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Slovo na úvod
Vážení občané, milá mládeži,
po roku mám opět povinnost, které si velmi vážím, a to prostřednictvím
zpravodaje se ohlédnout za uplynulým loňským rokem 2008
a
seznámit Vás s programem na příští rok 2009.
Náš zpravodaj, který vychází jednou ročně, má za úkol Vás
informovat o práci zastupitelstva, které jste zvolili, a mohli tak
lépe posoudit, zda jste volili správně. Nacházíme se v době,
kdy ekonomická situace není příliš uspokojivá a doléhá i na
obce stejně jako na občany. I obce jsou nuceny upravovat ceny, například za
svoz komunálního odpadu, nájmy a podobně.
Obci také narůstají náklady na provoz školky, na údržbu zeleně a čistotu obce, provoz
kulturních a sportovních zařízení. U tohoto si uvědomujeme, že tato zařízení slouží všem
občanům , hlavně mládeži, a z tohoto důvodu bude obec na toto prostředky vynakládat i
v příštím období.
Dále bych se chtěl vrátit k pobíhání psů, které jsem zmínil již v loňském zpravodaji.
Situaci bych hodnotil tak, že se možná nezhoršila, ale také nenaznala zlepšení - psi stále
pobíhají po dětském a ostatních hřištích, parku, ale i na cestách, kde zanechávají po sobě
hromádky a nejhorší je, když je u toho i majitel. Obec má vyhlášku o volném pobíhání psů,
ale bude ji nutno přepracovat tak, abychom byli schopni těmto věcem účinněji čelit.
Toto se týká i různých skládek. Tyto věci budeme řešit, ale nejprve je třeba v dané
lokalitě udělat pořádek a potom dbát na udržování pořádku. Je třeba, aby se toto stalo věcí
všech občanů a věřím, že se občané nebudou bát věci oznámit, aby se anonymní stěžovatelé
nemohli ve svých dopisech schovávat za občany s tím, že presentují názor většiny.
Konkrétně se jednalo o parkování autobusu a kamionu na Trávníku. Věc jsme řešili, ale
všechno chce nějaký čas. V současné době jsme po dohodě s provozovateli a ZOD Švábenice
dohodli parkování na středisku ZOD, vedoucí střediska pan Jaroslav Skácel nám vyšel vstříc
a zajistil parkování na středisku ZOD v Medlovicích.
V roce 2009 budeme usilovat o zajištění financování výstavby splaškové kanalizace ve
spolupráci s JMK. O dotaci nelze žádat, jelikož prozatím nebude kanalizace napojena na
ČOV. Oprava komunikace přes obec je podmíněna vybudováním splaškové kanalizace,
projekt má platné stavební povolení a vodoprávní rozhodnutí. V současné době jednáme
s odborem životního prostředí JMK o dalším postupu.
Nadále budeme spolupracovat se všemi institucemi a politickými stranami, bez
ohledu na politickou příslušnost. Spolupráce s těmito útvary
je v dnešní době naprosto
nezbytná, požadavky na práci obecních úřadů se neustále zvyšují, a tím stoupají i náklady
na provoz. Jen na příští rok se
ze zákona zavádí nová spisová služba a archivace pro OÚ
a SMS varovný
a informační systém Jihomoravského kraje, do kterého se budete moci
přihlásit k odběru zpráv, o tomto budete podrobně příští rok informováni.
Je třeba využít všech možností na získání evropských financí, i když pro malé obce
jsou možnosti omezeny, jsou programy určené malým obcím,
a tohoto bychom chtěli
v našem případě, když máme připravené projekty, využít.
Závěrem bych si dovolil jménem svým a jménem zastupitelů obce popřát Vám ,
občanům naší obce, ale i občanům, kteří z nejrůznějších důvodů slaví Vánoce a Nový rok
mimo naši obec nebo i mimo Českou republiku, k nejkrásnějším svátkům v roce, šťastné a

spokojené Vánoce prožité v kruhu rodiny, dětem hodně dárků pod stromečkem, hodně štěstí
a pevného zdraví v roce 2009.
Bohuslav Klemsa
starosta obce

Převzetí dekretu na používání znaku a praporu obce
V dubnu loňského roku schválilo zastupitelstvo obce žádost o přidělení znaku a
praporu obci Medlovice. V okolí jsme s obcí Vyškovské Vážany poslední obec, které byl
dekret přidělen. Obec Vyškovské Vážany obdržela dekret v roce 2006 a v loňském roce
uspořádala žehnání symbolů obce.
Zpracování návrhu provedl pan Ing. Vrba z Viničných Šumic, který zpracovával
návrhy většiny okolních obcí. Po projednání v zastupitelstvu zůstaly dva návrhy, které jsme
Vám předložili k výběru, a to v místním obchodě. Každý občan si mohl vybrat a podpisem
hlasovat pro návrh, který by si přál, aby obec užívala. Zastupitelstvo se při hlasování řídilo
přáním občanů a zvolilo návrh, který získal u Vás více hlasů. Pro podání žádosti Parlamentu
České republiky o přidělení znaku a praporu obci musí být doložen výpis usnesení schválený
zastupitelstvem obce.
Dne 18. prosince 2007 jsme byli pozváni do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky k předání dekretu.
Předání se zúčastnili starosta obce p. Bohuslav Klemsa a místostarostka p. Hana
Vymazalová, dekret předal předseda sněmovny p. Miloslav Vlček a p. Miroslava Němcová.

S předsedou Poslanecké
sněmovny
p. Miloslavem Vlčkem

S místopředsedkyní Poslanecké
sněmovny
p. Miroslavou Němcovou

Význam symbolů na znaku a praporu obce
Barvy a symboly na praporu a znaku obce vyjadřují historii
a současnost obce, co se týká historické příslušnosti, historického a
současného významu.
Oslavu přijetí dekretu spojenou s žehnáním symbolů obce plánujeme
na letní měsíce roku 2009.
Zelená barva na podkladu znázorňuje úrodnou Hanou.
Žlutý obilní klas nám říká, že jsme zemědělská obec (oblast).
Stříbrný osmihrotý maltézský kříž značí, že naše obec patřila v minulosti
k Ivanovickému panství, řádu Johanitů, kteří tento symbol měli ve znaku.
Stříbrné břevno pouze rozděluje symboly ve znaku a praporu.

