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OHLÉDNUTÍ ZA LOŇSKÝM ROKEM
Vážení občané,
dovolte mi krátce zhodnotit práci obecního zastupitelstva Medlovice v části roku 2005. Plán
akcí, které se měly provádět, nám narušily dvě skutečnosti, a to nepředpokládaná adaptace prostor
bývalé hasičské zbrojnice na prodejnu potravin a provedení nového přívodního koryta k místnímu
rybníku. Tyto akce si vyžádaly částku cca 500 tis. Kč, ale bylo nutné je provést. Do konce
volebního období se podařilo vybudovat chodník u památníku padlých a opravit cestu u cvičáku.
Nebyla provedena oprava chodníku v dolní části obce z důvodu posunutí opravy cesty od bývalého
mlýna přes vesnici. Nepodařila se v letošním roce návštěva v družební obci Medlovice u Uherského
Hradiště, a to z důvodu stejného termínu akcí.
V měsíci říjnu proběhly volby do obecního zastupitelstva. Jelikož většina členů stávajícího
zastupitelstva již dále nekandidovala, dovolte, abych všem členům bývalého zastupitelstva touto
cestou poděkoval za práci v minulých čtyřech letech, kterou vykonali pro naši obec. Novým
členům, kteří byli zvoleni, přeji, aby se jim práce dařila ku prospěchu obce.
Vážení občané, Vám všem přeji krásné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví, štěstí
a spokojenosti v novém roce 2007.

Vojtěch Procházka

4

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři zpravodaje,
tak jak se stalo zvykem vydávat obecní zpravodaj, který letos vychází již jako čtvrté vydání,
tak je mojí milou povinností napsat úvod zpravodaje, který ukončuje jedno volební období a měl by
nastínit plány nového, Vámi zvoleného zastupitelstva.
Práce předchozích zastupitelstev byly vždy zaměřeny na budování a vylepšování obce, tak i
toto nově Vámi zvolené zastupitelstvo bude usilovat o budování a zlepšování životních podmínek
v obci, aby bydlení v obci bylo důstojné a aby se občané nemuseli za svoji obec stydět. Je třeba
vynaložit hodně úsilí ke splnění plánovaných úkolů. Některé budou na delší období, ale věříme, že
po nás budou pokračovat další zastupitelstva v započatých úkolech.
V nejbližším období chceme opravit víceúčelovou budovu. Pod tímto názvem se pro potřeby
projektu skrývá obecní úřad, pohostinství, kulturní dům a byt. Současně k této budově plánujeme
vybudování centra pro pořádání kulturních akcí v letním období tak, aby vše navazovalo na přilehlý
park a sportoviště.
Současně zjišťujeme podmínky pro vytvoření stavebních míst pro rodinné domy. Jelikož
z tohoto důvodu pravděpodobně dojde ke zvýšení počtu obyvatel, je nutné zajistit v obci kulturní
a sportovní vyžití. Dále je nutné udržet provoz mateřské školy, na to navazuje perspektiva pro
provoz obchodu, pohostinství a různých drobných řemeslných služeb.
Po jednání v listopadu se Správou silnic budeme usilovat v nejbližších dvou letech o opravu
komunikace přes obec, v příštím roce se bude připravovat projekt. V návaznosti na opravu vozovky
pak bude vybudován chodník, který bude navazovat na chodník u č. p. 55 a měl by končit až na
zastávce u sušky.
Budeme se zabývat možností investic do opravy obecních domů, hlavně pak č. p. 55.
Dále plánujeme dokončit opravu střechy kaple nad hlavní chrámovou lodí – na tuto akci se počítá
s rozpočtem do 700.000,- Kč.
V současné době jsme dojednali s Zemědělskou a vodohospodářskou správou dokončení
úprav potoka ve strži. V dalším jednání s touto institucí se musíme zaměřit na vyčistění koryta
potoka a zajištění mostu za č. p. 55.
Letos jsme od Tělocvičné jednoty Sokol Medlovice zakoupili celý pozemek cvičáku za
účelem vybudování víceúčelového hřiště - v letním období na odbíjenou a košíkovou, v zimním
období kluziště. V zadní části, kde je stín stromů, bude dětský a odpočinkový koutek. Samozřejmě
nesmíme zapomínat na děti ve školách i v mateřské škole a občany obce, na jejich sportovní,
kulturní vyžití, ale i oddychové zázemí.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem poděkoval, jménem svým a všech zastupitelů, za
důvěru, kterou jste nám vyslovili ve volbách do obecního zastupitelstva, které si velmi vážíme
a myslím, že všichni se budeme maximálně snažit pracovat pro rozvoj obce.
Jelikož se blíží doba vánoc, které jsme v sobotu 9. prosince zahájili rozsvícením vánočního
stromu za Vaší hojné účasti i přes nepřízeň počasí, dovolte mi, abych Vám jménem svým a všech
zastupitelů, popřál šťastné a veselé vánoce, hodně dárků, štěstí a zdraví v novém roce 2007, ať se
Vám daří v osobním i rodinném životě a splní se Vám všechna přání.
Bohuslav Klemsa , starosta obce
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Informace obecního úřadu
Nově zvolené 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

517 365 390
602 303 195
medlovice@seznam.cz
517 365 505
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.
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Společenská kronika
období prosinec 2005 – prosinec 2006
Narozené děti

Zedníček Pavel
Oháňka Tomáš

3. 4. 2006
9. 5. 2006

Opustily nás navždy

Pekaříková Marie
Slavíčková Marie
Dobešová Ludmila

7. 1. 2006
29. 3. 2006
25. 9. 2006

Dožili se významných životních jubileí

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

80 let
80 let
80 let
81 let
82 let
83 let
84 let
85 let
87 let
89 let
91 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

323

z toho:

muži

156

ženy

167

děti do 15 let

59

počet čísel popisných

131

občané v domovech důchodců
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Veřejně prospěšné práce

V letošním roce došlo ke změně v organizování veřejně prospěšných prací.
Na údržbu a sečení zeleně byla přijata přes Úřad práce p. Eva Lejsková.
Další pracovníci na údržbu životního prostředí p. Zlámal Josef a p. Lejsek Dalibor pracovali
jako brigádníci.
Způsob, jakým budou tyto práce zajišťovány v příštím roce, se projedná až Úřad práce
stanoví podmínky pro zajištění těchto prací pro obecní úřady, hlavně po finanční stránce, aby
zastupitelstvo mohlo posoudit tyto práce i z hlediska ekonomického a mohlo rozhodnout, jakým
způsobem se budou tyto práce organizovat.
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HOSPODAŘENÍ OBCE MEDLOVICE ZA ROK 2005
Příjmy za rok 2005
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

