokud získáme v roce 2010 dotaci, svoláme jednání
a pokud by obĀané byli ochotni prodat Āi darovat potĢebnou Āást
pozemku obci Medlovice, bude projekt upraven dle požadavkĪ.
Od Ā. p. 85 p. ŠevĀíkovo po Ā. p. 1 p. Vojtďch Procházka, bude
chodník i na druhé stranď aby se nepĢecházelo v nebezpeĀném
úseku zátoĀin.Od rozcestí od Ā.p. 1 a Ā.p. 55 by chodníky byly po
obou stranách.
Sadové úpravy budou vysázeny dle projektu, ale je možné respektovat pĢání obĀanĪ. Hlavní je nevysazovat vegetaci, která koĢení
hluboko z dĪvodĪ položených inženýrských sítí.
Bude poĢízeno zaĢízení na údržbu, plotostĢih, rameno na seĀení svahĪ
k traktoru, odpadkové koše, stojan na kola k obchodu.
Na tuto akci jsme požádali prostĢednictvím SZIF, který je Ģízen
Ministerstvem zemďdďlství. Na tento druh požadovaných oprav a
výstavby je možné žádat maximálnď 5.000.000,- KĀ.
U tohoto programu je sice nutné zaplatit DPH, pĢedpoklad je pokud
získáme dotaci tak max. 90% požadované Āástky a to je 4.500.000,- KĀ
Z rozpoĀtu obce by bylo nutné zaplatit DPH
855.000,- KĀ.
Objem prací pro obec by byl za
5.800.000,- KĀ,
Dotace
4.500.000,- KĀ
Vlastní zdroje
cca 1.300.000,- KĀ
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Oddďlená splašková kanalizace

Otázka kanalizace se stále Āastďji dostává do popĢedí
dĪležitosti, tak i naše obec se rozhodla využít pĢílivu evropských
financí a Ģešit oddďlenou kanalizaci i v naší obci.
Obec má povolení vypouštďt odpadní vody do vod povrchových do roku 2015, 4x roĀnď se provádí zkoušky vod a
z dĪvodĪ nestrannosti si vzorky nabírají sami, tyto zkoušky stojí
obec za rok cca 20.000,-KĀ. Jaký bude postup odboru ŽP po
roce 2015 v pĢípadď, že nebude obec napojena na ÿOV, zatím
nikdo neví, ale mohou pĢistoupit i k sankcím, formou penďžité
pokuty. Do výsledkĪ kontrol je možné nahlédnout na OÚ.
PĪvodní zámďr bylo napojení kanalizace na kanalizaĀní Ģád
mďsta Ivanovice na Hané a na jejich Āistírnu odpadních vod.
ġešili jsme tuto otázku od roku 2007, kdy se nám podaĢilo
dosáhnout po jednání se SÚS Vyškov a KrÚ JmK Brno pĢíslibu, že
opraví prĪtah obcí, projekt na opravu je vypracovaný.
Podmínkou bylo vyprojektování a vybudování splaškové
kanalizace v horní Āásti obce, to je od Ā. p. 1 po rozvodnu
Telecomu, jelikož v tďchto místech je nutné položit kanalizaĀní
Ģád do komunikace III. tĢídy.
Tento projekt je pĢipraven i se stavebním povolením.
Na letošní rok 2009 se nám podaĢilo získat dotaci na
zhotovení projektové dokumentace na kanalizaci pro celou
obec i s Āistírnou odpadních vod – projekt pro územní
rozhodnutí - od KrÚ JmK ve výši 75 % nákladĪ na projekt,
v našem pĢípadď Āiní dotace 330.000,- KĀ.
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Ve výbďrovém Ģízení byla vybrána firma INEX PROJEKT s.r.o.
KromďĢíž.
Do dnešního dne probďhly pĢípravné práce na projektu,
veĢejné projednání a jednání projektanta s obĀany, které
bude dále pokraĀovat. DĪležitá je pĢíprava projektu, kterou je
vzhledem k tomu, že se jedná o zásah do rodinných domĪ, aĨ
už finanĀnď nebo stavebními pracemi, nutné dobĢe pĢipravit ,
aby zásah byl co nejšetrnďjší jak k majetku, komunikacím , tak i
k životnímu prostĢedí.
Ve výjimeĀných pĢípadech, pokud to
bude nezbytné, se budou jednotlivé pĢípojky Ģešit individuálnď.
Tato akce bude nároĀná jak stavebnď, ale hlavnď co se týká
financování. V žádném pĢípadď nedojde k enormnímu zadlužení obce, všechny práce se budou provádďt po získání
dotací, tak jak je v pĢípadď souĀasného projektu pro územní
rozhodnutí. Další dotaci bude nutné zajistit na vypracování
projektu pro realizaci a následnď pro samotnou realizaci
položení kanalizace, vybudování ÿOV a zapravení následkĪ
škod po výkopech.
V našem pĢípadď se jedná o Āástku 26.000.000,- KĀ, za kterou
by se provedly všechny práce. V pĢípadď pĢidďlení dotací se
bude žádat o Āástku na všechny práce, pĢidďleno bude
pravdďpodobnď 90% požadované Āástky. V žádném pĢípadď
obec nesmí pĢistoupit na nižší Āástku. I tak to bude velká zátďž
pro obec. Nabízené Āástky 80% nebo 70% jsou pro obec
nepĢijatelné. Ceny jsou z roku 2009.
Bez finanĀního zajištďní, práce nebudou zahájeny.
S obcemi Moravské Málkovice a Orlovice jsme uzavĢeli
Smlouvu o splnďní konkrétního úkolu - tato je k nahlédnutí na
OÚ a na po Novém roce bude na www.medlovice.cz v sekci
dokumenty.
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KOMUNIKACE PġES OBEC
Neustálý problém naší obce a zvláštď obyvatel bydlících u hlavní
komunikace jsou prĪjezdy nákladních aut pĢepravujících písek ze zemníku
Orlovice na stavbu dálnice, na které si obĀané po právu stďžují. I když se
jedná o výjimky, je to vzhledem k velké váze souprav, které písek pĢepravují,
pro rodinné domy, které stojí velmi blízko komunikace, nepĢíjemné, otĢesy
obĀané zaznamenávají v domech. ġešení tohoto problému není jednoduché, jelikož komunikace III. tĢídy by dle vyhlášky mďla být stavďna tak,
aby unesla takové zatížení a není možné provoz ze zákona omezovat.
Požadoval jsem po odboru dopravy Mďstského úĢadu Vyškov omezit
prĪjezdy znaĀkou, která by alespoě omezila prĪjezd obcí od urĀité tonáže,
tento návrh byl zamítnut z dĪvodĪ zaĢazení komunikace do III. tĢídy, (Ģešení
by bylo, kdyby na trase byl most, potom by omezení bylo reálné).Po jednání
na firmď SKANSKA v jsme dosáhli výsledku, že podniky, které jezdí pro tuto
firmu, mají naĢízeno používat objízdnou trasu. Pokud zavoláme, sjednají
nápravu a mohu Ģíci, že je tato dohoda dodržována. Další problém je se
soukromými dopravci, kteĢí jezdí pro firmu nárazovď.Sjednal jsem si schĪzku
na poboĀce ġeditelství silnic a dálnic v HenĀlovď u Ing. VaĢeky, kde jsem se
snažil dohodnout kompenzaci za prĪjezdy aut a poškození komunikace pĢes
obec. Pan VaĢeka uznal naše pĢipomínky, ale odkázal mď na ġeditelství
silnic a dálnic v Brnď u Ing. Evžena Cigoše a paní Ing. Vrankové, která mďla
na starosti stavbu dálnice Vyškov – MoĢice (sídlili na škole v Topolanech). Co
se týká prĪjezdĪ pĢislíbili, že dle možností sjednají nápravu, ale k opravď
komunikace z dĪvodĪ posunutí stavby na KromďĢíž se staví zamítavď a
poukazují na to, že obce toto Ģešili pĢi zahájení tďžby. Chtďl bych Vás
požádat - pokud zaznamenáte projíždďjící auta, snažte se zapsat si SPZ nebo
firmu, v nejlepším pĢípadď poĢídit fotografii, budu se tím okamžitď zabývat,
ale bez SPZ je to nezjistitelné pĢi poĀtu aut a dopravních firem, které tam
pracují.
Vaše informace oznamte nebo zašlete na tyto kontakty:
Bohuslav Klemsa - starosta

