
„Kanalizace Silničná“.  Částka mohla být i 
vyšší, ale odvíjí se od současné zastavěnosti 
dané lokality. Na druhou stranu každá koruna 
do obecního rozpočtu potěší.

Dále bych se vrátil k zastupitelstvu obce, kde 
proběhla výměna zastupitele. Z  vytíženosti 
a pracovních důvodů rezignoval na post 
zastupitele pan Ing. Igor Divácký. Na jeho 
místo nastoupil pan Martin Kosír.

Závěrem bych Vám chtěl popřát hodně 
zdraví, elánu a optimismu do nadcházejících 
dnů, aby se konečně podařila  stabilizovat  
pandemická  situace a my si konečně užili 
letní dovolené.

Petr Tihelka 
starosta
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SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
jaro máme tady, i když to podle rozmarů 
počasí tak nevypadá, je stejně proměnlivé jako 
průběh právě probíhajících pandemických 
opatření. Doufejme, že v  obou případech 
nám opět vysvitne slunce a bude lépe. 

V  návaznosti na nevyzpytatelnost 
s  problémem Covid-19 bych Vás chtěl 
informovat o stejné nejistotě, a to situaci 
ohledně  otevření místního aquaparku pro 
letošní sezónu.  Obec stojí před problémem, 
zda investovat finanční prostředky v  řádu 
200.000,- Kč do nejisté sezóny nebo zda 
zajistit běžné udržovací práce a sezónu vůbec 
nepřipravovat. Jde o to, že případná příprava 
musí začít bezodkladně, neboť je třeba zajistit 
veškeré revize, nakoupit chemii, sanitární 

materiál a nasmlouvat a vyškolit personál, což 
představuje nejméně výše uvedenou částku.

Jako další bych zmínil výstavbu chodníku 
na Silničnou, která je spojena s  výstavbou 
veřejného osvětlení, na kterou byl vydán 
územní souhlas až v tomto měsíci.  Tak už 
se konečně budeme moci věnovat stavební 
činnosti, která je jen zlomkem časového 
úseku v  celé byrokratické mašinérii pro 
tuto stavební akci „Chodník a kanalizace 
Silničná“. K  povolení této stavby bylo 
potřeba rekordních dvacet jedna vyjádření 
či stanovisek dotčených orgánů. Na druhou 
stranu musíme být optimističtější a ocenit 
snahu úřadů, aby vše proběhlo v  regulích 
stavebního zákona. 

Určitě bych Vás chtěl informovat také 
o získání dotace ve výši 510.300,- Kč na akci 
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6 9Vzpomínka  
na Zdeňka Knesla 

Ze života 
základní školy

V čele obce stál téměř 13 let. V letech 
1985 -1990 zastával funkci předsedy 
MNV, v letech 2002 - 2010 vedl obec 
jako starosta. 

V období letních prázdnin proběhnou  
ve škole čtyři příměstské tábory.

Sportovní klub plánuje nejen 
automatickou závlahu místního hřiště, ale 
spoustu dalších akcí.
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SČÍTÁNÍ 2021
Jak jste se v  uplynulém měsíci mohli z 
různých zdrojů dozvědět, v  letošním roce 
dochází znovu po 10 letech ke sčítání lidu, 
a to v termínu od 27. března do 11. května. 
V letošním roce je sčítání umožněno dvěma 
způsoby. První možností je elektronická 
cesta, která je možná přes webovou aplikaci 
na stránce www.scitani.cz nebo mobilní 
aplikaci, kterou si můžete nainstalovat 
z Google Play nebo z App Store. Takto se 
dá sečíst po celou dobu sčítání. Původně 
bylo online sčítání naplánováno pouze 
do 9. dubna, ale při startu online sčítání 
došlo k  technickým problémům, proto se 
nakonec přistoupilo k prodloužení termínu 
pro online sčítání do 11. května. 

Kdo se nesečte online, tak bude muset 
využít druhou variantu, a to je vyplnění 
klasického listinného formuláře. Tento 
formulář i s odpovědní obálkou je možné 
získat od sčítacího komisaře, na jakémkoliv 
kontaktním místě sčítání, na vybraných 
pobočkách České pošty a na krajských 
správách Českého statistického úřadu. Tato 
varianta je možná v termínu od 17. dubna 
do 11. května.

