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JARNÍ VÝSTAVA
2. DUBNA 2017

Vážení spoluobčané,
nedá mi než upřednostnit tenhle článek 
před ostatními příspěvky.
Reaguji tímto na dotazy ohledně otevírací 
doby místního aquaparku, které se od 
poloviny května začaly vyskytovat, proč 
není otevřeno, když by počasí přálo 
vodním radovánkám jak v těchto tak 
minulých dnech.
Hlavní důvod, proč není v těchto dnech 
otevřeno, je ekonomická stránka věci, kdy 
výdaje při základním provozu neklesnou 
na jeden den pod pět tisíc korun. To 

Tímto příspěvkem bych chtěl poděkovat 
všem účastníkům a zástupcům 
složek, jak dobrovolným hasičům tak 
sportovnímu klubu kteří se zůčastnili 
v sobotu 8. 4. 2017 celorepublikové 
úklidové akce ukliďme Česko.

Zápis do první třídy proběhl 25. dubna 
2017. Tentokrát děti plnily „Desatero 
pro budoucího školáka“ a kromě 
drobných problémů s pravou a levou 
stranou a zavázáním tkaničky se jim 
velmi dařilo plnit zadané úkoly. 

V roce 2015 byla vydána kniha 
Rudolfek aneb Variace radosti a žalu v 
životě Rudolfa Malíka. Vydavatelem je 
sám autor – PhDr. Ladislav Valihrach, 
a to za podpory Vinařského fondu ČR 
a Jihomoravského kraje.

V neděli, 2. dubna, proběhla na hasičské zbrojnici 
Jarní prodejní výstava floristky Evy Kořínkové ve 
spolupráci s kulturní komisí. Nákupy nad 200 Kč 
byly zařazeny do slosování. Pánev Tescoma vyhrála 
paní Ludmila Kramářová. Pánev věnovala obec 
Uhřice.

je samozřejmě bez atrakcí a bez výčtu 
výdajů na přípravu a ukončení sezony 
(zazimování).
Myslím si, že jsou to jednoduché počty 
při současných cenách vstupného šedesáti 
korun za dospělého člověka.To znamená 

průměrnou denní návštěvu alespoň 
cca devadesáti lidí což v je v tomto 
předprázdninovém čase naprostá utopie.
Panují ovšem i takové názory, že přece 
naše obec na to má, ale ruku na srdce byl 
by to trochu velký komfort vyhazovat 

takové finance, když řádově se pohybuje 
návštěvnost v druhé polovině června v 
jedincích za den. Vyjímku tvoří školy, 
které v posledním týdnu školního 
roku pravidelně aquapark navštěvují. 
S jistotou můžeme říct, že za celkovou 
dobu fungování aquaparku je vždy druhá 
polovina měsíce června, kdy bylo otevřeno, 
ztrátová. Jakmile skončí prázdniny, tak 
v měsíci září je to maximálně jeden týden 
a finanční situace je naprosto stejná. Proto 
o otevření někdy v polovině května nemá 
cenu vůbec uvažovat.
Pokud systém tohoto hospodaření 
převedeme na sebe, tak pochybuji o tom, 
že by se kdokoliv v této situaci zachoval 
jinak. Doufám, že jsem v této stručné 
zprávě vše podstatné vystihl.

Petr Tihelka, starosta

OBEC U
ZPRAVODAJ
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VRKAČI

Zvony uletěly do Říma
a proto také u nás chodí děti s tragači, 
vrkači, klapači “vyzvánět” místo zvonů. 
Vrkání je určeno chlapcům a není to tak 
dlouho, co i u nás chodili jen chlapci.
První vrkačka začíná na Zelený čtvrtek po 
mši svaté a poslední vrkání je v poledne 
na Bílou sobotu. Večer se již zvony vrací 
domů.
Vrkači se po celou dobu schází u křížkupod 
kostelem a projdou celou dědinou. Zvuk 

vrkání utichá pouze u soch svatých. U nás 
je to svatý Floriánek u hasičky a svatý Jan 
Nepomucký naproti Večeřového. Konec 
vrkání je u křížku v části obce Chaloupky. 
Po společné modlitbě se děti rozejdou 
domů. 

Jana Chmelařová
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UKLIĎME ČESKO,
UKLIĎME UHŘICE!

