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Ukliďme česko, ukliďme Moravskou. 

Děkujeme všem, kteří se k akci připojili.
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ZŠ na horách

Zachování kulturního 

dědictví výchovou dětí 

k lásce k folkoru a míst-

ním tradicím - příkladem 

je fašaňkový průvod dětí 

z mateřské školy, který 

příjemně rozveselil prv-

ní březnové  dopoledne 

v obci.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
24. únor 2022 se nepochybně stane 

jedním ze zlomových dnů, které význam-
ně změní další chod světa. Zcela neomlu-
vitelný akt agrese Ruska proti Ukrajině 
je třeba jednoznačně odsoudit. Válečný 
konfl ikt, dopadající na miliony nevinných 
a  bezbranných lidí, nemá v  Evropě v  21. 
století své místo a  je povinností každého 
z nás se vůči agresi vymezit a v maximální 
míře nabídnout pomoc všem, kteří se s ná-
sledky války potýkají. 

V posledních několika letech jsme byli 
konfrontováni s  událostmi, které většina 
z nás znala pouze z televizního zpravodaj-
ství. Epidemie, živelné katastrofy a váleční 
uprchlíci se stali součástí i našich životů. 

Nouzové, krizové stavy a  lockdowny 
ukončily postupy, na které jsme byli zvyklý, 
přepsaly plány a postavily před nás zcela 
nové úkoly a výzvy. Jednotlivé krize už ani 
nekončí, jedna pouze překrývá druhou. 
COVID nás doposud neopustil, úplná ob-
nova po tornádu potrvá ještě nikoliv řadu 
měsíců, ale spíš let, energetická krize se 

přetlačuje s infl ací, aby je nakonec všechny 
trumfoval blízký válečný konfl ikt se všemi 
svými následky.  

Na jedné straně se snažíme v  rámci 
ochrany přírody a  klimatu dlouhodobě 
snižovat závislost na fosilních palivech 
a  surovinových zdrojích. Extrémní klima-
tické jevy, jaké již nikdo z nás nechce zažít 
na vlastní kůži, nám dávají poznat, že klima 
planety se pozvolna mění. Na druhé stra-
ně během několika dnů následujících po 
mezinárodním konfl iktu vidíme, nakolik 
je náš způsob života na fosilní energetice 
stále založen.     

Znovu se ukazuje, že svět je čím dál 
více propojený. Události, jevy, i naše činy, 
mají své příčiny a důsledky, ať už se stanou 
před naší prahem, několik set kilometrů za 
hranicemi nebo na druhém konci světa. 
Ekologická, ekonomická, mezinárodně-
-právní, geopolitická, energetická témata 
jsou natolik složitá a propojená, že řádově 
přesahují facebookovou zkratku či dříve 
„hospodské“ tlachání. 

Co ovšem naopak musí být zcela jed-

noznačné, jsou hodnotová východiska. 
V  zásadních okamžicích se musí každý 
jednotlivý z  nás rozhodnout, na kterou 
stranu se postaví. Zda jsou pro něj důleži-
tější ochrana lidských životů, lidských práv, 
životního prostředí, demokracie a  svobo-
dy slova, evropských hodnot, nebo dělat 
ramena v pohodlí u klávesnice a vše nejra-
ději směnit za levný plyn a ropu.  

Jsem přesvědčený, že za všechny 
dosažené úspěchy vděčí naše civilizace 
rozumovému poznání a  svobodné, kulti-
vované diskuzi odehrávající se v demokra-
tickém zřízení. Ani odborné kapacity v jed-
notlivých oborech se zdaleka neshodnou 
na řešení komplexních otázek. Každý z nás 
nicméně může přispět svým drobným 
dílem a  pomoci, ať už výsadbou stromu, 
drobnou pomocí bližnímu nebo třeba lep-
ším tříděním odpadu. Velké věci se skládají 
z malých. 

Uvnitř zpravodaje jsou samostatné pří-
spěvky k  odpadovému hospodaření, po-
stupu oprav po tornádu a další.  

Marek Košut, starosta 

Pomoc pro Ukrajinu
Jménem městyse děkuji všem, kteří pomáhají lidem prchajícím 

před válkou. Ať už materiálně, fi nančně, či ubytováním. 
Jedním z  důsledků válečného konfl iktu je vlna uprchlíků. Pro-

zatím něco málo přes dvacet obyvatel Ukrajiny našlo útočiště také 
v  Moravské. Ze známých důvodů v  naší obci chybí volné prostory 
k ubytování v budovách v majetku obce. Několik rodin je ubytová-
no v  soukromém penzionu Moravia v  budově bývalého obecního 
úřadu. Zastupitelstvo považuje ubytování ve vhodných prostorách 
určených k bydlení za lepší řešení než přístřeší s tělocvičnách, atd., 
proto schválilo příspěvek na dofi nancování nákladů ve výši 100,- ko-
run na osobu a den (příspěvek nad rámec fi nanční pomoci od státu). 
Zastupitelstvo schválilo také uvolnění fi nanční pomoci pro nezisko-
vé organizace - Člověk v tísni, o.p.s., ADRA, o.p.s., Český červený kříž, 
pobočka Hodonín, Oblastní charita Břeclav, každé prozatím ve výši 
100 000,- korun. Finanční pomoc v  rukou profesionálních nezisko-
vých působících přímo na místě potřeby, se ukázala jako nejlepší 

forma pomoci i po tornádu. Zastupitelstvo je připraveno uvolnit další 
fi nanční prostředky ve stejné výši. 

Dle potřeby a pokynů nadřízených orgánů bude zřízena v budo-
vě mateřské školy výuka pro předškolní děti, pravděpodobně ve for-
mě tzv. dětské skupiny. Podobně se počítá s integrací školou povin-
ných dětí ve volných kapacitách v jednotlivých třídách základní školy. 
Vše je nicméně závislé na dostatku ukrajinsky mluvicích pedagogů.  

Rada městyse je také připravena poskytnout volné byty v Domě 
s pečovatelskou službou, pro ubytování, zejména uprchlíků z řad se-
niorů, jakmile k tomu bude vyzvána. 

Jsme přesvědčeni, že jakkoliv jsou možnosti naší obce prozatím 
velmi omezené, je naší povinností přispět a pomoci těžce zkoušeným 
obyvatelům Ukrajiny.  

Vedení obce je v kontaktu s krizovými štáby města Břeclav a Jiho-
moravského kraje, které pomoc uprchlíkům koordinují. 

Marek Košut, starosta

JAK POMOCI UKRAJINCŮM NA NAŠEM ÚZEMÍ 

V souvislosti s válkou na Ukrajině minis-
terstvo vnitra připravilo řadu opatření. Ta se 
týkají jak pomoci Ukrajincům, kteří na našem 
území již pobývají, tak i nově příchozích.

Důležité informace pro občany Ukrajiny 

v češtině i ukrajinštině najdete na webu MV 
ČR: https://www.mvcr.cz

Byla zřízena infolinka +420 974 801 802, 
kde občané Ukrajiny získají praktické poby-
tové informace. V této souvislosti je k dispo-

zici i e-mailová adresa ukrajina@mvcr.cz.
Konkrétní nabídky, ideálně na ubytová-

ní hromadného typu se stravováním posí-
lejte na e-mail Správy uprchlických zařízení 
ubytovaniukrajina@suz.cz.

petra.frydkova
Lístek s poznámkou
změnit větu:...v penzionu Moravia p. Hřebačky (bývalý obecní úřad).
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Sbor dobrovolných hasičů pomáhá

lupráci. Sbírka nadále probíhá, aktuální informace na našem 
Facebooku nebo na naší nástěnce u nádraží. Dalším způsobem 
naší pomoci je výpomoc v Krajském asistenčním centru pomoci 
Ukrajině, které je na brněnském výstavišti. Pomáháme zde jako 
dobrovolní hasiči při výdeji jídla a hygienických potřeb.  

Moc děkujeme všem, kteří se zapojili do pomoci.
SDH Moravská Nová Ves

Po vypuknutí války na Ukrajině jsme se snažili vymyslet způ-
sob, jak bychom mohli pomoci. Nejdříve jsme uspořádali sbírku 
věcí, které putovaly rovnou na Ukrajinu. Protože se nám sešlo 
těch věcí více, než jsme očekávali, další věci ze sbírky poputovaly 
k Ukrajincům, přesněji Ukrajinkám a jejich dětem, kteří sem před 
válkou uprchli. No a protože těch věcí bylo ještě pořád spoustu, 
tak jsme oslovili Oblastní charitu Břeclav a domluvili se na spo-

Informace z radnice

Marnost nad marnost - praví Kazatel - všechno je marnost.

Postup oprav budov v majetku městyse

Vždyť se stává, že někdo pracuje moudře, 
rozvážně a  úspěšně, a  nakonec to dá do 
vlastnictví jinému, kdo na tom nepracoval. 
I  to je marnost a velké zlo. Co má člověk za 
všechno svoje namáhání a  snahu, s  níž se 
plahočí pod sluncem? Ano, po všechny dny 
má jen starosti; trápení je jeho zaměstnáním, 
ani v noci si jeho srdce neodpočine. I tohle je 
marnost.

Kaz 1,2; 2,21-23

Ordinace

Ordinace obvodního lékaře MUDr. 
Bartoše a nově vytvořená ordinace dětské 
lékařky MUDr. Špačkové Kučerové jsou 
již v  provozu. Na budově byla zhotovena 
nová střecha, sádrokartonové konstrukce, 
nové elektrické a  datové rozvody, nové 
rozvody vodovodu a kanalizace v nově vy-
tvořených prostorech. Byly položeny nové 
podlahy. Čekárna v  patře byla rozšířena 
o  nevyužívaný prostor balkonu. Budova 
byla nově zateplena, včetně podkroví a je 
plně klimatizována. Ordinace byly vybave-
ny jednotným nábytkem. Na jaře nás čeká 
ještě fi nální povrch fasády. Bohužel bude 
ještě třeba dodat novou plošinu na schody. 
Ta stávající je neopravitelně poškozená. 

První stupeň základní školy 

Je dokončen nový železobetonový 
strop, sjednocena výška stropu v  celém 
půdoryse budovy, vystavěn vstup do 
podkroví a výtahová šachta. Zhotoven byl 
nový ocelovo dřevěný krov a  nová stře-
cha. Byla instalována nová okna. Na konci 
března bylo staveniště předáno zhotoviteli 
generální opravy celé budovy. Budou zce-
la obnoveny instalace, podlahy, povrchy 
a instalovány akustické  podhledy a vzdu-
chotechnika. Podle dochovaných fotografi í 

Citátem jsem si chtěl povzdechnout 
nad zbytečností snažení, které vzápětí při-
jde vniveč. Obnovu budov a  prostranství 
se snažíme dělat s ohledem na kvalitu ma-
teriálů, jejich trvanlivost a estetiku. A poté 
necelý měsíc po dokončení někdo měděný 
svod alespoň dokope a za rohem, kde není 
vidět, rovnou ukradne. Není nic jednoduš-
šího než vysypat kolečka betonu na novou 
žulovou dlažbu. Ten už z ní nikdo nedosta-
ne. Ale co, hlavně, že já mám opravený hrob. 

bude obnovena historizující fasáda. Dílo 
bude dokončeno do 30.7. tak, aby děti 
nový školní rok zahájily již v obnovené bu-
dově. Celkové náklady oprav přesáhnou 25 
milionů korun.   

Druhý stupeň základní školy měš-

ťanka 

Byl vybudován nový ocelovo dřevěný 
krov s  využitelným podkrovím, opraveny 
ploché střechy, sanovány narušené stro-
py ve dvou učebnách, zhotoveny podlahy 
v některých učebnách a družině, vyměně-
na okna, provedeny výmalby celé budovy, 
opravena světla, atd. Byly dokončeny klem-
pířské a pokrývačské práce a dodány nové 
vchodové dveře. Byla zahájena odložená 
realizace rekonstrukce šaten a sklepů v bu-
dově, která by měla být dokončena do 30.6. 
Od dubna budou zahájeny práce na celko-
vé opravě nové přístavby a atletického are-
álu za školou. Na tyto opravy o prázdninách 
naváže generální rekonstrukce interiéru 
budovy a  fasády. Postup oprav je nutné 
koordinovat s  provozem budovy tak, aby 
nedocházelo k přílišnému narušení výuky.  

Budova č.p. 117

Byla provedena částečná výměna 
krovu a  jeho doplnění ocelovými prvky. 

Ptáte se, proč na hřbitově ještě nejde voda? 
Prostě proto, že nějaký dobrodinec vlezl do 
vodoměrné šachty a vodu pustil, ještě když 
mrzne, což má samozřejmě za následek 
poškození kohoutků na vodu. Snad jenom 
proto, že mu bylo zatěžko si přivézt konev 
vody. Ale on to někdo opraví. 

Na každém rohu nemůže stát biřic s bi-
čem. Stačilo by trochu zdravého rozumu 
a ohleduplnosti.   

Marek Košut, starosta

Současně byl proveden nový ztužující 
železobetonový věnec. Jsou dokonče-
ny klempířské a pokrývačské práce. Byla 
dodána nová okna a dveře a instalovány 
nové akustické sádrokartonové pod-
hledy. Akustické úpravy jsou prováděny 
z  důvodu zlepšení podmínek pro výuku 
na ZUŠ a  pro zkoušky souborů. Budova 
od pololetí slouží základní škole jako ná-
hradní prostor pro výuku po dobu pro-
bíhajících oprav budovy prvního stupně. 
Na jaře bude obnovena fasáda v souladu 
s dochovanými historickými fotografi emi. 
Opravy je opět nutno sloučit s provozem 
školy. 

Mateřská škola 

Na budově je provedena nová střecha, 
vyměněna okna, opraven interiér. Herní 
prvky byly opraveny. Byl doplněn venkov-
ní altán pro výuku a zahradní domek pro 
hračky. Byly založeny nové travní koberce 
se závlahou, vysázeny vzrostlé stromy. Pro-
běhla oprava fasády, včetně žaluzií, dle ná-
vrhu autorů připravované přístavby. Zbývá 
dokončit oplocení a  obklady na fasádě. 
V druhé polovině roku by na rekonstrukci 
měla navázat realizace plánované přístav-
by nové přístavby školní jídelny s tělocvič-
nou a rekonstrukce kuchyně. 
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Stavební suť

Stejně tak s postupnou obnovou veřejných prostranství bude 
nutné ukončit praxi ve volném ukládání odpadů na ulici. Žádáme 
všechny občany, kteří ještě mají stavební či jiný odpad před domy, 
aby jej odvezli na sběrný dvůr. V případě, že nemají potřebnou 
dopravu, nechť se domluví na odvozu na sběrném dvoře. Stejná 
situace se týká i hřbitova. Není možné nadále stavební suť a zbyt-
ky pomníků po obnově volně ukládat na hřbitově. Zlikvidovat sta-
vební suť je nakonec povinností kamenických fi rem. 

Zejména v ulicích, kde již svou práci skončili i elektrikáři s ka-
belizací vedení, je potřeba obnovit poničené předzahrádky a tráv-
níky před domy. Pro zájemce o obnovu okolí domu a zahrad bude 
na veřejných plochách – sokolském hřišti, u kostela, na sběrném 
dvoře, dle potřeby dalších místech připravena kvalitní zemina. Ze-
mina pochází z realizace meandrů na řece Kyjovce. Chtěl bych po-
prosit všechny občany, aby si obnovu předzahrádek a okolí domů 
realizovali v maximální míře svépomocí. Není v lidských kapaci-
tách Služeb realizovat obnovu v  celém rozsahu obce. Nakonec 
předzahrádky zdobí především každý jednotlivý dům. Městys se 
v tuto chvíli soustředí na koncepční a projekční obnovu velkých 
parkových ploch. Jejich realizace proběhne až na závěr obnovy 
po tornádu. 

Marek Košut, starosta

Krátce bych chtěl informovat o  likvidaci stavebních odpadů 
po tornádu. V prvních měsících bylo možno suť a veškerý odpad 
možné bezúplatně odvážet na skládku odpadu mezi Hruškami 
a MNV. Tato deponie byla uzavřena na konci prázdnin. V průběhu 
měsíce dubna bude zcela odstraněna a pozemky rekultivovány. 
Náklad na její likvidaci si vyžádali náklady ve výši desítek milionů 
korun. Tyto náklady nese Jihomoravský kraj, resp. Ministerstvo ži-
votního prostředí. 

