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Slovo na úvod
Vážení občané,
dovolte mi pár slov na úvod letošního zpravodaje.
V letošním roce je to již třetí vydání zpravodaje obce a druhé vydání
kalendářů s fotem části obce. Pro letošní rok jsme vydali dva druhy
kalendářů. Vydání zpravodaje se snažíme každým rokem rozšířit a
vylepšit. Nechceme, aby se stal jen výčtem úspěchů a provedených akcí
obecního zastupitelstva.
Letos jsme zpravodaj rozšířili o školní rubriku, kterou jsme vytvořili ve
spolupráci s řediteli škol.
Byli bychom rádi, kdyby se na vydání zpravodaje podíleli svými příspěvky
ať už kladnými či kritickými všichni občané naší obce. Příspěvky mohou
být z různých oblastí.
Vydáváním zpravodaje chceme více přiblížit práci pracovníků obecního
úřadu a členů zastupitelstva občanům obce.
Rádi bychom, kdyby se občané více spolupodíleli na řízení obce,
zúčastňovali se zasedání zastupitelstva obce, která jsou veřejná.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál šťastné a veselé Vánoce, hodně
zdraví, rodinnou, osobní a pracovní pohodu v roce 2006.
Bohuslav Klemsa
místostarosta
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
stalo se již tradicí, že na sklonku roku vydává obecní úřad “Zpravodaj”,
kde Vás seznamujeme s děním roku letošního a také Vám nastiňujeme
plán roku příštího. Obecní zastupitelstvo se v roce 2005 sešlo na svých
zatím osmi zasedáních, kde byly projednány následující důležité body,
se kterými Vás seznámím:
Zasedání č. 1 ze dne 10. 2. 2005
− byla schválena dohoda obcí Medlovice, Moravské Málkovice, Orlovice,
Rybníček o zimní údržbě spojovací cesty vedoucí nad naší obcí –
propojující Rybníček – Moravské Málkovice
− projednána žádost o dotaci ve výši 120 tis. Kč na víceúčelové hřiště
− schválena žádost o dotaci 80 tis. Kč na část oplocení hřiště na kopanou
Nadaci Duhová energie
Zasedání č. 2 ze dne 30. 3. 2005
− bylo projednáno zadání územního plánu obce, z řad občanů nebylo
připomínek k tomuto záměru
− schválen rozbor hospodaření za rok 2004
− schválen závěrečný účet obce za rok 2004 v návaznosti na provedený
audit z Krajského úřadu
− schválen rozpočet na rok 2005
− schválen prodej obecních pozemků ZOD Haná Švábenice pod stávající
výrobnou krmných směsí Medlovice
Zasedání č. 3 ze dne 6. 5. 2005
− schváleno poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení obce na rok 2005
− zastupitelstvo vzalo na vědomí nařízení stavebního úřadu Ivanovice na
Hané odstranění stavby č. 22
− schválena nabídka Ing. Žďárského na provedení provozního a
kanalizačního řádu v obci
− schválena dohoda o příspěvku Obce Rybníček v částce 30 tis. Kč na
provoz MŠ Medlovice
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Zasedání č. 4 ze dne 29. 6. 2005
− informace o přidělení částky 80 tis. Kč na částečné oplocení fotbalového
hřiště od Nadace Duhová energie
− schválen příspěvek SDH Švábenice v částce 1.500,− Kč na letní tábor
pro děti. Z obce se účastní 8 dětí
− schválena obecně závazná vyhláška obce č. 1/2005 – požární řád obce
− zastupitelstvo projednalo situaci při záplavě přítokového koryta k rybníku
a byla přijata opatření k urychlenému vyčištění koryta a obnově přítoku
vody do rybníka
Zasedání č. 5 ze dne 13. 7. 2005
− veřejné projednání konceptu územního plánu obce proběhlo v kulturním
domě za účasti zpracovatele Ing. arch. Horákové a Ing. arch. Kokeše z
odboru územního plánování Městského úřadu Vyškov
Zasedání č. 6 ze dne 15. 8. 2005
− byla projednána žádost p. Oháňky o přesunutí zastávky ČSAD u mlýna.
Bylo písemně odpovězeno, že obec nemá kompetenci přemisťovat
zastávku, a aby nám byl písemně sdělen podnikatelský záměr s
uvedeným pozemkem
− byla projednána příprava na přijetí občanů z družební obce Medlovice
u Uherského Hradiště
− setkání se uskuteční 20. 8. 2005. Byl určen přípravný výbor, který bude
tuto akci zabezpečovat.
Zasedání č. 7 ze dne 7. 9. 2005
− zastupitelstvo projednalo výsledek jednání o odkup domu v Medlovicích
č. 22 včetně pozemku za 20.000,− Kč. Zmocnilo JUDr. Hanečku k
vystavení kupní smlouvy.
− informace o jednání s ředitelem Muzea Vyškov p. Korvasem o možnost
renovace opony byla vzata na vědomí a doporučeno dále jednat o
přidělení finanční částky pro tuto renovaci.
Zasedání č. 8 ze dne 3. 10. 2005
− byla projednána kupní smlouva na dům č. 22 v Medlovicích za 20.000,−
Kč. Obec uhradí veškeré náklady spojené s koupí. Po vyřízení těchto
nezbytných náležitostí obec ihned přistoupí k demolici tohoto objektu.
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− zastupitelstvo projednalo záměr na odkoupení pozemku č. 105/5 –
cvičák – od TJ Sokol do vlastnictví obce. Tento pozemek bude nadále
využíván pro občany Medlovic. Obec požádala Nadaci Duhová energie
o finanční příspěvek na úpravu tohoto sportoviště.
− zastupitelstvo doporučilo zpracovat pasport dopravního značení pro
obec Medlovice, které provede firma Trasig. Nové značení bude
provedeno v 1. pololetí roku 2006.
Tímto jsem Vás ve stručnosti seznámil s činností obecního zastupitelstva
v letošním roce.
V roce 2006 bychom chtěli opravit chodník v dolní části obce, provést
opravu cesty kolem cvičiště, úpravy plochy po demolici domu č. 22, úpravy
plochy na cvičišti Trávník včetně přilehlých ploch. Dále dle finančních
prostředků provedeme úpravu veřejného osvětlení, částečné opravy
bytového fondu a založení a úpravu veřejné zeleně.
V roce 2006 se budou konat volby, a to v červnu do poslanecké sněmovny
a v listopadu do obecních zastupitelstev. Věřím, že občané si dobře
vyberou zástupce hlavně do obecního zastupitelstva, aby v započaté práci
stávajícího zastupitelstva zdárně pokračovali.
Jelikož se blíží konec roku 2005, dovolte, abych Vám všem popřál šťastné
a veselé prožití svátků vánočních, mnoho zdraví a spokojenosti v roce
nastávajícím, a to v roce 2006.
Vojtěch Procházka
starosta obce
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Současné obecní zastupitelstvo
starosta obce
Procházka Vojtěch
místostarosta obce Klemsa Bohuslav
Předsedové výborů a komisí
kontrolní výbor
Zlámal Josef
finanční výbor
Ing. Bednář František
sociální komise
Dřímalová Marie
komise
Kavečka Štěpán
− ochrana životního prostředí
bytová komise
Pavelka Drahomír
kulturní komise
Novotná Zuzana
požární komise
Zedníček Jiří