2.265.485,00 Kč
453.393,00 Kč
65.944,00 Kč
24.876,00 Kč
506.442,00 Kč
814.447,00 Kč
2.479,00 Kč
90.324,00 Kč
4.250,00 Kč
2.400,00 Kč
600,00 Kč
300.330,00 Kč

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 velikonoční zábavy
3421 2321 přijaté dary na dětský den – Necky-lodě, Mlýn Herold
3632
hřbitovní poplatky
3722 2111 pronájem popelnic z Respona
4318 2321 přijaté neinvestiční dary – na pečovatelskou službu
6310
příjmy z finančních operací (úroky, dividendy)

180.724,63 Kč

Kapitálové příjmy
v tom:
3421 3121 přijatý dar na investice (oplocení fotbalového hřiště)
od Nadace Duhová energie

80.000,00 Kč

Přijaté dotace
v tom:
4112
4116
4121
4131
4222

124.350,00 Kč
2.334,00 Kč
495,00 Kč
1.650,00 Kč
5.645,00 Kč
5.000,00 Kč
983,00 Kč
1.078,00 Kč
25.397,00 Kč
13.792,63 Kč

80.000,00 Kč
548.926,50 Kč

dotace na činnost OÚ a MŠ
dotace na veřejně prospěšné práce
neinvestiční dotace od obce Rybníček na provoz MŠ
převod z vlastních fondů hospodářské činnosti
investiční dotace od kraje-koncept územního plánu obce,
víceúčelové hřiště

Příjmy celkem

31.200,00 Kč
159.816,00 Kč
30.000,00 Kč
155.910,50 Kč
172.000,00 Kč
3.075.136,13 Kč
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Výdaje za rok 2005
1014
2212
2219
2221
2321
2339
3111
3113
3314
3341
3392
3399
3412
3421
3429
3612
3619
3631
3635
3639
3721
3722
3745
4318
4319
4329
5512
6112
6171
6310
6402

deratizace kanalizační sítě obce
5.712,00 Kč
silnice – odhrnování sněhu
3.273,00 Kč
chodníky – oprava chodníků-k památníku,u parku,před domem č.11
14.473,00 Kč
provoz veř. silniční dopravy-dopravní obslužnost, úklid zastávek
30.758,00 Kč
odpadní vody – rozbory odpadních vod, majetková a prov.evidence
kanalizace,kanalizační řád pro stokovou síť obce,oprava kanal.vpusti 28.091,50 Kč
záležitosti vodních toků a vodohosp.děl-čistění přítokového koryta
do rybníka, násada ryb
113.275,00 Kč
předškolní zařízení – MŠ – dotace od obce,obce Rybníček,opravy
198.147,00 Kč
základní školy – Ivanovice na Hané, Švábenice, Vyškov
211.374,00 Kč
knihovna – nákup knih, odměna knihovník, opravy, vybavení
34.314,00 Kč
rozhlas a televize – koncesionářské poplatky, OSA
1.396,00 Kč
zájmová činnost v kultuře – kulturní dům, opravy,odměny,energie
133.401,80 Kč
ostatní záležitosti kultury–beseda s důchodci,jubilea,velik.záb., družba 40.651,00 Kč
sportovní zařízení v majetku obce - víceúčelové hřiště
249.973,00 Kč
volný čas dětí a mládeže – oplocení fotb.hřiště, sítě, dětský den,
mikulášská nadílka
111.146,00 Kč
ost. zájmová činnost a rekreace – příspěvek dětem na letní tábor
1.500,00 Kč
bytové hospodářství–materiál na opravy,elektřina-chodby bytové domy 6.031,00 Kč
půjčky z Fondu rozvoje bydlení občanům
105.000,00 Kč
veřejné osvětlení – elektřina, materiál na opravy, opravy VO
49.613,00 Kč
územní plánování – koncept územního plánu obce
82.000,00 Kč
komunální služby a územní rozvoj – pracovníci VPP, odvoz kontejnerů,
zemní práce, nafta do multikáry, koupě domu č.22,znalecké posudky na
pozemky, bourání domu č.22, oprava zídky za domem č.22
330.537,00 Kč
sběr a svoz nebezpečných odpadů
8.673,00 Kč
sběr a svoz komunálních odpadů, sběrný dvůr Ivanovice na Hané
120.460,80 Kč
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – mulčovací sada,oprava sekačky,
křovinořezu, PHM, záloha na novou sekačku Viking
40.226,00 Kč
ost. sociální péče a pomoc starým občanům-dovoz obědů
2.390,00 Kč
sociální péče a pomoc zdr.postiženým–pečovatelská služba,ZORA
40.229,00 Kč
sociální péče a pomoc dětem a mládeži - Asociace Paprsek
500,00 Kč
požární ochrana – služby v oblasti požární ochrany
2.000,00 Kč
zastupitelstva obcí – odměny, cestovné, pohoštění
322.134,00 Kč
činnost místní správy –nákup majetku,energie,služby, pojistné, opravy,
materiál, plat zaměstnanců,telefony,právní služby
536.952,40 Kč
finanční operace – poplatky za vedení účtů – KB, ČS, FRB,
úroky z úvěru
27.250,07 Kč
finanční vypořádání minulých let – vratky za volby 2004
1.341,40 Kč

Výdaje celkem

2.852.822,97 Kč

Příjmy celkem – po konsolidaci
Výdaje celkem – po konsolidaci

3.075.136,13 Kč
2.852.822,97 Kč

Rozdíl

+ 222.313,16 Kč
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Stav na účtech k 31. 12. 2005
Komerční banka – podle výpisu
Česká spořitelna
HYPO – stavební spořitelna
Fond rozvoje bydlení

488.637,05 Kč
1.956,84 Kč
0,00 Kč
97.745,13 Kč

Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2005 celkem

588.339,02 Kč

Závazky k 31. 12. 2005:
- půjčka na Fond rozvoje bydlení
300.000,00 Kč
- mzdy za prosinec 2005
65.990,00 Kč
- úvěr u Komerční banky
227.276,00 Kč
___________________________________________________________________
Závazky celkem