e-mail: medlovice@seznam.cz
Mob: 602 303 195
Tel: 517 365 505
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Práce MateĜské školy Medlovice ve školním roce 2008 – 2009
ýinnosti dČtí v naší mateĜské škole jsou velmi rozmanité. Vzhledem k tomu,
že naše škola sídlí ve více než stoleté budovČ bývalé základní školy, která je
v souþasné dobČ uzpĤsobena potĜebám pĜedškolních dČtí, máme k dispozici
prostory pro rĤznorodé þinnosti.
VytvoĜeny jsou hrací a pracovní kouty pro výtvarné, dramatické, literární,
hudební a pohybové aktivity. Také školní zahrada nám dává možnosti témČĜ
celoroþního využití. DČti velmi rády staví na pískovišti, k pohybovým
þinnostem slouží prĤlezky se skluzavkou, kolobČžky a houpaþky, k otužování a
hrám s vodou bazének. Na školní zahradČ také získáváme pracovní dovednosti
a to pĜi sklizni ovoce, shrabování listí, péþi o ekologický chodníþek apod.
K zimním hrám a þinnostem na snČhu nám velmi pĜispČl v loĖském roce umČle
vytvoĜený svah, hned za pozemkem školní zahrady. Obecní úĜad Medlovice
nechal navézt a upravit zeminu, která vytvoĜila svah s bezpeþným dojezdem pro
naše sáĖkování a hry se snČhem. DČti tak pĜirozenou cestou vlastního poznání a
,,vyzkoušení si“ získávají nové poznatky, vČdomosti, na jejichž základČ
vzniknou potĜebné dovednosti. Cestou vlastního prožitku uþíme dČti vnímat a
poznávat svČt.
K tomuto cíli nám slouží nejen prostĜedí školy a jeho blízké okolí, ale také
rĤzné akce, které škola pro dČti pĜipravuje. V uplynulém školním roce jsme
navštČvovali divadelní pĜedstavení brnČnského Loutkového divadla Radost,
divadla poĜádaná v Sokolském domČ ve VyškovČ, koncert ZUŠ v Ivanovicích
na Hané, výstavu zemČdČlské techniky ZOD Švábenice v Hošticích apod. Naše
dČti se každoroþnČ zúþastĖují pĜedplaveckého výcviku Plavecké školy v Aquaparku ve VyškovČ, ve spolupráci se ZUŠ celoroþnČ probíhá kroužek zobcové
flétny. Úzce spolupracujeme se Speciálním pedagogickým centrem pĜi
odstraĖování vad Ĝeþi a výslovnosti. Pro rodiþe a veĜejnost jsme pĜipravili
setkání u pĜíležitosti Vánoc, Svátku matek a slavnostní rozlouþení s pĜedškoláky. Poþátkem þervna navštívila mateĜskou školu ,,Dálniþní policie ýR“,
která pĜedvedla ukázku svých motorových vozidel. NáslednČ v rámci našeho
bezpeþnostního cyklu ,,Jak se chovat na ulici, na hĜišti a na silnici“ hravou
formou dČti pouþila o bezpeþném pobytu v tČchto místech. Ke konci školního
roku neodmyslitelnČ patĜí výlet. Ten jsme pojali netradiþnČ - pČším výletem
k rybníku za vesnici. Tam jsme celé dopoledne prožili pozorováním vodních
rostlin a živoþichĤ, na louce si každý vytvoĜil ,,malíĜskou paletu“ z luþních
kvČtĤ, hledali jsme ,,poklad“, cachtali ruce a nožky ve vodČ a þichali vĤnČ
pĜírody. Že to byl pro dČti mimoĜádný zážitek, vidíme ještČ dnes, kdy žadoní o
jeho opakování.
ZávČr školního roku pro nás všechny znamená také louþení a to zejména s
dČtmi, které od 1.záĜí nastoupí do základní školy. Tentokrát jsme se z celkového poþtu 17-ti zapsaných dČtí z obcí Medlovice, Rybníþek, Moravské
Málkovice a DČtkovice, louþili s pČti z nich. Na jejich místa se do mateĜské
školy zapsalo 7 nových dČtí.
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Práce s dČtmi v mateĜské škole je založena na vzájemné dĤvČĜe a respektování individuality každého z nich. Projevit pochopení, lásku a cit, umČt dle
svých možností pomoci potĜebnému, patĜí k základním hodnotám lidského žití,
bez nichž se v žádné spoleþnosti neobejdeme.
Hana Brázdilová – Ĝeditelka MŠ