bez stranické příslušnosti
bez stranické příslušnosti
bez stranické příslušnosti
bez stranické příslušnosti
bez stranické příslušnosti
bez stranické příslušnosti
bez stranické příslušnosti
bez stranické příslušnosti
bez stranické příslušnosti

Informace o telefonních číslech
Obecní úřad Medlovice
tel.: 517 365 390
fax: 517 365 390
e−mail: medlovice@quick.cz
Starosta obce
Procházka Vojtěch
517 365 505
602 588 516
Místostarosta obce Klemsa Bohuslav
517 365 390
721 443 159
e−mail: medlovice@seznam.cz
Účetní
Kavečková Hana
tel.: 517 365 390
e−mail: medlovice@quick.cz
Městský úřad Ivanovice na Hané
517 363 251 – 252
Městský úřad Vyškov
517 301 111
Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno 541 651 111
Lékařská
Poruchy:
elektřina
plyn
voda

pohotovost

517 315 111

800 225 577
1239
800 137 293

Informace o telefonních číslech

1180
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Společenská kronika
období 1. listopad 2004 – 30. listopad 2005
Narozené děti
Horníčková Iveta
Plotěný Jakub

12. 6. 2005
17. 11. 2005

Opustili nás navždy
Karasová Růžena
25. 11. 2004
Doležel Věroslav
15. 3. 2005
Oháňková Danuše
7. 4. 2005

Dožili se významných životních jubileí
Harásková Marie
90 let
Slavíčková Marie
96 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.

Statistické údaje
V obci Medlovice žije v současné době:
počet obyvatel celkem
z toho:
muži
ženy
děti do 15 let

328
157
171
52

počet čísel popisných

131

občané v domovech důchodců
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www.stránky
Co jsou webové stránky?
www (World Wide Web) – tak zvaná celosvětová pavučina používaná
službami internetu, pomocí které si můžete prohlížet internetové stránky
po celém světě.
Obec Medlovice najdete na internetu:
www.medlovice.cz – na těchto stránkách jsou údaje pouze o naší obci
(údaje, vyhlášky, usnesení zastupitelstva, údaje o rozpočtu obce,
fotogalerie aj.).
Web, který je zřízen pro obce Moravy a Vysočiny
www.nasemorava.cz − na těchto stránkách najdete informace o obcích
Moravy a Vysočiny,
obsahuje i jiné zajímavosti, například Bitva tří císařů aj.

Co je elektronická podatelna ?
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.

Veřejně prospěšné práce
I v letošním roce zaměstnává Obec Medlovice dva pracovníky na
vykonávání veřejně prospěšných prací – p. Dřímala Petra a p. Morvaye
Milana.
Byli přijati z evidence Úřadu práce ve Vyškově, který přispívá na jejich
měsíční odměny.
Tito pracovníci provádí údržbu travnatých pozemků obce, různé udržovací
práce.
Technické vybavení pro tyto práce je motorová kosa, sekačka na park a
hřiště, multikára a starší dosti poruchová sekačka.
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Dotaz na kácení tůjí
V letošním roce padl na zastupitelstvu návrh na vykácení tůjí okolo schodů
ke kapli a úpravu a osázení novými dřevinami, které by byly nízké. Otevřel
by se tak pohled na kapli.
Jelikož bylo dohodnuto, že toto bude provedeno po vyjádření občanů,
obracíme se na Vás s dotazem zda tůje vykácet a nahradit novými
dřevinami či nikoliv.
Svůj názor můžete vyjádřit osobně, telefonicky na obecním úřadě (telefon
517365390) nebo u kteréhokoliv zastupitele, který Váš názor oznámí na
obecním úřadě.

