Slovo na úvod
Vážení občané, milá mládeži,
dovolte mi prostřednictvím zpravodaje ohlédnout se za rokem 2007, i když ještě nekončí
a v prosinci je připravena ještě mikulášská nadílka, rozsvícení vánočního stromu a vánoční koncert.
Veškeré informace o práci zastupitelstva najdete ve zpravodaji, tradičně již zveřejňujeme
hospodaření obce za uplynulé období. Můžete namítnout, že zpravodaj je výčtem akcí za rok 2007,
ale i to je účel zpravodaje – přehledně a srozumitelně informovat Vás – občany obce – o práci
zastupitelstva obce a o nakládání s veřejnými financemi.
Nebudu tady hodnotit práci moji a zastupitelů, toto přísluší Vám, občanům. Dobře víte, že
každá činnost obecního úřadu, ať jde o výkon státní správy nebo místní samosprávy, v sobě skrývá
spoustu administrativní práce na zajištění chodu obce (Respono, úklid sněhu, silnice, vodovod,
kanalizace, podání žádostí o dotace + vyhodnocení, ekonomika obce, plánování na příští období,
MŠ, údržba životního prostředí obce atd.). Je to práce, která není sice navenek vidět, ale je
nepostradatelná pro zdárný chod obce. Je na Vás, abyste své nápady, rady, doporučení, kritiku,
stížnosti, zkrátka veškeré připomínky předložili na jednání zastupitelstva obce nebo písemně,
prostřednictvím elektronické pošty nebo přímo v kanceláři obecního úřadu. Uvítal bych i příspěvek
do zpravodaje nebo zajímavé foto.
V příštích pěti letech se budeme snažit získat co nejvíce financí z otevřených fondů EU,
specifikovaných pro naši obec a druh připravených akcí. Hlavní pozornost musíme věnovat
zajištění financování, co nejvýhodnější pro obec.
Jistě sledujete politické dění ve státě a je Vám jasné, že tak jako stát navyšuje některé platby,
tak se zvýšení některých poplatků nevyhne ani naší obci. O všem budete včas informováni.
Navýšení bude vždy o nezbytně nutnou částku.
Dalším problémem po dobu dvou let bude nedostatek dětí v mateřské škole, a tím i snížení
financí z Krajského úřadu JMK na platy zaměstnanců – i toto může být neplánované vydání.
Nemalým problémem je odpad položený za obcí v příkopě, byť hozený projíždějícím autem
z jiného okresu, tento odpad je povinna uklidit obec, na jejímž katastrálním území se nachází, na
své náklady.
Chtěl bych ještě zmínit problém psů. V dnešní době, kdy máme asfaltové cesty, je mnohdy
problém s výkaly - hlavně na dětském hřišti a na sportovištích obce. Ne všichni po svém psovi
uklidí, ale v případě nákazy je odpovědná obec. V takovém případě by nezbývalo než pořídit
mechanizaci na úklid, ale tím by došlo ke zvýšení poplatku za psy s dopadem na všechny majitele
psů. Myslím si, že pes na vesnici vždy patřil, a proto bych toto bral jako nejzazší možnost. Tímto
apeluji na všechny majitele psů, aby dbali na čistotu veřejných prostor po svých psech.
Problém, který zřejmě postihl i ostatní obce, je zánik společenských organizací. V naší obci
se v příštím roce pokusíme tento problém řešit (SDH, Sokol), ale výsledek si netroufám odhadnout.
Při řízení obce a zajištění akcí spolupracujeme se všemi institucemi a odbory Krajského
úřadu JMK, Městského úřadu ve Vyškově a Městského úřadu v Ivanovicích na Hané a politickými
stranami, s radním JMK MUDr. Františkem Adamcem (KDU – ČSL), zástupcem hejtmana JMK
Ing. Václavem Horákem (KDU – ČSL), se senátorem Ing. Ivo Bárkem (ČSSD) a jinými
organizacemi.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem jménem svým a jménem všech zastupitelů obce,
popřál k vánočním svátkům, k nejkrásnějším svátkům v roce, šťastné a spokojené prožití v kruhu
rodiny, dětem hodně dárků pod stromečkem, hodně štěstí a pevného zdraví v roce 2008. Totéž bych
chtěl popřát i všem našim občanům, kteří z různých důvodů, ať již z důvodů zdravotních,
pracovních nebo osobních trvale žijí mimo obec nebo území České republiky.
Bohuslav Klemsa
starosta obce
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Informace obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Medlovice
starosta obce

Klemsa Bohuslav

Sdružení nezávislých kandidátů
bez stranické příslušnosti

místostarostka obce

Vymazalová Hana

Sdružení nezávislých kandidátů
bez stranické příslušnosti

kontrolní výbor

Zlámal Josef

ČSSD
bez stranické příslušnosti

finanční výbor

Ing. Dvořáková Jana

Sdružení nezávislých kandidátů
bez stranické příslušnosti

kulturní a sociální komise

Plotěná Eva

Sdružení nezávislých kandidátů
bez stranické příslušnosti

komise pro životní prostředí

Kavečka Štěpán

Sdružení nezávislých kandidátů
bez stranické příslušnosti

bytová a požární komise

Petlach Jaroslav

ČSSD
člen strany ČSSD

Předsedové výborů a komisí

Informace o telefonních číslech
Obecní úřad Medlovice

telefon

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

fax
e-mail
Starosta obce

Klemsa Bohuslav
e-mail

Místostarostka obce

Vymazalová Hana
e-mail

Účetní

Mateřská škola Medlovice

Kavečková Hana

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

e-mail

517 365 390
602 303 146
medlovice@quick.cz

Brázdilová Hana
e-mail

517 365 927
skolka.medlovice@tiscali.cz
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Městský úřad Ivanovice na Hané
Městský úřad Vyškov
Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno

517 363 251 – 252
517 301 111
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

1180

Webové stránky obce: www.medlovice.cz
- na těchto stránkách najdete veškeré dostupné údaje o naší obci (údaje, vyhlášky,
usnesení zastupitelstva, rozpočet obce, fotogalerie aj.) – stránky se průběžně doplňují
- 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. Odpověď bude
podepsána elektronickým podpisem starosty obce.

Ověřování podpisů a listin
Od 1. 1. 2008 bude možné na obecním úřadě ověřování podpisů a listin.
Ověřování bude provádět p. Hana Kavečková v úřední dny.

Veřejný internet
Od května letošního roku je na obecním úřadě občanům zdarma k dispozici počítač,
na kterém si mohou vyřizovat svoje soukromé věci, komunikovat s úřady apod.
Přístup je po dobu pracovní doby na obecním úřadě.
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Společenská kronika
období prosinec 2006 – prosinec 2007
Narozené děti

Daviesová Karolína
13. 4. 2007
Keresteš Martin
26. 4. 2007
Dostál Jakub
18. 5. 2007
Zedníčková Tereza
2. 7. 2007
Gašparová Tereza
2. 7. 2007
Horáková Vanessa Petronela 23. 8. 2007
Pientaková Patricie
4. 10. 2007

Opustili nás navždy

Havlík Jan
Jančařík Vojtěch
Gašparová Tereza
Navrátilová Dagmar
Hrubý Jindřich

2. 4. 2007
11. 4. 2007
4. 7. 2007
8. 8. 2007
16. 8. 2007

Dožili se významných životních jubileí

Šuráňová Marie
Bábková Jaromíra
Vajčnerová Božena
Vojtek Mojmír
Pekařík Jaroslav
Tichá Marie
Vojtková Ludmila
Smutný Bohumil
Nechvátalová Marie
Zapletalová Vlasta
Karas Vladimír
Harásková Marie

80 let
81 let
81 let
81 let
82 let
83 let
84 let
85 let
86 let
88 let
90 let
92 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.
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Statistické údaje

V obci Medlovice žije v současné době:
počet obyvatel celkem

332

z toho:

muži

157

ženy

175

děti do 15 let

63

průměrný věk

36,24

počet čísel popisných

131

občané v domovech důchodců
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Veřejně prospěšné práce
V letošním roce jsme zaměstnávali jednu pracovnici – p. Lejskovou Evu na údržbu zelených
ploch (park, hřiště atd.).
Větší plochy jsme řešili prostřednictvím p. Zlámala Josefa, který tyto plochy sekl
zapůjčenou mechanizací.
Další pracovníky jsme zaměstnávali brigádně dle potřeby – p. Navrátil František –
zámečnické práce, p. Šiler Stanislav – elektro práce, p. Krejčiřík Jaroslav – stavební práce,
p. Lejsek Dalibor – pomocné práce, p. Vymazal – pomocné a stolařské práce.
Od roku 2008 budou Úřadem práce vydány nové směrnice pro zaměstnávání pracovníků pro
OÚ na veřejně prospěšné práce.