Poté byla nadále možnost stavební sutě a odpad ukládat bez-
úplatně na našem sběrném dvoře. Současně městysem najatý 
bagr a autodoprava uklízeli veřejná prostranství od volně ulože-
ného odpadu. Úklid musel být mnohokrát opakován, neboť ne-
ustále docházelo k  vytváření nových hromádek suti. Odpad ze 
sběrného dvora musel být již několikrát odvezen. Celkové nákla-
dy na likvidaci odpadu dosáhly již více než 6 milionů korun. Nákla-
dy prozatím v plné výši nese městys. 

Možnost ukládat suť na sběrném dvoře trvá nadále, neboť na-
dále trvá obnova nemovitostí po tornádu. Zejména těm nejvíce 
postiženým, tedy stavebníkům zcela nových domů, vzniká odpad 
až nyní. Je třeba znovu zdůraznit, že osvobození od plateb za suť 
se týká pouze obnovy po tornádu, tedy pouze odůvodněných 
případů. Je nutné se postupně vrátit k normálnímu stavu. 

Smuteční síň a hřbitov 

Byla opravena střecha, opravena okna 
a interiér tak, aby byla budova funkční. Na 
hřbitově byla znovu opravena hlavní cesta 
a obnovena lipová alej v původním rozsa-
hu. Proběhla oprava márnice. Již před tor-
nádem byla započata rekonstrukce hlavní 
cesty, včetně modernizace osvětlení, byla 
provedena příprava rozvodů vodovodu 
k márnici a hlavní bráně. Byly instalovány 
rozvody pro rozhlas a  rozšíření kamero-
vého systému. Na jaře proběhne obnova 
oplocení, cihlové zdi a vstupní brány. Nyní 
je připravován návrh celkové rekonstrukce 
smuteční síně včetně předprostoru, kde 
bude umístěno i kolumbárium. V soused-
ství hřbitova je již povolena stavba nového 
parkoviště. 

Radnice

V  březnu byly zahájeny práce také na 
opravách krovu radnice. Barokní krov je 
obnovován do historické podoby podle 
odborného návrhu restaurátorů. Po jeho 
opravě bude zhotovena nová střecha 
s  nadkrokevní tepelnou izolací. Cílem je 
opravit krov tak, aby byl vidět v  interiéru. 
V podkroví bude zřízena nová reprezenta-
tivní obřadní síň a zasedací sál zastupitel-
stva. Současně probíhá příprava projekto-
vé dokumentace stavebních úprav radnice. 
Do budovy bude přesunuta služebna 
obecní policie a  připraveny prostory pro 
budoucí provoz pošty. Záměrem je také 

budovu vybavit výtahem, aby byla plně 
bezbariérová.   

Sokolovna 

Na sokolovně byla prozatím opravena 
střecha. Je dokončována prováděcí pro-
jektová dokumentace generální opravy 
budovy. Již před tornádem byl dokončen 
návrh akustických úprav sálu. Bude gene-
rálně opraveno jeviště včetně technického 
vybavení. Podsklepení jeviště bude sano-
váno proti vlhkosti a  budou zde vybudo-
vány šatny a  zázemí pro účinkující a  také 
nová kotelna. Bude upraveno nevyhovující 
schodiště ve foyer a  v  zázemí jeviště vy-
budováno zcela nové schodiště spojující 
všechna podlaží budovy. Je nutné zcela 
obnovit sportovní podlahu v sále. Na mís-
to původní terasy u baru je navržen nový 
uzavřený prosklený prostor.  Nově je řeše-
no prostranství vedle sokolovny pro účely 
pořádání veřejných akcí a posezení. Zvažo-
vanou možností je také přístavba kuželny 
podél sokolovny.   

Na sklonku února proběhlo na radnici 
setkání občanů u  kulatých stolů nad bu-
doucími plány rozvoje obce.  V uplynulých 
měsících měli občané možnost vyjádřit 
své představy v  anketě. Osobní setkání 
bylo další fází tvorby společné vize. Rozsah 
obnovy poškozených budov a  veřejných 
prostranství obce, stejně jako množství pří-
pravných a projekčních prací a potřebných 

fi nančních prostředků odpovídá objemu, 
který by byl za normálních okolností rozlo-
žen do několika desítek let. To není práce 
pro jednoho člověka, ani jedno zastupitel-
stvo. I proto jsme se rozhodli k plánování 
přistoupit systematicky a  komplexně za 
pomoci profesionálů, urbanistů a ve spolu-
práci s občany.   Hlavními tématy, vzešlými 
z  ankety, bylo stanovení priorit obnovy, 
vize vzdálené budoucnosti obce, náplň 
multifunkčního hřiště u sokolovny, obnova 
a funkce návsi a zamýšleného spolkového 
domu. Jsem přesvědčený, že právě díky 
zapojení aktivních lidí do tvorby plánů 
obce se nám podaří vytvořit společnou vizi 
městyse. Postupně jsou zadávány projekty 
obnovy veřejných prostranství, jednotli-
vých parků a hřišť. 

Někomu se může zdát, že opravy ne-
postupují dostatečně rychle. Nicméně 
míra devastace budov umožňuje odstranit 
mnohé nedostatky, které by za normálních 
okolností byly nezměnitelné. U  veřejných 
prostranství je nadto potřeba vyčkat na do-
končení zemních prací spojených s kabeli-
zací rozvodů elektřiny a veřejného osvětle-
ní a s opravami kanalizací. Také stavebníci 
nových domů potřebují manipulační pro-
story pro stavbu.   

Je prosté věci dělat zbrkle a  špatně. 
Nebo jak praví přísloví: „Plán bez činů je 
denní snění, činy bez plánů jsou noční 
můra.“ 

Marek Košut, starosta
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Energie

Rekonstrukce kanalizace

Většina z nás byla v uplynulém období 
konfrontována s  bezprecedentním růs-
tem cen energií. Na jedné straně přispívají 
k růstu ekologické cíle Evropské unie, ma-
jící za cíl konec využívání fosilních paliv, ze-
jména uhlí. O vlivu fosilních paliv na změnu 
klimatu a  legitimitě a  reálnosti cílů EU lze 
nepochybně vést dlouhou debatu. Jestli 
loňské tornádo bylo jedním ze zdvižených 
prstů probíhající klimatické změny nebo 
nebylo se asi neshodneme, jistě se všichni 
shodneme na tom, že nikdo z nás si ho ne-
chce zopakovat. 

Válečný konfl ikt na Ukrajině ukázal, že 
geopolitická bezpečnost dodávek paliv, ze-
jména zemního plynu, také není samozřej-
má. Dnes nedokáže nikdo odhadnout, kdy 
a  za jakých podmínek a  zda vůbec dojde 
k návratu k původnímu stavu. Zda válka na 

V březnu se konalo otevřené výběrové 
řízení na rekonstrukci kanalizace na ulicích 
Kamenná, Jana Černého a části ulice Hlav-
ní od kostela po park u  nádraží. Jedná se 
o  dlouhodobě nejhorší úseky kanalizač-
ního řadu v  obci. Následkem odklízecích 
prací po tornádu došlo k dalšímu zhoršení 
jejich stavu. V ulicích Kamenná a Jana Čer-
ného je nutné rekonstrukci provést před 
uložením rozvodů elektrické energie. Jed-
ná se o značný rozsah, cca 1100 délkových 
metrů. Na ulici Hlavní je kanalizační řad 
v hloubce až 5 m. Vzhledem ke koordinaci 
s kabelizací elektřiny, je nutné práce zvlád-
nout během 6 měsíců. Zhotovitel započne 
s prací na počátku dubna. Vzhledem ke stís-
něnosti uličního prostoru přinesou staveb-
ní práce nemalé omezení dopravy. Jedná 
se o dlouhodobě plánovanou akci, po které 
obyvatelé zejména ulic Jana Černého volají. 
Tornádo celý záměr jenom urychlilo. I proto 

Ukrajině procesy odklonu od fosilních paliv 
spíše urychlí nebo naopak povede k návra-
tu k  dostupným, byť ne tak ekologickým 
zdrojům energie. 

Také obci několikanásobně vrostly 
ceny za dodávané energie. Za posledních 
deset let, se dařilo výrazně snížit výdaje za 
energie. Energie jsou soutěženy v  otevře-
ných výběrových řízeních tak, aby se do-
sáhlo nejnižší ceny (jednotková cena klesla 
o desítky procent proti původním cenám). 
Za mé působnosti byly zatepleny budovy 
mateřské školy, sokolovny, DPS, č.p. 117 
(pošta) a  ještě dříve budova prvního stup-
ně ZŠ. V rámci oprav po tornádu se tepelné 
izolace dočkala zelená budova ve dvoře 
úřadu a o prázdninách se dočká i měšťanka 
(oprava a izolace sklepů již probíhá). V rámci 
oprav jsou budovy osazovány okny s trojsk-

věřím, že se podaří všechny vyvolané strasti 
překonat. Jednou za padesát let se to musí 
vydržet. Součástí stavby bude i  obnova 
přípojek jednotlivých domů v  nezbytném 
rozsahu. 

Díky otevřenému výběrovému řízení 
se podařilo srazit cenu z předpokládaných 
56 milionů na necelých 35 milionů. Svým 
rozsahem se jedná o nejrozsáhlejší opravu 
kanalizačního řadu za posledních více než 
30 let. Zhotovitelem bude renomovaná 
společnost Swietelsky, se kterou máme již 
dobré zkušenosti z podobných zakázek.  Na 
realizaci jsme získali dotaci ve výši 12 mili-
onů korun z Operačního programu Životní 
prostředí.

Po opravě kanalizace bude následovat 
zhotovení nových povrchů. Snahou je ma-
ximálně vyjít vstříc potřebám obyvatel dot-
čených ulic. Je samozřejmě také potřeba 
respektovat dopravní funkci komunikací, 

ly, do budov bude instalována rekuperace 
(řízená výměna vzduchu) a nové interiérové 
osvětlení budov je samozřejmě v  úspor-
ných LED technologiích. Probíhá výměna 
veřejného osvětlení za úsporné LED svítidla.  
Těmito opatřeními se podařilo snížit objem 
spotřebovávané energie na méně než polo-
vinu původní spotřeby. Současné ceny jsou 
nicméně tak vysoké, že budou mít závažný 
dopad do rozpočtu, a to zejména do inves-
tic. Jedním ze zásadních úkolů budoucího 
zastupitelstva bude maximální důraz na in-
vestice do využití obnovitelných zdrojů, ze-
jména fotovoltaických panelů, nových způ-
sobů vytápění budov, například ve formě 
tepelných čerpadel, atd. Při obnově budov 
již nyní klademe důraz na provedení staveb-
ních příprav pro tyto technologie.

Marek Košut, starosta

a  to nejenom pro automobilisty, ale také 
chodce. Uliční prostor je bohužel velmi stís-
něný a do necelých deseti metrů je obtížné 
vše naskládat tak, aby se vyhovělo všemu. 
Jednosměrná komunikace vyžaduje dle zá-
kona minimální šířku 3,5 metru, chodník 1,5 
metru, parkovací pruh 2 metry. Maximální 
varianta, tj. silnice, chodník a  dva parko-
vací pruhy přiblíží chodník a  parkování až 
k  samotným domům. Zrušení chodníku 
s sebou zase nese zřízení obytné zóny pro 
pohyb chodců ve vozovce. Zrušení jedno-
ho parkovacího pruhu a zachování chodní-
ku znamená sdílení parkovacích míst. A to 
se nebavím o absenci uliční zeleně, které se 
zde vejde opravdu minimum. Bylo zadáno 
zpracování variant obnovy. Poté bude v uli-
ci provedena anketa a setkání s obyvateli. 
Na základě jednání bude zvoleno vhodné 
řešení.  

Marek Košut, starosta

Renaturalizace toku Kyjovky – ornice k dispozici

projektu na katastru Mikulčic vznikne, pohodlné cyklistické spo-
jení na cestu k vykopávkám, potažmo k lávce přes Moravu.  Při 
realizaci bude odtěženo velké množství kvalitní zeminy. Její část 
bude navezena na veřejně přístupná místa v obci tak, aby ji bylo 
možno využít pro rekultivaci soukromých zahrad. O  možnos-
tech odběru ornice budou občané včas informováni obecním 
rozhlasem. 

Marek Košut, starosta

Realizační fi rmě bylo předáno staveniště na projektu Povodí 
Moravy, s.p., s názvem „Kyjovka – rozvolnění toku“. Během ná-
sledujících 18 měsíců budou v prostoru mezi Rančem Podluží 
a k.ú. Mikulčice vytvořeny meandry a tůně na řece Kyjovce a vy-
tvořeno několik hektarů přírodně blízkého biotopu. Cílem je 
obnovit říční koryto v přirozeném tvaru se všemi funkcemi pro 
vodní organismy a zadržování vody v krajině. Na břehu bude vy-
budována obslužná komunikace, tj. po dokončení druhé části 
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Oprava radniceUkliďme Česko, 
ukliďme Moravskou

Na radnici jsme uvítali předsedu Senátu a ministryni životního prostředí

Konečně došlo i na opravu budovy radnice. Nejdříve je třeba 
opravit barokní krov, který byl poškozen nejenom tornádem, ale 
také zubem času, hnilobou, dřevokazným hmyzem a necitlivý-
mi zásahy v minulosti. Podle předběžného odborného odhadu 
je jeho stáří cca 300 až 350 let. Přesné stáří se pokusíme stano-
vit pomocí tzv. dendrochronologického datování. Na opravu 
a  doplnění chybějících částí krovu byl zpracován projekt od 
specialisty na historické krovy. Podle něj se nyní do práce pustili 
fachmani ze společnosti Teslice CZ, kteří mají za sebou, mimo 
jiné, takové stavby jako obnovu vyhořelé chaty Libušín na Pus-
tevnách. Obnova je prováděna tradičními tesařskými metoda-
mi. Na některé věci se vyplatí si počkat. 

Marek Košut, starosta

V sobotu 26.3. se konala akce Ukliďme Česko, ukliďme Mo-
ravskou. Jedna skupina dobrovolníků čistila větrolam u  kolejí 
směrem na Mikulčice a druhá lokalitu podél silnice na Hrušky. 
Nejmenší děti sbíraly odpadky v obci. Pomáhaly nám i dvě sym-
patické ženy z Ukrajiny, které jsou ubytovány v Penzionu Mora-
via. Bylo to příjemně a smysluplně strávené sobotní dopoledne. 
Všem, kteří přidali ruku k dílu patří velký dík. Zejména šikovným 
dětem a jejich rodičům za to, že je vedou k lásce a ochraně život-
ního prostředí.

Petra Frýdková

25. března městys na-
vštívil předseda Senátu 
pan Miloš Vystrčil spolu 
s ministryní životního pro-
středí Annou Hubáčkovou. 
Nejenom, že šlo o  návště-
vu druhého nejvyššího 
ústavního činitele v  naší 
obci, ale z  rukou paní mi-
nistryně jsme obdrželi roz-
hodnutí o poskytnutí dota-
ce ve výši 12 milionů korun 
na opravu kanalizačního 
řadu v  ulicích Kamenná, 
Jana Černého a Hlavní.

Rozloučili jsme se:
Brychtová Marie 93 let
Sečkař Jan 73 let
Poulíková Milada 90 let
 Ing. Maděřič Antonín 96 let
Szűcsová Anna 69 let
Beneš jiří 70 let
Glosová Helena 78 let
Pešek Tomáš 56 let

Salajka Jaroslav 91 let
Gažda Jan 86 let
Hřebačková Libuše 87 let
JUDr. Janulíková Josefa 83 let
Nešporová Květoslava 92 let
Uhlířová Eleonora 73 let
Spáčil Marek 69 let
Szitaiová Marie 86 let

Sobková Jarmila 95 let
Imrichová Marie 74 let
Kosíková Jana 68 let
Skočík Oldřich 79 let
Mrkus Jan 80 let
Petrjanošová Miroslava 91 let
Horáková Marie 91 let
Pavlíček Rudolf 73 let
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Zeleň po tornádu

Ve čtvrtek 17. února 2022 proběhlo 
setkání veřejnosti a  odborníků v  zasedací 
místnosti úřadu městyse setkání k obnově 
zeleně po tornádu. Občané byli informová-
ní o zapojení profesionálů i studentů Men-
delovy univerzity, kteří krátce po řádění 
živlu monitorovali míru poškození stromů 
ve veřejném prostoru a začali s  jejich pro-
řezáváním a  kácením, kde to bylo nutné. 
Přednášku uvedl arborista Pavel Colledani, 
který začal nejdříve v naší obci působit jako 
dobrovolník a pro městys nyní provádí od-
borné práce spojené s veřejnou zelení. Kra-
jinný ekolog Vilém Jurek vysvětlil význam 
zeleně pro náš život, která není jen zdrojem 
kyslíku, ale i vlhkosti, přináší stín a ochlazení 
vzduchu, je domovem pro život dalších zví-
řat a další. Na závěr vystoupil radní Rostislav 
Silný, který představil vizi ohledně výsadby 
stromů v obci a jejím okolí v nejbližším ho-
rizontu, ale i nutnost zajištění nejen její vý-
sadby v podzimních měsících, ale i dlouho-
dobé péče. Schůzka proběhla za podpory 
Nadace Veronica a Jihomoravské komunit-
ní nadace. 

