
Oprava obecního majetku po tornádu – září 2022 

Byla dokončena generální oprava budovy prvního stupně základní školy a předána škole k užívání. Já 
osobně mám radost z podoby, do které se podařilo budovu dostat. Kdy na jedné straně jsou 
instalovány nejmodernější technologie, které udržují například stálou úroveň osvětlení a hladiny oxidu 
uhličitého v učebnách a na druhé straně vnější fasáda, která budovu vrací o sto let nazpět.  V druhé 
polovině září bude dokončena také fasáda protější budovy č.p. 117. Dokončena byla generální oprava 
suterénu měšťanky, kde byly vytvořeny nové šatny, sociální zařízení a opraveny odborné učebny. 
Probíhá generální oprava sokolovny, která bude podle harmonogramu dokončena od konce tohoto 
roku. Byla dokončena fasáda také na budově mateřské školy. Na dvorku školky byly také instalovány 
nové herní prvky a v učebnách pořízen nový nábytek. Novou fasádu získala i budova ve dvoře úřadu, 
která byla adaptována na lékařské ordinace. Už to ovšem není zelená budova, ale zvolili jsme 
tlumenější světle hnědé barvy.  Generálka měšťanky je připravena k realizaci. Vhledem k rozsahu prací 
a probíhající výuce je třeba celou stavbu rozdělit do několika fází. Počítáme se zahájením na konci 
tohoto roku a dokončením o prázdninách roku 2023. Nejdříve bude nutné dokončit sokolovnu, 
abychom mohli přistoupit k opravě tělocvičny. V závěrečné fázi oprav bude nezbytné část výuky 
opětovně přesunout na budovu č.p. 117. Opravy hřbitova a smuteční síně bude možno zahájit na 
podzim. Dokončení zděného oplocení a výstavba nového parkoviště je nicméně podmíněno 
dokončením zemního vedení elektřiny společností RGV. Proto proběhne až v příštím roce, neboť do 
konce roku bude okolí hřbitova užívání jako zázemí jejich prací a také zde nadále bude původní 
trafostanice. Oprava radnice je spojena s opravou přízemí budovy č.p. 117. Záměrem je přesun obecní 
policie a pošty do prostor radnice. Přízemí budovy č.p. 117 bude poté adaptováno na novou knihovnu 
s kavárnou. Tím budou sloučeny na jedné straně funkce státní správy v jedné budově a volnočasové 
aktivity v druhé. Postupně připravujeme zadání pro zpracování projektu moderní knihovny. Po dobu 
oprav bude nezbytné dočasně přestěhovat radnici do objektu bývalé prodejny potravin.  

V tuto chvíli také čekáme na uvolnění finančních prostředků z dotací Ministerstva pro místní rozvoj, 
kam byly podány žádosti o dotace ve výši 184 732 000 korun na stavby v celkové výši 233 199 000 
korun. To je pro zajímavost více než všechny ostatní postižené obce, včetně města Hodonína a 
Jihomoravského kraje dohromady. I z toho je patrné, že zasažení veřejného majetku v MNV je ve 
srovnání s okolím mimořádně velké. V této částce je obsaženo i 11,6 milionu korun na opravy 
hrobových míst. V tuto chvíli nicméně nemáme bližší zprávy o projednání žádostí a vyplacení peněz. 
Dle sdělení MMR se počítá s termínem cca říjen tohoto roku.  

Co se týče oprav infrastruktury, nadále probíhají rozsáhlé zemní práce spojené se zemním vedením 
elektřiny a opravami kanalizací. Kabelizace by podle harmonogramu měla proběhnout do konce roku, 
v závislosti na klimatických a kapacitních podmínkách zhotovitele je ovšem možné, že část prací bude 
provedena až v příštím roce. Je dokončována kanalizace na ulici Hlavní a Jana Černého, stavba byla 
zahájena také na Kamenné. Postupně připravujeme podobu nových povrchů na těchto ulicích. Osobně 
kontaktujeme všechny obyvatele přilehlých domů tak, aby budoucí podoba vyhovovala především 
uživatelům a obyvatelům ulice. Realizace proběhne v roce 2023. Do konce roku je bohužel potřeba 
vydržet stavební ruch a omezení s tím spojené.  

Byly také zadány projekční práce na obnově komunikací a chodníků na zasažených ulicích. Mimo Jana 
Černého a Kamenná, je to ulice U Sokolovny včetně řadovek, U Jordánky a části Vítězství. Již hotová je 
projektová dokumentace na chodníky na ulicích Školní, Pod Kostelem, Anenská, Sadová. 
S Jihomoravským krajem vedeme jednání o opravách komunikací v jeho majetku, tj. Anenská, Školní, 
Pod Kostelem, Sadová, část Hlavní a Dolní. Tyto komunikace byly také významně zasaženy velkým 
objemem dopravy, nehledě k jejich špatnému stavu již před tornádem. Na druhotné poškození 



komunikací demoličními, výkopovými a stavebními pracemi bude na jaře vypsán dotační titul MMR. 
Tyto prostředky je třeba využít, neboť leze předpokládat, že náklady na obnovu vozovek a chodníků 
bude potřeba mnoha desítek milionů korun.  

Bylo také zadáno dopracování studie budoucí podoby návsi. V souladu s výstupy zpracované vize 
obnovy obce bude také zpracován návrh úprav předprostoru měšťanky, atletického areálu základní 
školy, okolí sokolovny a multifunkčního hřiště na sokolském hřišti. Realizace těchto úprav bude možná 
až po dokončení oprav budov a technické infrastruktury.  

Na podzim bude zpracována také rozsáhlá pasportizace technické infrastruktury a majetku obce – 
komunikace, dopravní značení, hřbitov, kanalizace, mobiliář, zeleň. Na základě těchto podkladů bude 
vytvořen rozvojový plán obce, údržby zeleně a odpadového hospodářství. Na vytvoření těchto tzv. 
„Strategických dokumentů“ byla získána dotace z Evropského sociálního fondu - Operačního programu 
zaměstnanost. Do tvorby rozvojového plánu budou mít občané opět možnost zapojení.  

Pod záštitou MAS Jižní Slovácko dále zpracováváme tzv. Adaptační strategii. Jedná se o dokument, 
který bude popisovat možné opatření na zmírnění dopadů klimatické změny, udržitelného odpadového 
hospodářství, využití obnovitelných zdrojů energie, krajinná ekologická opatření, atd. 

Marek Košut, starosta    

 


