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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
začalo léto a zanedlouho začnou
i školní prázdniny. Spolu s aktuálním ústupem epidemie koronaviru a uvolněním
opatření se zdá, že již bude vše jenom
prosluněné a radostné. Bez jednoho nezbytného kroku se ovšem neobejdeme.
Podle dostupných poznatků medicíny
je jediným trvalým řešením očkování.
Pro dosažení tzv. „kolektivní imunity“ jen
nutné dosažení vysoké hladiny proočkovanosti populace – 80 až 90%. Podle
oficiálních čísel ministerstva zdravotnictví je tato míra pouze cca 55% (jednou
dávkou). Míra proočkovanosti významně
klesá s věkem. Čím mladší lidé, tím menší
míra. V současné době je již vakcín dostatek a celý proces registrace i samotné
očkování trvá několik málo minut. Imunita se nazývá kolektivní právě proto, že
se lidé chrání vzájemně, a zejména ty,
nejzranitelnější – nemocné, s poruchami imunity, atd. Apeluji na všechny, kteří
nemají závažný (zdravotní) důvod, aby
očkování podstoupili. Důvodem skutečně není, že nemám těch pár minut nebo
jsem právě zjistil „závažné informace“ na
internetu (rozuměj pitomosti).
Jedním z důsledků epidemie, přesněji
opatření proti ní, bude významný zásah
do veřejných rozpočtů, tedy i obecního.
I přes bezprecedentní, a dle mého názoru v mnoha případech neodůvodněné,
zadlužení státního rozpočtu, jsou kráceny finanční prostředky na dotační tituly
určené k financování investic v obcích.
Na některých záměrech, které nebyly bohužel podpořeny, jsme to již pocítili. Po
nějakou dobu si budeme muset vystačit
s vlastními úsporami, které máme ve výši
cca 50 milionů.
V tomto měsíci započala dlouho připravovaná kompletní výměna veřejného
osvětlení v celé obci. V několika etapách
budou vyměněny všechny světelné body

v obci (samozřejmě mimo novou zástavbu a okolí kostela, kde již moderní LED
osvětlení je). Stávající počet 350 svítidel
bude o cca 100 svítidel doplněn. Vyplněny budou zejména stávající temná místa tak, aby byl veřejný prostor osvětlen
v souladu s platnými technickými normami. Moderní svítidla jsou osazena konektory pro samostatné stmívače a další
možné budoucí SMART funkce. Svítidla
jsou osazována na stávající sloupy, neboť
většina sloupů není v majetku městyse.
Ve výběrovém řízení uspěla společnost ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o., s českými
svítidly společnosti Lamberga s.r.o. Celkové náklady dosáhnou cca 5 000 000,- Kč.
Na Projekt jsme získali dotaci ve výši 1 000
000,- Kč. Především však dojde k úspoře
provozních výdajů na energie a údržbu.
Dalším přínosem nových svítidel je minimalizace tzv. světelného smogu. Při osazován je dbáno na minimalizaci světelného vyzařování na místa, která osvětlena
být nemají. Pokud by přece jenom k nějakým negativním jevům došlo, obraťte
se na úřad městyse. Připomínky budeme
tlumočit dodavateli.
V minulém týdnu jsme otevřeli nabídky na generální rekonstrukci sklepů na
měšťance.
Děti na měšťance mají nevyhovující
a nedostatečné šatny. Také chybí sociální
zázemí jak pro žáky, tak pro návštěvníky
venkovního sportovního areálu. Sklepní
prostory v budově jsou v podstatě bez
rekonstrukce od doby výstavby školy vlhké, plesnivé, s opadanými omítkami,
protkané spletí starých technických rozvodů, a plné vysloužilých věcí. Ve sklepech bude zhotovena nová hydroizolace,
opraveny veškeré rozvody, elektro, vody,
odpadů a topení. Následně budou vybudovány nové šatny, sociální zařízení,
opravena dílna, vybudována nová cvičná kuchyně a keramická dílna. Současně

budou opraveny i praskliny v tělocvičně
a opraveny prostory posilovny. Ve stávající šatně budou vytvořeny šatny a sprchy
pro návštěvníky sportovního areálu.
Celkové náklady byly předpokládány
ve výši 7 226 041,-Kč bez DPH. Nejvýhodnější nabídku podala společnost STAVIKA
s.r.o. ve výši 5 935 553,-Kč. I v době rychle
rostoucích cen stavebních prací se podařilo v otevřeném výběrovém řízení ušetřit
1,5 milionu korun z obecního rozpočtu.
Hotovo by mělo být do konce roku.
Na projekt jsme požádali o peníze na
Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí a Jihomoravském kraji. Ani
z jednoho zdroje se bohužel nepodařilo
prostředky získat.
Byla také zahájena oprava hlavní cesty
na hřbitově.
Před započetím prací byl zpracován
odborný posudek zdravotního stavu lipově aleje. Bezmála polovina stromů je
bohužel navržena k postupnému kácení,
popřípadě k radikálnímu ořezu na torza
a následnému dožití. Stromořadí bylo založeno spolu s hřbitovem v polovině 19
století. Bezprostředně byly pokáceny 4
stromy v nejhorším zdravotním stavu. Spolu s paní matrikářkou jsme vybrali vhodná
místa pro náhradní výsadbu tak, aby byla
alej doplněna a postupně obnovena. Jedná se o volná hrobová místa, popřípadě po
domluvě byly hroby přesunuty.
Cesta bude vydlážděna žulovými
kostkami, stejnými jako před kostelem.
Při této příležitosti jsme vyměnili a doplnili rozvody veřejného osvětlení, vodovodu a optických kabelů. V rámci zvýšení
bezpečnosti bude doplněno veřejného
osvětlení a kamerový systém. Také budou
instalovány další kohoutky na vodu.
Celkové náklady předpokládáme cca
1,3 milionu. Na realizaci jsme získali dotaci ve výši 500 000,- Kč.
Marek Košut, starosta

Informace z radnice
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Za poslední půlrok jsme se rozloučili:
Salajková Marie
Hřebačka Michal
Kruták Jaroslav
Konrádová Božena
Hřebačková Anna
Piskatý Ivan
Chloupek Rostislav
Vybíhal Vladimír

91 let
77 let
85 let
75 let
74 let
68 let
68 let
75 let

Vašková Oĺga
73 let
Ing. Uher Miloslav 83 let
RNDr. PhMr. Kolčava Jiří 93 let
Kurka Josef
70 let
Hluchý Kamil
45 let
Brychtová Marie
93 let
Mrkusová Marie
78 let
Konrád Oldřich
92 let

Dne 11.5.to bylo 20 let, co zemřel
náš tatínek pan Vladimír Švach a 5.7.
to budou 4 roky, co zemřela naše maminka paní Marie Švachová. S láskou
a úctou na ně vzpomíná dcera Majka,
vnučky Blanka, Věra a Simona s rodinami.

Proměněný park
Na Rynku
Veselá velikonoční výzdoba proměnila
o velikonočních svátcích park Na Rynku
a potěšila oko nejednoho kolemjdoucího. Iniciátory této akce byli manželé Silní.
Vedle malovaných vajíček nebo vyřezávaných zajíčků jste si mohli také prohlédnout výstavu kreseb Jiřího Hiršla, kterou
zprostředkovala paní Eva Gréeová. V době
lockdownu, kdy nám nebyla umožněna tradiční „šlahačka“, to bylo jistě milým
zpestřením.
Děkujeme všem, kteří se připojili
a doufáme, že vyzdobený park díky Vám
„vznikne“ i v příštím roce.
-4-

Šaier Jaroslav
Štora Ivan
Vašíček Jan
Fojtíková Věra
Prokopová Jarmila
Helešic Jiljí
Buriánová Pěvuška
Oslancová Bohumila
Pokorný Jan

57 let
69 let
63 let
88 let
76 let
65 let
75 let
87 let
75 let
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Úklid v rámci Dne země
Díky iniciativě pana radního JUDr. Rostislava Silného se v sobotu 24. dubna vydaly skupinky dobrovolníků uklidit veřejná prostranství, a to v rámci oslav Dne země. Každý v rámci svých možností...silnější dospěláci povytahovali desítky pneumatik u polní
cesty směrem na Hrušky a šikovné děti s doprovodem rodičů zase
sbíraly odpadky v různých lokalitách naší obce a že jich nebylo
málo! Nevěřili byste, co všechno dokáže někdo do přírody vyhodit.
Všem, kteří přidali ruku k dílu patří velké díky! A ti, po kterých
tento nepořádek uklízeli, by se měli naopak stydět...

Výukový kurz „Hudební výchova s nástrojem v ruce“
v Moravské Nové Vsi pořádaný Základní uměleckou školou Břeclav
Pro stále velký zájem z řad místních dětí úspěšně v naší
obci pokračuje hudební kurz pořádaný Základní uměleckou
školou Břeclav. Kurzy se konají ve víceúčelové budově Nám.
Republiky 117 (nad poštou). Ve školním roce 2021/2022 si dítě
si může vybrat z těchto hudebních nástrojů: klavír, zobcová

flétna, housle a kytara. V případě zájmu o hru na hudební nástroj se prosím nahlaste na úřadě městyse u Petry Frýdkové do
konce července 2021. Výše příspěvku za pololetí je 300,- Kč
a platí se na pokladně úřadu městyse (výzvu k zaplacení obdržíte od vyučujícího).

Informace z knihovny
Sedím u počítače a přemýšlím, o čem
mám psát. Všechny pesimistické myšlenky jako řeči kolem pandemie covidu
a docela studeného jara zavrhuji. Tím
se přece nenecháme stále ubíjet. Je
potřeba nabít se pozitivní energií a hledat kolem sebe to příjemné. Říká se, že
smích prodlužuje život, já bych k dobré
pohodě nabídla i nějakou knihu. A mám
jich pro vás v knihovně dost velký výběr.
I letos už přibylo mnoho nových titulů
všech žánrů pro dospělé i pro děti. Také
jsem dvakrát přivezla výměnný fond.
Knihovna je opět otevřena vždy v úterý
od 17:00 do 20:00 a v pátek od 15:00 do
18:00 hodin. Tak si přijďte vybrat. Těším
se na vás.
I když byla naše obecní knihovna
dlouho zavřená, jako ostatní provozovny,
tak jsem nezahálela a kromě rozvozu knih
čtenářům, jsem inovovala služby, které
vám mohu nabídnout. Největší změnu
prodělala dětská část knihovny. Staré
a nevyhovující police jsem nechala, šikovnými stolaři, vyměnit za moderní nábytek
se schůdky ke stání i sezení, přístupnými
policemi a možností využít i prostor mezi
okny pro posezení s knihou. Podle reakcí dětí i dospělých to zatím vypadá, že se
nová dětská část povedla, a že si ji děti
užijí při běžném půjčování, ale i při akcích
a besedách, které se do knihovny snad
brzy vrátí. Děkuji, touto cestou, představitelům obce za možnost tyto úpravy
provést.