593.266,00 Kč

Pohledávky k 31. 12. 2005:
- zálohové faktury Jm Plynárenská
- zálohové faktury Jm Energetika
- zálohové faktury Jm Energetika – společné prostory domu č. 11
- zálohy za předplatné OÚ – Sbírky zákonů, Finanční zpravodaj,
Věstník právních předpisů JmK
poplatky za odpad na r. 2002 - 2005
Pohledávky OÚ – rozpočtové - celkem

86.700,00 Kč
14.360,00 Kč
1.680,00 Kč
11.932,00 Kč
4.520,00 Kč
119.192,00 Kč

Pohledávky k 31. 12. 2005 – Fond rozvoje bydlení:
- půjčky občanům z Fondu rozvoje bydlení
z toho splátky půjček
splátky úroků

214.417,00 Kč
11.071,61 Kč

Pohledávky –Fond rozvoje bydlení - celkem

225.488,61 Kč

Pohledávky k 31. 12. 2005 – Vedlejší hospodářská činnost
stočné na r. 2002 - 2005
nájemné za byty

665,00 Kč
5.306,00 Kč

Pohledávky – Vedlejší hospodářská činnost - celkem

5.971,00 Kč

___________________________________________________________________

Pohledávky obce k 31. 12. 2005 celkem

350.651,61 Kč
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Vedlejší hospodářská činnost za rok 2005
Příjmy VHČ:
Nájem z obecních pozemků
41.238,00 Kč
Stočné
13.515,00 Kč
Nájem byt, sál, pohostinství KD
50.750,50 Kč
Nájem z bytů domů č. 11 a 55
117.840,00 Kč
Nájem skladu materiálu
2.000,00 Kč
Pronájem popelnic k bytu
360,00 Kč
Prodej obecních pozemků
89.420,00 Kč
__________________________________________________________________
Příjmy VHČ celkem

315.123,50 Kč

Výdaje VHČ:
Opravy a údržba byt domu č. 55-výměna dveří, ohřívače
18.395,80 Kč
Služby – čistění kanalizace-dům 55, zateplení stěn domu 11,
praní ubrusů z akcí v KD
28.345,00 Kč
__________________________________________________________________
Výdaje VHČ celkem

46.740,80 Kč

Příjmy VHČ celkem
Výdaje VHČ celkem

315.123,50 Kč
46.740,80 Kč

Rozdíl - zisk

+ 268.382,70 Kč

Příspěvková organizace – Mateřská škola Medlovice
hospodaření za rok 2005
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 2005 činila dotace
od obce Medlovice 155.000,- Kč, od obce Rybníček 30.000,- Kč a obec Medlovice provedla drobné
opravy ve výši 13.147,- Kč.
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2005 byl 31.926,81 Kč.
Zastupitelstvo obce Medlovice schválilo na svém zasedání dne 8. 3. 2006 návrh na rozdělení
hospodářského výsledku Mateřské školy Medlovice za rok 2005:
- vyrovnání ztráty za rok 2004
- převedení do rezervního fondu

14.816,16 Kč
17.110,65 Kč.
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ve dnech 2. a 3. června 2006 proběhly v České republice volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR.
Výsledky voleb v naší obci:
počet oprávněných voličů
počet odevzdaných hlasů
počet platných hlasů

247
170
169

volební účast

69 %

Hlasy pro strany:
Strana zdravého rozumu
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
SNK – Evropští demokraté
Strana zelených
Komunistická strana Čech a Moravy
Koalice pro ČR
KDU – ČSL

1 hlas
21 hlasů
99 hlasů
1 hlas
2 hlasy
32 hlasů
1 hlas
12 hlasů

0,6 %
12,4 %
58,6 %
0,6 %
1,2 %
18,9 %
0,6 %
7,1 %

Volební komise:
předseda
místopředseda
členové

zapisovatel

Doležel Stanislav (KSČM)
Horáková Ludmila (KDU – ČSL)
Šťastná Vlasta (ČSSD)
Bujková Miroslava
Judásková Jarmila
Klemsa Bohuslav
Kavečková Hana
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KOMUNÁLNÍ VOLBY
Ve dnech 20. a 21. října 2006 proběhly v České republice volby do zastupitelstev obcí.
V naší obci se voleb účastnily dvě volební strany:
1. Sdružení nezávislých kandidátů
2. Česká strana sociálně demokratická
Výsledky voleb v naší obci
počet oprávněných voličů
počet vydaných úředních obálek
počet platných hlasů

247
166
1101

volební účast

67 %

Sdružení nezávislých kandidátů
1. Bohuslav Klemsa
2. Štěpán Kavečka
3. Hana Vymazalová
4. Eva Plotěná
5. Jiří Suchomel
6. Ing. Jana Dvořáková
7. Pavel Procházka
8. Josef Navrátil
9. Miroslava Bujková

104 hlasů
86 hlasů
111 hlasů
114 hlasů
80 hlasů
109 hlasů
53 hlasů
23 hlasů
32 hlasů

zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel

88 hlasů
63 hlasů
44 hlasů
77 hlasů
30 hlasů
40 hlasů
47 hlasů

zastupitel

zastupitel

Česká strana sociálně demokratická
1. Jaroslav Petlach
2. Roman Klvač
3. Eva Lejsková
4. Josef Zlámal
5. Milan Morvay
6. Dalibor Lejsek
7. Ivo Matějek

