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ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ ČINNOSTI NOVÉHO ZASTUPITELSTVA

Vážení spoluobčané,

již více jak půl kalendářního roku uběhlo 
od zvolení nového zastupitelstva obce 
a je na nás seznámit Vás s dosavadní  
a plánovanou činností obce. Těší mne, že 
zastupitelstvo odsouhlasilo nákup pozemků 
od Mikroregionu Ždánicko, tímto odkupem 
se navýší majetek obce. Tímto bych chtěl 
apelovat na občany, kteří chtějí odprodat 
jakékoliv pozemky, nechť kontaktují prvotně 
obec, věřím, že se na odkupu dohodneme. 

Opačným případem byla dohoda na prodej 
pozemků s uživateli humen ke koupališti. 
Tímto krokem bude z většiny kapitola humna 
se zahradními stavbami vyřešena. Obec 
nechala oddělit od vozovky a vodoteče část 
z těchto pozemků v dostatečné manipulační 
šíři pro potřeby obce a zbylé části humen šli 
k odkupu stávajícím uživatelům.

Vážení spoluobčané, příznivci pohybu  
v přírodě. Naše obec má v plánu vybudovat 
cyklotrasu v místě od hřiště v lednici po 
zpevněnou lesní cestu ‘’ U školky’’. Jedná 
se přibližně o 650 metrů lesní cesty. Na 
zpevnění této cyklotrasy bude použit 
stavební recyklát z naší drtičky stavební 
sutě v Janovém Dvoře. Plánovaná skladba 
stezky bude z hrubého recyklátu, následně 
uválena, upěchována a vysypána jemnějším 
materiálem. Místními členy SDH bylo 
již provedeno odstranění větví a křoví 
zasahujících do cesty. Počátkem měsíce 
června je plánována navážka stavebního 
recyklátu na cestu. Tato cyklotrasa propojí 
naši obec se stávající zpevněnou stezkou v 
našem lese. Doufám, že toto dílo přispěje 
ke zpestření turistických možností našich 
občanů. 

Další záležitost, která se dá označit jako 
nekonečný příběh, je reklamační řízení  
s dodavatelem stavebních prací na aquaparku. 
Řešením se zabývají právní zástupci a soudní 
znalci v oboru stavebnictví. V tomto případě 
jako nejdůležitější bod proběhly zkoušky 
pevnosti betonů Technickým a Zkušebním 
Ústavem stavebním Praha s.p. , kde pevnost 
v tahu až o 45% a pevnost v tahu jen 12 až 
27% požadované pevnosti.

Věc, která se v současné době projednává, je 
nový územní plán obce. Tento strategický 
dokument by měl řešit pro další období 
rozvoj obce. Veřejné projednávání zadání 
ÚP bude 5. 6. 2019 v 17:00 hod v zasedací 
místnosti hasičské zbrojnice. 

Až na nějaké drobnosti se dořešila  
i stavební lokalita Čtvrtky za kostelem, kde 
na posledním zasedání zastupitelstva obce 

byly schváleny kupní smlouvy pro první 
stavebníky. 

Ve stručnosti nastíním oblasti, kterými se 
bude zastupitelstvo zabývat a to je chodník 
na Silničnou, výkup pozemků pro další 
stavební místa, optimalizace provozu 
sportovních zařízení, revize pachtovních 
smluv – narovnání majetkoprávních vztahů 
po digitalizaci obce, úprava hřbitova. Výčet 
činností není nijak obsáhlý, ale časově 
náročný. Kdo ze stavebníků zajišťoval  
v nedávné době nějakou stavbu ví, jaká je 
to úřední mašinérie, ne tak potom v trochu 
větším měřítku jako byla stavba Čtvrtky 
za kostelem. Proto doufám v pružnou  
a kreativní činnost nového zastupitelstva.

Petr Tihelka, starosta

CYKLOTRASA V LEDNICI

STAROSTA OBCE:
AQUAPARK

JARNÍ VÝSTAVA
2. DUBNA 2017

      ážení 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 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 šedesá-
ti 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 �nance, 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 jistot-
ou můžeme říct, že za celkovou dobu 
fungování aquaparku je vždy druhá 
polovina měsíce června, kdy bylo 
otevřeno ztrátová. Jakmile skončí prázd-
niny tak v měsíci září je to maximálně 
jeden týden a �nanční situace je naprosto 
stejná. Proto o otevření někdy v polovině 
května nemá cenu vůbec uvažovat.
Pokud systém tohoto hospodaření převe-
deme 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.

V

V neděli proběhla na hasičské zbrojnici Jarní 
prodejní výstava �oristky 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.
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Nedá mi než upřednostnit tenhle 
článek před ostatními příspěvky.
Reaguji tímto na dotazy ohledně 
otevírací doby místního aquaparku, 
které se od poloviny 

Ukliďme Česko
Nedá mi než upřednostnit tenhle 
článek před ostatními příspěvky.
Reaguji tímto na dotazy ohledně 
otevírací doby místního aquaparku, 
které se od poloviny 

Vrkači
Nedá mi než upřednostnit tenhle 
článek před ostatními příspěvky.
Reaguji tímto na dotazy ohledně 
otevírací doby místního aquaparku, 
které se od poloviny 

Ukliďme Česko
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PRVNÍ DUBNOVOU NEDĚLI PROBĚHLA JARNÍ PRODEJNÍ 
VÝSTAVA A SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ POMAZÁNKU 

První dubnovou neděli proběhla na 
hasičské zbrojnici prodejní jarní výstava 
floristky Evy Kořínkové.  Eva si dala  
s výzdobou opravdu záležet a vše měla 
krásně připravené a nazdobené. Během 
výstavy bylo možné si zakoupit různé 
velikonoční dekorace, květiny i bylinky.  

Součástí výstavy byla letos poprvé soutěž 
o nejlepší pomazánku. Sešlo se celkem  
16 vzorků a každý, kdo přišel, měl možnost 
hlasovat o tři nejlepší vzorky.

Všechny pomazánky vypadaly úžasně  
a bylo vidět, že každý soutěžící si dal záležet. 
Svým vzorkem přispěl i jeden muž.

První cenu s přehledem vyhrála paní 
Michaela Kovalová se svou Plevelnou 
pomazánkou, druhá skončila Barbora 
Chmelařová s pomazánkou Hawai a jako 
třetí se umístila paní Regina Grygová s 
pomazánkou Medvědí síla. Ceny věnovala 
obec Uhřice.

1. místo

Plevelná pomazánka 
Michaela Kovalová

2. místo

Pomazánka Hawai 
Barbora Chmelařová

3. místo

Medvědí síla 
Regina Grygová

Ingredience: Nastrouhaný brambor 
vařený ve slupce, domácí kravský sýr, 
domácí majonéza z vajíčka od šťastné 
slepice, nakládaná okurka, hořčice, 
sůl, pepř. Bylinky – ptačinec, 
prostřední, popenec, mavuň, 
pažitka, kopřiva, bršlice, libeček.

Postup: Uvařený brambor 
nastrouháme, nastrouháme okurku, 
přidáme domácí majonézu, jednu 
lžičku hořčice, pepř, sůl a najemno 
nasekané bylinky a domácí sýr.

Ingredience smíchat dohromady, 
případně dochutit a ozdobit 
ptačincem a kvítkem violky.

Ingredience: 250 g vařeného 
kuřecího masa, 250 g zavařeného 
ananasu, majonéza, worschester, 
citron, kari, sůl

Postup: Maso a ananas nakrájíme 
na velmi malé kousky. Přidáme 
majonézu, celé zakapeme citronem 
a worschesterem. Přidáme lžíci kari 
a osolíme. Celé promícháme a je 
hotovo.