Z HISTORIE OBCE MEDLOVICE
Medlovice se svými 330 obyvateli patří mezi malé obce. I ony však mají
svoji historii, kterou tvořili naši předkové a to jak v dobách klidných, životu
příznivých, tak v dobách těžkých, čelíc útrapám válečným, epidemiím či
zlovůli vládnoucích pánů – jak psal pan nadučitel Knap v kronice Medlovic.
Dnešní článek je věnován dobám prvních písemných zpráv o Medlovicích.
Za prvními obyvateli Medlovic bychom museli jít do doby hodně dávno
minulé. Archeologický průzkum, prováděný v r. 2002 v severní části k. ú.
Medlovic v místě výstavby dálnice Vyškov – Mořice, potvrdil život v této
lokalitě již v době bronzové (o tom ale někdy jindy). Z této doby ovšem
nejsou žádné písemné záznamy. Za těmi musíme jít do doby mnohem
pozdější, nejdříve však do 12. století. V této době byly Medlovice málo
početná osada, jejíž obyvatelé se živili zemědělstvím.
Za historickou skutečnost lze považovat záznam z r. 1183, kdy český
kníže Bedřich potvrdil řádu johanitů zřízení podle práva církevního na
celém zboží orlovském (Orlovice a Málkovice), k němuž patřily i Ivanovice
s osadami Hoštice, Medlovice a část Švábenic.
Medlovice patřily johanitům asi 250 let. Od r. 1183 s přerušením jiných
majitelů až do r. 1490.
Dalo by se očekávat, že z této doby se zachovají písemné památky.
Řádové domy johanitů – “komendy” – však na Moravě v 15. století zanikly,
bohužel i s písemnými záznamy. Jestli se tak stalo při vpádu husitských
vojsk do naší oblasti v letech 1425 – 1432
či při jiných událostech válečných nebo živelními pohromami – nevíme.
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“Vlastivěda moravská” uvádí jako první písemnou zmínku o Medlovicích
rok 1390, kdy je v zemských deskách zmínka o Adámkovi z Medlovic.
Z listiny, datované 13. listopadu 1445 “na kapitule obecné v Brnie …” se
mimo jiné uvádí, že “johanité nyní Ivanovice s Orlovicemi a vesnicemi
Málkovicemi, Medlovicemi a Hošticemi, se všemi lidmi, poplužními dvory,
robotami a desátky zastavují za 1500 hřiven Michalu Kunigsfelderovi,
brněnskému měšťanu, ...”.
Zmínka o Medlovicích je i z r. 1465. Z tohoto data soupis statků a příjmů
biskupského hradu Vyškova poskytl informace i o vesnicích ivanovického
statku. Uvedeno je, že z Medlovic se odvádělo majiteli panství: lán byl
povinen 12 vejci, pololán šesti, po jednom sýru na sv. Jiří a slepici na sv.
Václava z každé usedlosti krom dvora.
Složitá finanční situace, do které se johanité dostali, byla vyřešena v r.
1490, kdy byl do zemských desek zapsán kancléři, varadinskému biskupu
a správci olomoucké diecéze “hrad pustý, řečený Orlovice, městečko
Eyvanovice s dvorem a …, ves Orlovice, ves Hoštice, ves Málkovice s
dvorem, ves Medlovice s dvorem …”. Tak skončila zhruba 250−ti letá
držba Ivanovic s nejbližším okolím řádem sv. Jana Jeruzalémského,
řádem johanitů.
Informace čerpány z: Kroniky Ivanovic
Vlastivědy moravské
Ing. František Bednář
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HOSPODAŘENÍ OBCE MEDLOVICE
ZA ROK 2004
Příjmy za rok 2004
Daňové příjmy ................................................................................................... 2.235.401,— Kč
v tom:
1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti ....................................................... 443.286,— Kč
1112 daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti ......................................... 70.722,— Kč
1113 daň z příjmů FO srážková ........................................................................ 30.347,— Kč
1121 daň z příjmů právnických osob .............................................................. 476.844,— Kč
1211 daň z přidané hodnoty ........................................................................... 683.073,— Kč
1334 odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu ....................................... 1.357,— Kč
1337 poplatky za komunální odpad .................................................................. 78.535,— Kč
1341 poplatek ze psů .......................................................................................... 4.225,— Kč
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství .............................................. 3.185,— Kč
1361 správní poplatky ............................................................................................ 500,— Kč
1511 daň z nemovitostí ................................................................................... 443.327,— Kč
Nedaňové příjmy .................................................................................................. 189.058,28 Kč
v tom:
2460 splátky půjček FRB od obyvatelstva ..................................................... 100.686,— Kč
2324 ostatní příjmy (přeplatek předplatného, náhrady škod) ............................ 2.612,— Kč
3314 2111 poplatky za knihovnu ........................................................................... 405,— Kč
3341 2111 hlášení místním rozhlasem .............................................................. 2.075,— Kč
3399 2111 příjmy z ostatků .............................................................................. 14.084,50 Kč
3632 hřbitovní poplatky .................................................................................... 24.276,— Kč
3722 2111 pronájem popelnic z Respona ............................................................ 986,— Kč
4318 2321 přijaté neinvestiční dary – na pečovatelskou službu ..................... 29.469,— Kč
6310 příjmy z finančních operací (úroky, dividendy) ...................................... 14.082,78 Kč
6402 2229 přijaté vratky transferů (vratka dotace z MŠ) .................................... 382,— Kč
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Přijaté dotace .................................................................................................... 3.908.757,60 Kč

v tom:
4111 dotace na volby do Evropského parlamentu ......................................... 10.555,20 Kč
4111 dotace na volby do krajského zastupitelstva ......................................... 20.000,— Kč
4112 dotace na činnost OÚ a MŠ .................................................................... 29.400,— Kč
4116 dotace na veřejně prospěšné práce ..................................................... 143.241,— Kč
4116 dotace na zalesnění ............................................................................ 1.000.000,— Kč
4122 dotace na přímé náklady MŠ a ŠJ MŠ ................................................. 969.000,— Kč
4131 převod z vlastních fondů hospodářské činnosti .................................... 17.561,40 Kč
4211 investiční dotace na revitalizaci – vodní nádrž .................................. 1.719.000,— Kč
Příjmy celkem .................................................................................................... 6.333.216,88 Kč