IDOS – Integrovaný dopravní systém
Integrovaný dopravní systém bude v naší obci zahájen od 1. 7. 2008.
Jízdní řád bude v měsíci únoru vystaven na úřední desce obecního úřadu a na
www.medlovice.cz , připomínky je možno podávat do 1. května 2008.
Jelikož je nutné, aby jízdní řád navazoval svými spoji při přestupech v Medlovicích na
zastávce „Na rozcestí“ a vyhovoval tak občanům všech obcí v co možná největší míře, obecní úřady
Švábenice, Dětkovice, Medlovice, Moravské Málkovice a Orlovice zorganizovaly společnou
schůzku za účelem společného postupu při úpravě jízdního řádu a připomínky byly projednány na
jednání zastupitelstev obcí a byly zaslány firmě KORDIS JMK (koordinátor integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje).

Nová výstavba
V souladu s územním plánem obce jsme na 4. zasedání zastupitelstva obce Medlovice
schválili zahájení příprav na výstavbu infrastruktury v lokalitě „Za humny“.
Byly osloveny firmy Moravostav, Strabag, Instav Vyškov, VHP Ivanovice na Hané.
Na 5. zasedání zastupitelstva obce byla vybrána firma Instav Vyškov. Zahájení prací po
vyřízení nutných povolení, výkupů pozemků, geodetického zaměření, zpracování projektu a další,
bylo zdrženo změnou projektu a projednáním změny územního plánu z důvodů posunu stavební
zóny kvůli potížím s výkupem pozemků, kdy se jeden pozemek nepodařilo vykoupit ani směnit za
stejně bonitovaný v jiné lokalitě.
V současnosti se zpracovává nový geometrický plán a projekt, v zájmu obecního úřadu
i firmy Instav je zahájit v roce 2008 výstavbu infrastruktury.
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Průtah obcí – splašková kanalizace, chodníky
Koncem roku 2006 jsme se zástupcem firmy Správa a údržba silnic Vyškov p. Olejníčkem
posoudili stav vozovky v obci a podali žádost o opravu komunikace na odbor dopravy Krajského
úřadu JMK, který opravu schválil.
V letošním roce probíhají přípravné práce, geodetické zaměření, vzorky podloží a určení
rozsahu prací. Vozovka bude opravena od informační tabule Medlovice směrem od Moravských
Málkovic až po rozcestí u sušky, přes obec bude vozovka snížena, osazena novými obrubníky
a upravena na 6,5 m šířky, rozšíření bude pouze u č. p. 55.
Jelikož po zbudování nové vozovky nebude možné do vozovky zasahovat, bylo dohodnuto
po projednání se zástupcem hejtmana pro životní prostředí p. Ing. Václavem Horákem, který
našemu návrhu a projektu slíbil podporu v Radě a zastupitelstvu JMK při zajištění financování, že
se položí po pravé straně obce (směrem na Moravské Málkovice) splašková kanalizace s přípojkami
k jednotlivým domům. Levá strana z důvodů výškového položení bude řešena jiným způsobem.
Na kanalizaci se zpracovává projekt, který i s rozpočtem předložíme k projednání Krajskému úřadu
JMK, prostřednictvím p. Ing. Václava Horáka.
V souladu s těmito pracemi bude nutné položení nových chodníků. I na toto se zpracovává
projekt, který řeší chodníky od rozcestí u sušky až po horní konec obce. Chodníky budou navrženy
tak, aby odpovídaly současným předpisům a nařízením.

Výstavba hřbitovní zídky
Na tuto akci jsme požádali o dotaci z Programu památkové péče, který vyhlašuje Krajský
úřad JMK, ze kterého je možné čerpat na opravy památek místního významu. V loňském roce byla
z tohoto programu provedena oprava vnitřních částí věže kaple.
V případě poskytnutí příspěvku se postaví nová zeď i s mřížemi, rozsah prací bude záviset
na výši dotace.
Jelikož v příštím roce bude sté výročí postavení, vzal toto na vědomí i v posouzení Národní
památkový ústav Brno a projekt dle předložených podkladů doporučil. V případě prací budou
vykáceny břízy a okolí bude znovu osázeno.
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Revitalizace potoka
Po velké vodě v měsíci červnu jsme vyvolali jednání se Zemědělskou vodohospodářskou
správou ve Vyškově, zastoupenou p. Rolkem, na místě samém.
Revitalizaci zařadí ZVS do rozpočtu na rok 2008, měla by tudíž proběhnout příští rok. Práce
budou provedeny ihned po obdržení financí, práce zajišťuje ZVS, detašované pracoviště Vyškov.
Předpokládaný rozsah revitalizace (regulace a vyčištění) je od mostu za č. p. 55 po č. p. 33,
budou vykáceny stromy, které překáží, stavidlo zůstane zachováno.

Komplexní pozemkové úpravy
V září letošního roku byly na základě žádostí vlastníků půdy zahájeny komplexní
pozemkové úpravy k. ú. Medlovice.
O postupu prací budou vlastníci půdy informováni a budou moci se k úpravám vyjadřovat.
Výtah ze Zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech - § 2:
Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky,
scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic
tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech
se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi
zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní
hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro
obnovu katastrálního operátu a jako závazný podklad pro územní plánování.
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Projekty na příští léta
Zastupitelstvo obce schválilo zadání vypracování projektové dokumentace na:
-

vybudování komunikace, která spojí Vilky s komunikací III. třídy
nový most za č. p. 55
komunikace k rybníku po most – zpevněná
komunikace od mostu přes území rybníka a napojení zpět do vsi u č. p. 94 p. Vojtkové –
z přírodních materiálů.

V letošním roce byly tyto komunikace geometricky zaměřeny, u mostu byly odebrány
vzorky podloží, prozatímní projekt je v původních hranicích cest, které mají více nerovností
(zatáček), toto budou řešit komplexní pozemkové úpravy, které tato společná zařízení (cesty)
narovnají.
Financování těchto akcí bude směrováno za využití otevřených fondů EU pro malé obce
a provázání těchto akcí s komplexními úpravami.

Žádost o dotace z fondů Evropské unie
Na svém 4. zasedání zastupitelstvo obce schválilo návrh na vypracování projektu na
rekonstrukci „víceúčelové budovy“ (budova obecního úřadu a kulturního domu).
Projekt řeší kompletní opravy a přístavby budovy. Ve zkratce – výměna oken, dveří,
bezbariérový přístup, zateplení stropu, podlahy, topení, přístavba přísálí, střechy, přístavba
venkovního letního posezení s kioskem, přestavba obecního úřadu. Rozsah prací bude záviset
na výši finančního příspěvku.
O finance bylo požádáno z evropského fondu EAFRD, to je fond, ze kterého mohou čerpat
obce do 500 obyvatel.
Podporu při získání finančního příspěvku jsme získali od člena Rady JMK pana MUDr.
Františka Adamce a od pana senátora Ing. Iva Bárka, kteří navštívili náš obecní úřad a které jsme
informovali o našich záměrech.
Žádost o dotaci byla podána s řádným projektem na Státní zemědělský intervenční fond
v Brně dne 23. 11. 2007.
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HOSPODAŘENÍ OBCE MEDLOVICE ZA ROK 2006
Příjmy za rok 2006
Daňové příjmy
v tom:
1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti
1112 daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti
1113 daň z příjmů FO srážková
1121 daň z příjmů právnických osob
1211 daň z přidané hodnoty
1334 odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu
1337 poplatky za komunální odpad
1341 poplatek ze psů
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství
1361 správní poplatky
1511 daň z nemovitostí
Nedaňové příjmy
v tom:
2460 splátky půjček FRB od obyvatelstva
2324 ostatní příjmy (přeplatky záloh, náhrady škod)
3314 2111 poplatky za knihovnu
3341 2111 hlášení místním rozhlasem
3399 2111 příjmy z hodové zábavy
3399 2321 přijaté dary na hod.zábavu–Koba Production, Mlýn Herold
3421 2111 příjmy z prodeje nápojů na dětském dni
3421 2321 přijaté dary na dětský den – Koba Production, Mlýn Herold
3632
hřbitovní poplatky
3722 2111 pronájem popelnic z Respona
3723 2111 příjmy z odvozu kovového odpadu do Kovošrotu
3745 2321 přijaté dary pro životní prostředí – p. Dostál
6310
příjmy z finančních operací (úroky, dividendy)
Kapitálové příjmy
v tom:
3639 3111 příjmy z prodeje obecních pozemků
Přijaté dotace
v tom:
4111 dotace na volby do Poslanecké sněmovny, zastupitelstva obce
4112 dotace na činnost OÚ a MŠ
4116 dotace na veřejně prospěšné práce
4121 neinvestiční dotace od obce Rybníček na provoz MŠ
4122 neinvestiční od kraj - oprava kaple, oprava schodiště a vjezdu
do MŠ, dotace na výzbroj a výstroj pro JSDH
4131 převod z vlastních fondů hospodářské činnosti
4160 neinv. přijaté dotace ze státních finančních aktiv – oprava
místní komunikace u Cvičáku
4222 investiční dotace od kraje - Návrh územního plánu obce,
vybudování nového chodníku u Památníku
Příjmy celkem