Vpravo pečeť obce Medlovice,
fotografii pořídil v archivu muzea
v Brně pan Ing. František Bednář.
Na pečeti je sv. František z Assisi
a jeho atributy - lebka, propíchlá dlaň
a kříž

Informace obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Medlovice
starosta obce
kandidátů
místostarostka obce
kandidátů

Klemsa Bohuslav

Sdružení nezávislých

Vymazalová Hana

bez stranické příslušnosti
Sdružení nezávislých
bez stranické příslušnosti

Předsedové výborů a komisí
kontrolní výbor

Zlámal Josef

finanční výbor
kandidátů

Ing. Dvořáková Jana

ČSSD
bez stranické příslušnosti
Sdružení nezávislých

Plotěná Eva

bez stranické příslušnosti
Sdružení nezávislých

komise pro životní prostředí
kandidátů

Kavečka Štěpán

bez stranické příslušnosti
Sdružení nezávislých

bytová a požární komise

Petlach Jaroslav

kulturní a sociální komise
kandidátů

bez stranické příslušnosti
ČSSD
člen strany ČSSD

Informace o telefonních číslech
Obecní úřad Medlovice

telefon
fax
e-mail

Starosta obce

Klemsa Bohuslav
e-mail

Místostarostka obce

Vymazalová Hana
e-mail

Účetní

Kavečková Hana
e-mail

517 365 390
517 365 505
517 365 390
medlovice@quick.cz
517 365 505
602 303 195
medlovice@seznam.cz
517 365 390
602 303 164
medlovice@quick.cz
517 365 390
602 303 146
medlovice@quick.cz

Mateřská škola Medlovice

Brázdilová Hana
e-mail

517 365 927

skolka.medlovice@tiscali.cz
Městský úřad Ivanovice na Hané

517 363 251 – 252

Městský úřad Vyškov

517 301 111

Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno

541 651 111

Policie
Hasiči
Záchranka

158
150
155

Lékařská pohotovost

517 315 111

Poruchy: elektřina
plyn
voda

800 225 577
1239
800 137 293

Informace o telefonních číslech
Webové stránky obce:

1180
www.medlovice.cz

- v letošním roce probíhá rekonstrukce stránek, zpoždění vzniklo u správce stránek,
- na těchto stránkách najdete veškeré dostupné údaje o naší obci (údaje, vyhlášky,
usnesení zastupitelstva, rozpočet obce, fotogalerie, videa aj.) – stránky se budou průběžně
doplňovat
- je zde úřední deska, na které jsou zveřejněny dokumenty shodné s úřední deskou
na budově OÚ. Zde se zveřejňují záměry obce, svolání zastupitelstva obce, vyhlášky
a nařízení Finančního úřadu, OSSZ, Úřadu práce, VZP, nadřízených orgánů a jiné.
- elektronická podatelna slouží pro dotazy, vzkazy aj. Pokud občan nemá e-mailovou adresu
OÚ, po otevření stránek www.medlovice.cz kurzorem klikne na ikonu elektronická
podatelna, objeví se okno s adresou OÚ, do kterého občan napíše svůj dotaz, stížnost apod.,
odešle a pomocí elektronické pošty mu bude do 30 dnů odpovězeno. Nebo použijte e-mail
z informací.
Ověřování podpisů a listin
Od 1. 1. 2008 je možné na obecním úřadě ověřování podpisů a listin.
Ověřování provádí p. Hana Kavečková v úřední dny.
Czech POINT
Od 1. 2. 2009 bude provádět náš úřad výpisy z katastru nemovitostí, rejstříku trestů.

Informace z programu Czech POINT budou poskytovat starosta pan Bohuslav Klemsa a
účetní
paní Hana Kavečková v úřední dny.
Veřejný internet
V pracovní době je na obecním úřadě občanům zdarma k dispozici počítač, na kterém
si mohou vyřizovat svoje soukromé věci, komunikovat s úřady apod. Mimo tuto dobu je
možné
si tyto věci vyřídit v úterý a ve čtvrtek v době od 16.00 do 18.00 hod. v místní knihovně.

Statistické údaje

V obci Medlovice žije v současné době:
počet obyvatel celkem

336

z toho:

muži

158

ženy

178

děti do 15 let

61

průměrný věk

36,54

počet čísel popisných
občané v domovech důchodců

131
4

Společenská kronika
období listopad 2007 – prosinec 2008

Narozené děti

Karlsson Kári Jósef
Ševčenková Karolína
Šilerová Nikola
Gašparová Natálie

24. 11. 2007
7. 12. 2007
24. 2. 2008
22. 8. 2008

Zedníčková Michaela
Hýzl Dominik

20. 9. 2008
3. 10. 2008

Opustili nás navždy

Pekařík Jaroslav
Matějek Ivo
Karas Vladimír
Zapletalová Vlasta

2. 4. 2008
11. 5. 2008
28. 7. 2008
6. 12. 2008

Dožili se významných životních jubileí

Šuráňová Marie
Bábková Jaromíra
Vajčnerová Božena
Vojtek Mojmír
Tichá Marie
Vojtková Ludmila
Smutný Bohumil
Nechvátalová Marie
Harásková Marie

81 let
82 let
82 let
82 let
84 let
85 let
86 let
87 let
93 let

Obecní úřad přeje všem jubilantům hodně pevného zdraví, ještě mnoho let mezi námi
a zároveň jim děkuje za práci, kterou vykonali pro obec v době svého aktivního života.

ŽIVOT MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vážení občané,
tímto článkem bych ráda navázala na loňský příspěvek o Mateřské škole v Medlovicích.
V jeho závěru jsem uvedla, že jen dobrá spolupráce, snaha o pochopení a domluvu všech,
kteří se na chodu školy podílejí, nám přinese pocit radosti z vykonané práce. Ráda přiznávám,
že mé přání se zcela splnilo.
Budova školy, postavená v roce 1887, přesto že byla několikrát opravovaná, potřebovala
další rekonstrukci. Tentokrát se jednalo o radikální řešení ztrouchnivělých podlah v přízemí
školy. Proto na konci června, za pomoci rodičů – zejména tatínků, bylo kompletně celé
přízemí budovy vyklizeno. Zde se nachází školní jídelna, kuchyně, sklad potravin, šatna dětí