V sobotu 9.4. nás čeká jedna společná 
výsadba, další proběhnou na podzim. Bude 
doplněno 28 stromů slivoní na Tomáškovu 
cestu, v rámci výsadby bude ještě doplně-
no 6 líp do aleje od ČOV ke Kyjovce. Akce se 
bude konat za každého počasí. 

Vinaři se také podílí na sázení stromů
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Informace z knihovny

u  jednoho čtenáře. Týká se to hlavně ne-
pravidelných čtenářů. Navíc vrácení i části 
půjčených knih do boxu, v termínu dvou 
měsíců od výpůjčení, zabrání nárůstu po-
platků za pozdní vrácení knih. 

Jelikož se pravidelně půjčuje a zavírat 
se nás zatím nikdo nechystá, vrací se i po-
vinnosti čtenářů do normálu. Knihy se půj-
čují na dva měsíce bez poplatků za pozdní 
vrácení. Jinak je potřeba vrátit alespoň jed-
nu knihu, nebo nechat výpůjčku prodlou-
žit. Prodloužení můžete provést osobně 
nebo písemně e-mailem, popřípadě sms. 
Pozdější vrácení knih už bude poplatněno 
dle našeho ceníku, který najdete na strán-
kách knihovny. Vrací se i  placení ročních 
poplatků za registraci čtenáře. 

A kdy je vlastně knihovna otevřená a jak se 
se mnou můžete spojit:
Od 1. dubna budu i letos půjčovat v letním 
režimu a to takto: 
úterý   od 17:00 do 20:00 hodin 
pátek od 15:00 do 18: 00 hodin
Nadále platí i rozvoz knih domů.

Všechny další informace o  knihovně 
se dovíte na webových stránkách: mnves.

Provoz obecní knihovny i v náhradním 
prostoru, tedy ve stavebním kontejneru, 
se plně rozběhl a tak mohu všechny spolu-
občany pozvat, aby si přišli vybrat nějakou 
pěknou knihu. Především se připomínám 
všem pravidelným, ale i příležitostným čte-
nářům. I když je sortiment omezený, tak si 
určitě každý vybere podle svého gusta. 
Knihy častěji obměňuji, abyste měli stále 
nové tituly.  

Protože jsem se setkala s mnoha dota-
zy, kdeže se naše knihovnička nachází, chci 
to tady pořádně vysvětlit. Kontejnerová 
knihovnička stojí na obecním dvoře vedle 
domu s ordinacemi lékařů. Jelikož půjčuji 
v době, kdy už je většinou budova městyse 
zamčená, je přístup do dvora z ulice U Jor-
dánky. Brána je mezi dvěma domy pod so-
kolským hřištěm. 

Dobré vodítko je náš box na vracení 
knih, který je připevněn právě u vchodové 
brány.   

Box na vracení knih, prosím, využívejte 
v době, kdy není knihovna otevřená a kni-
hy potřebujete vrátit. Jelikož knižní fond 
miniknihovničky je velmi omezený, byla 
bych ráda, pokud tuto možnost využijete 
co nejčastěji, aby knihy dlouho neležely 

knihovna.cz, kde můžete mimo jiné vy-
užívat ON-LINE katalog, bohužel pouze 
pro novinky asi od loňského srpna. Pí-
semně mne kontaktujte nejlépe e-mailem 
mnvesknihovna@seznam.cz. Jenom do 
předmětu, prosím, pište: čtenář, abych Váš 
dotaz ve spoustě reklamní pošty našla.  Po-
případě mi můžete psát nebo telefonovat 
na mobil: 774 600 052.

Na všechny, kteří rádi šáhnou po dobré 
knize, se těším v miniknihovničce nebo při 
rozvozu knih domů.

Knihovnice Xenie Bezchlebová

Poradci Bílého kruhu bezpečí mohou nyní přijet až za vámi

konkrétní příběh a  poskytnou právní informace a  psychickou 
podporu. Poradci pracují bezplatně a konzultace jsou diskrétní. 
Setkat se s právníkem a psychologem může klient prakticky na ja-
kémkoli místě, a to i v mobilní poradně samotné. Je vybavena tak, 
aby konzultaci bylo možné vést přímo uvnitř. Klient tedy nemusí 
uvádět svou adresu pro to, aby si poradce k sobě zavolal.

Přístup ke službám Bílého kruhu bezpečí je velice jednoduchý. 
Stačí jedno zavolání na kontaktní telefonní číslo 732 842 664. Pra-
covnice bílého kruhu pak s volajícím domluví vše potřebné a do-
hodne konkrétní podobu a  možnosti konzultace. Díky mobilní 
poradně již není domluva vázaná pouze na konzultační hodiny 
brněnské pobočky, tzn. čas konzultace je domluven dle možností 
klienta. Přijít však stále může klient i osobně, a to každé úterý či 
čtvrtek. I v takovém případě je však lepší se objednat na uvede-
ném mobilním telefonním čísle.

V případě potřeby pomoci neváhejte Bílý kruh bezpečí kon-
taktovat.

www.bkb.cz, e-mail: bkb.brno@bkb.cz

Již 25 let pomáhá brněnská pobočka Bílého kruhu bezpečí 
obětem trestných činů, pozůstalým i  svědkům trestných činů. 
A od loňského roku dokonce není vázaná na prostory brněnské 
poradny. Díky tomu, že pro svou činnosti získala vozidlo, mohou 
poradci z Brna vyjet za klienty i mimo své domovské město.

Drtivá většina obětí kriminality, která se obrací pro pomoc na 
brněnskou poradnu Bílého kruhu bezpečí žije v Brně či okolí. Je 
však samozřejmé, že oběťmi se stávají i  lidé mimo tuto oblast. 
A pokud nebydlí v dojezdové vzdálenosti od Brna nebo je pro ně 
zkrátka nemožné na pobočku přijít, zůstávali až do nynějška od-
kázáni pouze na naši bezplatnou non-stop linku pro oběti na čísle 
116 006. Změnu v této situaci přináší právě mobilní poradna. Díky 
ní se nyní právní a psychologická pomoc může dostat do kterého-
koli kouta Jihomoravského kraje.

Obrátit se na Bílý kruh bezpečí mohou například oběti ublížení 
na zdraví, týrání, vydírání, znásilnění, porušování domovní svobo-
dy, loupeže, podvodu, krádeže a mnohých dalších trestných činů. 
Poradci jim nabídnou především konzultaci, při které vyslechnou 

Putovní výstava Cestami proměn

Před úřadem městyse je pořádána pu-
tovní výstava Má vlast cestami proměn, 
která přináší svědectví o proměnách zane-
dbaných míst v místa upravená a užitečná. 

Prostřednictvím fotografi í a  příběhů je 
prezentován stav před rekonstrukcí a  po 
ní různorodých staveb – od sakrálních ob-
jektů, přes obecní úřady, školy, zastávky, 

multikulturní centra, náměstí a  návsi, po 
krajinářské úpravy v parcích a sadech. Tato 
výstava je zde umístěna do konce března 
a dubnu ji nahradí jiná kolekce.
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Ozeleňte místa zasažená tornádem

zor. Příspěvek pokryje i část následné péče o stromy, udržitelnost 
výsadeb jsou tři roky.

O grant lze žádat průběžně až do vyčerpání, vyhodnocení pro-
bíhá vždy na konci měsíce. Ideální doba pro sázení stromů je na 
jaře a na podzim. Podejte si žádost na webu Nadace Partnerství: 
www.nadacepartnerstvi.cz/Granty a  ozeleňte místa, která máte 
rádi. Netřeba se bát zdlouhavé byrokracie, administrace projektů 
je zjednodušená.

Pomozte ve vaší obci obnovit veřejná místa, která zničilo tor-
nádo. Využijte Program obnovy zeleně po tornádu a vraťte do ulic 
i okolní přírody zase život. O příspěvek až do 200 000 Kč na výsad-
bu stromů na veřejně přístupných pozemcích mohou žádat obce, 
školy, spolky, neziskovky, církve a další právnické osoby.

Peníze dostanou zájemci nejen na koupi stromů a  terénní 
úpravy, ale i  na doplňkové keře, materiál potřebný k  výsadbě 
a ochraně dřevin, ptačí budky, dopravu sazeniček či odborný do-

Nové grantové výzvy od Nadace Via 

Nadace Via vypsala 1. března hned 
dvě grantové výzvy. První je určená jed-
notlivcům a  drobným podnikatelům na 
obnovu drobných živností a  zájmových 
aktivit. O  podporu se mohou hlásit ti, 
kteří byli v době tornáda aktivní a potře-
bují příspěvek na obnovu prostor, budov, 
nástrojů, strojů nebo jiného materiálního 

vybavení,  provozoven a  zahrad či dílen 
všeho druhu. O  prostředky z  druhé vý-
zvy nazvané Fond sousedské obnovy se 
mohou hlásit obce, neziskové organiza-
ce a  neformální skupiny lidí, které chtějí 
společně se svými sousedy obnovovat 
místa k  setkávání, sousedské aktivity 
nebo poškozenou krajinu. Uzávěrka této 

druhé výzvy je průběžná až do vyčerpá-
ní prostředků. Obě výzvy jsou omezené 
lokálně na obce: Hrušky, Moravská Nová 
Ves, Mikulčice, Lužice, Hodonín a  Dolní 
Bojanovice. Více podrobností naleznete 
na stránkách Nadace Via https://www.na-
dacevia.cz/nabidka-programu/ nebo na 
sociálních sítích.

Činnost zastupitelstva městyse

Zastupitelstvo městyse schválilo:
- poskytnutí veřejné fi nanční podpory spol-

ku: Základní článek Hnutí Brontosaurus 
BRĎO Vlkani, Mikulčice se sídlem Těšice 
184, Mikulčice, IČ:48843458 ve výši 66 
000,- Kč.

- poskytnutí veřejné fi nanční podpory 
spolku: FK Moravská Nová Ves, z.s., se 
sídlem v  Moravské Nové Vsi, Luční 1009, 
IČ:22691651, ve výši 656 000,- Kč.

- poskytnutí veřejné fi nanční podpory spol-
ku: TJ Sokol Moravská Nová Ves, z.s., se síd-
lem nám. Republiky 107, 691 55 Moravská 
Nová Ves, IČ: 07509251, ve výši 123 600,- 
Kč.

- poskytnutí veřejné fi nanční podpory spol-
ku: Jatelinka – dětský folklórní soubor, z.s., 
se sídlem v Moravské Nové Vsi, U Jordánky 
935, IČ: 22829776, ve výši 60 000,- Kč.

- poskytnutí veřejné fi nanční podpory spol-
ku: Slovácký krúžek Moravská Nová Ves, 
zapsaný spolek, se sídlem v  Moravské 
Nové Vsi, nám. Republiky 107, 691 55 Mo-
ravská Nová Ves, IČ: 27002861, ve výši 80 
000,- Kč.

- poskytnutí veřejné fi nanční podpory spol-
ku: Zuzanky Týnec, z.s., se sídlem v Týnec, 
Hlavní 255, IČ: 06657311, ve výši 100 000,- 
Kč. 

19. zasedání  zastupitelstva 21.12.2021

- poskytnutí veřejné fi nanční podpory spol-
ku: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 
Moravská Nová Ves, se sídlem v  Morav-
ská Nová Ves, náměstí Republiky 107, IČ: 
65804406, ve výši 180 000,- Kč. 

- rozpočet městyse Moravská Nová Ves na 
rok 2022. Na straně příjmů 105 276 000,- 
Kč. Na straně výdajů 184 410 200,- Kč.  Ve 
fi nancování bude zapojen rozpočtu ve 
výši 79 134 200,- Kč, kdy závaznými ukaza-
teli rozpočtu jsou rozpočtové paragrafy. 

- následující výši příspěvků na provoz jím 
zřizovaných příspěvkových organizací: 
příspěvek ve výši 2 200 000,- Kč Mateřské 
škole Moravská Nová Ves, příspěvek ve 
výši 2 724 000,- Kč Základní škole Morav-
ská Nová Ves, příspěvek ve výši 9 601 000,- 
Kč Služby p.o., kdy závaznými ukazateli 
rozpočtu jsou celkové částky příspěvků. 

- rozpočet sociálního fondu městyse Mo-
ravská Nová Ves na rok 2022, kdy na straně 
příjmů je ve výši 163 000,- Kč a na straně 
výdajů ve výši 163 000,- Kč.  

- střednědobý výhled Městyse Moravská 
Nová Ves na roky 2022-2025.  

- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 
o místním poplatku za obecní systém od-
padového hospodářství, kdy výše poplat-
ku je 700,- Kč/osoba. 

- darovací smlouvu mezi obcí Týnec jakož-
to dárcem a  městysem Moravská Nová 
Ves jako obdarovaným, kdy předmětem 
smlouvy je fi nanční dar ve výši 1 900 000,- 
Kč na úhradu škod po tornádu.

Zastupitelstvo Městyse Ves neschválilo:

-  koupi id 3/8 pozemku p.č. 2855/5, pozem-
ku p.č. 2855/46, pozemku p.č. 2855/61, 
pozemku p.č. 2855/62, pozemku p.č. 
2855/11, pozemku p.č. 2855/78, pozemku 
p.č. 2865 zaps. Na LV 1331 v k.ú. Moravská 
Nová Ves.

- prodej pozemku parc.č. 1717/161 o výmě-
ře 551 m2 v k.ú. Moravská Nová Ve za cenu 
433 361,-Kč

- prodej pozemku parc.č. 1717/161 o výmě-
ře 551 m2 v k.ú. Moravská Nová Ve za cenu 
433 361,-Kč

Zastupitelstvo Městyse si nevyhrazuje:

-  v souladu s § 84 odst. 4 zákona 128/2000 
Sb., o obcích, rozhodnout o schválení zá-
měru prodeje pozemku parc.č. 210 v k.ú. 
Moravská Nová Ves.

Zastupitelstvo Městyse vzalo na vědomí:

- zprávu Kontrolního výboru zastupitelstva 
městyse Moravská Nová Ves.



ZPRAVODAJ Moravská Nová Veswww.mnves.cz

- 11 -

Činnost rady městyse

Rada městyse schválila:

- darovací a  jiné smlouvy dle přiloženého 
seznamu, jejichž předmětem je fi nanční 
a věcná pomoc pro likvidaci následků tor-
náda.  

- uzavřít smlouvu o společnosti, kdy vedou-
cím společníkem je Kloboucká lesní s.r.o., 
Vlárská 321, Brumov-Bylnice a druhým spo-
lečníkem Pukýš Dřevostavby s.r.o., Střelná 
13. Společníci se touto smlouvou sdružují 
za účelem společného provedení zakázky 
„Oprava střechy základní školy, včetně do-
dávky materiálu a montáže“. 

- uzavřít smlouvy o dílo mezi Městysem Mo-
ravská Nová Ves (objednatel) a zhotoviteli: 
1) Kloboucká lesní s.r.o., Vlárská 321, Bru-
mov-Bylnice a  2) Pukýš Dřevostavby s.r.o., 
Střelná 13. Zhotovitelé se zavazují provést 
dílo „Oprava střechy základní školy, včetně 
dodávky materiálu a  montáže“ za cenu 
2.585.239,69 Kč. 

- uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene mezi Městysem 
Moravská Nová Ves (oprávněný) a  České 
dráhy a.s. (povinný). Předmětem smlouvy 
je realizace stavby „Bezbariérové trasy Mo-
ravskou Novou Vsí – trasa 4“ (chodníky) na 
pozemku Českých drah p.č. KN 712 v  k.ú. 
Moravská Nová Ves. Cena za zřízení VB je 
10.000,- Kč.