I když zatím nevím, co bude a jaká
opatření nás čekají, tak

LÉTO V KNIHOVNĚ
NEBO MIMO KNIHOVNU 2021
BUDE!

náladu a chuť se bavit.
Upozorňuji účastníky těchto akcí, že
se bude pořizovat fotodokumentace.
Pro komunikaci s knihovnou, pravidelný i příležitostný rozvoz stále platí
tento kontakt na e-mail knihovny: mnvesknihovna@seznam.cz nebo mi můžete psát SMS, popřípadě telefonovat na
mobil: 774 600 052. Všechny další informace o knihovně se dozvíte na webových stránkách: mnves.knihovna.cz, kde
můžete mimo jiné využívat ON-LINE katalog, který vám umožní zjistit, které knihy
máme v knihovně, jaké jsou novinky, které knihy jsou půjčené, nebo si vybranou
knihu můžete zarezervovat.
Půjčené knihy můžete i nadále vracet
do speciálního boxu před knihovnou i za
nepřítomnosti knihovnice. Po vrácení do
boxu budou knihy následně knihovnicí
zpracovány a odečteny z konta čtenáře.
Knihovnice Xenie Bezchlebová

Ale v jaké podobě zatím opravdu
nevím. Díky opatřením, která zatím platí
a protože nevím, co bude platit pro letní
prázdniny, budu vše upřesňovat až na
poslední chvíli. Ale na děti, které tráví
prázdniny v Moravské, určitě nezapomenu a nějaké překvapení jim opět nachystám. Nebojte se, v hlavě se mi už líhnou
různé myšlenky a nápady. Opět doufám,
že se mi podaří uskutečnit pravidelné 3
dopoledne v červenci a 3 v srpnu. Co a jak
a kde přesně se dozvíte z hlášení rozhlasu, plakátků po městysi nebo na webových stránkách: mnves.
knihovna.cz. Podrobnosti do uzávěrky zpravodaje ještě nevím.
Zvu všechny děti,
které se nechtějí doma
nudit, aby přišly mezi
nás. Program bude
opět připravený pro
všechny věkové kategorie. Nejmenší děti
potřebují doprovod,
nové prostory v knihovně
ostatní jenom dobrou
-5-
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Kulturní kalendář 2021 - Moravská Nová Ves
24. července

Hodovní otevřené sklepy
Vinaříček
24. – 27. července Svatojakubské hody
Slovácký krúžek
21. srpna
Vajn & šajn - pouliční festival vína a jídla
Vinařský spolek
11. září
Slavnost VINOBRANÍ
Městys Moravská Nová Ves
25. září
Václavský burčákový pochod
Vinaříček
23. října
20. výročí ženského sboru
Neoveské Heriny
23. října
Víno a dýně
Vinaříček
6. listopadu
Podzimní otevřené sklepy
Vinařský spolek
5. prosince
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a mikulášský jarmark
Městys s místními spolky
26. prosince
Žehnání vína
Městys, Vinařský spolek
31. prosince
Silvestrovský ohňostroj
v 18.00 hodin
Městys Moravská Nová Ves

Pokud plánujete veřejně přístupnou kulturní nebo společenskou akci, informujte nás prosím o tom,
zařadíme ji do kulturního kalendáře
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Činnost zastupitelstva městyse
14. veřejné zasedání zastupitelstva městyse, 18.3.2021
Zastupitelstvo Městyse schválilo:
- Rozpočtové opatření č. 2/2021, kdy příjmy ve výši 60 425 500,- K zůstanou beze
změny. Výdaje ve výši 75 254 900,- Kč budou navýšeny o 55 000,- Kč a po navýšení
budou činit 75 309 900,- Kč. Financování
bude ve výši 14 884 400,- Kč.
- darování id. 1/5 pozemků pozemků p. č.
4073/108 a p. č. 4073/109, p. č. 4076/153, p.
č. 4076/159, p. č. 4076/166, p. č. 4076/168,
p. č. 4078/192 a p. č. 4078/194, vše v k.ú.
Moravská Nová Ves.
- nákup pozemku parc.č. 2216/5 o výměře
183 m2, v k.ú. Moravská Nová Ves za 36
600,- Kč, kdy náklady s převodem nese kupující.
- odložit hlasování o prodeji pozemků
parc.č. 4084/1 o výměře 31550 m2, parc.č.
4084/2 o výměře 6905 m2, parc.č. 4084/3
o výměře 1994 m2, parc.č. 4084/4 o výměře 32m2, parc.č. 4084/5 o výměře 146m2,
parc.č. 4084/6 o výměře 456m2, parc.č.
4084/7 o výměře 33 m2, vše v k.ú. Moravská Nová Ves, společnosti Galur s.r.o., Anglická 336/21, 120 00 Praha 2, IČO:25582488
na veřejné zasedání zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves na podzim 2021.
- odměnu za výkon funkce člena Zastupitelstva městyse Moravská Nová Ves na
900,- Kč měsíčně, s účinností od 1.4.2021,
a v případě nového člena zastupitelstva
obce (nástupu náhradníka na uvolněný
mandát) ode dne složení slibu.
- odměnu za výkon funkce člena Rady
městyse Moravská Nová Ves na 3600,- Kč
měsíčně, s účinností od 1.4.2021.
- odměnu za výkon funkce člena předsedy
Kontrolního nebo Finančního výboru zastupitelstva na 1800,- Kč měsíčně, s účinností od 1.4.2021.
- odměnu za výkon funkce člena Kontrolního a Finančního výboru zastupitelstva na
1500,- Kč měsíčně, s účinností od 1.4.2021.
- že pokud se člen zastupitelstva v I. pololetí
každého roku, dostaví na méně než 50%
schůzí zastupitelstva městyse, bude jeho
odměna v II. pololetí krácena o 50%. V případě, že se i v II. pololetí dostaví na méně
než 50% schůzí zastupitelstva městyse,
bude jeho odměna v I. pololetí následujícího roku rovněž krácena o 50%.
- že zastupitelkám pověřeným k přijímání
vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, se podle počtu dnů /obřadů/, ve
kterých oddávali v daném měsíci, odměna poskytovaná za měsíc zvyšuje o částku

250,- Kč za obřad, nejvýše však o částku
2.000,- Kč nad maximální výši odměny poskytované za měsíc za výkon jím zastávané
funkce podle zákona o obcích a nařízení
vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, s účinnost od 1.4.2021.
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Zastupitelstvo Městyse si nevyhrazuje:
- v souladu s § 84 odst. 4 zákona 128/2000
Sb., o obcích, rozhodnout o schválení záměru prodeje části pozemku parc.č. 845,
846, v k.ú. Moravská Nová Ves.
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15. veřejné zasedání zastupitelstva městyse, 8.4.2021
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- záměr podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rok
2021 z podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy
materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí pro projekt „Městys Moravská Nová Ves – Re-

konstrukce budovy ZŠ“ včetně závazku spolufinancování akce
z prostředků městysu v minimální výši 10 % celkových nákladů
akce.
investiční záměr projektu „Městys Moravská Nová Ves – Rekonstrukce budovy ZŠ“.

-

Činnost rady městyse
44. schůze rady, 1.3.2021
Rada městyse schválila:
- uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytování odborné poradenské a konzultační
činnosti č. 17/2016 mezi Městysem Moravská Nová Ves a Dotea Consulting s.r.o.
Jabloňová 239/6, Vyškov.
- smlouvu o dílo č. 3221690027 mezi
Městysem Moravská Nová Ves a Eltodo
osvětlení s.r.o., Novodvorská 1010/14,
Praha 4. Předmětem smlouvy je doplnění
a zahuštění soustavy veřejného osvět-

-

lení. Cena díla činí 734.193,- Kč bez
DPH
příkazní smlouvu č. SML-Z-PP-21-48 mezi společností Plus
Projekt s.r.o., Dostálova 97/5, 602
00 Brno jako příkazníkem a městysem jako příkazcem, kdy předmětem smlouvy je zpracování žádosti
do programu Ministerstva financí
na projekt „Rekonstrukce šaten
a sklepa na ZŠ“.

Rada městyse doporučila zastupitelstvu
městyse:
- uvolnit v RO finanční prostředky na opravu
kamenného sv. kříže u nádraží v Moravské
Nové Vsi od Štukatérství Jiří Vykoukal, Josefovské chalupy 256, Moravská Nová Ves.
- vydání pozemku 1/5 těchto parcel v k.ú.
Moravská Nová Ves: 4073/108, 4073/109 (LV
č.1955) dále parc. č. 4076/153, 4076/159,
4076/166, 4076/168, 4078/192, 4078/194
(nyní nově LV č. 3838).

45. schůze rady, 23.3.2021
Rada městyse schválila:
- záměr prodeje části pozemků parc.č 4119 o výměře 21 000m2,
4136/5 o výměře 758m2, 4136/7 o výměře 190m2, 4193/7 o výměře 28m2, 4206/61 o výměře 23 264m2, 4208/23 o výměře 7
993m2.
- smlouvu o zániku předkupního práva k pozemku parc.č.
1717/146 v k.ú. Moravská Nová Ves pro městys jako oprávněný
z předkupního práva, neboť stavba na předmětném pozemku
stavebníků získala pravomocný souhlas s užíváním.
- smlouvu o zániku předkupního práva k pozemkům parc.č.
1717/154, 1717/174, 1717/173, vše v k.ú. Moravská Nová Ves pro
městys jako oprávněný z předkupního práva, neboť stavba na
předmětném pozemku získala pravomocný souhlas s užíváním.
- smlouvu o zániku předkupního práva k pozemkům parc.č.
1717/155, 1717/171, 1717/172, vše v k.ú. Moravská Nová Ves
pro městys jako oprávněný z předkupního práva, neboť stavba

-

-

na předmětném pozemku získala pravomocný souhlas s užíváním.
smlouvu o zániku předkupního práva k pozemku parc.č.
1717/160 v k.ú. Moravská Nová Ves pro městys jako oprávněný
z předkupního práva, neboť stavba na předmětném pozemku
získala pravomocný souhlas s užíváním.
zadávací dokumentace „Předprojektová a projektová příprava
přístavby mateřské školy v Moravské Nové Vsi“ v rámci Jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU).

Rada městyse doporučila zastupitelstvu městyse:
- prodat části pozemků parc.č 4119 o výměře 21 000m2, 4136/5
o výměře 758m2, 4136/7 o výměře 190m2, 4193/7 o výměře
28m2, 4206/61 o výměře 23 264m2, 4208/23 o výměře 7 993m2
státnímu podniku Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602
00 Brno za 3 264 666,-Kč..