Povinnost sečíst se má každý občan 
a   cizinec, který má v České republice 
trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů. 
Formulář musí vyplnit i v případě, že mu 
byl udělen azyl nebo na našem území 

pobýval od půlnoci z 26. na 27. března. Za 
nezletilé děti a osoby, které nejsou způsobilé 
k právním úkonům, jej může vyplnit jiný 
dospělý člen domácnosti. Sčítání se netýká 
všech cizinců, ti kteří jsou v České republice 
na dobu kratší než 90 dnů, a zahraničních 
diplomatů.

Sčítací formulář obsahuje o polovinu 
méně údajů než při minulém sčítání v roce 
2011. Zjišťuje výhradně informace, které 
nejsou dostupné z databází státu a nejsou 
tedy zjistitelné jiným způsobem. Budete 
vyplňovat údaje o domě či bytě, kde bydlíte, 
a o všech osobách, jež tam společně žijí.

Ve formuláři ke sčítání jsou klasické otázky 
ke specifikaci bydlení, k bydlišti po narození  
a před rokem, informaci o nejvyšším 
ukončeném vzdělání, zaměstnání a místě 
pracoviště nebo školy. Dobrovolnými 
otázkami jsou ty týkající se národnosti a 
náboženské víry. Pro vyplnění údajů o všech 
dalších osobách žijících s  Vámi budete 
potřebovat: jména, rodná čísla nebo čísla 
osobních dokladů vydaných v  ČR a data 
narození. Ve sčítání nejsou otázky týkající 
se majetkových poměrů ani zdravotního 
stavu.

Povinnost sčítání je dána zákonem č. 
332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a 
bytů v  roce 2021. V  případě nesplnění 
této povinnosti může být uložena pokuta 
až do výše 10.000,- Kč, v  tom případě 
bude sečten v  omezeném rozsahu na 

základě údajů, které má stát k  dispozici 
ze svých databází, a to i v  případě 
vyplnění nesprávných nebo lživých údajů 

Roman Gryga
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POČET OBYVATEL OBCE

UHŘICKÁ KNIHOVNA 
PROŠLA ZMĚNOU

počet zvyšoval, v  roce 1620 to bylo téměř 
600. V  roce 1656 žilo v  Uhřicích kolem 
dvaceti obyvatel.  V  19. století se počet 
obyvatel pohyboval kolem 750.

S přesností však můžeme operovat až ve 20. 
století.  V  období tzv. první republiky byl 
počet průměrně kolem tisíce obyvatel (r. 
1920 - 1001 obyv., r. 1930 - 936 obyv., r. 
1940 cca 1000 obyv.). V roce 1950 pak podle 
statistik žilo v obci 1020 obyvatel. V době 
socialismu se počet obyvatel pohyboval 
v  průměru kolem čísla 800. V  roce 1990 
žilo v  obci 751 obyvatel. Od roku 1990 
měl demografický trend především klesající 

budou od pátku 30. dubna. Výdejní okénko 
v knihovně je otevřeno každý pátek od 15:30 
do 19:00 hodin. 

Čtenářské poplatky pro tento rok zůstávají ve 
stejné výši jako předcházející roky – dospělý 

Milí čtenáři uhřického zpravodaje, 
historické kořeny naší obce sahají do časů 
Velké Moravy. První písemnou zmínku lze 
zaznamenat až v  roce 1336, v  přídomku 
Vrška z  Uhřic. Počet v  průběhu let už asi 
není možné   přesně zjistit, nicméně v tomto 
článku se pokusím alespoň přibližně nastínit, 
jak se v naší obci počet obyvatel vyvíjel. 

Co se týká starších údajů, kniha Čtení o 
Uhřicích vychází z odhadů, neboť se údaje 
nedochovaly. Po objektivizaci a srovnání 
údajů v obci i v okolí, počtu domů v obci 
byl stav zřejmě následující. V roce 1360 žilo 
v  obci zhruba 300 obyvatel, postupně se 

Obecní knihovna Uhřice na podzim roku 
2020 prošla mnoha změnami. Nejprve 
přešla ze starého výpůjčního systému Reks 
na nový výpůjční systém Tritius. Na tento 
systém přešly i okolní knihovny, které měly 
Reks.