Výdaje za rok 2004
1014 deratizace kanalizační sítě obce, veterinární služby ............................... 5.704,— Kč
1031 pěstební činnost – zalesnění, oplocení .............................................. 1.633.915,— Kč
2212 silnice – rekonstrukce místních komunikací−dopl.2003, údržba .......... 157.633,30 Kč
2219 chodníky – oprava chodníků .................................................................. 203.001,— Kč
2221 provoz veř. silniční dopravy−dopravní obslužnost,
úklid zastávek ..................................................................................................... 31.192,— Kč
2321 odpadní vody – rozbory odpadních vod, zaměření kanalizace,
dokumentace k povolení vypouštění odpadních vod ...................................... 72.104,50 Kč
2334 revitalizace říčních systémů – vodní nádrž – pozemky,
stavba, manipulační řád vodní nádrže ......................................................... 1.845.730,— Kč
3111 předškolní zařízení – MŠ – dotace od obce, z Krajského úřadu ......... 961.000,— Kč
3113 základní školy – Ivanovice na Hané, Švábenice, Vyškov ................... 194.442,— Kč
3314 knihovna – nákup knih, odměna knihovnici .............................................. 4.441,50 Kč
3341 rozhlas a televize – koncesionářské poplatky, OSA ............................... 1.224,— Kč
3349 vydání kalendářů a zpravodaje obce ........................................................ 9.539,— Kč
3392 zájmová činnost v kultuře – kulturní dům, opravy,
odměny,energie .................................................................................................. 80.381,03 Kč
3399 ostatní záležitosti kultury – beseda s důchodci, jubilea,
ostatky, družba ................................................................................................... 34.029,— Kč
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3421 volný čas dětí a mládeže – dětský den, mikulášská nadílka ................... 3.671,— Kč
3429 ost. zájmová činnost a rekreace – příspěvek dětem na letní tábor ........ 1.600,— Kč
3612 bytové hospodářství – materiál, elektřina,
služby v domech č. 11 a 55 ................................................................................. 8.001,— Kč
3619 půjčky z Fondu rozvoje bydlení občanům ............................................ 100.000,— Kč
3631 veřejné osvětlení – elektřina, opravy, prodloužení vedení .................... 56.875,— Kč
3632 pohřebnictví – lavice .................................................................................. 4.400,— Kč
3639 komunální služby a územní rozvoj – VPP, odvoz kontejnerů,
multikára +náhradní díly a opravy, nafta do multikáry ................................. 293.160,50 Kč
3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů .......................................................... 5.932,70 Kč
3722 sběr a svoz komunálních odpadů .......................................................... 83.428,50 Kč
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – sekačka,
ořez stromů,PHM ............................................................................................. 53.421,50 Kč
4318 ost. sociální péče a pomoc starým občanům−
pečovatelská služba, dovoz obědů .................................................................. 64.016,— Kč
4319 sociální péče a pomoc zdravotně postiženým – ZORA .............................. 100,— Kč
4329 sociální péče a pomoc dětem a mládeži − Asociace Paprsek .................... 300,— Kč
5512 požární ochrana – pohonné hmoty ........................................................... 1.991,— Kč
6112 zastupitelstva obcí – odměny, školení .................................................. 314.450,— Kč
6115 volby – do krajského zastupitelstva ....................................................... 18.658,60 Kč
6117 volby – do Evropského parlamentu ....................................................... 10.555,20 Kč
6171 činnost místní správy –nákup majetku, energie,služby,
pojistné, opravy, materiál, plat zaměstnanců,telefony,právní služby........... 422.580,79 Kč
6310 finanční operace – poplatky za vedení účtů – KB, ČS, FRB,
úroky z úvěru .................................................................................................... 17.220,03 Kč
6402 finanční vypořádání minulých let – vratky za volby 2003,
vratka z MŠ ........................................................................................................... 9.369,90 Kč
Výdaje celkem .................................................................................................. 6.726.230,05 Kč
Příjmy celkem – po konsolidaci .................................................................... 6.333.216,88 Kč
Výdaje celkem – po konsolidaci ................................................................... 6.726.230,05 Kč
Rozdíl ................................................................................................................. − 393.013,17 Kč
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Stav na účtech k 31. 12. 2004
Komerční banka – podle výpisu ............................................................................ 447.281,95 Kč
Česká spořitelna ........................................................................................................ 2.505,83 Kč
HYPO – stavební spořitelna ...................................................................................... − 300,00 Kč
Fond rozvoje bydlení .............................................................................................. 73.100,88 Kč
Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2004 celkem ........................................ 522.588,66 Kč

Závazky k 31. 12. 2004:
− půjčka na Fond rozvoje bydlení ......................................................................... 300.000,00 Kč
− mzdy za prosinec 2004 ........................................................................................ 65.901,00 Kč
− úvěr u Komerční banky ...................................................................................... 500.000,00 Kč
___________________________________________________________________
Závazky celkem .................................................................................................... 865.901,00 Kč

Pohledávky k 31. 12. 2004:
− zálohové faktury Jm Plynárenská .......................................................................... 73.200,− Kč
− zálohové faktury Jm Energetika ............................................................................. 10.260,− Kč
− zálohové faktury Jm Energetika – společné prostory domu č. 11 .......................... 2.855,− Kč
− zálohy za předplatné OÚ – Sbírky zákonů ............................................................ 12.000,− Kč
− Finanční zpravodaj ........................................................................................................ 770,− Kč
poplatky za odpad na r. 2002......................................................................................... 690,− Kč
poplatky za odpad na r. 2003......................................................................................... 690,− Kč
poplatky za odpad na r. 2004...................................................................................... 1.320,− Kč
Celkem .................................................................................................................. 101.785,— Kč

Pohledávky k 31. 12. 2004 – Fond rozvoje bydlení:
− půjčky občanům z Fondu rozvoje bydlení ......................................................... 245.216,05 Kč
z toho splátky půjček ............................................................................................ 233.685,—
splátky úroků 11.531,05
Celkem .................................................................................................................. 245.216,05 Kč
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Pohledávky k 31. 12. 2004 – Vedlejší hospodářská činnost
stočné na r.2002 ............................................................................................................. 140,− Kč
stočné na r.2003 ............................................................................................................. 140,− Kč
stočné na r.2004 ............................................................................................................. 245,− Kč
nájemné za byty ........................................................................................................... 9.046,− Kč
Celkem ......................................................................................................................... 9.571,− Kč
Pohledávky obce k 31. 12. 2004 celkem ......................................................... 356.572,05 Kč
Vedlejší hospodářská činnost za rok 2004
Příjmy VHČ:
Nájem z obecních pozemků .................................................................................... 19.074,— Kč
Stočné ...................................................................................................................... 13.445,— Kč
Nájem byt, sál, host. KD ........................................................................................ 42.040,50 Kč
Nájem z bytů domů č. 11 a 55 ............................................................................... 117.840,— Kč
Pronájem popelnic k bytu ............................................................................................. 260,— Kč
Prodej obecních pozemků .......................................................................................... 5.975,— Kč
____________________________________________________________
Příjmy VHČ celkem ............................................................................................. 198.634,50 Kč
Výdaje VHČ:
Opravy elektroinstalace domu 55, oprava kotle v bytě KD .................................... 39.333,— Kč
Služby – revize hromosvodů č.55,praní ubrusů z akcí v KD .................................... 3.391,— Kč
____________________________________________________________
Výdaje VHČ celkem .............................................................................................. 42.724,— Kč
Příjmy VHČ celkem ............................................................................................. 198.634,50 Kč
Výdaje VHČ celkem .............................................................................................. 42.724,— Kč
Rozdíl − zisk ..................................................................................................... + 155.910,50 Kč
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Družební návštěva v prosinci 2004
V rámci rozvíjení dobrých vztahů s
družební obcí Medlovice u
Uherského Hradiště nabídla
starostka obce p. Náplavová
vystoupení jejich divadelního
kroužku THEATRO – MEDLO –
BAMBINI, ve kterém hrají děti 1. –
3. třídy ve hře “Pojďte s námi do
Betléma”.
Vystoupení se uskutečnilo v neděli
19. prosince 2004. Hosté byli
přivítáni v kulturním domě, kde si
po cestě odpočinuli a občerstvili se.
Následovala prohlídka mateřské
školky, kde byly děti přivítány
našimi dětmi a personálem školky,
pro ostatní byla beseda občanů
obou obcí.