46. schůze rady, 29.3.2021
Rada městyse schválila:
- záměr prodeje části pozemku parc. č.
1491/1 o velikosti 29 m2.
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO001030066008/001 mezi Městysem
Moravská Nová Ves a EG.D a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno. Předmětem
smlouvy je umístění distribuční soustavy na parc. č. 667, 710/1, 711, stavba
„Mor.N.Ves,příp.NN,Konečná“. Náhrada
za zřízení VB činí 1350,- Kč.
- příspěvkové organizaci Služby Moravská Nová Ves vyřadit majetek „Zpomalovací retardér Pron“, a to na základě
provedené inventarizace za rok 2020.
- schválila podání žádosti Úřadu městyse
o povolení pokácení břízy, který se na-

-

-

-

chází na pozemku parc.č. 625/1 před domem č.p. 106, resp. před budovou ÚM
smlouvu o dílo na dodání workoutového hřiště mezi Městysem Moravská
Nová Ves a Playwork, s.r.o., Pražákova
1008/69, 639 00 Brno. Cena dodání
a montáže workoutové sestavy činí
622.764,- bez DPH.
smlouvu o dílo na dodání a montáž
mobiliáře na workoutové hřiště (sedáky a lavice) mezi Městysem Moravská
Nová Ves a Antonínem Přibilem, Dolní
592, Moravská Nová Ves . Cena dodání
a montáže činí 15922,- Kč vč. DPH
smlouvu o dílo na výsadbu dřevin na
workoutové hřiště mezi Městysem Moravská Nová Ves a Jakubem Martinem,
U Zbrojnice 559, Hrušky. Cena výsadby
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-

činí 59222,- Kč.
zadání zakázky na výměnu hromosvodu panu Miroslavu Ficovi, U Sokolovny
883, Moravská Nová Ves za cenu 249
239,- Kč bez DPH.
zadání zakázky na opravu podlah dvou
učeben společnosti Podlahářství Podluží s.r.o., se sídlem Sovadinova 436/8,
Břeclav za cenu 234 242,- Kč.

Rada městyse doporučuje
zastupitelstvu městyse:
- zrušit své usnesení č. 11/9/2016.
Rada městyse vzala na vědomí:
- žádost a stížnost ohledně majetkoprávního dořešení pozemku parc. č. 649/1
a 649/2.

www.mnves.cz
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47. schůze rady, 3.5.2021
Rada městyse schválila:
- smlouvu o zřízení věcného břemene
č. HO-014330066710/002 mezi Městysem Moravská Nová Ves a E.ON Česká
republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6,
České Budějovice 370 01. Předmětem
smlouvy je umístění distribuční soustavy – kabel NN - parc. č. 291/4, stavba
„Mor.N.Ves,Hlavní,úprava NN,Víšek“. Náhrada za zřízení VB činí 1000,- Kč.
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO001030066007/002 mezi Městysem
Moravská Nová Ves a EG.D a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno. Předmětem
smlouvy je umístění distribuční soustavy
– kabelové vedení NN na parc. č. 1543/1,
stavba „Mor.N.Ves,příp.NN,Polach“. Náhrada za zřízení VB činí 1000,- Kč.
- účetní uzávěrku za rok 2020 příspěvkové organizaci Základní škola Moravská
Nová Ves, a to dle přiložené rozvahy ke
dni 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty ke
dni 31.12.2020 a přílohy k 31.12.2020.
- Základní škole Moravská Nová Ves
ponechání zisku za rok 2020 ve výši
238.579,71 Kč a přidělení hospodářského výsledku do rezervního fondu ve výši
238.579,71 Kč.
- příspěvkové organizaci Služby Moravská
Nová Ves hospodářský výsledek za rok
2020 se ziskem 670.771,47 Kč a přidělení
hospodářského výsledku za rok 2020 ve
výši 670.771,47 Kč do rezervního fondu.
- účetní uzávěrku za rok 2020 příspěvkové organizaci Služby Moravská Nová
Ves, a to dle přiložené rozvahy ke dni
31.12.2020, výkazu zisku a ztráty ke dni
31.12.2020 a přílohy k 31.12.2020.
- dohodu o zániku předkupního práva
k pozemku parc.č. 1717/183 a 1717/144
v k.ú. Moravská Nová Ves pro městys
jako oprávněný z předkupního práva,
neboť stavba na předmětném pozemku
získala pravomocný souhlas s užíváním.
- dohodu o zániku předkupního práva
k pozemkům parc.č. 1717/156 v k.ú. Moravská Nová Ves pro městys jako oprávněný z předkupního práva, neboť stavba
na předmětném pozemku získala pravomocný souhlas s užíváním.
- dohodu o ukončení nájmu bytu v budově úřadu městyse, Náměstí Republiky
107. Nájem končí dne 30.4.2021.
- prohlášení hrobu č. 166 – Ing. Jiří Tomášek, Brno – čestným hrobem.
- přerušení provozu mateřské školy
a školní jídelny v období hlavních prázdnin, a to od pondělí 2. srpna do úterý
31. srpna 2021. V případě konání hodů

-

-

-

-

-

-

-

schválila uzavření mateřské školy a školní jídelny v pondělí 26.7.2021.
finanční příspěvek spolku Linka bezpečí,
Ústavní 95, Praha 8 ve výši 10.000,- Kč.
zadávací projektovou dokumentaci na
realizaci akce ZŠ Moravská Nová Ves,
rekonstrukce původní budovy a seznam oslovených společností: STAVIKA
s.r.o., IČ:49432991, se sídlem J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav; RENOVA
stavební a obchodní společnost s.r.o.,
IČ:46992707, se sídlem Polní 4057/27,
695 01 Hodonín; Hrušecká stavební spol.
s r.o., IČ:25585142 U Zbrojnice 588, 691
56 Hrušky; STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.,
IČ: 26285363, Měšťanská 3992/109,
Hodonín; F&K&B, a.s. – stavební, projekční a obchodní společnost, IČO: 26
23 60 61; se sídlem Na Valtické 756/89,
691 41 Břeclav 4; JS – abacus s.r.o., IČO:
26288591, se sídlem Hustopeče, Havlíčkova 613/32, PSČ 69317
smlouvu o příkazu č. 10/21 mezi Městysem Moravská Nová Ves a PMCS, s.r.o.,
Lanžhotská 3448/2, Břeclav (příkazník)
týkající se administrace výběrového řízení na dodavatele. Odměna činí 59895
Kč vč. DPH.
personální obsazení komise pro hodnocení nabídek
nabídku na zpracování realizační projektové dokumentace na Rekonstrukci
stokové sítě Moravská Nová Ves od firmy
DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno
ve výši 177.870,- Kč.
příkazní smlouvu č. 962/2021 – P mezi
Městysem Moravská Nová Ves a Jančálek s.r.o., U Tržiště 22, 690 02 Břeclav (příkazník) na organizace zadávacího řízení
na veřejnou zakázku „Rekonstrukce stokové sítě Moravská Nová Ves stoka AB-21-1“. Odměna činí 30.250,- Kč vč. DPH.
příkazní smlouvu č. 961/2021 – P mezi
Městysem Moravská Nová Ves a Jančálek s.r.o., U Tržiště 22, 690 02 Břeclav (příkazník) na organizace zadávacího řízení
na veřejnou zakázku „Rekonstrukce stokové sítě Moravská Nová Ves stoka AG“.
Odměna činí 54.450,- Kč vč. DPH.
smlouvu o zabezpečení inženýrské a poradenské činnosti při přípravě stavby
„Intenzifikace ČOV Moravská Nová Ves“
č. 958/2021 – DP mezi Městysem Moravská Nová Ves a Jančálek s.r.o., U Tržiště
22, 690 02 Břeclav (zhotovitel) na vypracování žádosti o dotaci. Odměna činí
121.000,- Kč vč. DPH.
smlouvu o zabezpečení inženýrské a poradenské činnosti při přípravě stavby
„Rekonstrukce stokové sítě Moravská
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Nová Ves“ č. 958/2021 – DP mezi Městysem Moravská Nová Ves a Jančálek s.r.o.,
U Tržiště 22, 690 02 Břeclav (zhotovitel)
na vypracování žádosti o dotaci. Odměna činí 121.000,- Kč vč. DPH.
smlouvu o poskytování služeb projektového řízení mezi Městyse Moravská
Nová Ves a Poradíme Vám s.r.o., Lipová
874, Dolní Bojanovice (poskytovatel).
Předmětem smlouvy je zajištění činnosti
projektového řízení s realizací projektu
s názvem „Posílení strategického řízení
v městyse Moravská Nová Ves“. Odměna
činí 640, Kč/hod, maximálně v rozsahu
125 hodin, tj. 80.000,- Kč vč. DPH.
příkazní smlouvu mezi Městysem Moravská Nová Ves a Poradíme Vám s.r.o.,
Lipová 874, Dolní Bojanovice (poskytovatel). Předmětem smlouvy je zajištění
kompletní realizace zadávacího řízení
při realizace projektu „Posílení strategického řízení v městyse Moravská Nová
Ves“. Odměna činí 30.000,- Kč vč. DPH.
dodatek č. 2 smlouvy o poskytování odborné poradenské a konzultační činnosti
č. 14/2016 mezi Dotea Consulting s.r.o.,
Jabloňová 239/6, Vyškov (dodavatel)
a Městysem Moravská Nová. Předmětem
dodatku je zpracování 5 monitorovacích
zpráv v době udržitelnosti projektu pro
projekt „Rekonstrukce základní školy“
v rámci IROP. Odměna činí 40.000 Kč bez
DPH.
přesun pomníku, který se nachází na
pozemku p.č. 3814/1 na pozemek dráhy
p.č. 710/3 v obvodu železniční stanice
Moravská Nová Ves.
smlouvu o dílo na přístavbu budovy mateřské školy mezi společností VLLNNA
s.r.o., Oddechová 390, 155 31 Praha 5 jakožto zhotovitelem, a městysem jakožto
objednatelem. Předmětem smlouvy je
vytvoření PD, výkon inženýrské činnosti
a autorského dozoru.
smlouvu o užití veřejného prostranství
mezi panem Slávkem Navrátilem, Letní
487, Mutěnice jako uživatelem a městysem, kdy předmětem smlouvy je užití
pozemku parc.č. 1788 - sokolského hřiště - na hody, za účelem umístění atrakcí
– kolotočů.

Rada městyse vzala na vědomí:
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 městyse Moravská
Nová Ves. Která se uskutečnila ve dnech
19 -22. října 2020 a 7 – 8. dubna 2021.
Rada městyse doporučila zastupitelstvu
městyse:

www.mnves.cz
-

Schválit smlouvu o bezúplatném nabytí pozemků parc. č. 1773/2, 1773/3,
1773/4, 1773/5, 1773/6 v k.ú. Moravská
Nová Ves a s tím související darovací

ZPRAVODAJ Moravská Nová Ves

-

smlouvu mezi Městysem Moravská Nová
Ves (obdarovaný) a Jihomoravským krajem (dárce).
Schválit cenu stočného od 1.7.2021 na

-

30,- Kč + DPH.
uvolnit finanční prostředky na příspěvek
spolku Linka bezpečí, Ústavní 95, Praha
8 ve výši 10.000,- Kč.