Dále knihovna byla nově vymalována na 
oranžovou a zelenou barvu, vyměnilo se 
okno, pověsily nové záclony a položil se nový 
koberec. Vyměnily se i vchodové dveře do 
knihovny.

Do knihovny si můžete přijít půjčit časopis 
Tvoříme s láskou a Tvoříme s dětmi, který 
je novinkou… Dále se obnovuje každý 
měsíc tzv. VF – nové knihy. Kvůli Covidu 
se tato výměna pozastavila. První nové knihy 

tendenci, která se s  mírnými výkyvy 
udržela v obci až do roku 2008, kdy došlo 
k nárůstu. Do obce se stěhovali noví občané, 
a to zejména v roce 2013. V obci došlo také 
k  nárůstu podílu dětské populace. Za rok 
2013 značně převyšoval tento podíl dětské 
populace údaje za region MAS Kyjovské 
Slovácko, Jihomoravský kraj i ČR. 

Na následujícím grafu, který byl vytvořen 
pro účely tohoto článku, je zachycen vývoj 
počtu obyvatel od roku 2000 do současnosti. 
V  současné době bylo k  trvalému pobytu 
k 1. 1. 2021 hlášeno 763 obyvatel (388 žen 
a 375 mužů). 

  Lukáš Gajárek 

20,- Kč a dítě do patnácti let 10,- Kč. Těším 
se na Vás v  knihovně, a hlavně Vám přeji  
abyste byli zdraví.    

 Hana Kučerová, knihovnice
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I v  této době uzavírek a nepřeberného 
množství vládních nařízení se základní 
a mateřská škola snaží své žáky aktivně 
hlásit na výtvarné soutěže různých spolků 
a sdruženích. V  poslední době to byly 
hned dvě, a to celostátní výtvarná dětská 
soutěž s  názvem „PŘÍRODA KOLEM 
NÁS“,  vyhlášená správou Národního 
parku Podyjí  a výtvarná soutěž s  názvem 
„POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ 
A MLÁDEŽE“, vyhlášená Sdružením 
hasičů Čech, Moravy a Slezska. U obou 
soutěží mohli žáci zvolit jakoukoliv 
techniku malování či kreslení. V převážné 
části si vybrali kresbu pastelkami. Všechny 
obrázky si opravdu zaslouží pochvalu, a tak 
jsme se rozhodli se s některými pochlubit. 

 
 Eva Hrubá,  učitelka ZŠ

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE “PŘÍRODA KOLEM NÁS” A “POŽÁRNÍ  
OCHRANA OČIMA DĚTÍ A MLÁDEŽE”



5



6

Vážení spoluobčané, milí čtenáři, 

na odvěkém střídání života a smrti nikdo 
nic nezmění. Každého z nás potká chvíle, 
kdy musíme běh života vzít na vědomí a 
smířit se jen se vzpomínkami. Vzpomínky 
nám zůstávají připomínkou na pana 
Zdeňka Knesla – bývalého starostu naší 
obce, který 20. ledna tohoto roku náhle 
zemřel ve věku nedožitých sedmdesáti let.    

Pan Zdeněk Knesl se narodil 21. dubna 
1951 v  Brně. Spolu se svými dvěma 
sourozenci vyrůstal na hájence v Uhřicích. 
V  roce 1980 se oženil s  manželkou 
Jarmilou, se kterou vychoval dvě děti.   

Po ukončení základní školy v Žarošicích 
vystudoval gymnázium v  Kyjově. 
Následně po maturitě pracoval jako 
řidič.  Velmi rád na tato léta vzpomínal 
a často vyprávěl zážitky ze svých cest. 
Během svého života také působil jako 

učitel autoškoly ve Svazarmu, později 
pak ve vedení zemědělského družstva 
Dambořice. Mezi jeho záliby patřila 
myslivost, byl také dlouhá léta členem 
mysliveckého sdružení.

V  roce 1985 se stal předsedou Místního 
národního výboru v  Uhřicích. Tuto 
funkci zastával do roku 1990. Od 
roku 2002 vedl naši obec osm let jako 
starosta, odtud pak odešel v roce 2010 do 
důchodu. Za doby jeho vedení prošla obec 
mnohými prospěšnými modernizacemi 
a rekonstrukcemi, mimo mnoho jiného 
byl postaven Aquapark, zahájena stavba 
recyklačního dvora, opraven kostel a 
hřbitovní zídka. Zavedl také dnes již 
tradiční, byť nyní pandemií poznamenané, 
posezení důchodců před vánočními svátky. 
Vše, co udělal pro svoji vesnici, kde strávil 
celý život, jen dokazuje, jak ji miloval a jen 
jeho nejbližší vědí, kolik nejen profesního, 
ale i osobního života jí obětoval.      