MateĜská škola - obecní úĜad
Paní Ĝeditelka nás informovala o provozu mateĜské školy ze strany výchovy,
vzdČlávání , zábavy a her pro dČti, já bych vás chtČl za obecní úĜad
informovat o provozu mateĜské školy ze strany výdajĤ a výhledu na pĜíští roky.
V loĖském roce jsme do školky investovali nad rámec nutných výdajĤ které
jsou uvedeny v þlánku HospodaĜení obce. Za tyto finance byly provedeny
opravy podlah v celé pĜízemí, jídelna, kuchyĖ, šatna, ložnice dČtí, dále bylo celé
pĜízemí vymalováno a byla vymČnČna okna.
V letošním roce se plánovaly opravy v patĜe, výmČna oken, osvČtlení,
rekonstrukce a pĜebudování sociálního zaĜízení pro dČti a vymalování.
Vzhledem k tomu, že podaná žádost o dotace z roku 2008 na rok 2009
nebyla schválena, v Jihomoravském kraji byly dotací pokryty jen nejnutnČjší
opravy, nebylo možné plánované práce provést. Z vlastních zdrojĤ vzhledem
k výdajĤm v roce 2008 a snižování rozpoþtu v letošním roce jsme si nemohli
dovolit investovat jen do jednoho zaĜízení , i když se jedná o mateĜskou školu.
V Ĝíjnu 2009 provedla Krajská hygienická stanice mČĜení osvČtlení herny a
dle protokolu nejsou pouze vyhovující prostory u zdí, pĜesto požadují po obci
opravu, aby osvČtlení bylo ve všech
þástech 300 luxĤ. Po jednání
s hygienickou stanicí bylo dohodnuto, že obec zajistí opravu do konce mČsíce
bĜezna 2010, cena celkem cca do 20.000,- Kþ. VČĜíme, že obec Rybníþek
bude dále pĜispívat na provoz, v opaþném pĜípadČ budeme nuceni pĜijmout
taková opatĜení, aby obec Medlovice nemusela finance navyšovat z vlastního
rozpoþtu, ale aby pro dČti z naší obce byla zachována bezplatná docházka a
úroveĖ poskytovaných služeb.
Z celkem 18 dČtí, které navštČvují školku, je 6 dČtí z Medlovic, 1 z DČtkovic a 11 z Rybníþka.
PĜi vydání 260.000,-Kþ za rok, bez mezd, þiní pĜi 18 žácích náklady
14.444,- Kþ na žáka.
Zlepšení v pĜíštích dvou letech není reálné.
Bohuslav Klemsa - starosta obce
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Medlovice v období let 1800 až 1870
Motto:
Z kroniky tak Ĝeþeného Dalimila:
MoudĜí milují povČsti,
þasto však na jejich škodu
nezdají se jim býti hodné cti
legendy o vlastním rodu.
Kdyby se dovČdČt mohli z knih,
kam jejich pĤvod až sahá
o þasech dobrých i þasech zlých,
potom by zajisté mnozí z nich
velmi si vážili pĜedkĤ svých,
a víc jim vlast byla drahá.
Ne každé období historického vývoje Medlovic bylo pro život jeho obyvatel
klidným a pokojným. PĜišly i doby, kdy hrĤzy válek stĜídaly pohromy epidemií, pĜi
kterých lidé i v naší malé obci umírali po desítkách. Do povinností nenávidČných robot
nepĜestával zvonit umíráþek a smrt si brala životy v domech sedlákĤ i chalupníkĤ. Místo
bČžných denních starostí Ĝešili starost nejdĤležitČjší – pĜežít.
Píše se rok 1805. CísaĜ Napoleon Bonaparte táhne vítČznČ Evropou a
pĜipravuje scénáĜ jedné ze svých nejslavnČjších bitev. „Slunce nad Slavkovem“ bude
svČdkem jeho velkého vítČzství. Co však toto vítČzství ale pĜinese mČstĤm a vesnicím,
kudy projdou tisíce vojákĤ obou bojujících armád, francouzské a spojenecké rusko –
rakouské ? Podívejme se, co o tom zaznamenali kronikáĜi.
O tom, že bojující vojska prošla i Medlovicemi, se dovídáme v knížce prof.
Aloise Slováka „Bitva u Slavkova“ z r. 1898. Zde se mĤžeme doþíst, že ... spojená
armáda RusĤ a RakušanĤ vyšla 27. listopadu 1805 ze svého tábora u Olomouce smČrem
ke Slavkovu. Jeden její proud táhl od Drysic pĜes Medlovice smČrem na Kuþerov,
Bohdalice, Bohaté Málkovice, Buþovice, ... ke
Slavkovu.
Dne 29. listopadu tak strávil noc v
Bohdalicích ruský car Alexander a rakouský císaĜ
František. Generál Kutuzov pĜenocoval v
Pavlovicích, generál kníže Lichtenstein v Nových
HvČzdlicích. Vlastní bratr ruského cara, velkokníže
Konstantin, velitel pĜekrásné carské gardy, mnoho
mužĤ z pĜední šlechty ruské v Ĝadách þítající,
ubytoval se v Medlovicích, jelikož táhl za ostatními
sbory. Druhého dne
30. listopadu se dala veškerá armáda na pochod ...“.
Medlovice mČly v té dobČ 57 domĤ. Ve
kterém domČ velkokníže Konstantin pĜespal,
nevíme.
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V obci tehdy ale bylo 11 tĜiþtvrtČ – láníkĤ (nejvČtších sedlákĤ). S velkou
pravdČpodobností mĤžeme Ĝíci, že to bylo u jednoho z nich. Byla to stavení s dnešním
þíslem popisným 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 47, 48, 49 a 55. A jestliže nocoval v jednom
z nich, pak zĜejmČ nebylo jednoho stavení, kde by nespal nČkdo z jeho þetného
doprovodu.
Taková návštČva a zastavení procházejících vojsk však byla pro obyvatele
dotþených obcí velkým neštČstím. Ze zachovalých farních kronik se dozvídáme, že ...
Ruští vojáci byli neomalení, chtiví a hltaví ..., cokoliv nebylo co nejbezpeþnČji ukryto