48. schůze rady, 31.5.2021
Rada městyse schválila:
- smlouvu mezi Městysem Moravská Nová
Ves (objednatel) a Spolkem vojenské historie Valtice z.s., Hlohovec, Dědina 327,
691 43 (zhotovitel). Předmětem smlouvy
je archivní a historický výzkum fotografických a písemných materiálů o účasti rodáků městyse Moravská Nová Ves
v československých legiích v letech 1914
– 1920 a příprava pro jejich knižní zpracování do publikace (Ne)zapomenutelní
legionářští „bráškové“, díl NOVOVESKO –
„Hrušky, Moravská Nová Ves, Týnec). Cena
díla činí 45.200,- Kč.
- smlouvu mezi Městysem Moravská Nová
Ves (příkazce) a Modrý projekt s.r.o., Slovácká 3223/83, Břeclav (příkazník). Předmětem smlouvy je inženýrská činnost
v rámci územního a stavebního řízení, zajištění výběrového řízení na dodavatele
stavby, technický dozor, zajištění kolaudace k akci Bezbariérové trasy Moravskou
Novou Vsí – trasa 4. Celková cena vč. DPH
činí 248.050,- Kč.
- záměr prodeje části pozemku č.parc.
1717/95 o výměře 18 m2.
- smlouvu o zániku předkupního práva

-

-

-

-

k pozemku parc.č. 1717/177, 1717/178,
1717/160 v k.ú. Moravská Nová Ves pro
městys jako oprávněný z předkupního
práva, neboť stavba na předmětném pozemku stavebníků získala pravomocný
souhlas s užíváním.
záměr prodeje části pozemku parc. č.
64/1 o výměře 120m2.
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO-001030066008/001
mezi Městysem Moravská Nová Ves
a EG.D a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno.
Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy na parc. č. 2103/1, stavba
„Mor.N.Ves,, Na Výsluní, příp. NN, Hauserová“. Náhrada za zřízení VB činí 1200,- Kč.
nabídku na tvorbu a provozování webových stránek městyse společnosti Daniel
Kovář, Mlýnské nábřeží 35a, Brno 614 00
(ORIGINE.CZ).
účetní uzávěrku za rok 2020 příspěvkové organizaci Mateřská škola Moravská
Nová Ves, a to dle přiložené rozvahy ke
dni 31.12.2020, výkazu zisku a ztráty ke
dni 31.12.2020 a přílohy k 31.12.2020.
Mateřské škole Moravská Nová Ves ponechání zisku za rok 2020 ve výši 186.266,83

-

Kč a přidělení hospodářského výsledku do
rezervního fondu ve výši 186.266,83 Kč.
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17
v Domě s pečovatelskou službou.

Rada městyse vzala na vědomí:
- výzvu katastrálního úřadu k doložení dokladů ke stavbám na pozemcích parc.č.
649/2, 1065/37, 1065/54, 1163, vše v k.ú.
Moravská Nová Ves.
- oznámení spolku Sboru dobrovolných
hasičů o konání veřejnosti přístupné
akce – Dětská burza ve dnech 26 –
27.5.2021
- návrh smlouvy o zřízení veřejného místa
zpětného odběru elektrozařízení mezi
společností REMA Systém a.s., Budějovická 1667/64, Praha 4 a Městysem Mor.
Nová Ves.
Rada městyse neschválila:
- záměr prodeje části pozemku parc. č. 209
Rada městyse vydává stanovisko:
- že trvá na rekonstrukci silnice III/05526
Mor. Nová Ves – Kopčany před převodem
vlastnictví na Lesy ČR.

Základní škola
9. třída 2021
3. září 2012 jsme poprvé usedli do
školních lavic. Pamatuju si to, jako by
to bylo včera. A najednou uběhlo devět
let a nám zbývá poslední měsíc na základce, než se rozejdeme vstříc našim
velkým snům a cílům. Už jen vzpomínáme na nesmrtelné zážitky a skvělá léta
našeho dětství. Nastoupili jsme natěšení a plní očekávání do dvou prvních
tříd. I přes to jsme se všichni znali a kamarádili spolu už od školky. Zažili jsme
první testy i první výlety. Na školu v přírodě jen tak někdo z nás nezapomene.
 Každý rok jsme byli o něco chytřejší,
vyšší a „krásnější“. 
Během těch několika let od nás pár
lidí odešlo a pár lidí přišlo a ze dvou pátých tříd stala jedna šestá. Ten skvělý kolektiv se rozpadl a vznikly nové skupiny.

Byly první větší hádky, ale dokázali jsme
je rychle překonat. A s naším třídním panem učitelem Navrátilem byla vždycky
sranda. 
Lyžák v 7.třídě byl jednou z nejlepších akcí, ze které v nás zůstane spousta nezapomenutelných chvil… ale co je
na lyžáku, zůstává na lyžáku. My jsme
si ho mohli užít dokonce dvakrát, ale
když jsme se z Červenohorského sedla
v březnu 2020 vrátili, už jsme v pondělí
nemohli do školy! Zůstali jsme zavření
doma za černými obrazovkami počítačů
a tabletů. Kvůli koronaviru nás distanční
výuka izolovala doma rok a půl. Nemohli
jsme jet na plánovaný pobyt do Londýna
a tradiční deváťáckou exkurzi Prahy, ale
co je nejsmutnější, neměli jsme školní
ples. 
- 11 -

Jako malí jsme si vždycky přáli deset
měsíců prázdnin a dva měsíce školy. To
se nám teď vlastně trochu vyplnilo, ale
věřte mi, že nás to zakrátko přestalo bavit. Proto jsme rádi, že se zase můžeme
setkávat ve škole!  Teď už máme za sebou přijímačky a vyřešené přijetí na středí školy a učební obory, proto si užíváme
společné poslední chvíle.
Ne vždy to byla procházka růžovým
sadem, někdy jsme museli přelézat hory,
prodírat se trním a bořit zdi, ale vyplatilo
se to. Děkujeme všem, kteří v průběhu
těch devíti let stáli při nás! Teď stojíme
na konci skvělého období života a vstupujeme do dalšího, pravděpodobně zase
o něco těžšího. Už je jen na nás, jakou
nohou do něj vykročíme…
M.P., 9.třída
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A tady je pár vzpomínek, vzkazů, hlášek a doporučení našich „mazáků“ – deváťáků….. a pár navíc od učitelů!
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Před devíti lety v první třídě...

A jak to uteklo...současní deváťáci
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Děváťáci se návštěvou Prahy pomalu loučí se základní školní docházkou...
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Deváťáci v Praze 2021
O tom, že je v Praze blaze, se naše
třída přesvědčila v termínu od 16.6 do
18.6. Bohužel jsme kvůli „koroně“ nemohli jet na začátku devítky, jak se klasicky jezdívá, o to víc jsme rádi, že nám
to vyšlo alespoň nyní. Sice bylo větší
horko, zato zde nebylo moc lidí a nemuseli jsme se tlačit mezi davy turistů.
Ve středu brzo ráno jsme se sešli
s panem učitelem a paní zástupkyní
na nádraží a vlakem jsme se vydali na
dlouhou cestu směr Praha. Z hlavního
nádraží jsme se přesunuli metrem na
Pankrác, odkud jsme okolo V TOWER
došli až na naši ubytovnu, která byla
poměrně pěkná a moderně zařízená. Po
krátkém odpočinku jsme se znovu metrem vydali do města, tentokrát na starobylý Vyšehrad. Odtud jsme měli výhled
na Prahu, viděli pověstné místo, odkud
skočil Šemík s Horymírem, nakoukli do

kostela sv. Petra a Pavla a navštívili hřbitov se slavnými osobnostmi. Prošli jsme
se i po mediálně známé Náplavce.
Po cestě na Václavské náměstí jsme
viděli zajímavý Tančící dům a naše slavné
Národní divadlo. Pod ikonickým pomníkem sv. Václava jsme znovu nastoupili
do metra a dorazili k Žižkovskému vysílači. Když jsme si chvíli odpočinuli, udělali
jsme si zastávku na Černém mostě, kde
jsme pozorovali západ slunce.
Ve čtvrtek jsme navštívili majestátní Pražský hrad a kromě nádherné katedrály i spoustu dalších kostelů. Nerudovou ulicí jsme prošli k prázdnému
(!) Karlovu mostu. Byla to pohoda – do
nikoho jsme nevráželi a krásně jsme si
vychutnali kouzlo tohoto místa. Na Staroměstském náměstí jsme počkali, než
zazvoní orloj (opět bez tlačenice). Lanovkou jsme vyjeli na Petřín, kde jsme

vyšplhali na známou rozhlednu, která
vážně vypadá jako „Eifelovka“, a prošli
se smíchem skleněným bludištěm. Celý
den jsme zakončili v nákupním centu,
protože zásoby už se nám povážlivě
ztenčily.
V pátek jsme si zakorzovali Pařížskou
ulicí, nejdražší ulicí v Praze, až do Starého města, kde jsme navštívili několik
synagog a židovský hřbitov. Na Václaváku jsme měli poslední rozchod, užili
jsme si poslední rychlou jízdu metrem
a s naším hlavním městem jsme se museli rozloučit. Na hlavním nádraží jsme
nasedli na vlak směr Břeclav a dojeli až
domů, kde nás čekalo nepříjemné horko, mnohem větší než v Praze. Všichni
jsme v pořádku dorazili, snad jsme nic
nezapomněli.
Moc jsme si tuhle přesunutou exkurzi užili.

Staré věci mají své kouzlo
Jaké by bylo dívat se na svět „očima“ nějakého starodávného
předmětu, si vyzkoušeli v hodině češtiny naši páťáci.
Můj příběh
Vznikl jsem díky malíři, který mne namaloval olejovými
barvami na bílé plátno. Malíři se líbila krajina v okolí Mikulova,
a tak mne namaloval. Dlouho jsem visel u malíře v jeho ateliéru,
kde se mi líbilo, protože můj výhled byl na Svatý kopeček.
Jednou v létě přijeli turisté a vybrali si jako vzpomínku na
Mikulov mě. Cestoval jsem autem několik hodin. Ocitl jsem se
v holandské rodině, kde všichni mluvili pro mne neznámým jazykem. Pověsili mne na zeď, odkud mám také krásný výhled: na
větrný mlýn a na pole s tulipány. V častém dešti vzpomínám na
Mikulov.
Alex Příkazský
Obrázek lučních květů
Jsem staršího věku. Nevím, jak moc starého, ale podle nánosu prachu ležím na půdě více jak stoletého domu už velmi dlouho. Autorka, která mě malovala, byla malá holka s úsměvem na
tváři a výtvarným nadáním, které jí mohli i někteří zkušení malíři
závidět.
Vzpomínám si na krásný letní den, slunce svítilo, všude voněly květiny a můj základ ještě zcela prázdný dívčiny ruce postavily
do malířského stojanu. Pár hodin nato jsem byl hotov, zářil všemi barvami a připomínal rozkvetlou louku plnou kopretin a lučního kvítí. V mém dolním rohu bylo uvedeno J.B. 1916.
Byl jsem na svou autorku pyšný. Nechala mě na utajeném
místě na půdě – nejspíše proto, že jsem měl být překvapením
pro její maminku k narozeninám. V té době se velmi těžko žilo.
V té době se velmi těžko žilo, zuřila válka a nikdo nevěděl, co
bude zítra. A tak si mě moje autorka na půdě už nikdy nevyzvedla.