a ložnice. Takto vyklizenou školu si počátkem prázdnin převzala stavební firma p. Štěrby
z Moravských Málkovic. V uvedených prostorách byly odstraněny ztrouchnivělé podlahy
a provedena nová izolace. Po položení betonů firma PB Plast vyměnila okna včetně parapetů
a montáže žaluzií. Přízemí školy bylo vymalováno a následně položena PVC podlahová
krytina s olištováním. Následoval úklid a další velké stěhování. Na něm se mimo zaměstnanců
školy podíleli rodiče dětí i občané Medlovic, jimž osud školy není lhostejný. Touto cestou
bych všem chtěla vyjádřit velký dík za fyzickou i materiální pomoc. Vítány byly všechny
profesní činnosti, zejména pak práce stolařů, instalatérů, ale také švadlen. Dovybavit interiér
školy a připravit ho pro ty, jimž je určen, tedy dětem do šesti let, dalo velké fyzické
a finanční úsilí. Na tomto místě bych ráda poděkovala zřizovateli školy – Obci Medlovice.
Právě ta do rekonstrukce vložila své finanční prostředky. Škola tak získala nové elektrické
osvětlení v jídelně, příborník na nádobí a porcelán ve školní kuchyni, nové výdajové okénko
a lednici. Ve třídě dětí máme nové stolečky. Dále jsme zakoupili dekorační textilie a dřevěné
dekorace na stěny s dětskými motivy.
To vše jsme stihli do 30. srpna 2008, kdy jsme se chtěli o radost z této práce podělit
s Vámi, občany Medlovic. Proto Obecní úřad Medlovice spolu s mateřskou školou uspořádal
,,Den otevřených dveří“ pro veškerou veřejnost. K radosti nás všech se již od ranních hodin
trousily hloučky občanů a dětí do naší školy. Přišli i bývalí zaměstnanci. Pozvání přijal
i senátor ČR pan Ing. Ivo Bárek, školní inspektorka PaedDr. Jiřina Gőtzová a ředitelka ZŠ ve
Švábenicích Mgr. Jana Zatloukalová. Všichni si mohli prohlédnout prostory a vybavení školy
a školní zahrady. Úsměvná zastavení pak byla u vystavené fotodokumentace z činnosti školy
za posledních dvacet let. Mnozí se tam poznávali a zavzpomínali. Že to byly vzpomínky milé,
svědčí i zápisy ve školní kronice. Všechny nás těší pochvalná slova a věřte mi, že působí jako
balzám na duši, vzpruha na unavené tělo a dodává nám chuť do další práce. A té s dětmi není
nikdy málo.
Jako každým rokem, tak i v tom loňském, jsme kromě každodenních činností založených
na tvořivých hrách a prožitkovém učení, připravovali pro děti další aktivity. Byly to návštěvy
divadelních představení v Brně a ve Vyškově, koncert ZUŠ v Ivanovicích na Hané,
předplavecký výcvik v Aquaparku Vyškov, společně jsme navštěvovali léčebné pobyty
v solné jeskyni, uspořádali jsme výlet do ZOO na sv. Kopeček u Olomouce a další. Velké
oblibě dětí i rodičů se těší společná setkání u příležitostí Vánoc, Svátku matek a na závěr
školního roku.
Věřte mi, že s takovým vnitřním uspokojením z vykonané a smysluplné práce, jsem
už několik let příspěvek do Vašeho zpravodaje nepsala. Snad to nezakřiknu. Stále je co
zlepšovat a budovat. Spousta práce a další rekonstrukce nás čeká i v roce následujícím.
Tak nám prosím držte pěsti, ať to společně zvládneme.
Hana Brázdilová
ředitelka mateřské školy

Veřejně prospěšné práce
Od března roku 2008 byly Úřadem práce vydány nové směrnice pro zaměstnávání
pracovníků pro OÚ na veřejně prospěšné práce. Využíváme tyto programy z toho důvodu,
že získáme téměř 100 % financí na plat pro zaměstnávání pracovníků pro potřeby OÚ.
Za rok je to nezanedbatelná úspora obecního rozpočtu.
V letošním roce získal Úřad práce prostředky na zajištění pracovních míst z fondů
Evropské unie. Vytvoření pracovního místa, a tím nárok na přidělení dotací, je podmíněno

dovršením 50 roků pracovníka (pracovnice), evidence na Úřadu práce minimálně 6 měsíců,
maminkám po mateřské dovolené jako překlenovací období do doby, než si najdou práci.
Přijetí je podmíněno vytvořením pracovního místa na jeden rok, v případě nezajištění práce
by bylo místo zrušeno a obec by byla povinna vrátit dotaci na financování pracovníka.
Z tohoto programu zaměstnáváme jednoho pracovníka p. Milana Morvaye. Ostatní
práce prováděné mechanizací jsme řešili brigádnicky p. Josefem Zlámalem, který tyto plochy
sekl zapůjčenou mechanizací. Jeho služeb hodláme využívat i v zimním období letošního
a příštího roku. Brigádnicky jsou zaměstnáváni ještě pan František Navrátil na zámečnické
práce a pan Stanislav Šiler práce elektro.

IDOS – Integrovaný dopravní systém
Z iniciativy našeho obecního úřadu bylo zahájeno jednání o vybudování přestupního
uzlu za účasti Policie ČR, Správy a údržby silnic Vyškov, Krajského úřadu JMK - odboru
dopravy a společnosti KORDIS JMK. Při plánovaném provozu bylo na rozcestí plánováno
na zastávku 27 autobusů IDS a autobusy ze Zlína a Kroměříže.
Současný stav stavby je provizorní, projekt skutečného stavu je ve fázi stavebního
povolení. Bylo třeba vyřešit vlastnictví pozemků na stavbu, které jsou ve vlastnictví
Pozemkového fondu, Obce Medlovice a pana Oháňky.
Údržbu a úklid bude po dohodě s Krajským úřadem JMK zajišťovat obec Medlovice.
Jelikož nám tím přibudou náklady na zaměstnance, hlavně v zimním období, jsme v měsíci
červnu vyvolali jednání s Krajským úřadem JMK o podmínkách zajištění těchto prací na KÚ
v Brně, tak i na OÚ Medlovice. Výsledkem jednání bylo schválení dotace na nákup
komunální techniky (traktor včetně přídavných zařízení ve výši 1.200.000,- Kč. Tuto dotaci
schválilo zastupitelstvo JMK na svém zasedání 16. 10. 2008.
Dne 31. října 2008 jsme s hejtmanem Ing. Stanislavem Juránkem podepsali smlouvu
na poskytnutí finanční částky 1.200.000,- Kč na nákup komunální techniky.
Chtěl bych tímto poděkovat MUDr. Františku Adamcovi, který zaštítil celou akci od
vybudování přestupního uzlu až po řešení našeho problému a Ing. Jaroslavu Pospíšilovi
z odboru dopravy KrÚ JMK, se kterým jsme vedli hlavní jednání.
Integrovaný dopravní
systém byl v naší obci
zahájen od 28. 6. 2008
zkušebním provozem po
dobu prázdnin. V této
době mohli občané
uplatnit svoje námitky
k jízdnímu řádu. V naší
obci byly vzneseny
připomínky rodiči dětí,
které dojíždějí do školy
do Švábenic. Tyto
problémy se podařilo
odstranit v době od
1. září, kdy začal ostrý
provoz. Po jednání
s firmou Kordis byl
upraven jízdní řád tak, aby autobus zajížděl ráno do obce pro děti a odpoledne je dovezl opět
do obce.
Horní foto - před dokončením
Dolní foto - zahájení prací

Předání komunální techniky
Předání se uskutečnilo 19. 11. 2008 za účasti pana MUDr. Františka Adamce
a senátora PČR pana Ing. Ivo Bárka.
Předání provedla a předvedla firma REHOS s. r. o. Uherské Hradiště - pan Svoboda
s mechaniky firmy.
Dotaci JMK schválilo zastupitelstvo kraje 16.10. 2008 na svém posledním zasedání
ve výši 1.200.000,- Kč, z vlastních prostředků bylo zaplaceno 28.000,- Kč
Zakoupeno:

Kolový traktor typ s kabinou
Sněhová radlice se škrabkou
Sypač posypových hmot
Zametací zařízení s kropením
Sněžná fréza
Vlek 1,8 t – třístranný sklápěč

Od majitele firmy STIHL Pístovice pana Petra Doležela jsme obdrželi prémiový dar
vysavač listí.
Dále je možno dokupovat další nářadí, na jaro plánujeme nákup adaptéru na sečení
trávy. Tato technika najde široké uplatnění.

