
návrhu územního plánu Obce Uhřice. Tímto 
bych rád vyzval občany, kteří zvažují prodej 
svých pozemků, aby neváhali a s případnou 
nabídkou se nejprve obrátili na obec.

Na závěr bych vám ještě jednou popřál pevné 
zdraví!

Petr Tihelka 
starosta
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SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané, 
toto vydání zpravodaje začnu všude 
zmiňovaným tématem, a tím je koronavirus. 
Vím, že v médiích to na vás padá ze všech 
stran, ale já bych to převedl do dimenze 
naší obce. Prioritně bych vyzdvihl činnost a 
nasazení dobrovolníků z Uhřic, kteří pomohli 
s šitím a distribucí roušek. Děkuji i za pomoc 
při informování občanů o nastalé situaci jak 
na sociálních sítích, tak i na veřejnosti. Děkuji 
také uhřickým hasičům, kteří se zapojili do 
distribuce dezinfekce. Mimo jiné bych rád 
poděkoval i vám občanům za disciplinovanost 
a ohleduplnost vůči ostatním při nošení 
roušek na veřejnosti a dodržování ostatních 
preventivních opatření.

V souvislosti s koronavirovou epidemií došlo 
ze strany Krajské hygienické stanice k zákazu 
vydávání jídla do přenosných jídlonosičů. 
Tento zákaz musíme respektovat, a proto je 
oběd strávníkům školní jídelny vydáván do 
jednorázových plastových obalů. Zároveň je 

zejména pro starší občany zřízena telefonická 
linka 601 551 259, na níž si mohou objednat 
nákup potravin či léků.  Všichni ostatní si 
mohou na této lince objednat zdarma roušky. 
Věřím, že těmito kroky děláme maximum v 
rámci prevence a přečkáme tato omezení bez 
úhony a ve zdraví.

Dále bych vás chtěl seznámit s nejdůležitějšími 
body probíhající činnosti. Zatím největší 
investicí letošního roku byl nákup nemovitosti 
č.p.126 (Chaloupky – Kučerovo), kterou 
se podařilo získat v dražbě za cenu 1 200 
000,- Kč. Převažuje názor upravit dům na 
bytové jednotky a přenechat je jako startovací 
byty, případně byty nájemní. Každopádně 
zásadní věcí je, že rozhodující slovo při 
výběru případných nájemníků bude mít 
zastupitelstvo obce.

Plánem zastupitelstva je průběžně nakupovat 
pozemky, jak v intravilánu, tak v extravilánu 
obce a navýšit tímto její majetek, který lze 
využít pak pro případnou směnu. Plánovány 
jsou taktéž nové stavební lokality uvedené v 
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SLOVO REDAKCE

PŘÍSPĚVEK NA ZMÍRNĚNÍ DŮSLEDKŮ SUCHA

Co se týká vydání vánočního zpravodaje, 
tak se chceme omluvit za drobné chyby, 
na které jsme byli pozornými čtenáři 
upozorněni. V článku o svatováclavských 
guláších bylo zaměněno pořadí, to 
uvádíme na pravou míru – vítěznou 
příčku obsadil tým Myslivců, na druhém 
místě se umístili Nížkováci a na třetím 
místě se umístil uhřický tým Kopačky. 
Ještě jednou gratulujeme a věříme, že 
zmínkou i v tomto vydání je jejich 
sláva daleko větší! V článku O.D.U. se 
zapomnělo na herce Filipa Slováka, který 
ztvárnil postavu hajného. 

Velmi děkuji všem členům redakce za 
jejich práci a aktivní přístup při tvorbě 

budovy s  číslem popisným se způsobem 
využití „rodinný dům“. Žádost o 
poskytnutí příspěvku musí být podána 
vždy od 1. ledna do 30. června daného 
roku a podává se v  listinné podobě 
Obecnímu úřadu v  Uhřicích, a to 
osobně, poštou nebo datovou schránkou. 
Žádost je nutné podat na formuláři, který 
je k dispozici na internetových stránkách 
obce. Podmínkou poskytnutí příspěvku 
jsou, kromě podání žádosti, také tyto tři 
podmínky: 

1)  přizvání zástupce obce k  prohlídce 
místa, kde má být zařízení vybudováno, 
a k pořízení fotodokumentace místa před 
vybudováním zařízení, 

2)  dále vybudování zařízení v  rámci 
domácnosti (zejm. na dvoře nebo na 
jiném obdobném místě) a to tak, že 
dojde k zajištění svedení srážkových vod 
z okapů do zařízení; plocha, ze které bude 
svedení srážkových vod zajištěno, bude 
činit nejméně 20 m2, dojde k zajištění 
využívání srážkové vody ze zařízení 
(zalévání zahrady, orné půdy, splachování 
WC, atp.), zajištění neodtékání srážkové 
vody ze zařízení do kanalizace, 

Milí čtenáři, 
do rukou se vám dostává další vydání 
uhřického zpravodaje. V tomto čísle si 
můžete přečíst o tom, jaký byl zájezd na 
Stuhleck, dále pak o činnosti místních 
spolků a zavítáme také do základní a 
mateřské školy. Dozvíte se také o tom, že 
uhřické nádraží bude novou atrakcí. 

Redakce si dále připravila čtyři otázky pro 
naše zastupitele. Zastupitelstvo schválilo 
příspěvek na zmírnění důsledků sucha. 
Najdete zde také podrobný návod, jak 
hledat v systému katastru nemovitostí. 

Vážení spoluobčané, obec Uhřice se 
vás rozhodla motivovat k  udržitelnému 
a efektivnímu hospodaření s vodou a 
snížit tak množství odebírané pitné vody 
z povrchových a podzemních zdrojů. 
Pokusím se vám nastínit nejdůležitější 
informace, které se týkají příspěvku na 
zmírnění důsledků sucha v obci Uhřice. 
Kompletní informace najdete na úřední 
desce obce, na internetových stránkách, 
případně se můžeme domluvit i na osobní 
schůzce. 

Příspěvek bude poskytnut k podpoře 
vybudování záchytného systému srážkové 
vody. Výše dotace se odvíjí od celkového 
objemu nádrže zařízení:  
4 m3 a více = 4.500,- Kč,  
5 m3 a více = 5.000,- Kč,  
6 m3 a více = 6.000,- Kč,  
7 m3 a více = 7.000,- Kč,  
8 m3 a více = 8.000,- Kč,  
9 m3 a více = 9.000,- Kč,  
10 m3 a více = 10.000,- Kč.

Žadatelem může být fyzická osoba, která 
je občanem obce Uhřice a vlastníkem 
nebo spoluvlastníkem (včetně vlastnictví 
v  rámci společného jmění manželů) 

zpravodaje.  Děkuji 
také občanům, kteří 
svým článkem přispěli 
a obohatili toto vydání 
zpravodaje. 

Závěrem vám do dalších 
dní přeji za celou redakci uhřického 
zpravodaje pevné zdraví. V této době je 
to obzvláště důležité. Budeme se na vás 
těšit při vydání dalšího čísla! 

  Za redakci Lukáš Gajárek

3) přizvání zástupce obce k  prohlídce 
vybudovaného zařízení, jeho fungování a 
k pořízení dokumentace.

Lhůta pro vybudování zařízení činí 
nejdéle 2 roky od podání žádosti. V této 
lhůtě musí žadatel přizvat zástupce obce 
k  prohlídce vybudovaného zařízení. 
Žadatel musí obci umožnit provedení 
kontroly funkčnosti a využívání 
vybudovaného zařízení po dobu 2 let 
od poskytnutí příspěvku. Žadatel zajistí 
neodtékání dešťové vody ze zařízení do 
kanalizace, a to s výjimkou bezpečnostního 
přepadu u stropu zařízení. O žádosti 
bude rozhodnuto nejpozději do 1 měsíce 
od prohlídky vybudovaného zařízení.

Je nutné poznamenat, že na příspěvek 
není právní nárok. Příspěvek nemůže být 
poskytnut témuž žadateli opakovaně, na 
totéž zařízení opakovaně a na více zařízení 
opakovaně. 

Doufám, že tento příspěvek využijete co 
nejvíce, tak aby v naší obci docházelo k 
udržitelnému a efektivnímu hospodaření 
s vodou. 

  Michal Malík 
místostarosta

Sekce Občan Formuláře Příspěvek na zmírnění sucha pro občany

(nebo URL: https://obec-uhrice.cz/data/formulare/Prispevek_na_zmirneni_sucha.pdf )

Formulář na webu obce

1
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NAHLÍŽENÍ DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ – ZÁKLADNÍ NÁVOD 
PRO VLASTNÍKY NEMOVITOSTÍ

parcelu se jedná, jestli o pozemkovou 
nebo stavební. V našem k.ú. Uhřice u 
Kyjova je dvojí číselná řada, proto je nutné 
rozlišovat, zda se jedná o pozemkovou 
nebo stavební  parcelu. 