Dům chátral a já jsem upadl v zapomnění. Nedávno koupil
dům člověk, který se rozhodl dát ho do pořádku. Když mě na
půdě objevil, byl překvapen mojí krásou. Snažil se vypátrat, kdo
obrázek maloval. Kronikář mu prozradil, že v domě bydlela rodina Bláhova a měli dceru Josefu.
I po těch letech mi našli místo a zdobím chodbu starého
domu.
Michaela Nežádalová
Ahoj, já jsem glóbus. Když mě vyrobili, tak mě dali do krabice, ve které byla velká tma. Jednou tu krabici otevřel malý kluk
a od té doby jsme kamarádi. Často si se mnou hrál. Ukazoval si
na mně různé státy a vypravoval mi o nich dobrodružné příběhy. Ty příběhy se mi tak moc líbily, že jsem se chtěl do těch
zemí taky podívat.
Z mého kamaráda se stal cestovatel a se mnou si přestal hrát.
Byl jsem sám, byla to nuda a byl jsem smutný. Ale jednou se můj
kamarád vrátil a vzal mě s sebou do jedné daleké země, kde to
bylo úplně jiné, než jsem znal: rostly tam palmy, jezdila tam jiná
auta, bylo tam horko. Byl jsem rád, že to můžu zažít a že je můj
kamarád se mnou.
Kryštof Konečný
Jsem krásná vyřezávaná polička. Pocházím asi z roku 1913.
Tenkrát mě vyřezal jeden muž, který mě daroval své manželce, než
narukoval na frontu do první světové války. Muž se již domů nevrátil, ale já jsem zůstávala pověšená na zdi z generace na generaci. Jen nátěr se mi měnil: jednou jsem byla modrá, podruhé zelená.
Potom se baráček prodal, ale mě si vzala pravnučka toho
řezbáře a já jsem dostala nový kabátek. Jsem celá bílá a mám
krásné kovové věšáčky. Visím teď na čestném místě a jsem moc
šťastná. Doufám, že budu ještě dlouho součástí jejího domova.
Radek Krejčí
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Mateřská škola
Pavouk ze školní jídelny
V úterý 25.5.2021 se ve školní jídelně našel velký tropický pavouk mezi
banány, které byly rozdány po obědě
dětem. Zásilka pocházela z Pobřeží slonoviny a celkem vyděsil nejen kuchařky, ale také se zpráva roznesla po vesnici. Někteří ovoce zahodili ve strachu
ze zdravotních problémů. Bylo to zcela zbytečné. Pavouka jsem si vzala ve
sklenici domů a nakontaktovala jednak
předsedu České arachnologické společnosti pana Milana Řezáče a následně
také pana Stanislava Macíka, cestovatele a chovatele pavouků, člena také této
společnosti, aby mi pomohli s determinací pavouka a dalšími informacemi
o něm. V neděli si pavouka u nás doma
s díky převzal.
Tady je odborné vysvětlení:
Jedná se o dospělou samičku - maloočku s vědeckým názvem Heteropoda venatoria (maloočka lovecká). Maloočky spadají do rodu Heteropoda,
čeledi Sparassidae.
Zástupci této čeledi se vyskytují té-

měř na všech kontinentech subtropického a tropického pásma. Nález mezi
exotickým ovocem není nic vyjímečného. Občas se s dováženými produkty
z exotických zemí tyto druhy objevují.
Čeleď Sparasidae je poměrně bohatě zastoupená. Dokonce i u nás se
vyskytuje jeden zástupce této čeledi
- maloočka smaragdová (Micrommata
virescens).
Jedná se o pavouky, kteří nedisponují silným toxinem, svou kořist udolají
díky své rychlosti a velikosti.
Proto není na místě žádná panika,
i když chápu, že setkání s touto pavoučí krasavicí nemusí být pokaždé milým
překvapením. Pro nás arachnology je to
vždy milé zpestření a další důkaz schopnosti se šířit kosmopolitně. Nicméně,
právě tito kosmopolitní a synantropní
druhy vyhledávají společnost člověka
záměrně. Všichni pavouci jsou dravci
a loví živou potravu v podobě nejrozmanitějšího hmyzu a kde budou mít
tolik přiležitosti vydatné hostiny, než
ve společnosti člověka a jeho produktů

a odpadků ( velký hmyz – švábi….).
Doufám, že jsem alespoň z části přispěl k objasnění nálezu a druhu a ještě
jednou děkuji za zachování pavoučí
krásky, neškodný pavoučí druh.
S pozdravem Stanislav Macík, kurator
zoologie a arachnologie
CAS - Česká Arachnologická Společnost
Mg
gr.
r Karla
Kar
arla
la A
m ro
mb
rožo
žová
v
vá
Mgr.
Ambrožová

Jarní akce v MŠ
V polovině dubna naše školka opět ožila dětským brebentěním a smíchem, když do školky mohly nastoupit děti, které plní
povinné předškolní vzdělávání. Všechny děti ale musely 2x týdně absolvovat antigenní test, a tak byl personál MŠ řádně proškolen a z paní učitelek, asistentek, uklízeček a účetní se stali odborníci na testování. Poděkování patří všem zaměstnancům MŠ
za pracovní nasazení, rodičům za trpělivost a vstřícnost a hlavně
dětem, které byly moc statečné.
DEN ZEMĚ
Po znovu otevření mateřské školy nás čekala každoroční
oslava Dne Země, proto se celý týden odehrával v duchu tohoto svátku. Paní učitelky si s dětmi povídaly, co pro nás naše planeta znamená, jak ji chránit, tvořily, malovaly apod. Celý týden
vyvrcholil ve čtvrtek 22. 4. 2021, kdy byly na zahradě připraveny tematické stanoviště, kde se děti seznamovaly s hlínou, proč
je pro nás důležitá, kteří tvorové v zemi žijí a jak jí prospívají.
Své vědomosti a zkušenosti dětem předala i poslankyně Parlamentu České republiky Ing. Jana Krutáková, která naši školku navštívila. Děti její povídání velmi zaujalo a kladly zajímavé
dotazy, na které jim trpělivě odpovídala. Paní poslankyně nám
přivezla dárek v podobě substrátu, který jsme využili pří sázení
vinné révy. Tyto sazenice nám věnovala jako sponzorský dar
a odborně vysadila na školní zahradě Ing. Iva Fic Tomanová, za
což jí moc děkujeme.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
V následujícím týdnu nás 30. dubna čekalo tradiční pálení
čarodějnic. Pro veřejnost to byla další z akcí, která se ze známých
důvodů nemohla konat. Ale v naší mateřské škole jsme si naštěstí mohli náš každoroční slet čarodějnic a čarodějů užít, i když byl
trochu jiný, protože jsme tento den prožili pouze s předškoláky
a dětmi ze třídy pro vybrané profese. I tak si paní učitelky daly
na přípravě celého dne záležet, pro děti bylo přichystáno na
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zahradě spoustu překvapení. Na úvod je přivítaly vedoucí čarodějnice, vyzkoušely malé čarodějnice a čaroděje ze znalosti zaklínadel. Po zamotaných cestičkách pak překonaly žabí zátoku,
prošly začarovaným bludištěm, na koštěti zvládly ostré zatáčky.
V pavoučím doupěti číhal pavouk Aragog, jehož sítě musely děti
opatrně překonat, aniž by ho probudily. A při zdolávání tajemné
jeskyně, která byla plná netopýrů, hadů a brouků, děti prokázaly opravdu velkou odvahu. Za
všechny zvládnuté úkoly pak čekala malé čarodějky a čaroděje sladká odměna.

ztratil královský poklad, a tak se jej vydali udatní princové hledat. Důkladně prohledali celou zahradu a ztracený poklad našli,
i když byl velmi dobře ukrytý. Poklad se spravedlivě rozdělil mezi
všechny děti, a tak se mohly radovat z hezké kšiltovky a vyškrabávacích obrázků. Děti si svůj svátek opravdu užily.
Kristýna Hurbanová

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ A ZOO
Po více než roce jsme 17. května vyjeli
s předškoláky na výlet. V Hustopečích na nás
čekalo dětské dopravní hřiště. Již cesta autobusem byla pro děti po tak dlouhé době zážitkem, i když jsme museli dodržet vládní nařízení
a děti i paní učitelky musely mít v autobusu
nasazené roušky. Děti si nejdříve zopakovaly
dopravní značky a správné chování na silnici.
Pak už na děti čekala jízda na kole. Na dětském
dopravním hřišti si vyzkoušely řešení situací,
které mohou nastat v ostrém silničním provozu, získávají tak dovednosti, které uplatní jako
účastníci silničního provozu. Celé dopoledne si
děti užily a jako dárek dostaly reflexní přívěsek
a náramek.
V pátek 28. května zase vyrazily na výlet
i mladší děti, a to do zoologické zahrady v Hodoníně. Počasí se dětem a paní učitelkám povedlo, prohlédli si zvířata ve výbězích, posilnily
se svačinkou. Dopoledne uteklo jako voda a už
byl čas na návrat do školky.
DEN DĚTÍ
V úterý 1. června se školka proměnila
v království plné krásných princezen, statečných princů a rytířů. Na zahradě si všichni užili
spoustu zábavy při jízdě na koni, galantní princové převedli princezny přes úzké trámy, hledali princezniny poztrácené korálky, v zámeckém rybníčku lovili zlatou rybku. Na písničky
z pohádek si děti zatančily královský tanec.
Mezitím královský posel přinesl zprávu, že se

NEJDRAŽŠÍ DAR
Na podporu kampaně statutárního
města Brna „DARUJME KREV PRO BRNO“
proběhla literárně výtvarná soutěž, určená žákům základních a studentům středních škol s názvem „Darování krve očima
dětí a mládeže“. Záštitu nad ní přijala primátorka statutárního města Brna JUDr.
Markéta Vaňková.
Soutěžní žákovské a studentské práce, i mnoho dalšího, můžete zhlédnout
na výstavě věnované bezpříspěvkovému
dárcovství krve, která bude probíhat od 1.

6. 2021 v Urban Centru na Staré radnici,
Mečová 5 v Brně. V rámci zahájení této výstavy proběhlo vyhlášení vítězných prací
a jejich autorům byly z rukou Mgr. Petra
Hladíka, 1. náměstka primátorky města
Brna, předány ceny a dárky od partnerů
soutěže.
V literárním oboru, kategorie A3
(střední odborné školy) získal 1.místo Ondřej Tichý z Moravské Nové Vsi. I vy si zde
můžete přečíst jeho úspěšnou povídku…
Dvacetiletý Tomáš šílenou rychlostí
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uhání po dálnici. Před týdnem si koupil
svou první motorku značky Kawasaki
a teď na ní jede svou první dlouhou jízdu
do Olomouce. Chce se tam setkat se svými kamarády a také se pochlubit. Tenhle
stroj mu asi budou všichni závidět! Po
cestě se ještě musí stavit nakoupit pivo
a nějaké jídlo, jak svým kamarádům slíbil.
Po hodinové cestě zastavuje u obchoďáku v Prostějově. Musí dodržet svůj
slib daný kamarádům. Za deset minut má
nakoupeno a zase vyráží na cestu. Strašně
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se těší. Zvláště na to, co na jeho motorku
řeknou kamarádi.
Tomáš ve svém silném motorkářském
obleku ani nezaznamenává, že začíná pršet. Chrání mu celé tělo a hlavu mu kryje
přilba. Výhled z ní se mu nemlží. Ve chvíli,
kdy si všímá změny počasí, probíhá venku průtrž mračen. Déšť silně bičuje silnici
i vozidla na ní. Do toho všeho padá mlha.
To je hrůza! myslí si Tomáš. Však za
chvíli vjedu do tunelu. Tam se schovám.
Po chvíli jízdy se před ním skutečně objevuje vjezd do tunelu. Zdá se mu, že venku prší čím dál tím víc. Oblek už má celý
promočený. Už ať je uvnitř, lépe řečeno,
u svých přátel v Olomouci!
Právě jede za pomalou dodávkou.
Od kol jí stříká voda až na něj. Teď nebo
nikdy! probleskuje mu hlavou. Sebejistě
přejíždí do druhého pruhu. Zapomněl se
však ohlédnout. Řidič náklaďáku, který se
rozhodl udělat totéž co Tomáš, zděšeně
dupe na brzdu. Jeho těžké vozidlo se však
klouže po mokré silnici dál. Muž vykřikuje
a zakrývá si oči.
Tomáš cítí strašný náraz do zadní části
motorky. Přidává plyn, když tu najednou
padá na zem. Vykřikuje bolestí. Chce si
stoupnout, ale uvědomuje si že jede po
břiše dál. Vidí, jak ostatní řidiči zděšeně
zastavují, slyší zvuky bouračky a sleduje,
jak se nezastavitelně blíží k zadní nápravě
dalšího náklaďáku. Ten však najednou jakoby narazil. Plachta přikrývající nákladní
prostor se trhá a něco vypadává ven. Tomáš už vjel hlavou pod nápravu, když náhle cítí ostrou bolest v pravé noze. Cítí, že
mu z ní něco teče. Krev! Teče mu krev! Cítí,
jak ho někdo vytahuje zpod náklaďáku na
silnici, vidí vystrašeného muže, který mu
sundává přílbu a potom ztrácí vědomí.
První věc, které si všímá, když procitá,
je, že se pohybuje. Probouzí se připoutaný na lůžku. Vedle něj stojí žena v bílém
plášti. Jede v sanitce! Když žena zazname-