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene č. HO-001030066008/001 
mezi Městysem Moravská Nová Ves a EG.D 
a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno. 

- Mateřské škole přijat následující dar: 
24.000,- Kč od MŠ Břeclav Okružní 7.

- Mateřské škole Moravská Nová Ves přeru-
šení provozu mateřské školy a školní jídelny 
v období vánočních prázdnin od 23.prosin-
ce 2021 do 31. prosince 2021. 

Rada městyse schválila: 

- darovací a  jiné smlouvy dle přiloženého 
seznamu, jejichž předmětem je fi nanční 
a věcná pomoc pro likvidaci následků tor-
náda.  

Rada městyse schválila:

- pořadí nabídek na realizaci projektu ZŠ Moravská Nová Ves, rekon-
strukce původní budovy, kdy jako nejlepší bylo stanoveno pořadí 
nabídek:  Tlak Smolík s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 ve výši 
6.398.776,50 Kč bez DPH; STAVIKA s.r.o., IČ:49432991, se sídlem J. Ople-
tala 2403/10, 690 02 Břeclav ve výši 6.864.914,75 Kč bez DPH; JS-aba-
cus s.r.o., Havlíčkova 613/32, 693 17 Hustopeče ve výši 6.915.998,46 Kč 

54. schůze rady, 8.11.2021

56. schůze Rady městyse, 6.12.2021 

55. schůze Rady městyse, 23.11.2021 

- uzavřít smlouvu o  dílo mezi Městysem 
Moravská Nová Ves (objednatel) a  Tomáš 
Trnka, Příštpo 41, 675 51 (zhotovitel). Před-
mětem smlouvy je rekonstrukce střechy 
o rozměrech 431 m2 na Smuteční obřadní 
síni za cenu 176.300,- Kč.

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene č. HO-001040021069/005-
ELIG mezi Městysem Moravská Nová Ves 
a  EG.D a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno. 
Předmětem smlouvy je umístění distribuční 
soustavy „kabelové vedení VN, telekomuni-
kační síť, sloup, uzemnění na parc. č. 2358/3“. 
Jedná se o síť technického vybavení, která je 
zřizována provozována ve veřejném zájmu. 
Náhrada za zřízení VB činí 8600,- Kč.

- nabídku na zpracování projektové doku-
mentace od RGV a.s. Břeclav, J.Opletala 
3540 na obnovu veřejného osvětlení for-
mou náhrady stávajících rozvodů venkov-
ním vedením zničeného tornádem na ve-
dení kabelové. Cena díla: I. cca 2060 m trasy 
kabelů 325.500,- Kč bez DPH, II. cca 1250 m 
trasy 230.200,- Kč bez DPH, III. Cca 1200 m 
trasy kabelů 225.300,- Kč bez DPH. 

- uzavřít smlouvu o  dílo mezi Městysem 
Moravská Nová Ves (objednatel) a OLISUN 
s.r.o., Luční 922, Moravská Nová Ves.  Před-
mětem je dodávka a  montáž Venkovních 
žaluzií Z-90 s krycím plechem a elektropří-
slušenstvím do mateřské školy v  celkové 
ceně 548 517 Kč bez DPH.

- nabídku na opravu fasády MŠ od společ-
nosti T&N stav stavební a  obchodní s.r.o., 
Rubešova 1179, Pelhřimov ve výši 2 299 
333,- Kč včetně DPH

- podnět na pořízení změny územní plánu, 
a to změnu využití stavby ze stavby občan-
ského vybavení na rodinný dům, parc. č. 
394 a 395.

- smlouvu o  zřízení věcného břemene č. 
HO-014330067092/001-MDP mezi Městy-
sem Moravská Nová Ves a EG.D a.s., Lidická 
1873/36, 602 00 Brno. Předmětem smlou-
vy je umístění distribuční soustavy kabel 

bez DPH; RENOVA stavební a obchodní společnost s.r.o., IČ:46992707, 
se sídlem Polní 4057/27, 695 01 Hodonín ve výši 7.299.485,50 Kč bez 
DPH; F&K&B a.s., Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav ve výši 7.513.103,45 
Kč bez DPH; T&Nstav stavební a obchodní  společnost s.r.o., Rubešova 
1179, 393 01 Pelhřimov ve výši 7.895.000 Kč bez DPH. 

- uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu JM kraje v rámci programu: „Podpora 
boje proti suchu, zadržení vody v  krajině 
a následná péče o zeleň na území jihomo-
ravského kraje v roce 2021“ mezi Městysem 
Moravská Nová Ves (příjemce) a  Jihomo-
ravským krajem (poskytovatel) na realizace 
projektu: „Moravská Nová Ves – Adaptační 
strategie regionu Podluží a Hodonínska na 
klimatické změny“. Dotace je poskytnutá ve 
výši 45.000,- Kč. 

Rada městyse neschválila: 

- záměr prodeje pozemku parc. č. 210 v k.ú. 
Moravská Nová Ves

- záměr prodeje pozemků id 3/8 pozemku 
p.č. 2855/5, pozemku p.č. 2855/46, pozem-
ku p.č. 2855/61, pozemku p.č. 2855/62, po-
zemku p.č. 2855/11, pozemku p.č. 2855/78, 
pozemku p.č. 2865 zaps. Na LV 1331 v k.ú. 
Moravská Nová Ves.

Rada městyse nedoporučuje zastupitelstvu 

městyse schválit:

- záměr prodeje pozemku parc. č. 210 v k.ú. 
Moravská Nová Ves.

- záměr prodeje pozemků id 3/8 pozemku 
p.č. 2855/5, pozemku p.č. 2855/46, pozem-
ku p.č. 2855/61, pozemku p.č. 2855/62, po-
zemku p.č. 2855/11, pozemku p.č. 2855/78, 
pozemku p.č. 2865 zaps. Na LV 1331 v k.ú. 
Moravská Nová Ves.

Rada městyse vzala na vědomí: 

- oznámení spolku Vinaříček Moravská Nová 
Ves o  konání akce přístupné veřejnosti – 
Víno a dýně. Místo konání: Vinařské uličky 
Výmol a Zátiší, dne 23.10.2021 od 11.00 do 
22.00 hodin.  

NN parc. č. 1519/1, stavba „Mo.Nová Ves, 
Kukvická, Příp. NN, Macková“. Náhrada za 
zřízení VB činí 1000,- Kč.

- dodatek ke smlouvě o  bezúplatném uží-
vání vysoušečů zdiva mezi Hasičským 
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záchranným sborem  JM kraje, Zubatého 
685/1, Brno (půjčitel) a  Městysem Morav-
ská Nová Ves (vypůjčitel). Předmětem do-
datku je prodloužení termínu vypůjčení 
vysoušečů až do 31.3.2022.

- uzavřít smlouvu o  poskytnutí nadační-
ho příspěvku č. 90-SZ-082 mezi Nadace 
Partnerství, Údolní 33, Brno (poskytovatel 
a Městysem Moravská Nová Ves (příjemce). 
Předmětem smlouvy je poskytnutí nadač-
ního příspěvku ve výši 55.100,- kč na reali-
zaci projektu Obnova Lipové aleje na hřbi-
tově. 

- uzavřít smlouvu o dílo na výrobu keramic-
ké sošky sv. Urbana pro vinaře roku mezi 
Zdenkou Zipperovou, Sušilova 64, Hodonín 
a Městysem Moravská Nová Ves. Cena díla 
činí 2000,- Kč

- uzavřít smlouvu o příkazu mezi Městysem 
Moravská Nová Ves (příkazník) a  PMSC 
s.r.o., Lanžhotská 3448/2, Břeclav (příkazce). 
Předmětem smlouvy je obstarání záležitos-
tí souvisejících s  administrativním zajiště-
ním zadávacího řízení veřejné zakázky v re-
žimu zákona o zadávání veřejných zakázek 
na akci: „ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstruk-
ce budovy I. stupeň“. Odměna činí 59.895,- 
Kč vč. DPH.

- Rodinnému klubu Brouček, z.s. změnu úče-
lu využití veřejné fi nanční podpory. 

- Základní škole Moravská Nová Ves přijat 

fi nanční dar ve výši 50.000 Kč od fi rmy Mo-
ravské naftové doly, a.s., Úprkova 807/6, 
Hodonín. Finanční dar bude použit na ná-
kup stavebnic Merkur pro výuku v  hodi-
nách předmětu Člověk a svět práce.

- podání žádosti o dotaci z Programu podpo-
ry obnovy a  rozvoje venkova Ministerstva 
pro místní rozvoj, DT 117D8210A – Pod-
pora místních komunikací na realizaci akce 
„Rekonstrukce komunikace K Záhumní“.

- Rozpočtové opatření č. 7/2021.
- Uzavřít smlouvu o zřízení věcného břeme-

ne č. HO-014330061662/001-MDP mezi 
Městysem Moravská Nová Ves a EG.D a.s., 
Lidická 1873/36, 602 00 Brno. Předmětem 
smlouvy je umístění distribuční soustavy 
kabel NN parc. č. 1519/1, stavba „Mor.Nová 
Ves, Kukvická, Příp. NN, Zálešák“. Náhrada 
za zřízení VB činí 1000,- Kč.

- uzavřít smlouvu o  využití obecního systé-
mu odpadového hospodářství a  zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení mezi 
Městysem Moravská Nová Ves a  ELEK-
TROWIN a.s., Michelská 300/60, Praha 4. 
Předmětem smlouvy je zřízení míst zpětné-
ho odběru odpadních elektrozařízení.

- uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o ná-
jmu mezi Městysem Moravská Nová Ves 
(nájemce) a Římskokatolickou farností Mo-
ravská Nová Ves (pronajímatel). Předmě-
tem dohody je ukončení nájmu – umístění 

a  provoz technického zařízení: přístupový 
bod kamerového systému na pozemku 
parc. č. 840.

- smlouvu o dílo na opravu fasády na zelené 
budově ve dvoře úřadu městyse od společ-
nosti T&N stav stavební a  obchodní s.r.o., 
Rubešova 1179, Pelhřimov. Cena za dílo je 
967 562,61 Kč včetně DPH

- nabídku společnosti ProEx spol. s r.o., Ves-
lařská 3071/25, Brno na dodávku mědě-
ných plechů na střechu smuteční síně ve 
výši 636 540,- Kč a nabídku Jana Fňukala na 
zhotovení oprav střechy ve výši 429 610,- 
Kč.

- Základní škole Moravská Nová Ves přijat 
Věcný dar ve výši 15.632,- Kč (učební po-
můcky – mapy, stojan na mapy, krychle m3) 
od obce Komořany.

Rada městyse vzala na vědomí: 

- výroční zprávu Základní školy Moravská 
Nová Ves za školní rok 2020/2021. 

- žádost SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů 
Moravská Nová Ves o  zajištění vhodných 
prostor pro svou činnost.

- petici týkající se odstranění Hřiště na Rynku   

Rada městyse neschválila: 

- žádost o odstranění nově vysazeného stro-
mu před hrobovým místem č. 415 na hřbi-
tově.

Rada městyse schválila: 

- návrh rozpočtu příspěvkové organizace Služby Moravská Nová Ves, se 
sídlem nám. Republiky 107, Moravská Nová Ves v předloženém znění.

- střednědobý výhled příspěvkové organizace Služby Moravská Nová 
Ves, se sídlem nám. Republiky 107, Moravská Nová Ves na roky 2023-
2024.

- návrh rozpočtu Mateřské školy Moravská Nová Ves, se sídlem U Soko-

57. schůze Rady, 21. 12. 2021

lovny 973, Moravská Nová Ves v předloženém znění.
- střednědobý výhled Mateřské školy Moravská Nová Ves, se sídlem 

U Sokolovny 973, Moravská Nová Ves na roky 2023-2024.
- návrh rozpočtu Základní školy Moravská Nová Ves, se sídlem Školní 

396, Moravská Nová Ves v předloženém znění.
- střednědobý výhled Základní školy Moravská Nová Ves, se sídlem 

Školní 396, Moravská Nová Ves ve výši na roky 2023-2024.

Rada městyse schválila: 

- rozpočtové opatření č. 8/2021, kdy příjmy ve výši 17.330.500 budou 
navýšeny o 39.783.700,- Kč a po navýšení budou činit 157.114.200,- 
Kč. Výdaje ve výši 127.928.000 Kč budou navýšeny o 522.400,- Kč 
a po navýšení budou činit 128.450.400,- Kč. Financování rozpočtu 

58. schůze Rady, 30.12.2021

ve výši 10.597.500 Kč bude sníženo o 39.261.300 Kč a bude činit - 28 
663 800,- Kč. 

- přesun jednoho herního prvku na dětské hřiště na fotbalovém 
hřišti (v rámci  projednávané petice k odstranění hřiště v parku Na 
Rynku) 

Rada městyse schválila: 

- darovací a jiné smlouvy dle přiloženého 
seznamu, jejichž předmětem je fi nanční 
a  věcná pomoc pro likvidaci následků 
tornáda.  

- uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v         
v DPS.

- smlouvu o dílo mezi Městysem Moravská 

59. schůze Rady, 10.1.2022

Nová Ves a Aqua Force s.r.o., Těšnovice 39, 
Kroměříž (zhotovitel). Předmětem smlou-
vy je zpracovat dílo „Moravská Nová Ves 
– Adaptační strategie Regionu Podluží 
a Hodonínska na klimatické změny“. Cena 
díla činí 75.000,- Kč vč. DPH.

- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 04/2021 
mezi Městysem Moravská Nová Ves 

a  Teslice CZ s.r.o., Jiráskova 701, Vsetín 
(zhotovitel) k  provedení pokrývačských 
a  klempířských prací na bude ZŠ, měš-
ťanka.  Předmětem smlouvy jsou méně 
práce v  cenovém rozsahu -38.989,- Kč.  
Cena díla činí celkem 4.448.905,- Kč vč. 
DPH.  

- příkazní smlouvu mezi Městysem Mo-
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Rada městyse schválila: 

- licenční smlouvu „k  užívání softwarové aplikace pro tvorbu 
a  evidenci usnesení zastupitelstva a  rady obce“ mezi Městysem 
Moravská Nová Ves a  Mgr. Miroslavem Pizurem, Zikova 606/10, 
Olomouc (zhotovitel). Předmětem smlouvy je dodávka softwaro-
vé aplikace pro tvorbu a evidenci usnesení zastupitelstva a rady 
obce včetně technické podpory. Cena na pořízení software činí 
26000,- Kč bez DPH.  

- příspěvkové organizaci Služby p.o. Moravská Nová Ves odpisový 
plán pro rok 2022 dle přílohy. 

- návrh smlouvy o dílo č. E43525A mezi Městysem Moravská Nová 
Ves a WH Develop s.r.o., Hlavní 456, Lázně Toušeň“. Předmětem 
smlouvy je dodávka a montáž vstupní dveří na budovu č.p. 117 
(ze strany kavárny Antares). Cena díla činí 85492,55,- Kč vč. DPH.  

- cenovou nabídku na dodávku 6 ks interiérových dveří do budovy 
základní školy měšťanky od fi rmy Dveře Létal s.r.o., Hlavní 117, 
691 05 Zaječí. Nabídková cena činí 33225,39,- Kč vč. DPH.  

- cenovou nabídku na dodávku klimatizace (2 ks venkovní jednot-
ky a 2 ks vnitřní jednotky) do základní školy měšťanky od fi rmy 
Klimastyle s.r.o., Komenského 799/1, Hodonín. Cenová nabídka 
činí 121.614,08 Kč vč DPH.

- uzavřít dodatek ke smlouvě o  poskytování odborných knihov-
nických služeb na rok 2022 mezi Městskou knihovnou Břeclav 
a Městysem Moravská Nová Ves. Závazky Městské knihovny Břec-
lav se rozšiřují o Zajištění nákupu a distribuce knihovnických fon-
dů pořízených z prostředků obce za cenu 20.000,- Kč. 

- Mateřské škole Moravská Nová Ves  přijetí  daru od fi rmy Vojtěch 
Cetl, Šanov. Jedná se o 4 ks stavebnice MILLAMINIS v celkové hod-
notě 15.996 Kč určené pro děti v MŠ. 

- uzavřít smlouvu o  zřízení věcného břemene č. HO-
014330061675/001-MDP mezi Městysem Moravská Nová Ves 
a EG.D, Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno. Předmětem smlouvy je 
umístění distribuční soustavy kabel NN na pozemku parc. č. 1518 

60. schůze Rady, 7.2.2022

v rámci stavby „Mor.N.Ves, Kukvická,příp.NN, Macek“. Náhrada za 
zřízení VB činí 1000,- Kč. 