2.294.927,60 Kč
460.854,00 Kč
45.586,60 Kč
28.146,00 Kč
534.663,00 Kč
814.929,00 Kč
1.457,00 Kč
89.100,00 Kč
4.275,00 Kč
1.355,00 Kč
1.000,00 Kč
313.562,00 Kč
189.869,37 Kč
128.459,00 Kč
11.583,50 Kč
570,00 Kč
925,00 Kč
14.000,00 Kč
3.000,00 Kč
2.693,50 Kč
6.000,00 Kč
1.608,00 Kč
1.232,00 Kč
1.242,00 Kč
800,00 Kč
17.756,37 Kč
7.600,00 Kč
7.600,00 Kč
906.009,70 Kč
40.405,00 Kč
27.626,00 Kč
71.596,00 Kč
30.000,00 Kč
133.000,00 Kč
268.382,70 Kč
200.000,00 Kč
135.000,00 Kč
3.398.406,67 Kč
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Výdaje za rok 2006
1014
1031
2212
2219
2221
2321
2339
3111
3113
3314
3326
3341
3349
3392
3399
3421
3612
3619
3631
3632
3635
3639
3721
3722
3745
4318
4319
4329
5512
6112
6114
6115
6171
6310

deratizace kanalizační sítě obce
5.771,50 Kč
pěstební činnost – zhotovení geometrického plánu – zaměření lesa
29.333,50 Kč
silnice – posyp, odhrnování sněhu, oprava místní komunikace u Cvičáku 258.030,20 Kč
chodníky – posyp, vybudování nového chodníku u Památníku
109.483,00 Kč
provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost, úklid zastávek
6.229,00 Kč
odpadní vody – rozbory odpadních vod
16.422,00 Kč
záležitosti vodních toků a vodohosp.děl - čistění přítokového koryta
do rybníka, vybudování nového přítoku (1. splátka)
88.169,00 Kč
předškolní zařízení – MŠ – oprava schodiště a vjezdu do MŠ, dotace
od obce Medlovice, od obce Rybníček – na provoz
312.097,00 Kč
základní školy – školné Ivanovice na Hané, Švábenice, Vyškov
186.876,00 Kč
knihovna – nákup knih, odměna knihovníci, obsluha Internetu v knihovně 11.323,70 Kč
obnova hodnot místního významu – oprava kaple
80.346,50 Kč
rozhlas a televize – koncesionářské poplatky, OSA
2.013,50 Kč
ost. záležit. sdělovacích prostř. – výtisk zpravodaje obce r. 2005, r. 2006
21.575,00 Kč
zájmová činnost v kultuře – kulturní dům, opravy, odměny, revize, energie,
vybavení do pohostinství KD, poplatky za televizi v poh. - OSA,Intergram 98.626,50 Kč
ostatní záležitosti kultury – beseda s důchodci, jubilea, hodová zábava
28.916,50 Kč
volný čas dětí a mládeže – dětský den, mikulášská nadílka
12.778,50 Kč
bytové hospodářství – opravy, elektřina - chodby bytové domy
8.084,00 Kč
půjčky z Fondu rozvoje bydlení občanům
40.000,00 Kč
veřejné osvětlení – elektřina, revize, opravy veřejného osvětlení
68.880,00 Kč
pohřebnictví – materiál, elektropráce – hřbitov
3.678,00 Kč
územní plánování – Návrh územního plánu obce
70.000,00 Kč
komunální služby a územní rozvoj – pracovníci VPP, odvoz kontejnerů,
zemní práce, nafta do multikáry, výstavba obchodu, mikroregion
607.087,40 Kč
sběr a svoz nebezpečných odpadů – mobilní sběr, sběrné dvory
5.067,40 Kč
sběr a svoz komunálních odpadů, sběrné dvory
125.297,10 Kč
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – nůžky na živý plot, popruhy ke
křovinořezu,materiál,opravy, PHM, ořez stromů,sekačka Viking-doplatek 82.936,50 Kč
ost. sociální péče a pomoc starým občanům - dovoz obědů
3.535,00 Kč
sociální péče a pomoc zdr.postiženým – pečovatelská služba, TJ ZORA
7.784,00 Kč
sociální péče a pomoc dětem a mládeži - Asociace Paprsek
1.000,00 Kč
požární ochrana – vybavení pro JSDH, služby v oblasti požární ochrany
37.168,00 Kč
zastupitelstva obcí – odměny, cestovné, mobilní telefony, školení
365.386,08 Kč
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR-materiál,odměny,stravné,
služby
10.969,30 Kč
volby do obecních zastupitelstev - materiál, odměny, stravné, služby
10.434,40 Kč
činnost místní správy – nákup majetku, energie, služby, pojistné, opravy,
materiál, plat zaměstnanců, předplatné, telefony, právní služby
487.504,82 Kč
finanční operace – poplatky za vedení účtů – KB, ČS, FRB,
úroky z úvěru
15.078,58 Kč

Výdaje celkem

3.217.881,98 Kč

Příjmy celkem – po konsolidaci
Výdaje celkem – po konsolidaci

3.398.406,67 Kč
3.217.881,98 Kč

Rozdíl

+ 180.524,69 Kč
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V roce 2006 činily splátky úvěru 227.276,-- Kč – úvěr je splacen v plné výši.
Stav na účtech k 31. 12. 2006
Komerční banka – podle výpisu
Česká spořitelna
HYPO – stavební spořitelna
Fond rozvoje bydlení

248.541,78 Kč
1.400,99 Kč
0,00 Kč
193.966,24 Kč

Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2006 celkem

443.909,01 Kč

Závazky k 31. 12. 2006:
- půjčka na Fond rozvoje bydlení
300.000,00 Kč
- mzdy za prosinec 2006
70.865,00 Kč
- neuhrazená faktura firmy Ekostavby Brno a. s. – rybník
144.000,00 Kč
________________________________________________________________________
Závazky celkem

514.865,00 Kč

Pohledávky k 31. 12. 2006:
- zálohové faktury Jm Plynárenská
- zálohové faktury Jm Plynárenská – byt KD
- zálohové faktury E-ON - veřejné osvětlení, OÚ, KD, obchod, kapla
- zálohové faktury E-ON – společné prostory domu č. 11
- zálohové faktury E-ON – byt KD
- zálohy za předplatné OÚ – Sbírky zákonů, Finanční zpravodaj,
Věstník právních předpisů JmK

100.800,00 Kč
1.000,00 Kč
34.140,00 Kč
1.040,00 Kč
300,00 Kč

Pohledávky OÚ – rozpočtové - celkem

152.883,00 Kč

15.603,00 Kč

Pohledávky k 31. 12. 2006 – Fond rozvoje bydlení:
- půjčky občanům z Fondu rozvoje bydlení
z toho splátky půjček
splátky úroků

125.061,00 Kč
5.748,35 Kč

Pohledávky – Fond rozvoje bydlení - celkem

130.809,35 Kč

Pohledávky k 31. 12. 2006 – Vedlejší hospodářská činnost
nájemné za pronájem kuchyně KD

223,00 Kč

Pohledávky – Vedlejší hospodářská činnost - celkem
223,00 Kč
_______________________________________________________________________
Pohledávky obce k 31. 12. 2006 celkem

283.915,35 Kč
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Vedlejší hospodářská činnost za rok 2006
Příjmy VHČ:
Nájem z obecních pozemků
31.911,00
Nájem byt, sál, pohostinství KD
52.908,50
Nájem z bytů č. 11 a 55
117.840,00
Pronájem popelnic k bytům
360,00
________________________________________________
Příjmy VHČ celkem

203.019,50

Výdaje VHČ:
Opravy a údržba byty
39.996,00
Služby – čištění ubrusů z akcí v KD
2.277,50
Odpis pohledávek za stočné
665,00
_______________________________________________
Výdaje VHČ celkem

42.938,50

Příjmy VHČ celkem
Výdaje VHČ celkem

203.019,50
42.938,50

Rozdíl

+ 160.081,00 Kč
Příspěvková organizace – Mateřská škola Medlovice
hospodaření za rok 2006

Obec Medlovice je zřizovatelem příspěvkové organizace, a to Mateřské školy Medlovice.
Tato příspěvková organizace dostává neinvestiční dotaci na zajištění provozu školy dle schváleného
rozpočtu obce. Obec Medlovice provádí veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci, a to jak
čerpají neinvestiční dotace od obce – nebyly zde shledány žádné závady. V roce 2006 činila dotace
na provoz od obce Medlovice 155.000,- Kč, od obce Rybníček 30.000,- Kč.
Obec Medlovice provedla generální opravu schodiště a vjezdu do Mateřské školy ve výši
126.517,- Kč, a to z dotace Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje ve výši 63.000,- Kč,
vlastní zdroje ve výši 63.517,- Kč.
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2006 byl 367,04 Kč.
Zastupitelstvo obce Medlovice schválilo na svém zasedání dne 21. 3. 2007 návrh na rozdělení
hospodářského výsledku Mateřské školy Medlovice za rok 2006:
- převedení do rezervního fondu

367,04 Kč.