nává, že se probudil, pokládá mu ruku na
rameno a konejší ho: „Neboj se, jen klid!
Klid! Ty jsi Tomáš, že?“ Mladík přikyvuje.
V obličeji se mu zračí bolest. „Strašně mě
bolí hlava a je mi špatně!“ „Za chvíli budeme v nemocnici“ „Co...se stalo?“ „To ti
vysvětlím později.“ Ženin hlas Tomáše konejší. Zavírá oči a nadechuje se.
Zanedlouho se Tomáš ocitá v lékařském sále. Stojí tam i jeho rodiče, mladší
bratr a nejbližší příbuzní. Jeho máma se
na něj dívá očima červenýma od pláče.
Táta nedává najevo žádné pocity, ale do
zpěvu mu není. Dívají se, jak Tomáše uvádějí do umělého spánku. Když už Tomáš
pravidelně oddechuje na lůžku, přichází
lékař k jeho rodičům. „Vašeho syna srazilo nákladní auto, když před něj nečekaně
najel. Většinu pádu zbrzdil jeho oblek, vyvázl jen s lehce naraženou rukou. Potom
narazil hlavou do zadní nápravy jiného
nákladního auta. Většinu rány vstřebala
přilba, ale nedokážu říct, jaký dopad to
mělo na hlavu celkově. A teď to nejhorší,“ lékař se nadechuje. Tomášova matka
začíná znovu plakat. „Nákladní auto, pod
které zajel až po pás, narazilo do osobního auta před ním. Plachta přikrývající
nákladní prostor se roztrhla a ven vypadl
těžký kus železa. Ten mu spadl na nohu
a přesekl mu tepnu. Ztratil velké množství krve.“ V jednu chvíli, kdy sestra odkrývá plachtu z Tomášovy nohy, vidí jeho
otec synovu rozdrcenou holeň i s lýtkem.
Matka si toho také všímá. V očích se jí zračí strach.
Potom přichází k němu a chytá ho za
ruku. Po tvářích jí stékají slzy. Stejně tak
i Tomášově babičce. „Synku můj, prosím
tě, uzdrav se!“ Přístup jeho mámy dojímá i sestřičku. Ta si také pokládá ruku na
ústa. „Jeho kamarádům už jsme volali. Ví
o tom.“ oznamuje lékař. „Půjdeme.“ rozhoduje Tomášův otec. Poté všichni odcházejí. Zůstávají jen lékař a sestra.

„Pane doktore, na krevním oddělení
mi řekli, že nemáme dostatek krve!“ oznamuje náhle setra. „Jak je to možné?!“ chytá se lékař za hlavu. „Ať se podívají znovu.
To nemůže být pravda!“ „Ano, Řeknu jim
to.“ Sestřička odbíhá. Lékař dělá vyšetření
mozku. Za hodnou chvíli přibíhá vyděšená sestřička znovu. „Vážně tam nic není!“
„Tak prosím zavolejte jeho rodičům!“
„Dobře.“
Vyšetření mozku ukázalo, že Tomášův
mozek je v pořádku. Lékař si úlevně oddechuje. Jeho pravou naraženou ruku
vkládá do dlahy. Nohu mu dává do sádry.
Ta se bude hojit dlouho. Za nějakou dobu
znovu přichází sestra. „Zvedl to jeho otec.
Prý je ochotný darovat krev. Má stejnou
krevní skupinu.“ „To je naděje!“ vykřikuje
nadšeně lékař. „Ať se na krevním oddělení
připraví!“ Sestra přikyvuje a odbíhá.
Když přichází Tomášův tatínek, je už
všechno připraveno. Během deseti minut mají dostatek krve i pro dva Tomáše.
„Můžu se na něj prosím potom podívat?“
ptá se lékaře. „Samozřejmě.“ Mezitím co
Tomášův otec doplňuje svou ztrátu, vstřikuje lékař Tomášovi jeho krev. Když se na
něj jde táta podívat, je už Tomáš při vědomí. Když si mladík všímá zvláštního pohledu svého otce, s úsměvem poznamenává: „Jo. Domlátil jsem si jenom pravou
stranu těla. Zvláštní.“
Táta si k němu sedá. „Víš, při té bouračce jsi ztratil dost krve. Neměli tady dostatek v záloze, proto jsem přijel darovat.“ „Ty
jsi mi dal svou krev? Dík moc! To je asi ten
nejdražší dar, který jsem kdy dostal!“ Syn
se na něj usmívá. Jeho otec mu úsměv
oplácí a odpovídá: „Asi to tak bude!“
Za hodinu opouští Tomášův otec nemocnici. Jeho syn si tam ještě nějakou
dobu pobude, ale za několik týdnů ho
pustí. Noha se také uzdraví. Spokojeně
nasedá do svého auta a odjíždí domů.
Ondřej Tichý

Odešel dobrý člověk…
RNDr. PhMr. Jiří Kolčava
Stat sua cuique dies (Vergilius).
Každému je určen jeho den.
Umírající…
Smrti se nebojím,
smrt není zlá,
smrt je jen kus
života těžkého.
(J.Wolker, 1900-1924), Těžká hodina, 1922

(*1927 – † 2021)
Když jsem byl naposled na novoveském hřbitově, zastavil jsem se, mimo jiné, i u hrobu „pana
otce“ – mlynáře Vrány. Měl jsem k němu mimořádně dobrý vztah. U hrobu se pak na chvíli zastavil starší pán, podle dialektu novovesčan, který řekl: „Tacoví ludé by neměli umírat“. Když jsem
dostal šokující zprávu o úmrtí Jiřího Kolčavy, tak
jsem si na tato slova vzpomněl. A i takoví lidé
jako byl Jiří Kolčava by opravdu neměli umírat.
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Věděl jsem, že na tom Jura v posledních letech není zdravotně
dobře, nicméně mně tato zpráva zaskočila. Předsevzal jsem si,
že se u něj při nejbližší návštěvě Moravské zastavím. Ale čas nás
oba předběhl – Stat sua dies (Vergilius) = Každému je určen jeho
den…
K lidem, kteří něco v životě dokázali a patří do historie naší
dědiny – ať již jde o novoveské rodáky anebo o ty, jež se nějakým způsobem do její historie zapsali, patří bezesporu rodina
Kolčavových.
Otec Miroslava a Jiřího Kolčavových PhMr. Karel Kolčava
(1886-1985) patřil k předním československým vojenským lékárníkům. Za první světové války se zúčastnil bojů na srbské a italské frontě. Po vzniku Československé republiky (1918) pracoval
jako vynikající odborník v celé řadě divizních vojenských lékáren. Po odchodu z armády v hodnosti majora si zažádal o míso
lékárníka v naší dědině. Lékárna byla otevřena 1. ledna 1941
v nově postaveném domě pana Josefa Šedivého č. 790. A protože dům stál a stojí vedle kostela sv. Jakuba, lékárna se jmenovala „Lékárna u sv. Jakuba“. Pan Karel Kolčava zde pracoval až do
roku 1954, kdy odešel do důchodu. Novoveští starousedlíci si na
tohoto laskavého „pána v bílém“ dobře pamatují. V roce 1955 se
i s manželkou vrátil do jejich rodiště – Zvole u Zábřehu. Zemřel
v roce 1985, manželka v roce 1993. Interiér lékárny byl převezen
do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm.
Starší syn lékárníka Kolčavy PhMr. Miroslav Kolčava (1920 –
2005) je pochován v Brně. Vysokoškolská farmaceutická studia
mohl dokončit na Karlově univerzitě v Praze až po otevření českých vysokých škol v roce 1945. Miroslav Kolčava pracoval určitou dobu v Brně, ale později byl přemístěn do Vojenské lékařské
akademie v Hradci Králové, kde pracoval jako mikrobiolog.
Mladší syn RNDr. PhMr. Jiří Kolčava (1927-2021)
Maturoval na reálném gymnáziu v Hodoníně v roce 1947.
Farmacii vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně, promoval
v roce 1951. Pokračoval v práci svého otce v novoveské lékárně.
V roce 1965 složil atestaci z ústavního lékárenství, v roce 1972
získal na Karlově univerzitě v Praze titul doktora přírodních věd
pro obor farmacie. V roce 1953 se oženil s Drahomírou Popelkovou, která pracovala jako zdravotní sestra, později jako lékárenská laborantka v místní lékárně. V roce 1954 se jim narodila
dcera Anna (po novovesky Anula). Paní Drahomíra Kolčavová
zemřela v roce 1993, pochována je na novoveském hřbitově,
stejně tak jako její manžel Jiří.