Zleva:

senátor Ivo Bárek, asistent senátora Petr Jeřábek, radní JMK
MUDr. František Adamec, účetní obecního úřadu Hana Kavečková

a ředitelka mateřské školy Hana Brázdilová

Revitalizace potoka
Po velké vodě v měsíci červnu 2007 jsme vyvolali jednání se Zemědělskou
vodohospodářskou správou ve Vyškově, zastoupenou p. Rolkem, na místě samém.
Revitalizaci zařadila Zemědělská vodohospodářská správa do rozpočtu na rok 2008,
proběhla tedy letos. Práce zajišťovala Zemědělská vodohospodářská správa, detašované
pracoviště Vyškov.
Byly provedena revitalizace (regulace a vyčištění) v části potoka od mostu za č. p. 55
po č. p. 33, byly vykáceny stromy, které překážely, stavidlo zůstalo zachováno.
Před revitalizací

Vyčištěný potok

Pod mostem bylo třeba ruční práce,
které provedli Josef Zlámal,
František Navrátil, Milan Morvay a
Petr Vymazal
Ostatní foto na www.medlovice

Oprava hřbitovní zídky
Na tuto akci jsme získali finanční prostředky z programu památkové péče, který
vyhlašuje Krajský úřad Jihomoravského kraje, ze kterého je možné čerpat na opravy památek
místního významu.
Vzhledem k velkému počtu žádostí zastupitelstvo JMK krátilo finanční požadavky
a na opravu nám schválilo dotaci ve výši 50.000,- Kč. Jelikož byl zájem občanů se na opravě
podílet, byla zřízena veřejná sbírka, o níž je zmínka na straně ???????
Národní památkový ústav Brno projekt posoudil a dle předložených podkladů
doporučil. V případě prací budou vykáceny břízy a okolí bude znovu osázeno.
Byla opravena zídka od hřbitovního domku po nový hřbitov. Kovové mříže oplocení
opravil pan František Navrátil. Stavební práce provedla firma Stavební společnost Moravské
Málkovice p. Ing. Jiřího Štěrby.
Kovové části byly vlivem koroze a posunu pilířů deformovány, a to z důvodů
nedostatečných základů a kořenů bříz, které musely být odstraněny. Kácení bylo provedeno
za pomoci jeřábu a za dodržení všech předpisů tak, aby nedošlo k poškození pomníků.
Omlouváme se občanům a děkujeme za pochopení, pokud byl některý pomník znečištěn.
Hřbitovní domek (márnice) jsme uklidili a podlahu vybetonovali a zazdili nové dveře.
Za vykácené 3 břízy jsme vysadili 10 stromů (javory). Tyto práce provedla firma
FAA- Florist Art Agency Vyškov pana Ing. arch. Karla Zeleného. Postupně chceme provést
parkovou úpravu v okolí a přístupu ke hřbitovu v případě příznivého počasí některé práce
provedeme ještě letos.

Cena prací:

stavební práce
kácení, výsadba a úprava terénu
oprava kovových mříží

231.648,10 Kč
35.700,-- Kč

Mateřská škola
Snahou obecního úřadu bylo najít společnou řeč při řešení problémů a hledat cestu
jak řešit problémy s nedostatkem dětí. Nejtíživější situace nastane ve školním roce 2009 –
2010, kdy bude nejnižší stav dětí. Po tomto roce se situace zlepší. Není to jednoduché, ale
paní ředitelka přijala takové opatření, že zatím nebylo třeba rozpočet navyšovat, i když
Krajský úřad JMK snížil finanční příspěvek na měsíce září, říjen, listopad a prosinec letošního
roku z důvodů poklesu počtu dětí.
V letošním roce nám přispěla obec Rybníček částkou 50.000,- Kč, to je navýšení
oproti loňskému roku o deset tisíc. Za to jim jménem Obecního úřadu Medlovice děkuji.
V letošním roce jsme do MŠ investovali do výměny podlah a oken. Podlahy z parket
vlivem přikrytí linem zvlhly a deformovaly se, ostatní původní podlahy byly z prken.
Všechny jsou dnes betonové izolované polystyrenem. Okna v přízemí byla vyměněna za
plastová, původní již neměla potřebnou izolační schopnost.
Investice byly z rozpočtu obce, jelikož o dotaci bylo požádáno na výměnu oken
a dveří bytového domu č. 11. Bylo třeba vyměnit okna na bytových domech, původní byla
v havarijním stavu.
V příštím roce nás čeká izolace rovné střechy na přístavbě, kde neustále zatéká
a výměna zbývajících oken v patře.
Stavební práce provedla firma Stavební společnost Moravské Málkovice, která byla
vybrána ze tří obeslaných firem.
Výměnu oken provedla firma PB Plast spol. s r. o. Vyškov.
Vymalování přízemí zajistil p. Dvořák z Rychtářova.
Před zahájením školního roku dne 31. 8. 2008 uspořádal obecní úřad s vedením
mateřské školky den otevřených dveří, na který přijal pozvání senátor pan Ing. Ivo Bárek,
inspektorka Peadr. Jiřina Götzová. Ze strany občanů byl o prohlídku školky velký zájem,
navštívili ji jak rodiče s malými dětmi, děti, které již jsou ve školách, ale i senioři.
Chtěl bych tímto všem za zájem a účast poděkovat, poděkovat bych chtěl také paní
ředitelce, zaměstnancům školky a rodičům za pomoc a vykonanou práci.
Cena za provedené práce:
Stavební práce:
158.627,10 Kč
Výměna oken:
Malířské práce:
18.700,-- Kč

.

zleva: p. Ing. Ivo Bárek, inspektorka p. Jiřina Götzová, zastupitelka p. Eva Plotěná, ředitelka
MŠ p. Hana Brázdilová

Všem bylo podáno malé pohoštění

Správa obecních domů „Bytovým družstvem“

Obecní byty – bytový dům č. 55
Předání správy obecních bytů, neznamená že se jich obec zbavila, ale
bytové družstvo vykonává pro obecní úřad pouze administrativní úkony nutné
pro provoz obecních bytů v souladu se zákonem.
V první fázi nedošlo k navýšení nájmů, ale byly do nájmu započítány
nájmy za užívání sklepa, půdy a chlévů, dále se nově rozpočítává spotřeba
elektrické energie ze společných prostor (chodby) mezi nájemníky podle počtu
obyvatel v bytě.
K zvýšení nájmu dojde od 1. 1. 2009 a v budoucnu se bude navyšovat
průběžně dle situace a pokynů Ministerstva pro místní rozvoj.