Tímto příspěvkem bych chtěl poděkovat všem 
účastníkům a zástupcům složek, jak dobrovolným 
hasičům tak sportovnímu klubu kteří se zůčastnili 
v sobotu 8. 4. 2017 celorepublikové úklidové akce 
ukliďme Česko.
Úklid proběhl na katastru obce Uhřice kolem cest 
a místní vodoteče Vápenka. Po nástupu se aktéři 
úklidu rozdělili tří skupin, kde každá dostala svůj 
úsek. Plné pytle s odpadem svážel obecní traktor. 
Současně s touto akcí probíhal sběr železného šrotu v 
režii sportovního klubu, proto veškerý železný odpad 
se nechával na hromádkách, které byly následně 
sesbírány. Úklidu se zúčastnilo 32 osob a bylo 
nasbíráno cca 400 kg odpadu.
Tahle akce byla u nás poprvé a napoprvé se setkala s 
velkým ohlasem hlavně mezi dětmi, díky zakončení  
táborákem se špekáčky. Určitě to mělo pro děti i 
výchovný efekt, že jim čistota přírody a našeho okolí 
nebude do budoucna lhostejná. Věřím, že v příštích 
letech se bude účast na podobných projektech jen 
stupňovat.

JARNÍ VÝSTAVA

Petr Tihelka, starosta
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KULTURNÍ DĚNÍ
VE ŠKOLE

7. února 2017 nás navštívily 
pracovnice z Agentury KROK v Kyjově 
s preventivními programy – pro 1. a 2. 
třídu to byl program „Můj kamarád“ a 
pro 3. a 4. třídu „A co já?“ Oba programy 
byly zaměřeny na prevenci a minimalizaci 
rizik spojených s rizikovým chováním 
dětí – téma v naší škole bylo přátelství, 
mezilidské vztahy, chování mezi vrstevníky 
apod.

28. února 2017 jsme odjeli s dětmi do 
divadla Radost v Brně na představení Jája 
a Pája. Jája a Pája je původně animovaný 
televizní seriál a Divadlo Radost získalo 
povolení autorů scénáře, převést příběhy 
do jevištní podoby. V malé chalupě bydlí 
vysloužilý námořník děda Lebeda, se svými 
vnuky Jájou a Pájou. Jejich každodenní 
dobrodružné příhody a radosti se jim snaží 
často narušit a pokazit mazaný, závistivý a 
lakomý soused Krkovička. Naštěstí je tu 
ale zkušený a moudrý děda Lebeda, který 
si vždycky ví rady, jak na něj vyzrát. Takže 
tím napáleným je nakonec hamižný a 

nepřejícný soused… na představení odjely 
děti z MŠ i ZŠ a představení se všem moc 
líbilo.

1. března 2017 jsme odjeli s dětmi v 
odpoledních hodinách do kina na filmové 
představení Trollové. Pro děti to byl 
nezapomenutelný zážitek. Jely linkovým 
autobusem, byly v kině bez rodičů…no a 
neměly úkoly, protože se vrátily až večer… 
Na filmová představení jezdí dle zájmu 
školáci a předškoláci.

20. března 2017 jsme se byli loučit se 
zimou „Vynášením Moreny“ a přivítáním 
jara.  Snažíme se seznamovat naše děti se 
zvyky a tradicemi, toto je jeden z nich.

23. března 2017 jsme byli se školáky na 
divadelním představení v Kyjově s názvem 
Malá čarodějnice v podání Divadla Scéna. 

10. dubna 2017 jsme shlédli divadelní 
představení Sůl nad zlato, také v KD, které 
nastudovalo Divadlo DAP.

Od 7. dubna do 16. června 2017 
navštěvují děti ze ZŠ i MŠ Uhřice plavecký 
výcvik v Bučovicích. Celkem jezdí 25 
školáků a 25 dětí z mateřské školy.

VYNÁŠENÍ MORENY

PLAVECKÝ VÝCVIK

Mgr. Marcela Procházková
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ UHŘICE

Zápis do první třídy proběhl 25. dubna 2017. Tentokrát děti plnily 
„Desatero pro budoucího školáka“ a kromě drobných problémů s pravou 
a levou stranou a zavázáním tkaničky se jim velmi dařilo plnit zadané 
úkoly. Předškoláci si vyzkoušeli, jak se sedí v lavicích, pracovali na koberci, 
vymalovávali, tančili, zpívali a povídali si s paní učitelkou. Pro šest dětí a 
jejich rodiče to bylo zajímavě strávené odpoledne. Všechny tyto děti byly 
přijaty k docházce do naší školy. Žádný ze zákonných zástupců nepožádal 
o odklad povinné školní docházky

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
OBCÍ V PODÁNÍ
ZŠ A MŠ UHŘICE

Poslední úterý před popeleční středou patří masopustnímu veselí. K této 
tradici se také připojili i děti z naší školky a žáci školy. Všichni si společně, 
pod vedením paní učitelek, připravili škrabošky nebo kloboučky, které 
hrály pestrými barvami. A v pondělí 27. února se vypravili na průvod 
obcí. 
Cestou zaznělo několik veselých písniček, povídání a smích, zkrátka 
všechno, co k masopustu patří. Na průvod se přišlo podívat i několik 
babiček a maminek. Některé z nich se k nám také přidaly, což nás velmi 
potěšilo. Někteří nám také připravili drobné občerstvení a sladkosti. Děti 
si celé dopoledne užívali, dokonce i ti nejmenší ze třídy Sluníček s námi 
obešli celou vesnici. 