Tímto se jménem obecního úřadu 
a jménem spoluobčanů loučíme se 
Zdeňkem Kneslem a děkujeme za vše, co 
pro naši obec Uhřice vykonal.  

 
Obecní úřad Uhřice

VZPOMÍNKA NA ZDEŇKA KNESLA. V ČELE OBCE STÁL 
TÉMĚŘ TŘINÁCT LET.
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PAMÁTKY OBCE UHŘICKÉ
V Době třtřicíti leté války 1618. až 1684.

Nejen fára, též škola Uhřická zanikla a kde se 
dítky Uhřických obivatelú vyučovali po 30ti 
leté válce nemáme žádných dúvodú, jen to 
jisto jest, že nazačátku devatenáctýho století 
docházél z Ďambořic preceptor do Uhřic dítky 
vyučovati dvakráte, nebo třikráté zatýdén do 
chalupi číslo domu 10. toho času, v šibrově, až 
v roku 1821.tém nebo 1820.tém Ignác Střeštík 
toho času obecní půlkmístr koůpíl barák 
./.domek./. též v Šibrově číslo 2.hé pro školní 
dům, a taky bil ten domek o roboty s  jeho 
přičiněním co škola na potom osvobozený, 
prostora stavební asi 8. sáh obnášela, se třemy 
lavycemy pro žáky, a na otapění žácá donášeli 
palivo z domu od rodičů, po polínků, preceptro 
./.učitel./. 

I. se jmenoval Jozef Křežan, stravu dostávál 
od rodičů jim dítky vyučovál spořátky, a plat 
skrovný, po něm byl preceptorem František 
Bleha, a ku konci roku dne 6.ho srpna 1823 se 
dostál za 1.ho rektora Jozef Cop. Muž to hudby 
milovný a vycvyčíl mnoho žákú hůdbě, a zde 
taky roku 1836 v pánu zemřél.

II. V  roku 1827.tém obec vystavila novou 
školů uprostřed vesnice toho času bil 
půlkmistrem Klečka Ignác, Obec dodala 
stavývo, a Matěj ‚Střeštik ¼ lánik provedl 
stavbu za 120 zl. Šajnú, na pokriti dál každý 
¼ lánik několik otepi došků, a chalupnici 
pokrili s těmy doškamy střechu, a tak se stala 
Obec patronátem nově vystavené školé, dřívý 
na otapěni přinášeli dítky jako dříve s domu, až 
po nejakém časi teperv Obec dával rechtorovy 
ročně 6.sáhú dřeva na otop, za vyučování 
rechtor dostávál s  prvního a druhého žáka 
ročni ¼ rži a 1.zl. 16 kr. šajnů, biloli výce žákú 
nežli dva z  domu ku školy, musél je rechtór 
zadarmo učiti, na přilepšeni dostal rechtor od 
obce na mírů pole k užívání na Zlámanéch, po 
smrti Jozefa Copa, 1836. stál se zde rechtorem 
Tomáš Vlách bil to můž v  učitelském 
povolání dokonalý, a ve všech věcech chváli 
hodný, spořádaný a výborný varhaník, bivál 
tak mnoho let Obecním písařem, až v  roku 
1860.tém v pánů zemřél, a zanecháv po sobě 
s  druhýho manželstvý několik nezletilich 
dítek, kterém Obec do 16.ho roků, a pozustalé 
manželce musela doživotní podporů z Obecní 
pokladnice dávati.

Po smrti Tomáše Vlacha bil zde krátkou dobu 
preceptorem František Štikarovský, a služné 
rechtorova se hned ještě za živobiti Vlacha 
zvýšila, přičiněním Okresníhou soudu.