- uzavřít smlouvu o  zřízení věcného břemene č. HO-
014330065735/001-MDP mezi Městysem Moravská Nová Ves 
a EG.D, Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno. Předmětem smlouvy je 
umístění distribuční soustavy kabel NN, kabelová skříň na pozem-
ku parc. č. 625/1 v rámci stavby „Mor.N.Ves, příp. NN, Víšek, č.RD 58“. 
Náhrada za zřízení VB činí 1000,- Kč. 

- uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
HO-001040021095/004-RGV mezi Městysem Moravská Nová Ves 
a EG.D, Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno. Předmětem smlouvy je 
umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN a VN v 1. 
části obce s názvem „Moravská N.Ves;VN;TS;NN obnova I.“ Náhra-
da za zřízení VB činí 304.400,- Kč. 

- uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
HO-001040021096/001-RGV mezi Městysem Moravská Nová Ves 
a EG.D, Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno. Předmětem smlouvy je 
umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN a VN v 2. 
části obce s názvem „Moravská N.Ves;VN;TS;NN obnova II.“ Náhra-
da za zřízení VB činí 354.000,- Kč. 

- uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
HO-001040021097/044-RGV mezi Městysem Moravská Nová Ves 
a EG.D, Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno. Předmětem smlouvy je 
umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN a VN v 3. 
části obce s názvem „Moravská N.Ves;VN;TS;NN obnova III.“ Náhra-
da za zřízení VB činí 380.560,- Kč. 

- zadávací projektovou dokumentaci pro zadávací řízení na podli-
mitní veřejnou zakázku zadávanou v souladu s ustanovením § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v  režimu 
zjednodušeného podlimitního řízení (výzvu, zadávací podmínky, 
formulář nabídky a obchodní podmínky – formulář smlouvy) na 
stavební práce akce „Rekonstrukce stokové sítě Moravská Nová 
Ves – stoka A - 2. část, AG“. 

ravská Nová Ves (příkazce) a  Poradíme 
Vám s.r.o., Lipová 874, Dolní Bojanovice 
(příkazník). Předmětem smlouvy zaříze-
ní výkonu činností pověřence na ochra-
nu osobních údajů. Odměna příkazníka 
činí 6.000 Kč bez DPH za každý započatý 
měsíc výkonu činnosti.

- Mateřské škole Moravská Nová Ves před-
chozí souhlas k  přislíbenému daru ve 
výši 12.000,- Kč. 

- smlouvu o  poskytnutí práv k  užívání 
software č. SML-00012/22 mezi Městy-
sem Moravská Nová Ves (odběratel) 
a  ALIS s.r.o., Mariánská 538/21, 470 01 
Česká Lípa. (dodavatel). Předmětem 
smlouvy je instalace programu KEO4 
Evidence obyvatel 2x a  Vidimace a  le-
galizace 3x. Cena pořízení činí 21860 
Kč bez. DPH a roční udržovací poplatek 
4820 Kč bez DPH 

- záměr výpůjčky nemovitosti parc.č. 
545/2 (budova ve dvoře úřadu městyse 
- ordinace lékařů) v k.ú. Moravská Nová 
Ves.                                                                    

- výpověď smlouvy o nájmu části nemovi-
tosti č. 13203 mezi Městysem Moravská 

Nová Ves (pronajímatel) a  Český Mobil 
a.s., Vinohradská 167, Praha 10 (nájem-
ce). 

- míru infl ace za rok 2021 dle ČSÚ 3,8 %, 
potřebné k úpravě nájmů bytových i ne-
bytových prostor. 

- navýšení záloh na plyn o 100 %, vodné 
a stočné o 50% v domě s pečovatelskou 
službou, a to z důvodu stále stoupajících 
cen energií.

- zadat zakázku na zhotovení díla: Přístav-
ba ZŠ – oprava po živelné pohromě spo-
lečnosti RENOVA stavební a  obchodní 
společnost s.r.o., Polní 4057/27, Hodonín 
s nabídkovou cenou 5.018.385,80 Kč vč. 
DPH 

- ukončení nájmů nebytových prostor 
v budovách zničených tornádem, s plat-
ností od 24.6.2021. Jedná se o prostory 
v budově č.p. 117 – prostory České poš-
ty, Kavárny, učebny AJ; ordinace MUDr. 
Bartoše v přístavbě úřadu městyse..

Rada městyse vzala na vědomí:

- oznámení MŠ Moravská Nová Ves o  ře-
šení nestandartní situace v  důsledku 

živelné pohromy – tornáda, kdy nebylo 
možné provést inventarizaci technicky 
ani prakticky, neboť budova byla v hava-
rijním stavu.

Rada městyse doporučuje zastupitelstvu 

městyse schválit: 

- spolku TJ Sokol Moravská Nová Ves změ-
nu využití individuální dotace z  roku 
2021 na uhrazení výdajů za pronájem 
tělocvičen.

- spolku Slovácký krúžek Moravská Nová 
Ves změnu využití individuální dotace 
na uhrazení výdajů za nákup hmotného 
majetku (lešení, projektor).

- změnu výše provozního příspěvku zři-
zovatele na rok 2022 na základě ozná-
mení nárůstu cen energií v roce 2022 na 
3.129.000 Kč.

 
Rada městyse neschválila: 

- společnosti Vantage Towers s.r.o. v  za-
stoupení společnosti Suntel Czech s.r.o., 
Březnická 5602, Zlín umístnění zařízení 
základnové stanice – stožárky Vodafone 
na budově č.p. 396 (ZŠ Měšťanka). 
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Rada městyse schválila:

- pořadí nabídek ve výběrovém řízení na realizaci zakázky „Opra-
va střechy radnice“, kdy bylo stanoveno následující pořadí nabí-
dek: 
1) Teslice CZ, Jiráskova 701, 755 01 Vsetín ve výši 4.668.675,76 

Kč bez DPH.  
2) Martin Havlík, Malá Bystřice 84, PSČ 756 27 ve výši 

5.143.027,50 Kč bez DPH 
3) Tesarem s.r.o., Malá Bystřice 168, PSČ 756 27 ve výši 

5.357.821,06 Kč bez DPH
- Směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad.
- uzavřít smlouvu o  poskytnutí práv k  užívání software mezi 

Městysem Moravská Nová Ves (uživatel) a ALIS s.r.o., Mariánská 
538/21, Česká Lípa (dodavatel). Předmětem smlouvy je instalace 
softwaru  KEO4 spisová služba za cenu 4040,- Kč bez DPH a RUP 
za 890,- Kč bez DPH. 

- cenovou nabídku na dodávku venkovních žaluzií do budovy zá-
kladní školy měšťanky od fi rmy Olisun s.r.o., Libušina 1, Břeclav 
s nabídkovou cenou 438 761,12 Kč bez DPH  

- fi nanční příspěvek 25.000,- Kč spolku Tornádofest z.s., Diváky 
154, PSČ 691 171 určený na podporu pořádání akce Tornádofest 
ve dnech 24. a 25.6.2022. 

- Jihomoravské Komunitní nadaci se sídlem Kasárenská 4, Hodo-
nín  bezplatný pronájem veřejného prostranství, podia, laviček 
a stolů na náměstí za účelem uspořádání kulturní a vzpomínko-
vé akce k 1. výročí tornáda dne 24.6.2022.

- Souhlas s umístěním mobilní základnové stanice veřejné komu-
nikační sítě mezi Městysem Moravská Nová Ve a Huawei Techno-
logies s.r.o., Jihlavská 1558/21, Praha. Souhlas se týká dočasného 
umístění mobilní základnové stanice veřejné komunikační sítě 
společnosti Vodafone Czech Republic, a.s. na pozemku parc. č. 
1771. Souhlas se uděluje po dobu opravy školní budovy na ul. 
Školní čp. 396 do 31.12.2022. 

- účetní uzávěrku za rok 2021 příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Moravská Nová Ves, a  to dle přiložené rozvahy ke dni 
31.12.2021, výkazu zisku a  ztráty ke dni 31.12.2021 a  přílohy 
k 31.12.2021

- Mateřské škole Moravská Nová Ves ponechání zisku za rok 2021 
ve výši 454.280,52 Kč a  přidělení hospodářského výsledku do 
rezervního fondu ve výši 354.280,52 Kč a fondu odměn ve výši 
100.000 Kč.

- poskytnutí veřejné fi nanční podpory na rok 2022 spolku: Rodin-
ný klub Brouček, z.s., nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová 
Ves, IČO: 28558766 ve výši 13.500,- Kč.

- poskytnutí veřejné fi nanční podpory na rok 2022 spolku: Český 
svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Moravská Nová Ves, Ná-
městí Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IČO: 02271800 

61. schůze Rady , 16.2.2022

ve výši 3.000,- Kč. 
- poskytnutí veřejné fi nanční podpory na rok 2022 spolku: Zá-

kladní organizace Českého zahrádkářského svazu Moravská 
Nová Ves, Hlavní 48, 691 55 Moravská Nová Ves, IČO: 65804856, 
ve výši 30.000,- Kč.

- poskytnutí veřejné fi nanční podpory na rok 2022 spolku: Morav-
skoslezský kynologický svaz, kynologický klub Moravská Nová 
Ves, U Jordánky 920, 691 55 Moravská Nová Ves, IČO: 63434687, 
ve výši 16.000,- Kč. 

- poskytnutí veřejné fi nanční podpory na rok 2022 spolku: Mys-
livecký spolek „LUH“, Kovářská 755, 691 55 Moravská Nová Ves, 
IČO: 60680865, ve výši 20.000,- Kč. 

- poskytnutí veřejné fi nanční podpory na rok 2022 spolku: Morav-
ský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Moravská Nová Ves, Nám. 
Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IČO: 00546950 ve výši 
25.000,- Kč. 

- poskytnutí veřejné fi nanční podpory na rok 2022 spolku: Mys-
livecký spolek Tři topoly se sídlem v  Moravské Nové Vsi, Nám. 
Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IČO: 22896911 ve výši 
20.000,- Kč. 

- poskytnutí veřejné fi nanční podpory na rok 2022 spolku: Ne-
oveské Heriny, z.s., se sídlem v  Moravské Nové Vsi, Nám. Re-
publiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IČO: 05030641 ve výši 
30.000,- Kč 

- Základní škole Moravská Nová Ves přijat fi nanční dar ve výši 
41.500,- Kč od fi rmy TRAVEL FREE, s.r.o., Václavské  nám. 53, Pra-
ha. Finanční dar bude použit na nákup IT techniky. 

 H: 5 pro - 0 proti - 0 zdržel 
  
Rada městyse vzala na vědomí: 

- oznámení insolvenční správkyně o  ukončení smluvního vzta-
hu končí se společností AIDED, Dolní konec 76, Hlohovec 
k 28.2.2022, společnost v obci provozuje kontejnery na obleče-
ní. Tyto kontejnery budou i nadále v obci k dispozici.  

- výpověď smlouvy o odběru bioodpadu ze dne 15.12.2017 mezi 
Městysem Moravská Nová Ves (původce) a Organic s.r.o., Lidická 
3498/142, Břeclav.

- dokument Mateřské školy Moravské Nové Vsi Vlastní hodnocení 
školy za školní rok 2020/2021

Rada městyse neschválila:

- koupi pozemků v k.ú. Moravská Nová Ves, parc. č. 2400 o výměře 
61,3 m2 za cenu 24 840 Kč a parc. č. 2451/3 o výměře 48 m2 za 
cenu 19 440 Kč od společnosti Viagem, a.s., Sokolovská 131/86, 
Praha. 

- žadateli úhradu náhrady škody způsobené pádem stromu na 
sklep v jeho vlastnictví ve výši 60 500,- Kč.

Rada městyse schválila: 

- pořadí nabídek na realizaci projektu „Re-

konstrukce stokové sítě Moravská Nová 

Ves – stoky A  - 2.část, AG“. Bylo stano-

62. schůze Rady městyse,  28.2.2022 

veno toto pořadí nabídek: SWIETELSKY 

stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní 

stavby MORAVA, IČ: 48035599, Jahodo-

vá 60, 620 00 Brno s nabídkovou cenou 

28 396 540,26 Kč bez DPH. 2) VHS Břec-

lav s.r.o., IČ: 42324149, Lidická 3460/132, 

690 03 Břeclav s  nabídkovou cenou 64 

786 661,08 Kč bez DPH. 
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Zápis do 1. tříd 2022/23

Ředitelství Základní školy Moravská Nová Ves oznamuje, že 
zápis dětí do 1. třídy se uskuteční v pátek 22. dubna 2022. Zápis 
proběhne za osobní účasti zákonných zástupců a dětí (v případě 
zhoršení epidemiologické situace bude řešeno jinak).

Přesný způsob zápisu a další potřebné informace pro rodiče 
najdete na webových stránkách školy www.zsmnves.cz. Do prv-
ních tříd budou zapsány děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 
a děti, kterým byl v roce 2021 povolen odklad školní docházky. 

Základní škola

Sedlo pro lyžaře 

Měření sil 

Možná to zní divně, ale věřte, že tohle 
sedlo je pro lyžaře jako dělané! Jedná se 
totiž o Červenohorské sedlo v Jeseníkách, 
kam v polovině února již tradičně serpen-
týnami vystoupal autobus plný žáků (plus 
instruktoři a zdravotník) naší školy, aby si 
spolu užili lyžařský výcvikový kurz! Mnozí 
na lyžích či snowboardu stáli poprvé v ži-
votě, jiní oprášili pozapomenuté doved-
nosti a někteří frajersky ohromovali svými 
výkony. 

Počasí i sněhová pokrývka byly přimě-
řené a kdybyste se tak jako já ptali sedmá-
ků a osmáků, jak bylo na lyžáku, dostalo by 
se Vám typických odpovědí: Bylo to super 
až na… Bylo to dobré až na… No, bylo to 
fajn až na… Paráda až na… A  společně 
můžeme dosadit: až na některá jídla (např. 
rajská s  masovými kuličkami), až na silný 
vítr (my víme, že na horách hodně fučí, ale 
ve čtvrtek to vážně byla síla!), až na holky, 
co pořád cáraly do pokojů (ale paní učitel-
ko, kluci taky!), až na nevrlou obsluhu (ješ-
těže to paní zástupkyně zachraňovala!), 

Zimní měsíce jsou ve školách tradičně 
obohaceny různými soutěžemi, ve kterých 
mohou holky a kluci porovnat své znalosti 
a dovednosti v různých oborech či disciplí-
nách. 

Mezi úspěšnými řešiteli školního kola 
OLYMPIÁDY Z  ČEŠTINY, jejíž součástí je 
nejen znalost gramatiky a  „hraní“ s  vý-
znamem slov, ale i slohová práce, dosáhli 
nejvyššího počtu bodů Tereza Kňourková 
z 8.B a Šimon Sova z 9.třídy.   

Školní kolo OLYMPIÁDY Z ANGLIČTINY 
probíhá ve dvou kategoriích a  jeho sou-
částí je kromě písemných úkolů i poslech 
a  konverzace v  angličtině. V  I.kategorii 
obsadili 1.místo Jiří Slezák (6.B) a  Monika 
Pyskatá (7.tř.), 2.místo Adam Studnička 
(7.tř.) a 3.místo Zuzana Kuřímská(6.B). V II.
kategorii získal 1.místo Dominik Kolaja 

až na tu hromadnou nevolnost a zvracení 
(no, předali jsme si nějakého bacila nebo 
vira, protože hygiena vyvrátila nakažení 
jídlem), až na… 

Jisté je, že všichni si zalyžovali, z nely-
žařů se stali lyžaři, úrazy nebyly, děcka to 

(9.tř.), 2.místo Klára Čechová (8.B) a 3.místo 
Simon Koky (8.A). 

Ani naši matematici nezaháleli a utkali 
se hned ve dvou logicko-matematických 
mezinárodních soutěžích: výsledky Pan-
gey, která proběhla elektronickou formou, 
a Klokana budou známy v průběhu dubna. 
Někteří žáci se také připravují na Olympiá-
du z matematiky. 

Rovněž v dubnu proběhne již tradičně 
přímo na naší škole okresní kolo Biologic-
ké olympiády, jehož garantem je p.učitelka 
Karla Ambrožová a v němž se utkají znal-
ci přírody ze základních škol i  víceletých 
gymnázií celého okresu. Součástí této sou-
těže je kromě vědomostního testu i  po-
znávací zkouška přírodnin a  samostatná 
výzkumná práce. 