vyslídili, ukradli a ... odvlekli. Žádná jáma, žádná komora, sklep nebo zámek nebyly
dosti hluboky a pevny, by jich násilnČ neodkryli a nevylámali ... A to byli naši pĜátelé ...
V celém okolí veškeré ploty, stodoly, dĜíví a cokoliv k spálení se hodilo zniþila ... za
jedinou noc. Právem jsme musili míti za to, že pĜivedeni byli k naší žalostné záhubČ
a úplnému vyhladovČní a ne k zapuzení nepĜítele.
Majitelkou ivanovického panství v letech 1795 – 1832 byla Johanna
Nepomucena, svobodná paní z Rychnova. Byla prakticky jedinou majitelkou tohoto
panství, na kterou poddaní ještČ desítky let po její smrti s vdČþností vzpomínali. A bylo v
té dobČ laskavosti tĜeba. Rok 1805 zapoþal velkou drahotou a skonþil naprostým
nedostatkem. Pro obilí se jezdilo až do Uher.
MČĜice pšenice stála tehdy 16 zlatých, rež
(žito) také 16 zlatých. To málo, co lidem
zĤstávalo, pak pobrala vojska nepĜátelská i
pĜátelská. Píše o tom sám purkmistr
ivanovský: „ ... pro pamČĢ se þiní, jaká patálie
byla na MoravČ toho roku 1805 dne 2.
prosince u Slavkova ... Po té patalii ... nastal
reterát (coufání), že k nám do Ivanovic také
Rusi i Francouzi pĜijeli, tak že ... takový
strach ve všem lidu nastal ... Na to pĜišlo do
mČsteþka Ivanovic dvČ kumpanie francouzĤ
na ležení a ty jsme museli živiti. Co oni chtČli, dáti jsme jim musili. A ti byli u nás 21
dní. Mašírovali od nás na den sv. TĜí králĤ roku 1806.
V tom þase jsme francouzĤm
rekvizici platili ... oficír v zámku po nás
žádal 1.000 zlatých. Ten na nás také vložil
300 párĤ stĜevíc. Každou pár jsme museli
zaplatit 3 zlaté, tak jsme dali 900 zl. za nČ.
Zas jiné pĜišlo poruþení z KromČĜíže ... ten
rozepsal kontribuci nakvap, když na naše
panství pĜišlo položiti 5.000 zlatých.
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„Po þtyĜech
letech, ... na jaĜe r.
1809, vypovČdČlo
Rakousko Napoleonovi
novou válku, zase
nešĢastnou. ... Po
prohrané bitvČ u
Znojma byl u nás
Francouz podruhé a
ležel u nás 18 nedČl.
Samá kavalerie, takže musil každý sedlák 3 husary a þtvrtník (þtvrtláník) 2 na kvartýĜe
míti. Museli je sami živit ... Žádný den nebyl, co by jeden muž nekoštoval 2 rýnské.
Toho þasu udČlala obec (Ivanovice) dluh 10.000 zlatých. Mimo penČž musel jeden každý
dáti pšenice ..., rži ..., ovsa ..., hrachu ..., þoþky ..., seno.
... to všechno placení nic není, co lidé vystáti museli, o tom BĤh sám nejlepší ví
... . Francouz byl nepĜítel a Rusi nás pĜišli hájit a zastávat, ale nám skoro hĤĜ dČlali než
nepĜítel. Rabovali, brali, rozházeli a nešanovali a nevážnČ kazili, takže jsme ruce k nebi
zdvíhali a Pána Boha prosili ...
NejhroznČjší podívanou bylo, když nasytivše se brousili zbranČ. Kde jaký
kámen u každého Rus a ostĜil šavli ...“.
Lidé doþkali se konce válek francouzských, ale blahobytu, jaký pĜed nimi u nás
byl, již se nedožili. PĜímý pamČtník té doby porovnal dobu pĜed válkami a po nich. „ ...
všeho mČli lidé u nás dosti, jen to ptaþí mléko jim scházelo. Má matka, þtvrtnice, mČla tĜi
vzácné þepce, jeden zlatý ... druhý stĜíbrný ... tĜetí hedvábný þerný. Ostatní šaty, darmo
povídat, sám BĤh ví, jaké to peníze stálo. Byla radosĢ na ni hledČt, když v nedČli
ustrojená v þepec, ... suknČ, bílé punþochy a pantofle žluté neb þervené z kĤže ... do
chrámu šla. A doma pČkné konČ, dobré krávy a na komorách nikdy prázdno. A potom po
válkách – ve výklenku v jizbČ na dĜevČném kolíku lecjaká halina, boty a jedny gatČ,
ošumČlý fČrtoch z konopného plátna na þerno obarveného, toĢ celé bohatství na šactvu.
Na dobytek tČžko pohledČti a ze sýpek stČhovaly se i myši hladem. Otrhaný lid v
otrhaných chalupách. V jizbČ upČchovaná hlína, dveĜe na provázku, dČcka polonahá, vĤz
stará rachotina a dlouho to tak trvalo ...
Po r. 1809 se již vojska k
nám nevrátila. Válka však dále
vysávala celé kraje. Zvýšily se danČ na
vydržování armády, státní bankrot s
dvojím poklesem penČz ožebraþilo lid
úplnČ.
Roku 1813 sotva bylo na
zasetí ozimĤ. Sedláci byli stále na
cestách, nuceni voziti dodávky pro
vojsko do ýech až k ýáslavi a Kolínu
...
Roku 1816 a 1817 byla
hrozná drahota. Míra pšenice placena
23 zl. a dostoupila ceny až 35 zl.
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V té tČžké dobČ si mnoho vystáli
pĜedstavení obce. Od nikoho žádné uznání nemČli,
neb lid byl velice spurný proti sobČ.
Z dostupných archivních materiálĤ jsou nám zatím
známí tito medlovští purkmistĜi a rychtáĜi.
Purkmistr – byl hlavou obce, þlenem obecní
správy. ěídil obec spolu s konšely, se kterými se v
této
funkci stĜídal.
RychtáĜ – byl pĜedstavitelem vrchnostenské moci v
obci. Z toho mu plynuly urþité výhody.
PurkmistĜi:
Jméno a základní známé údaje