U vyhledávání staveb je to podobné, ale 
místo katastrálního území se musí vyplnit 
název obce. V případě, že je daná obec 
rozdělena na více částí, je třeba vybrat 

Katastr nemovitostí České republiky je 
soubor údajů o nemovitostech v České 
republice zahrnující jejich soupis a popis 
a jejich geometrické a polohové určení. 
Jeho součástí je evidence vlastnických a 
jiných věcných práv a dalších, zákonem 
stanovených práv k těmto nemovitostem. 
Katastr nemovitostí obsahuje řadu 
důležitých údajů o pozemcích a 
vybraných stavbách a o jejich vlastnících. 
A v neposlední řadě je povinností 
každého vlastníka nemovitosti si hlídat 
své nemovitosti, aby byly v řádném stavu 
zapsané v katastru nemovitostí, a k tomu 
slouží právě tato internetová aplikace.

To, že je katastr nemovitostí věc veřejně 
dostupná, je zakotveno již v 1. paragrafu 
zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního 
zákona, kde je napsáno, že je katastr 
nemovitostí veřejný seznam. Protože je 
veřejným seznamem, který je katastrálními 
úřady (pod které spadají dané katastrální 
pracoviště) spravován a aktualizován. 
Katastrální úřady spadají pod Český úřad 
zeměměřický a katastrální, který publikuje 
tato data na svých internetových stránkách. 
Samozřejmě na těchto stránkách v údajích 
o vlastnících nenajdete úplné osobní údaje, 
které podléhají ochraně osobních údajů. 
Tyto základní informace o pozemcích je 
možné získat na adrese nahlizenidokn.
cuzk.cz.

Vstupem do aplikace Nahlížení do KN  
je možno bezplatně získávat vybrané 
informace o parcelách a budovách 
evidovaných v KN, včetně informace 
o jejich vlastnictví a informace o 
stavu některých řízení na pracovištích 
katastrálních úřadů.

Jak je patrno na hlavní liště (obr. 1), 
v aplikaci Nahlížení do KN je možné 
vyhledávat podle čísla parcely, podle čísla 
popisného nebo evidenčního stavby, v 
případě bytových domů podle bytových 
jednotek, novinkou je od účinnosti nového 
Občanského zákoníku právo stavby, 
podle řízení založeného na příslušném 
katastrálním pracovišti, podle LV (list 
vlastnictví), případně podle zobrazení 
v mapě. Poslední možností je získat 
informace o daném katastrálním území. 

Pro vyhledávání podle parcely je třeba 
vyplnit katastrální území, vybrat, o jakou 

správnou část obce. Jako poslední se musí 
vybrat, jestli se jedná o stavbu s přiděleným 
číslem popisným nebo číslem evidenčním. 

Podobné je to u vyhledávání jednotky, 
kde je navíc ještě třeba vyhledat danou 

Hlavní lišta aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí1

Přehled hlavních funkcí aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí2

Přehled hlavních funkcí aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí3

Příklad zobrazení údajů o stavbě4

pokračování na další straně

Zdroj: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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NAHLÍŽENÍ DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ – ZÁKLADNÍ NÁVOD 
PRO VLASTNÍKY NEMOVITOSTÍ

a řízení, ve kterých byl k nemovitosti 
zapsán cenový údaj. V seznamu BPEJ jsou 
odkazy na příslušná čísla bonitovaných 
půdně ekologických jednotek, která jsou 
na daném pozemku. Pod odkazem se 
uživatel dostane na stránky Výzkumného 
ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 
kde jsou velice přehledně zpracovány 
veškeré informace o dané jednotce – třída 
ochrany, bodová výnosnost, základní cena 
pozemků, výměra v ČR a další informace 
o daném typu BPEJ.

Součástí aplikace Nahlížení do katastru 
nemovitostí je i možnost objednání 
elektronické listiny, tato možnost je 

jednotku v bytovém domě. Vyhledávání 
podle LV je nutné také vyplnění 
příslušného katastrálního území a 
samozřejmě číslo LV (listu vlastnictví).

Samozřejmostí je i možnost zjištění 
informace o probíhajícím nebo již 
proběhlém řízení. Je třeba vybrat, o 
jaké řízení se jedná (vklad, záznam, 
geometrický plán, podací deník, 
pomocné řízení V), číslo řízení, rok řízení 
a katastrální pracoviště, na kterém dané 
řízení probíhá nebo proběhlo.

Po výběru katastrálního území (obr. 3) 
je možné zobrazit mapu, statistické údaje 
katastrálního území, územní identifikaci 
RÚAIN, cenové údaje a případné 
srovnávací sestavení k proběhlé obnově 
katastrálního operátu. 

Jak je vidět na příkladu (obr. 4), jsou 
zde uvedeny všechny důležité informace 
o pozemku – parcelní číslo, obec, 
katastrální území, číslo LV, výměra 
parcely, typ parcely, mapový list, typ 
určení výměry, druh pozemku. V další 
části informace o stavbě, která je v tomto 
případě součástí pozemku – jedná se 
o budovu s číslem popisným, na jakém 
stojí pozemku, odkaz na stavební objekt 
(detail o stavebním objektu), odkaz 
na adresní místo. A v neposlední řadě i 
informace o vlastníku nemovitosti. Jak 
je vidět, je zde pouze uvedeno, o jakého 
se jedná vlastníka a adresu vlastníka. U 
staveb se zobrazí i další údaje, a to způsob 
ochrany nemovitosti, seznam BPEJ, 
omezení vlastnického práva, jiné zápisy 
a řízení, ve kterých byl k nemovitosti 
zapsán cenový údaj.

V Informacích o pozemku (obr. 5) 
uživatel získá tyto informace: parcelní 
číslo pozemku, obec, katastrální území, 
číslo LV, výměru pozemku, typ parcely, 
mapový list, určení výměry, druh pozemku 
případně způsob využití. V dalších 
částech jsou uvedeny údaje o vlastnících, 
způsobu ochrany nemovitosti, seznam 
BPEJ (pokud daný pozemek spadá pod 
ochranu zemědělského půdního fondu), 
omezení vlastnického práva, jiné zápisy 

vždy zobrazena vpravo vedle údajů o 
parcele, stavbě, jednotce a případně 
u LV Je zde možné objednat výpis 
z Katastru nemovitostí (výpis listu 
vlastnictví, částečný výpis z katastru 
nemovitostí, informaci o pozemku a 
kopii katastrální mapy). Všechny tyto 
elektronické listiny jsou zpoplatněny 
50,- Kč za list A4. V elektronické podobě 
mají stejnou hodnotu jako v papírové 
podobě poskytnuté stejné dokumenty 
na jakémkoliv katastrálním pracovišti, 
případně vyžádané na pracovišti, které 
poskytuje služby Czech Point.  

RG

Příklad zobrazení údajů o pozemku5

Zobrazení údajů o bonitované půdně ekologické jednotky na 
stránkách Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

6

pokračování ze str. 3

Zdroj: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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VÝZVA VŠEM VLASTNÍKŮM POZEMKŮ A OBČANŮM OBCE UHŘICE  
– OBNOVA KRAJINY PRO 21. STOLETÍ A BUDOUCÍ GENERACE

UHŘICKÉ NÁDRAŽÍ BUDE NOVOU ATRAKCÍ

Obecní úřad Uhřice žádá a prosí všechny 
občany a vlastníky pozemků, pokud 
budou přemýšlet nad prodejem svých 
pozemků v k.ú. Uhřice u Kyjova, aby tyto 
pozemky neváhali přednostně nabídnout k 
odkupu Obci Uhřice. Řadu let neprobíhal 
nákup polností mimo zastavitelné území 
obce Uhřice. Obec Uhřice by ráda mimo 
zastavěnou a zastavitelnou část obce 
Uhřice začala obnovovat v dalších letech na 
vhodných místech aleje, polní cesty a vytvářet 
biokoridory, biocentra, mokřady tak, aby byl 
v krajině dostatek ekostabilizačních prvků. 
V důsledku toho, že Obec Uhřice má málo 
takových vhodných pozemků, v následujících 
letech se bude snažit vykupovat za cenu 
obvyklou pozemky, případně je možné se 

Mnozí jste již v měsíci lednu zaregistrovali, 
že se v denících Právo nebo MF Dnes i 
ve spoustě jiných médií objevila zpráva 
o projektu společnosti TMŽ s.r.o., která 
zamýšlí udělat z uhřického vlakového 
nádraží a přilehlé tratě novou atrakci. 

Společnost TMŽ s.r.o. získala po schválení 
prodeje Vládou ČR od SŽDC železniční 
trať Čejč – Uhřice v délce cca 16 km. Na 
této trati chystá projekt zábavného parku 
podél železnice s provozem historických 
a zážitkových vlaků. Záměr je inspirován 
podobnými parky, již fungujícími v 
zahraničí.

Na úzké spolupráci na tomto projektu je 
společnost TMŽ s.r.o. již domluvena s 

domluvit na individuální ceně pozemků. 
Obec Uhřice chce navýšit počet pozemků a 
výměru pozemků ve svém vlastnictví právě 
pro takové budoucí krajinné prvky, aby měla 
do budoucna více pozemků nachystaných 
na možné budoucí směny, popřípadě na 
pozemkové úpravy, ve kterých by bylo 
možné na vyčleněných pozemcích Obce 
Uhřice takovéto prvky podle územního 
plánu vytvořit. Samozřejmě k tomu Obec 
Uhřice využije v maximální míře využitelné 
dotace pro podporu venkova, pro které je 
nutné, aby tyto pozemky vlastnila Obec 
Uhřice.

