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Letošního Dne lidových řemesel se zúčastnil rekordní počet návštěvníků. Těší nás, že i po dvouleté 

pauze je tento regionální festival hudby, tance a řemesel stále pro návštěvníky atraktivní.
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Generace čtyř starostů na Dni lidových řemesel

Modelářská výstava v rámci Dne lidových řemesel

G č řř ůů D i lid ý h ř l

Veselý Den lidových řemesel
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Úvodní slovo starosty
24.6. tomu bude rok od okamžiku, který zcela změnil naši obec. Zcela záměrně nebudu připomínat a rekapitulovat uplynulé 

události. Nejenom proto, že jsou rozsáhle zaznamenány médii a také v několika knihách, ale také proto, že jsem přesvědčen, že 
mnoho spoluobčanů, zejména těch, kteří byli živlem přímo zasaženi, by již na tornádo nejraději zapomněli. Velkou část svých pří-
spěvků proto věnuji číslům a faktům ohledně pomoci, oprav, fi nancí. 

Marek Košut, starosta

Při příležitosti ročního výročí jsem se pokusil zrekapitulovat čísla týkající se poskytnuté fi nanční a materiální pomoci. Neje-
nom proto, že se na to neustále ptají novináři, ale především proto, že bych chtěl znovu a na jednom místě poděkovat všem pod-
porovatelům, dárcům, dobrovolníkům, institucím, ale také proto, že se kolem toho objevuje spousta domněnek a polopravd. 

Zasaženo bylo v různé míře cca 500 domů, zhruba od poloviny Dolního konce po nádraží. Vážněji zasažena byla z tohoto 
počtu zhruba polovina. Zcela strženo bylo 35 domů, z toho 17 neobydlených. 

Finanční pomoc 

neziskových organizací

Neziskové organizace ze sbírek, které 
uspořádaly, rozdělily v  Moravské Nové 
Vsi: ADRA o.p.s. 68 110 000 korun, Nada-
ce VIA 70 285 000 korun, Diecézní Chari-
ta Brno 79 247 766 korun, Český červený 
kříž 31 595 000 korun, Člověk v  tísni 3 
256 475 korun, Donio 19 970 000 korun, 
Nadace Českého rozhlasu 6 600 000 ko-
run, Karel Komárek Family Foundation 7 
800 000 korun, Znesnáze21 částku 1 925 
000 korun, J&T 1 094 000 korun. Celkem 
tedy vyplatily obyvatelům městyse 290 
milionů korun. Dle dostupných informa-
cí organizace rozdělili již většinu fi nanč-
ních prostředků ze sbírek. Z oné mediál-
ně známé miliardy byla v obci vyplacena 
cca třetina. Není tedy pravda, že nezisko-
vé organizace si ponechávají peníze 
vybrané od dárců na svůj provoz a  jiné 
účely. Pomoc neziskových organizací je 
právě naopak velmi velkorysá, rychlá, 
efektivní, a bez zbytečných úředních for-
malit. Ovšem pod přísnou kontrolou. Jen 
pro úplnost uvádím, že některé organi-
zace spolupracovali v rámci tzv. „Panelu 
neziskovek“ a v rámci dělby práce půso-
bily v  jednotlivých poškozených obcích 
v různé míře.        

Mimo fi nanční prostředky, které dár-
ci věnovali prostřednictvím neziskových 
organizací, se zasaženým dostalo i  roz-
sáhlé individuální podpory, předávané 
tak říkajíc z ruky do ruky. Ať už důvodem 
byla nedůvěra ve sbírkové účty nebo 
přání dárce podpořit někoho konkrétní-
ho.  

Pojištění 

Dle sdělení České asociace pojišťo-
ven bylo v  rámci pojištění obyvatel, tj. 
domácnosti, budov a vozidel vyplaceno 
v celé oblasti 1,4 miliardy korun. Asocia-
ce bohužel nemá k dispozici čísla pouze 
pro naši obec, lze tedy pouze usuzovat 
vzhledem k  rozsahu škod a  počtu za-
sažených domů, že městys se na této 
částce podílí cca 300-400 miliony. Dle 
statistik Hasičského záchranného sboru 
se v  MNV nachází cca 30% z  celkového 
počtu zasažených domů. 

Finanční pomoc státu

Státní podnik Lesy České republiky 
vyplatil fi nanční podporu ve výši 10 700 
000 korun. Mimo to poskytly dále hmot-
nou pomoc v  podobě 650 m3 kulatiny 
a 700 m3 palivového dřeva. 

Dle sdělení Státního fondu podpory 
investic, zřizovaným Ministerstvem pro 
místní rozvoj, byly prozatím sjednány 
smlouvy o  podpoře s  353 žadateli na 
celkem 353 678 334 korun z  celkových 
požadovaných 442 116 324 korun. Vy-
placena byla prozatím necelá polovina. 
Zvýhodněný úvěr s  úrokem ve výši 1% 
ročně byl čerpán ve výši 311 229 korun.   

Na opravy soukromých nemovitostí 
bylo nebo ještě bude vyplacena část-
ka celkem kolem jedné miliardy korun. 
Výše škody způsobené na majetku obča-
nů nebyla nijak vyčíslena. Zřejmě to ani 
není technicky možné.  

Soukromé podnikání v  oblasti ze-
mědělství podpořil dotací Státní země-
dělský intervenční fond, který doposud 
15 žadatelům zálohově vyplatil 326 433 

268,11 Kč z celkových požadované výše 
škody 402 956 193,46 Kč. 

Soukromé podnikání ostatních od-
větvích podpořilo Ministerstvo průmyslu 
a obchodu. 55 žadatelům bylo (či bude 
na základě žádostí) proplaceno celkem 
74 151 686,20 korun.  

Finanční pomoc obdržená městysem 

Na transparentní účet městyse bylo 
od dárců zasláno celkem 52 732 845 ko-
run. Na běžný účet dalších 73 413 607 
korun. Finanční prostředky zaslané na 
transparentní účet se na něm nachází 
do dnešního dne. Přeposlány byly pouze 
dary, které byly určeny konkrétní osobě. 
Rozhodovat o  využití fi nanční podpo-
ry bude celé zastupitelstvo městyse na 
červnovém zasedání. Z pojištění městys 
získal 20 000 000 korun, což byla ma-
ximální částka na škody způsobené 
vichřicí. V  okamžiku úderu tornáda měl 
městys na účtech celkem 62 902 560 ko-
run vlastních úspor na výdaje a  rozvoj 
obce. 

Materiální pomoc

Po tornádu proudilo do obce ohrom-
né množství materiálové pomoci. Jed-
nalo se zejména o stavební řezivo – latě, 
trámy, prkna, OSB desky, spojovací 
materiál, okapy, folie, střešní krytinu, 
pytlovaný materiál – cement, lepidla, 
cihly, atd. V  prvních dnech byl materiál 
rozebírán přímo z  nákladních vozů na 
ulicích. Po pár dnech jsme zřídili záchyt-
ný sklad na okraji obce, kde se materiál 
zachycoval a dále distribuoval podle po-
třeby postižených občanů. Ve skladu se 

Finanční pomoc
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materiál vydával proti podpisu. Sklady 
a  výdej materiálu nejdříve obsluhovali 
dobrovolníci, později s pomocí armády. 
Na závěr se materiál navážel i na sběrný 
dvůr. Zde jsou zbytky trámků a latí k dis-
pozici doposud. Drobný materiál, nářadí 
a  technika byl uskladněn v  prostorách 
úřadu a sokolovny. Na úřadě byly vydá-
vány také pohonné hmoty do staveb-
ních strojů a  elektrocentrál, v  celkovém 
objemu 18 038 litrů. 

Na úřadu je k dispozici evidence vy-
daného materiálu a PHM, která je k na-
hlédnutí každému. Nebudeme ji uve-
řejňovat z  důvodu ochrany osobních 
údajů. Informace je možno poskytnout 
k nahlédnutí, není možné ji ovšem zve-
řejnit. Pro představu se jedná o  desítky 
stran a  tisíce položek v  objemu desítek 
kamionů. Evidence bohužel není úplná. 
Kanystry, do kterých se PHM čepovaly 
mají nejrůznější, mnohdy nestandardní 
objem. Zejména v prvních dnech distri-
buce materiálu probíhala zcela živelně 
a  přímo na ulicích. Na radnici poté do-
razil pouze předávací protokol k  pod-
pisu, popřípadě podepsaný občanem. 
Většina dárců uplatnila své dary v rámci 
daňových odečtů. I k  takovému materi-
álu jsme potvrdli jeho převzetí, přestože 
bylo zcela mimo kontrolu, kde materiál 
skončil. K takovému materiálu evidence 

není. Stejně tak bylo možné pouze ome-
zeně kontrolovat, zda je materiál vydá-
ván skutečně potřebným. To je záležitost 
svědomí každého jednotlivce. 

Velké množství materiálu bylo vy-
dáno u  kostela z  darů poskytnutých 
farnosti. Neocenitelnou a taky nevyčísli-
telnou pomocí byly nejrůznější slevy na 
stavební materiál, který poskytovali vý-
robci a  prodejci materiálů. Stejně nevy-
číslitelná je pomoc v podobě tisíců (spíše 
statisíců) dobrovolnicky odpracovaných 
hodin, práce příslušníků integrovaného 
záchranného systému a armády. 

Za veškerý poskytnutý materiál 
a práci patří všem obrovský dík. 

V tomto ohledu mne mrzí řeči o roz-
kradení materiálu, zneužití, a  podobně. 
Stejně jako výtky, že část materiálu byla 
použita na opravu obecních budov. Ne-
chápu, co je na tom špatného. Spousta 
dárců, jedná se zejména o výrobce ma-
teriálu, má s  obcí uzavřenou smlouvu 
o daru. Ani v  jedné není ustanovení, že 
dar není možné použít na opravu veřej-
ného majetku, mnohdy právě naopak 
byly dary na tyto účely přímo určeny. 
Vždyť ten také slouží občanům.  

Z celé zasažené oblasti bylo na sklád-
ky odvezeno celkem 210 000 tun, jehož 
likvidace stála 285 milionů korun. Likvi-
dace odpadu je hrazena z  prostředků 

Státního fondu životního prostředí. Podíl 
v objemu desítek milionů připadá na od-
pad, který byl vyvezen z naší obce. I po 
uzavření centrálních skládek nadále trvá 
možnost vyvážet odpad na sběrný dvůr. 
Ten bylo nutné již pět krát vyvézt. Po 
dobu několika měsíců městys také zajiš-
ťoval svoz a úklid drobných skládek suti 
a  odpadu ze zasažené oblasti. Celkové 
dodatečné náklady na likvidaci odpadu, 
které doposud hradí městys, odhaduje-
me na 12 milionů korun.  

Městys dále nese náklady tzv. krizo-
vých opatření, tj. stravování, nákup nej-
různějších služeb – těžká technika na 
úklid odpadu, pronájmy strojů a zařízení 
– stavební výtahy, vysoušeče, atd., který 
byly poskytnuty občanům v celkové výši 
14 562 188 korun. 

Po dobu několika měsíců zajišťoval 
městys také stravu pro občany, kteří 
neměli možnost vařit, a  velké množství 
dobrovolníků. Díky neuvěřitelnému na-
sazení „Tornádo crew“ se podařilo roz-
dat 42 921 porcí jídla v objemu celkem 
3 779 628,- Kč. 

Všem, kteří se po celé týdny stara-

li o  výdej jídla, materiálu, pohonných 

hmot, stejně jako všem, kteří pomáhali 

komukoliv s opravami domů, ještě jed-

nou děkuji.  

Marek Košut, starosta   

Opravy obecních budov 
V tomto příspěvku bych Vás chtěl seznámit s postupem oprav 

veřejného majetku, tj. budov, technické infastruktury a veřejných 
prostranství.

Na budovách v majetku městyse byla způsobena škoda dle 
znaleckého posudku Vysokého učení technického ve výši 159 
672 000 korun. V této škodě není započtena škoda na technické 
infrastruktuře – veřejném osvětlení, kanalizaci, rozhlase, kamero-
vém systému. Škoda na veřejných prostranstvích, komunikacích, 
chodnících, zpevněných plochách, zeleni nebyla prozatím defi ni-
tivně vyčíslena, neboť jejich poškozování v důsledku stavebních 
prací stále neskončilo. Jenom 
oprava kanalizace, která již 
probíhá si vyžádá 35 000 000 
korun. Celková předpokláda-
ná výše škody je nejméně 250 
000 000 korun. 

Popisu škod jsem již obšír-
ně věnoval v  minulých zpra-
vodajích. Kolem oprav jsem 
zaslechl spoustu nejasností 
a polopravd, a proto na tomto 
místě chci zcela transparentně 
uvést veškeré prozatím zaú-
čtované náklady na opravy 
k datu květen 2022.  

Základní škola I. stupeň

Budova má novou střechu s podkrovím, strop v druhém pa-
tře a okna. Nyní je dokončována generální rekonstrukce budovy 
v podstatě ze stavu hrubé stavby. V budově jsou dokončeny kom-
pletní nové rozvody – elektro, data, vzduchotechniky, topení, čás-
tečně vody a kanalizace. Jsou provedeny instalace pro budoucí 
podkroví a výtah. Dokončovány jsou povrchy a akustické podhle-
dy. Následovat bude obnova fasády. Práce budou dokončeny do 
30.7. tak, aby byl čas na vybavení školy novým nábytkem a přípra-
vu nového školního roku. 
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Základní škola - I. stupeň  

7.12.2021 DRSystem PD slaboproud 72739
13.10.2021 Hrbotický Marek návrh osvětlení 9680
16.11.2021 Ing. Josef Hájek PD elektro 60000
26.10.2021 Ing. Lubomír Kosík PD střecha 30000
16.11.2021 Ivan Kučera Požárně bezpečnostní řešení 24800
19.11.2021 Marek Cabal PD vytápění 38000
23.11.2021 Petr Janulík PD prováděcí 413820
18.01.2022 Jiří Kůrka autojeřáb 62818
14.02.2022 Kominictví Trávník oprava odkouření 7000
10.8.2021 Miroslav Fic stavební přípojka 4141
3.8.2021 Nypro ocelové profi ly 504889
31.7.2021 Stavika rekonstrukce stropů a oprava střechy 6936123
27.01.2022 Tegma plochá střecha 49220
21.2.2022 Triga Tech plastová okna a dveře Salamander 927739
30.11.2021 Ondřej Brom koordinátor BOZP 6897
30.07.2022 VEOS Pospíšil s.r.o. generální oprava 14683021
30.07.2022 Saint-Gobain Construction doplatek stavební materiál 317631
celkem 24148518

Stavební materiál v hodnotě 2 012 190 korun byl věnován společností Saint Gobain .
Část střešní krytina darována.
Další předpokládané práce a investice:
- výstavba podkroví s učebnami ICT a jazyků, kabinety 
- přístavba tělocvičny a dalších učeben v obejmu cca desítek milionů korun 

Mateřská škola 

Budova je celkově opravena, tj. střecha, okna, interiéry. Je dokončován obklad fasády. Čelní část budovy je ponechána prozatím 
bez dokončení oprav, neboť se zde předpokládá přístavba nové budovy s jídelnou a hernou pro MŠ. Zahrada je zcela obnovena. Zbývá 
doplnit nové herní prvky a oplocení. 

Mateřská škola 

25.8.2021 Berza zábradlí 8349
25.8.2021 Breno koberce 36717
1.9.2021 František Fic svítidla 107114
8.10.2021 František Horký altán zahrada 41526
7.9.2021 Frýdek Jan malířské práce 60968
17.11.2021 Ing. Tomáš Sládek oprava kabeláže 7950
26.8.2021 Izolatérství Blaha střecha 858645
26.8.2021 Klíma Zdeněk Kamenivo hřiště 21852
9.8.2021 Kominictví Mančík komín 83371
17.9.2021 Kovo-PK zámečnické práce 172812
4.8.2021 Martin Hájek příprava terénu 7700
10.8.2021 Miroslav Fic elektroinstalace 117176
31.8.2021 NK Stav Brno zapravení vnitřních omítek 68086
10.9.2021 Olisun okna, žaluzie 1667484
30.9.2021 Podlahy Capita PVC podlahy 306614
31.10.2021 TN stav zateplení 3404655
24.8.2021 TR Antoš herní prvky 17230
25.8.2021 Vašíček pokládka koberců 22800
27.9.2021 WoodPlastic doprava maeriálu na altán 8712
6.9.2021 Zlomek dveře 48038
30.11.2021 Ondřej Brom TDI a koordinátor BOZP 21982
15.07.2021 Stavospol EPS střecha polystyren 410091
13.05.2022 Klimatizace Prajka montáž klimatizace 1143184
 ACER woodway doplnění herních prvků 1665490
 Miroslav Fic hromosvod 169645
 předpoklad oplocení  - gabiony 500000
celkem 10978191



- 6 -

ZPRAVODAJ Moravská Nová Ves Červen 2022

Altán a zahradní domek věnován společností RD Rýmařov.
Asociace golfových hřišť, Květ, Ing. Jiří Vrbas, Rain Fox s.r.o., Studny Doležel a Janíček, Bc. Jakub Vája, Peter Velický se spolu zasloužili 
o trávní koberec a závlahy.
Další předpokládané práce a investice:
- přístavba nové jídelny, oprava kuchyně, PD - 40000000

Základní škola II. stupeň 

Budova má novou střechu s podkrovím a okna. Byly sanovány staticky poškozené stropy a zprovozněn interiér. Je dokončována 
generální oprava sklepů a jejich adaptace na šatny pro žáky. Je dokončována oprava atletického areálu. Probíhá oprava přístavby od-
borných učeben. Před dokončením je prováděcí projektová dokumentace generální opravy celé budovy, tj. výměna instalací, povrchů, 
změna způsobu vytápění na tepelná čerpadla, instalace vzduchotechniky, digitálních technologií, výtahu, zateplení fasády. Vzhledem 
k velkému rozsahu prací bude muset být stavba časově etapizována. 

Základní škola - II. stupeň

9.8.2021 Autojeřáb Dolan práce jeřábem 28459
29.8.2021 Bartoš František oprava elektroinstalace 92772
16.11.2021 Berza ocelové dveře 15488
274.3.2022 Dveře Létal výměna dveří 66872
11.10.2021 František Fic montážní plošina 4440
31.10.2021 Frýdek Jan malířské práce 18852
6.9.2021 Happy Work demolice, stavební práce 587893
04.01.2022 Ing. Josef Hájek PD - uzemnění a bleskosvod 5000
31.8.2021 Okna-dveře Javorník okna 504724
07.12.2021 Jiří Kůrka pronájem jeřábu 27442
14.9.2021 Kloboucká lesní oprava střechy 3128140
12.10.2021 Kovo Pk zámečnické práce 105028
10.8.2021 Miroslav Fic připojení jeřábu 24982
22.10.2021 Olistav výkopové práce 2500
10.8.2021 Pavel Ingr práce autojeřáb 7212
15.9.2021 Podlahářství Podluží podlahy 331949
6.9.2021 Radek Beneš instalatérské práce 100643
24.9.2021 SP Rakostav Mikulčice stavební materiál 36233
16.9.2021 Stanislav Švestka malířské práce 73180
20.9.2021 Tegma střecha přístavba 562013
31.10.2021 Teslice oprava střechy 4448905
7.9.2021 Tomáš Zlámal malířské práce 42544
1.9.2021 TrigaTech montáž oken 4909882
20.9.2021 Vladislav Trubač betonáž, výkopové práce 166100
28.03.2022 Miroslav Tabačár oprava zvonků 12237
7.10.2021 Zdravotní ústav měření azbestu 37977
10.05.2022 Jiří Martinec oprava doskočiště 216500
30.04.2022 Renova oprava přístavby 5018385
30.11.2021 Ondřej Brom koordinátor BOZP 11495
 Klimastyle oprava klimatizace ICT 121614
 Tlak Smolík oprava sklepů 7742519
předpoklad Sportovní podlahy Zlín oprava atletického areálu 5124193
předpoklad Olisun žaluzie 530059
předpoklad Tlak Smolík oplocení, zemní práce, stavební práce 1360000
celkem 35466232

Krov včetně potřebného materiálu věnovala společnost Klo-
boucká lesní; střešní krytinu darovalo Sdružení podnikatelů ve 
stavebnictví.
Další předpokládané práce a investice:
- výstavba podkroví s odbornými učebnami, školním klubem 

a družinou
- oprava předprostoru školy, parkování v objemu desítek mili-

oů korun
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Budova č.p. 117

Objekt má novou střechu s částečně zachovalým historickým krovem a využitelným podkrovím. Opraven byl interiér pro potřeby 
výuky základní školy. Přes prázdniny proběhne oprava historické fasády. 