Ingredience: Pomazánkové máslo, 
medvědí česnek, sůl, eidam, pepř, 
vejce, vlašské ořechy, lžíce majonézy

Postup: Vše pomeleme, posekáme a 
smícháme

Plevelná pomazánka
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INFORMACE O ÚČASTI ZASTUPITELŮ NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

PŘEDVÁNOČNÍ LYŽOVAČKA

ZASTUPITELÉ I.
30. 10. 2018

II.
4. 12. 2018

III.
20. 12. 2018

IV.
19. 2. 2019

V.
27. 3. 2019

VI.
16. 5. 2019

ÚČAST
[%]

Petr Tihelka A A A A A A 100

Michal Malík A A A A A A 100

Mgr. Richard Pěnčík A A A A A A 100

Lukáš Tesařík A A A A A A 100

Josef Mokrý, DiS. A A A A N A 83

Zdeněk Valihrach A A A N A A 83

Mgr. Marcela Procházková A N A N N N 33

Spolek Sportservis Uhřice uspořádal dne 
22.12.2018 lyžařský zájezd do rakouského 
střediska Stuhleck. Občanům Uhřic, ale 
i přespolním, byly informace o konané 
akci poskytnuty obecním infokanálem  
a sociálními médii. K velkému překvapení 
byl o lyžařský zájezd velký zájem občanů, 
především těch přespolních. Středisko 
Stuhleck nabízí opravdu lyžařský zážitek 
pro lyžaře začátečníka, pokročilého  

i zkušeného. Disponuje 10 vleky, z nichž 
jsou 4 vleky sedačkové. Umožňuje výběr 
z 18 sjezdovek z toho převážně modrých 
(pro začátečníky), a zbytek červených (pro 
pokročilé). Plánek střediska můžete vidět 
na obrázku. 

Celý zájezd probíhal pod vedením Michala 
Malíka, který zajistil vše potřebné, aby se 
lyžovačka mohla uskutečnit. Vyrazili jsme 

brzy ráno cestovním autobusem v 5:00 
z horní autobusové zastávky v Uhřicích. 
V autobuse panovala přátelská atmosféra 
a cestující měli možnost se v autobuse 
ještě dospat. Jakmile jsme dorazili na 
místo, vedoucí zájezdu stručně sdělil všem 
účastníkům zájezdu organizační pokyny. 

Poté, co každý cestující obdržel skipas, 
mohl vyrazit na svah po vlastní ose. 
Oběd si zajišťoval každý sám, buď na 
svahu nebo využil možnost občerstvit se 
v autobusu během obědové přestávky. 
Počasí nám z rána přálo, takže ranní 
lyžovaní bylo senzační. Vzhledem k malé 
rozloze střediska nebyla náhoda potkat 
se s ostatními členy výpravy. Odjezd byl 
plánovaný na půl pátou, protože vleky se 
zavírají v 16:00. Ke konci zájezdu, když 
jsme se vraceli k autobusu, začalo pršet, ale 
to nám vůbec nezkazilo lyžařský zážitek. 

Poté co jsme se převlékli a byli jsme 
všichni na palubě busu, jsme vyrazili 
směr domov. Cestu zpátky nám kromě 
menšího množství alkoholu zpříjemnilo 
povídaní o lyžařských dojmech a zážitcích. 
Spolek plánuje uspořádat stejnou akci  
i v roce 2019 a doufá, že se uskuteční v tak 
hojném počtu jako loni. 

Michael Malik
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OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Školní rok začal dne 3. 9. 2018. Některé 
děti se do školky těšily, pevně doufám, že 
většina, jiné plakaly po maminkách, což lze 
pochopit, protože každý začátek bývá těžký. 
Dny během školního roku plynuly jako 
voda a my jsme postupně slavili narozeniny 
všech dětí. Vždy jsme jim ve spolupráci  
s rodiči připravili v mateřské škole malou 
narozeninovou oslavu, kdy nesmělo chybět 
„ hobla“  a také šampus, samozřejmě dětský.

Už v září proběhla na hřišti olympiáda 
pro děti. Dále jsme podnikli výlet do lesa 
spojený se stavbou domečků pro skřítky  
z nalezených přírodnin. V říjnu jsme měli  
v tělocvičně netradiční hosty, a to papoušky. 
Společně s žáky základní školy jsme vysadili 
na školní zahradu lípu – strom svobody.   
V listopadu se ve večerních hodinách 
uskutečnila výstava dýňových strašáků 
spojená s lampionovým průvodem. Dále 
všechny děti vystoupily před mateřskou 
školou při rozsvěcení vánočního stromu. 
Tato akce rozsvítila také očka všem dětem, 
které se už, už začínaly těšit na Vánoce  
a hlavně na vánoční dárky.V prosinci nás 
navštívil nejen Mikuláš se svou družinou, 
ale také další vzácný host, a to kouzelník, 
na kterého jsme ještě všichni dlouho 
vzpomínali. Pro rodiče jsme s dětmi 
připravili dáreček v podobě tanečního 
vystoupení, který jsme pomyslně rozbalili 
na předvánočním posezení na kulturním 
domě. A protože děti jsou jako malí andílci, 
hlavně když spí, tak jsme se za andílky také 
na jeden den přestrojili. K tomu  nás přijela 
potěšit Veselá muzička se svým hudebním 
vystoupením „Na křídlech andílků“, při 
kterém nesměly chybět koledy. Těsně před 
vánočními svátky ještě děti byly odměněny 

nejen vánočním stromečkem, ale také 
dárky.

Čas se přehoupl do nového roku a my 
jsme byli odměněni sněhovou nadílkou, 
kterou jsme využívali k bobování nebo 
ke stavbě iglú. V lednu si snad děti užily 

karneval a ještě za námi z Brna dorazila 
paní spisovatelka Lucie Hlavinková, která 
nám představila své vydané knihy. V únoru 
přijela paní redaktorka deníku Rovnost  
a představila nejen naši mateřskou školu, 
ale také všechny předškoláky právě v tomto 
deníku. Společně s panem starostou jsme 
přivítali občánky Uhřic do jejich života. 
Na konci února jsme oslavili masopust 
ve vlastnoručně vyrobených kostýmech. 
V březnu jsme ve spolupráci s obecním 
úřadem na zahradě vyměnili starý písek 
za nový a těšili jsme se na první teplé 
sluneční paprsky. Se zimou jsme se 
rozloučili spálením Moreny. Starším dětem, 
konkrétně v počtu 24, začal plavecký výcvik 
v Bučovicích a musím konstatovat, že to 
dětem ve vodě opravdu svědčí. V dubnu 
byli předškoláci přítomni v základní škole, 
kde se zúčastnili programu vzdělávacího 
informačního střediska  Bílé Karpaty - „ 
Housenka a její kabátek.“ V tyto dny 

připravujeme také překvapení nejen pro 
naše obětavé maminky.

Ve školce s dětmi také rádi pečeme např. 
na podzim to byly povidlové rohlíčky, před 
Velikonocemi zase Jidáše nebo s pomocí 
paní kuchařky připravujeme bazalkové 
pesto z bylinek z naší zahrádky.

V průběhu školního roku děti měly možnost 
navštěvovat angličtinu pod vedením paní 
učitelky Vašíčkové.

Několikrát během roku se ve školce 
uskutečnila prodejní výstava knih nejen 
pro děti. Předškolákům se to už v mateřské 
škole krátí, přes zimu absolvovali ve škole 
několik adaptačních kurzů pro plynulý 
přechod do ZŠ. Ještě je hodně akcí před 
námi např. zájezd do divadla ve Zlíně, 
tradiční Andersenova noc s nocováním 
ve školce, školní výlet na Baťův kanál, 
kde děti bude čekat pohádková plavba 
lodí. Oslavíme také Den dětí a na závěr 
školního roku budeme pasovat předškoláky 
na školáky. Ještě několik dní provozu  
o hlavních prázdninách a potom všichni 
hurá na zasloužené prázdniny.

„ Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho 
ani Vy...“  jsou slova známé písně zpěváka 
Karla Gotta. Přeji všem, ať máme jeden 
na druhého více času, ať na vše špatné 
rychle zapomeneme a to hezké v nás 
zůstává napořád. Touto cestou bych chtěla 
poděkovat všem, kteří se na provozu naší 
mateřské školy nějakým způsobem podílejí.

Petra Bajerová
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Vážení čtenáři, občané Uhřic, blíží se konec 
školního roku a s ním i příprava dalšího čísla 
obecního Zpravodaje. Stojím před úkolem 
podělit se s vámi o to nejdůležitější, co jsme ve 
škole za uplynulý školní rok zažili. A troufám 
si říci, že toho bylo opravdu hodně. Zkrátka ve 
škole se pořád něco děje. Svět i naše společnost 
se vyvíjí a tento proces, s 
ním spojené změny všeho 
druhu, jsou obzvláště ve 
škole velmi patrné. 