Kontaktujte nás, prosím, osobně na obecním 
úřadě v úředních hodinách nebo telefonicky 

Klubem přátel kolejových 
vozidel z Brna, jehož 
zakladatel pan Jiří 
Kotas je vlastníkem 
největší soukromé sbírky 
historických vlaků v ČR. 
Tento klub přesune část 
své sbírky na tuto trať a 
bude zajišťovat provoz 
vlastních historických 
vlaků. 

Provozovatelem tratě bude 
společnost Railway Capital 
pana Jana Šatavy. Podporu 

přislíbily i další spolky a organizace věnující 
se historii místní i celorepublikové železnice.                                                                                                       
Společnost TMŽ s.r.o. osloví s nabídkou 
možné spolupráce i obce z mikroregionu 
Ždánicko a obce bezprostředně sousedící 
s tratí. Železniční trať přímo navazuje na 
tématickou cyklostezku Ždánice – Uhřice, 
kterou mikroregion Ždánicko vybudoval, a 
další místní turistické a sportovní zařízení.

Vhodnou polohou trati na rozhraní ČR, 
Slovenska a Rakouska se chystá oslovit 
návštěvníky těchto zemí za podpory 
zájmových spolků a mikroregionů těchto 
zemí. 

Podle aktuální strategie bude zábavní park 
se železnicí v plném provozu 4 měsíce v 

starostu obce p. Petra Tihelku. Při odkupu 
pozemků vyřídíme vše potřebné na 
Obecním úřadě v Uhřicích.

Předem bychom rádi poděkovali vlastníkům 
za nabídnutí svého pozemku Obci Uhřice 
na odkup, a tím i za podporu tvorby krajiny 
na našem katastru a její zatraktivnění pro 
budoucí generace.

roce (červen-září) a v omezeném provozu 3 
měsíce (duben, květen, říjen). Zbývajících 
5 měsíců budou v provozu jen zážitkové 
vlaky a parní vlaky na objednávku firem, 
organizací a spolků.

Očekávaný předpoklad roční návštěvnosti v 
plném provozu je 50 000 osob. Železnice 
se tak může stát významnou turistickou 
atrakcí Jihomoravského kraje.

Celý zábavní park se železnicí  bude 
budován postupně. V konečné podobě bude 
situován na několika místech dané dráhy 
Čejč – Uhřice. Počítáme, podle možností, 
s několika tématickými stanicemi pro děti 
i pro dospělé, jako westernové městečko, 
mini zoo, stanice mašinky Tomáše a bio 
parku se zábavně-naučnými světy pro děti. 
U Čejče bude stanice věnovaná TGM, 
který se tu narodil. V hlavním nádraží 
v Uhřicích bude vybudováno železniční 
muzeum, zázemí pro historické vlaky a hotel 
vybudovaný z lůžkových a restauračních 
železničních vozů.

Z hlediska celkového rozsahu bude projekt 
jedním z největších tohoto druhu a 
zaměření v Jihomoravském kraji i v ČR a na 
jeho vybudování a provozu se bude podílet 
množství železničních nadšenců a příznivců 
železnice.

společnost TMŽ s.r.o.

  LG

Kontakt
Obec Uhřice
Uhřice č.p. 177
696 34 Žarošice

Tel. 724 168 212 (starosta obce P. Tihelka)
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ZASTUPITELSTVO - SOUHRN
Mgr. Marcela Procházková rezignovala na 
mandát zastupitele ke dni 31. 12. 2019, 
jejím náhradníkem je Ing. Igor Divácký. 
Na zasedání ZO se dostavili noví členové 
zastupitelstva Zdeněk Brabec (náhradník 
za p. Zdeňka Valihracha) a Ing. Igor 
Divácký, kteří složili zákonem předepsaný 
slib zastupitele.

Zastupitelstvo obce Uhřice schválilo 
usnesení č.:

XII/4: Kontrolu plnění usnesení 
z minulého zasedání ZO, trvá úkol 
uspořádat schůzku s Agrem ohledně 
úprav krajiny (obnovení cest), termín 
schůzky je v jednání. Hlasování: 7 hlasů 
pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

XII/5: Výroční zprávu za rok 2019 
o poskytování informací dle zákona č. 
106/1999 Sb. Hlasování: 7 hlasy pro, 0 
proti, 0 se zdrželo hlasování.

XII/6: Sazebník úhrad za poskytování 
informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
Hlasování: 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo hlasování.

XII/7: Plán účetních odpisů obce 
Uhřice na rok 2020. Hlasování: 7 hlasů 
pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

XII/8: Odpisový plán Základní školy 
a mateřské školy Uhřice na rok 2020. 
Hlasování: 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo hlasování.

XII/9: Inventarizaci majetku obce 
Uhřice za rok 2019 včetně vyřazení 
majetku inv. č. 8140 a 1196. Hlasování: 7 
hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

XII/10: Účetní závěrku Základní školy 
a mateřské školy Uhřice, okres Hodonín, 
příspěvkové organizace – rozvahu, výkaz 
zisků a ztrát a přílohu sestavenou k 31. 
12. 2019. Zároveň schvaluje rozdělení 
hospodářského výsledku: zisk hlavní 
činnosti ve výši 5.308,67 Kč převést do 
rezervního fondu a zisk z doplňkové 
činnosti ve výši 1.408,71 převést rovněž 
do rezervního fondu. Hlasování: 5 hlasů 
pro, 0 proti, 2 se zdrželo hlasování.

XII/11: Dodatek smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
č. JMK054800/18/OÚPSŘ. K podpisu 
se zplnomocňuje starosta. Hlasování: 7 
hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

XII/12: Otevření obálek s nabídkami 
na prodej parcely č. 290/139 o výměře 
1045 m2 v k.ú. Uhřice u Kyjova. Kupní 
smlouva o převodu vlastnictví k pozemku 
se zřízením předkupního práva jako práva 
věcného se zájemcem č. 4, který podal 
nejvyšší nabídkovou cenu na pozemek 
p.č. 290/139 o výměře 1045 m2 v k.ú. 
Uhřice u Kyjova za cenu 475.000,- 
Kč bez DPH. K podpisu smlouvy se 
zplnomocňuje starosta. Hlasování: 7 
hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

XII/13: Koupi pozemků a to pozemek 
p.č. 605, p.č. 485/4, p.č. 618/2, p.č. 
486/3, p.č. 486/2, p.č. 485/4, p.č. 510, 
p.č. 509, p.č. 511, p.č. 520, p.č. 523/2, 
p.č. 524, p.č. 523/3, p.č. 521, p.č. 523/1, 
p.č. 654/1, p.č. 656/1, p.č. 656/3, p.č. 
656/4, a podíl ve výši jedné ideální 
poloviny pozemku p.č. 616, vše v k.ú. 
Uhřice u Kyjova od společnosti AGRO 
D.U., s.r.o. za kupní cenu 1.004.625,- 
Kč. K podpisu smlouvy se zmocňuje 
starosta. Zastupitelstvo obce Uhřice 
schvaluje koupi pozemků p.č. 621/17, 
p.č. 620/9, p.č. 618/1, p.č. 517, vše v k.ú. 
Uhřice u Kyjova od společnosti Zemagro, 
spol. s r.o., za kupní cenu 299.700,- Kč. 
K podpisu smlouvy se zmocňuje starosta. 
Hlasování: 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo hlasování.

XII/14: Smlouvu o zřízení věcného 
břemene č. HO-014330058162/002. 
K podpisu se zplnomocňuje starosta. 
Hlasování: 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo hlasování.

XII/15: Podmínky pro přiznání 
příspěvku na zmírnění důsledků sucha v 
obci. Hlasování: 6 hlasů pro, 1 proti, 0 se 
zdrželo hlasování.

XII/16: Kladné vyjádření ke stavbě 
„Rozvod optické sítě v obci Archlebov“. 
Hlasování: 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo hlasování.

XII/17: Doplnit žádost TMŽ s.r.o. 
Praha na pronájem pozemků p.č. 1766/2 
a 1766/4 v k.ú. Uhřice u Kyjova o účel 
pronájmu. Hlasování: 7 hlasů pro, 0 
proti, 0 se zdrželo hlasování.

XII/18: Jednat s žadatelem místo 
odkoupení pozemku p.č. 22/9 v k.ú. 
Uhřice u Kyjova o směně uvedeného 
pozemku. Hlasování: 7 hlasů pro, 0 proti, 
0 se zdrželo hlasování.

XII/19: Zařazení žádosti žadatele o 
pronájem domu či bytu do pořadníku 
o pronájem obecních bytů a domů. 
Hlasování: 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo hlasování.

XII/20: Udělení souhlasu přípravnému 
výboru O.chotnického d.ivadla U.hřice, 
z.s. s umístěním sídla na adrese Obecního 
úřadu Uhřice, Uhřice p.č. 177, 696 34. 
Hlasování: 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo hlasování.