VÝSLEDKY SBĚRU PAPÍRU VÝSLEDKY SBĚRU KŮRY
1. Mokrý Ondřej
2. Malá Nella a Jan
3. Veselý Adam
4. Bednaříkovi Štěpán a Vojtěch
5. Mokrý Mikuláš

2 038 kg
1 918 kg
1 504 kg

676 kg
658 kg

66,88 kg
9,69 kg
5,47 kg

1. Tesaříková Nela
2. Žalkovská Sofie a Eliška
3. Robková Natálie

Celkově jsme nasbírali 15,26 t

Mgr. Marcela Procházková

Mgr. Marcela Procházková
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KULATÝ KARNEVAL ANEB
DVA SNĚHULÁCI V AKCI

V nedělní odpoledne, 19.2.2017, nás za 
dveřmi s nápisem “VÍTEJTE,” čekalo 
velké překvapení. Po otevření této 
pomyslné brány jsme se přenesli do ledové 
říše “dvou sněhuláků.” A že se sněhuláků 
sešlo… A mezi nimi princezny, zvířátka, 

piráti a další krásné karnevalové masky. 
Čekalo nás odpoledne plné her, zábavy, 
bohaté tomboly a splněných přání.
Díky obrovskému úsilí zaměstnanců ZŠ 
a MŠ Uhřice a přátel školy se podařilo 
ledově vyzdobit sál, zajistit zábavu, 

zabezpečit hodnotnou tombolu pro 
všechny zúčastněné a také zasytit hladové 
krky milou obsluhou v občerstvení.
Odměnou nám všem byly rozzářené 
oči dětí, jejich úsměv na tváři i to, že si 
karnevalu užívaly naplno.

SÁŇKOVÁNÍ

Mgr. Jana Damborská
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UHŘIČTÍ HASIČI NA POUTI VE KŘTINÁCH

SDH UHŘICE
Dobrovolní hasiči 
z jednotek SDH 
obcí předurčených 
k činnostem 
v  oblasti ochrany 
obyvatelstva, tedy 

i naši hasiči, absolvovali ve dnech 21. 
a  22. dubna dvoudenní praktický výcvik 
ve vojenském újezdu Březina u Vyškova.  
Akci Integrovaný záchranný systém 
Jihomoravského kraje. 
Pro hasiče byla připravena čtyři 
stanoviště, na kterých se museli vypořádat 
s  konkrétními úkoly. Trénovali objemové 
čerpání vody s využitím mobilní čerpací 
stanice MČS 150 z přehrady, která hrozila 
protržením a zaplavením přilehlé obce. 
Museli stavět protipovodňové hráze 
z  dvoukomorových protipovodňových 

Dlouhá léta se zúčastňujeme hasičské pouti ve 
Křtinách. Stejně tomu bylo i letos. V  neděli 
29.  dubna jsme se zúčastnili především 
s družstvem mladých hasičů pod vedením rodiny 
Večeřovi. 
Doprava byla zajištěna Ivecem, jenž 
se  představilo  v průvodu, který vedly 
praporečníci v čele s p. Trbolou za bezchybného 
doprovodu Vaška Matouše. Do kroku vyhrávala 
dechová hudba Sivická kapela. Mši svatou 
sloužil p. Mgr. Novotný - předseda rady mládeže 
JMK Moravského hasičské jednoty. Po mši 
svaté následovaly ukázky mažoretek Hvězdičky 
z Rosic, žehnání automobilu, ukázky činnosti 
mladých hasičů a komentované přehlídky 
hasičské techniky.
Na závěr jsme společně položili kytičku květů na 
hrob našeho rodáka děkana Tomáše Prnky.