Zastupitelstvo rovněž schválilo čerpání finančních prostředků rezervního fondu v celkové výši
12.477,69 Kč na úhradu provozních nákladů školy v roce 2007.
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Práce Mateřské školy Medlovice
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás seznámila s činností mateřské školy v uplynulém školním roce.
V tomto období bylo k denní docházce zapsáno 19 dětí ve věku od tří do šesti let, z toho 6 dětí
z obce Rybníček. O tyto děti pečovaly dvě pedagogické pracovnice a dva provozní zaměstnanci.
Škola je příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatelem je Obec Medlovice. Provozní doba
je od 7,00 do 15,30 hod. Součástí je i školní jídelna. Rodiče nehradí školné, platí pouze stravu dětí.
Škola pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu, který je uzpůsoben na
místní podmínky a možnosti. Tento program je členěn do jednotlivých výchovně vzdělávacích
bloků s danými tématy, které jsou vzájemně propojeny a navazují na sebe od podzimních měsíců
až do léta, kdy školní rok končí. Jednotlivá témata nejsou časově omezena, takže je naprosto
respektován zájem a individuální potřeby dětí se danou tématikou zaobírat. Děti jsou vzdělávány
ve všech oblastech hravou, nenásilnou formou s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám
a možnostem. Získávají výtvarné, pracovní, pohybové dovednosti, rozumové, jazykové a početní
znalosti, učí se správné výslovnosti a stavbě vět apod. V každé oblasti vzdělávání jsou stanovené
cíle. Těch se postupně snažíme dosáhnout tak, aby bylo dítě všestranně připravené na vstup do
základní školy.
V uplynulém školním roce život mateřské školy obohatily návštěvy divadelních
představení v loutkovém divadle Radost v Brně a v Sokolském domě ve Vyškově. Dále pak
předplavecký výcvik v Aquaparku ve Vyškově, návštěva expozice zemědělských strojů ZOD
Haná Švábenice, koncert ZUŠ v Ivanovicích na Hané, výlet do indiánské vesnice na farmu
B. Polívky v Olšanech a další. Celoročně naše děti navštěvují kroužek zobcové flétny, který se těší
velké oblibě.
Velmi důležitá je spolupráce s rodiči. Ti mají možnost kdykoliv školu navštívit a na své
děti se informovat. Domnívám se, že mezi námi panuje důvěra a přátelská atmosféra, které si
nesmírně vážím, neboť jen jednotné působení na dítě vede ke zdárnému cíli. Dokladem toho může
být i materiální pomoc rodičů škole, kdy jsme formou darů získali DVD přehrávač, televizor,
multifunkční zařízení k počítači (tiskárna, scanner, kopírka), sadu dětských froté ručníků, různé
hračky apod. Také při jarní úpravě školní zahrady přišli rodiče na pomoc. U příležitosti Vánoc,
Dne matek, ukončení školního roku připravujeme pro rodiče s dětmi besídky s programem a
pohoštěním, na které se všichni těšíme. Vyrábíme dárky pro své nejbližší, účastníme se kulturního
dění v obci (beseda s důchodci, maškarní karneval, dětský den na hřišti apod.). Tato vzájemná
setkávání nás obohacují a sbližují a jsou již nedílnou součástí našeho života.
Základní podmínkou pro dobrou práci školy je rovněž pracovní kolektiv zaměstnanců.
V současné době si troufám říct, že tvoříme skvělý tým, kdy se může jeden na druhého spolehnout.
Každý pracuje s plným nasazením i nad rámec svých povinností a finančního ohodnocení.
Školní jídelna pro děti připravuje přesnídávku, oběd a odpolední svačinu s celodenním
finančním limitem 27,- Kč. V této ceně je zahrnut i pitný režim – tzn., že děti mají po celý den
k dispozici kvalitní nápoje formou různých druhů čaje, džusu, šťáv s přísadami vitamínů apod.
Rovněž ovoce a zelenina je nedílnou součástí nejen jídelníčku, ale děti mají tyto produkty
k dispozici hned ráno, po příchodu do mateřské školy. Děti do jídla nenutíme, ale chceme, aby
alespoň ochutnaly a časem se tak naučily konzumovat i potraviny, na které nejsou z domova zvyklé
a odmítají je.
Zřizovatel školy, Obec Medlovice, vynakládá nemalé finanční prostředky na provoz
školy. Hradí veškeré provozní náklady (tzn. energie, opravy, údržbu, revize apod.) a z větší části i
materiální vybavení. V uplynulém školním roce tak bylo nově vybudováno venkovní přístupové
schodiště k budově školy, byly zakoupeny polštáře a kapničky na lehátka dětí z dutého
protialergického vlákna. Proběhla úprava výsadby na školní zahradě, kde došlo k pokácení starých
jabloní a výsadbě ovocných i okrasných dřevin a vybudování ekologického chodníčku. V nedávné
době škola z prostředků zřizovatele zakoupila nový počítač a došlo také k výměně elektrického
bojleru na ohřev vody.
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Činnost Mateřské školy Medlovice je opravdu bohatá a různorodá a pro všechny
zúčastněné nesmírně náročná. Jen dobrá spolupráce všech zainteresovaných, snaha pochopit
jeden druhého, umět se domluvit a respektovat, vede k radosti z vykonávané práce. Přejme si tedy,
ať pocit radosti zažíváme co nejčastěji.
Hana Brázdilová
ředitelka školy
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Mateřská škola
Snahou obecního úřadu bylo upravit vztahy s mateřskou školou a najít společnou řeč při
řešení problémů.
V letošním roce jsme zajistili bezdrátové připojení internetu a nový počítač - v dnešní době
věci naprosto nezbytné pro zajištění provozu.
Jelikož nevybíráme školné, požádali jsme o příspěvek na provoz od Obce Rybníček ve výši
50.000,- Kč, z čehož část bychom použili na pořízení počítačové techniky. Zastupitelstvo obce
Rybníček považovalo výši za přehnanou a snížilo ji na 40.000,- Kč.
Přitom náklady na provoz (topení, voda, elektřina, telefony, nářadí, předplatné, hračky,
provoz internetu, vybavení kuchyně, různé opravy atd.), mimo platů zaměstnanců, financuje Obec
Medlovice. Schválený rozpočet příspěvku pro MŠ v roce 2007 mimo oprav byl 190.000,- Kč včetně
příspěvku od Obce Rybníček.
O loňských vánocích připravil obecní úřad dětem dárky pod stromeček, které předala
předsedkyně kulturní komise p. Plotěná Eva. Starosta p. Klemsa předal paní ředitelce knihu Města
a obce Jihomoravského kraje, kde svou stránku má i naše obec. I my jsme obdrželi dárky od dětí.

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. Klemsa s místostarostkou p. Vymazalovou. Navštívili
jsme p. Vladimíra Karase, p. Dagmar Slezákovou (Procházková), 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.

Návštěva člena Rady JMK p. MUDr. Františka Adamce
Pan MUDr. František Adamec přijal pozvání zastupitelstva obce dne 13. 1. 2007. Pracovní
setkání proběhlo na obecním úřadě, kde besedoval se zastupiteli obce, během ní se zajímal o
dopravní obslužnost v obci, bytovou politiku, přípravu stavebních míst dle územního plánu, o počty
žáků ve školách a v mateřské škole.
Dále si prohlédl obec, starosta ho seznámil s využitím 100.000,- Kč dotace, kterou původně
obci zajistil na opravu historické opony a která (s vědomím pana radního) byla použita na výstavbu
chodníku u památníku. Navštívil místní kapli, kde byly ve věži vyměněny dřevěné části, o této
opravě jsme informovali v loňském zpravodaji.
Odpoledne se zúčastnil besedy se seniory obce, kde informoval o činnosti Krajského úřadu
JMK a odpovídal na dotazy občanů.
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Beseda se seniory obce
Dne 13. ledna 2007 se konala tradiční beseda se seniory obce, na kterou v letošním roce
přijal pozvání člen Rady a zastupitelstva JMK za KDU – ČSL pan MUDr. František Adamec.
Setkání se seniory obce je vždy spojeno s kulturním vystoupením. Letos vystoupily děti
z Mateřské školy Medlovice s paní ředitelkou Hanou Brázdilovou, velký úspěch mělo vystoupení
mažoretek a country tanců pod vedením p. Heleny Suchomelové z Ivanovic na Hané.