Sportovci na své pořádné vyžití teprve 

zvládla bez rodičů (i když bez mobilů ne), 
stezku odvahy zvládli všichni (i  když ně-
kteří trochu bloudili kvůli škodolibě otoče-
ným šipkám), nikdo si nic zásadního neza-
pomněl a všichni mají na co vzpomínat! 

J.T. 

čekají, ale už v  únoru změřili své doved-
nosti ve šplhu žáci I.stupně naší školy. V I.
kategorii (1.-3.třída) byli z chlapců nejrych-
lejší Pavel Maloušek (7,76s), Viktor Škarvo-
da (7,81s) a Nikolas Škarvoda (7,86s). Z dí-
vek obsadily první příčky Agáta Průdková 
(9,15s), Karolína Chmelová (10,06s) a  Te-
reza Zugarová (10,14s). V II.kategorii (4.-5.
třída) měly nejlepší časy dívky Dáša Haruš-
tiaková (5,53s), Justýna Mikolášová (5,80s) 
a  Magdaléna Frýdková (6,57s). Z  chlapců 
se nejvíce dařilo Jiřímu Viktorinovi (6,52s), 
Tomáši Jaroškovi (6,72s) a  Patriku Mitval-
skému (8,30s). 

Žáci II.stupně mají sportovní klání te-
prve před sebou a  jako první je v dubnu 
bude čekat silový víceboj. 

Všem úspěšným řešitelům a  sportov-
cům gratulujeme!!! 
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Fašaňk

ZIMNÍ OLYMPIÁDA

Tatínku, zastav se…

Fašaňk je rozverná a nevázaná oslava 
provoněná koblihami a zabíjačkou. I my 
si v  mateřské škole připomínáme tuto 
tradici, která předchází postnímu obdo-
bí a příchodu Velikonoc.

Fašaňkový průvod, který jsme mohli 
po dvou letech opět uskutečnit v klasic-
ké podobě, prošel obcí v  úterý 1. břez-
na. Tak, jako každý rok nachystali rodiče 
svým dětem krásné lidové masky jako 
kominík, nevěsta, řezník, vodník, med-
věd a  mnoho dalších. Rozmanitost kos-
týmů jsme mohli vidět při pestrobarev-
ném průvodu, který vyšel za slunečného 

Dne 15. února 2022 se konala na škol-
ní zahradě „ Zimní olympiáda“. I když letos 
nenapadl sníh, tak i  přesto si děti užily 
zimní sportování.

Děti nastoupily na zahradu s  třídní-
mi vlajkami (obrázky včeličky, motýlka, 
berušky a  mravenečka) a  paní učitelky 
oblečené v dresech hokejistů je přivítaly. 
Jedna byla chytrá, o olympiádě a zimních 
sportech všecko věděla a druhá vše pletla 
a děti ji poučovaly, jak se jezdí na lyžích, 
k čemu jsou brusle a podobně.

Olympijské hry byly zahájeny zapále-
ním „Olympijského ohně“.

Děti se zúčastnily slalomu na umě-
lohmotných lyžích, hokejkou trefovaly 
puk do branky jako hokejisti, házely na 
cíl balónkem do koše s tučňákem. Také si 
vyzkoušely holubičky  a piruety jako kra-
sobruslaři a  místo rychlobruslení běžely 

Mateřská škola každoročně v  měsíci únoru pořádá tvořivé 
odpoledne pro děti a  jejich tatínky. Oba spolu vytváří výrobek 
a z nich potom paní učitelky udělají výstavku.

Letos jsme požádali tatínky, aby výrobek zpracovali z papíro-
vých krabic a krabiček. Vyrábět museli doma, protože vládní naří-
zení kvůli pandemii covidu-19 nedovolovala uspořádat tuto akci 
přímo v mateřské škole.

Na tuto činnost měli rodiče zhruba tři týdny času. Za tuto 
dobu dokázali vyrobit opravdu velmi zdařené předměty. Ale hlav-
ně si vyšetřili více času pro své dítě a spolu dokázali udělat něco 
hezkého pro zpestření všedních dní.

Mgr. Iva Bartoňová, učitelka

počasí od kuchyně mateřské školy a po-
kračoval za doprovodu hudby k  úřadu 
městyse. Každoročně děti doprovází při 
zpěvu a tanci kytary a ozembouch, letos 
náš hudební doprovod obohatily dvoje 
housle. Před úřadem děti zatancovaly se 
šavlemi mužský tanec „pod šable“, každá 
třída se představila fašaňkovou říkankou 
a pan starosta obdaroval celý průvod sla-
ninou a klobásami. 

Děti se vždy vrací do mateřské školy 
z průvodu spokojené a už přemýšlejí, ja-
kou masku si připraví na příští rok.

Jolana Klepáčková, učitelka

závod. Děti běhaly z kopce místo sjezdu 
na bobech, větší děti se zátěží na zádech 
– nesly pytel plný balónů.

Všichni se velmi snažili a všechny úko-
ly horlivě plnili. Za odměnu dostali me-
daile a sladkou odměnu.

Mateřská škola

Na ukončení „Olympijských her“ jsme 
si vyslechli slavnostní STÁTNÍ ČESKOU 
HYMNU.

Bc. Daniela Netopilíková, učitelka

daile a sladkou odměnu.dadadddadaiilllle e aa sladkouuuu oodměěnununnuu.
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Příspěvky od občanů a spolků

Olympiáda? Všechno byl pro mě neskutečný zážitek, 

navíc podtržený zlatou medailí

Již další reprezentační hokejovou 
sezonu si letos připsala Tereza Vališová 
z Moravské Nové Vsi. Tentokrát coby jako 
jedna z  nejmladších nakoukla na pod-
zim v přípravě mezi juniorky a svým vý-
konem si řekla o  nominaci na Evropský 
olympijský festival mládeže, který se na 
konci března konal ve Finském Vuokatti.

České juniorské reprezentantky vy-
hrály tento hokejový turnaj, když v ner-
vydrásajícím fi nále porazily Švédsko 2:1 
po samostatných nájezdech.

O svém hokejovém úspěchu se Terka 
rozpovídala v následujícím rozhovoru. 

Mohla bys nám Evropský olympij-

ský festival více přiblížit?

Zjednodušeně řečeno je to zimní ev-
ropská mládežnická olympiáda. Až na 
nějaké výjimky je to vesměs přehlídka 
všech zimních sportů. Od hokeje přes 
lyžování, biatlon, rychlobruslení, kra-
sobruslení, snowboard až ke skokům 
na lyžích. Věková hranice je nastavená 
zhruba od 15-ti do 19-ti let. Celkově se 
akce zúčastnilo přes tisíc sportovců ze 
44 států Evropy. Naše česká výprava 
čítala asi šedesátku sportovců a  zhru-
ba čtyřicítku tvořili trenéři a  realizační 
týmy. Co se týče ženského hokeje, vyslal 
český olympijský výbor ročníky 2005 
a můj ročník 2006. 

Jak se vlastně zrodilo vaše hokejo-

vé prvenství?

Naše cesta začala už čtyři dny před 
odletem, kdy jsme se sešly ve Slaném, 
kde jsme tvrdě trénovaly jak na ledě, tak 
na suchu. Samotného olympijského ho-
kejového turnaje se zúčastnilo šest zemí, 
které byly rozdělené do dvou základních 
skupin, ze kterých vítěz postupoval rov-
nou do fi nále. Jelikož jsme si po zásluze 
připsaly vítězství jak proti Švýcarkám, 
tak proti Maďarkám, nastoupily jsme ve 
fi nále proti Švédkám. Musím říct, že když 
jsem je viděla na začátku týdne trénovat, 
tak jsem měla trošku obavy, jestli na ta-
kové holky máme. Byly úplně obrovské, 
a  protože je Švédsku ženský hokej na 
mnohem vyšší úrovni, působily na nás, 
že jsou úplně někde jinde než my.

Čím to tedy bylo, že jste je dokázaly 

přehrát?

Myslím si, že to bylo hlavně o  srdci 
a  hlavě. Trenéři nás totiž kromě fyzické 
stránky připravili perfektně také psychic-
ky. A  i  když jsme už den před fi nále při 
tréninku necítily nohy, dokázali nás ne-
skutečně namotivovat a  my jsme si pak 
hrozně věřily. Do zápasu jsme vlétly s od-
vahou a  obrovským odhodláním. Hrály 
jsme týmově a určitě jsme byly dvě třeti-
ny lepší. Daly jsme první gól, soupeřkám 
se ale ve třetí třetině povedlo vyrovnat. 

Zápas nakonec rozhodly až samo-

statné nájezdy.

Ano, těm ale ještě předcházelo dva-
cetiminutové prodloužení. Musím říct, 
že pro mě jako pro obránce to byl nesku-
tečný stres, kdyby snad branka padla do 
naší klece po mé chybě. Zároveň jsem 
však cítila obrovskou touhu po vítězství 
a nebála se blokovat všechny protiútoky 
a střely. Nájezdy nám vyšly, a to co přišlo 
potom, bylo něco neskutečného. Větší ra-
dost jsem v životě nezažila a ten zážitek, 
když nám kapitánka pověsila na krk me-
daile a zpívaly jsme hymnu, už budu mít 
v paměti navždy.

Můžeš nám říct, co bylo pro tebe 

samozřejmě kromě vítězství největším 

zážitkem?

Kromě sladkého vítězství to byla urči-

tě už samotná cesta do Finska, kam jsme 
letěli vládním speciálem. Pak taky určitě 
slavnostní zahájení, které proběhlo ve 
velkém stylu. Ta atmosféra při zapálení 
olympijského ohně byla nádherná. Vel-
kou radost mám z olympijského oblečení, 
které jsme všichni dostali. Taky s námi byli 
na místě sportovci, kteří už „něco“ doká-
zali ať už biatlonistka Lucka Charvátová, 
která nám fandila i na stadionu v Kajaani 
nebo olympijský vítěz a šéf celé naší mise 
Martin Doktor. Celkově to pro mě byl ne-
skutečný zážitek. 
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FK Moravská Nová Ves -  oddíl přípravek

Do nové fotbalové sezony 2021/22 
jsme vstoupili 17.8.2021. Naše družstva 
přípravek se připravují pravidelně dvakrát 
týdně úterý a čtvrtek na hřišti FK.

Do nové sezony vstoupili opět tři 

týmy přípravek a  to mini, mladší a  star-
ší. Všechny tři týmy se účastní okresního 
přeboru, kde odehrají devět zápasů systé-
mem doma a venku (na soupeřově hřišti).

Mimo tyto zápasy se ještě hrají různé 

Co ti udělalo největší radost?

Věděla jsem, že zápasy živě sledují na 
internetu mí rodiče s bráškou, prarodiče 
a  taky nejbližší kamarádi. Velkou radost 
mi však udělalo, když jsem zjistila, že 
utkání sledoval i  můj bývalý třídní pan 
učitel Navrátil spolu s žáky ve vyučování. 
Musím říct, že jsem dostala hodně gra-
tulací a  to ať už zprostředkovaně přes 
rodiče nebo osobně. Moc mě to potěšilo 
a chtěla bych všem moc poděkovat.

Jak moc si ceníš tohoto vítězství 

a zisku zlaté medaile

No popravdě jsem si říkala, že to ni-
koho moc zajímat nebude. Když jsem ale 
slyšela, že se o  nás mluvilo v  rádiu a  te-
levizi, tak jsem si uvědomila, že jsme asi 
s  holkama něco dokázaly a  jsem na náš 
tým moc pyšná. Samozřejmě chválím ce-
lou naši výpravu, která navíc přivezla ještě 
zásluhou biatlonu, snowboardu a běžec-
kého lyžování a severské kombinace ještě 
dalších šest medailí.

Popiš nám ještě blíže olympijskou 

atmosféru. Podívala ses také na jiné 

sporty?

Moc jsem se těšila sjezdové lyžování, 
ale vzhledem k  náročnému programu, 
který jsme měly, se to nedalo časově 
stihnout, protože se závody prolínaly. 
Byly jsme se ale podívat na krasobrusle-
ní. Jedno odpoledne jsme si s trenérama 
prošli celou olympijskou vesnici. Krátce 
jsme se s holkama v rámci doprovodné-
ho programu pro sportovce vybláznily 
v relaxační zóně, kde jsme si zaskákali na 
trampolínách, a pobavily se virtuální re-
alitě.  Zajímavá byla také komunikace se 
sportovci s  ostatních zemí, kdy jsme se 
snažili si se nějak popovídat.

A co Finsko jako země?

Cesta z letiště v Kuopiu do olympijské 
vesnice trvala něco přes tři hodiny auto-
busem. I když jsme s holkama pospávaly, 
stačila jsem si něco prohlédnout. Je to 

krásná země, taková zimní. Ještě jednu 
poznámku bych měla ke stravě. Finové 
jí hodně zdravě a  to nám opravdu moc 
nevyhovovalo. Poslední dny trenéři na-
kupovali maso a vařili nám pořádné a vý-
borné jídlo.

Jaké jsou v  tomto okamžiku tvé 

nejbližší plány?

Teď budu muset dohánět školu, pro-
tože jsem hodně zameškala. Jinak sezo-
na se pomalu blíží ke konci. Já ale mu-
sím dál pracovat a  to hlavně na fyzické 
přípravě, abych nevypadla z  tempa. Na 
konci dubna mě totiž nejspíš čeká Ev-
ropský pohár v Maďarsku s mladší repre-
zentací U16. Také bych se chtěla poprat 
o nominaci na odložené mistroství světa 
„osmnáctek“, které se bude hrát v červnu 
Americe a  kam vyrazí i  hráčky ročníku 
2004. Motivace na další cíle mám tedy 
dost.

Autor: HC Lvi Břeclav

Z činnosti Brontosaurů 

Poděkování strážníku Obecní policie městyse v Moravské Nové Vsi

V  naší obci dlouhodobě organizujeme oddílovou činnost 
pod záštitou hnutí Brontosaurus. Každé úterý se sejdeme s dět-
mi od 5. do 9. třídy,  ve středu s mladšími, od předškoláků po 
4. třídu. Na schůzkách je pro děti nachystaný program na téma 
Karlík a továrna na čokoládu. První pololetí Willy Vonka, původní 
majitel čokoládovny, zkoušel, jak se zvládnou vypořádat s nej-
různějšími úkoly, aby si ověřil, zda jsou vhodnými nástupci. Za-
měřil se zejména na orientaci v továrně,  řešení krizových situací 
a týmovou spolupráci. Děti ho přesvědčily, že jsou schopné Wil-
lyho nahradit. Nyní bude jejich úkolem naučit se vařit tu nejlepší 
čokoládu na světě.  Tak jim držte palce, ať se jim i nadále daří!

Kromě oddílových schůzek pořádáme i celodenní akce nebo 
víkendovky. Od září jsme stihli například strávit příjemný víkend 
na naší základně ve Filipově údolí - chatě Kristýně. Zahráli jsme 
si velký praporkový turnaj společně s dalšími oddíly z Mikulčic 
a Lužic. V říjnu jsme oslavili 45 let základního článku hnutí Bron-
tosaurus Vlkani, pod který náš oddíl spadá.

Při této příležitosti jsme v  Mikulčicích u  klubovny vysázeli 

Během dvou hodin nám pomohl vyřešit problém se dvěma auty, která zbyla po tornádu na našem pronajatém pozemku. Za 
projevenou ochotu, spolupráci s městskou a státní policií a hlavně za velmi rychlé vyřešení moc děkujeme.

Za Kynologický klub ZO 10407 v Moravské Nové Vsi Mgr. Jitka Ebertová

alej. Před Vánoci jsme přespali na klubovně na vánoční schůzce, 
kde nás opět navštívil Willy Vonka a slavnostně nám oznámil, že 
se posuneme k samotnému vaření čokolády.  

Cílem naší činnosti je mimo jiné probouzet v dětech vztah 
k přírodě. Na podzim jsme v okolní přírodě věšeli budky pro ptá-
ky a u toho sbírali odpad. Účastníme se soutěže pro brontosau-
ří dětské oddíly Duhové střípky, díky které se děti každý měsíc 
pomocí kreativních úkolů dozví informace o svém okolí. Tento 
měsíc se věnujeme ptactvu. 