Obecní byty – bytový dům č. 11
Zde je situace úplně jiná, tyto byty byly opraveny z dotace Ministerstva
financí a z tohoto důvodu se v tomto domě bude vždy při zvýšení nájmů
navyšovat nájem pouze o inflaci. Toto opatření platí po dobu dvaceti roků,
od roku 1998 – 2018, pokud se nezmění pravidla.
V letošním roce byla vyměněna okna a dveře bytového domu č. 11 v celkové
ceně 210.719,- Kč. Na tuto akci byla poskytnuta dotace z Programu rozvoje
venkova Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve výši 89.000,- Kč.
RESPONO
Svoz komunálního odpadu a sběrné dvory
V naší obci jsou poplatky za svoz odpadu na obyvatele, obec vybírá poplatky pouze
aby pokryla výdaje které požaduje RESPONO a. s. Vyškov. Na rok 2009 je schválen
poplatek 370,- Kč, v roce 2008 byl 340,- Kč. Máme dvě sběrná místa na sběr plastů, papíru,

čirého a barevného skla, a to u parku a na Trávníku. Dále mohou sběrný dvůr v Ivanovicích
na Hané využívat občané obce, kde mohou odpad bezplatně odevzdat. Nebezpečný odpad
a nově také elektrozařízení jsou sbírány také prostřednictvím mobilního sběru 2x do roka.
Likvidaci tříděného odpadu v kontejnerech, mobilní sběr nebezpečného odpadu a
elektrozařízení a odpadů odevzdaných na sběrných dvorech platí Obec Medlovice.

Ceny za odpad:
Za osobu – komunální odpad
Kontejner na plast
Kontejner na sklo bílé
Kontejner na sklo barevné
Kontejner na papír

370,- Kč na rok
6.794,80 Kč za rok
142,80 Kč za rok
142,80 Kč za rok
3.873,20 Kč za rok

Sběrný dvůr Ivanovice na Hané

celkem za rok

Mobilní sběrna

celkem za rok
OPRAVA A VÝMĚNA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

V letošním roce jsme opět provedli výměnu svítidel v části veřejného osvětlení,
celkem 8 kusů 70 W svítidel za původní 150 W svítidla v celkové ceně i s montáží za
27.316,- Kč, práce s dodávkou materiálu provedla firma Vyškovské služby, s. r. o.

Komplexní pozemkové úpravy
V lednu 2008 proběhlo na Pozemkovém úřadě ve Vyškově výběrové
řízení, zakázku získala Geodetická kancelář pana Ing. Ivana Jabůrka.
Do dnešní doby proběhlo jedno veřejné zasedání, na kterém byli majitelé
pozemků seznámeni s harmonogramem prací a zvolili sbor zástupců.
V terénu byly vytyčeny hranice pozemkových úprav, a to jak vnitřního
obvodu, tak venkovního. K šetření vnitřního obvodu jste byli přizváni přímo
v terénu.
Co přinesou pozemkové úpravy obci:
-

vybudování pevné komunikace k rybníku
od rybníku bude pevná komunikace k č. p. 94 (p. Vojtková A.)
komunikaci Vilky od č. p. 126 (p. Klvač R.) po most za č. p. 55
nový most za č. p. 55
dále bude řešena lokalita Michalova zmola, zbudovány biokoridory
a zalesněny pozemky, které jsou ohroženy erozí.

Všechny tyto stavby jsou zařazeny do pozemkových úprav a budou
sloužit jako přístupové komunikace k pozemkům a plánované zástavbě dle
územního plánu.
Hlavní cíl těchto zásahů je úsilí o zlepšení životního prostředí.
Realizace započne po ukončení pozemkových úprav, kdy tyto budou
projednány a schváleny sborem zástupců a majiteli půdy.
Předpoklad zahájení realizace rok 2010.
Komunikace od mostu za č. p. 55 po hlavní komunikaci III / 4284 není
zařazena v pozemkových úpravách, a proto bude budována na náklady obce.
Na tuto komunikaci máme již projekt se stavebním povolením a požádali jsme
o dotaci. Jedna z podmínek je, že komunikace bude vybudována
z vodopropustných materiálů.
Projekty máme na všechny vyjmenované stavby a je možno do nich
nahlédnout na obecním úřadě, vždy v úřední hodiny.

Šetření vnitřních
hranic
pozemkových úprav

Žlutá krychle
Geodetická hraniční značka na
Hraničkách u lesa – mezi
odpadky

Čápi na poli za hřbitovem - 2007

Dotační programy na rok 2009
V současné době máme požádáno o financování akcí, na které máme vydáno platné
stavební povolení. Snažíme se využít financování z evropských fondů, Jihomoravského kraje
a Nadace ČEZ.
Připravili jsme více projektů, které se budeme snažit postupně realizovat, do roku
2013 je možné čerpat evropské peníze. Realizace projektů bude záviset i na příštím
zastupitelstvu obce. Snažíme se připravit projekty kvalitně, tak, aby odpovídaly současným
zákonům a bylo možné na ně čerpat z evropských fondů.
Projekty, které jsou připravené a na které je zažádáno o financování ze Státního
zemědělského intervenčního fondu (SZIF), z programu EAFRD pro malé obce:
Splašková kanalizace v horní části obce
Chodníky

územní rozhodnutí
vydal stavební úřad Ivanovice na Hané
ohlášení stavby
vydal odbor dopravy, Městský úřad Vyškov

Sadové úpravy

územní souhlas
vydal stavební úřad Ivanovice na Hané

Místní komunikace

(komunikace III třídy – most za č. p. 55) ohlášení stavby
vydal odbor dopravy Městský úřad Vyškov

Víceúčelová budova

stavební povolení
stavební úřad Ivanovice na Hané

Z Krajského úřadu Jihomoravského kraje jsou podány žádosti:
- v oblasti památkové péče - na opravu hřbitovní zídky - II etapa

130.000,- Kč

- v oblasti kulturních zařízení - na výměnu oken v mateřské škole - II etapa

142.000,- Kč

- v oblasti kultury - na oslavu předání dekretu na užívání znaku a praporu obce,
spojené s žehnáním těchto symbolů obce
101.000,- Kč
Žádost o dotaci z Krajského úřadu JMK je ve výši 50 % plánované celkové hodnoty akce.
Z Nadace ČEZ na vybavení dětského hřiště

130.000,- Kč

Všechny tyto informace jsou v úřední hodiny občanům k nahlédnutí, a to jak
projekty, tak i textové části.