Manželé
Kolčavovi
M
ž lé K
lč
i

Dcera Jiřího a Drahomíry Kolčavových se narodila 6.9.1954
v Hodoníně. Základní školu absolvovala v Moravské Nové Vsi,
gymnázium v Břeclavi. Zdravotní střední pedagogickou školu
v Boskovicích. V rámci celoživotního vzdělávání složila na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 2004 zkoušky z logopedie a psychopedie. V současné době pracuje v mateřské škole
s autistickými dětmi v Břeclavi. Paní Anna (po provdání Kročilová) má dceru Lucii, která se narodila 11.12.1992 v Brně.
Takový je stručný vzhled do rodiny Kolčavů, lidí mimořádně
pracovitých, tolerantních – zkrátka pohodových.
Nad rozsahem činnosti a zájmů pana Jiřího Kolčavy člověk
žasne, to je práce pro několik lidských životů. Je vidět, že se Jura
Kolčava po celý život řídil latinským příslovím (sám latinu dobře
ovládal) – Age, quod agis = Co děláš, dělej pořádně. Pokusíme se
tedy alespoň o stručný přehled jeho celoživotní práce.
Mimo svoji profesní práci – lékárnictví – je bohatá i jeho
činnost publikační, přednášková i organizační. Pokud jde o činnost publikační, přispíval do odborných časopisů a periodik,
českých i zahraničních (stať Valtické špitály a nemocnice 2001,
kniha Valtice a milosrdní bratří 2011). Přednáškami se podílel
jak na krajských, tak i na celostátních sympoziích, v roce 1971
přednášel v Praze na Mezinárodním kongresu o dějinách farmacie. Nemalá je i jeho činnost organizační. Byl jedním ze zakladatelů Historické sekce při Československé farmaceutické
společnosti. Byl hlavním organizátorem Celostátního sympozia z historie farmacie a veterinární medicíny s mezinárodní
účastí. V roce 1955 byl spoluorganizátorem velkolepé výstavy
„Valtice a řád Milosrdných bratří“.
Kromě této činnosti – publikační, přednáškové a organizační, které jsme mohli jen naznačit, mel ještě celou řadu dalších
zájmů. A i zde byl vždy velmi úspěšný. Mimořádný zájem měl
o výtvarné umění, mezi našimi předními umělci měl mnoho
přátel. Byl také výborný vinař o čemž mimo jiné svědčí i řada
jeho úspěchů v podobě zlatých medailí z celostátních výstav
a dokonce i jedné zlaté z mezinárodní výstavy vín. Měl také
bohatou sbírku kaktusů, ve skleníku jich měl více jak 800. Věnoval se ale také filatelii, měl kompletní sbírky známek Itálie,
Skandinávie a cenné sbírky starých německých známek. Zajímal se i o astronomii a dokonce sestavil vlastní hvězdářský
dalekohled!
Obraz Jury Kolčavy by ale nebyl úplný, kdybychom se nezmínili o jeho působení v novoveském skautu. Po osvobození
v roce 1945 se stal jedním z jeho zakladatelů (mimochodem
u Kolčavů to bylo asi „dědičné“, Jurův starší bratr Miroslav byl
členem skautu již za první republiky) vedle Josefa Drábka,
Anny Bacsikové, Jožiny Šteflovičové, Jiřiny Kalužíkové, Jendy
Störa, Oldy Zámečníka a dalších. Jak skautské oddíly, tak jednotliví skauti měli své přezdívky (Rafani, Rychlé šípy). Pro skauty byl Jura Kolčava JEDAŘ.
Z ocenění za celoživotní práci Jury Kolčavy uvedeme alespoň dvě. K jeho životnímu jubileu se v Brně 21.12.2012 konalo na jeho počest sympozium o historii farmacie a veterinární
medicíny na téma Milosrdní bratří v dějinách zdravotnictví, farmacie a veterinární medicíny. U příležitosti jeho 85. narozenin
mu farmaceutická fakulta v Brně udělila Camelovu medaili.
Na také novovesčany můžeme být opravdu hrdí. A na závěr se znovu vracím k tomu, že „tacoví ludé by neměli umírat“.
Ale, jak napsal světoznámý italský básník a filozof Dante (12651321) „Jednoho dne už nemůžeme dál…“. To platí pro nás pro
všechny, to je snad jediná spravedlnost na tomto neuspořádaném světě.
Milan Hrdlička, Praha
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Červen 2021

Z historie
Rok na vsi – jaký býval…?
Z jižní Moravy
Když z mraků chladný deštík lil se
a v Čechách bylo sychravo,
já po tobě vždy roztoužil se,
slunečná jižní Moravo.
(M. Florian, Blízký hlas, Praha 1955)
Básník Miroslav Florián, za mých pražských studií působící
v Praze a mezi námi mladými velmi oblíbený, sám mladý, vyjádřil i můj vztah k rodné dědině, k rodnému kraji. Doma je vždycky
tam, kde se člověk narodil, kde udělal první krůčky, kde pronesl
první slova. Procestoval jsem a poznal kus světa, ale stejně není
nikde na světe tak, jako doma. Posezení s kamarády ze školních
lavic v Zátiší a ve Výmole u pohárku dobrého neoveského vínka
– a ještě když k tomu dřív navíc byly pěkné podlužácké písničky.
To je neopakovatelná atmosféra. Čas je ale nezvratný – proměnami prošla a prochází i naše dědina, dnes už vlastně moderní
městečko. A proměnami procházíme i my, především se změnily
mezilidské vztahy. Zmizely staré domy, staré stodoly, selské dvory. Postavily se a stále se staví nové moderně vybavené domy,
vznikly celé nové ulice. Připomeňme si alespoň pár údajů. 13.
března 1926 zmizela v naší dědině poslední došková střecha,
v roce 1929 byla zbourána poslední chalupa se žúdrem a se slaměnou střechou. V roce 1930 byla zbourána poslední došková
dřevěná stodola z roku 1785…

Nejstarší novoveská generace prožívala v dědině (a nejen
v naší, ale po celém Podluží, Slovácku a vlastně to tak bylo všude
na venkově) tak pestrý a zajímavý život o čemž se dnes už píše
jen v literatuře anebo o tom vyprávějí a vzpomínají pamětníci.
To byla léta, kdy jsme o jarním oteplení chodili do školy bosky
(bosí)a jen v trenkách a tílku. Trenky byly vždy jen červené a tílka
bílé, v jiných barvách tenkrát nebyly. A ve škole byly dlážky (podlahy) napuštěné jakýmsi olejem, který se lepil na bosé nohy. Ve
třídě pak byl velký stůl a židle pro pana učitele, tabule, ukazovátko, umyvadlo, džbán s vodou, hadr a houba na mazání tabule,
křída a samozřejmě nechyběl ani účinný výchovný prostředek
– rákoska (říkali jsme jí Makarenko). A učitelé bývali přísní, nároční a vzdělaní, bývaly to osobnosti. Ve škole byl pořádek, žáci
učitele zdravili, a to nejen ve škole, ale i na ulici, samozřejmostí
bylo zdravit starší lidi. Přestupky se ve škole řešily „podle stupně
provinění“ – pohlavkem, klečením ve třídě, poškoláctvím, a když
bylo třeba – rákoskou. Nejhorší ale bylo – což bývalo spíše výjimečně - že to škola ohlásila rodičům. A doma teprve přišel ten
pravý mazec…
Po dědině, po silnici důstojně kráčely kravičky a vyšlapávali si vyhlášené nádherné novoveské koně. Každé auto, které
občas projelo dědinou budilo pozornost a především nelibost
lidí – rušilo klid a znečišťovalo ovzduší. Lidé se tenkrát zdravili,
nikam nespěchali, rádi si povídali. Dědinu řídil starosta, ten měl
k ruce jednoho zástupce (jakéhosi tajemníka) a jeden policajt.
Dva bubeníci obcházeli každý podvečer dědinu (měli to rozdělené – jeden Dolní konec, druhý Horní konec) a informovali dědinu o rozhodnutích obecního úřadu a o důležitých událostech
v obci. Velkými
ý autoritami v obci byl
y také pan
p řídící a pan
p farář.

Poslední došková chalupa. Rok 1929

Draní peří. Rok 1998

Stará stodola. Rok 1998

Sousedé
S
dé se večer
č po práci
á i scházeli
há li před
ř d vzorně
ě uklizenými
kli ý i
chalupami na besedu, na lavičkách vysedávali často až do noci.
Chlapi také dost často zašli do Výmola a do Zátiší „na pohárek“,
trochu to „pokoštovat“. A samozřejmě, nikdy nechyběla i nějaká
ta stará podlužácká písnička. Tak se stávalo, že den otevřených
sklepů být i 365 dnů v roce. Ale ani ženské nezůstávaly za mužskými nijak pozadu. Povídání po mši před kostelem se často protahovalo, pletky a někdy i pomluvy nebraly konce, jako v našem
parlamentu. Ale byly i jiné příležitosti – „šústání turkyně“, „draní peří“ a další možnosti, ženské v tom byly velice vynalézavé.
A často se pletkovalo jen tak na ulici.
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pěkných, obvykle světlých nebo příjemně barevných šatů. Ženy
si oblékaly polosvátečně oblečení se šátkem vázaným na hlavě.
A muži si brali bílou košili, tradičně se kosilo v„třaslavicích“ či v„gatích“ z bílého plátna a mužskou zástěrou, obyčejně modré barvy.

Zabíjačka. Rok 1997
V dědině jakoby nikdo nic neřídil a přitom všechno klapalo, řečeno dnešním jazykem – maximální pohoda, „venkov jedna rodina“. Novoveští sedláci byly vyhlášení hospodáři, kvetla
řemesla a obchod, v dědině bývala i bohatá spolková činnost
(Slovácký krúžek, Sokol, Orel, Skaut, fotbal a další). Byla to doba,
kdy ještě existovali hotaři, ponocní, dráteníci, košíkáři, flašinetáři, kožkaři, pohodný, báby – kořenářky zásobující domácnosti
vzácným kořením. Hodně žádané bylo i domácí nářadí – rýče,
motyky, hrábě, srpy, kosy. A veselo bývalo celý rok – hody, bály,
maškarní karnevaly, hasičské výlety, odvedenecké muziky, vyhrávání všem Josefův po celé dědině…
Připomeňme si alespoň něco z těch dob dávno i nedávno
minulých…
Zapletačky
Šikovné ruce „zapletaček“ se uplatňovaly především na hody
a na dalších folklorních zábavách. Bez nich by leckterá dívka na
tyto zábavy a svátky vůbec nemohla jít. Šlo totiž o speciální
úpravu vlasů, o účes „pod rožky“
Ponocní
Procházeli v noci dědinu, byli vybaveni tzv. „halapartnami“,
svítilnou a zvláštní hlásnou troubou (kravským rohem), jíž ohlašovali v noci hodiny. Později byl hlásný roh nahrazen píšťalou.
Za ohlašování času, hlídání nočního klidu a vůbec za hlídání celé
dědiny ponocní vybírali v každém domě určitý poplatek, často
jim také lidé dávali naturálie (a „prcek“ na zahřátí přišel vždycky
vhod). V naší dědině bývali ponocní dva, jeden na Horním konci,
druhý na Dolním konci. V roce 1950 byla tato funkce v naší dědině zrušena.
Pohodný
Pohodný (drnomistr) odpovídal za řádné odvezení zahynulého zvířete z místa ustájení a dokonalé a bezpečné zakopání na
mrchovišti, které bylo vždy vymezeno na okraji katastru obce.
V naší dědině to kdysi bývalo pod Padělky u Mikulčic, později za
řekou Struhou. Posledním a nejznámějším pohodným byl v Moravské František Veleba. Měl svůj vlastní povoz (bryčku) a jezdil
i do sousedních obcí, které mu byly přiděleny. Na začátku německé okupace v roce 1940 vykonával tuto práci Adolf Hrabal,
břeclavský občan, který musel odejít po obsazení Břeclavi Němci. Od roku 1941 až do roku 1950 byl pohodným opět František
Veleba. Byl to poslední pohodný v obci.