Budova č.p. 117 - pošta

20.01.2022 Dveře Létal dveře 136238
20.12.2021 Energo Hustopeče oprava plyn.spotřebiče 1766
03.02.2022 František Bartoš elektropráce 113296
5.11.2021 Happy Work stavební práce 208302
31.10.2021 Ing. Hynek Zigmund oprava krovu a střechy 2547304
2.11.2021 Jiří Kůrka přeprava jeřábu 115036
10.11.2021 Lukáš Skřivan tesařské a  pokrývačské  práce 186060
14.01.2022 Michal Krumpholz sádrokartonářské práce 655478
14.11.2021 Miroslav Fic demontáž osvětlení 3450
14.10.2021 Petr Janků stavební práce střecha, demolice, věnec  1028894
6.12.2021 ProEx 2000 střešní tašky 181466
21.12.2021 Window Holding -  Vekra plastová okna 1531499
31.12.2021 Ondřej Brom TDI a koordinace BOZP 15085
předpoklad Stavika fasáda 4323882
celkem 11047756

Část řeziva a střešního záklopu předmětem daru, část střešní krytiny předmětem daru.
Další předpokládané práce a investice:
- výstavba podkroví s učebnami ZUŠ a klubovnami pro folklorní soubory; adaptace přízemí v přízemí budovy v případě přesunu pošty

Sokolovna 

Na budově sokolovny je prozatím obnovena pouze střecha a zprovozněn bar. Počínaje červencem bude zahájena generální rekon-
strukce budovy, která bude dokončena do konce letošního roku. 

Sokolovna

8.12.2021 Blachotrapez materiál stavební 5025
7.12.2021 František Fic montáž rýny 3267
7.12.2021 Jakub Vája oprava zavlažování kurty 36300
23.12.2021 Jiří Víšek koše a desky 44044
30.8.2021 Lukáš Skřivan tesařské a pokrývačské práce 563968
 XGEO s.r.o. Zaměření - účelová mapa 24200
6.10.2021 Stavíme ploty oplocení kurtů 450827
31.7.2021 ŠP Rakostav   Mikulčice materiál na opravu střechny 83585
11.8.2021 Štýbnar Zdeněk oprava střechy 176574
20.8.2021 Tesaři Osík oprava krovu 65340
12.10.2021 V. Labanc stavební práce 22000
20.7.2021 V-Group Jiří Vlček dveře, okna Bar na sokolce 73184
04.01.2022 Zednictví Žizlavský zednické práce 12342
05.05.2022 Ing. Petr Janulík PD obnova sokolovny 814572
26.04.2022 Klimabott PD DPS 18755
30.04.2022 Tonstudio Rajchman technická dokumentace 42398
28.04.2022 Josef Hájek PD elektro 73000
21.04.2022 Ivan Kučera SOKU požárněbezpečnostní řešení 28500
 Tlak Smolík generální rekonstrukce 35775956
celkem 38313837

Společnost Blachotrapez věnovala trapézový plech na střechu, na 
krov a záklop bylo použito darované řezivo, obnova kurtů byla fi -
nancována z darů členů Komory Exekutorů.
Další předpokládané práce a investice: 
- úprava okolí budovy 
- stavba celoroční pergoly pro bar možná přístavba dalších 

prostor pro sport (kuželna, posilovna)
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Radnice

Budova radnice má novou střechu. Cenný barokní krov byl obnoven s využitím tradičních ručních řemeslných postupů. Radnice 
dostala nová okna. Bez ohledu na pracovní podmínky nebyl provoz radnice po celou dobu po tornádu přerušen.  Je připravována 
generální rekonstrukce budovy. Předpokládá se částečná změna funkčního využití, kdy do budovy bude přenesena pošta a služebna 
obecní policie. Podkroví bude adaptováno na obřadní místnost. 

Radnice

14.10.2021 BYTOP-GAS oprava  topení 7388
21.10.2021 Energo Hustopeče oprava plynového spotebiče 16623
31.01.2022 František Fic oprava krytiny 2662
19.8.2021 HappyWork Brno bourací práce, provizorní zakrytí 786553
19.10.2021 Ing. Miroslav Navrátil stavebně-techniký průzkum 25000
02.03.2022 Ladislav Barančic oprava žaluzií 5895
22.11.2021 Miroslav Fic elektroinstalace – provizorní knihovna 16029
15.2.2022 Okna-dveře Javorník okna a dveře 240620
28.2.2022 XGEO s.r.o. 3D Laserscan 60500
 Teslice CZ oprava krovu a střechy 5649097
celkem 6810367

Na provizorní zastřešení bylo využito darované řezivo.
Další předpokládané práce a investice.
- Ing. Tomáš Dřímal, PD prováděcí
- generální oprava budovy 
- oplocení areálu zděné  
- úprava zpevněných ploch  
- výsadba zeleně 

Lékařské ordinace

Tzv. zelená budova ve dvoře úřadu městyse, které již před tornádem částečně sloužila pro potřeby lékařské ordinace praktického 
lékaře, byla celá opravena a uzpůsobena pro ordinace praktického a dětského lékaře. Jedna ordinace může být v budoucnu využita 
i pro potřeby zubního lékaře. Budova byla zcela opravena a zbývá dokončit vnější povrch fasády.  

Lékařské ordinace   

30.7.2021 Happy  Work sádrokartonářské   a stavební práce 951604
1.9.2021 Izolmaster střecha stříkaná izolace 139337
21.12.2021 Jan Štefek PBŘ ordinace lékařů 5500
17.01.2022 Ladislav Barančic oprava garážových vrat 18243
15.2.2022 Okna-dveře Javorník okna a dveře 98789
15.12.2021 TNstavební a obchodní oprava fasády 1048634
24.02.2022 Triga Tech atypické žaluzie 14411
31.12.2021 Ondřej Brom TDI a koordinace BOZP 15085
16.04.2022 Dveře Podivín Vlček interierové dveře 88311
13.05.2022 Garaventa Lift montáž schodišťové plošiny 350750
13.05.2022 Klimatizace PRAJKA montáž klimatizace 252296
předpoklad Miroslav Fic hromosvod 54480
celkem 3037440

Nábytek věnován společností IKEA, klimatizační jednotky věnovány společností DAIKIN, na záklop byly použity darované OSB desky.
Další předpokládané práce a investice:
- pořízení vybavení zubní ordinace  

Smuteční síň a hřbitov

Na smuteční síni byla opravena střecha a budova byla prozatímně zprovozněna. Nyní je dokončována projektová dokumentace 
generální rekonstrukce budovy, která bude zahrnovat stavební úpravy na rozšíření obřadního prostoru, úprava katafalku, výměna 
oken a dveří, obnova instalací a povrchů, zřízení bezbariérového vstupu. Byla opravena márnice. Nyní je zpracovávána dokumentace 
obnovy zeleně, zpevněných ploch a oplocení. V rámci obnovy bude dokončena zeď a vybudováno nové parkoviště u bytovek.  U smu-
teční síně bude také zřízeno kolumbárium. 
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Smuteční síň a hřbitov

21.12.2021 Jan Fňukal klempířské práce 401270
16.11.2021 Jaromír Chrenka přesklení oken 22873
11.01.2022 Josef Konya zednické práce na márnici 264600
13.01.2022 Mičík Pavel oprava skel 27588
26.12.2021 Radek Chabiča malování 6081
21.10.2021 Tomáš Trnka střecha OSB desky 234900
11.01.2022 Uhrová Božena restaurování obrazů 27244
 ProEx2000, spol.s r.o. plechy 636540
31.01.2022 Jan Petrjánoš ubytování řemeslníků 25410
31.12.2021 Ondřej Brom koordinace BOZP 4598
29.10.2021 Inženýrské stavby Hodonín oprava hlavní cesty 151900
celkem 1803004

   
Na záklop střechy byly použity darované OSB desky.
Další předpokládané práce a investice:
- generální oprava budovy 
- oplocení areálu zděné  
- úprava zpevněných ploch  
- výsadba zeleně 

Oprava kanalizace na ulicích Jana Černého, Kamenná, Hlavní 
v objemu 34 359 000 korun byla zadána společnosti Swietelsky. 

Celkový objem po tornádu provedených a sjednaných prací a zakázek přesahuje částku 170 000 000 korun. To je pro představu ob-
jem všech zakázek za předchozích 11 let před tornádem, kdy jsem starostou. Ve srovnatelném objemu jsou připravovány projektové 
dokumentace dalších oprav a studie budoucího rozvoje. V jednom roce je tedy realizována a připravována obnova a rozvoj obecního 
majetku odpovídající cca dvaceti běžným rokům.    

á k ř h j čá tk 170 000 000 k T j ř d t b

Na přípravě projektů pro obnovu ve-
řejného majetku se podílí tým několika 
desítek urbanistů, architektů, stavebních 
inženýrů, specialistů projektantů – elektro, 
ZTI, vzduchotechniků, statiků, technického 
dozoru, dopravních specialistů, geodetů, 
stavbyvedoucích, projektových manažerů, 
zahradních architektů, krajinářů a  dalších. 
Jmenovitě namátkou: ing. arch. Jiří Rákos-
ník, Ing. arch. Lucie Kadrmanová, Ing. Petr 
Janulík, ing. Tomáš Dřímal, Ing. arch. Bc. 
Jana Košut Petrjánošová, Ing. arch. Martin 
Duba, Ing. Miroslav Navrátil, Ondřej Brom, 
Ing. Lubomír Kosík, Ing. Leoš Zádrapa, Ing. 
Josef Hájek, Ing. Pavel Dráb, Ing. Tomáš 
Sládek, Marek Cabal, Ing. Michal Bíza, Ing. 
Martina Hanzelková, Ing. Radomír Prokeš, 
Ing. Pavel Grée, Ing. Radka Klímová, Ing. 
Hana Valová, Jiří Novák, Ing. Lucie Sedláč-
ková, Ing. Bc. Klára Sedláčková, společnost 
RGV a.s., a mnozí další. Do přípravy projek-
tů a studií se zapojili vysoké školy – Fakulta 
architektury ČVUT a  Zahradnická fakulta 
Mendelovy zemědělské univerzity. 

Tito odborníci jsou týmem, který se 
utvořil zcela živelně. Někteří členové pro 
nás byli zcela neznámí, objevili se jako 
spousty jiných dobrovolníků a pomocníků. 
S některými máme dlouholeté zkušenosti, 
protože připravovali mnohé obecní stavby 

v minulosti, a to mnohem dřív, než jsem se 
stal já starostou. Tento postup považuji za 
zcela legitimní a rozumný, neboť v mnoha 
případech navázali na svou dřívější práci, 
a budovy znají se všemi detaily.  

Ano, jednou ze zapojených odborníků 
je i moje manželka. Vystudovaná architekt-
ka, mimochodem absolventka s  červeným 
diplomem a  zkušeností s  projekční přípra-
vou veřejných budov v  MNV, v  Kosticích, 
Břeclavi, desítkami rodinných domů a  sta-
veb v  Moravské i  jinde. Do pomoci se za-
pojila ihned po tornádu. Osobně se statiky 
a  pracovníky stavebního úřadu obcháze-
la poškozené nemovitosti a  pomáhala se 
zpracováním protokolů pro obnovu budov, 
vyřizováním demolic, atd. Poté připravovala 
výkresy pro dodávku oken a dveří do všech 
veřejných budov (s  výjimkou mateřské 
školy) tak, aby byl již respektován budoucí 
vzhled budov. Připravila podklady pro dary 
stavebního materiálu od Společnosti Saint-
-Gobain v hodnotě několika milionů korun 
na opravu obecních budov. Navrhla a zaří-
dila vybavení lékařských ordinací nábytkem 
věnovaným společností IKEA. Poté pracova-
la na některých projektech, studiích a vizua-
lizacích obnovy a úprav veřejných budov. Je 
logicky mým nejbližším spolupracovníkem, 
se kterým konzultuji spoustu otázek a  de-

tailů ohledně prováděných staveb. A  že je 
jich v  tomto rozsahu oprav denně několik. 
Jednoduché vizualizace staveb zpracovává-
me proto, aby si mohl každý představit, jak 
budou stavby vypadat, než se přistoupí k re-
alizaci. Považoval jsem za nutné tento odsta-
vec napsat, neboť se mne, a mé ženy o to víc, 
dotýkají různé řeči o tom, proč něco dělá ten 
nebo ten a co z toho má. Stále mne udivuje, 
že mnozí kritici už ani nepředpokládají, že 
by někdo mohl něco dělat proto, že to umí, 
protože ho to baví, a protože chce pro tuto 
obec něco dělat.  V  mnohém to vypovídá 
více o autorech takových komentářů.    

Práce na základním zabezpečení bu-
dov, tj, střechy, okna, stavební práce se 
prováděly tzv. za pochodu. Projekty ob-
novy veřejných budov bylo a je nutné při-
pravovat v extrémně krátké době. Někomu 
se to přesto může zdát zdlouhavé. Ale pro 
srovnání. Ideální postup výběru architekta 
nebo projektanta stavby (zejména veřejné) 
probíhá formou soutěže. S tím máme zku-
šenosti s přístavbou jídelny u budovy ma-
teřské školy. Od přípravy soutěže, tvorby 
zadání, přes přípravu studií, samotný výběr 
studie, smluvní jednání, následnou přípra-
vu projektové dokumentace, stavební po-
volení uběhlo více než tři roky a dokumen-
tace stále není hotová. 

Obnova obce – projekční a stavební práce
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Naproti tomu nyní se za necelý rok po-
dařilo připravit projektové dokumentace 
na stavby, které svým objemem několika-
násobně překračují náklady připravované 
přístavby. Některé z  komplexních oprav 
již probíhají, ostatní budou zahájeny ještě 
v tomto roce.  

Ceny projekčních prací (ve všech stup-
ních projektové dokumentace), dle stan-
dardních ceníků, dosahují výše pět až deset 
procent z ceny stavby samotné. 10% z ceny 
byl mimochodem také požadavek pro-
fesních sdružení architektů a  projektantů 
při přípravě soutěže na přístavbu jídelny. 
U nyní realizovaných projektů oprav se ce-
nou pohybujeme kolem 3% ceny díla. Ceny 
projekčních prací jsou tedy pro městys vel-
mi výhodné. Je potřeba znovu zdůraznit, že 
obnova veřejných budov a  prostranství je 
pojata systematicky. Tvorbě budoucí vize 
obce se věnují zkušení urbanisté za atelieru 
CityUpgrade. Proto byla provedena anketa 
mezi občany, konala se setkání s veřejností 
nad přípravou studií. Každý měl možnost se 
do tvorby aktivně zapojit. Školy a sportovní 
zařízení byly konzultovány s jejich uživateli 
a  vedením. Obdobný proces trvá za stan-
dardních okolností mnoho měsíců. Opravit 
stavby tak, jak to bylo dříve a bylo to nevy-
hovující, tedy zbrkle a  špatně, je snadné. 
Zakonzervovat na další roky a desetiletí stá-
vající stav je nerozum.   

Dále je nutné si uvědomit, že veřejný 
sektor musí splnit mnohem přísnější pod-
mínky než soukromý stavebník. My jsme 
právními předpisy nuceni zadávat zakázky 
od určitého fi nančního limitu ve výběro-
vých řízeních. A  na to potřebujeme tzv. 
prováděcí projektové dokumentace, které 
zahrnují doslova každý šroubek, který se na 
stavbě použije. 

Výběrová řízení nad zákonný limit (6 
milionů korun) jsou zadávány elektronic-
ky a  odevzdávány elektronicky v  aplikaci 
k tomu určené. Tento postup zcela vylučuje 
jakoukoliv manipulaci se zakázkou. To se 
týká komplexních oprav prvního stupně 
základní školy, sklepů na měšťance, oprav 
kanalizace, sokolovny, budoucí opravy rad-
nice, měšťanky a smuteční síně. 

Na větší zakázky pod zákonným limitem 
jsme poptávali vždy několik nabídek. To se 
týká oprav střech budov a  výměny oken, 
přístavby měšťanky, atletického areálu. 
Ostatní menší položky v řádech desítek až 
statisíců byla zadávány podle dostupnosti 
realizačních fi rem, termínů, atd. Nedostatky 
stavebních kapacit a materiálu se samozřej-
mě týkali i nás a obecních budov. K tomu 
je potřeba ještě dodat, že práce zadané do 
23.8.2021 byly zadávány v  tzv. nouzovém 
stavu, kdy jsme nebyli svázáni formálními 
pravidly, přesto jsme v maximální míře po-
stupovali jako by nouzový stav nebyl. 

V  této souvislosti musím zdůraznit, že 
hospodaření městyse prochází pravidelnou 
kontrolou prováděnou pracovníky Odboru 
kontroly a právního Jihomoravského kraje. 
Za uzavřený rok 2021 neshledal v  hospo-
daření obce žádnou chybu. Tj. audit uzavřel 
s výrokem bez výhrad. 

A taky bych na tomto místě chtěl opě-

tovně poděkovat těm kolegům radním, 

zastupitelům a  zaměstnancům úřadu, 

kteří odvedli velký kus práce na orga-

nizaci a  koordinaci pomoci a  opravách 

budov. Také děkuji všem pomocníkům 

s administrativou veškeré pomoci, ať už 

z řad zaměstnanců okolních obcí, dobro-

volníků, atd. To je asi nejméně viditelná 

část práce, kterou musel někdo udělat. 

Byly vydány tisíce potvrzení o  darech, 

zúřadovány stovky smluv, stovky po-

tvrzení na podpory, slevy, příspěvky, 

dotace, stovky protokolů o poškozených 

domech. Stejně tak patří dík představi-

telům a  zaměstnancům příspěvkových 

organizací obce za velké množství práce 

spojené s organizací oprav budov, úkli-

dem, stěhováním budov, materiálu, atd. 

Po boji se o zásluhy hlásí mnozí, nejvíce 

ti, které jsem tady ani neviděl. Ale proto-

že nechci nikoho opomenout, nebudu 

radši jmenovat nikoho.

Všem patří obrovský dík.  