Potvrzující doklad

1. Kaweczka Jan
Rektifikaþní akta
žena: 1. Marianna, vdova po Bartek Jacob
D 2 107 z 15. 5. 1755
2. Marianna, vdova po Kunc Mathia, Švábenice
3. Anna Schelhánková, Švábenice
2. ŠĢastný Tomáš
1740
narozen:
22. 9. 1820 þ. p. 16
zemĜel:
žena: 1. Taneczek Marianna, Švábenice
2. Nedbalová Veronika, Švábenice
3. Polachová Rosina, Švábenice

FASSION – doklad o založení
školy v Medlovicích z 6. 4. 1788

3. Klwatcz Matoš þ. p. 10
žena: Hladká Marianna, Hoštice

Svatební smlouva
BednáĜe Pavla a Havlíkové Josefy
v Medlovicích 2. 2. 1821

4. Hladký Fabian þ. p. 48
narozen:
18. 1. 1784
zemĜel:
20. 11. 1847
žena: 1. KrejþíĜová Apolonie, Medlovice
2. Weselá Anna, Medlovice

Indikaþní skica
Medlovice 6. 10. 1826

5. Kadletz Joseph þ. p. 54
narozen:
25. 2. 1795
zemĜel:
24. 6. 1857
žena: Novotná Theresia, Herotice

Testament BednáĜe Jacoba
Medlovice 29. 8. 1836
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6. ŠĢastný Ciryl þ. p. 16
narozen:
5. 3. 1810
zemĜel:
13. 6. 1867
žena: PĜíborská Anna, Švábenice þ.p. 59

Protokol o školní vizitČ
z 8. 4. 1845

RychtáĜi:
1. BednáĜ Fabian þ. p. 13
narozen:
15. 1. 1723
zemĜel:
12. 4. 1808
žena: Rosaková Anna

Rektifikaþní akta
D 2 107 z 15. 5. 1755

2. Wyktorin Andris þ. p. 1
narozen:
26. 11. 1738
zemĜel:
1. 1. 1808
žena: Kadlecová Catharina, Medlovice

FASSION – doklad o založení
školy v Medlovicích z 6. 4. 1788

3. BednáĜ Isidor þ. p. 13
narozen:
27. 3. 1760
zemĜel:
17. 8. 1813
žena: Klvaþová Marianna, Medlovice

Matrika oddaných rok 1783

4. BednáĜ Jacob þ. p. 51
narozen:
16. 7. 1773
zemĜel:
29. 8. 1836
žena: Hawlíková Agnes, Medlovice

Indikaþní skica
Medlovice - / 10 1826

5. Kadletz Josef þ. p. 54
narozen:
25. 2. 1795
zemĜel:
24. 6. 1857
žena: Novotná Theresia, Herotice

Protokol o revizi ve škole
z roku 1840

Medlovští drábi:
Z období na pĜelomu 18. a 19. století známe dnes i dva medlovské dráby:
1. Rosák Mathias þ. p. 5, zedník
žena: Oharková Marianna, Hoštice