XII/21: Neschvaluje zařazení žádosti do 
pořadníku zájemců o stavební pozemky v 
lokalitě Čtvrtky za kostelem. Hlasování: 7 
hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

XII/22: Starosta se pověřuje k jednání 
se žadateli o odkoupení částí pozemků 
p.č. 2323/62 v k.ú. Uhřice u Kyjova, zda 
mají za cenu 400,- Kč/m2 bez DPH o 
pozemky zájem, v případě zájmu se bude 
pokračovat vyhotovením GP. Hlasování: 
6 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

XII/23: Vyvěšení záměru na prodej 
p.č. 205/11 v k.ú. Uhřice u Kyjova. 
Hlasování: 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo hlasování.

Účast zastupitelů: Petr Tihelka, Michal 
Malík, Mgr. Richard Pěnčík, Lukáš 
Tesařík, Josef Mokrý, Dis., Ing. Igor 
Divácký, Zdeněk Brabec
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OSTATKOVÝ PRŮVOD 2020

POVEDENÁ AKCE!

Jako v posledních několika letech, tak i 
v letošním roce, uspořádala obec Uhřice, 
mládež a poprvé i O. D. U. (O.chotnické 
d.ivadlo U.hřice) ostatkový průvod, který 
se konal v sobotu 22. února. Sraz masek byl 
již v deset hodin dopoledne v Hospůdce u 
Zdenka, kde celý průvod začínal. Celou akci 
doprovázela dechová hudba Svatobořáci, 
která v naší obci už několikrát hrála. Do 
průvodu byl vítán každý, kdo měl masku. 
Celkem se sešlo téměř 26 masek všech 
věkových kategorií. Průvod měl kromě 
několika menších zastávek u pohostinných 
občanů i čtyři velké zastávky, kde se mohli 
všichni bohatě občerstvit, popřípadě si 
odpočinout.   Jak už tradičně bývá, tak ani 
v Uhřicích nesměly chybět tzv. milosti a 
koblihy, nebo třeba takový špek s tlačenkou 
a vychlazená slivovice, která nás udržovala 
v dobré náladě. Počasí bylo jako na 

Dne 3. ledna 2020 se uskutečnil lyžařský 
zájezd do rakouského střediska Stuhleck. 
Zájezd byl původně plánovaný na 21. 
prosince 2019, ale kvůli špatné předpovědi 
počasí a chabým sněhovým podmínkám se 
lyžařská akce v daném termínu zrušila.  

Vyrazili jsme brzy ráno zájezdovým 
autobusem od místní hospůdky u Zdenka. 
Většina z nás ještě po cestě autobusem 
dospávala mírný spánkový deficit nebo se 
psychicky připravovala na lyžařský výkon. 
Během jízdy nás organizátor lyžařského 
výletu pan Michal Malík seznámil s časovým 
harmonogramem. Když jsme dorazili 
na místo, sdělil nám poslední pokyny a 
každému účastníkovi zájezdu předal lyžařský 
skipas. Nutno podotknout, že počasí se 
vážně vydařilo. Celý den svítilo slunce a 
foukal příjemný vítr. I přes okolnost ne 

objednávku, sluníčko, teplíčko, jen sem tam 
nějaký ten mráček. Celá akce končila kolem 
čtvrté hodiny odpolední opět v Hospůdce 
u Zdenka, kde se už  sešli jen ti nejsilnější. 
Tradice se musí dodržovat a jako jedna z 
masek mohu říct, že není nic lepšího, než 
když se sejdete s dobrou partou u dobré 
muziky při dobrém pití. 

Celý původ slova masopust můžeme podle 
některých teorií hledat už ve Starověkém 
Římě. Tradice masopustu pochází z 
pohanských oslav, kde se lidé radovali z 
konce zimy. Význam masopustu je chápán 
jako období hodování před velikonočním 
půstem. Lidé pořádali zabíjačky, svatby a 
taneční zábavy. 

Denisa Palčíková

úplně liduprázdných svahů se lyžovalo 
skvěle. Lyžaři si tento výlet pochvalovali. 
,,Super akce, vždycky se tu za celý den na 
snowboardu pořádně vyjezdím“, sdělil mi 
při cestě domů  Vít Večeřa. ‚, Jo bylo to fajn, 
hlavně to počasí‘‘, doplnil další účastník 
zájezdu. 

Dne 19. prosince 2020 plánuje spolek 
Sportservis, o. s. Uhřice obdobný lyžařský 
zájezd a doufáme, že vyjde pěkné počasí, 
jako letos. 

Michael Malík
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

ŽEHNÁNÍ VÍN

V neděli 9. 2. 2020 obec Uhřice přivítala 
své nové tři občánky. Pod vedením paní 
učitelky Petry Bajerové, které tímto 
děkujeme, nám krásně zazpívaly a 
zarecitovaly děti z MŠ Uhřice. Poté se vítaní 
ujal pan místostarosta obce Michal Malík 
společně s paní Šárkou Tesaříkovou.   Po 
úvodním slově a představení novorozenců 
následoval přípitek, podepsání se do 
pamětní knihy a focení. Pozvaní byli 
rodiče s dětmi, ale mohli se přijít podívat 
i rodinní příslušníci. Odpoledne se neslo 
v příjemné náladě. Bylo to naše druhé 
vítání, ale mrzelo nás, že náš starší syn se 
nemohl zúčastnit, protože byl nemocný. 
Děkujeme Obci Uhřice a kulturní komisi 
za krásné kytičky pro maminky a dárečky 
pro děti jako vzpomínku na tuto událost. 

Aneta Plachá

počet vzorků a vína jsou velice kvalitní.“ 
Postupem času si vinaři osvojili nové 
technologie a degustátoři pohled na chuť 
vína. Co zůstává, je vinařova práce, ať už 
ve vinicích nebo ve sklepě. „Děkujeme 
návštěvníkům této akce za hojnou účast, 
kterou tímto podpořili tradici vinařství 
v obci,“ řekl předseda spolku vinařů 
František Pěnčík. Největším svátkem 
uhřických vinařů měla být velikonoční 
výstava vín ze širokého okolí. Bohužel ze 

Velkou tradici už má v Uhřicích žehnání 
mladých vín na sklonku roku, které 
pořádají členové vinařského spolku při 
ČZS. Dne 29. 12. 2019 se uskutečnil již 
11. ročník této oblíbené akce. Organizátoři 
sebrali od místních i spřátelených vinařů 
101 vzorků vín ročníku 2019. „Na tak 
malý počet vinařů v obci je to moc pěkný 

známých důvodů karantény se jistě tato 
výstava 12. 4. 2020 neuskuteční. Budeme 
sledovat vývoj kolem nákazy koronaviru 
a nařízení vlády ČR a možná se ještě 
termín do letních prázdnin najde. Pokud 
nám v tom osud nebude přát, sejdeme se 
s milovníky vína třeba na dalším žehnání 
mladých vín v prosinci 2020.

Výbor vinařského spolku  
při ZO ČZS Uhřice  
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Děkuji Lucce Buršíkové za podporu, za 
plátno a ubrusy.  Děkuji Lence Večeřové za 
plátno. Děkuji paní Rámišové za povlečení. 
Děkuji Šárce Chaloupkové za povlečení. 
Děkuji paní Zemenové za povlečení. Děkuji 
Dušanovi Pěnčíkovi a Renči za použití 
sušičky. Děkuji Míši Burešové za povlečení. 
Děkuji paní Romaně Malíkové za keprovku. 
Děkuji Božence a Pavlovi Maliňákovým 
za keprovku, kterou sehnali, když už fakt 
nikde nebyla. Děkuji Rudovi Počtovi za 
materiál. Děkuji Kateřině Holoušové za 
praní, žehlení a stříhání. Děkuji paní, 
která si vyzvedávala roušky pro Simost, za 
keprovku. Děkuji Evě Veselé za povlečení.  
Děkuji Daně Bělohoubkové za materiál. 
Děkuji Michaelovi Malíkovi za materiál. 
Děkuji Evě Mokré za materiál. Děkuji 
rodině Bednaříkové za materiál.

Děkuji školní jídelně za výborné teplé jídlo 
mým dětem. Já bych jim nestíhala ani 
ukrojit chleba. Děkuji svým Jindřichům. 
Protože moje totální nasazení chtělo 
pořádný kus tolerance a spolupráce. Děkuji 
redakci zpravodaje, protože tentokrát jsem 
na žádnou práci kolem něj, krom tohoto 
článku, prakticky nesáhla.

Děkuji všem dalším holkám, které šily, 
protože zatraceně dobře vím, jaká je to darda. 
Co vím, šije Magda Hovězáková, Pavlína 
Hovězáková ml., Pavlína Hovězáková, 
Martina Brablcová, Michaela Pěnčíková, 
Mirka Urbanová, Lída Kramářová a Dáša 
Tihelková. A určitě šily (a možná i šili) i 
další a já zase nevím. Ta tisící rouška, kterou 
jsem zmiňovala na začátku, prošla mýma 
rukama… Společně jsme jich máme na 
kontě jistě mnohem víc.