S blížícím se závěrem 
školního roku přichází 
ten správný čas na 
zhodnocení uplynulého 
školního roku. Jsem velmi 
rád, že letošní ohlédnutí 
je pro nás potěšující a 
mohu konstatovat určitý 
pokrok naší školy. Máme 
za sebou celkem plodný 
rok. Za úspěchy, akcemi 
a aktivitami dětí stojí 
pedagogové, kteří díky 
pracovnímu nasazení, 
sebevzdělávání a vnitřní 
motivaci dokáží i v malé 
vesnici vytvořit takovou školu, která bude 
otevřena všem - nejen současným dětem a jejich 
rodičům, nejen současným zaměstnancům, 
ale také dětem bývalým, jejich rodičům  
a samozřejmě i bývalým zaměstnancům. 

Z hlediska výchovně-vzdělávacího bych rád 
připomenul, že žáci naší školy se učí anglický 
jazyk od 1. třídy, využíváme genetickou metodu 
prvopočátečního čtení, do výuky zapojujeme 
finanční gramotnost v rámci různých předmětů. 
Žáci dokáží mezi sebou spolupracovat  
a pracovat v kooperativních skupinách, kdy 
dochází k tomu, že využívají různých metod 
při spolupráci, aby dosáhli společného cíle jako 
skupina, ne jako jednotlivec. Do výuky jsme 
zařadili další důležitou oblast - a to dopravní 
výchovu. Dopravní výchova probíhá v průběhu 
celého školního roku - zejména ve spolupráci se 
Základní školou Žarošice a za podpory Domu 
dětí a mládeže Kyjov. Hlavními tematickými 
okruhy dopravní výchovy jsou CHODEC pro 
2. třídu a CYKLISTA pro 4. třídu. Pravidelná 
celoroční výuka dopravní výchovy probíhá pod 
vedením týmu volnočasových pedagogů Domu 
dětí a mládeže Kyjov, jmenovitě paní Mgr. Ivy 
Soldánové a por. Bc. Petra Zámečníka, tiskového 
mluvčího Policie ČR Jihomoravského kraje. 

Zájem žáků roste o přednášky a témata s přírodní 
tematikou. Naši školu navštívili pracovníci 
Vzdělávacího a informačního střediska Bílé 
Karpaty z Veselí nad Moravou, kteří žáky 
seznámili hravou formou s přednáškami „Půda 
žije“ a „Housenka a její kabátek“. Dále již 
tradičně proběhla stavba domečků pro skřítky, 

kdy děti využily veškeré nalezené přírodniny  
v lese. V tělocvičně školy jsme měli možnost 
vidět exotické druhy papoušků. Také jsme 
navštívili chovatelskou přehlídku trofejí zvěře 
ulovené v lovecké sezoně 2018-2019, která se 
konala v Kulturním domě Kyjov. 

Z hlediska estetického (výtvarného a hudebního) 
jsem vybral jen několik akcí, které považuji 
za důležité. Ve středu 5. prosince nás ve škole 
navštívil Mikuláš s andělem i čerty. Dětem pak za 
přednesené básničky, říkanky a písničky předal 
sladkou odměnu. V období předvánočního času 
jsme pro děti připravili vánoční tvořivé dílny, 
kde si mohly děti vyrobit vánoční dekorace  
a upéct voňavé medové perníčky pro svou rodinu 
a příbuzné. Dalším vydařeným počinem byla 
návštěva Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve 
Strážnici, kde na děti dýchl duch lidových tradic, 
života v dřívějších dobách, možná právě toho, 
který už dneska vidíme pouze ve filmech „pro 
pamětníky“. V období Velikonoc se naše škola 
zahalila do jarní výzdoby. Po úspěchu vánočních 
tvořivých dílen jsme zopakovali dílny tentokráte 
však velikonoční. Opět jsme vyráběli dekorace a 
výrobky - pomoc při organizaci velikonočních 
dílen nám neodmítla pedagožka Domu dětí 
a mládeže Kyjov paní Andrea Kuřinová.  

Z hlediska sportovního chci připomenout, že 
každý pátek navštěvujeme plaveckou výuku 
v bazénu v Bučovicích, kde se dětem věnuje 
tým erudovaných lektorů z Plavecké školy paní 
Hany Mořinglové. Před zahájením plaveckého 
výcviku navštívila naši školu paní Bc. Jana 
Pokoráková s přednáškou pro rodiče dětí, 

aby provedla plaveckou 
osvětu z této oblasti. 
Nesmím zapomenout 
na tradiční olympiádu, 
která proběhla na hřišti 
v měsíci září.  Děti po 
celý školní rok navštěvují 
ve svém volném čase 
zájmové kroužky - jedná 
se o kroužek folklorní, 
myslivecký, keramický, 
hudební a jazykový. Jde  
o mimoškolní vzdělávání, 
kdy toto smysluplné 
využívání volného časuje 
je spjato s tím, že dítě si 
samo vybere kroužek 
podle svého zájmu, 
který bude pravidelně 
navštěvovat. Bude pro 
něj příjemným využitím 

volného času. Na tomto místě bych rád 
poděkoval všem vedoucím zájmových útvarů. 
Zápis dětí do 1. ročníku proběhl ve čtvrtek 
11. dubna a v pátek 12. dubna. V průběhu 
školního roku probíhal adaptační kurz pro 
předškoláky, byl určen pro děti, které od 
školního roku 2019/2020 budou nastupovat 
do 1. ročníku povinné školní docházky. Cílem 
kurzu bylo pomocí herně vzdělávacích aktivit, 
pohybových aktivit a plnění pracovních listů 
podpořit rozvoj školní zralosti. Zapsaný žák 
obdrží od zřizovatele částku ve výši 1000 Kč na 
učební pomůcky.

Spousta akcí a aktivit základní školy probíhá 
společně s mateřskou školou. Do konce 
školního roku nás čeká ještě divadelní 
představení Sněhová královna v Městském 
divadle ve Zlíně, dále Andersenova noc spojená 
se spaním ve škole. Jedna z nejdůležitější akcí 
čeká školáky v červnu, kdy se s dětmi vydáme na 
celý týden na školu v přírodě na chatu Radost 
do Vřesovic. V tomto předprázdninovém 
červnovém termínu to bude pro mnohé děti, 
které v průběhu velkých prázdnin odjedou na 
letní tábory, na prázdniny k babičkám, tetám 

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

pokračování na str. 6
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a jiným příbuzným, určitá zkouška toho, jak 
děti dokáží být více dnů samy bez svých rodin a 
nejbližších. Pevně věřím, že děti budou statečné 
a silné a vše s přehledem zvládnou.

Závěrem mi dovolte poděkovat Obecnímu 
úřadu Uhřice, zvláště panu starostovi Petru 
Tihelkovi, který vyvíjí velké úsilí, aby budova 
základní školy odpovídala současným trendům. 
Od března probíhá rekonstrukce bývalé 

školní kuchyně v přízemí základní školy, která 
bude sloužit jako učebna výtvarné výchovy a 
keramická dílna. V průběhu měsíce května jsme 
provedli kompletní výměnu osvětlení v celé 
škole. Původní světla neodpovídala hygienickým 
normám. Na měsíc červenec a srpen je 
naplánováno vymalování základní i mateřské 
školy, dále rekonstrukce dívčích a chlapeckých 
sociálních zařízení v prvním patře budovy 
školy. Velmi děkuji všem spolupracovníkům 
pedagogickým i nepedagogickým za jejich práci 
a aktivitu, dále za to, že díky nim je duch školy 

stále živý. Velké díky patří všem našim dětem, 
které tvoří základ naší práce. V neposlední 
řadě děkuji také rodičům dětí za spolupráci a 
důvěru.

Vážení čtenáři, přeji vám krásné slunečné dny, 
příjemně strávené prázdniny a zaslouženou 
dovolenou. Kdykoliv ve škole na shledanou !

PhDr. Kamil Ježík, ředitel ZŠ a MŠ Uhřice

pokračování ze str. 5

DĚTSKÝ FOLKORNÍ SOUBOR UHŘIČÁNEK
V září 2018 jsme se opět sešli 
v prostorách základní školy  
a zahájili jsme novou sezonu. 
Do kroužku se přihlásilo 
16 mladších dětí (7 chlapců 
a 9 děvčat) a 9 starších 
dětí (3 chlapci a 6 děvčat). 
Vedení kroužku se opět 
ujaly Martina Valihrachová, 
Martina Brablcová a Michaela 
Pěnčíková.

Bylo nám, tak jako minulý 
rok, umožněno scházet se 
v tělocvičně základní školy. 
Nejprve jsme „oprášili“ tance  
z minulých let a nové tanečníky 
naučili základní kroky. Poté 
jsme se pustili do nacvičování 
pásma na hody, kde vystoupily 
mladší i starší děti. Mladší děti 
předvedly pásmo o ševcích  
a starší děti vrtěnou a verbuňk, 
který natrénovaly se zkušeným 
verbířem Michalem Závodným 
z Archlebova.