zastupitel

Volební komise:
předseda
místopředseda
členové
zapisovatel

Ing. Bednář František
Kavečka Lukáš (Sdružení nezávislých kandidátů)
Šťastná Vlasta (ČSSD)
Judásková Jarmila
Dřímalová Marie
Kavečková Hana
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SVAZEK OBCÍ IVANOVICKÁ BRÁNA
Mikroregion by měl zajišťovat financování projektů většího rozsahu na zásadách většího
počtu obyvatel, potřebných například při budování čističek odpadních vod a odkanalizování obcí.
V současné době zajistil svazek obcí značení cyklostezek a informační tabule, které jsou
rozmístěny po hranicích regionu a v každé obci.
Příspěvek obce Medlovice v roce 2006 činil 14.170,- Kč.
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ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE
S mateřskou školou se dítě poprvé setkává při zápisu dětí, a to se zpravidla děje v jarních
měsících. Proto by rodiče, kteří chtějí, aby jejich dítě od 1. září školu navštěvovalo, měli se svým
dítětem již v tomto období školu navštívit. Mateřská škola je určena zpravidla dětem ve věku od tří
do šesti let. Dle individuálních potřeb rodičů a aktuální možnosti školy lze k pravidelné docházce
zařadit i dítě před dovršením třetího roku věku.
Se začátkem školního roku přicházejí do mateřské školy nováčci. Někteří tuto změnu snášejí
snadno, jiným přináší adaptace na nové prostředí problémy. Každé dítě má svou jedinečnou
psychickou výbavu, temperament, který určuje, jak bude reagovat na nové, pro něj nezvyklé
situace, prostředí, kolektiv dětí a dospělých.
Všechny činnosti dětí probíhají formou hry, která je základní typickou činností dítěte
v předškolním věku. Dítě v ní získává nové poznatky, ověřuje si již vlastní znalosti. Právem je po
takové činnosti unavené a vyčerpané, stejně jako dospělý člověk po vykonané práci. Dovolte mi,
abych Vás vážení spoluobčané, alespoň stručně s „prací“ dětí během celého školního roku
seznámila.
V podzimních měsících, kdy školní rok začíná, se děti seznamují s prostředím školy,
kolektivem dětí a zaměstnanců. Společně si vytváříme vzájemná pravidla dohody a pohody pro
pobyt dětí v MŠ, a ta se snažíme po celý rok dodržovat (piktogramy). Pozorujeme přírodu, pro
podzim charakteristické dozrávání ovoce a dalších plodů, opadávání listí – které děti sbírají a dále
nám slouží jako výtvarný a pracovní materiál. Učíme se básně, říkadla a písně s danou tématikou.
Pozorujeme počasí, práci na polích a zahradách atd.
Příchod zimy nás inspiruje k další práci. Připravujeme se na mikulášskou a vánoční nadílku,
vyrábíme dárky a přání pro své blízké. Učíme se tanečky, hudebně – pohybová vystoupení na
vánoční besídku. Sněhové nadílky využíváme k jízdě na lopatkách, stavění sněhuláků, klouzaček,
koulování apod. V tomto období nezapomínáme také na zvířata. Nekrmíme jen ptáky v krmítku, ale
také muflony ve zdejší oboře. Se zimou se loučíme maškarním karnevalem.
S jarem jako by se v nás rozproudila nová míza. Děti velmi intenzivně a citlivě prožívají
všechny změny. Příroda a s ní nové náměty nám dávají možnosti pro další činnosti. Děláme pokusy
s rychlením větviček, necháváme klíčit semínka, pozorujeme záhony, stromy a celou přírodu (vliv
slunce a světla na vše živé). Motivují nás také svátky jara – Velikonoce a Svátek matek.
Letní měsíce už převážně trávíme v prostorách školní zahrady, která je vhodně a bezpečně
upravena pro pobyt dětí. Nachází se tady prolézačky, houpačky, lavičky, pergola, která je v horkých
dnech zastíněna pro klidové činnosti dětí, stejně jako pískoviště. K osvěžení, hrám s vodou a
koupání slouží také bazének.
K celoroční práci s dětmi náleží i logopedická péče pro děti s nesprávnou výslovností,
předplavecký výcvik, který je pořádán pro předškolní děti v Aquaparku ve Vyškově. Jezdíme na
divadelní představení, a to dvě představení shlédneme v divadle Radost v Brně a dvě v Sokolském
domě ve Vyškově. Děti mají možnost každý pátek navštěvovat kroužek hry na zobcovou flétnu
v MŠ. Součástí naší práce je také příprava besídek (vánoční, Svátek matek), kulturní vystoupení na
besedě s důchodci a závěrečné zahradní slavnosti na ukončení školního roku. Rovněž maškarní
karneval a výlet do ZOO se těší u dětí velké oblibě.
Rozmanitostí práce s dětmi směřujeme k jejich všestrannému rozvoji, samozřejmě
s přihlédnutím k individuálním potřebám a schopnostem jednotlivých dětí. V naší škole se snažíme
dát dítěti pocit bezpečí a sounáležitosti tak, aby se na nás s důvěrou obracelo, časem se k nám
vracelo a v budoucnu snad s láskou na pobyt v mateřské škole vzpomínalo.
Hana Brázdilová
ředitelka MŠ Medlovice
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Co na to říkáte ?
Vážení občané Medlovic,
obracíme se na Vás prostřednictvím dnešního „Zpravodaje“, neboť bychom chtěli znát Váš
názor, Vaše stanovisko či rozhodnutí – a to k myšlence, která mezi námi již nějakou dobu je, ale
veřejně jsme o ní ještě nikdy nemluvili.
O co jde ? Nebojte se. Nechceme, abyste s námi řešili financování potřebných nákladů obce,
nebo řešili problémy, které patří do rozhodování obecního zastupitelstva.
Jde totiž o „medlovské hody“. Přesněji řečeno o termín pořádání těchto hodů.
V čem je problém ? Podle dosavadní tradice se vztahuje termín pořádání medlovských hodů
k svátku sv. Ondřeje, to je 30. listopadu. Jelikož k sv. Ondřeji je vysvěcen kostel v Ivanovicích na
Hané, kde byl skoro vždy pro Medlovice farní úřad, slavily i Medlovice hody spolu s ivanovskými
na sv. Ondřeje. Kostel v Ivanovicích na Hané má také mnohem delší historii než naše medlovská
kaple. Ta byla postavena na samém konci 19. století a zasvěcena sv. Františkovi z Assisi. Termín
medlovských hodů se však tímto nezměnil.
Na tento rozpor upozornil při mši svaté v medlovské kapli i současný pan farář Krejsa
z Ivanovic na Hané. Tak se začala šířit myšlenka přesunout medlovské hody na termín kolem
4. října, kdy je svátek sv. Františka.
Změna termínu by přinesla:
1. respektování historické skutečnosti, tj. vysvěcení medlovské kaple na sv. Františka z Assisi
2. pořádání hodů počátkem října by se konalo v mnohem příznivějším počasí, než jaké bývá
počátkem prosince.
To by dalo šanci nejen pořadatelům hodů, ale i četným návštěvníkům medlovských příbuzenstev.
Jsme toho názoru, že tuto změnu by měla přijmout a schválit většina občanů obce.
Proto se na Vás obracíme s otázkou:
Budeme hody v r. 2007 konat počátkem října nebo zůstaneme u dosavadního termínu
počátkem prosince ?
Dejte nám vědět jakkoliv se rozhodnete. Buď ústně kterémukoliv členu zastupitelstva, nebo
písemně stručnou formou, například:
– souhlasím, aby se hody konaly v říjnu nebo