III. Po smrti T: Vlacha stál se učitelem zde 
Konstantin Sedláček 1860. bil též můž 
v rechtorském povolání dokonalí, za jeho zde 
púspbení školní žáci ve vědách rozličného 
umění skvétali, což se při každé školní skoušce 
dkázalo, bil taky obstojný varhanik, a znalec 
hudby, a taky několik žáků hudbě vyučíl, a 
zařídil pro školu dědicstvý malických, a v roku 
1868. se přesidlil do Archlebova na další 
službu, kde se jemu potom zle vedlo. 

Po Sedláčku bil zde prozatimnim preceptorem 
Jozef Cilich.

IV. Čtvrtým rektorem bil zde Jozef Lahodný, 
přibil sem s hor a bil zde asi jen rok a opět se do 
svého kraje odtnůl 1869.

V. Pátým rektorem, a prvním učitelem bil zde 
Vincenc Maška a přišel sem již dle nového 
zákona školního s  nařízení C.K. Okresního 
Hejtmanstvý 1869. bil svobodný, čistého 
vzezření, velice uslužný, a lidu milovný, ku 
každému uctivý, vesele se vždy tvářící, a znalec 
a milovník spěvu, s  podniknutím Martina 
Jandla, ¼ lanika, zařídil zde spěvácko čtenářské 
spolek, který za kratkou dobu velice skvétal, 
ale žel Bohu, stál se odrodilcem zatoužil se státi 
německým učitelem, a přisidlil se dne 28.ho 
února 1872 do Kůrdiova.

VI. Po Mašku stal se učitelem Kajetán Skalický 
a přibil do Uhřic dne 1.ho srpna 1872. 
s  Melešovic, bil to mužíček jak Melešovčí 
Občané nazívali časem Vydrlich, nespokojný, a 
v roku dne 30.ho července 1877 se přesidlil do 
Bohomelic, a tam kratičký čas pobil.

VII. Po Skalickým stál se zde učitelem 1877. 
František Vojtek, a ten měl všechny cnosti, 
jenže Bohu žel, žádnou dobrou, bil to muž 
velkého nadání, ostrovtipné, ale velice liknavé, 
nepořádného života, Veliké pijan lihoviny, 
z manželků bil ustavičně ve velkéj rozbroji, že 
sobě mockráté utulku po vsi hledala, učitelský 
úřad zanedbával, chodil v chatrným špinavím 
oděvu, botky sobě drátem sešívál, protož bila 
mistní školní rada nucená taktovému zlu přetrž 
učiniti, postarala se o to, aby takový nemravý 
život vedoucí učitel přišel do disciplinárního 
vyšetřování a F.Vojtek bil se škole odstraněn, 
a pak do Okresu Uhersko Brodského za 
podučitele c.k. Okresní a zemskou školní 
radou 1879. přeřazen.

VIII. Dne 1.ho listopadu 1879. stál se 
prozatimnim učitelem zde František Přikril 

27 roku starý svobodný, a velice hodný, 
lidumil, ten vedl život panický, a v učitelským 
úřadě bil velice přičinlivý, věrný, spořádaný a 
pilný, dobrosrdečný ku každému láskavý, pro 
blaho žáků, a národu obětavý, a pokorný, ale 
ve škole rázný můž, roku 1880 po skončení 
školního roku, bil zasi povolan do Osvětiman 
na své předešlé místo, a v Osvětimanech mímo 
úřadu učitelskýho študovál privátně Matúrku, 
a podrobil se zkoušce 1881. V  Uherským 
Hradišťu, a odbil ji s prospěchem, poděkovál 
se za učitelský úřad, a počál študovati 
bohoslovstvý v Olomouci a dne 28.ho června 
1885 bil vysvěcen na kněžstvý, 12.ho Července 
1885 slavíl své protiny v  Hrušovanech u 
Znojma, a 19.ho července t.r. přal sobě, za 
své bívalé žáky odbívati slavné služby boží 
V Uhřicých, což jemu tehdejší Ďamborský p: 
farář Matěj Jedlička nedovolíl, následkem toho 
vykonál za své žáky Uhřické slavné služby boží 
dne 15.ho srpna 1885. v  Žarošicých, kdežto 
Petronýla Hotových - bívala žáčka jeho, jemu 
blaho přála a velikou pochvalu za to obdržela, - 
na to novosvěcenes se odebrál ku svému  faráří 
dne 17.ho srpna 1885 do Velkých Karlovic u 
Rožnova co Cysperator.