Marek Košut, starosta    

Glosa - Novináři a návštěvy politiků

Odkaz pana Vladimíra Vybíhala 

než o adresátovi, vypovídají takové poznámky o úrovni a myšlení 
komentujícího. Bez ohledu na stranickou příslušnost si to podle 
mne nezaslouží. Podle kritiků to stejně nejde udělat správně. Po-
kud na místo přijedou, seznámit se osobně se situací, což je podle 
mého názoru zcela správně, podle kritiků se jdou jen vyfotit. Po-
kud navléknou montérky a fyzicky jdou svým přátelům pomoct, 
tak si zase dělají jenom reklamu a mají místo toho přece dělat to, 
za co berou ty „obrovské“ peníze.  

Je jisté, že bez tornáda by k nám nejvyšší ústavní činitelé ne-
zavítali. Ale je nutné si také uvědomit, že právě jednáním s vrcho-
lovými představiteli státu a s pomocí mediální pozornosti se po-
dařilo například zařadit i nedostavěné domy do dotačního titulu 
Státního fondu podpory investic nebo najít dotace pro některé 
podnikatelské subjekty, které se nevlezly do některé ze škatulek. 
A za sebe mohu říci, že všichni, se kterými jsem se setkal, a to bez 
ohledu na stranickou příslušnost, byli zcela profesionální a maxi-
málně ochotní pomoci. 

Marek Košut, starosta 

Katastrofy takového rozsahu, která postihla naši obec, přita-
hují pozornost médií a vrcholných politiků, jako lampa můry. Není 
třeba no tom vidět nic špatného, je to jejich práce. 

Co se týče novinářů, za sebe mohu říci, že je to poslední, o co 
stát. Mimo velmi pravidelné účasti prakticky všech médií, které 
v zemi existují (a dalších, o nichž jsem do té doby neslyšel), městys 
navštívili zahraniční týmy ze Slovenska, Rakouska, Maďarska, Ně-
mecka a Španělska. 

A že někteří napíšou něco úplně jiného, než zaznělo, to pat-
ří asi k věci. Nemohu říci, že bych měl jenom dobré zkušenosti, 
i když ty jednoznačně převládaly. Někdy ani neodpoví na email, 
když něco namítnete (a to se týká i velkých profesionálních mé-
dií). Pomluvy, dezinformace, lži a vyhrožování násilím - u Policie 
ČR ani Státního zastupitelství se člověk zastání nedočká, i to jsem 
si prakticky vyzkoušel. I oni se evidentně s realitou sociálních sítí 
učí teprve pracovat.    

Zejména návštěvy některých vrcholných politiků, byly na soci-
álních sítích komentovány nejhrubšími vulgarismy. Mnohem víc 

Díky velkorysému odkazu pana Vladimíra Vybíhala městys získal pozemky v sousedství budovy prvního stupně základní školy.  
V minulosti jsme s panem Vybíhalem jednali o možné koupi zahrady pro potřeby školy, přesto byl dar domu se zahradou obci 
překvapením. Dům byl významně poničen tornádem a byl odstraněn. Nyní jsou zpracovávány skici různých variant uvažovaných 
přístaveb tělocvičny pro první stupeň školy, učeben, popřípadě možného připojení nové knihovny, atd. 

Marek Košut, starosta
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Informace nejen z radnice

Informace z knihovny 

Obnova zeleně v Moravské Nové Vsi

všechny spoluobčany, aby do boxu na vracení knih, půjčených 
z  naší knihovny, nevkládali vlastní knihy, kterých se potřebují 
zbavit. Smyslem knihoven je služba občanům a půjčování knih 
dle zaměření a požadavků čtenářů a ne hromadění starých knih, 
o které nemají čtenáři zájem. Nehledě na to, že stavební kontej-
ner, ve kterém se provizorní knihovna nachází, není nafukovací 
a není ani náhradou sběrného dvora. Děkuji.

Protože se blíží léto, prázdniny, ale i potřeba nabídnout hlavně 
dětem nějakou činnost, která je na chvíli vytrhne s každodenní-
ho stereotypu, nabízím opět všem dětem, které budou trávit část 
prázdnin v Moravské, aby přišly i letos na LÉTO V KNIHOVNĚ 2022.

Podrobnosti budou vždy na plakátech, na našich webových 
stránkách: mnves.knihovna.cz a v hlášení městyse. 

Upozorňuji účastníky těchto akcí, že se bude pořizovat foto-
dokumentace.  

Těším se na všechny své pravidelné, nahodilé i nové čtenáře 
v naší mini knihovničce, nebo při rozvozu knih a také na společná 
dopoledne při pravidelných útercích, která strávíme při společné 
činnosti a zábavě.   

Všechny další informace o knihovně se dovíte na webových 
stránkách: mnves.knihovna.cz, kde můžete mimo jiné využívat 
ON-LINE katalog, bohužel pouze pro novinky asi od loňského srp-
na. Písemně mne kontaktujte nejlépe e-mailem mnvesknihov-
na@seznam.cz. Jenom do předmětu, prosím, pište: čtenář, abych 
Váš dotaz ve spoustě reklamní pošty našla.  Popřípadě mi můžete 
psát nebo telefonovat na mobil: 774 600 052.

Knihovnice Xenie Bezchlebová

Kvapem se blíží letní prázdniny, po celé Moravské Nové Vsi se 
ještě stále staví, opravuje, čistí a podobně, ale i tak jsem ráda, že 
se čtenáři opět vrací do naší mini knihovničky, aby si mohli přečíst 
pěknou knihu, která je potěší na duši a pomůže na chvíli směřo-
vat myšlenky mimo každodenní starosti. Věřím, že i v náhradních 
podmínkách si každý čtenář dokáže najít to správné čtení. 

Ale ne jenom půjčování dobrých knih je náplní mé práce, patří 
sem i šíření povědomosti o tom, že knihovna funguje a nabízí své 
služby.  Po více než dvou letech jsem opět začala dělat besedy 
pro MŠ a ZŠ. Jenom podle přísloví: „Když nejde Mohamed k hoře, 
musí jít hora k Mohamedovi“, nechodí děti za mnou do knihovny, 
ale chodím já s bednou knih za dětmi do školy a školky. Podařilo 
se mi potkat s většinou dětí. A i to nese své ovoce, děti se zase do 
knihovny vrací a i pro ně mám nachystáno dost knih, ze kterých 
mohou vybírat.

Provizorní prostory naší knihovny sice umožňují půjčování 
knih, jejich pravidelné obměňování se snažím provádět ke spo-
kojenosti všech čtenářů, ale chtěla bych touto cestou požádat 

V  červnu loňského roku se mnoha li-
dem na Břeclavsku a Hodonínsku z ničeho 
nic obrátil život vzhůru nohama. Najednou 
zde bylo tornádo a nějaká údržba zeleně 
byla mezi posledními prioritami, když si 
lidé potřebovali zajistit střechu nad hla-
vou, odvést vše, co se do obci nafoukalo, 

či rozbořilo a nebo třeba nějak dostat děti 
do školy, atd.

Spousta fi rem se na nás začalo obracet, 
že by rádi podpořili obnovu zeleně v posti-
žených obcích a tak vznikla spolupráce se 
Siemens, s.r.o. Už v roce 2021 udělal právě 
Siemens sbírku mezi zaměstnanci a vybrali 

nemalou sumu peněz na nové stromy pro 
obce postižené tornádem. Jen zatím na 
straně obcí hasili jeden „požár“ za druhým. 
Ač jsme oslovili, stejně jako mnohé jiné 
neziskovky, obce již na podzim, bylo vidět, 
že zástupci města neví, kam dříve skočit. 
Dost často se v obcích dělají nové územní 
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plány, když už je něco rozbořené, tak, aby 
se to postavilo pořádně. Stromy všichni 
chtějí, jen na ně ještě nemají správná místa 
a i zodpovědnou obavu, aby byly schopni 
se o ně postarat v rámci všeho dění. A tak 
jsme nechali zástupce města pracovat 
a začátkem roku se připomněli.

Díky velkému úsilí a  snaze pana Ros-
tislava Silného v roli radního za městys se 
nám začala ukazovat v  lednu letošního 
roku možnost, že se bude sázet v Morav-
ské Nové Vsi. Už jsme měli i krásný návrh 
aleje listnatých stromů. Na místo jsem se 
už i jela podívat a už jsem viděla, jak tam 
příští rok budou stromy kvést a  jak moc 
to bude příjemný pohled pro místní, kte-
ří stále chodí centrem městyse, které má 
stále plno domů se zničenými fasádami 
tornádem. Nicméně po všech přípravách 
na konec z  plánu sešlo, jakmile geodeti 
vyměřili pozemky, tak se zjistilo, že pozem-
ky jsou umístěny mírně jinak, než jak se 
vlastníci domnívali a  nakonec opustili od 
souhlasů s  výsadbou. Klobouk dolů před 
panem Silným, který to přesto nevzdal 
a na můj dotaz našel další místo, kde se dá 
sázet a stromy jsou zde potřeba. Sponzor 

také souhlasil a konečně jsem mohla začít 
objednávat stromy.

V  půli března tedy bylo jasno, že se 
bude sázet 28 slivoní mezi vinohrady, jako 
dosadba podél tzv. „Tomáškovy cesty“ a 7 
lip podél cesty k  rybníku. Sešli jsme se 
v  jedno pochmurné ráno 9. dubna s  pa-
nem Silným, Jindřiškou Fojtíkovou, kteří 
pomohli výsadbu organizovat, dobrovol-
níky z obce a hlavně s velkou skupinou dětí 
a mládeže a členů místního spolku Bronto-
saurus. Ač počasí bylo spíš nevlídné a ještě 
navíc dodávka stromů byla opožděna, tak 
se místní ničeho nezalekli. Děti nafasovaly 
pytle a rozeběhly se okolo výsadby sbírat 
odpadky. Jak už to bývá, tak ač se zdálo, 
že nikde nic moc není, tak nakonec z toho 
nejeden plný pytel odpadu byl. S panem 
Silným jsme se domluvili, že se vysadí 
stromky nové, kde je místo podél cesty 
a ty švestky, které bohužel loni uschly, ač je 
místní už tehdy zasadili krásně, tak vymě-
níme za nové. Pro náhradní stromky jsme 
použili kůly a pletivo z předchozí výsadby, 
protože to bylo stále v dobrém stavu a bylo 
by plýtvání jen tak to vyhodit. Sázíme stro-
my obvykle náhradní výsadby nedělá, ale 

je více než jasné, že v tomto případě obec 
měla na zodpovědnost mnohem více než 
je zdrávo a jsme rádi, že jsme alespoň tako-
vou kapkou mohli přispět. Všechny stromy 
podél cesty jsme převázali a upravili pleti-
vo tak, aby se jim rostlo ještě lépe. Po obě-
dě se špekáčkem právě u klubovny spolku 
Brontosaurus jsme se přesunuli na cestu 
k  rybníku, kde jsme zasadili z  posledních 
sil do lipového aleje 5 lip a poslední 2 lípy 
na konec rostou na ulici Sadová. Jen nás 
bohužel závěrem zůstalo už pár a na spo-
lečné fotce už není ani polovina lidí, kteří 
přiložili ruce k dílu.

Velké díky za tuto výsadbu všem zú-
častněným, kteří přiložili ruku k dílu, hlav-
ně organizaci spolku Brontosaurus, která 
byla více než ukázková. Díky panu Silnému 
za veškerou organizaci a hlavně vůli celou 
výsadbu nevzdat, když se vše tolikrát změ-
nilo. A samozřejmě velké díky společnosti 
Siemens, s.r.o. a jejich zaměstnancům, bez 
kterých by výsadba nemohla proběhnout. 
Další fáze sázení právě ještě z daru společ-
nosti Siemens nás snad už čeká další sezó-
nu. 

Zdenka Ambrožová, Sázíme stromy, z.ú.

Rok pomoci Charity po tornádu: 

Koordinátoři jsou stále k dispozici pro potřebné
dní konkrétním domácnostem předala 
272  615 330 korun. V  Břeclavi a  Hodoní-
ně se stále schází speciální komise, která 
pravidelně vyhodnocuje výsledky šetření 
a schvaluje rozdělování dalších fi nancí ze 
sbírky. 

Během uplynulého roku poskytovala 
Charita na Břeclavsku a  Hodonínsku hu-
manitární, psychosociální a také materiál-
ní pomoc. V zasažených oblastech rozdala 
hygienické prostředky, pracovní nářadí 
a  potravinové balíčky. Také zprostředko-
vala rozvoz spotřebičů, které potřebným 
darovaly fi rmy. 

Dodnes jsou v  zasažených obcích li-
dem k dispozici charitní koordinátoři, kteří 

Od prvních chvil pomáhala Charita 
v obcích zasažených tornádem a mapova-
la potřeby zdejších lidí. Charitní koordiná-
toři zde působí dodnes. Jak vypadal první 
rok pomoci po tornádu?

Už od začátku byli charitní pracovníci 
v terénu a v přímém kontaktu se zasažený-
mi lidmi a tedy nejen, že dobře znali jejich 
sociální situaci, ale také míru poškození 
domácností. Díky obrovské vlně solidarity 
všech dárců mohla Charita intenzivně pra-
covat na tom, aby se k potřebným lidem 
fi nanční pomoc dostala co nejrychleji. 
Do sbírky, kterou vyhlásila Charita bez-
prostředně po katastrofě, dárci věnovali 
celkem 363  591 193 korun. Do dnešních 

se soustředí především na podporu lidí ze 
sociálně zranitelných skupin a  pomáha-
jí nejen se zajištěním darovacích smluv. 
„Stále lidem všemožně pomáháme. Přestože 
mnozí z nich už mají postavený a opravený 
dům, tak je tu pořád spousta práce. Vidíme, 
že ne všichni si dokážou říct o  pomoc, ně-
kteří lidé se toho bojí. Takže za nimi musíme 
domů a zeptat se jich, co konkrétně potřebují 
a s čím si sami neporadí. A já jsem ráda, že 
u toho také díky Charitě můžu být,“ říká cha-
ritní koordinátorka Renata Dubcová. Ta 
působí v  Moravské Nové Vsi a  zdůrazňu-
je, že hrůzný zážitek z  přírodní katastrofy 
v místních i s odstupem času rezonuje. 

Proto vítá jakoukoliv pomoc a  moc 
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ráda vzpomíná na nedávný výlet, který absolvo-
vali s žáky deváté třídy základní školy v Moravské 
Nové Vsi. Vedení obce Vilémovice totiž zorgani-
zovalo pro děti ze zasažených oblastí zážitkový 
den v Moravském krasu. „Vážíme si toho, že jsme 
mohli navázat vztahy s  tak milými lidmi. Vraceli 
jsme se naprosto unavení, ale plní zážitků. Za ten-
to den pro děti jsme moc rádi a určitě rádi uvítáme 
podobné příležitosti“  

V  následujících týdnech čeká charitní koor-
dinátory, Renatu Dubcovou a  Davida Dubce, 
stěhování: Z obecního úřadu se přemístí na faru 
v  Moravské Nové Vsi. Pokud potřebujete jejich 
podporu, neváhejte se na ně obrátit. Budou tu 
pro vás až do konce roku 2022. 

Kontakt na koordinátorku pro Moravskou No-
vou Ves – Renata Dubcová, Telefon: 732 686 968, 
E-mail: renata.dubcova@breclav.charita.cz

Činnost zastupitelstva městyse

Zastupitelstvo městyse Moravská Nová Ves 

schvaluje: 

- Rozpočtové opatření č. 1/2022, kdy příjmy 
ve výši 105.276.000,- Kč budou navýšeny 
o 16.960.800,- Kč a budou činit 122.236.800,- Kč. 
Výdaje ve výši 184.410.200,-  Kč budou 
navýšeny o  2.162.800,- Kč a  budou či-
nit 186.573.000,-  Kč. Financování ve výši 
79.134.200,- Kč bude sníženo o 14.798.000,- Kč 
a bude činit 64.336.200,- Kč, kdy do fi nanco-
vání bude zapojen zůstatek na bankovním 
účtu

- přijetí daru id. 1/32 pozemku parc. č. 
3991/25 o  výměře 22 m2, kdy náklady 
s  převodem nese Městys Moravská Nová 
Ves.

- smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pro-
dej jednoho kusu stavební parcely, tj. část 
pozemků o  předpokládané výměře 550 
- 800 m2 v  lokalitě BR4 územního plánu 
Městyse Moravská Nová Ves, kdy cena po-
zemku bude 650,- Kč/m2 + DPH a přesná 
výměra předmětu smlouvy bude stanove-
na geometrickým plánem vyhotoveným 
v rámci realizace výstavby inženýrských sítí.

- smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pro-
dej jednoho kusu stavební parcely, tj. část 
pozemků o  předpokládané výměře 550 
- 800 m2 v  lokalitě BR4 územního plánu 
Městyse Moravská Nová Ves, kdy cena po-
zemku bude 650,- Kč/m2 + DPH a přesná 
výměra předmětu smlouvy bude stanove-
na geometrickým plánem vyhotoveným 
v rámci realizace výstavby inženýrských sítí.

- prodej pozemku parc. č. 1717/161 o  vý-
měře 551 m2 v k.ú. Moravská Nová Ves za 
cenu 433.361 Kč vč. DPH.

20. veřejné zasedání zastupitelstva, 17.3.2022

- udělení mimořádné odměny členu za-
stupitelstva městyse za rok 2022 ve výši 
13.132 Kč za pomoc a koordinaci při řešení 
následků po tornádu.

- udělení mimořádné odměny členu za-
stupitelstva městyse za rok 2022 ve výši 
13.132 Kč za pomoc a koordinaci při řešení 
následků po tornádu.

- udělení mimořádné odměny paní členu 
zastupitelstva městyse za rok 2022 ve výši 
13.132 Kč za  pomoc a koordinaci při řeše-
ní následků po tornádu.

- udělení mimořádné odměny členu za-
stupitelstva městyse za rok 2022 ve výši 
3.282 Kč za administrativní pomoc a koor-
dinaci při řešení následků po tornádu

- udělení mimořádné odměny členu za-
stupitelstva městyse za rok 2022 ve výši 
3.282 Kč za administrativní pomoc a koor-
dinaci při řešení následků po tornádu

- udělení mimořádné odměny členu za-
stupitelstva městyse za rok 2022 ve výši 
3.282 Kč za administrativní pomoc a koor-
dinaci při řešení následků po tornádu 

- udělení mimořádné odměny členu za-
stupitelstva městyse za rok 2022 ve výši 
3.282 Kč za administrativní pomoc a koor-
dinaci při řešení následků po tornádu

- poskytnutí veřejné fi nanční podpory Řím-
skokatolické farnosti Moravská Nová Ves, Ko-
vářská 987, Moravská Nová Ves, IČ: 66599679 
ve výši 1.000.000,- Kč na opravu kostela.

- poskytnutí veřejné fi nanční podpory Ing. 
Radimu Rybovi, Luční 922, Moravská Nová 
Ves ve výši 150.000,- Kč na vydání historic-
ko-fotografi cké knihy o Moravské Nové Vsi 
v nákladu 400 ks

- změnu poskytnutí veřejné podpory na rok 
2021 spolku Slovácký krúžek Moravská 
Nová Ves, z.s., se sídlem Nám. Republiky, 
Moravská Nová Ves, IČ: 27002861 tak, že 
část VFP bude použita na jiný účel - nákup 
nezbytného vybavení.

- změnu poskytnutí veřejné podpory na rok 
2021 spolku TJ Sokol Moravská Nová Ves, 
z.s., se sídlem Nám. Republiky, Moravská 
Nová Ves, IČ: 07509251 tak, že část VFP 
bude použita na jiný účel - doprava na zá-
pasy a pronájem tělocvičen

- výši příspěvků na provoz jím zřizovaných 
příspěvkových organizací: příspěvek ve 
výši 3.129.000,- Kč Základní škole Morav-
ská Nová Ves, kdy závaznými ukazateli roz-
počtu jsou celkové částky příspěvků.