BESEDA S DŮCHODCI
Tak jak je v naší obci zvykem, i letos
uspořádal obecní úřad přátelské
posezení, spojené s besedou s
obecním zastupitelstvem a po−
hoštěním a hudbou.
Starosta seznámil přítomné s
hospodařením obce, s činností za
uplynulé období a plánem na rok
2005.
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Místní knihovna − veřejný internet
V zimních měsících byla provedena oprava místní knihovny, byly opraveny
omítky, rozvody elektřiny, malby a nátěry. Snažili jsme se zlepšit celkové
prostředí místní knihovny.
Knihovnice p. Bařinová
Helena k 31. prosinci
2004 odstoupila kvůli
pracovním povinnostem
v
zaměstnání.
Prostřednictvím tohoto
zpravodaje bych jí chtěl
poděkovat za práci,
kterou pro knihovnu
vykonala. Výkon těchto
funkcí je o to cennější v
době, kdy některé obce
knihovny ruší.
Obec pořizuje každý rok
nové knihy do místní
knihovny v hodnotě 2.000,− Kč. Navíc půjčujeme knihy z knihovny Karla
Dvořáčka ve Vyškově. Letos bylo pro naši knihovnu vypůjčeno 93 knih.
Snažíme se získávat knihy ze všech různých oblastí, aby si každý občan
mohl vybrat dle svého zájmu.
Od dubna 2005 byl v knihovně zřízen zkušební provoz veřejného internetu.
Knihovna byla vybavena starším počítačem z obecního úřadu včetně
tiskárny a scanneru.
Od 1. září 2005 byl zapojen na vysokorychlostní přípojku ADSL, kterou v
plné výši i provoz dotuje ministerstvo informatiky.
Provozní doba místní knihovny:
úterý
16.00 – 19.00 hodin
čtvrtek
17.00 – 19.00 hodin

knihovna + internet
internet

Pro značný zájem je třeba se při návštěvě nahlásit na příští termín.
Pro občany, kteří by se chtěli seznámit s prací na internetu, uvažujeme v
zimních měsících s pořádáním kursů, kde by se naučili na počítači psát,
založit a přijímat elektronickou poštu, vyhledávat na internetu a jiné,
přizpůsobíme se potřebám občanů.
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Za spolupráci při provozu knihovny a internetu děkuji knihovní radě.
Na spolupráci v roce 2006 se těší:
Knihovní rada:

Valerie Csóková
Eva Lejsková
Zuzana Lejsková

Knihovník:

Bohuslav Klemsa

Pohár ředitele školy je v Medlovicích
Budova ZŠ Ivanovice na
Hané
doznala
za
posledních 5 let význam−
ných změn. Běžně se říká,
že zůstalo jádro a změnilo
se vše kolem. Ale tentokrát
však zůstalo jen obvodové
zdivo! V první etapě byly
zrekonstruovány toalety a
střecha. Ve druhé byla
provedena generální přes−
tavba vnitřních prostor
včetně výměny stropů a
nové dispozice šaten. Teď,
ve třetí etapě jsme dokončili fasádu. Když k tomu přidáme výměnu oken
ve sportovní hale a nemalé úpravy na druhé budově naší školy na
Wiedermannově ulici a dvě nové počítačové učebny a také postupné
vybavování novým nábytkem, tak se tomu nedá ani věřit, co se vše dá
stihnout za pár roků.
Určitě se však nezapomnělo ani na kvalitní vzdělávání a výchovu. Jsem
rád, že jsem mohl navštívit dětské odpoledne v Medlovicích 25. 6. 2005.
Pozvánkou pro mě byly sportovní výkony žákyně Jany Matějkové, která
se stala nejzdatnější sportovkyní mezi děvčaty za školní rok 2004−2005 a
získala tak pohár ředitele školy. Ten předávám vždy přímo v místě odkud
žák či žákyně pocházejí, abych mohl – tentokrát Janu – představit tak,
jak ji místní možná ani neznají. Poděkování patří i rodičům, dobrovolným
pracovníkům s mládeží a představitelům obce, že na mládež
nezapomínají.
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Těší mě, že Jana není jediná, která ve škole uměla Medlovice zviditelnit.
Stejného ocenění ve sportu získala i Eva Lejsková a dokonce dvakrát!
Tehdy se ovšem ještě pohár ředitele školy neuděloval. Velmi podobných
sportovních výsledků dosahovala i Zuzana Lejsková. Mimo sportovní
výkony se prosadily Lucie Matějková jako předsedkyně žákovského
parlamentu, Valerie Csóková jako žákyně roku za hudební výchovu a
také Tereza Nejedlíková, která toto ocenění za hudební výchovu získala
dvakrát. Na rozdíl od výše jmenovaných může přidat i další vítězství, neboť
je ještě stále naší žačkou.
Toto je jen malá ukázka jak to na naší škole v Ivanovicích na Hané chodí.
Pro nejlepší obrázek si však přijďte sami přímo do školy. Podívat se jak
škola vypadá, jak se v ní učí a jak se k ní žáci chovají. Rádi se s Vámi
setkáme!
Mgr. Miroslav Růžička
ředitel školy