- souhlasím, aby se hody konaly v prosinci.
Můžete použít i přiložený ústřižek.
Vaše názory v zastupitelstvu projednáme a výsledek způsobem obvyklým všem občanům
sdělíme.
za kulturní a sociální komisi OÚ Medlovice
Eva Plotěná
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Z obecních kronik
Historie medlovské kaple
Většina obyvatel obce má dosud v paměti oslavy 100 let vybudování medlovské kaple.
Události, které stavbě předcházely, byly však již zapomenuty. Znovu však před námi ožívají díky
kronikářům a kronikám uložených ve státních archivech. Jak tomu tehdy bylo ?
Kaplička
Současná kaple, stojící na kopečku naproti školní budovy, byla postavena v r. 1899. Není
však první, která v Medlovicích stojí. Předtím stávala kaplička v zatáčce cesty u p. p. 55. Kdy tato
byla postavena, nám není dosud známo. Není vyloučeno, že k určení tohoto data by mohl napovídat
nápis na zvonu – umíráčku. Jsou na něm reliefy sv. Jiří a sv. Rodina. Dále latinský nápis „In
honorem St. Jesus, Maria, Joseph et S. Georgii“ a 1773. Mohl by tedy datum zhotovení zvonu
přibližně určovat datum postavení této kapličky, která byla zasvěcena dle „Vlastivědy moravské“
sv. Františkovi Serafínskému.
Roku 1887 byla uspořádána sbírka na zbudování nového oltáře do této kapličky. Oltář
zhotovil pan N. Klíč z Nového Rusínova. Byl vysvěcen na den sv. Františka 4. října 1887. Před mší
sv. ubíral se průvod naproti kněžím ke kříži u mlýna. Před mší sv. vylíčil důstojný pan farář
z Ivanovic David Kubíček dějiny zdejší kapličky, načež posvěcen oltář a sloužena zpívaná mše sv.
V knize „Kostelní topografie na Moravě“, P. Gregor Volný, Dr Brno 1857 je zápis. „Kaple
sv. Františka v Medlovicích vystavěna obcí, 1 oltář vedle věžičky, v ní zvon o váze 1,5 centu, mešní
roucha. 2x v roce se slouží mše.“
Využívání kapličky bylo však určitě častější, neboť od 1. 1. 1771 se začalo pohřbívat na
medlovském hřbitově. Do této doby to bylo v Ivanovicích nebo v Hošticích.
V roce 1898 byla kaplička již tak sešlá, že se k církevním obřadům nehodila. Oprava
mokrého zdiva by si vyžádala velkých nákladů. Odtud vzešla od obyvatel obce myšlenka postavit
kapli novou z dobrovolných milodarů.
Kaple
Plány na novou kapli zhotovil 22. 1. 1899 stavitel Ludvík Sochor z Ivanovic, který také
kapli stavěl. Celkový rozpočet na kapli činil 2.965,91 zlatých v.č.
Občané upsali přes 900 zlatých. Nejvíce pan Kavečka Martin, výměnkář č. p. 19,
p. děkan Kubíček přislíbil 300 zlatých, po zemřelém Fr. Uhlířovi poručená suma 250 zlatých,
k tomu nájem z honitby 70 zlatých.
Rolníci se zavázali materiál zdarma voziti, zedníci stavbu až po střechu zdarma postaviti.
Tesaři pracovali za ½ plat. Pokrývač Jakob Beneš zavázal se celou kapli pokryvačskou prací
zdarma vykonat. I nádeníci pracovali zdarma. Stavební místo poskytl za velmi malou náhradu
p. nadučitel Alois Macenauer.
Dne 21. února 1899 byla za dobrý úmysl obce Medlovice sloužena mše sv. ve staré kapličce.
Dne 22. února 1899 byla sloužena poslední mše sv. k devíti kůrům andělským za zemřelé
dítě II. radního pana Františka Provazníka.
Obě mše sloužil důst. pán kaplan Ant. Stoklásek. Po mši sv. vyzdvihl z oltáře sv. ostatky,
celý oltář se uklidil a ihned se započalo s bouráním kapličky. Téhož dne se započaly kopat základy
k nové kapli. V pátek 24. února 1899 byl položen a posvěcen d. p. děkanem Davidem Kubíčkem
základní kámen. Přítomen byl i ředitel velkostatku ivanovického pan Krolop, který oznámil, že Její
Císařská Výsost Paní Arcivévodkyně Alžběta Uherská – Rakouská, manželka císaře Františka
Josefa I., darovala na kapli 300 zlatých (po přímluvě p. Krolopa).
Dne 17. března 1899 byli zedníci „po rovnost“ hotovi. Po dlouhé době vyřizování
v pozemkové knize ustanovil d. p. děkan svěcení na den 19. 11. 1899. V tento den bylo velmi pěkné
počasí, takže přišlo i z okolí velmi mnoho lidu.
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Průvodem se šlo od staré kapličky k nové kapli i s hudbou. Do kaple darovali 2 velké obrazy
pan Martin Kavečka a paní Josefa Poláchová.
Pro velké množství lidu musel p. kaplan Josef Škrabal z Ivanovic kázat venku.
Dne 5. května 1904 se konala slavnost svěcení dvou nových zvonů, pořízených nákladem
800 k. Zvony však na kostele dlouho nebyly. K účelům válečným byly v květnu 1917 dva zvony
o váze 3 q odebrány. Na věži zůstal jen umíráček. Přihlíželi tomu všichni občané.
V květnu 1929 byly zakoupeny nové dva zvony od firmy Manoušek z Brna. Menší 125 kg
měl nápis „Co válka vzala, to láska dobrodinců z Medlovic věnovala“. Na druhé straně obraz sv.
rodiny. Druhý zvon, větší o váze 240 kg měl nápis „Věnováno od dobrodinců z Medlovic 1929 –
Svatý Václave, nedej zahynouti nám i budoucím“. Reliéfní obrazy sv. J. Nepomuckého a sv.
Václava. Zvony byly svěceny kněžími z Ivanovic 14. 7. 1929.
Ani těmto zvonům nebylo dáno dlouhého trvání. Znovu pro účely válečné byly z kostela
odebrány v době 2. světové války za německé okupace. Na kostele zůstal jen zvon – umíráček.
Medlovští občané si tak již potřetí mohou položit otázku: Dočká se kaple opět někdy nových
zvonů ?
Z větších stavebních akcí na kapli je nutno zaznamenat:
V r. 1934 byla nákladem Jakuba Havlíka opravena kaple, pořízen hromosvod a na věži
umístěny hodiny. Vše nákladem 12.832 Kč.
V roce 1947-48 byla provedena sbírka na přístavbu sakristie. Sbírka vynesla 9.230 Kč,
ostatní uhradil farní úřad.
Oprava většího rozsahu čeká naši kapli i v současné době. Více než stoleté krovy již
dosloužily a je třeba je vyměnit. Oprava je rozdělena do dvou částí. První část, zahrnující opravu
věže, by měla být provedena ještě v r. 2006 v rozsahu cca 80.000 Kč. Následně by měla být
opravena i střecha nad chrámovou lodí. Kaple je v majetku obce, takže i veškeré opravy jsou
hrazeny z jejího rozpočtu, případně státních dotací.
Z archivních materiálů vybral
Ing. František Bednář
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BESEDA SE SENIORY
Tak jako každoročně se konala beseda se seniory obce v kulturním domě v Medlovicích
dne 21. ledna 2006 ve 14.00 hodin.
Obecní úřad a jeho zastupitelstvo nezapomíná na své občany v důchodovém věku
a každoročně pořádá posezení, na kterém jsou seznámeni s činností zastupitelstva a je jim
odpovězeno na jejich dotazy.
V letošním roce vystoupily děti z Mateřské školy s pásmem vystoupení, které nacvičily pod
vedením paní ředitelky a paní učitelky.
K příjemnému posezení zahrála hudba p. Pavla Čecha z Vyškova. Bylo podáno malé
pohoštění (párek, zákusek, pivo, limo, víno).
Akce byla zdařilá, účastníci ji kladně hodnotili. Z těchto akcí jsou pořízeny fotografie, které