pytlů k ochraně objektu. Čerpali vodu 
z rybníka, který hrozil přelivem s využitím 
motorových kalových čerpadel. Posledním 
stanovištěm bylo kompletní týlové zázemí 
(označování zásahových tras, příprava 
a distribuce stravy, zajištění PHM 
a prostředků PO, atd.)
Do výcviku se zapojilo 105 dobrovolných 
hasičů z 18 dobrovolných jednotek 
Jihomoravského kraje. V pořadí již čtvrtý 
výcvik navazoval na předchozí ročníky, 
které rovněž prohlubovaly znalosti 
a  dovednosti zasahujících na úseku 
ochrany obyvatelstva. Tyto vyčleněné 
jednotky se osvědčily i v praxi, kdy jsou 
vysílány k událostem většího rozsahu, 
příp. k událostem, které svým charakterem 
vyžadují jejich nasazení.
Druhý den pokračoval seznámením 
s problematikou zásahů jednotek požární 
ochrany v areálu vojenského újezdu 
a s technikou vojenské hasičské jednotky. 
Sobotní dopoledne bylo zakončeno 

Hasiči Uhřice

dovednostní soutěží, kde každá jednotka 
plnila úkoly na třech stanovištích (výměna 
řetězu motorové pily, přeřezání kmene 
ruční pilou a sebezáchrana hasiče z výšky). 
Naše jednotka byla nedlouho po výcviku 
povolána do Strážnice, kde došlo kvůli 
přívalovým dešťům a silnému větru, 
k zatopení několika sklepů a utržení střechy 
na bytovém domě. Měli jsme na starosti 
týlové zabezpečení všech zasahujících 
jednotek. U tohoto typu zásahu není 
účelem vyjet na místo události co nejdříve, 
ale přivést s sebou vše potřebné. Při 
příjezdu na hasičskou zbrojnici je potřeba 
zjistit, co budeme přesně provádět a podle 
toho naložit potřebné vybavení.
Jen v letošním roce byly předurčené 
jednotky nasazeny při několika 
mimořádných událostech, kde prokázaly 
svoji potřebnost.

Hasiči Uhřice
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„Ukliďme Česko“ naplánovali sběr 
kovošrotu, kdy jsme také zlikvidovali 
kovový odpad znečišťující naši obec 
a přilehlé okolí. Sběr byl sice časově 
náročnější, ale rovněž se vydařil, a tak jsme 
si spolu s ostatními dobrovolníky výše 
uvedené akce mohli dopřát za podpory 
obce Uhřice malé občerstvení u táboráku 
na hřišti.
Tolik zhruba ve stručnosti k uplynulému 
období a věřím, že nyní nás již pravidelně 
sledujete v jarní částí aktuálního 
soutěžního ročníku při našem fotbalovém 
snažení. 

MUŽSTVO DOSPĚLÝCH
V ZIMNÍ PŘÍPRAVĚ

SK UHŘICE
Téměř od začátku 
roku musí Sportovní 
klub Uhřice jet tzv. 
„naplno“. Již 4. února 
jsme uspořádali XXVI. 
Ples květů, při kterém 
nás doprovázela DH 

Legrúti  z Velkých Bílovic. Ačkoliv účast 
na plese nebyla příliš velká, tak ples 
(naproti tomu) tedy velký byl, zejména 

Milí fotbaloví příznivci,
v půlce ledna jsme zahájili přípravu na jarní 
část I. B třídy krajských fotbalových 
soutěží.
Tréninky jsme absolvovali 
tradičně ve sportovní hale 
v Dambořicích anebo v terénu 
po uhřickém okolí, kde jsme 
nabírali fyzickou kondici. 
Předem byly domluveny 
přátelské zápasy, které jsme 
sehráli na umělé trávě rovněž 
v Dambořicích. 
Hned v prvním utkání jsme 
narazili na velice zdatného 
soupeře SK Tuřany a dostali 
jsme za vyučenou. Prohra 0:6 
byla zasloužená. Nutno říci, že 
ani jeden přípravný zápas jsme 
neodehráli v kompletním složení, ale to 
samozřejmě takový výpadek neomlouvá. 
Následující utkání skončilo bez branek, 
a  to se Svatobořicemi. Třetím soupeřem 
byly domácí Dambořice, které jsme po 
obratu z 0:2 na konečných 4:2 (Mikšík 

svojí tombolou, která šla „na dračku“. 
Takže ještě jednou velké díky našim 
sponzorům, ale i Vám všem, kteří jste 
nás přišli podpořit. Každopádně jsme 
si plesem trochu zkrátili letošní dlouhé 
zimní období a přispěli jsme snad trochu 
ke společenskému vyžití v naší obci.
Dne 19. března proběhla valná hromada 
našeho klubu, kde jsme zrekapitulovali (po 
stránce sportovní i po stránce ekonomické) 
uplynulý rok 2016 a zároveň jsme členskou 
základnu seznámili s plánem činnosti na 
letošní rok.
Na den 8. dubna jsme v rámci akce 