Po kulturním vystoupení přednesl svůj projev starosta p. Klemsa, ve kterém ve zkratce zhodnotil
dosavadní činnost a informoval o připravovaných akcích.
V diskusi vystoupil i pan MUDr. Adamec, informoval o činnosti Krajského úřadu JMK
a odpověděl na dotazy občanů.
K dobré pohodě hrála živá hudba p. Plotěného.
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Tříkrálová sbírka
V letošním roce proběhla Tříkrálová sbírka i v naší obci, pořádaná Oblastní charitou Vyškov
– Dědice. Vzhledem k časové tísni sbírka letos proběhla tím způsobem, že zapečetěná kasička byla
umístěna v obchodě.
V naší obci se vybralo 1.331,- Kč, celkem se na Vyškovsku vybralo 476.196,- Kč.
Všem dárcům děkujeme.

Zimní sportovní aktivity
V zimních měsících jsme chtěli zajistit led na cvičáku, děti si hřiště uklidily i jednou
napustily, ale letošní mírná zima bruslení nepřála.
Napouštění cvičáku jsme letos zajistili pomocí hydrantu z veřejného vodovodu. Hydrant
s vodoměrem nám zapůjčily Vodovody a kanalizace Vyškov, se kterými udržujeme dobrou
spolupráci.

Dětský karneval
Obecní úřad Medlovice uspořádal dne 10. února 2007 v kulturním domě dětský karneval.
Celou akci skvěle moderovala skupina z Domu dětí a mládeže Vyškov. Karneval navštívilo asi 30
dětí v maskách. Každý malý návštěvník byl podarován drobným dárkem, který si vybral z tajemné
pirátské truhly.
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.
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Kácení lípy, tůjí a prořez stromů po vichřici
Z výsledků ankety občanů bylo rozhodnuto vykácet tůje, které lemovaly schody ke kapli
a bránily výhledu na kapli.
Zároveň byla vykácena i lípa, která byla uvnitř dutá a při silném větru by hrozila destrukce
stromu.

Kácení provedla firma p. Medka z Vyškova za použití dvou plošin. Tato firma zajistila
i prořez a skácení stromů po vichřici.
Tyto práce nás stály celkem 42.602,- Kč.
21

Věžní hodiny
Při opravě ve věži kaple byl hodinový stroj rozebrán a po dokončení opět smontován.
Hodinářské práce provedl p. Kopřiva z Ivanovic na Hané s p. Kavečkou Štěpánem, který dohlíží na
chod hodin.

Úprava okolí schodů ke kapli
Po vykácení tůjí a odstranění pařezů byla v září provedena úprava terénu a výstavba nové
opěrné zídky u domu Zedníčkových a položena nová kanalizace od kaple.
Úpravu terénu a osázení provedla firma Ing. arch. Karla Zeleného.
Zednické práce zajistila firma R – F stav Vyškov – p. František Vojtek. Cena zídky je
38.977,- Kč.
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Ostatky
Ostatky mají svou osobitou atmosféru, jež podtrhuje ráz naší obce a patří k těm milým
a veselým událostem. Letos se ostatky konaly dne 24. února 2007 a pořádání se ujala TJ Sokol
Medlovice.
Jak již každoročně se začínalo u pana starosty a žádalo se zde o ostatkové právo. Po předání
práva následoval průvod masek obcí. Masopustu se zúčastnilo asi 45 masek různých věkových
kategorií. Večer se konala taneční zábava, kde hrála kapela „DUO BAND“.
Výbor TJ Sokol by chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří se účastnili, ať už jako masky či
pořadatelé. V neposlední řadě patří dík i sponzorům za velmi pěkné ceny do tomboly.
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Tenisový kurt
Na zprovoznění tenisového kurtu byl povolán p. Smutný z Brna, který s p. Vymazalem
odstranili cca 3-4 cm silnou vrstvu antuky, která byla hrubá a nedala se zhutnit. Ing. arch. Zelený
zajistil dovoz nové jemné antuky, která se zaválela a byly znovu uloženy lajny.
Půjčování klíčů a údržbu provádí p. Petr Vymazal. Kurt byl využíván všemi věkovými
kategoriemi, jak je možno vidět na fotkách. Dospělí i děti, kteří chodí hrát, provádí sami nezbytnou
údržbu po hře.
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Cvičák – dětské hřiště
Jelikož se nám podařilo tento pozemek zakoupit od TJ Sokol Medlovice, požádali jsme
Nadaci ČEZ o příspěvek na vybudování víceúčelového hřiště a dětského hřiště. Obdrželi jsme
příspěvek ve výši 90.000,- Kč, za který se provedlo odvodnění povrchu a úpravy písčitého hřiště.
V zadní části cvičáku jsme začali budovat dětské hřiště. K pružinovému houpadlu a dvouhoupačce
v budoucnu přibudou další atrakce.
Koš na basketbal zakoupila TJ Sokol a darovala ho obci. Do budoucna chceme dokoupit
další koš a venkovní stůl na stolní tenis.
U tenisového kurtu chceme instalovat ruské kuželky, aby bylo sportovní vyžití i pro
neaktivní sportovce.
Při koupi pozemku jsme se zavázali, že bude sloužit široké veřejnosti, z tohoto důvodu jsme
27. 10. 2007 uspořádali neoficiální otevření za účasti zástupce Župy Dr. Bukovského ve Vyškově
p. Marty Ščudlové a p. MUDr. Františka Adamce, radního JMK, kteří si při této příležitosti
prohlédli i sportoviště u parku a mateřskou školu.
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Topení na obecním úřadě
V letošním roce jsme pořídili nové topení pro obecní úřad, knihovnu a obchod.
Původní topení bylo vedeno ze sklepa kulturního domu a vzhledem k původnímu potrubí
a radiátorům byla velká spotřeba plynu na ohřev velkého množství vody. Nynější topení je
ekonomické. Byl osazen samostatný kotel a nové rozvody jen pro budovu obecního úřadu, staré
vedení a radiátory byly vyměněny.
Tuto akci zajišťovala firma TUBUS s. r. o. Dětkovice – p. Karel Pastyřík.
Celková hodnota nového topení včetně výměn byla 95.378,50 Kč.

Výročí osvobození obce
V letošním roce jsme dne 28. dubna uctili památku padlých sovětských vojáků při
osvobozování naší obce tehdejší sovětskou armádou a medlovského občana položením věnce za
účasti občanů obce, kterým tímto děkuji za účast.
V příštích letech bychom chtěli památník II. světové války přeměnit na „Památník obětem
světových válek“ přidáním pamětní desky se jmény občanů, kteří padli na frontě I. světové války.

Stavění máje
Stavění máje patří k tradičním rituálům začátku května. Dnes májku nestaví jen svobodní
chlapci, ale celá mužská část obce. A tak se 1. 5. 2007 opět sešli medlovičtí občané, aby májku
postavili. Večer nechybělo ani pálení čarodějnic a opékání špekáčků.
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Kácení máje
Koncem května 27. 5. 2007, jsme se sešli na kácení máje, kterou pořádala TJ Sokol
Medlovice.
Všichni občané byli zváni na pečené selátko a špízy. Pivo a limo zajistil pan Jaroslav Plhal.
K poslechu i tanci hrál pan Plotěný.
I přes nepříznivé počasí se akce vydařila.

Studny soukromé a obecní
Studny – tolik diskutované téma v letošním roce. Obec má ve vlastnictví 9 studní a na
všechny jsme získali povolení odběru vody na 30 let – využití vody pouze pro užitkové účely,
zalévání předzahrádek.
Občanům, kteří měli zájem legalizovat svoje studny, jsme pomohli vyřídit potřebné doklady
a hydrologický posudek.

Oprava rozhlasu
Provedli jsme opravu místního rozhlasu. Pokud jsou snad ještě někde potíže s poslechem
hlášení, nahlaste toto na obecní úřad, opravu provedeme v roce 2008. Tyto práce pro nás zajistil
p. Borský Zdeněk z Ivanovic na Hané.

Autobusová čekárna
Letos jsme se rozhodli řešit problém autobusové čekárny na autobusové zastávce v obci.
Bylo navrženo vyrobit čekárnu vlastními silami a na míru příslušného místa. Po získání
souhlasu se stavbou od stavebního úřadu a Policie ČR byly zahájeny práce.
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Čekárnu kompletně vyrobil a na místě osadil p. František Navrátil za přispění p. Petra
Vymazala, terénní a zednické práce provedl p. Jaroslav Krejčiřík.
Celková cena čekárny včetně materiálu, služeb, mzdových nákladů a terénních úprav
byla 60.473,50 Kč. Z této ceny firma KOBA Production s. r. o. přispěla obci částkou 20.000,- Kč.