jsou pro seniory na památku zdarma dle jejich výběru.
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ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
V letošním roce ukončíme práce na zhotovení územního plánu obce jeho schválením.
Územní plán se skládá ze tří částí. V roce 2004 bylo u Městského úřadu ve Vyškově na
odboru územního plánování požádáno o pořízení územního plánu, v roce 2005 po projednání
připomínek byl schválen koncept územního plánu.
V letošním roce byl 6. 9. 2006 projednán návrh územního plánu za účasti p. Ing. arch.
Horákové, zhotovitelky územního plánu. Vyhláška o projednání návrhu územního plánu byla
vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu, na webových stránkách OÚ a na Městském úřadě ve
Vyškově na odboru územního plánování. Seznámení s návrhem územního plánu bylo provedeno
p. Ing. arch. Kokešem pro veřejnost na zastupitelstvu obce dne 11. 10. 2006.
Územní plán obce bude platný po schválení zastupitelstvem obce do konce roku 2006.
Tímto se stane platným pro potřeby obce v katastrálním území Medlovice. Do budoucna bude
pravidelně aktualizován a dle potřeby je možné žádat o jeho změnu.
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OPRAVA KAPLE – I. etapa
V loňském roce vyhlásil Jihomoravský kraj dotační program v oblasti památkové péče.
V termínu jsme požádali o příspěvek na opravu kaple.
V první etapě dle projektu budou vyměněny dřevěné části ve věži, to je schody, podesty,
plošina pod hodinovým strojem, který bude opraven a seřízen, bude opraveno zavěšení a
zprovoznění funkce zvonu. Tyto práce budou odbornou firmou Tesařství Opatřil - Vladík
provedeny v prosinci. V letošním roce budou provedeny práce v hodnotě 80.000,- Kč.
Ve II. etapě je plánována oprava střechy nad chrámovou lodí - byl zpracován rozpočet, který
činí 700.000,- Kč. Z tohoto důvodu se oprava přesouvá, nejprve bude nutno zajistit financování
akce a potom přikročit k realizaci této náročné akce.
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OPRAVA CESTY U CVIČÁKU
V měsíci listopadu byla opravena místní komunikace kolem cvičáku. Byla to poslední místní
komunikace v obci, která byla ve špatném stavu.
Komunikace byla opravena z dotace Ministerstva financí. Původně v roce 2005 byla
přislíbena finanční částka 300.000,- Kč, která byla posléze bez udání důvodu zamítnuta.
Po urgencích na ministerstvu financí se naší žádosti ujal pan Marian Hlaváč, který naší obci
pomohl zajistit potřebných 200.000,- Kč a dotace byla obci v letošním roce vyplacena. Tato dotace
nebyla podmíněna spoluúčastí obce.
Přípravné práce provedla firma Stavební společnost Moravské Málkovice – p. Štěrba a
pracovníci OÚ.
Hlavní práce zajistil p. Ing. Milostav Pavlíček a firma STRABAG. Cena díla 235.852,- Kč
včetně 19 % DPH.
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VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKU PARKEM U PAMÁTNÍKU
Chodník byl vybudován z finančního příspěvku z fondu hejtmana Jihomoravského kraje
p. Juránka, kterou nám pomohl získat radní za okres Vyškov p. MUDr. Adamec.
Dotace ve výši 100.000,- Kč je bez spoluúčasti obce. Ostatní dotace jsou poskytovány
takovým způsobem, že pokud obec obdrží například dotaci 50.000,- Kč, ze svého musí dát také
50.000,- Kč a profinancovat částku 100.000,- Kč. Částka byla původně plánována na renovaci
opony, ale vzhledem k nedostatku financí, které byly vynaloženy na vybudování obchodu, byla
dojednána změna použití finančního příspěvku na vybudování chodníku.
Chodník bylo nutné vybudovat pro zvýšení bezpečnosti pro občany při přechodu do
vycházkové zóny k rybníku a k lesu.
Chodník zbudovala firma RM-CZ s. r. o. – p. Ševčík. Cena za provedené práce celkem
109.159,- Kč včetně 19 % DPH.
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RYBNÍK
Při velké vodě 26. dubna, se rozlilo koryto potoka a bylo zanešeno přítokové koryto
k rybníku, které bylo vyčištěno nákladem 59.024,- Kč. Zanedlouho na to se situace opakovala při
menší bouřce s následky ještě horšími.
Díky fotografii, kterou pořídil Štěpán Kavečka nejml., bylo jasné, že voda se nesplavuje
z polí, ale přišla potokem a přelila se přes břehy a zaplavila přítokové koryto. Proto bylo svoláno
jednání na místě samém za účasti Ing. Bieberové a Ing. Zajíčka z Agentury ochrany přírody a
krajiny Brno, projektanta Ing. Halaše, Ing. Hajkové z odboru ŽP Městského úřadu ve Vyškově,
Ing. Růžičkové a p. Rolka ze Zemědělské a vodohospodářské správy, Mgr. Cupáka ze ZOD Haná
Švábenice a Ing. Beneše a Ing. Nehyby z firmy Ekostavby Brno a. s.. Za obec se zúčastnili Ing.
Bednář, p. Klemsa a p. Kavečka Štěpán. Bylo ujednáno, že se vyčistí a narovná potok v místě vtoku
do náhonu, zvýší se břehy, přítok do rybníka bude u potoka v potrubí a regulován splavem. Česle
a požerák by se měly v případě povodně ucpat a voda se již bude rozlévat na levou stranu, kde
nezpůsobí škodu. Tato úprava stála obec 171.360,- Kč.
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VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO OBCHODU
Začátkem roku jsme byli postaveni do nepříznivé situace, kdy nám bylo s malým předstihem
oznámeno majitelkami obchodu, že obchod končí provoz 28. února 2006.
Bylo nutné zajistit pro občany, kteří nejsou mobilní vlastními prostředky, alespoň náhradní
prodej pečiva. Tady musíme poděkovat p. Hrubé Lence, která nabídla zajištění této služby.
Nový obchod se začal budovat z klubovny hasičů a zabral část garáže. Obchod byl částečně
budován svépomocí – pracovníky OÚ, brigádníky a zčásti dodavatelsky. Pro splnění požadavků
Okresní hygienické stanice musel být vybudován malý sklad, sociální zařízení a kancelář.
Náklady na vybudování obchodu – projekční a stavební práce - činily celkem 275.403,- Kč.
Vybavení obchodu (regály a pulty) jsme zakoupili od p. Zlámala ze Švábenic. O ostatním
zařízení, které do obchodu zakoupila obec, bylo rozhodnuto zastupitelstvem obce – pořídí se nové
z důvodů dvouleté záruky, nižší spotřeby energie, a tím spojené delší životnosti. Spotřebiče jsme
zakoupili od firmy Chladoservis z Vyškova, která nám nabídla splátkový kalendář. Zakoupili jsme
toto vybavení: nářezový stroj, chladicí vitrínu, mrazicí pult a registrační pokladnu v celkové
hodnotě 56.925,- Kč.
Dne 2. května byla za účasti MUDr. Procházkové z Krajské hygienické stanice, p. Fialy za
hasiče a p. Novotného ze stavebního úřadu z Městského úřadu v Ivanovicích na Hané provedena
kolaudace.
Dne 20. května byla prodejna otevřena. Pronájem byl schválen p. Lence Hrubé na dobu
5 roků, za měsíční nájem 1.500,- Kč včetně topení s platností od 1. 1. 2007.