kolem r. 1787

2. Wiktorin Georg, 1/4 láník , þ. p. 1
matrika oddaných kolem r. 1800
narozen:
10. 4. 1769
žena: Kroutilová Magdalena, dcera šafáĜe ze Lhoty
Jeho otcem byl výše uvedený rychtáĜ Wyktorin Andris (OndĜej).
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Epidemie
Lidé se ještČ nestaþili vzpamatovat ze škod, zpĤsobených válkami s Napoleonem,
když v r. 1831 pĜišla do našeho kraje cholera. Dostala se na Moravu z Haliþe. V záĜí se
objevila na BrnČnsku a následnČ pĜešla na další oblasti. V 1060 obcích onemocnČlo na
65.000 osob, z nichž 1/3 zemĜela. Nejvíce byl postižen BrnČnský kraj – 380 vesnic. V
Medlovicích zemĜelo od 13. do 30. listopadu 21 osob. 21. listopadu zde bylo 5 pohĜbĤ. V
Ivanovicích zemĜelo v tomto období 86 osob, ve Švábenicích 46 osob.
PĜes veškerá provádČná opatĜení se cholera
stále šíĜila. Ivanovický faráĜ zaopatĜoval dennČ i 15 lidí.
K mrtvolám nikdo nechtČl. Sám faráĜ Wolf prý musel
pomáhat vynášet mrtvoly. Jak tyto události probíhaly
pĜímo v Medlovicích, nevíme. MĤžeme se jen domýšlet,
že podobnČ, jak je popisuje kronikáĜ ivanovský, se
praktikovaly i u nás.
V Ivanovicích obstarávali všechny pohĜby
„bratĜi“ pohĜební. Bylo to 7 mužĤ od nepamČti
sdružených pro nošení mrtvol, a sice 3 ponocní (2 z nich
byli zároveĖ hrobaĜi), pak 4 starší „bratĜi“ poutní. MČli
zvláštní stejnokroj. ýerný plášĢ, dvourohý klobouk a
zvláštní pochodnČ. Když nČkdo zemĜel, Ĝeklo se jen
prvnímu z nich a ten již obstaral celý pohĜeb. Mrtvolu
nesli oni. „Bratrstvo“ zaniklo za faráĜe Obhlídala.
V roce 1836 propuká epidemie – brechruhr –
ještČ vČtší silou. Od 20. záĜí do 15. Ĝíjna na ni umírá v
naší obci 43 osob. Od 6-ti mČsíþního dítČte až po 78letého starce. V DČtkovicích umírá v této dobČ 41 lidí.
V menším rozsahu se cholera znovu vrací v r.
1849. Od 7. do 18. záĜí umírá 10 osob.
NešĢastným rokem pro Medlovice se stává rok
1866. 215 tisícové rakouské vojsko prohrává
v prostoru kolem Sadové u Hradce Králové bitvu s 220 tisícovou armádou pruskou a
ustupuje pĜes stĜední Moravu. Za ní postupují vojska pruská a znovu pĜináší choleru. Na
MoravČ na ni opČt umírá 16.000 obyvatel. NepĜátelští „Prajzi“ pĜichází i do Medlovic.
Jejich nemocní tu leží dlouhých 5 – 6 týdnĤ. 5. srpna umírají první medlovští obþané. Do
28. Ĝíjna je jich celkem 19. Ve Švábenicích zemĜelo v té dobČ 48 osob.
Rok 1866 byl posledním rokem v dosavadní historii Medlovic, kdy tu lidé
umírali na choleru. Od roku 1831 do r. 1866, tedy za 35 let, jich v Medlovicích na tuto
epidemii, na kterou nebylo léku, zemĜelo 93, což byla 1/4 až 1/3 ze všech jeho obyvatel.
NČkteré rodiny postihla úmrtí takovým zpĤsobem, že ovlivnila nepĜíznivČ jejich další
osudy.
Mimo epidemii cholery však opakovanČ pĜicházely další nakažlivé nemoci,
které postihovaly zvláštČ dČti. PĜedevším osýpky, neštovice nebo nemoc uvádČná
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nČmecky „freis“, t. j. padoucnice þi kĜeþe z horeþky. Velmi rozšíĜená byla také
tuberkuloza. Za výše popisované období mĤžeme také poþty takto zemĜelých dČtí poþítat
na desítky.
Souþasná doba pĜináší samozĜejmČ jiné starosti a problémy. Hrozbu válek si
dnes nikdo nepĜipouští. Hrozbu epidemií moru, cholery nebo tyfu vystĜídaly epidemie
chĜipek, AIDS, rakovina
a Ĝada dalších chorob.
V dnešní hektické dobČ není na vzpomínky a historii mnoho þasu. Pokud jste se
v tomto krátkém ohlédnutí do historie naší obce aspoĖ na chvíli zamysleli nad dobou a
životem svých pra .. pĜedkĤ, pak toto povídání splnilo svĤj úþel.
TémČĜ zapomenuté obrázky z Medlovic 120 let po válkách napoleonských.

Literatura:
- Kroniky Ivanovic
- Kronika Švábenic
- Matriky narozených, oddaných, zemĜelých
- Bitva u Slavkova, Alois Slovák
- Archivalie z fondĤ MZA Brno
- Soukromý archiv BednáĜ František
- Fotografie obrázkĤ Urbánka umožnila paní Vojtková Anna.

Ing. František BednáĜ
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BUDEME TġÍDIT BIOODPAD!
Na základď platné smďrnice EU Ā. 98/2008 a pĢipravované
novely zákona o odpadech, které stanovují povinnost postupného
snižování ukládání
biologicky rozložitelného odpadu (BRO) na
skládku, pĢipravuje RESPONO,a.s. komplexní Ģešení nakládání s tímto
odpadem pro celou svozovou oblast tzn. (domácnosti, domovy
dĪchodcĪ, nemocnice, školní jídelny, restaurace, obchodní Ģetďzce
apod.) s cílem energetického využití.
Co je to bioodpad?