Před Vánoci jsme uspořádali 
již tradiční posezení. Všichni 
přinesli vzorky vánočního 
cukroví a také jsme „bouchli“ dětský 
šampus a popřáli si krásné svátky. V 
polovině ledna jsme se opět sešli a pomalu 
jsme začali trénovat na další vystoupení.

Za finanční pomoci obce, se nám podařilo 
zrealizovat ušití krojů pro mladší i starší 
děti. Největší zásluhu na tomto projektu 
měla paní Pavlína Hovězáková, která 
dětem nové kroje ušila. Za celý kroužek 

jí za užasnou práci moc 
děkujeme. Jsme rády, že jsme 
jako soubor jednotní.

V květnu jsme již v nových 
krojích vystoupili pro maminky 
k jejich svátku. Akci pořádala 
ZŠ a MŠ Uhřice a za možnost 
vystoupit na této akci, jsme 
panu řediteli vděčny.

25. května nás čekalo naše 
poslední vystoupení v tomto 
školním roce. Mladší i starší 
děti předvedly za doprovodu 
cimbálové muziky pásmo 

„Dětské hrátky“ ve Ždánicích 
na Májové veselici.

V červnu se spolu rozloučíme a 
přes léto si pořádně odpočineme 
a nabereme energii na další 
tance.

Rády bychom touto 
cestou poděkovaly Václavu 
Štěrbovi, který nás doprovází  
s harmonikou během našich 
vystoupení. Velké díky patří 
i rodičům, kteří ve folkloru 

podporují své děti.

Nové tanečníky v příštím školním roce 
rády uvítáme.

Michaela Pěnčíková za DFS Uhřičánek
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OSTATKY ANEB MASOPUSTNÍ PRŮVOD V UHŘICÍCH

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ROCE 2019

Druhý březnový den se konal v naší obci 
tradiční masopustní průvod. Sešlo se téměř 
třicet masek a s nimi šlo také deset muzikantů 
z dechové hudby Svatobořáci. Začátek akce byl 
v deset hodin a masky se vydaly od hospody 
směrem dolů. Když obešly vesnici, vyjedly 
a vypily všechny, kteří ochotně přichystali 
výborné občerstvení, bylo okolo půl páté, sešly 
se v hospodě, převlečené už za lidi. K tanci hrál 
DJ Kozel. Letos se sešel zdaleka největší počet 
masek. 

Píšu z pozice člověka, který pochází z kraje, 
kde se tato tradice nedrží. Možná o to víc, 
protože mohu srovnávat, mě těší, že tady je.  

Že tady se dodržuje. A navíc  
s tím bonusem, že na ni drží  
a chodí a dělají ji mladí. Že děti 
se těší, až dorostou a půjdou také 
s průvodem. A starší vzpomínají, 
jaké to bylo, když chodili oni. 
Mám za to, že pro obec je to 
velmi cenné. Jakákoliv taková 
akce stmelí lidi. A to je pro život 
v obci důležitá a potřebná věc. 
Scházet se, byť svým způsobem, 
za zábavou, poznat se, pobavit 
se je dobré a pro společný život 
obce velmi prospěšné.

Masopust je tradice, která 
pochází již z ranného středověku. 
Respektive z té doby je doložena, 
ale velmi pravděpodobně bude 
mnohem starší. Tedy je důvod 
si takové tradice vážit a být pyšní 
na její dodržování. Být pyšní 
na tu chuť a vůli ji organizovat. 
A být pyšní nejen na to, že 
se sejdou lidi v maskách, ale 
také na všechny, kteří připraví 
občerstvení, kteří maskám nalijí 
po štamprli nebo decince vína 
nebo vody, na všechny, kteří 
otevřou.

Ač z doslechu, mám za to, že průvod si 
užili všichni. Dobře se domluvili, pro sebe 
a muzikanty zajistili důstojné (a věřím, že 
velmi chutné) občerstvení – sešli se dopředu, 
naobalovali řízky, které Víťa odborně a na 
čas usmažil. To všechno hodně znamená. 
Minimálně dobrou partu pro příště. 

Alena Gálíčková

Anna Perneggerová 
Eliška Dvorská
Sofie Křenová

Tereza Jirková
David Kocman
Laura Valihrachová
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SK UHŘICE V JARNÍ ČÁSTI SEZONY 2018/2019

Před samotným zahájením 
mistrovských soutěží v jarní 
části soutěžního ročníku 
2018/2019, konkrétně 
2. února, jsme uspořádali 
tradiční, tentokráte 

již XXVIII. Ples květů za doprovodu  
DH Hradčovjanka.

Dne 17. 03. 2019 proběhla volební valná 
hromada našeho klubu, na které byl zvolen 
nový výkonný výbor a revizní komise.  
Pro informovanost veřejnosti, kdo je ve vedení 
a kontrolních orgánech klubu, uvádíme 
následující členy a jejich funkční zařazení: 
Mokrý Josef – předseda klubu, Luskač 
Tomáš – jednatel klubu, Meduna Petr – člen 
výkonného výboru a pokladník, Valihrach 
Tomáš – člen výkonného výboru, Kopřiva Jan 
– člen výkonného výboru, Vlach Zdeněk – 
člen výkonného výboru, Spálovský Aleš – člen 
výkonného výboru; Ing. Vlachová Martina 
– člen revizní komise, Mgr. Pěnčík Richard 
– člen revizní komise, Kučera Karel – člen 
revizní komise.

Ihned po valné hromadě jsme započali  
s přípravou na jarní část mistrovských soutěží, 
zejména pak s přípravou areálu, především 
hřiště. Co se týče vedlejší činnosti, tak je 
třeba ještě zmínit sběr kovového odpadu, 
který jsme provedli 6. dubna v souběhu s akcí 
„UKLIĎME ČESKO“.

A teď již k samotné sportovní činnosti, tj. k 
fotbalu. Nutno však podotknout, že níže 
uvedené informace jsou zpracovány k datu 
15. května, takže bodový zisk a postavení v 
tabulce nebude v době vydání zpravodaje 
aktuální. Začněme tedy od těch nejmenších.

Družstvo mladší přípravky se v zimním 
období připravovalo 1x týdně v tělocvičně  
v ZŠ Žarošice. Dne 16. 02. 2019 jsme 
sehráli v Dambořicích halový turnaj za účasti 
družstev z Dambořic, Ždánic a Krumvíře, 
kde jsme 2x prohráli a 1x vyhráli a v boji  
o 3. místo jsme po remíze neuspěli na penalty, 
takže jsme obsadili sice 4. místo, nicméně 
kromě utkání se Ždánicemi jsme odehráli 
pěkné a vyrovnané zápasy a kluci a holky si 
turnaj užili. Sezonu jsme zahájili 7. dubna  
a dosud jsme odehráli 7 utkání, kdy jsme 2x 
vyhráli a 5x prohráli. Průběžné umístění je 
pak uvedeno v přiložené tabulce.

V současné době je hráčský kádr následující: 
Bednařík Vojtěch, Bělohoubek Jakub, 
Buchlovský Petr, Čelko Ondřej, Čelková 
Nicol, Dvorský Štěpán, Huščava Jakub, 
Kovanda Jakub, Mokrý Mikuláš, Moravčík 
Matyáš, Poláček Viktor, Radikovský Jakub, 
Trčková Veronika, Valihrach Tobiáš a Vodička 
Jan. Trenérská dvojice – Mokrý Josef a Poláček 
Lukáš.

Družstvo mladších žáků se v zimním období 
připravovalo rovněž 1x týdně v tělocvičně  
v ZŠ Žarošice. Dne 24. 02. a 09. 03. 2019 
jsme sehráli opět v hale ZŠ Dambořice 
2 turnaje. První turnaj za účasti družstev  
z Bošovic, Brna – Slatiny, Dědic a Veselí 
nad Moravou (Zarazic), kde jsme obsadili  
4. místo. Druhý turnaj pak za účasti družstev z 
Bošovic, Lužic, Brna – Slatiny, Újezdu u Brna 

a Veselí nad Moravou (Zarazic), kdy jsme 
obsadili v konkurenci silných klubů pěkné 
5. místo. Na začátku jarní části jsme ještě 
odehráli jedno přátelské utkání v Žarošicích, 
které jsme vyhráli 3:0. Sezonu jsme pak 
zahájili 31. března a dosud jsme odehráli 9 

utkání, kdy jsme 2x vyhráli, 2x remizovali 
a 5x prohráli. Průběžné umístění je rovněž 
uvedeno v přiložené tabulce.