Beseda se seniory obce
Dne 12. ledna 2008 se konala tradiční beseda se seniory obce, na kterou v letošním
roce přijal pozvání člen Rady a zastupitelstva JMK za KDU – ČSL pan Ing. Václav Horák.
Setkání se seniory obce je vždy spojeno s kulturním vystoupením. Letos vystoupily
děti z Mateřské školy Medlovice s paní ředitelkou Hanou Brázdilovou. Své taneční umění
předvedli žáci z taneční školy H + L Vyškov, zatančili ukázky společenských tanců.
Po kulturním vystoupení přednesl svůj projev starosta p. Bohuslav Klemsa, ve kterém
informoval o činnosti a připravovaných akcích obecního úřadu.
V diskusi vystoupil i pan Ing. Václav Horák, informoval o činnosti Krajského úřadu
JMK a odpověděl na dotazy občanů.
Po podání občerstvení hrála k dobré pohodě a tanci živá hudba p. Plotěného.

Návštěvy seniorů v Domovech důchodců
Tak jako v minulém roce, tak i letos jsme navštívili naše občany v domovech pro
seniory.
Občany navštívil starosta obce p. Bohuslav Klemsa s místostarostkou p. Hanou
Vymazalovou. Navštívili jsme p. Vladimíra Karase ve Vyškově, p. Dagmar Slezákovou
(Procházková) v Nových Hvězdlicích, p. Marii Matějkovou, p. Jaroslava Pekaříka v
domovech pro seniory a p. Františku Zlámalovou ve Vyškovském penzionu.
Při návštěvě jsme předali dárkový balíček a upomínkový předmět s motivem obce
Medlovice.

Pan Vladimír Karas

Dětský karneval
Obecní úřad Medlovice uspořádal dne 3. února 2008 v kulturním domě dětský
karneval. Celou akci skvěle moderovala skupina z Domu dětí a mládeže Vyškov v duchu
pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků. Karneval navštívilo asi 30 dětí v maskách. Během
celého odpoledne se provádělo malování na obličej, což mělo u dětí i dospělých velký úspěch.

O dobrou náladu nebylo nouze, proto všem, kteří se podíleli na uskutečnění karnevalu,
včetně všech zúčastněných, patří velký dík, neboť dětem se karneval moc líbil a právě ony
jsou tím největším měřítkem.

OSTATKY
Ostatky mají v naší obci již mnohaletou tradici, v posledních asi dvaceti letech se
průvod masek obcí pořádá každoročně a dá se říci, že je o něj stále větší zájem ze strany
účastníků. Průvodu se účastní i občané, kteří bydlí mimo obec.
Oblékání masek a organizační pokyny začínají v místním pohostinství, odkud jdou ke
starostovi požádat o právo pořádat masopustní průvod. Obcí je provázela hudba pana Pavla
Plotěného a večer na zábavě zahrála k tanci a poslechu kapela DUO IMPULS p. Krejsy.
Večer na zábavě byla pro účastníky bohatá tombola, za kterou bych chtěl poděkovat
všem sponzorům a občanům, kteří přispěli na tuto akci jak věcným darem tak finančním
příspěvkem při průvodu masek. I náklady na vypůjčení masek a na další zabezpečení neustále
rostou.

STAVĚNÍ A KÁCENÍ MÁJE
Tak jako ostatkové veselí, tak i stavění a kácení máje má svou tradici a každoročně se
při ní sejdou občané v hojném počtu. Je dobře, že se zvyky udržují a děkuji jménem
zastupitelstva obce všem, kteří se na udržování tradic podílejí.
Při kácení máje se obvykle na táboráku opečou špekáčky, ale při kácení se uspořádá
oslava s občerstvením, pivem a hudbou. K dobré pohodě hrála u nás již zdomácnělá kapela
pana Pavla Plotěného.
Akce se pořádá na dvoře kulturního domu, snadný přístup je do pohostinství a
v případě nepříznivého počasí je možné akci přesunout do sálu kulturního domu.

Dětský den
Dětský den pořádal obecní úřad ve spolupráci s TJ Sokol a mateřskou školou. Dne
28. 6. 2008 se na místním hřišti za kulturním domem sešli děti a rodiče, aby strávili příjemné
odpoledne na sportovním dni plném soutěží. Ukázky dravých ptáků předvedl pan Machař ze
záchranné stanice ptáků v Brně. Silácké kousky předvedl „Železný Zekon“ z Tučap. Přítomní
se mohli nechat svézt na bryčce s koňmi pana Navrátila ze Švábenic.
Dětské soutěže organizovala ředitelka mateřské školy paní Hana Brázdilová. Byly
připraveny různé soutěže, při nichž děti soutěžily o ceny, vyslechly také přednášku o dravých
ptácích, kde soutěžily o ptačí pírka.
Občerstvení bylo zajištěno po celou dobu konání akce, děti měly občerstvení tradičně
zdarma.
I tato akce byla podporována sponzory, pivovar Vyškov zapůjčil zdarma stoly, lavice
a dětem věnoval dva sudy limonády. Finanční částkou podpořili firma Koba Production, Mlýn
Herold a Spectrum s. r. o.

HODY
V letošním roce již podruhé byla oslava hodů na svatého Františka z Assisi 4. října
2008, termín byl změněn na základě veřejné ankety občanů, ve které se vyjádřili pro změnu
termínu ze svatého Ondřeje dle Ivanovické farnosti.
V naší obci je na hody v místní kapli sloužena mše svatá, pořádá se hodová zábava
a druhým rokem přijely i kolotoče.
Zábava se konala v kulturním domě, k tanci a poslechu hrála kapela POHODA pod
vedením pana Karla Uhlíře z Rybníčka. Pro účastníky byla připravena bohatá tombola do
které přispěli podnikatelé, firmy a občané, za což všem děkujeme.
Kolotoč a střelnice

Kaple zasvěcená sv. Františku
z Assisi s pohledem do kaple
ve výřezu
Tombola na
hodové
zábavě

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
I v letošním roce jsme pokračovali v obnovené tradici vítání malých občánků do
života. Zajistili jsme i nezbytná vybavení, z minulosti se nic nedochovalo - dokonce ani
kolébka a kronika vítání občánků.
V současné době máme novou kolébku a pořízeny nezbytné věci a dokumenty.
Letos se vítání občánků konalo 20. dubna 2008, kdy byly přivítány Karolínka
Ševčenková a Nikolka Šilerová.
Dne 23. listopadu 2008 byly přivítáni Dominik Hýzl a Michaela Zedníčková, všechny
děti dostanou na památku přívěsek ve znamení narození, knížečku o sobě, plyšovou hračku
a na závěr se rodiče a rodina zapíší do pamětní knihy.
Při obřadu spolupracují s kulturním vystoupením paní učitelka Jana Zechmeisterová
a Nikola Vymazalová.