- cenu stočného na 33,- Kč včetně DPH 
s účinností od 1.1.2022

- dar ve výši 100.000,- Kč na pomoc při od-
straňování následků války na Ukrajině spo-
lečnosti Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2, Vino-
hrady, Šafaříkova 635/24, IČ: 25755277

- dar ve výši 100.000,- Kč na pomoc při 
odstraňování následků války na Ukrajině 
společnosti ADRA, o.p.s., Praha 5, Jinonice, 
Markva 600/6, IČ: 61388122

- dar ve výši 100.000,- Kč na pomoc při 
odstraňování následků války na Ukraji-
ně společnosti Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Hodonín, Kasárenská 
4063/4, 695 01 Hodonín, IČ: 00426334.

- dar ve výši 100.000,- Kč na pomoc při 
odstraňování následků války na Ukrajině 
společnosti Oblastní charita Břeclav, Sva-
toplukova 1018/18, Břeclav, 690 02, IČ: 
44990260
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Činnost rady městyse

Rada městyse schválila: 

- fi nanční podporu ubytovacím službám, 
a  to 100,- Kč/den na ubytování jednoho 
občana z Ukrajiny. 

- příspěvkové organizaci Služby Moravská 
Nová Ves účetní uzávěrku za rok 2021 ve 
výši 749.503,35 Kč a přidělení hospodář-
ského výsledku za rok 2021 do rezervní-
ho fondu ve výši 749.503,35 Kč. 

- uzavřít smlouvu o  dílo na realizaci akce 
„Přístavba ZŠ Moravská Nová Ves – opra-
va přístavby“ mezi Městysem Moravská 
Nová Ves a  RENOVA stavební obchodní 
společnost ve výši 5.018.385,80 Kč. 

- zadat zakázku na dodávku a montáž zve-
dací plošiny do budovy ordinace ve dvo-
ře úřadu městyse společnosti Garaventa 
Lift, s.r.o., nám. Svobody 237, Buchlovice 
s nabídkovou cenou 295.000 Kč bez DPH.

- změnu dodavatele u  dvou právě probí-
hajících zakázek „zateplení MŠ“ a „opra-
va fasády úřadu“, a  to z  důvodu zániku 
společnosti T&Nstav stavební a obchodní 
s.r.o. Pelhřimov, Rubešova 1179. Práce 
bude dokončovat nově vzniklá společ-

63. schůze rady, 14.3.2022

nost stejného majitele N - stav servis s.r.o. 
Rynárecká 561, 393 01 Pelhřimov

- smlouvu o vytvoření díla podle autorské-
ho zákona na dílo: „Historicko-fotografi c-
ká kniha o Moravské Nové Vsi“ mezi Ing. 
Radimem Rybou, Luční 922, Moravská  
Nová Ves (autor) a  Městysem Moravská 
Nová Ves (objednatel) . Odměna za vy-
tvoření a svolení k užití díla činí 50.000,- 
Kč. 

- dodatek k  objednávce o  poskytování 
služeb komunikačního ekosystému mezi 
Městysem Moravská Nová Ves (uživa-
tel) a  MUNIPOLIS s.r.o., Londýnské nám. 
886/4, Brno. (poskytovatel). Jedná se 
o licenci celého ekosystému pro všechny 
typy komunikace za cenu 4090 Kč/měsíc. 

- Souhlas vlastníka nemovité věci s prove-
dením technického zhodnocení nájem-
cem mezi Městysem Moravská Nová Ves 
(vlastník nemovité věci), zastoupen orga-
nizací Služby Moravská Nová Ves (prona-
jímatel) a nájemcem Českou poštou s.p., 
Politických vězňů 909/4, Praha 1 (nájem-
ce). Pronajímatel tímto uděluje souhlas 

s  provedení prací nájemce v  rozsahu: 
Instalace rozvodů pro rozšíření popla-
chového zabezpečovacího a  tísňového 
systému v budově Nám. Republiky 117. 

- cenovou nabídku od Miroslava Fice, 
U  Sokolovny 883, Mor. Nová Ves na in-
stalaci hromosvodu na budovu ve dvoře 
úřadu městyse – ordinace ve výši 45.025,- 
Kč bez DPH.  

Rada městyse vzala na vědomí:

- podnět SDH Moravská Nová Ves na řešení 
budoucích prostor pro činnost spolku.

- oznámení SDH Moravská Nová Ves o ko-
nání akce přístupné veřejnosti – Májová 
hasičská noc dne 28.5.2022 od 17.00 do 
24.00 ve vinné uličce Zátiší. 

Rada městyse doporučuje 

zastupitelstvu městyse:

- poskytnutí veřejné fi nanční podpory 
panu Ing. Radimu Rybovi, Luční 922, 
Moravská Nová Ves ve výši 150.000,- Kč 
na vydání historicko-fotografi cké knihy 
o Moravské Nové Vsi v nákladu 400 ks.
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Rada městyse schválila: 

- návrh smluv na odvádění a čištění odpad-
ních vod mezi Služby Moravská Nová Ves 
p.o. (dodavatel) a jednotlivými odběrateli 
- podnikateli a občany

- dodatek č. 1 smlouvy 212118 mezi 
Městys Moravská Nová Ves (objednatel) 
a  Okna-dveře Javorník, s.r.o., Štítná nad 
Vláří 573 (zhotovitel). Jedná se o navýše-
ní ceny díla - doplnění vstupních dveří do 
ZŠ měšťanky o okopový plech za 15.530,- 
Kč vč. DPH

- dodatek č. 2 smlouvy 212118 mezi Městys 
Moravská Nová Ves (objednatel) a Okna-
-dveře Javorník, s.r.o., Štítná nad Vláří 573 
(zhotovitel). Jedná se o  navýšení ceny 
díla - panikové kliky do vstupních dveří ZŠ 
měšťanky za 50.639,- Kč vč. DPH. 

- smlouvu o vytvoření a veřejném nediva-
delním provozování uměleckého výkonu 
formou koncertu Děda Mládek Illegal 
Band na Dni lidových řemesel uzavře-
nou mezi Městysem Moravská Nová Ves 
a Agentura Petřinová s.r.o., Pod Zámkem 
225, 252 62 Statenice ve výši  69.600,- Kč 
vč. DPH.

- smlouvu o vytvoření a veřejném provede-
ní uměleckého výkonu formou koncertu 
INFLAGRANTI na Dni lidových řemesel 
uzavřenou mezi Městysem Moravská 
Nová Ves a Mgr. Markéta Výleťal Muziká-
řová, Jana Želivského 1744/24, Praha 3 ve 
výši  49.320,- Kč bez DPH.

- smlouvu o  zajištění realizace umělecké-
ho vystoupení Hradišťan a Jiří Pavlica na 
Dni lidových řemesel uzavřenou mezi 
Městysem Moravská Nová Ves a  Burda 
art, s.r.o., Českobratrská 317/3, Olomouc 
a Hradišťan a Jiří Pavlica, Solná cesta 403, 
Uherské Hradiště celkem ve výši 122.000 
Kč vč. DPH.

- uzavřít smlouvu o  dílo č. 983/2022-D 
mezi Jančálek s.r.o. , U  Tržiště 3166/22, 
Břeclav na výkon činností při administra-
ci dotace na fi nancování investiční akce 
„Rekonstrukce stokové sítě Moravská 
Nová Ves - stoky A-2. část, AG“ za cenu 
108.900,- Kč.

- smlouvu o dílo č. 983/2022-P mezi Jančá-
lek s.r.o. , U Tržiště 3166/22, Břeclav na vý-
kon technického a  investorského dozoru 
při realizaci stavby „Rekonstrukce stokové 
sítě Moravská Nová Ves - stoky A-2. část, 
AG“ za cenu 598.950,- Kč

- cenovou nabídku fi rmy Sportovní pod-
lahy Zlín, s.r.o., Mostní 5552, 760 01 s na-
bídkovou cenou 2.462.000 Kč bez DPH 
na rekonstrukci víceúčelového hřiště na 
základní škole měšťance. 

- nabídku fi rmy Jiří Martinec - JM sport, 
Mírové náměstí 97, Broumov na dodávku 
a montáž doskočiště do sportovního are-
álu na ZŠ měšťance. Cenová nabídka činí 

64. schůze rady, 4.4.2022

210.000 Kč vč. DPH + 5500 Kč bez DPH do-
prava a montáž stříšky.

- uzavřít nájemní smlouvu č. 2637101822 
mezi Městysem Moravská Nová Ves (ná-
jemce) a  České Dráhy a.s., Praha 1, Ná-
břeží L. Svobody 1222 (pronajímatel). 
Předmětem nájmu je pozemek parc. č. 
712 a parc. č. 2185/2, jedná se o místní 
komunikace. Celkové roční nájemné činí 
5031 Kč.

- smlouvu o  dílo mezi Městysem Morav-
ská Nová Ves a MgA. Eduard Seják, Nová 
450, Prušánky na stavební práce „Obnova 
pomníčku a hlavního kříže - hřbitov“ - po-
mníček č. 22 Maděřič, Hlavní kříž - hřbitov. 
Cena činí 410.500 Kč bez DPH.

- smlouvu o dílo mezi Městysem Moravská 
Nová Ves a  Monumento s.r.o., Prušánky 
450 na stavební práce „Obnova pomníčků 
- hřbitov Moravská Nová Ves“ - pomníčky 
č. 364 Vránová, č. 592a Půstka. Cena činí 
307.000 Kč bez DPH.

- cenovou nabídku Ing. Bc. Kláry Sedláčko-
vé, Marie Majerové 1256/20, Mikulov na 
zpracování studie na Revitalizaci veřejné-
ho prostoru u hlavního nádraží v Morav-
ské Nové Vsi ve výši 96910 Kč 

- mateřské škole a  školní jídelně v  Morav-
ské Nové Vsi přerušení provozu v období 
hlavních prázdnin, a to od 1. srpna do 31. 
srpna 2022.

- příspěvkové organizace Služby Moravská 
Nová Ves o vyřazení majetku uvedeného 
v  příloze z  důvodu poškození tornádem 
nebo opotřebení 

- uzavřít licenční smlouvu č. 
VP_2022_42354 o  veřejném provozová-
ní hudebních děl mezi OSA, Čs. Armády 
786/20, Praha 6 a  Městysem Moravská 
Nová Ves. Autorská odměna činí 30.330,59 
Kč vč. DPH 

- nájemní smlouvu. Předmětem nájmu 
jsou nebytové prostory (bývalá prodejna 
Enapo) nám. Republiky č.p. 790 a č.p. 671. 
Smlouva se sjednává od 1.4.2022 na dobu 
neurčitou. Měsíční nájemné činí 18.000,- 
Kč 

- podání žádosti Úřadu městyse Moravská 
Nová Ves o odstranění stromů na ul. Hlav-
ní, parc. č. 628/1 v k.ú. Moravská Nová Ves, 
a to z důvodu jejich poškození tornádem.  
Stromy mají v  obvodu více než 80 cm. 
Jedná se o: Lípa u Pekárny Křivka č.p. 20, 
platan u č.p. 265, platan u č.p. 15 

- odstranění 7 stromů na ul. Hlavní, parc. č. 
628/1, v k.ú. Moravská Nová Ves, a to z dů-
vodu jejich poškození tornádem.  Stromy 
mají v obvodu méně než 80 cm. Jedná se 
o: platan u č.p. 19, 2 ks platanu u č.p. 18 , 
platan u č.p. 17,  2 ks platanu u č.p. 15, tůje 
u č.p. 13. 

- cenovou nabídku na pořízení manipulá-
toru do příspěvkové organizace Služby 

Moravská Nová Ves od fi rmy CIME s.r.o., 
K Silu 1465, Pelhřimov za cenu 2.359.500 
Kč vč. DPH 

- záměr směny pozemků  parc.č. 3959/78, 
4093/48, 4093/73, 4076/42, vše v k.ú. Mo-
ravská Nová Ves 

- dodatek č. 1 ke smlouvě o  dílo na „Ob-
novu soustavy veřejného osvětlení Mo-
ravská Nová Ves v  dotačním programu 
EFEKT 2020“ mezi Městysem Moravská 
Nová Ves a Eltodo osvětlení s.r.o., Novod-
vorská

- 1010/4, 142 01 Praha 4. Jedná se o méně-
práce ve výši 24.731,21 Kč vč. DPH

- Smlouvu o zajištění odborné praxe mezi 
Střední průmyslovou školou Edvarda 
Beneše a  obchodní akademie Břeclav 
a Městysem Moravská Nová Ves. 

- Dohodu o ceně mezi Městysem Moravská 
Nová Ves (kupující) a  Saint-Gobain Con-
struction Products CZ a.s., divize Weber, 
Smrčkova 2485/4, Praha (prodávající). 
Předmětem dohody je dodávka materiálu 
na ZŠ č.p.4, a to formou daru nebo na zvý-
hodněnou cenu. 

Rada městyse bere na vědomí: 

- žádost o  odkoupení pozemku parc. č. 
2555/2 v k.ú. Moravská Nová Ves v majet-
ku Městyse Moravská Nová Ves 

- Oznámení o  konání akce přístupné ve-
řejnosti Moravská v  růžovém spolkem 
Vinaříček, zastoupeného Mgr. Jiřím Filou, 
Lipová 895, Moravská Nová Ves. AKce se 
bude konat 7.5.2022 od 11 do 19 h ve vi-
nařských uličkách Výmol a Zátiší. 

- Oznámení o  konání akce přístupné ve-
řejnosti Velikonoce a  víno spolkem Vi-
naříček, zastoupeného Mgr. Jiřím Filou, 
Lipová 895, Moravská Nová Ves. Akce se 
bude konat 16.4.2022 od 11 do 19 h ve 
vinařských uličkách Výmol a Zátiší. 

- žádost paní knihovnice paní Bezchlebové 
ohledně postavení stanu ve dvoře úřadu 
městyse pro konání akcí pro děti a mládež 
- prázdninové akce, besídky, apod. 

- žádost společnosti Telekom infra-
structure partners Czech republic, s.r.o., 
V  celnici 1031/4, Praha o  možnost vyu-
žití střech k  umístění infrastruktury pro 
mobilní sítě 

Rada městyse Moravská Nová Ves 

neschvaluje: 

- žádost spolku Vinaříček o zákaz parková-
ní ve sklepní uličce Výmol dne 7.5.2022 
v době konání akce Moravská v růžovém

- žádost spolku Vinaříček o zákaz parková-
ní ve sklepní uličce Výmol dne 7.5.2022 
v době konání akce Moravská v růžovém

- podání žádosti Úřadu městyse Moravská 
Nová Ves o  odstranění stromu - ořechu 
v ulici Vítězství u domu č.p. 1008.
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Rada městyse schvaluje:

- uzavřít smlouvu o úvěru č. 17017848/22 
mezi příspěvkovou organizací Služby 
Moravská Nová Ves (příjemce úvěru) 
a SG Equipment Finance Czech Republic 
s.r.o., náměstí Junkových 2772/1, Praha 
5 (poskytovatel úvěru). Předmětem fi -
nancován je manipulátor MERLO TF 35,7 
- 140 vč. příslušenství za cenu 1 950 000 
Kč. Výše úvěru (jistina) činí 1 651 650 Kč, 
výše úroku činí 237 497,04 Kč, výše úro-
kových splátek celkem 1 889 147,04 Kč. 
Předběžná výše měsíční splátky činí 39 
357,23 Kč a při počtu 48 splátek na dobu 
4 let. 

- příspěvkové organizaci Služby Moravská 
Nová Ves navýšení investičního fondu 
z  rezervního fondu ve výši 100.000,- Kč 
, a  to z  důvodu nákupu manipulátoru 
Merlo. Současný stav investičního fondu 
je 880.368,- Kč, po navýšení bude činit 
980.368,- Kč. 

- příspěvkové organizaci Služby Moravská 
Nová Ves čerpání z  investičního fondu 
ve výši 707.850,- Kč (což je akontace 
30%) a na měsíční splátky úvěru ve výši 
38.411,69 Kč/měsíc/45 splátek. Čerpání 
bude použito na pořízení manipulátoru  
Merlo

- Základní škole Moravská Nová Ves sou-
hlas k přijetí darů.

- účetní uzávěrku za rok 2021 příspěvko-
vé organizaci Základní 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 

- ponechání zisku příspěvkové organizaci 
Základní škola Moravská Nová Ves za rok 
2021 ve výši 357.596,87 Kč a  přidělení 
hospodářského výsledku do rezervního 
fondu ve výši 357.596,87 Kč.

- Mateřské škole Moravská Nová Ves přije-
tí daru 

- uzavřít smlouvu o  sdružených dodáv-
kách elektřiny č. 9552854206 mezi E.ON 
Energie a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice a Městysem Moravská Nová 
Ves na odběrné místo Luční 590, Morav-
ská Nová Ves (DPS, byt č. 11) 

- uzavřít smlouvu o  sdružených dodáv-
kách elektřiny č. 9552854206 mezi E.ON 
Energie a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice a Městysem Moravská Nová 
Ves na odběrné místo Luční 590, Morav-
ská Nová Ves (DPS, byt č. 16) 

- uzavřít smlouvu o  poskytnutí nadační-
ho příspěvku mezi Nadací VIA, Dejvická 
306/9, Praha 6 a  Městysem Moravská 
Nová Ves (příjemce) na realizaci projektu 
„Den lidových řemesel“ ve výši 100.000,- 

65. schůze rady městyse, 11.5.2022

Kč. 
- uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě 

PS16000234 mezi Městysem Moravská 
Nová Ves a VaK Hodonín a.s., Purkyňova 
2933/2, Hodonín. Předmětem smlouvy 
je výměna vodoměru na ul. Luční 1009 
(fotbalové kabiny). 

- uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o zajiš-
tění fi nancování systému IDS JMK mezi 
Jihomoravským krajem a Městysem Mo-
ravská Nová Ves. Předmětem smlouvy je 
poskytnutí příspěvku na kalendářní rok 
2022 ve výši 261.300,- Kč. 

- záměr prodeje pozemku parc. č. 2169/2 
o výměře 373 m2. 

- uzavření darovací smlouvy. Předmětem 
darovací smlouvy je částka ve výši 459,- 
Kč. Jedná se o doplatek mimořádné fak-
tury za elektřinu v místě spotřeby nám. 
Republiky 107 (bývalé byty na úřadě 
městyse). 

- uzavření darovací smlouvy. Předmětem 
darovací smlouvy je částka ve výši 2641,- 
Kč. Jedná se o úhradu nákladů za odvoz 
suti do společnosti AVE Břeclav. 

- panu Slávku Navrátilovi, Lunapark Na-
vrátil, Letní 487, Mutěnice povolení 
lunaparku na tradiční krojované hody ve 
dnech 30.7. - 2.8.2022. Pronájem bude 
činit 40.000,- Kč.

- záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 
1543/1 o výměře 20m2 na ul. Široká.

- zřízení předkupního práva k  pozemku 
parc. č. 1717/161 o výměře 551 m2 v k.ú. 
Moravská Nová Ves pro městys jako 
oprávněný z předkupního práva.

- záměr prodeje pozemku parc. č. 2552/2 
v k.ú. Moravská Nová Ves. 