2x, Rotrekl, Hojač) opět 
pokořili. V  posledním 
přípravném utkání jsme 
porazili celek Šaratic, jež se 
trápí v I. A třídě JmKFS, 

poměrem 10:0. 
S dobrou náladou jsme tak vyrazili na 
pětidenní soustředění do kempu Baldovec 

v Moravském krasu. Tady jsme ještě 
doháněli fyzičku a také se věnovali herním 
prvkům pro jarní část sezony. Trénovali 
jsme dvakrát denně a večer měli k dispozici 
vířivku či saunu pro rehabilitaci. Po večeři 
samozřejmě probíhalo u pivečka nutné 

tmelení kolektivu . Vrcholem soustředění 
byl desetikilometrový výběh na známou 
propast Macocha. Všichni hráči si 
soustředění financovali ze své kapsy a za to 
i za vzorný přístup k tréninkům jim tímto 
děkuji. 
Do soutěže jsme vstoupili vítězstvím 
v  sousedních Žarošicích 3:2 (Neumann, 

Mikšík, vlastní). Dále 
následovala ztráta s Mikulovem 
po remíze 1:1 (Neumann), pak 
vítězství ve Strážnici 2:1 (Pěnčík, 
Spálovský) a o ukončení série 
osmi zápasu v řadě bez porážky 
se postaral celek Milotic, jež 
nás na našem domácím hřišti 
přehrál v  poměru 4:2 (Mikšík, 
Hroudný) a potvrdil tak svou 
dominanci v  naší soutěži.
Bohužel, pro zbytek sezóny nám 
vypadl Zbyňek Hojač, který 
podstoupí operaci kolene. Přeji 
si, abychom soutěž v poklidu 
dohráli a posbírali cenné 

zkušenosti pro další soutěžní ročník, v 
němž by měl kádr zůstat ve stejném 
složení.
Vám přeji krásné jaro a co nejvíce 
slunečných dnů...

Tomáš Valihrach - trenér mužů SK

Josef Mokrý – jednatel SK

Ukliďme Česko XXVI. Ples Květů
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V této souvislosti bych zároveň rád zmínil 
skutečnost, že po ukončení této sezóny 
mladší přípravku z důvodu věkové hranice 
opustí Bělohoubek Matyáš, Gálíček 
Jindřich, Hrubý Adam, Poláček Matěj 
a Vrána Ondřej.
Věřím, že nejen my, ale především také tito 
kluci chtějí ve fotbale pokračovat a  hájit 
barvy SK Uhřice i nadále. Konečně také 
sledujeme u našich menších dětí nadšení 
a zájem o fotbal, takže bychom v nejbližší 
době rádi zajistili jakousi kontinuitu 
pro naše hráče, aby nám neodcházeli 
nebo nekončili. Proto chceme pro další 
soutěžní ročník přihlásit kromě mladší 
přípravky také družstvo starší přípravky 
nebo mladších žáků – záleží na tom, 
jaké ročníky dáme dohromady a co 
bude pro všechny (jak hráče, tak klub) 
nejlepší. Samozřejmě máme nějaké hráče 
v okolních klubech, někteří krátkodobě 
přerušili sportovní činnost, takže vše 
musíme pečlivě promyslet a uvidíme, co 
bude reálné. 
Nicméně zde musím zdůraznit, že naplnění 
výše uvedeného příslibu je především 
na nás všech – členech a příznivcích SK. 
Znamená to tedy, že bude třeba sehnat 
další ochotné lidi, kteří by s tímto úkolem 
pomohli a o další družstvo se dokázali 
v průběhu celé sezóny postarat. A ačkoliv 
se v posledních letech právě „nedostatek 
lidí“ jeví jako neřešitelný problém, přesto 
pevně věříme, že i Vám záleží na uhřickém 
fotbale a nenecháte nás ve „štychu“.