Manželé Šilerovi s dcerou
Karolínkou

Ševčenkovy s dcerou Nikolkou

ZIMNÍ AKCE PROSINEC 2008 – LEDEN 2009
Vánoční koncert, který se konal 15. 12. 2007 s kapelou „VODĚNKA“ v sále
kulturního domu za účasti obyvatel naší obce a okolních obcí navázal na vánoční koncerty
z let předcházejících, ale vzhledem k malé účasti našich občanů jsme se rozhodli, že
v letošním roce místo koncertu zajistíme představení ochotnického divadla s Krásenska.
Dne 14. prosince 2008 se koná rozsvícení vánočního stromu
Dne 16. ledna 2009 (akce bude ještě presentována) vystoupí v naší obci s premiérou
divadelní hry CHLAPI…….HLAVNĚ BEZ BAB ochotníci z Krásenska
Dne 24. ledna 2009 bude každoroční beseda se seniory obce s kulturním pořadem,
letos vystoupí taneční soubor TRNKA
Vánoční koncert 2007
Hudba VODĚNKA

Medlovice v 18. století (1701 až 1800)
Motto:
Historia magistra vitae
Historie je učitelkou života
Cicero
Osmnácté století. Dvě stě až tři sta let zpátky do historie. Co známe z dějin naší malé
vesnice z této doby ? Z celé řady závažných historických událostí si v tomto krátkém článku
připomeňme v historických souvislostech jen některé, o nichž víme, že ovlivnily dění
v Medlovicích.
V obci žije v roce 1757 jen 35 osedlých, což je 35 domů. Převážná většina chalup stojí
na levé straně potoka. Domy jsou dřevěné (až později z vepřovic) o jedné až dvou
místnostech, s malými okny, nízkým stropem, s hliněnou udusanou podlahou, s doškovými
nebo šindelovými střechami. Svítí se loučí, takže požáry nejsou žádnou vzácností. Pěkně to
vyjadřuje bývalý kronikář J. Knap slovy: „.... dřevěná obydlí prvních obyvatel lehla nejednou
popelem v celé obci, která znovu vybudována a snad na místě zcela jiném, třebaže blízkém
...“. Cesty jsou nezpevněné. V hospodářství je tažnou silou koňský nebo kravský potah.
Železné nářadí je ceněné ještě o 150 let později a dědí se z generace na generaci jako cenný
majetek. Veškerá práce se dělá ručně.
Po roce 1700 je zde hospoda, není ještě kostel a možná ani kaplička u č. p. 55. Na
bohoslužby se chodí do Ivanovic nebo do Hoštic, kde se také pohřbívá. V té době zde není ani
škola.
V obci je rychtář, jako prodloužená ruka vrchnosti zajišťující její příkazy, dohlíží na
dodržování pořádku a je obdařen pravomocí k řešení menších sousedských sporů.
Jsou zde radní, kteří se střídají ve funkci purkmistra, jenž řídí chod obce.
K nejstarším archiváliím obce z tohoto století patří obecní pečeť z roku 1702. Má
průměr cca 6 cm a je na ní nápis PECZET . OBCZE . MEDLOWITCZ . 1702. Na pečeti je
před křížem klečící sv. František z Assisi. Pro nás to přináší otázku, proč byl jako patron obce
vybrán právě sv. František z Assisi ? Odpověď je třeba hledat v církevních archivech.

V letech 1713 – 1714 hrozí Medlovicím morová epidemie. Své oběti si bere v blízkém
Vyškově. V Medlovicích však v těchto letech umírají vždy jen 3 lidé. Tato hrozná epidemie
nás tedy zřejmě nepostihla. Ani kronikáři z Ivanovic a Švábenic neuvádí zemřelé v této
souvislosti. Od té doby epidemie moru Moravou neprošla. O sto třicet let později však
přichází několik vln cholery, která není o nic méně krutá a bere si v naší malé obci téměř sto
obětí.
Obraz doby by nebyl úplný, kdybychom si nepřipomněli, že tato doba je dobou
nevolnictví. Obyvatelé obce jsou nevolníci, kteří nemohou o své újmě měnit bydliště,
povolání, a to své, ani svých dětí. I sňatek smí uzavřít jen se svolením vrchnosti. Je doba
poddanství
a roboty. A stejně jako celá Morava se i ivanovické panství, k němuž
Medlovice patřily, vzpamatovává ze strašných hrůz a nedozírných škod třicetileté války.
Za této situace, v prvních desetiletích po roku 1700, kdy jsou majiteli panství:
Jan Zikmund z Rotálu
1702 – 1717
František z Rotálu
1718 – 1719
Jan Přepyský z Rychemberka
1719 – 1725
dochází v Medlovicích k zásadním změnám v osídlení.
Do obce přichází noví nájemci prakticky všech gruntů. Z pohledu rodů, jejichž
členové dodnes v Medlovicích žijí, to byly rody Havlíků, Kavečků, Bednářů, Šťastných,
Dřímalů, Procházků. Z rodů, které zanikly v minulém století to byly především rody
Viktorinů a Kadleců. O těchto změnách vypovídá porovnání lánového rejstříku s
tereziánským katastrem a pak také zápisy v matrikách narozených, oddaných a zemřelých.
O příčinách těchto změn se můžeme dnes jen dohadovat, na což v tomto článku není
místo. Určitě to bylo ale rozhodnutí vrchnosti, vždyť byla doba nevolnictví. Nemohla to být
svobodná vůle nových nájemců. Ti si zřejmě ve většině případů vedou dobře, neboť v příštích
obdobích zastávají i místo rychtáře či purkmistra. Především ale drží pronajaté grunty 3/4
lánové, 1/2 lánové a 1/4 lánové.
V roce 1749 byl v obci následující stav obyvatel:
usedlých
35

sedláci
25

z toho:
domkaři bez polí
10

řemeslníci, podruzi
2

V roce 1775 pak bylo:
usedlých
40

z toho:
sedláci

domkaři

25

15

z toho:
3/4 láníků 1/4 láníků
polí
11
14

Za 26 let tedy přibylo v obci 5 chalup, a to chalup domkařů.