- prodloužení smlouvy o výpůjčce ze dne 
1.10.2016 mezi Městysem Moravská 
Nová Ves (pronajímatel) a  Mysliveckým 
spolkem LUH, Kovářská 755, Moravská 
Nová Ves, IČ: 60680865 (nájemce), a  to 
do 30.9.2026.

- technické podmínky prodeje části po-
zemku parc. č. 3892/2 ve vlastnictví 
státu, kdy právo hospodařit má Správa 
železnic, státní organizace, Dlážděná 
1003/7, Praha 1 a  souhlasí se stavem 
převáděných pozemků

- nájemní smlouvu č. 2637101822 mezi 
Městysem Moravská Nová Ves a  Čes-
ké dráhy a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 
Praha 1. Předmětem nájmu je pozemek 
parc. č. 712 a  parc. č. 2185/2. Roční ná-
jemné činí 5031,- Kč. 

- zadat zakázku paní Janě Šupové, Pru-
šánky 631 na zpracování projektové do-
kumentace - parkovací stání a chodníky 
v ul. Vítězství, Školní za cenu 35.000,- Kč. 

- uzavřít smlouvu o  příkazu mezi Městy-
sem Moravská Nová Ves a  PMCS s.r.o.,  
Lanžhotská 3448/2, Břeclav na zajiště-
ní zadávacího řízení na stavební práce  
„Moravská Nová Ves - oprava sokolovny“. 
Odměna činí 59 895 Kč vč. DPH

- uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 11 
v domě s pečovatelskou službu, a to od 
1.6.2022

- záměr směny pozemků: pozemky parc. 
č. 3959/78 o  výměře 3240 m2, 4093/48 
o  výměře 1770 m2, 4093/73 o  výměře 
1212 a 4076/42 o výměře 2391 m2 smě-
nou za parc. č. 2314 o výměře 2231 m2, 
2315 o výměře 2172 m2, 2312/2 o výmě-
ře 2022 m2 a 2312/1 o výměře 2122 m2

- uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o  dílo 
č. 109L2022 mezi Městysem Morav-
ská Nová Ves a  Sportovní podlahy Zlín, 
s.r.o., Mostní 5552, Zlín na Rekonstrukci 
víceúčelového hřiště v areálu ZŠ ve výši 
2.874.871 Kč bez DPH

- zadávací projektovou dokumentaci pro 
zadávací řízení na podlimitní veřejnou 
zakázku zadávanou v  souladu s  usta-
novením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v  režimu 
zjednodušeného podlimitního řízení 
(výzvu, zadávací podmínky) na stavební 
práce akce „Obnova sokolovny, Morav-
ská Nová Ves“.

- dohodu o  ceně mezi Městysem Morav-
ská Nová Ves a Saint-Gobain Constructi-
on Products CZ, Smrčkova 2485/4, 
Praha-Libeň. Předmětem je dohoda 
o  cenových podmínkách dodávek ma-
teriálu na základní školu měšťanku, kon-
krétně montážní materiál RIGIPS za cenu 
752.286,63 Kč bez DPH.

- dohodu o  ceně mezi Městysem Morav-
ská Nová Ves a Saint-Gobain Constructi-
on Products CZ, Smrčkova 2485/4, Pra-
ha-Libeň. Předmětem je dohoda o  ce-
nových podmínkách dodávek materiálu 
na základní školu měšťanku, konkrét-
ně montážní materiál WEBER za cenu 
333.843,25 Kč bez DPH

- dohodu o  ceně mezi Městysem Morav-
ská Nová Ves a Saint-Gobain Constructi-
on Products CZ, Smrčkova 2485/4, Pra-
ha-Libeň. Předmětem je dohoda o  ce-
nových podmínkách dodávek materiálu 
na základní školu měšťanku, konkrétně 
montážní materiál ISOVER za cenu 
576.838,88 Kč bez DPH.

- smlouvu o poskytnutí daru mezi Městy-
sem Moravská Nová Ves a Nadací O2,  Za 
Brumlovkou 266/2, Praha 4. Předmětem 
smlouvy je dar ve výši 1.074.700,- Kč na 
rekonstukci přístavby ZŠ II. stupně, opra-
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vu a rozvoj budovy II. stupně, poškozené 
tornádem

- uzavřít smlouvu o poskytnutí daru mezi 
Městysem Moravská Nová Ves a PPF a.s., 
Evropská 2690/14, Praha 6. Předmětem 
smlouvy je dar ve výši 2.190.234,50 Kč 
na rekonstukci přístavby ZŠ II. stupně, 
opravu a  rozvoj budovy II. stupně, po-
škozené tornádem

- uzavřít smlouvu o poskytnutí daru mezi 
Městysem Moravská Nová Ves a Nadací 

The Kellner Family Foundation, Evropská 
2690/17, Praha 6. Předmětem smlouvy 
je dar ve výši 3.235.065,50 Kč na rekon-
stukci přístavby ZŠ II. stupně, opravu 
a  rozvoj budovy II. stupně, poškozené 
tornádem

Rada městyse doporučuje 

zastupitelstvu městyse: 

- schválit prodej pozemku parc. č. 2552/2 
v k.ú. Moravská Nová Ves.

- Schválit směnu pozemků mezi Městy-
sem Moravská Nová Ves a Agromoravia 
a.s., Anenská 1006, Moravská Nová Ves. 
Jedná se o  pozemky městyse: parc. č. 
3959/78 o  výměře 3240 m2, 4093/48 
o  výměře 1770 m2, 4093/73 o  výměře 
1212 a  4076/42 o  výměře 2391 m2 vý-
měnou za pozemky Agromoravie a.s.: 
parc. č. 2314 o  výměře 2231 m2, 2315 
o  výměře 2172 m2, 2312/2 o  výměře 
2022 m2 a 2312/1 o výměře 2122 m2

Základní škola

Zvládli jsme to! 

Je pátek 20. května 2022. Právě je 18 
hodin a my máme sraz v Týnci u Kultur-
ního domu. Každou chvíli má začít ge-
nerálka předtančení na náš školní ples! 
Všichni jsme krásně oblečení, navonění, 
načesaní, ale zároveň začínáme mít vel-
ký strach… Zvládneme to? Nezapome-
neme kroky? Nezakopneme o  ty bílé, 
ale hodně dlouhé šaty našich tanečnic? 
Přestože jsme všechno nacvičovali snad 
stokrát, stres nám dává zabrat… A  to 
tady ještě nemáme publikum! A některé 
holky mají klasicky zpoždění! 

Generálku jsme nějak zvládli a  lidí 
přibývá. Jediná věc, co nás drží před pro-
padnutím se do země, jsou povzbudivé 
komplimenty příchozích. Úsměvy, kupo-
vání obálek s tombolou, focení i pocení 

nás pomalu ale jistě posouvá k  osmé 
hodině večerní. A je to tady! 20:00! Jde-
me na sál. Krok, přísun, krok, přísun. 
Mám pocit, že během slavnostního ná-
stupu se nám „povedla“ jen jedna věc: 
naše kamenné tváře! Při představování 
nás, deváťáků, se ale všechno změnilo, 
protože jsme dostali velký potlesk a ten 
nás postavil na nohy. Tancování nám šlo 
hned líp! Ano, chyby jsme dělali, ale sna-
žili jsme se. Naše „Kráska a zvíře“ skončila 
a následoval opět potlesk. Ještě nás čeká 
mazurka – pro nás krátká a jednoduchá 
část vystoupení – a waltz – to už je jiný 
level… Když dělaly holky poslední pod-
točku, myslím, že bylo slyšet rány, jak 
nám spadly kameny ze srdce. Uf! 

Závěrečný pochod a předávání kytek 

probíhalo ze všeho nejlíp. Byli jsme na 
sebe pyšní a navíc jsme měli všechno za 
sebou! Poté jsme si šli zatancovat s rodi-
či, u čehož jsme dostávali chválu a někte-
ří ještě utírali svým rodičům slzy z tváří… 
Pak už jsme si jen užívali zbytek našeho 
krásného plesu, který nám ještě zpestřili 
malí tanečníci latinskoamerických tanců. 
Netancovali jsme sice tak ladně jako oni, 
ale zato s  chutí až do časných ranních 
hodin � 

Děkujeme vedení obce Týnec za pro-
půjčení sálu, všem sponzorům za hod-
notné dary do tomboly, vyučujícím za 
trpělivost, paní učitelce třídní za nácvik 
a našim milým rodičům za podporu! 

DĚKUJEME! 
Deváťáci  
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A tady je pár vzpomínek, vzkazů, hlášek a doporučení našich „mazáků“ – deváťáků….. a pár navíc od učitelů!

Na co nikdy ze základky nezapomenu: 

Postřehy z přijímaček:
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Letošní deváťáci
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Letošní deváťáci
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Velikonoční dílničky 2022

Den matek VÝLET DO ZOOLOGICKÉ ZAHRADY

Divadlo Radost

V  úterý 12.4.2022 jsme uspořádali na za-
hradě mateřské školy Velikonoční dílničky pro 
rodiče s  dětmi, kde si mohli společně vyrobit 
velikonoční dekorace. Krásně nám přitom svíti-
lo sluníčko a byl to nádherný den. Nálada byla 
příjemná, pracovalo se s chutí a výsledkem byla 
radost dětí i pěkné výrobky. Námětů na výrobky 
bylo mnoho a domů si tak mohli odnést např. 
papírovou ovečku, misku s jarním osením, nebo 
velikonoční kraslici. Během tvoření byl prostor, 
abychom si mohli mezi sebou popovídat a dát si 
malé občerstvení, které připravily naše paní ku-
chařky. Měli jsme opravdu radost, že jsme spolu 
s rodiči mohli v naší mateřské školce strávit pří-
jemné jarní odpoledne.

Jolana Klepáčková, učitelka

V úterý 10.5.2022 jsme přivítali v jed-
notlivých třídách mateřské školy mamin-
ky na slavnostní besídce, kterou jsme 
věnovali Dni matek. Zažili jsme první 
besídku po 2 letech a moc jsme se na ni 
těšili. Všem maminkám děti poděkovaly 
pásmem básní, písní i  tancem, předaly 
vlastnoručně vyrobené dárečky a  po-
přály k  svátku. Poté následovalo sladké 
občerstvení s  kávou pro maminky. Bylo 
to pro nás příjemně prožité odpoledne 
v  duchu pohody a  radosti. Děkujeme 
všem maminkám za účast.

Jolana Klepáčková, učitelka

     Dne 18. června se děti ze tříd Mrave-
nečků a Berušek vydaly na výlet za zvířátky 
do ZOO v Hodoníně. Již cesta autobusem 
byla pro děti dobrodružstvím. V ZOO jsme 
se vydali za zvířátky. Nejvíce však děti zau-
jala zastávka u koz a beranů, kde je mohly 
nakrmit a pozorovat úplně zblízka.

Krásné představení udělali dětem bílí 
lvi, kteří byli uzavření v malé ubikaci, pro-
tože velkou jim ošetřovatelé právě čistili. 
Lvům i lvicím už byla nejspíš dlouhá chvíle 
a začali se požduchovat a strkat do sebe, 
přesně tak, jak to umí někdy i děti. Právě 
ony se nevěřícně dívaly, co to dělají?! Tak 

i tento moment mohl být pro děti výchov-
ným momentem.

I opice gibon se jim předvedly v celé 
své kráse. Skákaly po lanech, „maminka“ 
opice krmila své mládě mrkvičkou, ale to 
se potom stejně nakonec přišlo přitulit 
k „tatínkovi“.

Spoustu zvířat bylo k  vidění od růz-
ných ptáků, opic, lam, velbloudů, zeber, 
klokanů po šelmy.

Děti si ze ZOO odnesly spoustu prožit-
ků a potěšily se podívanou na živá nejen 
exotická zvířata.

Daniela Netopilíková, učitelka

Nevšedním zážitkem byla pro 
naše předškoláky návštěva br-
něnského divadla Radost, které 
jsme navštívili 10. dubna. Na pro-
gramu byly „Operky“, které jsou 
společným dílem Zdeňka Svěráka 
a  Jaroslava Uhlíře. Celkem čtyři 
velmi známé pohádky Budulínek, 
Červená Karkulka, O dvanácti mě-
síčkách a Šípková Růženka děti za-
ujaly od samého začátku. Spoustu 
písniček z  tohoto muzikálu znaly, 
některé si během představení i za-
zpívaly. Atmosféru příjemného 
dopoledne dotvořilo i pěkné pro-
středí divadla. 

Vladislava Časná

Mateřská škola
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PIZZOVÝ DEN V MŠ Čarodějnice

Den dětí

Den dětí je svátek, který mají rády 
všechny děti, protože se týká právě jich.

Tento svátek se rozhodli dětem zpří-
jemnit manželé Duchoslavovi, kteří  se 
svou pojízdnou „pizzerií“ přijeli za námi až 
do areálu školní zahrady a pro děti tvořili 
před jejich zraky výbornou pizzu.

Děti se dozvěděly, jak a z čeho se pizza 
dělá, co vše se na ni může dát a jak chutná. 
Všichni byli velmi spokojení a oblizovali se 
až za ušima.

Tímto patří velký dík právě manželům 
Duchoslavovým za příjemně strávený čas 
a spokojená bříška!

Daniela Netopilíková, učitelka

Pálení čarodějnic nebo taky fi lipo-
jakubská noc patří k  lidovým zvykům 
spojeným s pálením ohňů a vírou v ča-
rodějnice a odehrává se v noci ze 30. 
dubna na 1. května. Je to noc, kdy by-
linky získávají kouzelnou moc, kterou 
mají až do svatého Jána (24. června). 

V  naší školce se každoročně na 
tento magický večer velmi odpo-
vědně a  důkladně chystáme a  taky 
se těšíme. Letos v  pátek 29. dubna 
bylo od rána veselo ve všech třídách. 
Malé čarodějnice i čarodějové během 
dopoledne předvedli své schopnosti 

při letu na košťatech, svou šikovnost 
využili při překračování pavučiny, 
zvládli prolézt tajnou chodbou a  vů-
bec se nebáli pavouků, netopýrů či 
jiné havěti. Dokázali vymyslet vlastní 
zaříkávadlo, uměli i dokonale čarovat 
a  samozřejmě přeskočit přes oheň. 
Vše končilo společnou písničkou, 
tancem a  sladkou odměnou. Radost 
dětí při plnění jednotlivých úkolů na 
zahradě školky se nedá popsat, ta se 
musí zažít. Ta je velkou odměnou pro 
nás, učitelky. 

Vladislava Časná

Indiáni byli letos hlavním tématem při 
oslavě Dne dětí v naší školce. Za doprovo-
du indiánské hudby děti přitančily na za-
hradu, která byla proměněna v indiánskou 
osadu. Nechyběly bubny, náčelník ani týpí 
a indiánský pozdrav. Společně děti za všech 
tříd vytvořily totem, střílely lukem na bizo-
na, chytaly rybičky, házely šípem a  přitom 
všem si stihly po indiánsku zatančit. Největ-
ším úkolem bylo hledání pokladu. Všech-
ny třídy, nebo spíš indiánské kmeny, svůj 
poklad našly a to byla velká sláva a radost 
zároveň. Vůbec nikomu nevadilo, že nanuk 
nakonec nemá s Indiány nic společného.

Vladislava Časná

Příspěvky od občanů a spolků

Kam s kulturisty

Poprvé jsme se s  činkou setkali na 
hůře Klempušovych hospody, kam nás 
zavedl Petr Frýdek. Činka měla asi 50kg 
a byla Petrového strýca Igora Klempuša. 
Ale to jsme spíš okukovali, než cvičili. 
Pravidelně jsme začali cvičit až tak od 
roku 1982. A to vedle Sokolovny, za ny-
nější barem Sokolka. Činky jsme si vozili 
na káře od Frýdků (Klempušů). Později 
jsme je měli schované pod venkovním 
pódiem na Sokolovně. Všiml si nás tam 
Jiří Víšek, který nám otevřel Sokolov-
nu a  mohli jsme si zařídit posilovnu na 
půdě. Výměnou za to, jsme mu pomáhali 
vybudovat tenisové kurty. A  to víte za-
čal se zvyšovat zájem a ze tří, čtyři, pěti 
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Posilovna

V  souvislosti s  opravou měšťanky, 
konkrétně se sanací mokrého zdiva 
a  opravou sklepních prostor u  tělo-
cvičny (jeviště), bylo nutno vyklidit 
posilovnu Klubu kulturistů, která se 
v  těchto prostorech nachází. Tato 
oprava byla připravena a plánována již 
před tornádem. I podle Klubu kulturis-
tů jsou prostory malé, nevyhovující, ve 
špatném technickém stavu. Základní 
školou byl současně vznesen požada-
vek na získání prostor pro potřeby ško-
ly. Posilovna se dočasně přestěhovala 
do provizorních prostor sokolovny. 
I  v  sokolovně bude od počátku čer-
vence probíhat rekonstrukce a  i  tyto 
prostory bude třeba vyklidit. O vlastní 
prostory usiluje klub kulturistů možná 
více než dvacet let. Mne, coby staros-
tovi, žádost o  prostory o  rozměrech 
200 -250m2 cvičební plochy, podal 
klub v  roce 2015. K  tomu je potřeba 
přidat nejméně cca 50m2 souvisejí-
cích prostor (šatny, sociální zařízení). 
Objekt o ploše nejméně 300 m2 a ade-
kvátní světlé výšce pro cvičení a odpo-
vídajícím prostředím dnes v realizační 
ceně stojí 14-17 milionů korun. 

Za sebe a  současné zastupitelstvo, 
a  předpokládám i  za své předchůdce, 
mohu říct, že stavba nové posilovny se 
nikdy nedostala do seznamu priorit, na 
které by měl městys dostatek fi nančních 
prostředků. Na toto volební období byl 
schválen seznam priorit, kterému nákla-
dově vévodí stavba nové jídelny, oprava 
kanalizací, opravy komunikací a  škol-
ských zařízení. Posilovna se v něm zcela 
upřímně nenachází. Tento seznam vzal 
tornádem přirozeně za své. Není pravda, 
že by vedení obce nehledalo možnosti, 
jak prostory posilovny vyřešit. Byla zpra-

začínajících cvičenců bylo najednou 30. Potřebovali jsme vět-
ší prostory. Tak se posilovna přesunula do větší místnosti na 
Sokolovně, v přízemí se samostatným vchodem od měšťanky, 
kde jsme vlastně skončili i dnes. Mezitím jsme byli asi 20 let na 
měšťance v zázemí jeviště, kde nás trpěli až do  nedávna. Z dů-
vodů opravy školy po tornádu jsme se opět byli nuceni vrátit 
na místo činu, na  sokolovnu.

Tímto by jsme chtěli poděkovat všem, co 7.5.2022 pomohli 
posilovnu stěhovat.

Chápeme, že škola jeviště a  sklepní prostory potřebuje 
opravit a jistě je do budoucna využijí školáci pro různá vystou-
pení. Proto jsme p. ředitelce vděční za těch 20 let, co nás tam 
trpěla a tímto jí za to mockrát děkujeme.

Máme kolem 70 aktivních cvičících. Stálých členů je 25. 
Vracejí se cvičit i  členové, kteří nám pomáhali s  posilovnou 

v začátcích. Je to buď kvůli zlepšení kondice nebo zdravotního 
stavu a  někdy třeba jen proto, že teď mají více času. Věková 
kategorie je široká. Od mladých kluků co zatouží po svalech 
přes střední věk až po ty starší. Holky se toho taky nebojí a cho-
dí jich cvičit čím dál víc. Kulturistika a fi tness je tedy oblíbená 
aktivita.