Josef Mokrý – trenér mladší přípravky SK

V ZIMĚ NEZAHÁLÍ ANI
NAŠE PŘÍPRAVKA

Mladší přípravka SK UHŘICE v době 
zimní soutěžní přestávky trénovala 1x 
týdně v tělocvičně ZŠ v Žarošicích 
a  zúčastnila se 3 halových turnajů pro 
mladší přípravky. Všech 3 turnajů se 
shodně zúčastnily oddíly TJ KOVO 
Ždánice, TJ Sokol Dambořice a Sportovní 
klub Uhřice.
17. prosince 2016 jsme odehráli první 
halový turnaj v tělocvičně ZŠ Ždánice. 
První zápas jsme prohráli s favorizovanými 
Dambořicemi 0:8 a druhý jsme pak 
remizovali s domácími Ždánicemi 0:0, kdy 
jsme na penalty prohráli 1:0. V konečném 
hodnocení jsme obsadili 3. místo. Turnaj 
vyhrálo družstvo Dambořic a druhé 
místo obsadili domácí hráči ze Ždánic. 
Nejlepším hráčem našeho družstva byl 
vyhlášen Mikuláš Mokrý.
19. února 2017 jsme absolvovali druhý 
halový turnaj mladších přípravek, který 
uspořádala TJ Sokol Dambořice ve 
sportovní hale ZŠ v Dambořicích. Naše 
družstvo prohrálo první zápas se silnými 
Dambořicemi 7:0, avšak ve druhém utkání 
jsme po velké bitvě zdolali tým Ždánic 
2:1 a v konečném pořadí jsme obsadili 
krásné 2. místo. První příčka patřila opět 
Dambořicím a třetí místo obsadili kluci ze 
Ždánic. Co se týče střelců našich branek, 
tak 1 gól vstřelil Adam Hrubý a vítěznou 
branku proti Ždánicím si pak připsal 

Mikuláš Mokrý. Nejlepším hráčem našeho 
družstva byl vyhlášen Matěj Poláček.
18. března 2017 jsme odehráli závěrečný 
třetí halový turnaj mladších přípravek, 
který tentokrát uspořádal náš klub ve 
sportovní hale ZŠ Žarošice. Naši kluci 
vyhráli první zápas se Ždánicemi 2:0 
a ve druhém utkání jsme podlehli lepším 
Dambořicím 3:7. V konečném hodnocení 
jsme obsadili pěkné 2. místo. První místo 
si opět vybojoval tým Dambořic a třetí 
místo pak zůstalo na Ždánice. O naše 
góly se postaral Ondřej Mokrý, který 
vstřelil 2  branky, Adam Hrubý, který 
rovněž vsítil  2 branky a 1 branku přidal 
Matěj Poláček. Nejlepším hráčem našeho 
družstva byl vyhlášen Ondřej Mokrý 
a nejlepším brankářem tohoto turnaje byl 
vyhlášen Jindřich Gálíček.
Jinak družstvo mladší přípravky zůstalo 
pro jarní část aktuální sezóny ve stejném 
složení, tj. Auf Tomáš, Bělohoubek 
Matyáš, Gálíček Jindřich, Hrubý Adam, 
Mokrý Mikuláš, Mokrý Ondřej, Poláček 
Matěj, Poláček Viktor, Trčka Marek, 
Valihrach Tobiáš, Valihrachová Nella 
a Vrána Ondřej. 
V jarní části po nás pokukují a postupně se 
k nám přidávají také další malí fotbalisti, 
konkrétně Čelka Ondřej, Dvorský 
Štěpán, Letavka Patrik, Maleňák Štěpán 
a Moravčík Matyáš.
A samozřejmě další menší i větší sportovci, 
kteří s námi chtějí zkusit fotbal, mají 
dveře k nám na hřiště otevřené a stačí jen 
přijít… :-) 
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OPRAVY PAMÁTEK V NAŠÍ OBCI

SV. JAN NEPOMUCKÝ PROJEKT 
OBNOVA KŘÍŽŮJako první, kulturní památku – sochu sv. Jana 

Nepomuckého na návsi, jehož zhotovení odborníci 
odhadují  na třetí čtvrtinu 18. století. Historicky spadá 
do období baroka. 
Protože se jedná o kulturní památku, registrovanou 
v Ústředním seznamu kulturních památek, 
podléhá průběh prací posouzení a kontrolám ze 
strany zástupců Národního památkového ústavu 
a zástupci Městského úřadě v Kyjově. Sochu 
restauruje akademický sochař Mgr. A. Josef 
Petr. Svou roli při restaurování hraje počasí i 
venkovní teploty, ne vždycky vhodné k právě 
probíhajícímu procesu. Nicméně věříme, že do 
podzimu socha sv. Jana Nepomuckého zazáří 
v celé své kráse.               Finančně akci 
zajišťujeme dotací z JMK a z rozpočtu obce.