Vrchol naší oddílové činnosti je tábor u Náměšti nad Osla-
vou, kam už se všichni těšíme. Děti spí ve stanech s podsadou 
a  každý den se věnujeme celotáborové hře, nebo rozvíjení 
schopností v dílničkách vedených vedoucími. 

Doufáme, že i další roky budou stejně úspěšné, budeme se 
i nadále scházet ve stejně hojném počtu a děti bude náš pro-
gram bavit ještě více než doteď! 

Děkujeme rodičům za důvěru a spolupráci.
Za vedoucí Ještěrek  Elisabet Truhlářová

přípravné a turnajové zápasy. Jak už bývá 
u  mládežnických týmů, výsledky bývají 
často vrtkavé, ale u  těchto věkových ka-
tegorií nám jde především o to, aby děti 
byly v kolektivu a měly radost z pohybu. 
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Zimní příprava nám bohužel začala 
poněkud později, než jsme byli zvyklí, ale 
i  s  tímto problémem jsme se vypořádali. 
Zimní příprava je také v úterý a ve čtvrtek, 
ale tentokrát ne v místní Sokolovně nýbrž 
v  tělocvičně místní ZŠ. Tímto bych také 
chtěl poděkovat vedení ZŠ za umožnění 
využívat  tělocvičnu. V  zimní přípravě se 
zaměřujeme na fyzickou přípravu a  hlav-
ně obratnost, která je u  dětí na veškerou 
činnost důležitá. Pro zpestření přípravy 
sehrajeme také nějaké tréninkové zápasy 
s okolními oddíly.

Už se těšíme až nám počasí dovolí se 
přesunout na venkovní travnaté hřiště.

Ještě připomínám, že stále hledáme 
posily do všech tří týmů přípravek. Tj. od 
roku narození 2011 a mladší. V případě zá-
jmu kontaktujte telefonicky (728354746) 
nebo přijďte na trénink.

Jaroslav Jaroš, trenér přípravky

Rozpis mistrovských zápasů v Okresním přeboru mužů

Neděle 03.04.2022 15:30 Moravská Nová Ves Vranovice
Neděle 10.04.2022 15:30 Moravská Nová Ves Boleradice/Krumvíř B
Sobota 16.04.2022  16:00 Bořetice Moravská Nová Ves
Sobota 23.04.2022 13:30 Moravská Nová Ves Hrušky/Prušánky
Sobota 30.04.2022 14:15 Podivín Moravská Nová Ves
Neděle 08.05.2022 16:30 Moravská Nová Ves Rakvice
Neděle 15.05.2022 16:00 Křepice Moravská Nová Ves
Neděle 22.05.2022 17:00 Moravská Nová Ves Hlohovec
Neděle 29.05.2022 17:00 Březí Moravská Nová Ves
Neděle 05.06.2022 17:00 Moravská Nová Ves Kostice
Sobota 11.06.2022 17:00 Hustopeče Moravská Nová Ves

Rozpis mistrovských zápasů v Okresním přeboru přípravek

NE 03.04 10:00 MORAVSKÁ N. VES LANŽHOT

NE 10.04. 10:00 MORAVSKÁ N. VES MIKULOV

NE 17.04 10:00 HRUŠKY MORAVSKÁ N. VES

NE 24.04 10:00 MORAVSKÁ N. VES VELKÉ BÍLOVICE

ČT 28.04. 17:30 RAKVICE MORAVSKÁ N. VES

NE 08.05. 10:00 MORAVSKÁ N. VES VALTICE

NE 15.05. 13:00 PODIVÍN MORAVSKÁ N. VES

NE 22.05. 10:00 MORAVSKÁ N. VES CHARVÁTSKÁ N. VES

SO 28.05. 13:30 PODLUŽÍ MORAVSKÁ N. VES

Mažoretky Zuzanky

Ohlédnutí za loňským rokem. Po 
covidové situaci, jsme konečně zača-
li na konci května mít opět tréninky. 
Hned jsme se začali připravovat na  
první vystoupení, a  to na fotbalové 
utkání konané v  Lužicích. Připravili 
jsme si ,,fotbalovou skladbu,, tvoře-
nou ze všech členů. Těsně před vy-
stoupením se stala nemilá událost, 
kdy do našich okolních dědin přiletě-
lo Tornádo. Touhle smutnou událostí 
nám opět skončily tréninky i  naše 
první vystoupení. Celé léto jsme po-
máhali lidem v  postižených oblas-
tech i našim členkám. Chtěli jsme děti 
od situace odreagovat a tak jsme se 
rozhodli pro naše děti uspořádat kaž-
doroční letní soustředění, i když jsme 
měli málo času na přípravu a  myš-
lenky jinde přeci jen se nám to moc 
povedlo.

Soustředění se konalo na našem 
obvyklém místě v  Ostrově u  Maco-

chy. Soustředění jsme dětem připra-
vili na téma ,,Harry Potter,,, které mělo 
velký úspěch. Trénovali jsme, navští-
vili jsme Kateřinskou jeskyni, Dino-
park ve Vyškově a  zavedli jsme děti 
do ducha Bradavic. Po tréninku měli 
děti školu kouzel – vyzkoušely si létá-
ní na koštěti, hodinu kouzlení a další. 
Děti si odnesly plno dárků a zážitků. 

Na soustředění vznikly i  nové 
skladby, které se nám podařilo při-
hlásit na kvalifi kaci MČR v  mažoret-
kovém sportu. Holky Klárka, Kačka, 
Adélka v  kategorii fl ag junior sólo 
a  fl ag senior duo soutěžily poprvé. 
Za jejich krásné vystoupení si domů 
dovezly bronzové medaile a  od tre-
nérů jim patří velké díky a obrovská 
pochvala.

Teď už jsme se pustili do nacvičo-
vání nových skladeb a v dubnu vyra-
zíme na první soutěž.  

Tým Zuzanky
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Pod bezednými koši

Rodinný klub Brouček, z.s.

Už utekl nějaký čas, co jsem psal na-
posledy. Loňská sezona byla zrušena kvůli 
covidu, tak nebylo o  čem. A  po tornádu 
jsem uznal, že píše dost lidí, než abych se 
zapojoval taky k debatám co bylo a nebylo 
špatně. Zpětně jen poděkuji všem dobro-
volníkům a všem slušným lidem, kteří při-
spěli podle svých možností k nápravám po 
této přírodní katastrofě.

Na veselejší notu přepnu vzápětí. Le-
tošní sezona se hraje v  plném rozsahu, 
beze změn, s mírnými omezeními, ale i tak 
můžu hrdě říct, že se držíme na čele tabul-
ky, momentálně na prvním místě.

Za tímto úspěchem stojí trojice stálých 
přispěvatelů do košů soupeřů, jmenovi-
tě je to obrovská posila Petr Maška, který 
má střelecký průměr nad 25b. na zápas, 
v ofenzivě je téměř nezastavitelný, dále je 
to naše stálice Tomáš Konečný, třetí do této 
party patří bezesporu Jiří Kostrhun. Stře-
lecky je podporuje Jaroslav Paul nebo Jiří 
Víšek, rozehrál se i Jiří Zugar, ten je platný 
nejvíc v obraně, kde získává míče a blokuje 
střelecké pokusy. Před sezonou bylo jasné, 
že kvůli indikaci prasklého menisku nena-
stoupí Martin Staněk, ten je nyní v rekon-
valescenci a pokud vše půjde podle plánu, 
zasáhne do posledního hracího víkendu.

Rodinný klub Brouček znovu obnovu-
je svou aktivní činnost. Klubovnu, kterou 
máme v  přízemí MŠ, se po živelné po-
hromě podařilo hned v  prvních měsících 
uvést do použitelného stavu a za to moc 
děkujeme všem, kteří se do oprav zapojili. 

Začátek sezony jsme prohráli první 
utkání v Kyjově, od té doby jsme jen vítě-
zili, čtyři utkání jsme nastříleli 100 a  více 
bodů, v posledním (s Hlukem) to bylo do-
konce 136 bodů.

Druhá prohra byla s rivalem v čele ta-
bulky sokolem Podolí. Je to taková zvláštní 
skupina lidí, uzavření do sebe a nepřátelští. 
Doma jsme je porazili i bez Mašky a Koneč-
ného, ale u nich nám nebylo přáno. Roz-
hodčí se klonili ve sporných situacích na 
jejich stranu a  po provokacích jsme byli 
trestání vždy my. Nyní musíme nahrávat 
skóre, abychom byli v závěrečném hodno-
cení před nimi. Což se projevuje na útoč-
ném pojetí hry a následných vysokých roz-
dílů ve skóre se soupeři.

Momentálně máme bilanci 15 vítezství 
a 2 prohry.

Opět musím poznamenat, že hrajeme 
s  celky ze Znojma, Kyjova, Brna, Třebíče, 
Kroměříže, Mikulova., Velkého Meziříčí. 
Jsou to mnohem větší města a  my nad 
nimi umíme vyhrávat. 

Tuto sezónu trénujeme střídavě 
v  Charvatské Nové Vsi, Hodoníně nebo 
Velkých Bílovicích. Vždy středy a  pátky. 
Domácí zápasy hrajeme v hodonínské so-
kolovně.

Po opravě byla klubovna přechodně 
k dispozici ordinaci dětské lékařky MUDr. 
Kučerové Špačkové. Od února je paní dok-
torka již na svém novém pracovišti v bu-
dově ve dvoře úřadu městyse. Klubovna se 
tak znovu vrátila do rukou Broučka. 

Od podzimu jsme jezdili s dětmi (Bar-
toloměj Víšek, Dominik Vala, Filip Vala, Da-
niel Král, Max Zugar, Matyáš Konečný, Jola-
na Víšková…) na tréninky do lanžhotského 
spřáteleného oddílu. Po zpřístupnění škol-
ní tělocvičny jsme začali trénovat v  Mo-
ravské Nové Vsi. Tréninky jsou prozatím 
otevřené pro všechny děti od 4 do cca 13 
let. Jedná se průpravu pohybovou, cviče-
ní s míčem, správný pohyb s míčem i bez 
něj. Budu velmi rád, pokud se tyto tréninky 
uchytí a postupem času budeme schopni  
postavit a  přihlásit mládežnické družstvo 
do registrované soutěže. Děti potřebují 
pohyb a  naučit se fungovat v  kolektivu, 
mít cíl a umět si za ním jít i přes menší či 
větší překážky. 

Děti můžete přihlásit na FB stránkách 
našeho oddílu, nebo prostě přijít na tré-
nink, ten se koná každé pondělí od 17.00-
18.30 a  pátek od 15.30-17.00. Tréninky 
vede Jiří Víšek, Tomáš Konečný, Jakub Du-
choslav.

Děkuji tímto obci za podporu nás sta-
rých chlapů a nově i mladých nadějí. Dě-
kuji vedení  ZŠ za možnost trénování v tě-
locvičně a podporu dětí.

Za TJ Sokol Moravská Nová Ves 
Jiří Víšek, předseda

Poškozené vybavení klubovny a  také 
hračky byly nahrazeny novými, které se 
dětem hned zalíbily a klubovna tak může 
opět plnit svoji funkci.

Díky setkávání nejen dětí, ale i mami-
nek vznikají nové plány jak našim dětem 

Tornádové hodečky

Slovácký krúžek Moravská Nová Ves touto cestou děkuje 
všem domácím i přespolním návštěvníkům, jak krojovaným, tak 
i bez kroje, kteří přišli podpořit svou účastí „tornádové hodeč-
ky“, které se konaly v neděli 25. 7. 2021 a svými fi nančními dary 
v dobrovolném vstupném přispěli částkou 78.000 Kč. 

Vedení slováckého krúžku se rozhodlo, že z této částky pod-
poří místní rodiny, kterým tornádo zcela nebo jen zčásti zničilo 
kroje a na jejich obnovu nebo koupi věnovalo částku 55.000 Kč. 
Zbylou částku použije slovácký krúžek jako fi nanční podporu 
na zapůjčení krojů pro nové a  stávající členy, kterým dočasná 
fi nanční situace nedovoluje pořízení kroje nového. Proto ti, kteří 
by rádi chtěli jít na hody v kroji, ale nemohou si ho z fi nančních 
důvodů pořídit, ať se obrátí na starostu slováckého krúžku na 
telefonním čísle 608 871 484.

Na závěr Vás slovácký krúžek všechny zve na letošní Svato-
jakubské hody.

Věříme, že ve spolupráci s úřadem městyse proběhnou hody 
opět tradičně „pod zeleným“, a to od 30. 7. 2022 do 2. 8. 2022 
a jejich příprava a průběh už nebude ničím a nikým narušena.

za slovácký krúžek Veronika Srncová
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zpříjemnit dětství. Brouček se aktivně 
zapojuje do navrhování dětských hřišť 
i  klidových míst pro celé rodiny v  naší 
Moravské Nové Vsi.  Plánují se akce, které 
budeme postupně zveřejňovat a  samo-
zřejmě máme v plánu i výlety po okolí, do 
ZOO, atd.. 

Covidová situace i  následky červno-
vé události nám neumožňovaly scházet 
se a pořádat akce, tak jak jsme byli zvyklí. 
V listopadu se nám však podařilo uspořá-

dat alespoň lampionový průvod, při kte-
rém děti hledaly zatoulaná a  popletená 
písmenka. Po rozluštění této malé tajenky 
čekalo na všechny v cíli malé občerstvení 
a  odměna.  Velká účast byla jasným zna-
mením, že tyto společenské akce již chybí 
jak malým tak velkým. Budeme se i nadále 
snažit dalším nápadem osvěžit všední dny. 

Během dlouhé pauzy nám spousta dě-
tiček již „utekla“ do školky. Do svých řad, tak 
zveme nové rodiče s dětmi do 3. let věku, 

kteří mají chuť si hrát a chtějí děti zapojit 
do prvního dětského kolektivu. Pokud jste 
se do MNV teprve přistěhovali, jste vítáni 
a v Broučku jistě najdete i nové přátele. 

Scházíme se vždy v  úterý v  9:00 hod. 
(můžeme společně zvolit i jinak).

Jsme na Facebooku na stránce: RK 
Brouček.

Krásné Velikonoce všem přeje 
za RK Brouček z.s.
Markéta Víšková

Z činnosti dobrovolných hasičů

 Po delší kovidové pauze jsme mohli ko-
nečně uspořádat řádnou Valnou hromadu. Po-
zvali jsme na ni i zástupce spřátelených sborů. 
A taktéž se jí zúčastnili zástupci městyse. 

V  lednu jsme opět zahájili pravidelné tré-
ninky mladých hasičů na klubovně. Trénujeme 
dvakrát týdně, hlavně uzlování. Zapojili jsme 
se taky do výtvarné a  literární soutěže s  ná-
zvem Požární ochrana očima dětí. Od dubna 
podle toho, jak počasí dovolí, budou probíhat 
tréninky venku. Budeme běhat hlavně požár-
ní útoky. Doufáme, že letošní soutěžní sezóna 
už konečně proběhne normálně. Čekají nás 
soutěže ve Tvrdonicích, Velkých Pavlovicích, 
Kobylí, Ladné, Poštorné, Novosedlech, Velkých 
Bílovicích a Bulharech.

V  pátek 18. února vedoucí mladým hasi-
čům připravili zábavnou schůzku. Místo kla-
sického trénování na klubovně jsme vyrazili 
vlakem do Břeclavi. Vysvětlili jsme si, jak se ces-
tuje veřejnou dopravou. Tam navštívili jsme 
kino a  shlédli pohádku Tajemství staré bam-
bitky 2. Dětem se to líbilo a už prosily vedoucí, 
aby se někdy takový “trénink” zase opakoval. 
V sobotu 19. února jsme měli brigádu. Vyklízeli 
jsme železo z pozůstalosti na ulici Lipová do 
sběru a tímto děkujeme za možnost získat pe-
níze na činnost sboru. Pak jsme vrhli na úklid 
prostor u klubovny a dávali je do pořádku, aby 
byly připraveny na tréninky mladých hasičů. 
V plánu máme také výlet a táborák. 