V současné době je hráčský kádr následující: 
Gálíček Jindřich, Helísek Petr, Hrubý Adam, 
Matouš Václav, Malíková Karolína, Mokrá 
Adéla, Mokrý Mikuláš, Mokrý Ondřej, Trčka 
Marek, Valihrach Tobiáš a Vrána Ondřej. 
Trenérská dvojice – Trčka Jan a Kučera Karel.

Mužstvo dospělých se v zimním období 
připravovalo rovněž 1x týdně v hale  
ZŠ Dambořice a 1x týdně venku. Odehráli 
jsme 3 přípravná utkání na hřišti s UMT3G 
v Dambořicích (proti Dambořicím výhra 
1:0, proti Slavkovu u Brna výhra 3:1 a proti 
Šlapanicím výhra 4:1) a 1 přípravné utkání na 
hřišti s UMT3G na Spartě Brno (proti Brnu 
– Tuřany prohra 2:1). Dále jsme v období 
21. – 24. února absolvovali zimní soustředění 
ve Fryšavě pod Žákovou horou na Vysočině 
zaměřené zejména na fyzickou kondici hráčů. 
Sezonu jsme zahájili 24. března a dosud jsme 
odehráli 7 utkání, kdy jsme 4x vyhráli, 2x 
remizovali a 1x prohráli. Průběžné umístění 
ukazuje přiložená tabulka.

Ještě  zmíním, že pro jarní část aktuální sezony 
odhlásil oddíl Mikulova pro nedostatek hráčů 
„A“ mužstvo ze soutěže, proto je v tabulce 
pouze 13 účastníků. Zápasy s Mikulovem 
jsou anulovány a Mikulov je tak automaticky 
prvním sestupujícím mužstvem pro aktuální 
ročník. A snad ještě jednu perličku závěrem. 
Mužstvo dospělých v této sezoně, tj. od 
zahájení ročníku dne 12. 08. 2018, na domácí 
půdě ještě neprohrálo, takže bychom to rádi 
„zaklepali“ a budeme se maximálně snažit 
udržet domácí neporazitelnost až do konce 
sezony. Tak držte palce!

V současné době je hráčský kádr následující: 
Hořava Lukáš, Hořava Tomáš, Hovězák 
Jakub, Hroudný Daniel, Kopřiva 
Martin, Maroši Michal, Mokrý Josef, 
Neumann Jakub, Pěnčík Richard, Rotrekl 
Jan, Spálovský Aleš, Strmiska Jakub, 
Šnejdar Radim, Udržal David, Valihrach 
Tomáš, Vlach Zdeněk a Zeman Tomáš.  
Trenér – Valihrach Tomáš.

Tolik zhruba ve stručnosti k nedávné  
minulosti a věřím, že nyní nás již pravidelně 
sledujete v jarní části aktuálního soutěžního 
ročníku při našem fotbalovém snažení. 

Josef Mokrý – předseda SK
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MUŽI - I. B TŘ. JMKFS, SK. C

Rk Tým Z + 0 - Skóre Body
1. 1FK DRUŽSTEVNÍK NIKOLČICE 20 14 2 4 54:27 44

2. TJ VELKÉ BÍLOVICE 19 11 4 4 41:20 37

3. SK KOZOJÍDKY 20 11 4 5 50:34 37

4. TJ SOKOL KNĚŽDUB 20 12 1 7 49:36 37

5. FK VALTICE 19 9 2 8 40:45 29

6. SK UHŘICE 19 7 7 5 38:28 28

7. SK VACENOVICE 20 9 1 10 37:39 28

8. FK BLATNICE POD SV. ANTONÍNKEM 19 7 4 8 33:39 25

9. FK ŠARDICE 20 7 3 10 41:43 24

10. TJ JISKRA STRÁŽNICE 19 7 3 9 37:47 24

11. TJ SOKOL CHARVÁTSKÁ NOVÁ VES 19 6 4 9 26:34 22

12. TJ SOKOL KOBEŘICE 19 5 3 11 30:39 18

13. FK MORAVSKÁ NOVÁ VES 19 1 2 16 13:58 5

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA  - OKRESNÍ SOUTĚŽ, SK. A

Rk Tým Z + 0 - Skóre Body
1. TJ BANÍK LUŽICE 19 16 1 2 271:126 49

2. FK MUTĚNICE 22 16 1 5 262:161 49

3. FC KYJOV 1919 B 21 15 0 6 262:188 45

4. FK HODONÍN B 21 10 0 11 202:236 30

5. SK DOLNÍ BOJANOVICE 19 9 0 10 187:231 27

6. TJ SOKOL DAMBOŘICE 19 7 0 12 157:174 21

7. SK UHŘICE 21 7 0 14 168:191 21

8. FK HOVORANY 20 0 0 20 116:318 0

MLADŠÍ ŽÁCI - OKRESNÍ SOUTĚŽ

Rk Tým Z + 0 - Skóre Body
1. FK AGRO VNOROVY 22 20 1 1 208:14 61

2. TJ SOKOL HROZNOVÁ LHOTA 21 17 2 2 123:15 53

3. FK HODONÍN C 21 16 1 4 147:50 49

4. FC VESELÍ NAD MORAVOU B 22 13 3 6 129:70 42

5. FK HOVORANY 21 13 1 7 90:59 40

6. TJ BANÍK LUŽICE 21 9 2 10 60:77 29

7. SK PODLUŽAN PRUŠÁNKY 20 8 3 9 53:64 27

8. FK HODONÍN D 20 7 5 8 59:72 26

9. SK UHŘICE 22 7 5 10 47:73 26

10. TJ SOKOL KNĚŽDUB 21 6 1 14 21:83 19

11. TJ KEN VESELÍ NAD MORAVOU 22 6 1 15 87:161 19

12. SK ČEJČ 21 5 2 14 50:88 17

13. FK SOKOL LOVČICE 22 5 0 17 70:170 15

14. SK DOLNÍ BOJANOVICE 22 3 1 18 44:192 10

PRŮBĚŽNÉ TABULKY ROČNÍKU 2018/2019
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Tradiční 18. hasičská 
pouť v poutním místě 
Křtiny se uskutečnila 
v neděli 28. dubna. 
Letošní pouť měla statut 
krajské pouti a konala 

se pod záštitou hejtmana Jihomoravského 
kraje JUDr. Bohumila Šimka. K registraci se 
dostavili zástupci více jak čtyřiceti hasičských 
sborů z Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina  
a z Dolnorakouského Spillernu. 

V průvodu, který vyšel ze křtinského 
koupaliště bylo možné vidět historickou  
stříkačku z SDH Kanice, taženou koňmi, 
dále bylo možné vidět mažoretky Hvězdičky 
z Rosic a také  14 praporečníků, kteří 
nesli prapory na začátku průvodu. V 
průvodu hrála dechová hudba Sivická 
kapela.  Průvod jich čítal téměř čtyři desítky.  
V průběhu průvodu komentátor stručně 
seznámil s historií jednotlivých zúčastněných 
hasičských sborů. Za vyzvánění zvonů vešli 
hasiči v procesí do chrámu Jména Panny Marie. 
Slavnostní mše svatá byla sloužená k patronu 
hasičů, sv. Floriánu, za živé a zemřelé hasiče  
a příslušníky IZS. 

Po mši se slavnostní průvod vydal před budovu 
úřadu městyse Křtiny. Zde pronesli své zdravice 
významní hosté. Následně náměstí roztančily 
mažoretky Hvězdičky z Rosic, zasloužený 
potlesk sklidil i tým přípravky MiniStars. 
Následovala ukázka historického hašení na hořící 
maketu místní restaurace. Přípravka mladých 
hasičů předvedla štafetu dvojic. Vystoupili  
i profesionální hasiči ze stanice Blansko.

Před poutním kostelem byla vystavena historická 
technika. Před budovou úřadu byl stánek  
s Hasíkem pro děti a na náměstí před kostelem 
stánek spolku Svatý Florián – Dobrovolní hasiči 
roku. Ve spolkovém domě byla ke zhlédnutí 
výstava hasičských uniforem. A my, tak jako 
každý rok, jsme položili kytičku květů na hrob 
našeho rodáka děkana Tomáše Prnky.