Uspěli jsme rovněž s naším projektem „ Obnova křížů „ 
v rámci dotačního programu Podpora památek místního 
významu v JMK a budeme v opravách pokračovat. 
Jedná se o tři kříže, které se nacházejí v katastru naší obce. 
První z nich, velmi vzácný  tzv. robotní kříž, vybudovali naši 
předkové v dávných dobách, kdy byli nuceni plnit robotní 
povinnosti vůči vrchnosti, ulehčoval jim jejich trpký život. 
Jeho obnova bude náročná, vzhledem ke stavu, v jakém 
se nachází. Druhý věnovali v roce 1928 občané Uhřic 
památce 10. výročí vzniku Československé republiky.     
Třetí symbolizuje tragický osud 17 leté Františky 
Pěnčíkové, kterou v místě, kde stojí, zabil blesk. Kříž 
nechala postavit maminka v r. 1930.Renovace všech 
tří křížů je nezbytná, jejich stáří je téměř devadesát 
let. Cílem kamenických prací bude zachování těchto 
památek místního významu pro další generace. 

I v letošním roce jsme se rozhodli opravit některé z našich historických památek v obci.

ŽAROŠICKÝ RUDOLFEK

V roce 2015 byla vydána kniha Rudolfek 
aneb Variace radosti a žalu v životě 
Rudolfa Malíka. Vydavatelem je sám 
autor – PhDr. Ladislav Valihrach, a  to 
za podpory Vinařského fondu ČR 
a Jihomoravského kraje. Jak plyne z názvu 
publikace, zaměřena je na osudy dnes již 
takřka zapomenutého poslance z časů 
Rakousko-Uherska a předmnichovské 
Československé republiky R. Malíka, 
který měl navíc značné zásluhy o moravské 
vinařství a vinohradnictví.
L. Valihrach, jeho přítel a stejně jako on 
rodák ze Žarošic, probírá po úvodním 
Prologu život Rudolfa Malíka v devíti 
kapitolách. Začíná již stručnou historií 
„Rudolfova“ rodu a pokračuje Malíkovými 
studentskými lety v Brně, Uherském 
Hradišti a Praze a přes jeho sňatek se 
dostává až ke vstupu do politiky – za staré 

monarchie byl poslancem moravského 
zemského sněmu a poté i říšské rady. 
Vysvětluje, jak se mu povedlo vyhnout 
nasazení na frontu v době 1. světové války, 
i jak se stal poslancem československého 
parlamentu za agrární stranu a vykonával 
tuto funkci po dvě volební období – až do 
roku 1929.
V sedmé kapitole jsou vylíčeny Malíkovy 
aktivity ve správní radě a ve vedení 
Vzájemné  pojišťovací banky Slavie, kam se 
dostal po skončení poslaneckého mandátu, 
a v předposledním, nejrozsáhlejším oddíle 
knihy se autorova pozornost soustřeďuje 
na stopu, již R. Malík zanechal v historii 
výše zmíněného moravského vinařství 
a  vinohradnictví, ale také ve veřejném 
životě a v hospodářské problematice – zde 
hlavně v rodných  Žarošicích a blízkém 
okolí. Poslední kapitola pojednává 

o  závěru Malíkova života stráveného 
v dobách okupace a  komunistického 
režimu. Epilogem a velmi rozsáhlým 
Soupisem použitých pramenů a literatury 
se pak kniha završuje.
Ačkoli to z výše uvedeného sdělení tak 
nevypadá, autor nepojal své dílo výhradně 
jako  chronologický průřez osudy 
Rudolfa Malíka postavený na bádání 
v archivech, četbě literatury a podpořený 
vzpomínkami Malíkovy rodiny. Využívaje 
svého přátelství k této osobnosti zahrnul 
do textu i celou řadu vlastních vzpomínek 
na něj a také odboček, ve kterých šířeji 
vysvětluje obecná témata, jež se Malíka 
týkala. Kromě toho najde čtenář v rámci 
jednotlivých kapitol rovněž ukázky 
z politikovy korespondence a z článků jeho 
samého i o něm samém. Nezbytností jsou 
potom poměrně četné fotografie a kresby. 
Regionální slovácká bibliografie byla tímto 
dílem o 152 stranách rozšířena o další 
potřebný počin.
Tuto knihu věnoval autor místní knihovně 
a máte možnost si ji zde zapůjčit.