Naše roušky pomohly uhřickým občanům, 
našim prodavačkám, dětskému středisku 
v Archlebově, dětskému středisku v  Brně, 

Vážení čtenáři,
mnozí z vás ví, že i v Uhřicích šijeme roušky.  
V pondělí 23. března mi rukama prošla tisící 
rouška a při té příležitosti jsem si dovolila 
zvolnit a zrekapitulovat uplynulé dny. Začala 
jsem šít v sobotu 14. března a už následující 
den mi byla nabídnuta pomoc. A ta se pak 
hrnula ze všech stran, prakticky ode všech, 
kteří se o šití dozvěděli. 

Chci na tomto místě poděkovat. Strašně 
moc se bojím, že na někoho nebo na něco 
zapomenu. Snažila jsem se zaznamenat si 
vše a všechny, ale nemyslím si, že se mi to 
povedlo. A tak mi odpusťte vy, které tu 
nezmíním, a ozvěte se mi, prosím. Je to pro 
mě důležité.

Děkuji Lukáši Gajárkovi za spoustu obětavé 
práce, za materiál, za distribuci, za organizaci 
dalších pomocníků. Děkuji Jitce Gajárkové 
za práci, za stříhání materiálu. Děkuji 
Regině a Romanu Grygovým za povlečení 
a spoustu práce. U nich se žehlilo, stříhalo 
a pralo. Děkuji Barči Chmelařové za pomoc 
a práci u mě v dílně a pak i u sebe doma. 
Poprvé sedla za šicí stroj a za půl hodiny 
šila tak, že bych se za to sama nestyděla. A 
tak ho teď má doma a šije tam. Děkuji Janě 
Chmelařové za to, že k nám Barunku pustila, 
i když nechtěla, protože se, jako každý, bála. 
Děkuji babičce od Barunky za práci. Děkuji 
Petru Tihelkovi za keprovku, poštovné a 
starost. Děkuji Marušce Hegrové za materiál 
a stříhání. Děkuji Heleně Šmerdové za 
keprovku. Dala mi bez váhání všechnu, co 
měla. Děkuji Kamči Sladké za povlečení a 
keprovku. Dala mi všechnu. Děkuji Zdeňce 
Teclové za keprovku. Všechnu. A gumičky. 
Všechny. Děkuji Marušce Šaňkové za 
všechna dobrá slova a čtyři tašky povlečení. 

Psychiatrické léčebně v Bílé Vodě, 
seniorům v Lysovicích, zaměstnancům 
pošty v Javorníku, prodavačkám potravin 
ve Slavkově, zaměstnancům potravinářské 
firmy ve Ždánicích, zaměstnancům 
společnosti Simost. Šili jsme, mimo jiné, 
pro seniory, pro onkologicky nemocné, pro 
děti. Naše roušky jsou v Jeseníku, Tovačově, 
ve Zlíně, v Morkovicích, v Heršpicích, 
ve Vidnavě, ve Vápenné, v Koryčanech, v 
Krnově, v Žarošicích. A určitě jsem zase něco 
zapomněla a něco ani nevím.

S šitím nekončíme. Pokud sami potřebujete, 
anebo víte o potřebných, ozvěte se. Obec 
zřídila telefonní číslo, na které se můžete 
obrátit. Nebo se ozvěte mně nebo Lukáši 
Gajárkovi. Věřím, že vás neodmítne starosta 
nebo kdokoli z výše jmenovaných.

Velmi ráda bych se mýlila, ale zdá se, že jsme 
v samém začátku boje. Avšak bude-li ouvej, 
bude, díky všem vašim dobrým srdcím z 
čeho žít.  

Alena Gálíčková

ŠITÍ ROUŠEK

POZVÁNKA NA MALÉ HODY

Kulturní komise ve spolupráci s místním spolky pořádá v sobotu 27. června 2020 na hřišti v Lednici Malé hody.  
Začátek je již v podvečer v 18:00 hodin a vystoupení si pro vás připraví Uhřičánek a uhřická mládež. 

Pojďte si s námi v kroji zatancovat při Cimbálové muzice ze Ždánic, nebo zatančit s dechovou hudbou Svatobořáci. 
Pokud budete chtít přijít v kroji, budeme moc rádi. Věková hranice není dána a tak už začněte škrobit. 

Vítáni jste úplně všichni!

Akce se bude konat v závislosti na tom, jaký bude stav ohledně epidemie koronaviru. 
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OTÁZKY 
ZASTUPITELŮM

Petr Tihelka

Lukáš Tesařík

Michal Malík 
Starosta obce od roku 2010,  
zastupitel v letech 2006 – 2010.

Zastupitel v letech 2006-2010, 2010 – 2014, 
2014 -2018, 2018 až doposud

Starosta obce v letech 1990 – 2002,  
zastupitel v letech 2002 – 2006, 2010 – 2014, 
místostarosta obce od roku 2018

Položili jsme všem našim zastupitelů několik 
otázek, za jejich odpovědi děkujeme.  Zveřejnili 
jsme odpovědi těch, kteří se této naší ankety chtěli 
zúčastnit. 

1

3

2

4

S jakými plány jste šli do voleb?

Co byste si přáli do budoucna, aby se v naší obci zrealizovalo?

 Které z vašich plánů se vám podařilo prosadit?

Chtěli byste něco vzkázat našim čtenářům?

Do voleb jsme šli s mnoha plány, 
zmíním ty nejdůležitější, a to rekonstrukci 
školy, zlepšení životního prostředí, důraz 
na ekologii – výsadba zeleně, začlenění 
bio prvků do krajiny, bezpečnost v obci – 
dobudování chodníku na Silničnou, dále 
pak rozvoj bydlení, sportu a kultury.

Samozřejmě pokud budu hodnotit tohle 
volební období, tak doba něco málo přes 
rok je ještě dost krátká, některé věci jsou v 
běhu nebo se dokončovaly z minulých let. 
Každopádně bych vyzvedl stavební místa a 
výsadbu zeleně.

V rámci životního prostředí realizace 
bio prvků do krajiny, bydlení – byl bych 
rád za výkup pozemků a přípravu další 
stavební lokality, odpadové hospodářství 
– optimalizace a zvýšení separace odpadů, 
podpora sportu a kultury, rozvoj sportovní a 
kulturní činnosti, v oblasti školství – doplnit 
kompletní první stupeň pátou třídou.

Především bych chtěl apelovat na 
disciplínu v posledních dnech, dbát na 
nařízení a doporučení ohledně nákazy 
koronavirem, ale sem určitě dotaz 
nesměřoval. 
K obecním záležitostem bych chtěl 
poukázat na věci, které zastupitelstvo 
obce nemůže nijak zásadně ovlivnit, a 
to jsou časové horizonty při vyřizování 
jednotlivých administrativních, stavebních 
a dotačních věcech. 
Nechci to moc rozvádět, můžu však říci 
z vlastní, téměř desetileté zkušenosti, že 
záležitost, která se dala dříve vyřídit za 
měsíc, trvá nyní minimálně dvakrát tak 
dlouho a je k ní potřeba dvojnásobek 
určitě „nezbytných stanovisek“.

Ovlivňovat dění v naší krásné vesnici tak, 
aby i naše děti zde mohly spokojeně vyrůstat.

Prosazování plánů je vždy kolektivní 
práce, většinou jde o kompromis všech 
členů zastupitelstva. Nechci proto jmenovat, 
které splněné plány byly přímo z našeho 
programu.

Plánů je ještě určitě dost. Z toho, co 
jsme měli ve volebním programu, mě 
nejvíce láká zřízení hracího koutku pro 
naše nejmenší občánky, kde by se mohly 
scházet maminky s dětmi anebo i naši 
senioři k trávení společného času. Dále pak 
úprava přilehlého okolí kulturního domu 
s možností zde uspořádat venkovní zábavy 
včetně přístupového chodníku od studánky.

Mějte se rádi a buďte zdraví.

Plánů je vždycky mnoho. Hlavní nástin 
je uveden ve volebním programu, za který 
kandidát kandiduje. Nyní to jsou z mého 
pohledu důležité tyto věci:
a)  vybudování chodníku a bezpečné   
 zastávka v části Uhřice – Silničná, 
b)  příprava nových stavebních míst  
 s výhledem do budoucna, 
c)  rozvoj školství v obci.

Máme za sebou jednu třetinu volebního 
období a spousta věcí nejde tak rychle, jak 
bych si přál. Zdlouhavé projektování apod. 
Udržování řádného chodu obce je bráno 
jako samozřejmost. 
a)  Je vypracovaná PD na kanalizaci a   
 chodník Uhřice-Silničná. 
b)  Vybudovali jsme cyklotrasu od hřiště ke  
 zpevněné cestě v lese. 
c)  Schválili jsme dotaci pro občany, na  
 vybudování nádrží na dešťovku. 
d)  Vykupujeme pozemky pro nová stavební  
 místa Veselá, Toufarky, Stará hora. 
e)  Z velké části jsme vykoupili od občanů  
 pozemky pod obecními stavbami (cesta,  
 chodník). 
f)  Finanční podpora spolků v obci.