Dožínky
Jednou z pěkných a také velmi starých tradic byly dožínky.
Zúčastňovala se jich celá dědina, všude bylo plno veselí, obcí
procházel pestrobarevný krojovaný průvod s muzikou. Vždyť šlo
o oslavu dokončení žní, které tehdy někdy trvaly i celý měsíc.
A nebývala to žádná lehká práce. Dříve se desítky a stovky hektarů obilí žaly pouze srpem, prý až do roku 1870. Velký pokrok
přinesla kosa, to ještě dnešní nejstarší generace pamatuje, sami
mnozí z nich si to „vyzkoušeli“. No a jak přicházely nové a moderní stroje – až po dnešní kombajny.
Výlety
V létě se pořádaly tzv. „výlety“. Organizovali je obyčejně hasiči, rybáři a někdy také sportovci, případně jiné spolky v obci.
Chodívalo se průvodem přes celou dědinu, samozřejmě s říznou dechovkou – krojovaní, nekrojovaní, staří, mladí – celá
dědina. Zábava bývala obyčejně v přírodě, v naší dědině na
okraji vesnice – „V lindečkách“. Občerstvení bývalo všeho druhu – k nejoblíbenějším pochoutkám patřily smažené ryby. Celé
toto veselí končívalo v pozdních večerních hodinách a v teplém
letním počasí měly „výlety“ své zvláštní kouzlo.
Zatahování
Celý svatební obřad řídila ústřední postava svatby – družba.
Podívanou pro dědinu bylo tzv. „zatahování“. Místní šohaji mívali připravený dlouhý provaz ozdobený pentlemi a kvítím. Provaz
napnuli svatebnímu průvodu přes cestu a ženich musel zaplatit
výkupné. Ve vyplácení pomáhali i ostatní svatebčané. Když chasa uznala, že je výkupného již dost, svatební průvod propustili.
Zatahovalo se ale prakticky jen tehdy, když byl ženich přespolní.
Tím si hájili chlapci z rodné dědiny svoje děvčata.
Do kúta
V minulosti věřili, že rodička je v šestinedělí obklopena nebezpečím a že je nutné ji chránit proti „uhranutí“. Její postel bývala
v „kútě“ zastřena „kutničkou“ (plachtou). Žena v „kútě“ – „kutnici“
nesměla vycházet přes práh domu, dokud nebyl na „úvodě“. To
byla slavnostní hostina, na niž byli pozváni příbuzní a nejbližší
přátelé rodičky. Rodívalo se doma za asistence „porodní babky“,
ale někdy i bez ní, to vždy když už se to „nestačilo“. Ženy totiž dříve
pracovaly nejen doma, ale i na poli – až do samotného porodu.
A zase, jak jen mohly chodit, šly pracovat. První dny po narození
nosily do „kúta“ kmotřičky ze strany otce různé pochoutky, aby
rodička měla dost síly a aby se co nejdříve zotavila.

Senoseč
Kosení luk mělo na jižní Moravě nezastupitelné místo. Při senoseči měly vedle mužů svůj důležitý podíl i ženy, které pokosenou trávu shrabovaly a sušily. Na jarní senoseč se lidé strojili do
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Je ještě mnoho událostí, které zpestřovaly život na vesnici,
třeba pálení čarodějnic. Velkou událostí bylo například i biřmování, já sám jsem biřmován 9.7.1944 ThDr. Stanislavem Zelou,
světícím biskupem olomouckým.
A ještě alespoň jedna „celodědinová“ akce – Boží tělo. Šlo
o výpravný průvod obcí s Kristovým tělem, monstrancí, v níž
byla uložena sv. hostie. Cesta byla vedená v pomyslném kruhu,
jehož středem byl kostel se zastávkami u čtyř oltářů umístěných
ve výstupcích velkých domů. Svátek Božího těla se odpočítával
od Velikonoc, od Zeleného čtvrtku a konal se devět týdnů po
něm. Jde o svátek pohyblivý, ale přece jenom v jistém časovém

rozmezí spadajícím do období vrcholícího jara a počátku léta.
Boží tělo je tradice katolického světa počínající se od 17. století.
Sám průvod má závazný řád. První jdou ověnčené dívky sypající
z košíčků květy, za nimi pod baldachýnem kněz se svátostí oltářní, dále zpěváci, muzikanti a starší občané obce. Slavnosti se
zúčastňují nejen dospělí, ale hlavně děti, zejména malé holčičky,
které lákala role družiček. Často byly oblečeny v lehkých bílých
šatičkách s věnečky a košíkem se „sypáním“.
Stařeček říkajů, že šecko bývalo jakési inačí, né enom dědina,
ale aj ty ludé. Aj ináč pršívalo…
Milan Hrdlička, Praha

Spolková činnost
Mažoretky Zuzanky
Po dlouhé pauze jsme se konečně setkali, na konci měsíce května, na prvním
tréninku. Vyzkoušeli jsme děti, zda vše
nezapomněly a začali jsme dál trénovat.
O letních prázdninách na nás čeká letní soustředění, které se bude opět konat
v Ostrově u Macochy.
Nové sklady, které jsme se začali učit
v září loňského roku, budeme nadále trénovat a možná i přidáme další, abychom
se mohli zúčastnit plánovaných podzimních soutěží. Snad nám to situace dovolí
a budou moct děti bojovat o medaile.
Tým Zuzanky Týnec, z.s.

Z činnosti dobrovolných hasičů
Konečně se začalo „uvolňovat“ a konečně se začalo něco dít.
V sobotu 24. 4. jsme se zapojili do akce Ukliďme okolí Moravské. Tehdy ještě nebyly povolené hromadné akce, takže jsme
museli uklízet individuálně. Všem, co se zapojili, patří velký dík.
Je super vidět dospělé i děti, kterým záleží na tom, jak vypadá
jejich okolí.
Po dlouhé době jsme se zase mohli sejít a s dětmi začít trénovat. Po tak velké pauze nebylo vůbec jednoduché se rozhý-

bat, rozběhat. Natož si vzpomenout, co jsme se vlastně naučili
předtím. Dá se říct, že jsme začínali skoro od začátku. Ale naštěstí jsou naši mladí hasiči moc šikovní a brzo si vzpomněli na své
výkony a dostali se zpátky do formy.
V sobotu 29. 5. jsme se zúčastnili okresního kola hry Plamen
a také dorostu. Soutěž byla omezena aktuálním nařízením vlády kvůli nákaze kovidem. Omezen byl počet disciplín, z pěti na
dvě. Soutěžili jsme v požárním útoku a štafetě požárních dvojic.
Dorost měl také dvě disciplíny, test znalostí a 100 m
s překážkami. Náš sbor reprezentovala dvě družstva,
jedno v kategorii starší a jedno v kategorii mladší,
v kategoriích dorostu nás reprezentovali dva jednotlivci, Lucie Žajdlíková a Denis Zezula. I přes málo
tréninků všichni ukázali perfektní výkony. Vybojovali
jsme krásné třetí místo v kategorii mladších i starších.
Lucie Žajdlíková postupuje do krajského kola a Denis
Zezula obsadil ve své kategorii krásné druhé místo.
Všem moc gratulujeme a do dalších závodu přejeme
spoustu úspěchů.
V plánu máme táborák ke Dni dětí, ukončenou
na závěr školního roku s táborákem, snad i nějaké
hasičské soutěže. Děti už se moc těší na hasičský tábor, který proběhne o prázdninách.
Za SDH Moravská Nová Ves
Mája Maráková
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Hasiči radí - Bezpečné léto a prázdniny
•

•
•
•

Před odjezdem na dovolenou: zkontrolujeme, jestli
máme vypnuté všechny spotřebiče (žehlička, trouba,
sporák,rychlovarná konvice, ...), máme z elektrické zásuvky vypojené nabíječky, zhasnutá všechna světla, zavřené
okna, uzavřený hlavní přívod vody a plynu.
Koupání: neskáčeme do neznámé vody, nekoupeme se
při bouřce nebo když jsme přehřátí.
Nepřeceňujeme své síly při plavání, lezení po skalách, náročných túrách…
Oheň/táborák: pečlivě vybíráme místo pro ohniště, děti

•

•

poučte, jak se u ohně chovat, nikdy nenecháváme oheň
bez dohledu, pokud je velké sucho, oheň rozděláváme
vůbec. Opatrně také při pouštění lampionů štěstí!
Úžeh/úpal: Chráníme se před sluncem opalovacími krémy, nezapomínáme na pokrývku hlavy a sluneční brýle,
dodržujeme pitný režim, při velkých vedrech se snažíme
držet ve stínu.
Nikdy nenecháme děti ani zvířata samotné v rozpáleném
autě.
Přejeme bezpečné prázdniny plné krásných zážitků

Do Moravské Nové Vsi se vrací organizovaná atletika
V červnu 2021 byl do ČAS a JmKAS
přijat historicky první atletický kroužek
v Jihomoravském kraji. Byl založen v Moravské Nové Vsi. Mnozí si jistě pamatují, že zhruba před patnácti lety v tomto
městysu v Podluží na samé hranici se
Slovenskem fungoval projekt Mgr. Jiřího
Komínka Klokan. Současný kroužek pod
názvem Atletika Moravská Nová Ves založil Mgr. Pavel Šrámek. Zázemí má na
sportovišti místní základní školy na ulici
Školní, kde mohou využívat dráhu o délce 150 m. A že to s atletikou myslí vážně,
prokázali novoveští v Krajské lize atletických přípravek, do které se letos přihlásili. Jejich premiérová účast v této soutěži
JmKAS se uskutečnila v Břeclavi, kde se
10. a 17. června pořádalo 1. a 2. kolo skupiny E. Družstvo Atletiky Moravská Nová
Ves vybojovalo v konkurenci tradičních
účastníků z Břeclavi A, B, Hustopečí A,
B a Valtic krásné 4. místo. V prvním kole
Dáša Haruštiaková výkonem 26.69 m zvítězila v hodu kriketovým míčkem. V kole
druhém vybojovala třetí místo hodu raketkou (21.70 m). V druhém kole se stal
vítězem Adam Zugar v běhu na 300 m
(55.26 s) a k tomu přidal třetí místo na
60 m (9.64 s). Bronzová skončila i štafeta
na 4x60 m ve složení Justýna Mikolášová, Edita Průdková, Adam Zugar, Patrik
Mitvalský (40.39 s).

Atleti, kteří bojovali o body pro družstvo a mnozí z nich úspěšně: Jakub Zugar,
Adam Zugar, Edita Průdková, Ondřej Šrámek, Eliška Šrámková, Dáša Haruštiaková,
Klára Hřebačková, Lucie Divoká, Justýna
Mikolášová, Patrik Mitvalský, Klára Zháňalová, Fabián Kurka, Dominik Cvrček, Luboš Netopilík a Kristýna Sýkorová.

DRUŽSTVA DÍVKY CHLAPCI štafety
CELKEM (body)
1. Atletika Břeclav A 193 205 32 430
2. Atletika 4All Valtice z.s. 105 136,5 34 275,5
3. Atletika Hustopeče A 106 30 14 150
4. Atletika Mor. Nová Ves 48 31 23 102
5. Atletika Břeclav B 3 19,5 4 26,5
6. Atletika Hustopeče B 0 0 0 3
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Vzhledem k věkovému průměru našeho týmu, který patřil k nejmladším,
je tohle umístění krásným odrazovým
můstkem do budoucna. Do další činnosti
přejeme novoveským atletům a atletkám
samé takové pěkné individuální i týmové
výsledky.
JmKAS, Pavel Šrámek
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Atletický kroužek
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Úklid v rámci Dne země
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