/red/
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ZÁJEZD DO BUDAPEŠTI
27. KVĚTNA 2017

Již po páté kulturní komise naší obce uspořádala zájezd pro naše spoluobčany. 
Tentokrát byl rekordní počet účastníků. Jelo 86 lidí a vypraveny byly dva 
autobusy.
Cílem naší cesty bylo 9. největší evropské město a hlavní město Maďarska 
- Budapešť. Město se rozkládá na obou březích řeky Dunaje a vzniklo 
sloučením tří samostatných částí Budína, Starého Budína a Pešti.
První naší zastávkou bylo Tropicarium s největším mořským akváriem 
ve střední Evropě, které okouzlilo především děti. Mohli jsme obdivovat 
i kousek dešťového pralesa, ve kterém dokonce v pravidelných intervalech 
zahřmí a spustí sa déšť se strašidelnými blesky. Asi k nejoblíbenějším 
obyvatelům akvária patří ryby raja. Kdo měl odvahu, mohl si je pohladit. 
Pak už jsme odjeli do centra města, kde každý autobus měl svého průvodce 
a započali jsme s prohlídkou města.
Většina památek v Budapešti je soustředěna na hradním kopci na Budínské 
straně a v cetru Pešti podél řeky Dunaje. Navštívili jsem hradní část, Rybářské 
bašty. Na druhé straně jsme obdivovali budovu Parlamentu, Baziliku 
sv.  Štěpána. Někteří z nás doslova vyběhli po  364 schodech do  kopule 
kostela a mohli  obdivovat Budapešť z jiného pohledu.
Jiní si našli čas na kávu, posezení v kavárně nebo k nákupům v obchodním 
centru, aby si přivezli domů tradiční maďarské klobásy, papriku a víno. V  
Budapešti není draho oproti jiným evropským metropolím, takže si tam 
užíváme za stejné peníze jako u nás.

Doufám, že se všem výlet líbil a za rok s námi pojedete zas.

Jana Chmelařová

Sbor dobrovolných hasičů Uhřice 
 

                 pořádá dne   
od 20 hodin na fotbalovém hřišti 

 

K tanci a poslechu hraje 
 

   
 

 
 

Výborná kuchyně a občerstvení zajištěno 
!!!! Zastřešené sezení, srdečně zvou pořadatelé !!!! 
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MORAVSKÁ VLAJKA 
ANEB HISTORIE MORAVSKÉ VLAJKY A  JEJÍ VYVĚŠOVÁNÍ

Jan Chmelař

Historicky existovalo několik doložených 
variant moravské vlajky. Nejstarší zmínka 
o moravském praporu a barvách je z 
kroniky Ottokara Štýrského z přelomu 
13. a 14. století. Jedná se o popis bitvy 
u Kressenbrunnu, která se odehrála v roce 
1260. V čele nastupujícího českého vojska 
jel Přemysl Otakar II., v jehož blízkosti 
vlál prapor s bílým lvem na červeném 
sametu a  vedle něj prapor s červeno-bíle 
šachovanou moravskou orlicí.
Římský císař Friedrich III. vydal jako 
výraz vděku za pomoc moravských stavů 
na žádost moravského zemského hejtmana 
a maršálka roku 1462 privilegium, které 
měnilo barevnost orlice. Moravská orlice 
měla dostat zlaté a nikoliv už stříbrné 
šachování.
Během dalších století bylo užíváno mnoho 
dalších variant moravské vlajky. Jako 
například červeno-bílá nebo modro-bílá 
bikolóra, červeno-modro-bílá trikolóra 
či žluto-červeno-modrá trikolóra, která 
byla kompromisním řešením moravských 
vlastenců, o jehož praktickém naplnění ale 
téměř chybí zprávy.

Zdaleka nejužívanější a poslední schválená 
je vlajka s podélným žlutým a červeným 
pruhem. V roce 1848 se utvořil nový 
zemský sněm Moravského markrabství. 
Poslanci tohoto moravského zemského 
sněmu (parlamentu) schválili článek 5 nové 
zemské ústavy, ve kterém se přesně definuje 
zemský erb (znak) a zemské barvy (vlajka): 
„Země moravská podrží dosavadní svůj 
erb zemský, totiž orlici vpravo hledící, v 
poli modrém a červenozlatě kostkovanou. 
Zemské barvy jsou zlatá a červená.“
Moravská zemská vlajka je tedy 
žluto-červená bikolóra. Horní pole je 
zlaté (žluté), spodní je pak červené. 

V současné době začínají moravští 
vlastenci na moravskou zemskou vlajku 
z důvodu odlišení od jiných podobných 
vlajek přidávat i moravský zemský znak 
(zlatočerveně kostkovanou orlici). Od 
roku 2010 začaly některé obce v reakci na 
výzvu Moravské národní obce moravskou 
vlajku opět veřejně vyvěšovat, a to zejména 
na Den svatého Cyrila a Metoděje 5. 7. 
Akce se v roce 2016 účastnilo asi 1230 z 
celkových 1900 obcí. Naše obec se účastní 
od roku 2013.

Moravská vlajka dnes
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