Osvětlení točny na Vilkách
Letos jsme zajistili postavení sloupu a položení vedení veřejného osvětlení na točně na
Vilkách, jelikož v minulosti byly na toto stížnosti.

Výměna oken – bytový dům č. 55
Obecní byty na č. p. 55 se letos dočkaly výměny oken. Na tuto akci jsme požádali o finanční
příspěvek z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci „Programu rozvoje venkova“. Původně jsme
žádali 160.000,- Kč a schváleno nám bylo 126.000,- Kč. Stejnou částku musela dodat obec, takže
z plánovaných 320.000,- Kč jsme museli vyjít s 252.000,- Kč.
Na č. p. 55 byla v letošním roce vyměněna všechna okna, venkovní dveře, byla vymalována
chodba a vyměněn trám střechy, na který několik let zatékala voda.
Celkové náklady:

výměna oken a dveří
malby a nátěry chodeb
výměna trámu

253.980,- Kč
5.897,- Kč
6.411,- Kč
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Zastupitelstvu obce je známo, že by byly potřeba další investice do bytů, ale současně je
třeba oprav i v mateřské školce – výměna oken, nové podlahy v jídelně a v kuchyni.
Řešením těchto otázek se intenzivně zabýváme a hledáme pro obec nejvhodnější řešení, ale
ani nechceme pokud to půjde poškodit nájemníky. V potaz je nutno brát i skutečnost, že ještě 10
roků nelze zvednout nájem v bytových domech z důvodů použití státních dotací.
Investice do bytového fondu z veřejných financí:
bytovky č. 11 a č. 55 – oprava obecního majetku – slouží k zajištění bydlení 7 rodinám
mateřská školka – oprava obecního majetku – slouží 20 a více dětem, umožní rodičům pracovat
- zvyšuje prestiž obce.

Družební setkání
Na jednání medlovských obecních úřadů, kterého se zúčastnili za náš obecní úřad starosta
p. Klemsa Bohuslav, p. Vymazalová Hana a předsedkyně kulturní komise p. Plotěná Eva, za
družební obec starostka p. Náplavová Miroslava, místostarosta p. Lukůvka, účetní p. Lukůvková
a ředitelka MŠ. Na schůzce bylo dohodnuto, že „organizované setkání obcí“ se bude konat vždy
1x za dva roky. O ostatních akcích se budeme informovat a účast bude dle zájmu občanů.
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V letošním roce se konalo setkání v Medlovicích u Uherského Hradiště dne 23. června 2007.
Naším obecním úřadem byl zajištěn autobus, ale mnoho občanů jelo vlastními auty, účast byla cca
70 občanů.

Hlavním bodem bylo fotbalové utkání v dívčí kopané. Odpoledne vyplnily další disciplíny
v rámci soutěže Medlovský chlapák 2007 – přetahování lanem, válení pivního sudu na čas,
překážkový běh s pivem a štafetové pití piva.
Sportovní odpoledne bylo zakončeno taneční zábavou.

Dětský den
Dětský den pořádal obecní úřad ve spolupráci s TJ Sokol a mateřskou školou. Dne
30. 6. 2007 se na místním hřišti za kulturním domem sešlo kolem 50 dětí v doprovodu svých rodičů
a dalších příbuzných, aby si v rámci dětského dne zasoutěžily v různých disciplínách.
Soutěžilo se v hodu míčkem na cíl, přetahování lanem, ve střelbě ze vzduchovky, slalomu
mezi překážkami s míčkem ... Nejen úspěšní sportovci, ale všechny zúčastněné děti získaly několik
sladkostí a na závěr následovala tombola. Mezi disciplínami probíhaly ukázky šermířů z Vyškova
a zásah hasičského sboru – rozstříhání vraku auta. Další nesoutěžní oblíbenou zábavou bylo svezení
koňským povozem po obci, o kterou se postaral pan Navrátil ze Švábenic.
Původně plánovaná ukázka dravých ptáků musela být zrušena z důvodu výskytu ptačí
chřipky na území ČR – byla vyhlášena karanténa Státní veterinární správou.
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Občerstvení – pivo, limo, klobásy, zmrzlina, bylo po celý den zajištěno, pro děti zdarma.
Příjemnou atmosféru během dne doplňovala hudba DJ Martina Pavelky.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem účastníkům že přišli a nelenošili doma. Dále
pak všem, kteří se podíleli na organizaci dětského dne a v neposlední řadě i sponzorům.
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Pohár ředitele školy
Na dětském dni, konaném dne 30. 6. 2007, předal ředitel ZŠ Ivanovice na Hané
Mgr. Miroslav Růžička osobně „Pohár ředitele školy na sportovní výkony“ žákyni Veronice
Žiškové, věcný dar za obec jí předal starosta obce Bohuslav Klemsa.

Jsme rádi, že opět byla vyhodnocena žákyně z naší obce a navázala tak na úspěch Lucie
Matějkové z r. 2005.

Drakiáda
Dne 13. října 2007 od 14.00 hodin obecní úřad připravil akci pro děti s názvem „Drakiáda“.
Akce se konala na hřišti za kulturním domem. Přišlo přibližně 25 dětí s doprovodem rodičů
a ostatních příbuzných.
Očka dětí radostně svítila, když dospěláci běhali po louce a snažili se dostat draky do
vzduchu. Počasí bylo příznivé, proto se všem podařilo dostat draka k nebi.
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Vítěz: Vladimír Giblo
Všechny děti byly odměněny diplomy a drobnými dárečky. Občerstvení v podobě guláše
a teplého čaje, po náročném běhání po poli a po hřišti, přišlo všem vhod.
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Hody
V rámci ankety občanů bylo rozhodnuto, že hody v naší obci se budou konat dle patrona
naší kaple sv. Františka z Asissi. Poprvé se tedy konaly v měsíci říjnu, a to 6. října. Byla uspořádána
hodová zábava, kde hrála hudební skupina Pohoda p. Uhlíře Karla z Rybníčka. Pro děti i dospělé
přijely poprvé do naší obce pouťové atrakce. V místní kapli byla sloužena hodová mše svatá.

Vítání občánků
Po dlouhých letech byla v naší obci obnovena tradice vítání nových občánků naší obce.
První vítání dětí do života, narozených v roce 2007, se uskutečnilo v neděli 25. 11. 2007.
Přivítány byly tyto děti:
Martin Keresteš
Karolína Daviesová
Jakub Dostál
Patricie Pientaková
Tereza Zedníčková.
Rodiče s dcerou Vanessou Petronelou Horákovou se k vítání občánků nedostavili.
Za kulturní vystoupení bychom chtěli poděkovat paní učitelce Janě Zechmeisterové, Nikole
Vymazalové a Tereze Nejedlíkové.
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V upomínku na tento den dostalo každé dítě zlatý přívěsek se znamením narození.
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Znak a prapor obce
V letošním roce schválilo zastupitelstvo obce znak a prapor obce, který jste si sami vybrali
ve veřejné anketě, která probíhala v místním obchodě.
Návrh byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválen, předání dekretu o udělení
znaku a vlajky naší obci předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR panem Miloslavem
Vlčkem se uskuteční 18. prosince 2007 v Praze.