 Přejeme Vám krásné prožití Velikonoc. 
Za SDH Moravská Nová Ves

Mája Maráková, vedoucí mladých hasičů

Ohlédnutí za akcí ,,Vinobraní bude...“

Vinobraní podpoří podzimní vý-

sadbu

Pořadatelům loňského Vinobraní 
se podařilo konáním charitativní akce 
shromáždit prostředky v  celkové částce 
241.400 Kč, když náklady na konání Vi-
nobraní činily celkem 109.494 Kč a zahr-
novaly především výdaje na pronájem 

inventáře, nákup materiálu a  odměny 
účinkujícím. Symbolické první výsadby 
2 stromů a keře proběhly v Zátiší už na 
podzim loňského roku. Většina fi nanč-
ních prostředků tak čeká na vyprojekto-
vání zeleně v  intravilánu městyse, které 
by mělo být dokončeno na podzim roku 
2022, aby mohlo dojít k výsadbě na ně-

kterém z  místních parků. Postupně se 
účastníme veřejných projednání plánu 
obnovy městyse, abychom mohli ale-
spoň zčásti ovlivnit budoucí podobu 
zeleně v  Moravské. Věříme, že se akce 
podaří a  že se potkáme s  místními na 
podzimní výsadbě.

Jiří Fila
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Modelářský košt – Uherské Hradiště 20. 11. 2021

Jak je v  posledních letech zvykem, klub plastikových mo-
delářů v Uh.Hradišti pořádá v tyto téměř předvánoční dny svou 
tradiční akci s  názvem „Modelářský košt“. Tato akce je určena 
pro modeláře jak plastikové, tak papírové. Naše dva modelář-
ské kroužky (plastikový a papírový) se této soutěže pravidelně 
účastní s velmi dobrými výsledky. Také letos se vedoucí těchto 
kroužků (p.J.Čech za plastikové a  p.P.Macinka – papírové) roz-
hodli vyslat nejlepší modely svých žáků do této soutěže. Proto-
že letos kroužky kvůli Covidu 19 nepracovaly, bylo rozhodnuto 
vybrat modely a dioramata starší. Modely odvezl a prezentoval 
v sále Kulturního domu v Uh.Hradišti p.Pavel Macinka, který tam 
strávil celý den až do vyhlášení výsledků. A že to byly výsledky 
více než zajímavé, posuďte sami: 

Plastikoví modeláři:

1.místo kat.L2-žáci ZŠ – Natálie HALOUZKOVÁ(kolekce ital.letadel)
1.místo kat. D-žáci ZŠ – Petr ONDRÁK (Němečtí snajpři)
+ zvláštní cena Old Stars Ostrava – Petr ONDRÁK (Welcome!)
2.místo kat.B1-žáci ZŠ – Petr ONDRÁK (Panzer Pz. IV.)
1.místo kat.L1-žáci ZŠ – Zbyněk JAGOŠ ( Jak – 9)
2.místo kat.L2-žáci ZŠ – František ZUGAR (P-47 D-30)
2.místo kat.D –žáci ZŠ – František ZUGAR (Když musíš,tak musíš…)
1.místo kat.O –žáci ZŠ – Adam NOVOTNÝ (Něm.torpédoborec Z-38)
3.místo kat.L1-žáci ZŠ – Adam NOVOTNÝ (Su – 25 čs.verze)
3.místo kat.L2-žáci ZŠ – Adam NOVOTNÝ (MB – 200 franc.verze)

Tak toto je úplný výčet žáků a jejich umístění v této kategorii. 
Nejsou zde umístění nižší, jako třeba pátý, šestý, osmý atd., kte-

rých bylo také několik. Shrnuto jednou větou: Plastikoví mode-
láři pod vedením p.J.Čecha znovu krásně uspěli!

Ale vraťme se na soutěž papírových modelů bez rozlišení. 
Pořadatelé a rozhodčí na soutěži udělili 1.místo kat.P – žáci ZŠ 
– Kroužek papírových modelů v Mor.Nové Vsi za kolekci papír 
modelů.

1.místo kat.P – senioři – cenu diváků získal ved. kroužku 
p.Pavel MACINKA za model Kirovec K-700.

 V tento den (20.11.2021) souběžně probíhala soutěž v Ne-
ratovicích pod názvem „Neratovický papír“. I na této akci jsme 
měli zastoupení a  to v  podobě dvou dioram od sester K. a  A. 
Čechových.O bě krásně uspěly – posuďte sami:

2. místo kat. starší žáci – Klárka ČECHOVÁ – dioráma Indiánská 
vesnice
2. místo kat. mladší žáci – Adélka ČECHOVÁ – kolekce dioramat 
– Cesta do pravěku.

Náš modelářský přítel p. Marek PARDOVSKÝ, který modely 
do Neratovic vezl sám získal 1. místo kat.senior boj.technika – 
model Pz.234 – Puma.

Tímto gratulujeme všem oceněným, velký dík patří p. P. Ma-
cinkovi.

Shrnuto a podtrženo – další úspěch neoveských modelářů, 
který snad v  této truchlivé době ani nikdo nečekal. Znovu se 
ukázalo, že poctivá a trpělivá práce s dětmi a mládeží nese svoje 
ovoce a má smysl.

Jaroslav ČECH – ved. model. kroužku při ZŠ v Mor.Nové Vsi.

Přilétlo jaro z daleko a všude plnou touhy, 
Vše tlačilo se k slunci ven, 
Že snilo den tak dlouhý. 
Vylétly z hnízda pěnkavy
A drobné děti z chýše a pestré kvítí na lukách
Přesladkou vůni dýše. 
Z větví se tlačí lístek ven 
a ptáčkům z hrdla hlásky
a v ňadrech v srdci mladičkém, 
tam klíčí poupě lásky. 

(V. Hálek, 1835 – 1874, 
Večerní písně, Praha 1955)

Následky tornádové katastrofy z  24. 
června loňského roku, která postihla naši 
dědinu se dotýkají každého novovesčana. 
A nejde zdaleka jen o materiální škody, ale 
i o změnu našeho pohledu na svět. A v na-
šem povědomí budou dlouho, dlouho pře-
trvávat hrůzné vzpomínky, obavy a otazní-
ky i nad budoucností. A v širším kontextu 
jde o další postižená města a vesnice, a to 
nejen v naší zemi, ale v Evropě, ve světě. 
Říká se, že nejlepším lékem na velké boles-
ti je čas, že čas všechno zahojí, i ty největší 
a bolesti. Tak tomu věřme, zavzpomínejme 

na časy, kdy bylo všechno jinak, kdy jsme 
takové katastrofy neznali. A tak nám snad 
tyto vzpomínky pomohou tuto bolestivou 
dobu překonat…

Není tomu zase tak dávno, kdy jsme 
u  nás v ročním cyklu rozlišovali čtvero 
ročních období - jaro, léto, podzim a zimu. 
A  mezi těmito obdobími byly vždy jasně 
a  ostře vymezené hranice. Jaro přinášelo 
oteplování, prodlužování dne, začátek pra-
cí na polích, vinohradech a  zahrádkách. 
A také návrat ptactva, které na zimu odlé-
talo do teplých krajin. Všechno se probou-
zelo k  životu, vůně jarní probouzející se 
přírody byla nenapodobitelná. Ale 
toto oživení se netýkalo jen přírody, 
ale i lidí. Všude byla vidět nová chuť 
do života – u starých i u mladých…

A jaro, to bylo kouzelné období 
i pro nás, kluky a holky z celé dědiny. 
My kluci, abychom mezi ostatními 
obstáli, jsme museli dobře běhat, 
vylézt na každý strom, dobře há-
zet a trefovat se kamenem (to bylo 
důležité zvláště ve „válkách“ mezi 
jednotlivými klukovskými partami), 

umět si udělat prak (šicgu-
mu), luk, vyřezat píšťalku 
z  vrbového proutí, uplést 
žílu, ovládat všechny jarní 
hry – hrát kuličky, mite, 
fotbal, hrát na schováva-
nou nebo zaklepávanou.

K  nejrozšířenějším klukovským hrám 
patřila hra v KULIČKY, ta u se dnes hraje da-
leko méně. O co šlo? Kuličky hráli 2-4 hráči, 
všichni ve stejné vzdálenosti od důlku vy-
rytého v zemi. Hráči jeden po druhém há-
zeli směrem k důlku dvě nebo tři kuličky. 
Hráč, jehož kulička byla k  důlku nejblíže, 

Jaro a Velikonoce v naší dědině
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vyhrál. Mezi kuličkami měly „cenu zlata“ 
skleněné barevné kuličky (skleněnky), 
často se o ně hrálo, ale mezi námi kluky se 
s nimi i „kšeftovalo“. Druhou velmi rozšíře-
nou hrou bylo MITE. Mite hráli dva hráči 
s  tenisovým míčkem. Dvěma kameny si 
každý na své straně označil branku – vzdá-
lenost mezi kameny byla obyčejně široká 
2 metry, vzdálenost mezi hráči 3 - 4 metry. 
Hráči se snažili „odhlavičkovávat“ míček do 
soupeřovy branky. Podařilo–li se protihráči 
odvrátit gól hlavičkou, získal tzv. mite. 

K  jaru a  jarním hrát patřila i  ŠVIHA-
DLA, ta byla výsadou holek. A  co holky 
dokázaly se švihadly, to bylo úžasné. My 
kluci jsme to samozřejmě v duchu obdi-
vovali, ale přitom jsme se tvářili tak, že to 
nic není a že my bychom to dokázali „le-
vou zadní“. Nám klukům zase patřil FOT-
BAL, hrál se v dědině na každém volném 
plácku. Výsadní postavení jsme měli my, 
kluci z  ulice Ukrajina (ukrajinci) proto-
že my jsme hráli fotbal na opravdovém 
hřišti, které bylo a dosud je právě v této 
části dědiny. Na hřišti jsme hráli fotbal 
celé hodiny, i když jsme tenkrát neznali 
nic jiného než „hadřák“. Maminky nacpa-
ly do staré punčochy nepotřebné staré 
hadry, a to pak sešily do tvaru kulatého 
míče. A do takového „míče“ jsme dovedli 
„řezat“ celé hodiny, dokud se „míč“ ne-
rozpadl a hadry lítaly po celém hřišti. Ale 
maminky nám vždy připravily míč nový. 
Před „zápasem“ bývaly často hádky, kdo 
s  kým bude hrát, aby byly síly vyrovna-
né. Ale často bývaly hádky i  po zápase, 
především kvůli regulérnosti nebo nere-
gulérnosti střeleného gólu. Hrávali jsme 
s takovým zápalem, jako by šlo o pražské 
ligové derby Sparta-Slavia (já sám „seší-
vané“ nemusím). 

Vyvrcholením jara pak bývaly VELIKO-
NOCE. Ani to nejbarvitější líčení nemůže 
zachytit to, co se v dědině odehrávalo. Ne-
vyrovnalo se tomu ani předhodové „šílen-
ství“. Velikonoce se dotýkaly celé dědiny, 
každého domu, všech věkových kategorií 
– od nejmenších až po nejstarší seniory. 
Snad by se to dalo přirovnat k  letošnímu 
červnovému tornádu, ale v tom kladném 
slova smyslu. 

V  každé chalupě se gruntovalo, líčilo, 
malovalo, čistila se okna, dávaly se nové 
záclony, převlékaly se duchny (peřiny), 
stróžochy (slamníky) se plnily novou voňa-
vou dlouhou režnou slámou (před desítka-
mi let tomu tak bylo ve většině domů, rež-
ná sláma se ukládala na půdě (hůře) zvlášť 
a kladů se zbavovala zvláštním nářadím – 
cepy, tak, aby se neporušila, upravovaly se 
zahrádky před omy. A plnily se také komo-
ry (špajsky) – napečeným cukrovím, malo-
vanými vajíčky pro „šlaháče“, hospodyně 
už také celé měsíce předem připravovaly 
drobné korunky pro dětské šlaháče. 

Mladší kluci „vrkačovali“ kolem kostela 
i  po dědině – stragáčky, hrkači, klepači – 
od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty. Starší 
kluci se připravovali na pondělní šlahačku, 
pletli žíly, radili se, která děvčata půjdou 
vyšlahat a v jakém pořadí. Připravovaly se 
ale i party chlapů, ti nesli vždycky i něko-
likametrovou žílu a místo žil měli vařečky. 
A  stranou nezůstali ani ti nejstarší – sta-
řečci seděli na dvorku a  pletli pro vnuky 
a známé žíly, obyčejně z osmi prutů. A na 
velikonoční pondělí vyrazily na šlahačku 
všechny věkové kategorie – od nejmen-
ších dětí s košíčky až po staré chlapy. Ve-
likonoční pondělí byla záležitost mužská, 
v úterý chodily po šlahačce holky a opláce-
ly klukům jejich pondělní „nářez“. 

Kam sa nám to šecko podělo, hvězdič-
ko, 

Daj že nám na šecko zapomenút skle-
ničko….

Milan Hrdlička, Praha

)
Velikonoce 1957Velikonoce 1957

Velikonoce v Moravské Nové Vsi – 60. léta 

Zleva Vojtěch Hluchý, Ladislav Maděřič, Pavel Zugar, rok 1966Zleva Vojtěch Hluchý, Ladislav Maděřič, Pavel Zugar, rok 1966
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Milan Adámek a Miroslav Košut, rok 1966Milan Adámek a Miroslav Košut, rok 1966
Zleva Jaroslav Nešpor, Josef Hřebačka, Miroslav Ko-Zleva Jaroslav Nešpor, Josef Hřebačka, Miroslav Ko-

šut, Josef Doležal, Jan Košut. Rok 1967šut, Josef Doležal, Jan Košut. Rok 1967

Dne lidových řemesel se zúčastní čestní hosté - zástupci vybraných 

organizací, kteří přispěli našemu městysi na odstraňování škod po tornádu

Kniha příběhů

O tom, co jsme všichni prožili -Tornádo 2021

Po dvouleté covidové přestávce a po tornádu se na letošní Den 
lidových řemesel těšíme více než jindy…na tu známou příjemnou 
atmosféru s hudbou, zpěvem a tancem. Už nám všem jistě chyběla. 
Letos bude Den lidových řemesel jiný v několika ohledech – vzhle-
dem k rekonstrukci radnice nebude přístupný dvůr úřadu a atrakti-
vity pro děti budou proto umístěny na zelených plochách v parku 

Chceme naše příběhy předat dál.  Skutečné, někdy až neu-
věřitelné zážitky, které jste nám vyprávěli, nám vnukly nápad 
sestavit a vydat knihu. Historicky důležitou knihu, která by pod 
vedením odborníků-žurnalistů zdokumentovala celou tu ne-
šťastnou událost očima obyvatel MNV. Ověřili jsme si, že mluvit, 

na nám. Republiky. Přemýšleli jsme, jak osobně poděkovat dárcům, 
kteří přispěli na odstraňování škod po tornádu. Není v našich silách 
k nám pozvat všechny dobré lidi, kteří zde pomáhali, či nám nějak 
přispěli. Na Den lidových řemesel obdrželo pozvání 150 zástupců 
vybraných organizací, kteří budou našimi čestnými hosty. Veřejné 
poděkování pana starosty bude samozřejmě patřit všem.  

psát sdílet s ostatními své zkušenosti může vést k lepšímu vyrov-
nání se s traumatizující událostí. Mile nás překvapily Vaše velmi 
pozitivní reakce na tento záměr. 

Děkujeme! 
Jihomoravská komunitní nadace

Kultura

Děkujeme paní Ireně Benešové, která fotografi e poskytla. 
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Inzerce

Kulturní kalendář 2022

09. 04. 2022 - Jarní otevřené sklepy (Vinařský spolek)

16. 04. 2022 - Velikonoce a víno (Vinaříček)

01. 05. 2022 Den lidových řemesel (Městys)

07. 05. 2022 Moravská v růžovém  (Vinaříček)

24. 06. 2022 Připomínkový program  (Jihomoravská komu-
nitní nadace)

25. 06. 2022 Obecní & farní den  (Městys&farnost)

05. 07. 2022 Letní otevřené sklepy  (Vinařský spolek)

30. 07. 2022 – 2.8. 2022 Svatojakubské hody (Slovácký 
krúžek)

13.8.2022 VAJN & ŠAJN - pouliční festival vína a jídla  (Vinař-
ský spolek)

10. 09. 2022 - Slavnost Vinobraní (Městys)

24. 09. 2022 - Václavský burčákový pochod (Vinaříček)

22. 10. 2022 Víno a dýně  (Vinaříček)

6.11.2022 Podzimní otevřené sklepy (Vinařský spolek)

11.12.2022 Mikulášský jarmark (Městys)

31.12.2022 Ukončení roku s ohňostrojem (Městys)
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- 31 -Terka Vališová přišla ukázat Olympijskou medaili dětem do mateřské školky.

Mažoretky Zuzanky

Mladí hasiči
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