V obci mi schází tělocvična (více účelová 
stavba). Chybí koncepční řešení likvidace 
odpadů (biodpad), startovací byty pro mladé 
rodiny, společenská místnost pro místní 
spolky (mládež) atd., rozvoj turistiky.

V současné době nás všechny dost 
trápí pandemie Covidu-19. Přeji všem 
občanům, abychom toto období ve zdraví 
přečkali. Chtěl bych také touto cestou 
poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se 
zapojili a aktivně pomáhali naší obci v boji 
proti virové hrozbě, zejména uhřickým 
švadlenkám, jenž poskytli našim občanům 
ochranné roušky, za to jim patří ze strany 

obce velké DÍKY. Pěvně věřím, že nastane 
opět normální doba. Buďme hrdí na naši 
obec! Važme si našeho relativně zdravého 
životního prostředí. Zvelebujme naši obec 
i zdánlivými maličkostmi.

1

1

2

3

4

1

2

2

3

3

4

4
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Mgr. Richard Pěnčík 

Josef Mokrý, DiS.

Zastupitel od roku 2018

Zastupitel v letech 2006 – 2010 a od roku 2018

Dle mého názoru není vhodné v 
obci naší velikosti jít do voleb s určitými 
osobními plány. Myslím, že je třeba 
kolektivně podporovat racionální návrhy 
jednotlivých zastupitelů a veřejnosti. Bez 
ohledu na volební programy jednotlivých 
stran. Ty jsou obvykle natolik obsáhlé a 
pestré, že je téměř nereálné je za jedno 
volební období z větší části naplnit. Bez 
ohledu na běžnou názorovou různorodost 
celého zastupitelstva.Nicméně pokud 
bych mohl hovořit za sebe, zmínil bych z 
podstatných „plánů“ především následující. 
Osobně bych byl rád, kdyby se v blízké 
budoucnosti (myšleno v horizontu 2 
volebních období) podařilo navýšit počet 
obyvatel nad 1 000 osob. Naší obci by 
slušelo, dle mého názoru, cca 1 000 – 1 
200 obyvatel, více není třeba. Určitě by 
to mělo velký přínos pro celou obecní 
infrastrukturu, zejména pro místní MŠ a 
ZŠ. Dále by to velmi významně podpořilo 
činnost všech spolků a organizací v obci, 
stejně tak dalších institucí, ať už v soukromé 
či veřejné sféře. Takže jednoznačně 
podporuji zajištění nových stavebních 
lokalit, byť to v naší obci, nejen s ohledem 
na terénní uspořádání celého katastru, není 
příliš jednoduché. Dále je třeba již určitě 
zrealizovat chodník na Silničnou. Za třetí 
bych chtěl více podpořit péči o přírodu a 
krajinotvorbu. Myslím, že v posledních 
letech máme v této oblasti značný deficit. 
Zeleň, vodní plochy a vhodné zásahy do 
krajiny mají mou plnou podporu. Toto 
jsou mé hlavní priority, které je možné, dle 
mého názoru, v tomto volebním období 
uskutečnit nebo je minimálně zahájit pro 
úspěšné dokončení v dalším volebním 
období. Pak je tu samozřejmě spousta 
dalších projektů a aktivit, ale o těch třeba 
někdy příště.

Po necelém roce a půl ve funkci zastupitele 
mohu konstatovat, že aktivně pracujeme na 
novém územním plánu a výkupu pozemků 
vhodných pro budoucí zástavbu. V letošním 

roce bude, pevně doufám, schválen nový 
územní plán a již nyní jsme vykoupili nemalé 
množství potřebných pozemků. U chodníku 
na Silničnou se v podstatě čeká na stavební 
povolení, takže věřím, že po něm budeme 
nejpozději v příštím roce chodit. A co se týče 
péče o krajinu, tak v současné době máme 
mnoho námětů, témat a nápadů, se kterými 
se zatím seznamujeme, a jsou v podstatě ve fázi 
diskuze. Zde jsme tedy na počátku plánování.

Viz odpověď na otázku č. 1.

Nevím, jestli zrovna čtenářům, ale 
obecně všem spoluobčanům, aby byli více 
otevření a zajímali se o dění v obci. Aby k 
sobě byli více ohleduplní a byli si nápomocní. 
Aby si nemysleli, že obec je všemohoucí, 
že vše udělá a vyřeší. Aby zejména svojí 
aktivní účastí podporovali tradiční kulturní, 
sportovní a ostatní akce, aby nám zde co 
nejdéle vydrželi. Abychom si zkrátka v 
naší obci vytvořili tu správnou pohodovou 
„vesnickou“ atmosféru se vším, co k ní patří. 
Ostatně vzpomeňme na rozhovor předsedy 
Kaliny se zootechnikem Kašparem z filmu 
Vesničko má středisková. „Víš, Václave, na 
venkově, tam je úplně jiná morálka. Jo, a 
jaká? … nezkažená.“

1

2

3

4

Především jsem chtěl podpořit ve 
volbách aktuálního starostu, s jehož 
dosavadním vedením obce souhlasím. 
Následně pro mě bylo i důležité to, že 
jsme se na předvolební schůzce s ostatními 
kandidáty shodli i na společných vizích. 
Mým cílem bylo především přispět 
do týmu zastupitelů svou profesí, tedy 
právem, protože si myslím, že tento obor v 
zastupitelstvu chyběl.

Celkově jsem rád, že se posouvají velké 
projekty jako je chodník na Silničnou, 
závlaha hřiště nebo nový územní plán. 
Přitom nejde ani o mé vlastní plány, ani o 
plány naší volební strany, ale shodne se na 
nich celé zastupitelstvo.

Rád bych, aby v obci ubylo 
neobydlených a polorozpadlých domů, aby 
nemuseli lidé čekat na nové lokality a mohli 
si postavit přímo v obci. Zároveň se mi líbí 
nové ekologické snahy některých občanů, 
jako je např. zadržování vody v krajině.

Zdeněk Brabec 
Zastupitel 2014 – 2018 a od roku 2020

Myslím si, že podobé ankety jsou zbytečné, 
protože jsme malá obec, kde každý každého 
zná a proto je nejlepší komunikovat 
přímo, ne prostřednictvím zpravodaje.  
Odpovědi na většinu otázek již zodpověděl 
předvolební program.    Občanům přeji 
pevné zdraví.

Fotografie: Martina Rozehnalová

Občané se na mě můžou kdykoliv 
obrátit jak se svým podnětem pro 
zastupitelstvo obce, tak i ve své soukromé 
právní záležitosti.

1

2

3

4



12

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ihned po jarních prázdninách jsme si v 
pondělí dopoledne nasadili masky a vydali se 
na tradiční masopustní průvod vesnicí.

Od ledna probíhá jednou za čtrnáct dnů 
adaptační kurz pro předškoláky - jedná se 
o setkávání předškoláků v základní škole. 
Cílem tohoto kurzu je podpora a rozvoj 
školní zralosti dětí, a to na základě herně 
vzdělávacích aktivit, pohybových aktivit a 
plnění různých úkolů.

I nadále pokračuje kurz keramiky pro 
dospělé - a to vždy jednou za měsíc, kdy 
přihlášení účastníci se vždycky 
v pátek navečer setkají, aby pod 
vedením zkušené a oblíbené 
lektorky paní Martiny Kuksové 
zapomněli na každodenní 
starosti a uvolnili svou fantazii 
a kreativitu při výrobě vlastních 
keramických výrobků.

Na měsíc březen jsme 
naplánovali pro žáky další 
akce a přednášky, které však z 
důvodu uzavření školy, musely 
být zrušeny nebo přesunuty. 
Ještě jsme však stihli promítání 
3D filmu „Tajemné světy pod 
hladinou“ - do školy přijelo 

Vážení čtenáři, občané Uhřic,
jako obvykle mám před sebou úkol 
informovat veřejnost o životě v základní 
škole.

Po vánočních svátcích jsme se vrátili do školy 
6. ledna 2020, všichni žáci byli plní dojmů 
a nadšení z vánočních dárků a zejména z 
uplynulé vánoční atmosféry.

V průběhu ledna jsme navštívili Divadlo 
Radost, kde jsme měli možnost shlédnout 
divadelní představení „Čtyřlístek a talisman 
moci“. Žáci mohli vidět naživo známou 
legendární čtveřici - Fifinku, Pinďu, 
Myšpulína a Bobíka.

Na jedno z nedělních odpolední byl pro děti 
zorganizován maškarní karneval - děti se 
převlékly za masky a přišly si užít odpoledne 
plné zábavy a písniček v podání netradičně 
tradičního divadla Netratrdlo. Téma 
karnevalu znělo „Karneval Čtyř ročních 
období“.

I nadále pokračuje pro žáky 3. a 4. ročníku 
cyklus dopravních výchov, kdy žáci plní 
různé úkoly a aktivity, jsou seznamováni s 
možnými riziky, které je mohou na silnici 
potkat.