Jakmile začne rekonstrukce sokolovny a posune se až do 
prostor nynější posilovny, nezbude nám nic jiného než se zase 
vystěhovat. O  nové prostory na posilovnu už žádáme 40 let, 
ale zatím jsme nebyly vyslyšeni. Tím pádem bohužel všechny 
stroje, nářadí a činky, které se celé roky postupně dokupovaly, 
skončí nejspíš v kontejneru. A taky snaha tady něco vybudo-
vat, protože víme, že pohyb je zdravý a zájem velký.

Sportu zdar
Milan Valihrach

cována studie adaptace staré hasičárny. 
I ta by si vyžádala nemalé fi nance. Hasi-
čárna již nicméně neexistuje. Nechali 
jsme zpracovat statický posudek, zda 
fotbalové kabiny unesou nadstavbu. 
Podle posudku unesou dřevostavbu. Při 
tomto řešení by se část nákladů (řádově 
několik milionů korun) na stavbu ušetřila 
díky synergii se stávající budovou (exis-
tující sociální zázemí, existující základy, 
potřeba opravit střechu na kabinách, 
která je ve špatném stavu). V  současné 
době je zpracovávána studie stavby. 

Tornádo drasticky překreslilo priori-
ty obce, výdaje i  dostupné fi nance. Jak 
jsem již uváděl, veškerá spolková čin-
nost, resp. prostory pro jejich činnost, 
byla vážně tornádem zasažena a  ome-
zena.  Relativně nejmíň fotbalisti, ale i na 
hřišti bylo zázemí pro záchranáře a dob-
rovolníky. Folklorní soubory doposud 
nacvičují a schází se v soukromých pro-
storách nebo sousedních obcích, hasiči 
přišli o část svých prostor, které ani tak 
nejsou již dostačující. RK Brouček posky-
tl svou klubovnu na několik měsíců pro 
potřeby ordinace.  Basketbal cestuje do-
posud do tělocvičen v okolních obcích. 
Klub kulturistů svou činnost v zásadě ne-
omezil a posilovnu užíval až do poslední 
chvíle, i při probíhající opravě měšťanky. 
I  tak musel být přepracován harmono-
gram oprav na škole. Dočasné prostory 
na sokolovně si vybrali zástupci klubu, 
přes upozornění, že je před generální 
opravou, která započne o  prázdninách 
a bude nutné zařízení opět vystěhovat. 
Mám za to, že v Břeclavi a Hodoníně se 
nachází dostatečně vybavená fi tcentra, 
která mohou členové klubu dočasně 
využít.  

Ve veřejném sektoru je vše otázkou 

fi nancí, respektive priorit a  veřejného 
zájmu. Nejvyšší prioritu měla při opra-
vách školská a zdravotnická zařízení. 

A  nyní se dostáváme ke stěžejní 
otázce. Posouzení veřejného zájmu 
a priorit při rozdělování fi nančních pro-
středků. Před tornádem obec na stavbu 
nové posilovny neměla. To je realita, 
kterou si musíme přiznat. Dotační ti-
tuly pro neprofesionální, resp. nesou-
těžní kluby, v  jakékoliv oblasti sportu, 
neexistují. Pokud připustíme, že po 
opravách budov zbude několik milio-
nů korun. Připusťme i  několik desítek 
milionů korun. Co a pro koho se priorit-
ně postaví? Nová posilovna, zkušebny 
pro folklorní soubory a  ZUŠ v  podkro-
ví budovy 117, nová hasičárna, resp. 
prozatím klubovna pro hasiče, nějaký 
společný komunitní dům, kuželna, zá-
zemí pro vinaře, obecní muzeum? Co je 
tím veřejným zájmem, který rozhodne? 
Práce s  dětmi, pořádání akcí pro širo-
kou veřejnost, veřejná prospěšnost je-
jich činnosti, velikost členské základny, 
počet místních členů, ochrana historic-
kého a kulturního dědictví obce, účast 
a výsledky v soutěžích, případná repre-
zentace obce? Nejenom představitelé 
obce, kteří o  využití možných zbylých 
peněz budou rozhodovat, si musí na 
tyto otázky velmi vážně odpovědět. 
Stejně i  členové klubu si musí odpo-
vědět kolik bodů v  pomyslné soutěži 
o veřejný zájem nasbírají. 

Není tedy snahou starosty zlikvido-
vat posilovnu, jak je mi někdy podsouvá-
no. Naopak rád bych spolku vyšel vstříc, 
ale není jednoduché nalézt řešení, které 
by bylo pro městys fi nančně únosné. 

Marek Košut, starosta 
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Dotaz

Tornádo v našich srdcích: Cihlová královna – Němcová Bohumila

Tornádo Kristýna Dubcová

Kdy konečně dostavíte zeď po pra-
vé straně hřbitova od hlavního vchodu 
směrem dozadu?!!! Před tornádem tam 
byly tůjky, jejich kořeny podrůstaly pod 
pomníky hrobů, ty vzhledem k  tomu 
ztrácely stabilitu a  musely se opětovně 
opravovat, a  i díky tomu, že je to krajní 
řada a hroby jsou ve svahu. Po tornádu, 
místo tůjek tam zůstala jen vysoká tráva 
– neupravený terén! Je to nedůstojné!!! 
Přestaňte cpát peníze jen do Výmolu 
a pro váš prospěch!!! Doufám, že se do-
čkám výmluvné odpovědi, a hlavně do-
končení zdi na hřbitově. 

Anonym

Děkuji za dotaz. První část zdi, která, 
byť ve špatném stavu, stále ještě stála byla 
obnovena v roce 2018 za 1,2 milionu korun. 
Tehdy jsme na realizaci získali půl milionu 

Vrba stále roste, zelená se, bují. 
Růže krásně kvete, opojně nám voní. 

Tornádo nás navštívilo, mnoho škody nadělalo,
dávno už je pryč…

Situace je pořád vážná, co k ní můžeme říct:
V srdcích lidí už dávno není láska ani klid. 

Přišla vypočítavost, zloba, hněv, zášť, pomluva, lež, chamtivost, 
mamon, nenávist a zlost. 

Divadlo končí, opona padá…
Odhoďme masky, ukažme opět svou vlastní tvář!
Lidé vzbuďme se, nemračme se, vzpamatujme se.

Opět v srdci lásku mějme,
dobré slovo, ať z úst našich vychází,
pomocná ruka, ať nikomu neschází,

úsměv, ať zase zdobí naši tvář.
Ten, kdo se rád usmívá a úsměv umí druhým rozdávat,

Mnoho dobrého dokáže mezi námi udělat.

Za tak krátkou chvíli se změnily mé plány.
Plány na prázdniny,

chtěla jsem k moři, na koupák s kamarády….
Na místo toho sedím tady

kolem jsou trámy, suť a vyvrácené stromy,
rozbitá okna, zničené domy.

Co se to stalo?!
Proč se to stalo

To tornádo nám všechno vzalo.
Vzalo nám domov, naději, sny a plány.

Sedím tu potmě doma vedle své mámy.
Tiskne mou ruku ve své dlani a mlčí.

Možná by vzala mě nejraději do náručí 
a plakala….

korun dotaci z  Ministerstva zemědělství. 
Druhou část, která se již dříve zřítila a tedy 
zcela zanikla, již nebylo možno fi nancovat 
z  dotačních zdrojů na obnovu sakrálních 
staveb. Navíc bylo nutné na stavbu získat 
stavební povolení. To se podařilo až na 
sklonku roku 2021. Ze známých důvodů 
jsme se k realizaci už nedostali. Pro úplnost 
dodávám, že obnova zdi nebyla dříve zařa-
zena mezi zastupitelstvem schválené pri-
ority, neboť lícové zdivo je velmi nákladné, 
a  jak již bylo řečeno, musela by být fi nan-
cována plně z  rozpočtu obce. Projektová 
příprava a  povolení byla zpracována pro 
případ, že by se našel vhodný dotační titul.   

Po zásadní změně okolností bude zeď 
obnovena v  letošním roce spolu s dalšími 
opravami po tornádu z  prostředků urče-
ných na obnovu majetku obce.

Co se týče nedostatečné údržby, to je 

Úsměv sluší a patří nám všem. 
Je zadarmo, nestojí žádné peníze, nestojí vůbec nic. 

Dokáže však rozjasnit naši líc, a my, se cítíme hned mnohem líp.
Máme více sil a chuť k tomu, abychom zvládly překážky, 

které musíme někdy i s vypětím sil v této, pro nás tak těžké době 
překonat. 

Kdo dobro rozdává, dobro mu odměnou bývá. 
Pomluva, zášť, mamon, chamtivost, nenávist jen semena zlá 

rozsévá. 
Proto opět lidmi buďme, otevřená srdce mějme. 

Láska a dobro, ať se opět vrátí do našich srdcí
a zůstane tam navždycky. 

Milujme své bratry a sestry, které vidíme,
pak budeme o to víc milovat Pána Boha,

kterého nevidíme. 
A on, nám to mnohonásobně oplatí

A dílo naše nám i požehná.

Za chvíli je tu nový den.
Není to ráno jako každé jiné,

je zvláštní….
Je zvláštní ticho, neslyším ptáky.

Vzalo je snad tornádo taky?!
V dáli blikají majáky,

je vidět sanitky, hasiče, vojáky….
Přes cestu leží elektrické vedení.

Lidé se hrabou v troskách,
zoufalí a zmatení.

Hledají v suti věci a vzpomínky.
,,Tady je Adámek na fotce – když byl ještě 

malinký!“

otázka na pana místostarostu a  příspěv-
kovou organizaci Služby, která je za veřej-
ných ploch obce zodpovědná. 

Ještě se musím ohradit proti cpaní pe-
něz do Výmolu a prospěch „můj“ nebo „vi-
nařů“, nebo jak je to myšleno. Nerozumím 
tomu, kde se tato nařčení pořád berou 
a  proč je někdo rozšiřuje. Do Výmolu za 
mého starostování bylo investováno z roz-
počtu obce asi 100 000,- Kč. Vše ostatní, co 
se ve Výmolu upravilo, si platí vinaři sami. 
Spolek navíc platí některé výdaje obecních 
kulturních akcí, v  součtu za víc, než obec 
do Výmola investovala. A to jako poklad-
ník spolku vím nejlíp. Naopak jenom na 
hřbitově bylo do úprav investováno cca 
5 milionů korun – výsadby zeleně, nové 
chodníky, část zdi, cesta, částečné opravy 
smutečné síně.

Marek Košut, starosta

Na zničené věži kostela,
stojí hodiny a ukazují čas.

Čas té hrozné chvíle,
co překvapila nás nemile

a navždy změnila osudy každého z nás.

Nikdy se nevzdáme!
Jsme všichni spolu a máme se rádi.

Na cestě sem už jsou známí a kamarádi.
Přiloží ruce k dílu a dají nám novou sílu.

Dají nám naději a víru,
víru na nový začátek.

Co stalo se, 
nejde vrátit nazpátek.
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Z činnosti dobrovolných hasičů

Dorotka Kopková  - že by budoucí spisovatelka?

Jatelinka živě v Českém rozhlasu

Sezonu jsme zahájili soutěží dětské-
ho TFA. Konala se v  sobotu 23. dubna 
v Podolí u Brna. TFA je volně přeloženo 
jako nejsilnější hasič přežije, v Česku na-
zýváno také železný hasič. Pro děti byla 
připravena trať s  různými překážkami 
jako například motání hadic, hammer-
box, tunel, vytažení závaží. Náš sbor 

Když nám paní učitelka říkala, že máme napsat povídku 
o knížce, kterou jsme četli, protože ji pošle do soutěže, brala 
jsem to jako kdyby nějaký čtenářský deník. Jako jo, bavilo mě 
to, ale upřímně jsem na to za pár dnů zapomněla.

   Ale po nějaké době přišla paní učitelka. Říkala, že mi přišel 
dopis z Prahy. Ta povídka se jim tak líbila, že mě pozvali na vy-
hlašování vítězů. Do Prahy! Že bych vyhrála?

   10. června jsme se s maminkou vydaly do Prahy. Poprvé. 
Samy dvě. Musela jsem vstávat v pět hodin ráno, abysme tam 
stihly přijet včas! Poprvé jsem jela metrem a  tramvají. Všude 

Po covidovo-tornádové pauze se letos na jaře konečně na-
plno rozjela činnost dětského folklorního souboru Jatelinka. Na 
jaře 2020 jsme v  důsledku proticovidových opatření nesměli 
řadu týdnů ani zkoušet, ani vystupovat, během léta jsme však 
přece jen několik vystoupení zvládli absolvovat.

Čekali jsme, že rok 2021 bude podobný. Byl to 25. rok naší 
existence a toto výročí jsme plánovali oslavit říjnovým koncer-
tem. Nakonec jsme však v roce 2021 neměli ani jedno vystoupe-
ní, což se nám ještě nikdy nestalo. 

Po uvolnění covidových restrikcí jsme ve květnu 2021 ko-
nečně mohli začít zkoušet. Na léto jsme měli naplánováno ně-
kolik vystoupení a pomalu jsme dávali dohromady program na 
výroční koncert. 

Veškeré naše plány však zhatilo červnové tornádo, které jed-
nak zničilo naši zkušebnu “na stosedmnáctce” a  jednak zničilo 
domovy některým z nás. Jako soubor jsme přišli nejen o zázemí 
pro zkoušení, ale i o prostory pro uskladnění krojů, hudebních 
nástrojů a rekvizit. S tím nám naštěstí pomohli členové souboru 
Veličánek z Velké nad Veličkou, kteří pro naše věci přijeli, zkon-
trolovali jejich stav a dočasně je u sebe uložili. Zázemí nám ale 
chybí dodnes. Každá naše skupina zkouší na jiném místě, což 
značně komplikuje chod souboru.

Na letošní jaro a  léto máme opět naplánováno několik vy-
stoupení na kulturních akcích a folklorních festivalech po celé 
Moravě, včetně vystoupení na Mezinárodním folklorním festiva-
lu ve Strážnici. Naše muzika zahraje v živém vstupu na Českém 
rozhlasu Brno. Shodou okolností proběhnou obě tyto akce ve 
stejný termín - přesně rok po tornádu v pátek 24. června. 

Domácímu publiku jsme se představili už na Dni lidových 
řemesel, v létě bude možné nás vidět na Předhodovém zpívání.

Mgr. Michaela Juráčková, vedoucí muziky

reprezentovalo deset dětí. Nejlépe se 
umístil Denis Zezula. Ten ve své kategorii 
vyhrál první místo. V neděli pak následo-
valo TFA pro dospělé. Ti měli podobnou 
dráhu, jen přibyl zásahový oděv a dýcha-
cí přístroj. Náš sbor reprezentovala Mája 
Maráková. 

 Sezona v  požárním útoku byla za-

byla úplně mega lidí, všude samá knížka - taky jsem si jednu 
koupila.

   Ale pak už jsme musely do stanu na vyhlašování vítězů. 
Když už jsem seděla, začala jsem být lehce nervózní. Co řeknu, 
když se mě na něco zeptají? Co když budu poslední? Ale, víte 
co? Já jsem první! Jsem první ze všech dětí, které z 1. stupně 
povídku poslaly. 

   Jako tak tohle jsem nečekala! Za tohle to hrozné vstávání 
stálo! 

Dorotka Kopková

hájena 30. dubna již tradiční soutěží ve 
Tvrdonicích. Poté jsme byli na soutěži ve 
Velkých Pavlovicích, Kobylí a  Ladné. Ve 
Tvrdonicích naše družstvo A obsadilo 9. 
místo a  družstvo B bylo o  kousek lepší 
a  obsadilo 8. místo, ve Velkých Pavlovi-
cích nás reprezentovalo jen jedno druž-
stvo a to skončilo osmé, v Kobylí taktéž 

Poděkování

Rodina Šottlová a Sečkářová touto cestou děkuje rodině Kubrických a panu Ivanovi Salčákovi za poskyt-

nutí ubytování  v nelehké životní situaci po řádění tornáda, které zničilo náš domov. Ještě jednou moc 

děkujeme. 
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jedno družstvo a  to obsadilo krásné 
třetí místo. 21. května jsme se zúčastni-
li okresního kola Hry Plamen a  Doros-
tu. Opět se sešlo dost dětí, tak náš sbor 
soutěžil s družstvem A a B. Okresní kolo 
se skládá z  více disciplín, štafety CTIF, 
štafety 4x60m,požární útok a  požární 
útok CTIF, celoroční činnosti, která je 
dokládána kronikou a do výsledků se za-
počítává i  podzimní kolo. Družstvo A  si 
vedlo velmi dobře a  v  konečném pořa-
dí obsadilo nádherné třetí místo, druž-
stvo B zatím sbírá zkušenosti, ale i tak je 
dobrým soupeřem a  obsadilo krásné 5. 
místo. Za dorost nás reprezentovali tři 
dorostenci, Klárka Čechová, Lucka Žajd-
líková a Denis Zezula. Všichni tři poctivě 
trénují, tak to bylo znát i na výsledcích, 
Denis a  Klárka obsadili druhá místa ve 
svých kategoriích a Lucka byla čtvrtá. Na 
začátku června změří své síly v krajském 
kole  Dorostu. 

 Všichni mladí hasiči si zaslouží ob-
rovskou pochvalu, poctivě chodí na 
tréninky a vzorně reprezentují náš sbor. 
Přejeme jim hodně dalších úspěchů, tr-
pělivosti na trénincích a žádná zranění. 

  V  mezi čase mezi soutěžemi jsme 
stihli táborák spojený s pálením čaroděj-

nic. Dále jste mohli navštívit naši výstavu 
a  náš stánek na Dni lidových řemesel. 
V  sobotu 28. května jste se mohli přijít 
pobavit se, zatančit si nebo dát si v pivo 
ve sklepní uličce Zátiší na Hasičskou má-
jovou noc. 

V plánu máme další soutěže mladých 
hasičů, dospěláci se také chystají na ně-
jaké soutěže v TFA, táborák k  ukončení 
školního roku, letní hasičské tábory. 

Přejeme všem příjemné prožití léta. 
Za SDH Mája Maráková, 

vedoucí hasičů

Rodinný klub Brouček

Rodinný klub Brouček chce přispět 
k  obnově městyse, a  proto jsme využily 
vypsaných výzev dvou nadací. Rozhodly 
jsme se zaměřit na prostor zvaný Prtiš 
a  využít jeho potenciál pro neformální 
setkávání rodin i dětí z celé 
obce. Obnovíme zde ohniš-
tě s lavičkami, pořídíme vel-
ký gril vhodný do veřejného 
prostoru, opravíme Boží 
muka, pomalujeme asfal-
tové hřiště hrami na chod-
ník, s  hnutím Brontosaurus 
vysázíme zeleň a  pořídíme 
opravdu dlouhou skluzav-
ku. Na tento projekt jsme 
získaly dotaci ve výši 300 
000,- nadace NROS – v rámci 
výzvy Restart komunitních 
aktivit, která je fi nancována 
z  prostředků poskytnutých 
společností ŠKODA AUTO, 
Odbory KOVO MB a  ŠKO-
-ENERGO. Získaly jsme také 
grant ve výši 100 000,- na-
dace VIA v rámci Fondu sou-
sedské obnovy. Dotace ale 
nepokryjí všechny náklady, 
dofi nancování skluzavky, 

terénní úpravy – díky kterým zde vznikne 
pumptracková dráha, instalaci veřejného 
osvětlení a  kamerového systému a  také 
pořízení mobilního WC bude fi nancovat 
obec. 