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OBECNÍ VÝSTAVA
Ve dnech 18. – 19. února 2006 byla uspořádána obecní výstava. Putovní výstava
mikroregionů Vyškovska byla doplněna soutěží v malování dětí, kterou naše mládež chtěla sama
uspořádat. Nakonec jsme se rozhodli výstavu rozšířit a vyzvat občany ke spolupráci, aby zapůjčili
starší fotografie, ruční práce nebo něco z historie obce.
K vidění byly fotografie, na kterých byly akce pořádané v minulosti a připomněly život
v obci. Občané vystavovali své ruční práce různých druhů, například malování, háčkování, vyšívání
a jiné.
Byly vystaveny ukázky prací žáků školy pro tělesně postiženou mládež Brno – Kociánka,
kterou zajistila Marcela Tannenbergerová.
Vystavena byla historická obecní opona namalovaná v roce 1904. Zajímavá byla i mapa
Medlovic z r. 1826, ke které p. Ing. Bednář František vypsal z archivů tehdejší majitele domů a polí.
Vystaveny byly materiály a získané trofeje hasičského sboru od založení po současnost.
V neděli proběhlo vyhodnocení soutěže dětí v malování. Na vyhodnocení se dostavil
předseda mikroregionu a místostarosta Městského úřadu Ivanovice na Hané p. Vojtěch Baláš.
Spolu se starostou obce p. Vojtěchem Procházkou předali ceny dětem.
O zdařilosti výstavby nejlépe vypovídá účast občanů – v sobotu byla účast 72 a v neděli 61
občanů. V pondělí ještě přišla mateřská škola, místní občané a přespolní. Celkem výstavu shlédlo
170 lidí.
Na příští rok připravujeme další výstavu a doufáme, že se občané opět zúčastní dle svých
možností.
Závěrem děkuji všem, kteří se na výstavě podíleli ať už zapůjčením materiálů, uspořádáním,
ale i zúčastněným, kteří svou účastí ocenili uspořádání výstavy.
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OSTATKY
Tak jako již každoročně, konaly se i letos v naší obci dne 25. 2. 2006 ostatky. Letos se
pořádání ujala Tělocvičná jednota Sokol Medlovice.
Začínalo se u pana starosty, který stárkům předal ostatkové právo. Následoval průvod masek
obcí a večer taneční zábava, doplněná bohatou tombolou.
Letošního ostatkového průvodu se zúčastnilo asi 40 masek. Výbor TJ Sokol děkuje všem
zúčastněným a všem, kteří přispěli do tomboly. Věříme, že se příští rok zúčastníte opět v hojném
počtu.
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DĚTSKÝ DEN
Dětský den, který se konal 24. června 2006 na místním hřišti za kulturním domem, jsme
opět pořádali s Tělocvičnou jednotou Sokol Medlovice.
Jako již tradičně měly děti možnost se proskočit na nafukovací matraci, na jejíž zapůjčení
přispěly firmy Mlýn Herold – p. Knichal Miloš a KOBA Production Medlovice. 48.
Program byl letos obohacen o vystoupení mažoretek z Ivanovic na Hané a o výstavu domácích
zvířátek, které děti doma chovají (výstava byla řádně povolena Veterinární správou Vyškov). Jako
již i loni byli k vidění policejní psovodi (letos i se štěňaty), kteří předvedli ukázku výcviku,
policisté dětem předvedli zbraně a ukázku zásahové jednotky. Dále probíhaly různé hry a soutěže
o ceny, ukázka raketových modelů p. Brehového z Hamilton.
Letos jsme zajistili občerstvení vlastními silami a ve spolupráci s pivovarem Vyškov, který
nám vyšel maximálně vstříc bezplatným zapůjčením stolů a lavic, výčepního zařízení.
Děti měly zdarma párek a limo po celý den.
Jsme rádi, že se občané těchto akcí zúčastňují.
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DRAKIÁDA
K podzimu patří pouštění draků, a proto Tělocvičná jednota Sokol Medlovice uspořádala
v sobotu 7. října 2006 v odpoledních hodinách soutěž v pouštění draků „DRAKIÁDA“.
Soutěžilo se o ceny, upomínku dostali všechny děti, hodnotila se délka a výška letu
a drak. Absolutním vítězem se stal Jakub Konečný. Pouštění draků se zúčastnili nejen malí,
ale i velcí, kteří se aktivně zapojili.
Hojná byla účast i občanů, kteří se přišli podívat na své děti či vnuky nebo jen tak. Během
soutěže bylo podáváno občerstvení zdarma – teplý čaj a guláš.
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HODOVÁ ZÁBAVA
V letošním roce uspořádal hodovou zábavu obecní úřad, prostřednictvím kulturní komise,
která se ujala organizování.
Hrála u nás osvědčená kapela Classic z Kroměříže, zajištěna byla bohatá tombola, do které
přispěly firmy i samotní občané.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu podíleli, ale hlavně
všem sponzorům, kteří věnovali věcné dary do tomboly.
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Jako již tradičně, mikulášskou nadílku pořádala kulturní a sociální komise obecního úřadu.
Pro všechny děti byly připraveny balíčky, jako odměna za vzorné chování doma, v mateřské škole
i ve škole.
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VÁNOČNÍ STROM
Zdobení vánočního stromu se již pomalu stává v naší obci tradicí, která byla započata před
třemi lety.
Tak jako minulé roky, vánoční strom věnoval pan František Bimka.
V sobotu 9. prosince byl vánoční strom nazdoben a rozsvícen za doprovodu vánočních
koled. Kulturní a sociální komise připravila pro všechny občerstvení. Občané se i přes nepřízeň
počasí, která provázela celý den - silný vítr a večer déšť, dostavili k rozsvícení vánočního stromu
v hojném počtu. Z řad občanů padly návrhy na vylepšení této akce. Například si může každý přinést
vlastní ozdobu na vánoční strom.
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PŘEDVOLEBNÍ NÁVŠTĚVA MINISTRA FINANCÍ
Dne 25. března 2006 navštívil v rámci předvolební kampaně naši obec tehdy ministr financí
p. Mgr. Bohuslav Sobotka. Na obecním úřadě se setkal se zastupiteli, kterého se zúčastnili Ing.
František Bednář, Bohuslav Klemsa, Zuzana Novotná a Štěpán Kavečka.
Po krátké debatě, ve které se pan ministr zajímal o život v obci, nezaměstnanost, zajištění
služeb, provoz MŠ, čerpání dotací, hlavní téma pro náš kraj – zemědělství, a o soužití s krajany
z Kazachstánu, jichž u nás žijí dvě rodiny.
Následně proběhla beseda s občany obce v sále kulturního domu. I když byl pan ministr
časově omezen, odpověděl na všechny dotazy.
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Víte že,
- začátkem měsíce března r. 1887 byl položen základní kámen k nové budově školní za účasti
místní školní rady a zastupitelstev obcí Medlovice a Rybníček .........
- dne 3. září 1887 se konala slavnost svěcení školy ..........
- celkový náklad na budovu školní obnášel 14.000 zlatých
- v roce 1887 byla v obci uspořádána sbírka na nový oltář do zdejší kapličky, který zhotovil
pan N. Klíč z Rousínova a byl vysvěcen 4. října 1887 na sv. Františka ..........
- při sčítání lidu v roce 1890 bylo v obci 383 obyvatel, z toho:

ženatých
58
vdaných
58
vdovců
3
vdov
12
svobodných 252

- dne 14. května 1893 vypukl požár, jak lidé udávají – mezi číslem 31 a číslem 68, na pomoc přijeli
hasiči z Moravských Prus a Orlovic
- zima roku 1897 byla velmi mírná, sněhu bylo velmi málo, skoro nic. Roku 1897 byla úroda
pokažena velkým mokrem a velkým počtem myší .........
- dne 23. července 1898 v 6 hodin odpoledne strhla se obrovská bouře s velkým lijavcem
a kroupami
Před sto lety:
- školní rok 1906 – 1907 byl zahájen v pondělí 17. září.
Školou povinných 96 žáků, z nichž 3 hoši a 1 děvče navštěvují školu jinou.
- dne 2. října počalo s otápěním učíren – teploměr vykazoval 8°C
- dne 15. října první mráz, byl silný a opakoval se po tři dny, poté opět noci teplé
- dne 22. a 23. prosince nedostavili se přespolní dívky do školy pro silný vítr a krutou zimu – 20°C
- pořízen rozpočet místní školní rady na rok 1907 – rozpočteno na vydání 640,66 K.
Čerpáno z Kroniky Národní školy Medlovice 1881 – 1916, citováno dle kroniky, kterou sepsal
Josef Knap, řídící učitel.
Bohuslav Klemsa
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AKTUÁLNĚ PO UZÁVĚRCE
VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝ POČÍTAČ NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Od 1. ledna 2007 bude občanům naší obce k dispozici veřejně přístupný počítač (dále jen
PC) s připojením k internetové síti. Instalován byl dne 13. 12. 2006. PC je pořízen z finančních
prostředků Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který hradí veškeré náklady na jeho pořízení.
Tento počítač má sloužit k zajištění větší informovanosti občanů, kteří si tak mohou
bezplatně na obecním úřadě, vždy v pracovní době, například vyhledat zaměstnání, školu, vyplnit
různé dotazníky, zavést si vlastní e-mailovou adresu pro příjem a posílání zpráv, nakupování,
vyplnit daňové přiznání a ostatní administrativní potřeby.
Po spuštění a uvedení do plného provozu v lednu 2007 bude firma připojovat na síť i
občany, kteří mají zájem se připojit. O podmínkách a ceně připojení budete informování ihned po
obdržení podmínek od firmy GITY – Netrade jako provozovatele sítě. Informace u starosty obce.

NOVÉ SCHODY KE ŠKOLCE
V současné době dokončuje firma Stavební společnost Moravské Málkovice Ing. Štěrby
výstavbu nových schodů ke školce, současně došlo i na opravu vjezdu.

OPRAVA KAPLE
Dne 14. 12. 2006 byla zahájen výměna vnitřních dřevěných konstrukcí ve věži firmou
Opatřil – Vladík.
Obě akce budou dokončeny do konce roku.
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