UHŘIČTÍ HASIČI SE OPĚT ZÚČASTNILI HASIČSKÉ POUTI 
VE KŘTINÁCH

Hasiči Uhřice
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JEDNOTKY PRO OCHRANU OBYVATELSTVA  
SE PŘIPRAVOVALY NA ZÁSAHY

Ve dnech 26. a 27. dubna 2019 se opět 
setkaly všechny předurčené jednotky 
pro ochranu obyvatelstva v Tišnově. 
Hasičský záchranný sbor JmK pro tyto 
jednotky, kam patří i ta naše, uspořádal 
instrukčně-metodické zaměstnání. Šestý 
ročník byl zaměřen na technické zásahy. 
Jednotky na pěti stanovištích řešily přípravu 
na povodně, odstranění nebezpečných 
stromů a práci s motorovou pilou, zajištění 
utržených střech, lezeckou techniku  

a první pomoc. Šesté stanoviště zajišťovalo 
po celou dobu akce jídlo a pití. Řešila se 
vždy bezpečnost práce a správné postupy 
řešení. Na modelových situacích si to pak 
všichni prakticky vyzkoušeli. Seznámili se  
i s novinkami, které jsou ve výbavě dalších 
hasičů. Představena jim byla například 
mobilní siréna nebo nové protipovodňové 
zábrany z Blanska. Této odborné přípravy se 
pravidelně účastní jednotky dobrovolných 
hasičů z Blížkovic, Bořitova, Brankovic, 

Brna-Černovic, Brna-Slatiny, Dobročkovic, 
Drnovic, Chvalovic, Jabloňan, Kobylí, 
Moravského Žižkova, Okrouhlé, 
Olomučan, Švábenic, Těšan, Uhřic, Žeravic 
a Židlochovic. 

Hasiči Uhřice
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KONEC PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY 

ZPRÁVA MS DOLINA UHŘICE 

Milý čtenáři, jak už mnozí víte, loni jsme 
oslavili sto let od konce první světové 
války a vzniku samostatného státu.  
V tomto článku, který vychází z informací 
uvedených v kronice, bych rád přiblížil 
události této doby, tak jak probíhaly v naší 
obci. 

Velká válka, tak jak se jí v té době říkalo, 
vypukla 28.července 1914. Formální 
příčinou války byl úspěšný atentát na 
následníka rakousko-uherského trůnu 
Františka Ferdinarda d ´ Este 28. června 
1914 v Sarajevu. Reálnými příčinami však 
bylo získání vlivu na Balkáně, rozdělení 
kolonií a moc v Evropě. Na základě 
předchozích smluv následovala řetězová 
reakce ostatních států a během zhruba 
čtyř týdnů se ve válečném konfliktu ocitla 
většina Evropy. 

Během války se bojovalo na několika 
frontách v Evropě - na balkánské, na 
východní, na západní a italské. Z naší 
obce byli poslání někteří muži převážně na 
italskou a také na východní frontu. Velká 
válka si vyžádala asi deset milionů mrtvých. 
Do Uhřic se nikdy nevrátilo 28 jejich 
obyvatel – zemřeli na frontách nebo se stali 
nezvěstnými. Nejmladšímu bylo pouhých 
18 let, zahynul již v roce 1915. Padlým 
vojákům byl postaven památník u školy, na 
kterém jsou vytesána jejich jména. Kromě 
toho zůstalo 11 osob invalidních, z toho  
6 těžce. 

Podzim je pro myslivce dobou přípravy na 
zimu, kdy do krmelců a zásypů rozvážíme 
jadrné krmivo, seno a kamennou sůl.  
V tomto období probíhají též společné 
hony na kachny a bažanty. Naše MS 
pořádalo 2 hony na drobnou zvěř, na 
kterých bylo uloveno celkem 41 kohoutů. 
První hon byl hlavní, kdy je po skončení 
pořádána ,,poslední leč s tombolou“, kterou 
jsme tentokrát uspořádali v přístavbě KD. 
Kromě drobné zvěře, lovíme taky zvěř srnčí 
a černou.

Kronika také uvádí, že tato situace byla 
složitá pro všechny občany. Ženy se mnohdy 
musely starat o celé hospodářství a také  
o děti – techniky moc nebylo a pomocné 
síly také ne, když většina mužů byla 
povolána na frontu. 

V druhé polovině roku 1918 se již tato 
doposud největší válka v dějinách lidstva 
chýlila ke konci. Dne 28.října 1918 byl 
vyhlášen samostatný stát. Tato informace 
rozjásala snad úplně všechny v této zemi. 
Oslavy vzniku samostatného státu se  
v Uhřicích uskutečnily až na jaře roku 
1919. V neděli 4. května 1919 byla zasazena 
Lípa svobody. Průvod s ověnčeným vozem, 
na němž byl ozdobený strom, střežený 
legionáři a stárky v krojích, vyšel od školy. 
Na prostranství na dolním konci vesnice, 
pod Šibrovem, kde byl symbol vysazen, se 
konaly proslovy. V roce 1920 byl zbudován 
v části obce Janův Dvůr kříž, který nese 
nápis: „K upomínce na světovou válku  
r. 1914 - 1918 za padlé vojíny obce uhřické 
zbudován tento kříž z milodarů téže obce 
a zaměstnaných zdejšího velkostatku L.P. 
1920“. O sedm let později byl zbudován 
také památník u školy. 

V červnu 1919 se v obci konaly komunální 
volby. Starostou byl pak na zasedání 
zastupitelstva zvolen František Šlezinger.  
Za čtyři roky poté se uskutečnily další volby 
do zastupitelstva obce. Na post starosty byl 
zvolen Josef Čamlík. 

V zimě je naší hlavní činností přikrmování 
zvěře, které je prováděno dle počasí, min. 
3x do měsíce. Do zásypů pro bažanty 
dáváme zlomkovou kukuřici a do krmelců 
seno a kamennou sůl. Na jaře jsme postavili 
tři nové kazatelny, dvě v lokalitě Boří  
a jednu ve Veselých. Členové našeho 
sdružení se spolu s ostatními spolky 
zúčastnili akce ,,Ukliďme Česko“.

Každý pátek máme myslivecký kroužek, do 
kterého chodí kolem 11 dětí ZŠ. Na těchto 

Za zmínku určitě stojí to, že v roce 1919 
proběhla v Československu pozemková 
reforma. Spočívala v tom, že byla zabrána 
zemědělská půda nad 150 ha. Tzv. 
záborovým zákonem byla zemědělská 
půda zestátněna za náhradu, která se 
ovšem pohybovala mezi třetinou až 
polovinou reálné ceny. Tato půda byla 
následně přerozdělena. Na pozemkovou 
reformu doplatili všechny šlechtické rody.  
V Uhřicích se tato pozemková reforma 
týkala známého šlechtického rodu 
Lichtenštejnů, který vlastnil na Moravě 
téměř 136 000 ha. Tato půda byla rozdělena 
mezi žadatele za peněžitou náhradu.  
V Uhřicích bylo podáno 135 žádostí, bylo 
uspokojeno pouze 63 uchazečů. Největší 
příděl v Uhřicích byl 1,46 ha.

Výrazným způsobem ovlivnila zdejší 
obyvatele tzv. Rašínova měnová reforma. 
Reforma byla provedena kolkováním 
bankovek. Byla okolkována polovina 
předložených hotovostí. Okolkovaná 
hotovost zůstala v oběhu. Druhá polovina 
byla zadržena jako nucená státní půjčka. 
Byly vydány vkladní listy, tedy vládní 
dluhopisy, které zněly na jméno a byly 
nepřevoditelné. Tímto způsobem bylo 
staženo z oběhu asi 34 % oběživa.

V Uhřicích v období první první republiky 
fungovala řada spolků a organizací. O tom 
a mnohem více se dočtete v dalším čísle 
zpravodaje.

Lukáš Gajárek

hodinách děti učíme poznávat zvěř, její 
chování, stopy, stromy a keře a vůbec jak 
se máme v přírodě chovat. Kroužek vedou  
T. Bělohoubek, Z. Brabec ml. a P. Tihelka ml.