Ve čtvrtek 30. ledna 2020 bylo žákům 
rozdáno vysvědčení, a pak je čekaly pololetní 
prázdniny. V průběhu února si pak žáci užili 
jarní prázdniny, které různorodě strávili se 
svými rodinami, zejména na horách nebo na 
jiných pobytech.

3D kino a mezi našimi žáky se pohybovali 
různí mořští živočichové a všichni si užili 
alespoň něco málo z tajemství podmořského 
světa. Další akce na březen, které však byly 

zrušeny či přesunuty: beseda se 
spisovatelkou prózy pro děti a mládež 
Petrou Braunovou, velikonoční dílny 
v Základní škole Žarošice, další 
cyklus dopravní výchovy, vítání jara 
a vynášení Moreny.

Na základě rozhodnutí Ministerstva 
zdravotnictví ČR došlo s účinností 
od 11. března 2020 až do odvolání 
k uzavření školy z důvodů šíření 
koronaviru. Tato situace přináší 
žákům, rodičům i nám spoustu 
komplikací. Proto prosíme všechny 
o trpělivost a zejména spolupráci. O 
jakýchkoliv změnách budeme rodiče 
ihned informovat.

Na závěr bych rád poděkoval všem 
dětem, žákům, pedagogům, ostatním 
spolupracovníkům, rodičům, 
našemu zřizovateli a všem čtenářům 
a popřál jim pestré jarní dny plné 
inspirace, zajímavostí, plodnosti a 
také zábavy. V tomto období plném 
nejistoty také pevné nervy. 

PhDr. Kamil Ježík  

Dopravní výchova

Z cyklu dopravních výchov

3D kino

Keramika pro dospělé
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JAK JSME TRÁVILI ZIMU V MATEŘSKÉ ŠKOLE

MAŠKARNÍ KARNEVAL ZŠ A MŠ UHŘICE

Nový rok v mateřské škole začal aktivně. 
Hned třetí lednovou neděli proběhl dětský 
karneval „Čtyř ročních období “. V tomto 
hezkém odpoledni náš kulturní dům nejdříve 
rozkvetl, potom byl plný podzimního listí, a 
nakonec i zasněžilo.

V letošním školním roce máme deset dětí 
předškolního věku, ti pravidelně dochází 
do základní školy na adaptační kurz, kde si 
nenásilnou formou zvykají na přestup do 
školy.

V únoru jsme s dětmi připravili krátké 
vystoupení na vítání občánků do jejich 

V neděli 19. ledna 2020 v odpoledních 
hodinách proběhl v Uhřicích maškarní 
karneval, který pořádala Základní škola a 
mateřská škola Uhřice. Nejdůležitější bylo 
celý karneval pořádně připravit – od výzdoby, 
jídla, programu až po tombolu. Potom 
mohlo všechno začít. Kolem druhé hodiny 
odpolední se začali v místním kulturním 
domě scházet rodiče se svými ratolestmi. 
Předsálí se jen hemžilo drobotinou. Z 
obyčejných dětí se pod rukama starostlivých 
rodičů staly víly, princezny, rozličné 
pohádkové tanečnice. Z chlapců se stali 
spidermani, různá zvířátka a jiné postavičky.

Ihned po příchodu do sálu si hosté měli 
možnost zakoupit lístky do tomboly a s 

života. Dále jsme vyráběli škrabošky, které 
jsme využili v masopustním průvodu obcí.  
Dále bylo pro všechny děti zprostředkováno 
vyšetření zraku tzv. oční screening přístrojem 
PlusoptiX, který dokáže odhalit dioptrické 
oční vady. Čím dříve jsou oční vady u dětí 
zachyceny, tím je vyšší šance na jejich úplnou 
korekci.

V letošní zimě nám chyběla sněhová nadílka, 
a tak jsme experimentovali s vodou a ledem. 
Vydali jsme se do Grónska, alespoň prstem 
po mapě. Děti toto téma velice zaujalo a už 
vědí, jak se grónsky řekne medvěd – nanoq. 
Hráli jsme si na tučňáky a u dětí oblíbenou 

úderem třetí hodiny byl karneval zahájen. 
Postupně byli přivítáni všichni návštěvníci.

Hostem karnevalu byla skupina Netratrdlo, 
která se zároveň postarala o program celé 
akce. Pod jejím vedením děti soutěžily v 
různých disciplínách a tancích. Děti byly 
velice spokojené, do tance se zapojili i jejich 
rodiče.

Krátce po čtvrté hodině nadešel čas na 
losování tomboly. Děti si odnášely různé 
hračky a dárečky, ze kterých měly velkou 
radost.

Jelikož všechny masky, které rodiče dětem 
připravili, byly moc hezké, vybrat tu nejlepší 

pohybovou hru „Sledi “. Dalším vydařeným 
námětem byla povolání a řemesla. V tomto 
období se děti alespoň na jeden den staly 
cukráři, či pekaři a upekly opravdové 
muffiny, na kterých si potom zaslouženě 
pochutnávaly.

Na začátku měsíce března jsme se ve školce 
zaměřili na správnou hygienu rukou a 
vhodný postup při kašli, který nás čas od 
času každého postihne. 

Petra Bajerová 
MŠ Uhřice 

by bylo velmi obtížné, a proto se soutěž o 
nejlepší masku nekonala.

Po skončení losování se děti i rodiče pustili 
znovu do tance.

Věříme, že tento čas, který spolu děti 
a rodiče strávili, byl pro obě strany 
nezapomenutelným zážitkem.

Velké poděkování patří všem organizátorům 
i sponzorům tohoto oblíbeného dětského 
odpoledne.

Za rok budou mít možnost se znovu sejít v 
kulturním domě a opět se vydovádět.

Pavlína Syslová  
ZŠ a MŠ Uhřice 
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akce „Hele, proč v těchto krojích nechodíme 
častěji, vždyť jsou pěkné?“.

Michaela Pěnčíková 
za DFS Uhřičánek

UHŘIČTÍ HASIČI OBDRŽELI OBRAZ SVATÉHO FLORIÁNA

UHŘIČÁNEK NA PLESE V ARCHLEBOVĚ

Uhřičtí hasiči zahájili 
letošní rok volební výroční 
valnou hromadou. Na 
této schůzi jsme obdrželi 
obraz svatého Floriána, 

který namaloval náš člen Jan Chmelař. 
Pro tento obraz si Honza zvolil barokní 
styl, protože barokní malířství je základem 
toho nejlepšího, co se lidem v oboru 
podařilo. Teď už má obraz své čestné místo 
na hasičské zbrojnici. Našemu malíři ještě 
jednou moc děkujeme.

Na této schůzi jsme si zvolili vedení našeho 
sboru na dalších pět let. Na vedoucích 
funkcích nedošlo ke změnám, starostou 
zůstává Lukáš Tesařík, jeho náměstkem 
František Luskač, velitelem Jiří Luskač, 
jednatelem Lubomír Knesl, hospodářem 
Bohuslav Bělohoubek a vedoucím mládeže 
Lenka Večeřová. Některé členy výboru, 
kteří už neměli chuť nebo čas být členy, 
nahradili noví členové, a to David Luskač, 
Martin Kosír, Lukáš Šmerda, Tomáš a Vít 
Večeřovi.

 
Nyní zažíváme nelehkou dobu. Ocitli 
jsme se v situaci, kterou jsme prozatím 

V půlce ledna jsme přijali pozvánku na 
dětský krojovaný ples do Archlebova, který 
se měl konat 23. 2. 2020. Rozhodli jsme 
se, že se jej zúčastníme se staršími dětmi z 
Uhřičánku. Poskládali jsme ze čtyř párů 
jednu kolonku a hned jsme začali nacvičovat 
moravskou besedu, která měla být „zlatým 

znali jen z katastrofických filmů. Nový 
virus útočí tiše a zákeřně na celé planetě, 
včetně Evropy. Jsme nuceni měnit 
naše zvyklosti a návyky v profesním i 
soukromém životě. I my jsme museli 
okamžitě reagovat na vzniklou situaci. 
S vyhlášením nouzového stavu jsme naši 
okamžitou pomoc nabídli obci. Zapojili 
jsme se do distribuce dezinfekce občanům. 

hřebem“ této akce. Děti se besedu naučily za 
pouhé čtyři hodinové zkoušky, za což sklidily 
velký obdiv od nás i svých rodičů. V „den D“ 
jsme se všichni sešli ve škole v Archlebově. 
Děti se nejprve zúčastnily slavnostního 
nástupu a se všemi krojovanými zatancovaly 
vrtěnou. Po shlédnutí vystoupení dětí z 

Archlebjánku a nákupu lístků 
do tomboly, nastala jejich chvíle. 
Musím přiznat, že jsem se na 
uhřickou kolonku nemohla 
vynadívat. Všem dětem kroj 
velmi slušel, besedu si užily a 
náramně se jim všechny tance 
povedly. Byla to opravdu skvělá 
akce. Velké díky patří rodičům 
za přípravu krojů, Lukáši 
Tesaříkovi za bezpečný odvoz 
dětí a všem organizátorům. 
Pro nás byla odměnou otázka, 
která z úst dětí padla na konci 

Zrušili jsme veškerou shromažďovací 
činnost a bohužel pomalu odkládáme 
nebo rušíme naše naplánované akce.