Ze života obyvatel obce Medlovice před 100 lety
Dvacáté století přineslo lidstvu nebývalé tempo rozvoje. V důsledku toho nás dnes vyspělá
věda a technika bohatšího světa zahlcuje ohromným množstvím zboží. Současně ale přináší i
rozpory sociální, náboženské a mocenské. To vše nám denně přináší media doslova v přímém
přenosu.
Z pohledu tohoto světa se nám musí zdát život obyvatel naší malé obce v letech 1900 – 1910
až neskutečně vzdálený.
Jaká tedy byla tato doba, ve které žili naši předkové, obyvatelé Medlovic ?
Čechy a Morava byly v té době součástí Rakouska – Uherska. Císařem byl František Josef I.
Jeho manželka Alžběta Bavorská byla zavražděna 10. 9. 1898 v Ženevě.
Majitelem ivanovického panství, jehož součástí byly i Medlovice, byla Marie Terezie
D´Este a její manžel Ludvík, král bavorský.
Starostou obce byl Provazník František, č. p. 55.
Měna:
Roku 1892 přešla rakouská měna na korunovou.
1 zlatý rakouského čísla = 2 K
Drobné mince byly:
dvacetihaléř zvaný šestka
desetihaléř zvaný pětník
dvouhaléř = 1 krejcar rakouského čísla
haléř
= 1/2 krejcaru rakouského
čísla
Zlatý se udržel v oběhu až do převratu v r. 1918.
Podobu osady Medlovice v prvním desetiletí 20. století popisuje pan nadučitel Knap Josef
v zápisu z porady učitelů 7. 12. 1912.
Osada Medlovice pozůstávala ze dvou částí, oddělených od sebe medlovským potokem.
Stejně jako dnes se nazývaly „Dědina“ a „Trávník“.
V roce 1900 zde bylo 82 domů, z toho 2 neobydleny. Žilo zde 377 osob vyznání římsko –
katolického, řeči české. Z nich bylo 168 mužů a 209 žen. Většina obyvatel se živila zemědělstvím.
Dle soupisu dobytka chovali:
49 koní
870 slepic
155 ks hovězího dobytka
82 hus
53 koz
10 kachen
149 prasat
32 úlů
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V roce 1910 měla obec 86 čísel domovních a 397 obyvatel, z nichž 16, vesměs starších lidí,
neumělo číst ani psát.
Ze stavení bylo 22 domů selských, ostatní byly domy řemeslníků, nádeníků nebo
výměnkářů.
Mimo domy obytné byly v obci dále:
- dvoutřídní obecná škola č. p. 77 postavená v r. 1887
- prostorná kaple
postavená v r. 1899
- mlékárna
č. p. 12 založená v r. 1908
- skladiště hasičského nářadí
- 5 minut za osadou směrem k Ivanovicím mlýn č. p. 59.
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Jak vypadala obec po stránce výstavby, ukazuje ručně kreslený plánek z r. 1912. Uvedeni
jsou majitelé usedlostí.
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V obci bylo zastoupeno 12 řemesel: tesařství, zednictví, tkalcovství, soustružnictví perletě,
obuvnictví, kovářství, truhlářství, řeznictví, krejčovství, pokrývačství, malířství a cukrářství.
V obci byly dále 2 hostince (č. p. 2 a 66) a jeden obchod smíšeným zbožím č. p. 65. Obchod
smíšeným zbožím provozovali i hostinští.
Stavení selská, č. p. 10 – 22 a 47 – 55 pozůstávala ze síně, kuchyně a jednoho nebo dvou
pokojů. Dále zde byly komora a sklep.
V kuchyni stála kachlová kamna, určená na vaření a pečení. Býval zde též kotel, kde se
vařilo pro dobytek nebo vyvařovalo prádlo. Z důvodů zdravotních byly tyto kotle postupně
odstraňovány na vhodné místo na dvoře.
Na dvoře před stájemi bylo hnojiště, dále studna, kůlna pro hospodářské nářadí a jiné
místnosti k různým účelům.
Za dvorem bylo humno, vysázené ovocnými stromy, nejvíce karlátkami, jabloněmi a
hrušněmi. Na humně stál mlat.
„Trávník“ byla zvláštní skupina domů č. p. 23 – 46. Tato obydlí byla značně menší než
selská a pozůstávala ze síně a kuchyně, která sloužila současně za světnici. U stavení byl malý
dvorek. Pro dobytek žádných stájí zde nebylo.
Až v pozdějších letech někteří tito domkaři nakupovali pozemky od upadajících rolníků
a chovali dobytek vepřový i hovězí, pro něž přistavovali chlévy, mlaty a kůlny.
Obdobně i řemeslníci snažili se nabývat pozemky. Téměř všechna stavení včetně selských
byla zbudována z vepřovic. Výjimkou byla budova školní, kaple a stavení č. p. 11. Též sály
v hostinci byly z tvrdého materiálu (z cihel pálených).
Řeč obyvatel neměla svérázného dialektu. Působením školy se blížila řeči spisovné.
Kroj též neměl rázu národního stejnokroje. Oděv byl nošen městský dle panující módy.
Dospívající mladíci nosili při slavnostních příležitostech černý úbor, na hlavě klobouky dle výběru
u kloboučníka. Obuv byla buď nízká pérka nebo vysoká s holínkami. Ženy nosily sukně, sahající až
po kotníky, na hlavě šátek, pod bradu vázaný.
A jaký byl zdejší lid ? Posuďte sami z přísného hodnocení pana řídícího učitele.
Lid zdejší rád naříká na zlé časy, na velké daně, na nepoddajnou, nesvědomitou čeládku, na
nízké ceny plodin, na nehody v domácnosti apod. Dnes naříká, zítra staví na obdiv přepych. V létě
1904 odbývána svatba selská. Ku dopravě hostí do farního chrámu Páně v Ivanovicích bylo
pohotově 20 kočárů. Svatba, spojená s tanečním veselím trvala 2 dni. Pozvaní zúčastnili se jí i
s dítkami školou povinnými. Tři z dívek zúčastnily se i tanečního veselí, mezi nimiž dcera starosty
obce a předsedy místní školní rady.
Lid je celkem šetrný. S penězi nehospodaří prozíravě. Do kaple raději koupí zvony než
harmonium, do školy nic. S dobytkem zachází šetrně. Všedního dne pracuje, v neděli schází se
odpoledne v hostincích, aby se tu pobavil. Nejmilejší zábavou jest mu hra v karty. Hovor vede se
nejvíce o hospodářství. Pro všeobecnost jeví málo vyspělosti ......

Zemědělství
V období let 1900 až 1910 se většina obyvatel obce živila zemědělstvím.
Půda pro polní hospodářství v obci měla 1.800 mír (1 míra = cca 1/5 ha) a platilo se z ní
3.756,76 K přímé daně pozemkové ročně. Katastrem procházelo hojně polních cest a pěšinek.
Na poli se pěstovalo: pšenice, ječmen, žito, oves, kukuřice, cukrovka, brambory, jetel
a pícniny. Chov dobytka hovězího i vepřového byl ve své době na dobré úrovni.
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Jako tažný prostředek sloužili koně nebo krávy. Protože v této době nebyla v obci ještě
zavedena elektřina (elektrárna v Ivanovicích se stavěla až v r. 1913), vyžadovalo zemědělství
mnoho těžké ruční práce. Jedním z mála strojů byl žentour, používaný k mlácení obilí. Pokud nebyl,
muselo se mlátit cepy. Každý člen rodiny měl v hospodářství svoji práci, kterou musel vykonávat,
a to včetně dospívajících školních dětí. Na sezónní polní práce pro ně žádali někteří rodiče i úlevy
z vyučování. Jak pravdivé bylo úsloví „Sedlačina, to je dřina“.
Ani dobrá úroda však nebyla rolníkovi nic platná, pokud dobře neprodal. V letech před
rokem 1900 dostoupil útisk drobného zemědělce při prodeji obilí nejvyššího bodu.
Na trzích okresních měst, které se odbývaly pravidelně jednou týdně, kam byl nucen rolník
výsledek své celoroční práce dovážet, byl odkázán většinou na obchodníky a jejich nakupovače,
kteří ceny úplně ovládli a s prodávajícím si dělali co chtěli. Postup při prodeji byl následující:
Když dojel rolník do města, přivezl jeden pytel na trh jako vzorek, dle něhož se obilí
prodávalo. Cena řídila se dle hektolitrové míry, a proto byl každý povinen vzorkovaný pytel –
říkalo se mu „půlka“ – převážit na městské váze a zaplatit poplatek z místa. Jakmile byla dohodnuta
cena, byl odkázán dodat obilí na sýpku.
Odnášení obilí bývalo velmi namáhavé, obyčejně po několikerém nepohodlném schodišti na
ramenou v pytlech. Když rolník obilí na sýpku odnesl, přišel zřízenec dotyčného kupce, případně on
sám prohlížet obilí. Ve většině případů prohlásil, že není stejné nebo že neodpovídá vzorku na trhu.
Vybral si některý pytel a z posadu mnohdy v druhém patře, ne-li zcela pod střechou, ho musel
prodávající snésti dolů do přízemí aneb průjezdu a zde začalo pověstné „měření půlek“ a zjišťování
váhy, ačkoliv se tak mohlo stát hned při odnášení. Běda, byla-li půlka naměřena více nebo méně –
v obou případech následovala srážka. Po strhnutí značného obnosu z ujednané ceny následovaly
trapné scény. Prodávající dokazoval správné dodání, dostalo se mu ale jen cynického výsměchu
a odpovědi, že když se mu nelíbí, může pytle odnést zpět.
To vše měl kupující předem vypočítáno, neboť věděl, nenechá-li rolník obilí jemu, musí
prodati jinému nakupovači a ten již byl domluven, jak jednat. Nová cena pak byla ještě nižší.
Rolník odnášením pytlů na sýpku zpocený uvažoval, jak se rozhodnout. Mnohdy měl již
několik pytlů vysypáno, a tu byla po něm žádána náhrada, že svým obilím posad kupce zkazil.
I kdyby si pytle odnesl zpět, neměl možnost znovu obilí prodat, neboť bylo již po trhu a on bez
peněz domů přijet nemohl. A peníze nutně potřeboval na nákup pro hospodářství, domácnost nebo
na zaplacení dluhů. Vždyť obyčejně po žních se musel vyrovnávat.
Co tu padlo zlosti a slz. A to se opakovalo rok co rok.
Tak vzešel popud k založení Okresního hospodářského družstva, které započalo obchodní
činnost v r. 1898. Mezi 88 zakládajícími členy medlovské rolníky nenajdete. V roce 1928 jich však
je na členském seznamu dvacet. A to bylo několikrát víc, než měly srovnatelně velké sousední obce.