Zámďrem spoleĀnosti RESPONO pĢi nakládání s odpady je
vytĢídit co nejvďtší množství komodit vyskytujících se v komunálním
odpadu a ukládat na skládku pouze zbytkový odpad, který nelze už
dále využít.
Bioodpad tvoĢí významný hmotnostní podíl komunálního
odpadu (cca 35%). TĢídďním biodpadu mĪžeme výraznď snížit
množství skládkovaných odpadĪ a omezit zneĀištďní ovzduší
skleníkovými plyny vznikajícími pĢi rozkladu organické hmoty. Navíc je
možno z bioodpadu v bioplynových stanicích vytváĢet elektrickou a
tepelnou energii .
K navrženému systému sbďru BRO do speciálních bionádob
se pĢihlásilo 66 obcí s celkovým poĀtem 82 000 obyvatel a to vĀetnď
obce Medlovice. ProstĢednictvím RESPONO,a.s. obec Medlovice
požádala o dotaci v rámci výzvy OperaĀního programu Životního
prostĢedí na nákup 4 ks 770 l shromažĊovacích nádob a 1 ks 10 m3
kontejneru pro oddďlený sbďr BRO pĢímo v obci. Výše uvedené
kontejnery obdrží obec zdarma, jejich svoz bude provádďn svozovým
vozidlem s mycím zaĢízením.
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Projekt oddďleného sbďru bioodpadu
bude realizován
v pĢípadď kladného vyĢízení žádosti o dotaci na nákup tďchto nádob
a technického vybavení. RESPONO,a.s. pĢedpokládá, že v roce 2012
zahájí rozmísĨování nádob ve svozovém regionu a následný svoz
odpadu doĀasnď na kompostárnu v Kozlanech u Vyškova až do doby
spuštďní provozu bioplynové stanice v bĢeznu 2013.
Plán výstavby bioplynové stanice ve Vyškovď je nyní
v pĢípravné fázi. Za úĀelem provozování bioplynové stanice byla
pĢedstavenstvem RESPONO, a.s. založena dceĢiná spoleĀnost
s obchodním názvem REBIOS s.r.o., která úspďšné získala dotaci ve

výši 50 000 000 KĀ na základď žádosti ze Státního fondu životního
prostĢedí. Dotace pokryje Āást nákladĪ na výstavbu zaĢízení, jež se
odhadují na 126 mil. KĀ.
ZaĢízení by mďlo roĀnď zpracovávat cca 10 000 tun
bioodpadu.
Bioplynová
stanice
zpracovává
bioodpad
ve
fermentorech za nepĢístupu vzduchu, kde pĢi postupném rozkladu
materiálu vzniká bioplyn, ze kterého se následnď spálením na
kogeneraĀní jednotce vyrábí elektrická energie a teplo. Dalším
produktem z procesu je kvalitní hnojivo bez zápachu, které lze využít
v zemďdďlství.
Nádoby plastové pro svoz bioodpadu
Velkoobjemový kontejner
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770 l
10 m3

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Medlovice
byly zahájeny v bĜeznu 2008.
Zakázku zpracovává firma GEODETICKÁ KANCELÁě JBS, s. r. o.
Ing. Ivana JabĤrka.
V pozemkové úpravČ je Ĝešeno 332 ha pĤdy, nejsou Ĝešeny
pozemky zastavČné a urþené k zastavČní.
Mimo pozemky v k.ú. Medlovice jsou Ĝešeny hraniþní asfaltové cesty
mezi Medlovicemi a Švábenicemi a pozemky u „ Skanska-cesty
(Medlovice - Mor. Málkovice), kde se poþítá se zmČnou katastrální
hranice tak, aby byla ztotožnČna se stavem v terénu.
NejdĜíve byla komisionálnČ vyšetĜena hranice obvodu pozemkové
úpravy.
S prĤbČhem a postupem pozemkové úpravy byli vlastníci seznámeni na úvodním jednání, které probČhlo 12. 8. 2008 v Medlovicích.
Podle vyjádĜení dotþených orgánĤ a organizací státní správy byl
zpracován plán spoleþných zaĜízení, který Ĝeší cestní síĢ, protierozní
a protipovodĖovou ochranu, opatĜení k ochranČ životního prostĜedí
atd.. Na výmČru tČchto zaĜízení se pĜednostnČ použije výmČra státní
a obecní pĤdy. V k.ú. Medlovice bylo zjištČno, že existuje nedostatek
pĤdy pro spoleþná zaĜízení. Stát a obec disponuje menší výmČrou
pĤdy, než je celková potĜeba pĤdy pro spoleþná zaĜízení, proto bylo
pĜistoupeno k výkupĤm pĤdy od vlastníkĤ pozemkĤ. Pro potĜeby
umístnČní spoleþných zaĜízení byla vykoupena výmČra cca 14 ha.
K dnešnímu dni byl rozeslán návrh nového uspoĜádání pozemkĤ
vlastníkĤm k odsouhlasení a probíhají jednání o uspoĜádání pozemkĤ se snahou dosáhnout souhlasu vlastníka.
V pĜípadČ souhlasu min. ¾ vlastníkĤ výmČry pozemkĤ pozemkový
úĜad vyloží zpracovaný návrh k nahlédnutí, v této dobČ mají vlastníci
poslední možnost uplatnit k návrhu své námitky a pĜipomínky.
NáslednČ PÚ rozhodne o schválení návrhu.
Ing. Gustav Pleva
Pozemkový úĜad Vyškov
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Registrace v obchodním rejstĢíku vedeným Krajským obchodním soudem v Brnď,
ze dne 25. bĢezna 1996, oddíl B, vložka 1903