Vážení čtenáři, současná doba není lehká 
a všichni tušíme, že nás čekají ještě krušné 
týdny. Dobrovolní hasiči ve své více než 
jeden a půl století dlouhé existenci, zažili 
řadu složitých období. Vždy je zvládli. 
Ano, pandemie koronaviru je novým 
tipem „živelného nepřítele“. Přesto jsem 
optimista. Všichni si ale musíme uvědomit 
nezbytnost zamezení dalšího šíření. Každý 
můžeme přispět: osobní disciplínou, 
solidaritou k druhým, respektováním 
mimořádných opatření a nařízení 
centrálních i regionálních samospráv 
a krizových štábů. Věřím, že nelehká 
bitva se zákeřnou epidemií bude úspěšná 
a zase nastanou dny klidného života. 
„Neuklidíme Česko“, nepojedeme na 
hasičskou pouť do Křtin, neuspořádáme 
okrskovou soutěž, ale ten virus všichni 
společně porazíme.

Lukáš Tesařík 
starosta SDH Uhřice
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BUDEME POTŘEBOVAT NÁSLEDUJÍCÍ 
INGREDIENCE:

Celer – sklenice zavařeniny – bez šťávy
Ananas kousky – celou plechovku bez šťávy
Kukuřice (nejlépe bonduelle) – bez šťávy
Šunka 200g - nakrájet na kostičky
Vařené vajíčko 4x – nakrájet
Jablka 2x – nastrouhat na hrubo
Pórek – nakrájet na jemno
Majonéza - 250 ml
Bílý jogurt – 150g 
Sýr gouda 200g – nastrouhat na jemno

Vše smícháme dohromady. Tento recept je cca na 10 porcí.

Přejeme dobrou chuť!
Marie Štěrbová

SK UHŘICE V ZIMNÍ PŘESTÁVCE
Začátek nového roku se 
v našem prostředí nese 
především ve znamení 
přípravných prací k 
uspořádání našeho tradičního 

plesu. Dne 1. února 2020 tak proběhl již 
XXIX. PLES KVĚTŮ za doprovodu DH 
Sokolka ze Šakvic a nutno říci, že se ples 
náramně vydařil. Účast byla po delší době 
velmi pěkná, kapela hrála na výbornou, 
kuchyně nestačila vařit a tombola byla, 
troufám si tvrdit, opět skvělá. Zde proto 
patří ještě jednou poděkovat všem našim 
sponzorům… děkujeme vám moc a 
moc! Již nyní vás všechny proto zveme na 
jubilejní 30. ročník, kdy k nám zavítá 6. 
února 2021 MISTŘÍŇANKA Antonína 
Pavluše a my se již nyní moc těšíme!

Na den 15. 03. 2020 byla plánována 
pravidelná valná hromada, kterou jsme 
však s ohledem na všeobecně známou 
situaci v ČR zrušili, respektive odvolali, a 
valná hromada tak proběhne v prozatím 
neznámém termínu, až tomu situace 
dovolí. O termínu konání budeme všechny 
členy samozřejmě včas informovat.

Nyní již ale ke sportovní činnosti. Začátkem 
ledna začala zimní příprava všech našich 
družstev. Mužstvo dospělých trénovalo ve 
sportovní hale ZŠ Dambořice a na konci 
února absolvovalo zimní soustředění ve 
Fryšavě pod Žákovou horou na Vysočině. 

Družstva starších žáků a mladší přípravky 
trénovala ve sportovní hale a tělocvičně ZŠ 
Žarošice. 

Dospělí také sehráli tři přípravná utkání na 
hřišti s UT3G v Dambořicích. Konkrétně 
proti Krumvíři s výsledkem 3:1 (branky: 
Radim Šnejdar 2x a Martin Kopřiva 1x), pak 
proti Heršpicím s výsledkem 1:0 (branka: 
Jakub Neumann 1x) a naposledy proti 
Slavkovu u Brna s výsledkem 2:2 (branky: 
Richard Pěnčík 1x a Radim Šnejdar 1x). 
Mladší přípravka odehrála jeden halový 
turnaj ve sportovní hale v Dambořicích, kde 

v konkurenci týmů z Hovoran, Dambořic, 
Krumvíře, Ždánic a Lovčic obsadila 5. 
místo. V plánu byl ještě jeden turnaj, ale ten 
byl vlivem opatření vlády ČR zrušen.

V současné době je až do odvolání jarní 
část soutěžního ročníku 2019/2020 pro 
všechny soutěže a kategorie zastavena (v 
našem případě ani nezačala), což asi není 
pro naše čtenáře žádná novinka. Zatím 
vůbec nevíme, kdy a jak se bude pokračovat, 
pokud se tedy vůbec bude jarní část aktuální 
sezóny hrát. Jednou z variant, a to ne vůbec 
nepravděpodobnou, je samozřejmě také 
zrušení celé jarní části. Nezbývá než čekat 
na pokyny a rozhodnutí řídících orgánů 
jednotlivých soutěží Fotbalové asociace ČR.

V současné době v rámci možností a aktuální 
situace provádíme pravidelnou údržbu hřiště 
a celého areálu a také plánované stavební 
práce, které je nutné realizovat (např. oprava 
střídaček, výstavba opěrné zídky, svahování 
terénu, apod.).

Tolik ve stručnosti k uplynulému zimnímu 
období v podání Sportovního klubu Uhřice, 
a ať už bude jarní část naší fotbalové sezóny 
jakákoliv či vůbec žádná, přeji především 
všem spoluobčanům pevné zdraví a šťastné 
přečkání tohoto mimořádně složitého 
období.

Josef Mokrý 
předseda SK  Uhřice

Velikonoční svátky jsou už za dveřmi a každá hospodyňka již přemýšlí, 
jakou specialitkou letos zpestří sváteční jídelníček. S oblibou v tyto 
svátky připravujeme různé druhy masa. Ať už pečené či smažené, ale co 
k tomu? Naše redakce se rozhodla vám dát tip na velmi chutný salát, 
který není nikterak náročný na dostupnost ingrediencí a jeho příprava 
je celkem jednoduchá. 

SKLÁDANÝ SALÁT



16

OCHOTNÍCI Z UHŘIC TÉMĚŘ „VYPRODALI“ KULTURNÍ DŮM 
V NÁSEDLOVICÍCH

Dne 1. března 2020 
ochotníci z Uhřic sehráli 
reprízu hry Ať žijí duchové. 
Premiéru mohli mnozí 

vidět v prosinci na závěr besedy se seniory, 
která se uskutečnila v  kulturním domě v 
Uhřicích. 

Jak to celé vlastně bylo? Nu, po Novém 
roce nás napadlo sehrát naše představení i 
v jiné obci. Karta „padla“ na Násedlovice, 
kde nám paní starostka Vlasta Mokrá vyšla 
velmi vstříc. Pozjišťovali jsme si různé 
„šprýmy a chuťovky“ z násedlovické obce a 
zakomponovali je do scénáře. Zkoušky sice 
téměř nebyly, ale spousta herců měla text 
ještě v paměti a na zkoušení nám postačil 
víkend před představením.

Generální zkouška byla chvíli před 
začátkem, a poté jsme jen čekali, kolik 
diváků se přijde podívat na naše představení. 
Dvacet minut před začátkem nebyl v sále 
skoro ani „živáček“, ale během patnácti 
minut byl sál naprosto vyprodaný. Samotná 
hra měla až na pár chybiček a pádů klidný a 
místy i vtipný průběh, takže i skeptici z řad 
herců byli nakonec spokojeni. Možná i díky 
občerstvení ve formě klobásků a párků, které 
pro nás pořadatelé přichystali. Při děkovné 
řeči nás starostka obce Násedlovice ujistila, 
že dveře pro další divadelní představení v 
Násedlovicích máme otevřené. 

Dveře do našich řad jsou pro všechny stále 
otevřené.

Za O.D.U. 
Jan Chmelař a Lukáš Gajárek

Závěrem bychom chtěli poděkovat obci 
Násedlovice, starostce paní Vlastě Mokré, 
všem hercům a jejich rodičům, také 
našim podporovatelům a sponzorům a 
samozřejmě také všem divákům. Velké 
díky! My se těšíme na další představení. 

TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ

Tříkrálová sbírka je největší charitativní 
sbírkou v České republice. Letos oslavila 
kulaté dvacáté výročí. Ke gratulantům se 
jako každý rok připojili 4. ledna i uhřičtí 
koledníci.

Koledování začalo požehnáním pana faráře 
koledníkům i jejich vedoucím. Dvacet tři 
koledníků rozdělených do sedmi skupin 
vyrazilo šířit radost a Boží požehnání a 

vykoledovat prostředky, které pomohou 
lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. 
Díky štědrosti našich občanů se podařilo 
vybrat částku 33.144,- Kč. 

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem 
dárcům za jejich příspěvky do sbírky, 
koledníkům za jejich ochotu koledovat a 
vedoucím, kteří koledníky doprovázeli. 

Eva Veselá
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