Škola
V době před 100 lety navštěvovaly děti naší obce školu již v nově postavené budově
č. p. 77, a to společně s dětmi z Rybníčka.
Učilo se ve dvou třídách. Žáci chodili do školy do dovršení 14. roku věku. K tomuto datu
obdrželi hodnocení prospěchu. Učilo a hodnotilo se: mravy, náboženství, čtení, mluvnice, pravopis,
sloh, počty, přírodopis, přírodozpyt, zeměpis, dějepis, psaní, kreslení, zpěv, tělocvik a zevnějšek
písemných prací. Děvčata měla ještě ženské ruční práce.
Ve školním roce 1899/1900 bylo ve školní matrice zapsáno 84 žáků. Z toho:
2 žáci navštěvovali měšťanskou školu v Ivanovicích
1 žák byl přijat do kněžského arcibiskupského semináře v Kroměříži (Dřímal Karel)
2 žáci byli přihlášeni do gymnázia ve Vyškově
1 žák se odstěhoval do Vídně
takže v I. třídě bylo 34 žáků
ve II. třídě bylo 44 žáků.
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V tomto roce učili:
řídící učitel
podučitel
učitelka žen. ruč. prací
náboženství

Macenauer Alois
Horníček Josef
Hlaváčková Růžena
Škrabal Josef, kooperátor z Ivanovic.

Dne 21. 6. 1901 byl nadučitel Alois Macenauer suspendován na základě soudního
vyšetřování. Správu školy předal Josefu Horníčkovi.
Školní budovu, úřední knihy a věci inventární, pomůcky učebné, žákovskou knihovnu
a úřední spisy předal do rukou místní školní rady.
Na místo nadučitele přichází 1. 9. 1902 Knap Josef. Na místě řídícího působil až do r. 1926,
kdy odešel do penze. Mezitím se na místě podučitele vystřídal Sröder Jaroslav a Alois Šimečka
z Olšan.
Místní školní rada bývala 4-členná, tvořená dvěma zástupci z Medlovic a dvěma
z Rybníčka. Ti volili mezi sebou předsedu.
Místní školní rada rozhodovala především o opravách a údržbě školy. Každoročně závěrem
roku schvalovala rozpočet na rok příští. Pro rok 1900 schválila výdaje ve výši 497 K 28 h.
Skutečnost pak byla 505 K 97 h.
V roce 1901 byli v místní školní radě (dvouleté období):
Dřímal Karel
Medlovice 47
předseda
Vymazal Josef
Rybníček
místopředseda
Hladký Tomáš
Medlovice 21
člen
Sedláček František Rybníček
člen
Každá místní školní rada dbala vždy na úsporný rozpočet. Například elektrické osvětlení
bylo zavedeno do školy až v r. 1938, když v obci byla zavedena elektřina již v roce 1913. Na tuto
praxi představitelů obce si pan řídící při psaní kronik často postěžoval.
Podle vzpomínek medlovských občanů, které pan nadučitel Knap učil, byl učitelem velmi
dobrým, ale přísným.
Vždyť opět posuďte sami jeho hodnocení prospěchu žáků v „Kronice školní“:
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Duševní založení:
Ve druhé třídě jsou výborně nadány 2 dívky. Nápadně chatrného nadání jsou 4 chlapci a 5 dívek.
Ostatní jeví duševní schopnosti skoro prostřední. Práce školní s podobným materiálem jest
namáhavá. Duše dítek není lačna po duševní stravě, hledá upoutání jinde .... Nápadně chatrný vjem
jeví se pro obor počtů – pro úsudek.
V některých případech pozorována náchylnost zmocniti se cizího majetku.
Po stránce čistoty jest mnoho doháněti. Málo vyvinutý smysl pro čistotu a pořádek jeví se
charakteristickým pro obyvatele obou obcí.
Kapesníku není u dítek, ani dospělých. Plivátek v domácnosti se neužívá, jest jím celá
podlaha. Pošlá zvířata drobnější se odhazují do potoka.
V 6 případech bylo nutno zakročiti trestně v případě neomluvené docházky proti nedbalým
rodičům.
V knize konferenčních protokolů v roce 1910 se můžeme dočíst až překvapující informaci
z pohledu dnešní doby.
„Žáčky nováčky poučiti jest o tom, jak na záchodě si počínati. V rodinách záchodů není
a žáci nedovedou ho upotřebiti.“ .......
Čistota a hygienické návyky v domácnostech tak přispívaly k roznášení nemocí, na něž
umíraly jak děti, tak i dospělí. Častou epidemií v této době byly osýpky, neštovice, záškrt, černý
kašel, ale i TBC.

Další události z té doby:
- V roce 1900 byl založen pro povznesení vzdělání čtenářský spolek „Palacký“. Činnost spočívala
v půjčování knih, odebírání časopisů a pořádání divadelních představení.
- Dne 14. 7. 1900 byl zakončen školní rok 1899/199 slavnými službami Božími v Ivanovicích n/H.
Zakončením školního roku oslaveno zároveň 70. narozeniny Jeho Výsosti Císaře Pána Franze
Josefa.
- Z konferenčních protokolů:
1. 9. 1902 Trestání žáků není dovoleno (tělesné). Doporučováno – býti po škole –
za jednu poznámku 1/4 hodiny.
- 1904 – náboženství učí d. p. Jindřich Ptašinský
- 1905 – náboženství učí d. p. Jan Dostál, kooperátor z Ivanovic
- Vyučování přerušeno ve dnech 5. – 28. 12. 1905 z důvodu osypek
- 1905 – čtyři žáci trvale chorobní černým kašlem
- 1904 – učitel Josef Horníček maluje divadelní oponu
- 6. 2. 1908 – žáci píší do sešitů i doma zhotovených
- 17. 9. 1908 – přípis škole o poučení o severoamerickém padlí angreštovém a jeho potírání
- 18. 10. 1908 se světil rozšířený a opravený hřbitov
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- 1908 – založena mlékárna Medlovice
- 1900 – hospodský na č. p. 2 se jmenoval Jan Řezáč. Ten později prodal hospodu Augustinu
Oulehlovi
- 15. 5. 1904 – konána slavnost svěcení dvou nových zvonů, pořízených nákladem 800 K.
- Školní rok 1907/1908 – členy místní školní rady jsou Jakub Havlík – předseda a Štěpán Kavečka.
- 7. 4. 1909 – sázeny na obecních pozemcích naproti splavu ovocné stromy
- 9. 5. 1909 – zřízen v místě dobrovolný sbor hasičů
- 16. 9. 1909 – školou povinných je 106 žáků
- Sčítání lidu
K 31. 12. 1910 je 86 čísel popisných a 397 obyvatel.
- 1. 12. 1910 – knihovna nezahájena pro epidemii, řádící mezi školní mládeží.
Krátké vzpomínání je doplněno několika fotografiemi. Nejsou z roku 1900, ale z doby
o několik desítek let pozdější. Patří mezi nejstarší, které se nachází v obecním archivu. I tak ale
dokreslují podobu obce před 100 lety.
Literatura:
Kronika obce Medlovice
Kronika školní Medlovice
Konferenční protokoly
Archiválie z počátku 20. století

Z archivních materiálů vybral
Ing. František BEDNÁŘ
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Teploty o Vánocích

ráno

poledne

večer

24. 12. 2003
31. 12. 2003

- 7°C
2°C

- 4°C
2°C

24. 12. 2004
31. 12. 2004

3°C
1°C

7°C
3°C

5°C
2°C

24. 12. 2005
31. 12. 2005

2°C
- 8°C

3°C
- 2°C

1°C
- 2°C

24. 12. 2006
31. 12. 2006

2°C
- 1°C

10°C
2°C

3°C
1°C

bez sněhu
bez sněhu
bez sněhu
bez sněhu
bez sněhu
sníh (25 cm)
bez sněhu
bez sněhu

Zaznamenal: Bohuslav Klemsa

Poděkování
Obecní úřad Medlovice děkuje všem firmám a občanům, kteří přispívají na pořádání
sportovních, kulturních a ostatních akcí finančními příspěvky a věcnými dary.
Nejvýznamnější sponzoři:

KOBA Production
Mlýn Herold
SPECTRUM s. r. o.
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Poznámky:
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Poznámky:
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