Výstavba
inženýrských sítí
a rodinných
domĤ v obci
Medlovice
Naše
firma
INSTAV
VYŠKOV,
a.s.
právČ
provádí
výstavbu
inženýrských sítí
ve Vaší obci Medlovice a to v lokalitČ „Za Humny“. V souþasné dobČ jsou
sítČ rozpracované a jejich dokonþení je naplánováno do konce roku 2010.
V lokalitČ jsou vytvoĜeny podmínky pro stavbu cca 26 domĤ v I.
EtapČ a to 16 Ĝadových rodinných domĤ a 10 samostatnČ stojících rodinných
domĤ. Realizace tČchto staveb je naplánovaná na II. kvartál pĜíštího roku
vþetnČ obþanské vybavenosti ( dle možností).
: Po dokonþení výstavby I.etapy se dále v této lokalitČ plánuje
výstavba dalších rodinných domĤ anebo penzionu pro seniory, kde by
vznikla
pĜípadnČ
nová
pracovní místa pro obþany
Medlovic.
Dále naše firma nabízí
klientĤm výpomoc v oblasti
bankovních
služeb,
jako
napĜíklad vyĜízení úvČru þi
hypotéky a to na financování
výše
uvedených
stavby
rodinných domĤ.
Pro více informací kontaktujte p. Pavla Krále na tel þ. 777 275 020 a
nebo se podívejte na webové stránky naší firmy www.instavvyskov.cz
Linda Charvátová - asistentka
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Kultura
Tak jako každý rok i tento rok jsme se snažili pro dČti a obþany zajistit
kulturní a sportovní akce.
Tradiþní je setkání se seniory obce, letos kulturní program zajistili
tradiþnČ dČti z mateĜské školy s paní Ĝeditelkou Hanou Brázdilovou a
Hanácký folklorní soubor Trnka pod vedením umČlecké vedoucí Mgr.
Zdenky Rotreklové.
Další tradiþní akcí v naší obci je ostatkový prĤvod zakonþený zábavou.
V letošním roce bylo na závČr prĤvodu pouze posezení v pohostinství.
Velmi populární je dČtský karneval, program zajistil DĤm dČtí a mládeže
Vyškov, máme s nimi velmi dobré zkušenosti pĜi poĜádání, dČti se pobaví a
s nimi i rodiþe, ceny do soutČží zajišĢuje obecní úĜad.
ZdaĜilý byl zájezd na výstavu kvČtin Flora Olomouc, kterého se zĤþastnily
obþané všech vČkových kategorií, se zájezdem byla spokojenost, všem se
líbil.
DČtský den na ukonþení školního roku uspoĜádala pro dČti vedoucí
pohostinství v sále kulturního domu za pĜispČní obecního úĜadu a sponzorĤ
obce.
Velmi pČkný a zdaĜilý byl výlet do Dvora Králové na Safari, tento zájezd
jsme uspoĜádali na místo dČtského dne, zájezd byl pro dČti i dospČlé.
DČtský den na ukonþení prázdnin byl uspoĜádán pro dČti obecním úĜadem,
dČti mČli pĜipraveny soutČže o ceny zakonþený peþením špekáþkĤ.
Pro ostatní uspoĜádala vedoucí pohostinství fotbalové utkání svobodní
proti ženatým.
Podzimní akce pro dČti byla Drakiáda za nejlepší výkony byly dČti
odmČnČny, na závČr mČli pĜipraveno pohoštČní.
Vítání obþánkĤ
V letošním roce jsme pĜivítali šest nových obþanĤ naší obce.
TĜíkrálová sbírka
Také v naší obci uspoĜádala Oblastní Charita Vyškov tĜíkrálovou sbírku.
PĜi sbírce bylo vybráno 7.440,-Kþ + 1EURO.
Sbírka na pomoc lidem postižených povodnČmi
Také tuto sbírku organizovala oblastní Charita Vyškov a vvbranmá þástka
byla 3.294,-Kþ
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TĜíkrálová sbírka

Zájezd na

Floru - Olomouc

DČtský den
Beseda se seniory

SAFARI – DvĤr Králové
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Divadelní pĢedstavení
KDO – Krásenští divadelní ochotníci
Divadelní skupina ochotníkĪ z Krásenska shrála divadelní
pĢedstavení „CHlapi hlavnď bez bab“, pod vedením režisérky
paní Renaty Škrobové.
Poslední divadelní pĢedstavení bylo u nás sehráno témďĢ po
40 letech, tehdy u nás divadlo hráli obĀané naší obce.
Pamďtníci si jistď pamatují na divadelní hry sehrané v tehdy
novém kulturním domď, na otevĢení nového kulturního domu
byla pod vedením p. Vďroslava Doležela na cviĀena a sehrána
divadelní hra „TĢetí zvonďní“. Chtďl bych prostĢednictvím
zpravodaje podďkovat všem kteĢí se zasloužily v té dobď o
rozvoj kultury v naší obci a pĢi této pĢíležitosti vzpomeěme na ty
kteĢí již nejsou mezi námí.
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Svaz dobrovolných hasiĀĪ
HODY
V letošním roce uspoĢádal hody Svaz
dobrovolných hasiĀĪ Medlovice, byla to
poslední hodová zábava v kulturním domď,
pĢíští hody už budou v novď
rekonstruovaném kulturním
domď a doufáme že budeme
mít tu Āest opďt hodovou
zábavu uspoĢádat.
Zábava se vydaĢila jak
co do poĀtu návštďvníkĪ,
tombola byla bohatá, pĢi
losování tomboly jsme chtďli
vyzkoušet novou formu, ale asi
se vrátíme k pĪvodní, pokud se nďkdo cítí poškozen tak se mu touto
cestou omlouváme.
Obec obdržela formou dotace pro zásahovou jednotku 5 ks
ochranných odďvĪ v cenď 45.000,- KĀ
Zásahová jednotka je zĢízena obcí ze zákona a její povinností není
jen zásah u požáru, v dnešní dobď kdy zasahují profesionální sbory
vybavené potĢebnou technikou je jejich úkolem prevence, zajištďní
prostoru po odjezdu profesionálních jednotek, odstranďní spadlých
stromĪ z místních komunikací, odĀerpání vody a pod.
ÿlenové výboru Svazu dobrovolných hasiĀĪ pĢejí svým ĀlenĪm a
obĀanĪm šĨastné a veselé vánoce, hodnď zdraví a pracovních
úspďchĪ v Novém roce 2010
výbor SDH Medlovice
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