Tomáš Bělohoubek – hospodář MS
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K volbám v naší obci bylo zapsáno na voličském 
seznamu celkem 603 voličů, z tohoto počtu 
odevzdalo svůj hlas pro 18 stran z celkových 
39 kandidujících stran a hnutí 166 voličů. 
Všichni voliči v obci odevzdali platné hlasy, 
pouze v jednom případě nebylo přihlédnuto 
k preferenčním hlasům kvůli tomu, že nebyli 
řádně označeni kandidáti jediným možným 
způsobem, tedy zakroužkováním čísla kandidáta. 
Učiníme-li porovnání volební účasti, která v 
naší obci byla 27,53%, v celé republice byla 
volební účast ještě o něco vyšší a činila 28,72%.  
V jihomoravském kraji byla volební účast 
29,54%. Oproti předcházejícím volbám do 
Evropského parlamentu v roce 2014, kdy 
byla volební účast v naší obci 17%, došlo  
k výraznému nárůstu o 10%. Celý průběh 
voleb doprovázela v obci poklidná atmosféra. 
Jsme rádi, že jsme mohli umožnit volit i naší 
nejstarší občance paní Anně Šmerdové, která  
i ve svém věku nezapomíná na svou občanskou 
povinnost.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří v 
těchto volbách do Evropského parlamentu 
volili a samozřejmě i všem z okrskové 
volební komise za výbornou spolupráci.

Roman Gryga,   
předseda okrskové volební komise

DRTIVÉ VÍTĚZSTVÍ KDU-ČSL V UHŘICÍCH PŘI VOLBÁCH 
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 24. A 25.05.2019

Výsledky v naší obci, kde volby vyhrála drtivým vítězstvím KDU-ČSL:

V celé republice volby do Evropského parlamentu dopadly následovně:

Strana Hlasy %
1. KDU-ČSL 62 37,34

2. ANO 2011 22 13,25

3. ODS 14 8,43

4. Koalice STAN a TOP 09 13 7,83

5. Česká pirátská strana 12 7,22

6. ČSSD 12 7,22

7. KSČM 7 4,21

8. SPD 5 3,01

Strana % Mandáty
1. ANO 2011 21,18 6

2. ODS 14,54 4

3. Česká pirátská strana 13,95 3

4. Koalice STAN a TOP 09 11,65 3

5. SPD 9,14 2

6. KDU-ČSL 7,24 2

7. KSČM 6,94 1
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CO ŘEŠÍ SENÁTORKA ANNA HUBÁČKOVÁ?
Na podzim v roce 2016 jsem se stala 
senátorkou za Hodonínsko, volební obvod 
č. 79. Náplní moji práce není jen samotná 
tvorba legislativy a dohlížení a opravování 
zákonu, ale také mnoho různorodých 
činností jak v Senátu v Praze, tak 
především v mém regionu na Hodonínsku 
a Kyjovsku. 

Během uplynulých dvou a půl let ve funkci 
senátorky jsem se po legislativní stránce 
velmi aktivně věnovala zákonu o obcích, 
vodnímu zákonu, zákonu o zpracování 
osobních údajů, volebnímu zákonu  
a na konci roku 2018 novele zákona  
o insolvencích.  Tato novela zákona byla 
velmi složitá. Jejím cílem bylo zpřístupnit 
institut oddlužení více dlužníkům, kterých 
je v ČR více než 800 tisíc a zmírnit vstupní 
podmínky pro jejich oddlužení. Stala jsem 
se zpravodajkou k této novele v Senátu  
a byla jsem pověřena novelu projednat i v 
Poslanecké sněmovně. Projednávání bylo 
velmi emotivní, ale změna byla přijata.  
Z těch nejdůležitějších a nejvýznamnějších 
změn uvedu především zkrácení lhůty 
insolvenčního řízení na 5 let, u důchodců 
a zranitelných osob (invalidita II. a III. 
stupně) na 3 roky a pokud dlužník vynaloží 
veškeré úsilí k uspokojení pohledávek 
věřitelů, může být od dluhů osvobozen, 
i když uhradí jen minimum. Pro tisíce 
dlužníků se tak otevírá cesta k oddlužení 

a šance na druhý životní start. A přede 
mnou stojí další výzva: jak legislativně 
pomoct mladým lidem, kteří vstupují 
do života s exekucí na dluhy, které často 
způsobili nezodpovědní rodiče. 

 V současné době se věnuji novele 
stavebního zákona. Předkladatelem 
je sice ministerstvo pro místní rozvoj, 
ale zpracovatelem předlohy záměru 
je hospodářská komora. To je možná 
poprvé, co návrh zákona nezpracovávají 
legislativci, ale privátní právníci.  
Už to vzbuzuje obavy, komu na míru 
je zákon ušitý. Jistě, se základní ideou, 
tedy urychlením a zjednodušením řízení 
lze souhlasit, nikoli však se způsobem 
provedení. V předložené verzi vůbec nejde 
o ochranu občana a veřejného zájmu. 
Stavební řízení se občanovi naopak hodně 
vzdaluje! Zřizuje se totiž nový model 
úřadů. Navrhuje se zřízení samostatného 
nejvyššího stavebního úřadu se sídlem 
v Praze a v krajských městech budou 
základní stavební úřady, které budou 
mít své pobočky někde v území. Zda 
ty pobočky budu tam, kde dosud nebo 
jen v městech s rozšířenou působností  
a jaké budou mít pravomoci, to se zatím 
neví. Nebudou však součástí stávajících 
městských úřadů. Je pro mne divné, že 
se zatím ani neví, kde bude občan svou 
žádost o stavební povolení dávat, kdo o ní 

bude rozhodovat, ale tvrdí se, že to povede 
ke zjednodušení řízení! Kolik nás takový 
pokus bude stát, to už není jasné vůbec!

Svou senátní kampaň jsem vedla s mottem: 
„Nenechám vás na suchu!“, a snažím se pro 
to udělat  maximum. Nejvíce času věnuji 
stěžejní kauze v mém regionu: „Ochrana 
pitné vody prameniště Bzenec-komplex 
vs. těžba štěrkopísku v Moravském Písku.“ 
Tento konflikt veřejných zájmů těžby 
štěrkopísku a ochrany pitné vody trvá od 
roku 2004 až do současnosti. V roce 2018 
byla tato kauza projednána v rámci petice 
na veřejném slyšení v Senátu PČR, který 
jednoznačně podpořil ochranu pitné vody 
a závěrem ve svém usnesení doporučil 
učinit veřejnou oponenturu k podkladům 
tohoto případu, na což Ministerstvo 
životního prostředí ČR nereaguje  
a snaží se tomu vyhnout. Na můj dotaz 
ohledně veřejné oponentury pan ministr 
Brabec odpověděl, že veřejná oponentura 
probíhá tím, že běží další správní řízení, 
kde můžeme uplatňovat připomínky  
k předkládaným posudkům, podkladům  
a návrhům. To jistě ano, ale bohužel v nich 
nikdy nedochází k ověření pravdivosti ani 
posudků předložených v rámci procesu 
posuzování vlivu Ministerstvu životního 
prostředí ČR ani k přehodnocení posudků 
z hlediska klimatických změn a vlivů 
dlouhodobého sucha. V současné době 
již o těžbu štěrkopísku nežádá firma 
Jampílek, ale firma České štěrkopísky, 
která celý záměr převzala. Této firmě  
v lednu 2019 vydal Obvodní báňský úřad 
v Brně rozhodnutí o stanovení dobývacího 
prostoru. Nemůže nás v žádném případě 
uklidnit věta, že jde pouze o administrativní 
stanovení čáry v mapě! Naopak! Tímto 
rozhodnutím se již otvírá prostor pro 
žádost o těžbu! Co musíme ještě udělat? 
Odvolání proti rozhodnutí Obvodního 
báňského úřadu Brno byla podána. Český 
báňský úřad zatím v dané věci nerozhodl, 
a pokud vyhoví žadateli o těžbu, musí být 
podána žaloba k soudu. Na to se obce 
zastoupené Vodovody a kanalizacemi 
Hodonín a.s. připravují. Občanům není 
lhostejné to, jakým směrem se tato kauza 
ubírá. Je pro ně zcela nepochopitelný 
postoj Ministerstvo životního prostředí 
ČR, které zůstává na svém tvrzení, že těžba 
není pro pitnou vodu rizikem. Společně  
s Vodovody a kanalizacemi Hodonín a.s., 

pokračování na str. 15
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OBEC MÁ VLASTNÍ 
INSTAGRAM!

obcemi v mém regionu, budu v boji o vodu 
aktivně pokračovat a to všemi dostupnými 
prostředky!