Proč dítě mateřskou školu potřebuje
Obec Medlovice se svými třemi sty obyvateli patří k obcím malým. I tady však
žijí rodiny s dětmi předškolního věku, kterým je naše mateřská škola určena.
Září je pro mnohé malé děti významným obdobím jejich života. Nastupují
totiž do mateřské školy. Rodiče by měli vědět, že chtějí−li usnadnit svému
dítěti nástup do školky, měli by více než jindy pečovat o hezkou atmosféru
domova. Nástup do školky by měli všichni vnímat jako jakousi mimořádnou
událost a vyčlenit si na dítě více času. V kolektivu se dítě setkává s mnoha
situacemi, kde potřebuje objasnění nebo je potřebuje dodatečně probrat
s dospělým. Je velmi důležité, aby se od počátku tato možnost následných
rozhovorů s rodiči, sourozenci, prarodiči a učitelkami vytvářela.
Dítě je obvykle kolem třetího roku dostatečně zralé pro vstup do kolektivu
vrstevníků. Kontakt s nimi dokonce aktivně vyhledává, protože si potřebuje
vyzkoušet to, co se naučilo v rodině. Dítě z rodiny, která mu první tři roky
věnovala všestrannou péči, už dokáže být na přechodnou dobu bez
bezprostředního kontaktu s matkou či otcem, aniž by strádalo. Potřebuje
kontakt se skupinou kamarádů pro osvojování dalších sociálních rolí,
potřebuje je trénovat a uplatňovat v různých situacích.
Rodiče se tedy nemusí bát umístit dítě do mateřské školy. Je ale vhodné,
aby chápali nástup dítěte jako dobu zvýšených nároků na něho a aby mu
v tomto období pomohli. Zdravé předškolní dítě se se zvýšenými nároky
poměrně snadno vyrovná. Pomohou−li mu s nimi jeho nejbližší, je tato
situace pro dítě velmi pozitivní.
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Věnujme tedy čas společnému zamyšlení nad tím, čím mateřská škola
dítě obohatí. Mateřská škola Medlovice pracuje podle vlastního
Rámcového vzdělávacího programu, který si dle vlastních podmínek
vytváří na období 3 – 5 let. V tomto programu je obsažena výchova a
vzdělávání dětí, které souvisejí s přípravou na vstup do základní školy.
Na základě nového školského zákona se tak předškolní vzdělávání stalo
součástí vzdělávacího systému. Výchovně – vzdělávací činnost s dětmi
obsažená v Rámcovém vzdělávacím programu naší školy se uskutečňuje
v jednotlivých tématických celcích. Ty se orientují na dítě, na jeho prožitky,
respektují jeho zvláštnosti. Snažíme se probouzet v dětech aktivní zájem
a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Cílem našeho snažení
je šťastné dítě a spokojený rodič.
Základní typickou činností dítěte v předškolním věku, která prolíná
celým dnem, je hra. Pomocí této činnosti u dětí zdokonalujeme a
rozvíjíme:
− pohyb – je koordinovanější, rozvíjí se jemná motorika ruky (při navlékání
korálků, hry se stavebnicemi, kamínky, výtvarné činnosti – práce s
barvou, modelovací hmotou, s lepidlem a nůžkami apod.), cvičení
přirozená (chůze, běh, poskoky), motivační (nápodoba pohybů u říkadel),
cvičení při hudbě, na nářadí (švédská lávka, žíněnka, ribstol), cvičení s
náčiním (stuhy, míčky, kruhy, tyče), taneční a pohybové hry atd.
− poznání – z oblasti společenského života, živé a neživé přírody, barvy,
tvary, velikosti, porovnávání množství, vzdáleností, vzájemné vazby,
vztahy, souvislosti, řešení labyrintů, poznávání nových míst (divadlo,
koncert, besídky, výlety, exkurze apod.)
− řeč a výslovnost – spolupracujeme s logopedkou. Během pobytu dítěte
v mateřské škole dochází ke zkvalitňování řečových projevů, rozšiřování
slovní zásoby i k osvojování gramatických pravidel. Dítě se učí slovně
vyjádřit pocity, prožitky, potřeby, tužby ...
− samostatnost a sebeobsluha – je důležité vychovávat děti k
samostatnosti za všech pro ně přijatelných situací a k větší odpovědnosti
za své chování. Dát dětem možnost volby.
Z praktických činností se dítě postupně učí samo svlékat a oblékat,
poskládat si své věci, zapnout knoflík, zavázat tkaničku, uklidit si hračky,
samostatně vykonává osobní hygienu (na umývárně a WC včetně čištění
zubů), učí se správnému stolování s používáním příboru a ubrousků atd.
− vztahy, emoce – tyto schopnosti rozvíjíme vědomě a cíleně, neboť
jsou významné pro úspěšný život a spokojenost lidí. Učíme děti vnímat
a respektovat své potřeby i potřeby druhých. Vyrovnávat se s problémy
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a společně s druhými lidmi hledat řešení. Jen taková výchova může
působit jako prevence agresivity a násilných střetů. Jen když je člověk
spokojený sám se sebou a se svým životem, může pomáhat druhým a
může jim být oporou.
Každý den v mateřské škole mě něčím mile překvapí, potěší, obohatí.
Mám radost, že můžu s dětmi být a předat jim ze sebe to nejlepší. Těším
se na ně každý den a jestli i ony se těší do naší školky, pak mi věřte, že je
to pro mě ta největší odměna.
Hana Brázdilová
ředitelka MŠ Medlovice
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Svazek obcí Ivanovická brána
Členy svazku jsou tyto obce: Ivanovice na Hané – Chválkovice na Hané,
Dětkovice, Švábenice, Medlovice, Rybníček, Moravské Málkovice,
Orlovice, Moravské Prusy – Boškůvky, Vážany Vyškovské, Topolany,
Křižanovice u Vyškova, Hoštice – Heroltice.
Zastupováním obce na jednáních svazku je pověřen místostarosta p.
Bohuslav Klemsa.
Správní rada:

Baláš Vojtěch – Ivanovice na Hané
Kubík Josef – Švábenice
Ing. Kovář – Vážany Vyškovské

Dozorčí rada:

Uhlíř Karel – Rybníček
Ing. Tomášek Oldřich – Hoštice – Heroltice
Bouda Jan – Moravské Málkovice

Rok 2005 byl prakticky prvním
rokem činnosti svazku, ve
kterém se správní rada snaží
zmapovat situaci, potřeby a
požadavky jednotlivých obcí tak,
aby činnost svazku byla na příští
roky orientována směrem, který
bude přínosem pro naše obce.
Z jednání orgánů svazku budou
občané seznamováni z úřední
desky obecního úřadu nebo
osobně na obecním úřadě, kde
mohou také podávat svoje
připomínky a návrhy.
V lednu 2006 bude v kulturním domě v Medlovicích umístěna putovní
výstava mikroregionů Vyškovska, kde budou občané seznámeni s činností
a organizací mikroregionu písemnou a fotografickou formou.
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Úprava okolí Památníku padlých
ve II. světové válce
Na letošní rok připadlo významné výročí – 60 let od skončení II. světové
války, která svým rozsahem postihla všechny státy Evropy.
Při osvobozování naší obce padli čtyři vojáci Rudé armády:
G. B. ML. LENTENANT MSTISLAV N. PETROV
STARŠINA PAVEL C. CERNYCH
SERŽANT SERGEJ E. MELNIKOV
SOLDAT IVAN V. ŠČERBAKOV
a medlovský občan p. FRANTIŠEK SLEZÁČEK.
Jménem všech občanů obce jim vzdáváme čest.