domkaři bez
15

V roce 1775 se robotovalo dle patentu z r. 1738, což znamenalo:
potažní, 2 spřežní robota
1/4 a 3/4 láníci
od sv. Jana
v ostatní
do sv. Václava
dobu roku
6 dní
3 dny

domkaři s poli
pěší robota
v ostatní dobu roku
1 den

Na robotu se chodilo:
v létě
od 7.00 až 7.30 do 19.00 hodin
v kratších dnech
od 8.00 až 8.30 do 17.00 hodin
O žních dostávali robotníci denně 1 1/2 libry chleba a o dožínkách 1/2 sudu piva.
Na dlouhé fůry se jezdilo do Chrlic, Olomouce, Kroměříže a Brna se stavebním
dřívím, obilím, vozili se hosté.
V roce 1740 se ujímá vlády v dědičných zemích Habsburků Marie Terezie,
označovaná za tvůrce moderního rakouského státu. Přichází s rozsáhlou reformní činností s
cílem posílit válkami vyčerpané hospodářství monarchie. V započatých reformách pak
pokračuje ještě radikálněji její syn Josef II.
Co se v této době děje v Medlovicích ? Především je třeba se zmínit o reformě
školské, na jejímž základě je v roce 1787 založena škola v Medlovicích. Jejím ředitelem se
stává 26-ti letý Rosák Franz. Děje se tak v době, kdy je medlovským purkmistrem Tomáš
Šťastný
a rychtářem Andris Viktorin – viz podpisy z listiny roku 1788.
Jak je zřejmé z dobové listiny z r.
1788, purkmistr ani rychtář se tehdy ještě
nedovedli podepsat. Potvrzuje to zápis z
kroniky od J. Knapa, když výstižně uvádí:
„ ... Bylo-li vzdělání lidu poddaného
považováno vrchností za zbytečné, ba za
škodlivé, nelze se domnívati, že škola ve
zdejší malé obci je původu starého, třebaže
obyvatelé praví „tu se učí odjakživa“. ...“
S podivením ale konstatuje, že tak malá
obec měla školní budovu dříve, než
například Brodek – městečko, farní obec.

Jedna z dalších změn, kterou přinesly tereziánské reformy, byla úprava a sjednocení
zápisů při vedení matrik. To je dnes pro nás zdrojem informací například o tom, jaká řemesla
byla v obci zastoupena a kdo je provozoval.
Například zápis z matriky zemřelých:
1709 20. aprila skonala život svůj Anna manželka Jiříka Czuje mlynáře z Medlovic maje
věku
svého let 35
Nepřímo nám také vypovídají o událostech té doby. Například:
K nově zavedeným rubrikám v matrice zemřelých patřila i rubrika „hřbitov“, kde byl zemřelý
pohřben. Někteří faráři však toto uváděli i v letech předcházejících. Tak se dovídáme, že se
v Medlovicích začalo pohřbívat od r. 1771. Hřbitov není z počátku zřejmě ani oplocen a tak
ho v dalších desetiletích a staletích čeká řada úprav, než se dočká podoby současné.
Není vyloučeno, že se s rokem 1771 pojí i postavení kapličky (dnes již zbořené) u č. p.
55. Ulehčilo se tak pozůstalým, kteří již nemuseli převážet zemřelého do sousedních Hoštic či
Ivanovic. I zvon umíráček, který v této kapličce byl, nese letopočet 1773.
Rok 1771 byl, jak je vidět, plný událostí. Bohužel i událostí špatných. Vlivem
dlouhotrvajících dešťů nastala velká neúroda. Za nastalého hladomoru zemřelo v českých
zemích asi půl milionu lidí, t. j. přes 12 % všeho obyvatel. V Medlovicích však k většímu
úmrtí lidí nedošlo. Tyto neúrodné roky se staly impulsem k rozšíření pěstování brambor, a to i
v našem panství.
V roce 1771 bylo provedeno v Medlovicích, tak jako ve všech ostatních vsích a
městech, číslování domů. Bylo prováděné vojskem. Číslovat se začínalo od kostela či vstupu
do obce.
V našem případě to bylo od kapličky u budoucího čísla popisného 55. Po roce
1805 došlo
v některých případech, většinou ve městech, k částečnému přečíslování.
Není vyloučeno, že
k tomu došlo i v Medlovicích. V současné době jsou některé indicie,
které by tomu napovídaly.

Ve 2. pol. 18. století začínají vrchnosti postupně poddanské grunty prodávat, a to na
základě zákonů z let 1766 a 1777, které doporučily nákup gruntů nebo dědičný nájem na delší
dobu či navždy. Přitom se zaváděly nové pozemkové knihy.
Z roku 1781, kdy bylo patentem Josefa II. zrušeno nevolnictví, pochází několik
zachovalých originálů „Zákupních listů“ medlovských poddaných. V těchto „Zákupních
listech“ jsou stanoveny podmínky, za nichž nájemce získal od vrchnosti grunt a k němu
přináležící půdu. Důležité bylo, že zákupní právo zaručovalo dědičnou držbu poddanského
statku. Jedná se
o zajímavé listiny, které u konkrétních medlovských občanů
dokumentují danou dobu.
Záhlaví Zákupního listu 3/4 láníka Michala Viktorina:

Po zrušení nevolnictví, kdy je poddaným dána možnost volně se stěhovat, dochází
v Medlovicích k dosud nebývalé výstavbě nových domů. Jestliže je v obci v r. 1775 40 domů,
pak v roce 1787 má nově postavená škola již číslo popisné 55. I přes nařízení o nedělitelnosti
selských gruntů, vydané v roce 1791, růst obce dále pokračuje. Dle pozemkové knihy je
v Medlovicích v roce 1826 již 64 čísel popisných.
V této době ale dochází k úbytku tří 3/4 lánových. Současně přibývá domů, jejichž
majitelé jsou prakticky bez půdy. Velké grunty 16 – 18-ti hektarové zůstaly na jedenácti
číslech popisných, a to 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 47, 48, 49 a 55. Obec vlastnila v té době pod
č. p. 44 32 ha půdy.
Dle dvorského dekretu ze 17. února 1783 dostali poddaní možnost přeměnit robotu na
plat. Ale dle účtu panství z roku 1771 již tehdy platilo za vyvázání z roboty 5 usedlých
z Medlovic.
Patentem z roku 1787 upravil Josef II. nástupnictví pro selský stav tak, že se dědicem
stával vždy nejstarší syn. Sourozence bylo nutno vyplatit, k čemuž mělo pomoci ženino věno.
Do r. 1848 také nebylo dovoleno selské grunty dělit.
V souvislosti s robotním patentem Marie Terezie r. 1775 se poddaní ivanovického
panství dostávají do nového sporu s vrchností. Předtím to byl po r. 1732 spor s Václavem
Přepyským, který proslul používáním krutých trestů vůči poddaným. Tentokrát se jednalo

o neoprávněné požadavky, aby Hoštičtí a Medlovští nakládali na vozy s obilím při cestách do
Prostějova víc než obvykle. Po schůzce u purkmistra v Medlovicích posílají své zástupce na
jednání k zemskému solicitátorovi. Spor skončil ujednáním roboty na tři dny v týdnu.
Na přelomu 18. a 19. století (1795 – 1832) je majitelkou panství Johanna
Nepomucena, svobodná paní z Rychnova, provdaná za hraběte Josefa Auersperka. Poddaní ji
nazývali krátce Mukrdle nebo Mukrla. V dlouhé řadě majitelů ivanovického panství byla
jediná u svých poddaných oblíbená. Přišla mezi ně na robotu, porozprávěla a vyslechla jejich
stížnosti.
Ale to je již zase jiná, další historie.
Ing. František Bednář