Dále se snažím obcím v mém regionu aktivně 
pomáhat koordinačními jednáními ve věci 
přípravy a realizace výstavby dálnice D55 a 
to zejména v úseku Moravský Písek – Bzenec 
– Rohatec – Břeclav. Výstavba dálnice D55 
představuje mimořádně důležitý rozvojový 
projekt, který povede nejen ke zlepšení 
života obyvatel, ale především ke zlepšení 
bezpečnosti a zrychlení dopravy v daném 
úseku.  Mou snahou je napomoci urychlení 
procesu přípravy projektu a jeho realizaci. 

V Senátu se mi podařilo uspořádat dva 
odborné semináře a pět výstav. Náš region 
tak mohla reprezentovat paní Ludmila 
Kováříková se svoji uměleckou keramikou, 
dále slavné fotografie stařenek v krojích paní 
Líby Taylor pod názvem Víchernice, mizející 
parádnice Moravy a umělecké fotografie 
skupiny KONTAKT. Domov Horizont  
v Kyjově prezentoval výrobky svých klientů  

Trochu v nadsázce řečeno: „Sociální sítě 
vládnou světem“. Od loňského listopadu 
má naše obec kromě Facebooku také 
instagramový účet. 

Jedná o sociální síť, která je zaměřena 
převážně na sdílení fotografií, ale také zde 
můžete vkládat různá sdělení. 

Tento instagramový účet pomůže k lepší 
informovanosti občanů a také větší propagací 
akcí, které pořádá obec nebo spolky, které  
v obci působí. Účet, který již půl roku 
funguje má přes sto sledujících. 

a pan Michael Pavlovský svá dřevěná 
umělecká díla v rámci výstavy Hravé umění.

Je mi ctí můj region každoročně reprezentovat 
v ratíškovském kroji v rámci krásné akce 
Krojované slavnosti v Senátu, kde vystupují 
lokální soubory regionů a stejně tak jsme 
pyšná, když naše soubory vystoupí v rámci 
Kulturního léta v Senátu např. soubory  
z Ratíškovic, Bzence a Dolních Bojanovic. 

Ráda umožním prohlídky Senátu a zahrady 
žákům a studentům z mého regionu. 

 V letošním roce jsem měla tu čest 
reprezentovat Českou republiku na zahraniční 
cestě v rámci delegace s předsedou Senátu 
v Ománu. Cílem této cesty bylo podepsat 
dohodu o letecké dopravě mezi Českem 
a Ománem, projednání možnosti zřízení 
konzulátů, rozšíření spolupráce obchodních 
komor Česka a Ománu, rozšíření spolupráce 
a výměny studentů vysokých škol Univerzity 
Karlovy a Univerzity Sultána Quboose  
a také možnosti spolupráce v oblasti 
nakládání s odpady, čištění vod, boje se 
suchem, energetice či stavbě železnic.

Jak jsme již zmínila na začátku, práce 
senátorky je velmi různorodá a jsem 
ráda, že právě mně jste dali tu důvěru Vás 
zastupovat v Senátu PČR. 

Se svými problémy se na mě obrací i občané 
a setkávám se s nimi v mé regionální 
kanceláři v Hodoníně, Sadová 1688/1.  
V případě zájmu, si schůzku prosím 
sjednejte s předstihem, telefonicky či 
emailem u mé asistentky paní Bírešové, 
email: hubackova.kancelar@gmail.com, 
tel.: +420 728 667 752. Pro schůzky  
v regionu preferuji pondělí nebo čtvrtek, 
samozřejmě vše dle domluvy. Ráda se 
setkám i s Vámi!

pokračování ze str. 14

Ing. Bc. Anna Hubáčková,  
senátorka za Hodonínsko

Lukáš Gajárek
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RESTAUROVÁNÍ OBRAZU TEREZIČKY
V měsíci říjnu mě starosta obce požádal, 
zda bych byl ochotný opravit poničený 
obraz svaté Terezičky. Ten se do té doby 
nacházel po levé straně silnice z Uhřic 
směrem ke kulturnímu domu. Obraz 
byl poničen jak zubem času, tak bohužel  
i vandaly. Souhlasil jsem tedy a pustil se do 
práce. V tomto článku bych se s vámi rád 
podělil o poznatky nabyté při restaurování.

Nejprve však k samotné světici:

Svatá Terezie z Lisieux 
*2. ledna 1873, Alençon – +30. září 1897, 
Lisieux

Vlastním jménem Thérèse Martin  
a řeholním jménem Terezie od Dítěte 
Ježíše a svaté Tváře, někdy označovaná 
též jako „Terezička“ nebo „Terezie od 
Ježíška“, je katolická světice a velká postava 
karmelitánského řádu. Vyrůstala v katolické 
rodině. Od roku 1881 navštěvovala školu 
benediktinek v Lisieux.  Již od dětství cítila 
povolání k zasvěcenému životu a toužila 
se tát karmelitkou. V patnácti letech byla 
Terezie zcela výjimečným způsobem přijata 
do řádu karmelitek. Byla příliš mladá, 
musel o tom vědět i tehdejší papež Lev XIII. 
a Terezie musela mít povolení diecézního 
biskupa. V Karmelu v Lisieux se z Terezie 
ní stává sestra Terezie od Dítěte Ježíše  
a svaté Tváře. Známá je ale více podle města, 
protože se tak snáze rozliší od svaté Terezie 
z Ávily. Terezie sice navenek působila 
velice vyrovnaně, ale trpěla celý život stavy 
úzkosti. Někdy nabývala přesvědčení, že 
bude zatracena, ale dokázala se odevzdat 
Boží lásce. Tereziino křehké zdraví tvrdý 
život v klášteře nevydrželo. V roce 1896 
začala kašlat krev, o rok později zemřela 
na tuberkulózu. Papež Pius XI. ji v roce 
1925 svatořečil a papež Jan Pavel II. ji v 
roce 1997 prohlásil za učitelku církve. Před 
svou smrtí řekla: ,,Vždycky jsem plnila vůli 
Boží. Doufám proto, že po smrti bude Bůh 
také plnit má přání. Chci trávit své nebe 
tím, že budu na zemi neustále pomáhat 
jiným. Po své smrti sešlu na zemi déšť růží.“ 

Atributy: řeholní oděv, kříž a růže 
Patronka:  nemocných TBC a AIDS, 
květinářů a pěstitelů růží, sirotků a za 
2. světové války také pilotů a veškerého 
leteckého personálu, Francie, Austrálie, 
misií, misionářů, karmelitek.

Z obrazu bylo jasně patrné, že je ve velmi 
špatném stavu. Celá spodní část byla 
důsledkem podkladu ve formě plechové 
desky zkorodovaná a barva tam téměř 
uplně zmizela. Dalším velkým problémem 
byly zásahy vandalů. Po celé horní polovině 
byly černé „malůvky“ ve tvaru otazníků  
a písmen „X“ a také zesměšnění tváře světice. 
Třetím faktorem poškození byly vybledlé 
barvy po celé ploše desky. Prvním zásahem 
bylo odřezání plechové střechy. Následovalo 
odstranění zásahů vandalů. Tam jsem pocítil 
první náraz. Žádným z mých dostupných 
chemických prostředků se nepodařilo 
nežádoucí černé symboly odstranit. 
Musel jsem proto zasáhnout mechanicky  
a „malůvky“ opatrně oškrábat. Poté přišly na 
řadu retuše obličeje, kříže a rukou. Řeholní 
oděv jsem musel takřka celý přemalovat, 

neboť z něj nebylo vůbec patrné, jakou 
podobu měl v minulosti. Po konzultaci 
s naším panem farářem Horákem byly 
přimalovány růže. Pozadí bylo po pracovní 
stránce nejjednodušší. Tam postačilo 
pouze přemalování (pozn. modrá barva 
se u svatých používala v minulosti, neboť 

to byla barva nejdražší, dnes jsou však jiné 
a mnohem levnější náhrady). Při opravě 
kříže jsem se inspiroval jinými portréty 
světice, které jsem našel na internetových 
stránkách. Ratolest šípkového keře 
symbolizuje trnitou korunu Krista. 

Obraz byl malovaný temperovými barvami 
na plechové desce, což mi naštěstí práci 
nakonec značně ulehčilo. Důvod je 
takový, že i po tolika letech se barva dala 
zředit s vodou a smíchat s barvou novou. 
Dokonale se tak spojilo staré s novým  
a naše „Terezička“ se zas může vrátit na své 
místo. 

Jan Chmelař

Před opravou Po opravě