Výročí jsme vzpomněli nástěnkou s dobovými fotografiemi a dopisem z
poválečných let. Materiály na tuto vzpomínkovou nástěnku zapůjčili p.
Vojtková Anna a p. Klemsa Bohuslav.
Dovolte mi, abych prostřednictvím zpravodaje poděkoval p. Anně
Vojtkové, z jejíž iniciativy byla nástěnka zhotovena.
K tomuto výročí bylo upraveno okolí památníku, na opravě se podíleli
naši pracovníci, stavební firma p. Procházky a osázení zelení provedla
firma Ing. Zeleného. Cena oprav celkem 8.687,− Kč.
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Akce
organizované
ostatkovém
véborem
Nepřehlédnutelnou činnost vyvíjí v naší obci ostatkový výbor, který
spolupracuje s výborem Tělocvičné jednoty Sokol Medlovice.
Dne 19. února 2005 uspořádali ostatky. Tato akce zasluhuje uznání už z
toho důvodu, že se udržuje tradice v obci. Byl uspořádán průvod obcí a
večer taneční zábava s bohatou tombolou.
Další jejich činností bylo postavení májky a její kácení, které bylo spojeno
s opékáním selete a posezením s hudbou.
Májové akce pořádal ostatkový výbor z výtěžku ostatků.
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Dětský den
Na uspořádání dětského dne 25. 6. 2006 se osvědčila spolupráce
obecního úřadu s ostatkovým výborem, se kterým jsme spolupracovali i
na uspořádání družební akce. Dětský den se vydařil nejen tím, že přálo
počasí, ale i výběrem dětských her a soutěží, které uváděla ředitelka
mateřské školy p. Brázdilová Hana. Ukázku policejního zásahu, výzbroje
Policie, práce psovodů pro nás zajistil podpraporčík Latocha. Pan Brehový
z Hamilton předvedl ukázku raketových modelů, které se upoutaly zájem
malých i velkých diváků. Naše poděkování patří všem, kteří se na
úspěšném organizování dětského dne nezištně podíleli
a také sponzorům, kteří věnovali ceny do soutěží.
Největší atrakcí byla nafukovací
matrace, která se těšila
největšímu zájmu dětí.
Za to, že jsme mohli dětem
pronajmout tuto atrakci, se patří
poděkovat firmám Koba
Production s.r.o. Medlovice,
která darovala 3.000,− Kč a
Mlýnu Herold Hoštice –
Heroltice – p. Knichalovi, který
přispěl částkou 2.000,− Kč.
Doufáme, že se tato spolupráce
bude rozvíjet i v příštím roce.
Na závěr odpoledne se dostavil
ředitel Základní školy z Ivanovic
na Hané p. Mgr. Miroslav
Růžička, který přijel ocenit
žákyně z Medlovic. Pohár za
sportovní výkony převzala
žákyně Jana Matějková.
Podrobné zhodnocení činnosti
žáků z Medlovic ředitelem školy
najdete v článku “Pohár ředitele
školy”.
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Restaurování opony
V minulém roce jsme Vás informovali o nálezu opony z bývalé Slavíčkovy
hospody.
Zjištěním možnosti restaurování opony byli za obec pověřeni p. Ing.
Bednář František a p. Klemsa, kteří se spojili s pracovníky Muzea
Vyškovska. Ředitel Muzea p. PhDr. Korvas a p. Mgr. Jeřábková Zdena
nám vyšli vstříc a dohodli jsme se na spolupráci. Zajistili pro nás
restaurátora p. Krále, který po podrobné prohlídce vypracoval odborný
posudek a rozsah prací. Cena restaurování je vyčíslena na 200.000,− Kč.
Po jednání o možných grantových programech, ze kterých bychom mohli
čerpat finanční prostředky, se ukázalo, že tyto programy jsou pro nás
nevyhovující. Proto jsme se obrátili na p. MUDr. Adamce, krajského
zastupitele a člena rady Jihomoravského kraje za KDU−ČSL za okres
Vyškov se žádostí o mimořádnou dotaci. MUDr. Adamec nám vyšel vstříc
a dotaci přislíbil, jednání proběhne v lednu 2006.
Pokud bude tento projekt realizován, měla by být opona instalována
v kulturním domě na stěnu naproti jeviště v roce 2007.

Koncept územního plánu
obce Medlovice
V minulém zpravodaji jsem Vás informoval o zahájení prací na pořízení
územního plánu pro naši obec.
V letošním roce byl zpracován koncept územního plánu, který byl
zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a v místním obchodě po dobu
1 měsíce. Během této doby mohli občané podávat svoje připomínky, které
by po projednání byly zapracovány do územního plánu.
Projednání a schválení konceptu bylo na 5. zasedání zastupitelstva obce
Medlovice dne 13. 7. 2005, které se konalo v kulturním domě. Připomínky
ke konceptu podal pouze obecní úřad:
− rozšíření stavebních míst na Vilkách o parcely č. 180/31 a 180/33
− návrh na zalesnění pozemků od rybníka směrem k obci a svažitých
pozemků směrem od rybníka k Michalové zmole
− zařazení zastávky s autobusovou čekárnou u sušky jako veřejně
prospěšnou stavbu.
Po schválení konceptu mohou začít práce na zhotovení územního plánu
obce.
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Družební setkání obcí
Uspořádání družebního
setkání obcí Medlovice
připadlo letos na naši
obec.
Touto
akcí
pokračujeme v započaté
tradici, která, jak doufáme,
se bude rozvíjet i v příštích
letech. O popularitě těchto
setkání svědčí zájem o
návštěvy občanů v
pořádající obci.
Letos bylo sportovní
odpoledne uspořádáno v
sobotu 20. srpna 2005.
Hosté z Medlovic přijeli dvěma autobusy, po příjezdu byli přijati starostou
obce v kulturním domě. Byli seznámeni s programem a bylo jim podáno
pohoštění. Následoval turnaj v malé kopané
o “Pohár starosty obce”. Někteří občané si mezitím prohlédli naši obec,
prohlédli si domy se stejným číslem popisným jako mají oni.
Po skončení turnaje a vyhlášení vítězů následovala volná taneční zábava.
Setkání je možno hodnotit jako zdařilé a již se můžeme těšit na setkání v
příštím roce.