V  těchto dnech započnou terénní 
úpravy, chvilku to potrvá, než bude hoto-
vo. Mějte prosím strpení, dávejte na sebe 
pozor a těšte se s námi na výsledek. 

Jana Košut Petrjánošová 
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Schola v Rajhradě

Ještěrky

Oddíl Ještěrky působí v  naší obci již 
přes 10 let, pravidelně se schází v klubov-
ně ve Výmole. Tento půlrok jsme děti ved-
li k  rozvoji dovedností, které se jim po-
mohou na našem letním táboře, zaměřili 
jsme se na to, jak správně rozdělat a taky 
uhasit oheň, jak se orientovat v  mapě 
nebo jak pracovat v týmu. Se staršími dět-
mi jsme postavili poblíž klubovny teepee. 

V  období jara jsme se spojili s  naší 
obcí a  společně uspořádali komunitní 
výsadbu. Sadili jsme stromky na Tomáš-
kové cestě a přidali sedm lip do aleje, kte-
rá vede po cestě ke Štěrkovně. Nejen že 
jsme pomohli přírodě, akci jsme si všichni 
i velmi užili.  

Kromě každotýdenní činnosti jsme 
vyrazili na několik výprav. Jeli jsme za-
chraňovat Velikonoce do Bzence v průbě-
hu jarních prázdnin, v  dubnu jsme měli 
další mezioddílovou výpravu a v červnu 
se chystáme na další, tentokrát se vydá-
me z Břeclavi do Lanžhotu. 

Na začátku května se u nás konalo se-
tkání všech brontosauřích dětských oddí-
lů z celé republiky. Přijeli k nám bronto-
sauři z Tišnova, Prahy, Pardubic, Čejkovic, 
Brna a podobně. Celkem se nás tam po-

tkalo okolo dvou set. Akce se konala od 
pátku, kdy všichni přijeli a seznamovali se 
u ohně za zvuku kytar a zpěvu. V sobotu 
se konala hlavní část, která proběhla na 
Slovanském Hradišti v  Mikulčicích. Děti 
se účastnily různých přírodovědných, 
zábavných, výtvarných, ale i  folklorních 
aktivit. Za splněné stanoviště získávaly 
body, které mohly později směnit za růz-
né předměty, které jistě využijí na táboře, 
jako karimatky, křesadla, nebo lahve. 

Na večer jsme se vrátili do Mikulčic 
k naší klubovně, kde se opět konal tábo-
rák, u  kterého se vyhlásili noví členové 
našeho oddílu a získali 
oranžové oddílové šát-
ky. Dále se určili Brďáci 
roku, což je ocenění 
pro nejaktivnější, nej-
zapálenější a  nejvytr-
valejší děti z oddílu. Za 
Vlkany toto ocenění 
získala Lucka Zugaro-
vá za mladší a  Hanka 
Petrjánošová za starší. 
Gratulujeme Brďákům 
roku i všem nováčkům, 
kteří dostali svůj šátek! 

Jedno z nejaktuálnějších témat v od-
díle je rychle se blížící tábor. Ti, co jedou 
poprvé, mají spoustu zvídavých otázek, 
zkušenější debatují, jestli letos půjde-
me na vandr nebo ne, kdo s  kým bude 
ve stanu a  s  blížícím se datem odjezdu 
jde z  účastníků cítit větší a  větší napětí 
a nadšení. Tak nám držte palce, ať se vše 
povede a máme pěkné počasí! 

Za vedoucí Ještěrek, Elisabet Truhlá-
řová 

Chceš o nás vědět více? Sledujte náš 
účet facebook.com/vlkanibrdo 

Brouček se také podílí na organizaci letního kina, s kterým při-
jede do Moravské Nové Vsi ve dnech 18.- 21.6.2022 Kinematograf 
bratří Čadíků. Věříme, že si tato nová kulturní akce v našem městy-
se najde své příznivce a návštěvníci si večery s promítáním užijí. 
S vytvořením příjemného zázemí, technickou podporou, občer-
stvením, propagací aj. pomohla obec, zaměstnanci služeb i oslo-
vené místní spolky a místní podnikatelé. Všem moc děkujeme! 

Dále nás ještě čeká tradiční letní táborák, který pořádáme 
nejen pro aktivní členy, ale zároveň i pro členy bývalé i ty nové. 

Na první dubnovou neděli 3.4.2022 Schola z Moravské Nové 
Vsi přijala milé pozvání od Kongregace sester Těšitelek Božského 
srdce Ježíšova v Rajhradě doprovázet svým zpěvem při slavnostní 
mši svaté. Vše bylo k příležitosti 100. výročí smrti Karla Rakouské-
ho, jehož ostatky jsou uloženy v kostele Božského Srdce Ježíšova 
v Rajhradě v klášteře sester Těšitelek. Po skončení poutě za ob-
novu víry v rodinách, kterou poutníci absolvovali z Tuřan, Střelic, 
Ořechova následovala společná modlitba u hrobu Karla Habsbur-
ského, který se nachází přímo u vchodu kostela. Modlitba zazně-
la v českém i ukrajinském jazyce. V 18.00 hod. pak následovala 
slavnostní mše, kterou celebroval Mons. Pavel Konzbul, pomocný 
biskup brněnský. Měli jsme opravdu radost z toho, že jsme mohli 
tak hezkou příležitost doprovázet naším sborovým zpěvem. Po 
skončení mše, jsme si prohlédli společně klášter a muzeum Mat-
ky Rosy (zakladatelky této kongregace sester). Následovalo pak 
milé pozvání od sestřiček k občerstvení, které se podávalo v jejich 

Hlavním cílem je utužit soudržnost mladých rodin a  vytvořit 
hezkou atmosféru, pobavit děti a  seznámit se s novými lidmi. 
Termín bude zveřejněn na FB stránkách: RK Brouček. Během let-
ních měsíců bychom rádi s dětmi uskutečnili i výlety, např. do 
ZOO Sedlec a dále budeme poznávat krásy blízkého okolí. 

V klubovně Broučka (přízemí MŠ) se scházíme vždy v úterý 
v 9 hodin a rádi přivítáme i nové kamarády tj. děti 0-3 roky a je-
jich rodiče. Moc se těšíme!

Markéta Víšková

společenské místnosti. Večer jsme odjížděli s příjemným pocitem 
a radostí, že jsme mohli být u takové slavnostní události. Sestry 
Těšitelky byly moc potěšeny naší přítomností a společně víme, že 
se sem opět vrátíme a zazpíváme.

Adéla Sládková
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Fotbalový sen se stal skutečností – místní fotbalový klub 

FK Moravská Nová Ves se stal vítězem ,,Okresního přeboru“ 

ročník 2021 – 2022.

Po ničivém tornádu v červnu loňské-
ho roku pracovala převážná část fotbalis-
tů buď na opravě vlastního domu nebo 
se podíleli na opravách domů svých ka-
marádů. Jednalo se o  událost, která vý-
razně zasáhla do letní přípravy fotbalistů 
na novou sezónu a na kondiční přípravu 
a nějaké sehrání nebyl čas.

Hřiště bylo obsazeno příslušníky 
hasičských sborů, kabiny sloužily jako 
veřejné sprchy a jako provizorní přístřeší 
pro dobrovolníky. Další místnosti fotbalo-
vých kabin byly využity jako sklady hygi-
enického a úklidového materiálu. 

Do začátku sezóny jsme tedy vstoupili 
vlastně bez přípravy a v soutěži jsme urči-
tě nefi gurovali jako favorité. Věděli jsme, 
že v  prvních třech mistrovských kolech 
nás čekají silní soupeři. Řekli jsme si tedy, 
že pokud se nám podaří jednou vyhrát 
a  jednou remizovat, tak se bude jednat 
o úspěch. 

A co se nestalo? Přišly první tři výhry 
a  následovaly další a  další. Během pod-
zimní sezóny jsme prohráli pouze jediný 
zápas. Tím zápasem bylo fotbalové derby 
se sousedními fotbalisty z Hrušek/Prušá-
nek, kde se potvrdilo nepsané pravidlo, 
že derby nezná favorita a naše předvede-
ná hra a výsledná prohra byla nepocho-
pitelná. V  samotném závěru podzimní 
sezóny naši fotbalisté ještě jednou ztratili 
body remízou na hřišti fotbalistů z Kostic, 
a  to jsme přitom hráli téměř celý zápas 
bez jednoho hráče, který byl hned v úvo-
du utkání vyloučen.

Po podzimní části soutěže jsme fi -
gurovali na 1. místě s celkovým počtem 
37 bodů a  dostatečným náskokem na 
druhého v  pořadí, týmu z  Vranovic. Po 
tak úspěšné podzimní části byl o našem 
fotbalovém klubu publikován článek 
v  Jihomoravském deníku, kde jsme byli 

popsáni jako velké překvapení podzimní 
části soutěže.

Jarní část soutěže již nebyla, co se týče 
předvedené hry, tak přesvědčivá, jako ta 
podzimní. To hlavně z  důvodu toho, že 
nebylo kde trénovat. Hřiště s  umělým 
povrchem za školou a sokolovna byly ne-
funkční, a  tudíž musela veškerá příprava 
na jarní sezónu probíhat pouze venku 
v mrazech a někdy i ve sněhu. I přes tato 
úskalí si však místní fotbalový klub udržel 
již 4 kola před koncem jarní sezóny dosta-
tečný bodový náskok nad ostatními muž-
stvy, který znamená, že již nemůžou být 
žádným jiným týmem předběhnuty.  

Můžu s hrdostí oznámit, že mužský fot-
balový klub FK Moravská Nová Ves se již 
v  předstihu stal vítězem ,,Okresního pře-
boru“ s možností účasti v ,,Krajské soutěži“!  
A tohle všechno by se jistě nepodařilo bez 
dobré party a dále toho nejdůležitějšího - 
fi nanční podpory Městyse Moravská Nová 
Ves, sečení trávy Službami Městyse Mo-
ravská Nová Ves, sponzorů Podlahářství 
Podluží, bratří Imrichových a  dále klubů 
z blízkého i z vzdáleného okolí, které nám 
pomáhaly jak při úpravě hřiště v  letních 
měsících po tornádu, tak i materiálně.

A v jaké sestavě náš tým nastupoval?
Brankář – David Nosek (odehrál 

všechna utkání –  a  to jsme ho před za-
čátkem sezony dlouho přemlouvali, aby 
se vrátil do mateřského klubu. Táhlo ho 
to do vedlejšího klubu z Prušánek a dnes 
doufám nelituje, protože už by zřejmě 
nechytal, společný klub Hrušky/Prušánky 
nedokončil sezónu).

Obrana – tu tvořili hráči Jaroslav He-
lešic (nestárnoucí mladík plný humoru), 
Tomáš Zlámal (štít, nepropustná hráz, 
mladý muž s velkou rychlostí a neskuteč-
ným fyzickým fondem, který byl mimo 
jiné vyhlášen do jedenáctky TOP hráčů 

okresu Břeclav za rok 2021), Vilém Beneš 
(první z  benjamínků našeho mužstva, 
který  k nám přišel z mládežnického týmu 
Hodonína), Zbyněk Zugar (kapitán muž-
stva, další nestárnoucí mladík do nepoho-
dy, který nepokazí žádnou zábavu, Milan 
Neduchal (druhý z  benjamínků, který se 
k nám vrátil z Hodonína).

Záložní řada – složena z hráčů: Petr Ja-
kubíček (třetí z benjamínků, který se k nám 
vrátil z  Hodonína) Jakub Tichý (skřítek 
neposeda, který se k  nám vrátil po roce 
působení v  Hruškách), Samuel Köpöncei 
(kamarád ze Slovenska), Petr Příkazský (ne-
stárnoucí legenda, která stále vytváří šan-
ce pro útočníky, trenér mužstva, který se 
nebojí zakřičet, ale i pochválit), Patrik Sal-
čák (kluk se zlatým srdcem a plný úsměvu, 
ale jeho tvrdost ve hře ucítilo hodně pro-
tihráčů), Martin Očovan (velký bojovník, 
který nevynechá jediný souboj a  organi-
zátor zábavy mimo hřiště), Andrej Nešpor  
(tichý a  nemluvný čtvrtý z  benjamínků, 
který se k nám vrátil z dorostu MSK Břec-
lav) a László Spák (kluk z Ukrajiny, který si 
v Moravské Nové Vsi našel práci a v posled-
ních jarních zápasech nám pomohl).

Útočníci – Lukáš Vacenovský (koneč-
ně se někdo z  fotbalistů přistěhoval do 
Moravské Nové Vsi, mladý muž, který 
chytil v  podzimní části neskutečnou for-
mu) a konečně náš snajpr, bavič, křikloun 
a nevím, co ještě, Tomáš Křivánek, které-
ho nám, jak již bylo psáno v  Jihomorav-
ském deníku, přiválo tornádo a při výpo-
moci na střeše u svého kamaráda Tomáše 
Chmela jsme upekli jeho přestup k nám 
do klubu.

Závěrem bych chtěl všem klukům po-
děkovat a popřát za sebe i za všechny fan-
dy z Moravské, ať se jim stejně dobře daří 
i v nové sezóně 2022 – 2023.

Pavel Příkazský

VELKÁ  VÝSTAVA  MODELŮ - 1.5.2022

Po dvou letech, kdy nás všechny omezoval covid, omikron 
a jiné „vymoženosti“ civilizace, se už zdálo, že tato situace snad 
neskončí. Ale jak je známo – všechno zlé je k něčemu dobré – 
neoveští modeláři trpělivě pracovali na svých pokladech dál 
i doma. Modely, jak papírové p.P.Macinky, tak modely plastiko-
vé p.J.Čecha, se v období oněch dvou předešlých let účastnily 
téměř všech výstav a hlavně soutěží. Znovu nutno opakovat, 
že vždy velmi úspěšně, jak dokládají zprávy o naší činnosti ve 

Zpravodaji. Skoro v každém čísle je k nalezení článek o úspě-
ších obou modelářských klubů. Jen chyběla prezentace naší 
společné práce i  v  obci, která bohužel hodně utrpěla torná-
dem dne 24.6.2021. Proto oba vedoucí modelářských klubů 
s radostí uvítali zprávu, že Den řemesel 2022 bude! Ihned jsme 
zahájili jednání s  paní ředitelkou ZŠ o  poskytnutí dostateč-
ných prostor pro naše záměry. Paní ředitelka H.Grossmannová 
s námi prokonzultovala náš plán na velkou výstavu a doporu-
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Konec basketbalové sezony

Ročník OP II jihomoravské oblasti 
jsme úspěšně dokončili na druhém mís-
tě za sokolem Podolí.

Rozhodující utkání jsme na palu-
bovce podoláků prohráli zásluhou 
absence tréninků a  nemalou měrou 
i  zásahem rozhodčích. Na toto jsem 
osobně intervenoval na vedení soutě-
že, protože toto utkání nás odsoudilo 
ke konečnému druhému místu. Musím 
podotknout, že jsme soutěží prošli jako 
tým s nejsilnějším útokem, kdy náš zá-
pasový průměr byl 84,8 bodů na zápas. 
S obranou to tak slavné nebylo, ale da-
řilo se vždy soupeře přestřílet. Za tím-
to úspěchem stojí zejména šutéři Petr 
Maška a  naše velká bodová jistota To-
máš Konečný.

Poslední dvojutkání v  Třebíči a  ve 
Velkém Meziříčí, kdy se podařilo jasně 
zvítězit pouze v Třebíči. Ve velkém Me-
ziříčí jsme podlehli po prodloužení. Toto 
utkání jsme ztratili vlastní nekoncentro-
vaností způsobeným pozdním návratem 
některých hráčů z klubu Roxy v Třebíči. 
V konečném důsledku ale tato prohra již 
nic neznamenala, proto nás mrzel pouze 
náš vlastní výkon. Utužení kolektivu je 

takto jediná světlá událost z tohoto hra-
cího víkendu.

Po odehrání všech utkání mezi vše-
mi celky se na svazu jednalo o  postu-
pujících do vyšší soutěže. Po odmítnutí 
postupu Sokolem Podolí, jsme obdrželi 
nabídku na odehrání vyšší soutěže i my. 
Z  kombinace vícero důvodů (užší kádr, 
rekonstrukce sokolovny) jsme po týden-
ním intenzivním rokování tuto variantu 
s díky odmítli.

V posledních týdnech se ale dostává 
na přetřes zužování soutěže OP II, pokud 
tuto soutěž bude hrát méně celků, čeká 
nás tak jako tak hraní jihomoravské ligy, 
kde už to není jen o náhodě, ale o tvrdé 
dřině a  kvalitním tréninku. Proto dou-
fám, že rekonstrukce sokolovny dopad-
ne dle rozpisu a bude v termínu dokon-
čena, abychom nestrávili celou sezonu 
v azylu, který je jak nekomfortní, tak i fi -
nančně velmi nákladný (pronájem haly, 
dojíždění, časová náročnost…)

V těchto dnech proběhlo v Moravské 
letní kino, kde jsme se snažili Markétě 
Víškové alespoň trochu pomoct s  orga-
nizací, přípravou a úklidem.

Velmi se těším na zahájení sezony 

22/23, kdy je naším velkým přáním ode-
hrát část utkání před domácími diváky 
a  zase zažít atmosféru slušně naplněné 
sokolovny, kdy vás, diváky, chválili a zá-
viděli nám mnohé družstva. Chceme po-
tvrdit naši kvalitu a  opět útočit na čelo 
tabulky.

Opakuji se pokaždé, je to ale prostý 
fakt, že bez podpory obce bychom ne-
měli takový klid na provozování našeho 
spolku, proto opět a stále děkuji za Vaši 
podporu a pomoc ve všem potřebném. 
Při podzimních volbách vám vaši důvěru 
vrátíme!

Trénování malých dětí je nyní pro 
velkou pracovní vytíženost přerušena. 
Osobně jsem zaneprázdněn opravami 
kolem domu a Tomáš Konečný sám ne-
stíhá. Omlouváme se, od podzimu se 
budu snažit stíhat více tréninků. Přes 
prázdniny chystáme nábor malých i vět-
ších dětí, proto sledujte naše stránky na 
FB, kde budou aktuální informace.

Příjemné letní dny plné pohody 
a  krásných, nejen sportovních, zážitků 
Vám přeji za TJ Sokol Moravská Nová Ves.

Předseda TJ Sokol Moravská Nová Ves
Jirka Víšek

čila tělocvičnu v hlavní budově školy, kde je dostatek prosto-
ru pro náš záměr a my se dali do práce. Tady je nutno ovšem 
podotknout, že do přípravných prací se zapojil i nový školník 
p.Eda Kubrický. Byl to právě on, kdo nám nejvíce pomohl - jak 
s přípravou a průběhem, tak i následným úklidem. Proto mu 
patří právem veliké poděkování! My vedoucí klubů zastáváme 
názor, že ZŠ v novém panu školníkovi získala opět velmi erudo-
vaného a zapáleného muže, který si svou práci poctivě odvede 
na 120%.

Nyní tedy k samotné výstavě. Tělocvičnu 
na ZŠ jsme začali připravovat už v pátek 29.4. 
Práce na přípravě pokračovaly i v sobotu tak, 
abychom mohli v klidu dne 1.5.2022 v půl de-
váté ráno tuto výstavu otevřít. A tak se také 
stalo. Naše Velká Výstava modelů byla konci-
pována tak, abychom ukázali návštěvníkům 
vše, co se našich modelů týká. Levá strana 
tělocvičny byla zaplněna pouze papírovými 
modely z  klubu p.P.Macinky. Střed tělocvič-
ny obsadily modely plastikové a  dioramy. 
Tady kraloval klub p. J. Čecha. Na protější 
straně jsme vytvořili prostor pro vláčky a ko-
lejiště v provozu, které nám opět do výstavy 
zapůjčil náš dlouholetý modelářský přítel 
p.E.Urbánek. Jako další vystavoval i několika-
násobný Mistr ČR papírových modelů v  pá-
sové technice p.M.Pardovský. Nesmíme za-
pomenout ani na p. P. Frýdka, jehož modely 
vozů F1 budily také zaslouženou pozornost. 
Všem výše jmenovaným srdečně děkujeme. 

Výstava byla velmi dobře navštívena. Podle odhadů to bylo 
až 500 lidí. Podepsali se nám do knihy návštěvníci z Rakouska 
a nejdál z našich zemí to byli hosté z Mělníka. Výstava ze dne 
1.5.2022 se velmi vydařila a kdo navštívil – nelitoval. Nyní si jen 
přejeme, aby budova ZŠ byla plně opravena a  mohli jsme po 
prázdninách zahájit provoz kroužků. Ještě jednou srdečně dě-
kujeme všem, kteří se na zdárném průběhu podíleli.

Ved.kroužku papír.modelářů Pavel Macinka 
a ved.kroužku plast.modelářů Jaroslav ČECH.
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Chraňme přírodu, jsme její součástí 

Naturae enim non imperatur, nisi patende 
= Přírodě se nedá poručit jinak, než tím, že se jí podřídíme (anglic-
ký fi lozof Frencis Bacon, 1561-1626)

Bouře

A pak to zaválo dolem. Blesky a hromy se líhly v nebesích 
převalujících dýmy, jež za zemí táhly. Za kapkou kapka. A ná-
hle země se s oblohou střetla, obloha ledový příval jí ve tvář 
divoce vmetla. (Báseň Bouře je ze sbírky S.K. Neumanna (1875-
1947) Kniha lesů, vod a strání, Praha 1957) 

Těžké rány osudu postihovaly naši dědinu a  i  celé okolí 
i  v  dřívějších dobách, ale naši předkové se dokázali s  těmito 
velkými útrapami vypořádat. A  jistě to dnes dokážeme i  my. 
Připomeňme si alespoň několik z těchto událostí. Waltersdorf 
(původní jméno naší vesnice) stejně tak jako celá řada dalších 
okolních osad doplácela na svoji pohraniční  polohu. Dědiny 
byly často pustošeny nejen domácími, ale především cizími 
válkami a  žaldnéřskými nájezdy. Drancování, rabování a  do-
konce i odvlékání obyvatelstva nebylo ničím vyjimečným. Ne-
méně ničivé byly i epidemie moru a cholery, které kosily tisíce 
životů. A dalšími obrovskými katastrofami byly i rozsáhlé požá-
ry. Domy měly tenkrát převážně doškové střechy a byly stavě-
ny v souvislé zástavbě, takže se oheň šířil velmi rychle. A i naši 
dědinu takové požáry doslova zpustošily. V  roce 1853 lehlo 
popelem 73 selských stavení, 13 chalup a 19 stodol.  A ještě ni-
čivější byl požár v roce 1857, shořelo 82 statků, 86 chalup a 74 
stodol, což byla polovina obce. A  i  takové katastrofy museli 
tehdejší obyvatelé zvládnout a  my určitě společnými silami 
dokážeme zvládnout i následky ničivého tornáda z 24. června 
2021. Tempus ars medicina fere est - Čas všechno zahojí...

Problémy, do nichž se naše planeta - a tím i současná civi-
lizace - dostala jsou už dnes tak závažné, že je nelze ignorovat 
nebo přehlížet.  Tím spíše, že se bude tato extrémní situace 
na naší planetě prohlubovat. Již desítky let na to - a dodejme 
bohužel marně - upozorňovaly a  upozorňují tisíce vědců po 
celém světě. A nejpřesvědčivější odpověď na to dává sama pří-
roda - na drancovábí  a její ničení říká - teď jsem na řadě já a já 
vám ukáži svoji sílu. Pokusme se podívat na tyto problémy ze 
širšího a vývojového hlediska. 

On už i  život před celými staletími nebyl nijak jednodu-
chý, byl zcela závislý na tom, co člověku příroda poskytovala. 
A vztah člověk - příroda a příroda - člověk byl vždy napjatý. To 
mimo jiné ukázal i 24. červen 2021, který se do dějin naší obce 
zapíše jako dosud jeden z nejčernějších. Dílo zkázy způsobené 
v ten den tornádem si budou připomínat ještě i příští genera-
ce...

Naše planeta je jediné dosud známé místo, kde mohou lidé 
žít. Proto bychom měli o naši Zeměkouli pečovat, dopřát jí tu 
nejlepší možnou ochranu a co nejvíce bojovat proti jejímu ni-
čení a drancování. Připomeňme si, kdy začínají patrnější zása-
hy člověka do přírody. To musíme jít až do hluboké minulosti, 
do neolitu (nástup neolitu začal v šestém tisíciletí před naším 
letopočtem). V neolitu člověk totiž přešel k usedlému způso-
bu života, změnil tradiční lov za orbu a pastvu a zahájil tak ve 
svém vývoji novou éru. Neolit je tedy dobou prvních výrazněj-
ších zásahů člověka do přírody. A pak už následovala dlouhá 
epocha stále větších  a stále razantnějších zásahů člověka do 
přírody, do přírodního prostředí. A  tento negativní jev trvá 
vlastně až do dnešních dnů...

Nemusíme chodit daleko, podívejme se na krajinu v  níž 
žijeme. Jihomoravské lužní lesy patřily k nejzajímavějším eko-
systémům nejen v České republice, ale v celé Evropě. Jejich vy-
jímečnost spočívala v obrovské druhové pestrosti fauny a fl óry 
soustředěné na ploše téměř 9,5 tisíc hektarů, což představova-
lo 30% všech lužních lesů u nás. První negativní zásahy člově-
ka zde začínaly kácením lesů, začaly vznikat pastviny a políčka. 
Dílo zkázy pokračovalo i celá další století - až do našich dnů. 
A k  tomu se později přidaly regulace řek, především Moravy 
a Dyje. Výstavbou vodních nádrží Nové Mlýny došlo k vykácení 
1 200 hektarů lužních lesů v nejcennějších partiích. Po těchto 
regulacích a  po tomto vykácení začaly lužní lesy chřadnout. 
Příčinnou byl mimo jiné i pokles hladiny spodní vody o 1 - 1,5 
metru. A tak stromy umírají ve stoje... 

Bylo by možné uvádět další a další negativní příklady špat-
ného a necitlivého hospodaření člověka v přírodě. Za posled-
ních  100 let ubylo v Československu více jak jedna třetina ze-
mědělské půdy, v letech 2000 - 2016 více jak 148 tisíc hektarů, 
tedy průměrně 25 hektarů denně.  A tak naše republika, kdysi 
vyhlášená vývozem kvalitních potravin do celého světa, dnes 
kryje svoji potřebu potravin pouze z 1/3,70% potravin musíme 
dovážet. To mluví za všechno. Z české krajiny mizí lesy, louky, 
pole, mokřady, zvěř, ptactvo. Naši klimatologové ve svých stu-
diích již dnes hovoří o tom, že se jižní Morava postupně změní 
v polostep a následně v poušť. Je zajímavé, že ačkoli je rozšiřo-
vání pouští na naší planetě rychlejší a nebezpečnější než stou-
pání hladiny moří a oceánů, je zatím tato problematika poně-
kud v pozadí. Jak vědci z celého světa v nedávném zasedání 
v Anglii uvedli, dojde v budoucích desetiletích k nezbytnému 
vystěhování několika desítek a  stovek miliónů lidí. Nabízí se 
otázka, kam v naší přelidněné planetě půjdou a také co budou 
jíst. 

P blé d i hž š l t tí i č á i i
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Vědci na celém světě shodně poukazují na to, že do bu-
doucna budou pro lidstvo velkým problémem nejen klima-
tické a ekologické změny, ale především katastrofální úbytek, 
jaký svět dosud nepoznal. Navíc úrodnost půdy prudce klesá, 
stále více se musí používat chemie. A  aby toho všeho neby-
lo málo, v  posledních letech jsou obrovským celosvětovým 
problémem plasty, jejich produkce se v  posledních letech 
zmnohonásobnila. Za jediný rok končí v  mořích a  oceánech 
neuvěřitelných více jak 8 miliónů tun plastového odpadu. Nej-

větší vodní skládka plastového odpadu převyšuje třikrát plo-
chu celé Francie. Tedy situace víc jak vážná...

Značný vliv na klimatické podmínky  naší planety mají také 
moře a oceány, tvoří 2/3 plochy zeměkoule. I oceány a moře 
mají v současné době velké ekologické problémy. Přestávají již 
zvládat jejich znečišťování odpady, mění se také složení jejich 
vod, přibývá tzv. „mrtvých zón,“ tj. míst, kde přestal existovat 
život. Nejčastěji se mluví o tom, že celkové globální oteplování 
Země způsobuje, že hladiny moří a oceánů stoupají a začínají 
„ukusovat“ pevninu. Nás, Evropanů, se týká především teplý 
Golfský proud, který zatím velmi příznivě ovlivňuje nejen zápa-
doevropské státy, ale i celou Evropu. Jeho ochlazování způso-
bí i ochlazování evropského podnebí a zatím nikdo nedovede 
říct, jak silné to ochlazování může být. Takže, co jsme zatím po-
važovali za normální, klidné a vyvážené klima, bude nenormál-
ní - budou častější tornáda, extrémní záplavy na straně jedné 
a abnormální sucha na straně druhé, zemětřesení, výbuchy so-
pek. V tropech už několikrát sněžilo, v Antarktidě, oblasti věč-
ného sněhu a ledu naměřili až 25 stupňů tepla. 

Už starý římský básník a fi lozof Horatius jakoby nám „před-
vídavě“ vzkázal - Culpam maiorum posteri luunt - Za vinu 
předků pykají potomci. Tak udělujeme všechno, co je v našich 
silách, aby se za nás příští generace nemusely stydět...

Milan Hrdlička, Praha

Hody

Přiblížil se termín tradičních svatoja-
kubských hodů. Chtěl bych vyjádřit svůj 
osobní názor na otázku, kolem které 
se v  nedávné době rozpoutala diskuze 
mezi panem farářem otcem Marianem 
a  starostou Slováckého krúžku panem 
Květoslavem Hřebačkou, a sice stanovení 
termínu hodů. Nechci obhajovat názor 
některé ze stran, ani soudit jednání na 
schůzkách, které v této věci proběhly, ne-
boť jsem u nich nebyl. Jsem „sváteční“ ka-
tolík a nikdy jsem nebyl aktivním „krojova-
ným“, byť mne to s odstupem času mrzí. 
Pokusím se proto na věc podívat zvenčí, 
nezaujatě, pragmaticky. Není podle mne 
podstatné, kdo a jak doloží termín konání 
hodů, a způsob jeho určení, po desetiletí 
nebo staletí nazpět, kdo druhého utluče 
argumenty. Hody jsou nejenom svátkem 
patrona farního kostela, ale také světským 
svátkem spojeným s krojovými tradicemi. 
Z  pohledu městyse, jako subjektu, který 
toliko pomáhá s  technickým zajištěním 
hodů, není termín rozhodující. Jsem rád, 
že probíhají jednání. Sice již nemohou pro 
letošní rok nic ovlivnit, ale pro ty další je 
třeba se dohodnout.  

Podstatou debaty je nejen termín 
hodů, ale samotný pojem a smysl tradice. 
„Tradice jsou společenské instituce, způso-

by myšlení a formy lidské zkušenosti, ode-
vzdávané z generace na generaci. Přesto-
že tradice váže danou společnost mezi 
generacemi, není neměnná, na rozdíl od 
konzervatismu je proměnlivá. Právě sym-
bolické zdroje tradice jsou ve společnosti 
zdrojem sociální mobilizace, jsou předmě-
tem sporů a vyjednávání.“ (srv. Wikipedie).  
V  zájmu zachování tradice je nezbytné 
najít společnou řeč a „vyjednat“ dohodu. 
Dle mého názoru stanovení termínu hodů, 
a to v rozmezí pár dnů, je ta nejmíň pod-
statná otázka. K  řešení jsou však podle 
mne mnohem důležitější otázky. Mnohé 
z nich již byly nastoleny v diskuzích s členy 
a představiteli folklóru v obci. 

Kroje a stále živá tradice je nepochyb-
ně jedním z  největších bohatství, které 
v obci máme. Jednou z otázek, kterou je 
také potřeba zodpovědět je, pro koho se 
vlastně hody pořádají? Jsou to samotní 
krojování, místní, starousedlíci, nebo také 
narůstající skupina obdivovatelů folklo-
ru, návštěvníků obce, turistů? I  v  tomto 
ohledu se situace mění. A s tím se oklikou 
dostáváme zpět k  samotnému termínu 
hodů. Většina mladých krojovaných jsou 
dnes studenti, kteří mají volno o prázdni-
nách, a mohou absolvovat náročnou ho-
dovou sezonu. Turistů je také nejvíce přes 

Kultura

sezonu, která se kryje s  letními měsíci. 
A co si budeme povídat, čím víc návštěv-
níků, tím víc vybraného vstupného. Je 
vlastně pochopitelné, že se některé obce 
snaží vměstnat hody do osmi prázdnino-
vých víkendů, mnohdy zcela bez ohledu 
na patrony farností. Před několika lety se 
na půdě Regionu Podluží objevila myš-
lenka na koordinaci termínů hodů napříč 
Podlužím tak, aby se minimalizovaly pře-
kryvy termínů v blízkých obcích, elimino-
valy volné víkendy bez hodů, a  to právě 
z toho důvodu, aby se maximálně využily 
prázdninové termíny. Bohužel zapadla. 

Není pochyb, že v obci se dynamicky 
mění obyvatelé. Rodáci se stěhují za prací 
do nejrůznějších koutů republiky. Naproti 
tomu spousta nových lidí přichází. Spous-
ta z nich oceňuje právě kulturní bohatství, 
které v obci máme. Děti navštěvují dětské 
folklorní soubory, kde se jim díky oběta-
vosti vedoucích dostanou základy vztahu 
k tradicím, lidovému tanci a zpěvu. Je ško-
da, že pouze menšina dětí poté naváže 
aktivní činností v chase. Jedním z důvodů 
je chybějící mezičlánek, který by překle-
nul těch pár let mezi Jatelinkou a chasou. 
Dalším z  důvodů je nákladnost pořízení 
nových krojů. V  dětských souborech je 
děti dostávají k  zapůjčení. Obdobné ře-

Slepé rameno v lužním lese. Rok 2000Slepé rameno v lužním lese. Rok 2000
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šení by mělo být zvoleno i u potencionál-
ních členů chasy, kteří nechtějí pořizovat 
vlastní kroje. V mnoha obcích již půjčov-
ny, popřípadě kroje ve vlastnictví soubo-
rů, mají. Velmi nákladné je také pohoštění 
přespolních hostů. I zde se tradice vyvíjí. 
Nakonec v důsledku  COVIDU se již model 
večeře v hospodě vyzkoušel. Čím dál větší 
nároky klade také technické zabezpečení 

hodů – bůdy, máje, sociálních zařízení, 
úklidu, atd. Zde již obec, potažmo Služby, 
část práce a  fi nancování převzaly. Trend 
přenášení nákladů, ať už v podobě práce 
a fi nancí, na veřejný sektor je zřejmě ne-
zvratný. A jsem přesvědčen, že maximální 
technickou a  materiální podporu tradic 
představitelé obce podpoří. O  to více je 
ovšem třeba se soustředit na samotnou 

práci s členy – rozšiřování členské základ-
ny, zkoušení, veřejné vystupování, účast 
na přespolních hodech, atd.  

Já jsem přesvědčen, že v rámci zacho-
vání tradic je nezbytné přizpůsobit se mě-
nícím se podmínkám, nelpět na detailech 
a naopak rozvíjet to podstatné z tradic.   

Marek Košut, starosta 

Úspěšný Den lidových řemesel

V neděli 1. května se po covidové pau-
ze mohl opět konat Den lidových řemesel.  
Všichni jsme se těšili na příjemně strávený 
den plný kultury, setkání s přáteli, ukázek 
tradičních řemesel, dobrého jídla a pití. 

Akce se zúčastnil rekordní počet ná-
vštěvníků, což nás po dvouleté odmlce 
velmi potěšilo. Přesvědčili jsme se, že Den 
lidových řemesel je stále velmi oblíbeným 
regionálním festivalem hudby, tance, ře-
mesel a gastronomických specialit. Děku-
jeme Nadaci VIA, která na letošní ročník 

Dne lidových řemesel přispěla částkou 
100.000,- Kč.  

V tento den přijali pozvání také spon-
zoři a zástupci fi rem, kteří se významným 
způsobem podíleli na odstraňování škod 
v naší obci způsobené červnovým torná-
dem. 

Společné přivítání zúčastněných pro-
běhlo se zástupci vedení městyse formou 
ranního coff ee breaku. Ofi ciální poděko-
vání pak bylo zařazeno do hlavního pro-
gramu dne spolu se křtem knihy. Poté 

následovalo polední občerstvení v  nově 
zrekonstruovaných prostorách zahra-
dy mateřské školy spojené s  prohlídkou 
a průběhem oprav budov MŠ a ZŠ. 

Po skončení ofi ciální části se hosté 
přesunuli zpět do centra obce, kde mohli 
sledovat bohatý kulturní program až do 
večerních hodin. 

Těší nás, že mnozí z nich byli překva-
peni pozitivní a milou atmosférou a že si 
tento sváteční den u nás v Moravské užili.

Organizační tým DLŘ
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Inzerce

Kulturní kalendář 2022
24. 6. 2022  Připomínkový program k výročí tornáda, Jihomoravská komunitní nadace
25. 6. 2022  Obecní & farní den, Městys
30. 7. – 2. 8. 2022  Svatojakubské hody, Slovácký krúžek
5. 7. 2022  Letní otevřené sklepy , Vinařský spolek
13.8. 2022  VAJN&ŠAJN – pouliční festival vína a jídla, Vinařský spolek
10. 09. 2022  Slavnost Vinobraní, Městys 
17. 09. 2022  Guláš fest
24.9.2022  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

Termín nástupu: 

od 1. 9. 2022, popřípadě dle dohody 

Místo výkonu práce: 
Úřad městyse Moravská Nová Ves

Adresa pro doručení přihlášky: Městys Moravská Nová Ves, náměstí Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves 
Více informací a podmínky výběrového řízení na tel. čísle 775 572 780 a na www.mnves.cz/urednideska

Odborné a osobnostní požadavky uchazeče:

• znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 586/1992 Sb., o dani 
z příjmu, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

• znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech

• praxe ve veřejné správě, orientace ve výkaznictví ÚSC, v oblasti rozpočtové 
skladby 

• orientace v dotačních řízeních
• znalost problematiky vztahu zřizovatel a příspěvková organizace
• uživatelská znalost práce na PC (Excel, Word), datových schránek
• výhodou praxe v účetnickém programu KEO
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Den dětí v MŠ

Skanzen StrážniceSk SS áž ii

Rozloučení s předškoláky
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Mladí hasiči

Schola zpívá v RajhraděS h l íí á R jjhh dděě

Ml ddíí h iči

Vítězové okresního přeboru