Duhová energie
V nabídce na www
(webových stránek)
společnosti ČEZ jsme v
oddělení
Duhová
energie nalezli nabídku
Grantové programy.
Tato společnost dotuje
výstavbu hřišť, dětských
koutků, domovy pro
tělesně postižené apod.
Hlavní podpora směřuje
do krizových regionů s
vyšším
výskytem
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nezaměstnanosti a kriminality. Do ostatních regionů poskytují příspěvky
ve výši dle počtu žadatelů.
Na částečné oplocení našeho fotbalového hřiště jsme požádali o částku
80.000,− Kč, která byla poskytnuta v plné výši. Obec z vlastních zdrojů
doplatila 11.073,− Kč.
Práce provedla medlovská firma p. Jaroslava Petlacha a p. Bimka.
Oplocení účel splnilo a navíc hřiště získalo na estetickém vzhledu.
Letos jsme již požádali o příspěvek na příští rok na opravu cvičáku.

Zakoupení cvičáku
Jelikož v současné době nemá obec kluziště, které by se mohlo v zimních
měsících napustit pro zimní sporty, schválilo zastupitelstvo obce, že se
pokusíme odkoupit pozemek (cvičák) od Tělocvičné jednoty Sokol, kteří
tento pozemek získali v rámci restituce v roce 1996.
Je nutné, aby parcela byla převedena na LV 10001 Obec Medlovice
z důvodů čerpání dotací a příspěvků na budování kluziště.
Po jednání s TJ Sokol Medlovice a župním výborem Vyškov bylo
dohodnuto, že obec zřídí na parcele kluziště v zimních měsících, po zbytek
roku zde bude písčité hřiště a v zadní části mezi lípami dětský koutek.
Obec se zavázala a zastupitelstvo schválilo, že sportoviště na této parcele
bude k dispozici občanům Medlovic zdarma.
O příspěvek na tuto akci jsme požádali Nadaci Duhová energie společnosti ČEZ.
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Les − rybník
V loňském roce byl
dokončen a zkolau−
dován rybník a vysázen
les na výměře 4,2 ha.
V letošním roce bylo
odstraněno oplocení
kolem rybníka. Bylo sem
nasazeno 100 kg
plevelných ryb, za−
koupených při výlovu
Pístovického rybníka.
Problémy způsobila
velká voda na jaře, která
naplavila bahno do
náhonového koryta,
které se zaneslo. Jeho vyčistění stálo obec 109.075,− Kč. Následně se
provedla nejnutnější opatření a je nutné provést ještě další, aby k této
situaci již nedošlo.
Les, který byl vysázen sazenicemi
listnatých stromů se ujal celkem
dobře, přes léto byl silně zarostlý
plevelem, který byl sesečen, aby
sazenice nebyly při růstu
omezovány.
Pro příští období se musí provést
opatření jak proti povodním, tak se
musíme zaměřit i na les, ve kterém
ještě budou vysázeny další stromy.
Ještě bych se vrátil k významu
rybníku, pro který byl zbudován za podpory státní dotace. V dnešní době
se vynakládají nemalé prostředky na zlepšení životního prostředí a usiluje
se o návrat původních druhů rostlin a živočichů do přírody. Také náš
rybník s přilehlým pozemkem je biocentrum, kde by měly žít různé druhy
obojživelníků, hmyzu, ptáků, plevelných ryb, vodních a ostatních rostlin.
Z těchto důvodů není možný chov ryb ani rybolov.
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Víceúčelové hřiště
Jak jistě víte, v loňském
roce bylo rozhodnuto
požádat o příspěvek na
v y b u d o v á n í
víceúčelového hřiště pro
mládež a občany naší
obce.
Musíme přiznat, že i
přes brzké zahájení 20.
května nebyl postup
prací takový, jaký
bychom si předsta−
vovali. V současné době
ztěžuje dobudování
hřiště nepřízeň počasí.
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Provoz Mateřské školy Medlovice
Dovolte mi objasnit situaci provozu mateřské školy, kolem které vyvstaly
různé nejasnosti ohledně její činnosti.
Vzhledem k malému počtu dětí Krajský úřad Jihomoravského kraje krátí
mzdové prostředky pro zaměstnance školky. Přes tyto potíže obecní úřad
neuvažuje o uzavření mateřské školy. Zastupitelstvo zvolilo komisi, která
má za úkol zajistit provoz MŠ v plném rozsahu pracovní doby.
V současné době zjišťujeme možnosti a sbíráme zkušenosti v obcích se
srovnatelným počtem obyvatel a dětí v MŠ. Některé obce tento problém
postihl už v minulých letech a přesto MŠ provozují.
V usnesení 9. zasedání zastupitelstva je zachování provozu mateřské
školy.
O výsledcích jednání Vás budeme informovat na úřední desce.
Výdaje na MŠ v roce 2005:
Obecní úřad Medlovice
dotace na provoz
Obecní úřad Rybníček
dotace na provoz
opravy v MŠ − hradil OÚ Medlovice

155.000,− Kč
30.000,− Kč
13.147,− Kč

Poskytnuto MŠ v roce 2005

198.147,− Kč

Krajský úřad Jihomoravského kraje – rozpočet na rok 2005 pro MŠ
Medlovice:
dotace na přímé náklady na vzdělávání
830.000,− Kč
(mzdové náklady a náklady na ostatní neinvestiční výdaje)
Dotazy a informace na obecním úřadě.
Za komisi:
Bohuslav Klemsa
místostarosta obce
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Sponzoři
Poděkování
Dovolte, abych prostřednictvím našeho zpravodaje poděkoval firmám i
soukromým osobám – všem, kteří nezištně přispívají peněžními a věcnými
dary na různé akce a všem, kteří spolupracovali při jejich uspořádání.
Zveřejnění je dílem obecního úřadu – osoby a firmy o to nežádaly.

Pan Rudolf Hladký

oprava kříže na hřbitově
na vlastní náklady
Koba Production s. r. o.
finanční příspěvek
Mlýn Herold – p. Knichal Miloš finanční příspěvek
Bimka František
finanční příspěvek
ZOD Haná Švábenice
věcné dary
ostatkový výbor
věcné dary
Strabag a. s.
věcné dary
Autoškola Klemsa
věcné dary
Pohostinství Medlovice
věcné dary
Hrubá Lenka
věcné dary
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Firmy na území obce
Na území obce provozují činnost tyto firmy:
Obchod se smíšeným zbožím – Hanka
Koba Production s. r. o., Medlovice 48
Zámečnictví Petlach – Bimka
ZOD Haná Švábenice – závod dopravy
− výrobna krmných směsí
Zámečnictví Petržela
Stavební firma Procházka Vojtěch
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