IX. Na začátku školního roku 1881. stal se zde 
učitelem Tomáš Žilka, bil to muž velice  vysoko 
mislný, svohlavý, spúrný a slovu nedostojný, 
horkokrevný, a přitom se přece někdy stál také 
i pokorný, úlisný, jen že to málo kdy se stalo, 
ve školi bil časem na žáky moc přisný, a časem 
zasi liknavý, zmalatnělý, používál tělesné tresti 
na žáky, tak že až i žáky okrvácél, a málo kdy 
mlůvýl pravdu, protož bil nucen se přesidliti 
na jiné místo, alby ne přišél do disciplinárního 
vyšetřování ./.které se již započalo./. a 
zaměníl své sídlo 1884. do Polkovic v oresku 
Přerovském.

X. Dne 1.ho května1884. se přesídlil do Uhřic 
z polkovyc Karél Stužka 53. roků starý, však ale  
rychlí, muž to ještě ze starých rektorú, v roku 
1887. v měsíci říjnu povýšen bíl za nadučitele 
– a toho samého roku přibíl sem druhý učitel 
se Ždánic, rodem s Pardovic s Čech jménem 
Karel Gyroch a bíl zde jen jeden rok – po něm 
na začátku školního roku 1890. přibil jsem za 
učitele Vážený pan Arnošt Vágner moravna 
rodem z  Lipovce, milovník a znalec spěvu, 
výborný varhaník, lidu milovný, a učitel vzorný, 
ale jen prozatimní ./.neskoušený./.  stál se 
řídícímu svému nadučiteli vzdorovytý, přípravýl 
ho o štólu pohřební, za jeho jednoročního zde 
púsobení stále se rozbroj mezy nadučitelem – 
Obecním zastupitelstvem – a fárním úřadem. 

Alena Gálíčková
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UHŘICKÉ VELIKONOCE
pověsit je na strom před MŠ. A jelikož 
pozitivní motivace zmůže mnohé, 
umělcům, kteří se se svým výtvorem 
pochlubili prostřednictvím fotografií, 
jsme věnovali sladkou odměnu. Totiž: 
velikonoční zajíček jim ji ráno na 
Velikonoční pondělí  –  v  době, kdy se 
běžně chodí koledovat – roznesl.

Prosluněné pondělní ráno bylo smutné 
svou prázdnotou v  ulicích, ale zároveň 
krásné radostí dětí, kterým se dostalo 
odměny.

A nejen velikonoční stromek nám 
vykouzlil úsměv. Už v  loňském roce 

Letošní velikonoční svátky byly bohužel 
opět poznamenány pandemií koronaviru. 

Setkávání, které všem už tolik chybí, 
bylo lidem opět zapovězeno. Osobně se 
setkávat nemůžeme, ale alespoň pocit 
pospolitosti dal letos v  Uhřicích všem 
velikonoční stromek. Zejména dětem, 
ale samozřejmě se zapojili i dospělí. A 
tak vznikl důvod k úsměvu a věřím, že i 
tradice do dalších let.

V  posledním týdnu před Velikonocemi 
jsme nabídli všem tvořivým možnost 
udělat radost svým malovaným vajíčkem 
nebo i jinou velikonoční dekorací a 

neproběhlo tradiční hrkání, tak jako 
minulá léta, přesto se hrkalo. Ačkoliv 
lidé hrkali každý sám, maximálně ve 
společnosti svých rodin, atmosféra byla 
nádherná. Když se v pravidelných časech 
vesnice na pět minut rozezněla zvukem 
řehtaček, byla v  tom hrkání opět cítit 
pospolitost a radost z něčeho společného. 
Zejména ranní rozednívání: ticho a pak 
najednou zvuk dřevěných hrkaček, v té 
tmě a v  prvních nitkách ranního světla. 
Aniž by bylo někoho vidět. Jen sluch 
napovídal, že ač sami, přece jsme spolu.  

Alena Gálíčková
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Vážení čtenáři, občané Uhřic,
opět stojím před úkolem informovat 
Vás o životě a dění ve škole.

Po Vánocích jsme se vrátili do školy, a 
to 4. ledna 2021. Děti byly plné dojmů 
z vánoční atmosféry a dárků, které našly 
pod vánočními stromečky.

Ve čtvrtek 28. ledna jsme dětem předali 
pololetní vysvědčení. Byli jsme rádi, 
že všechny naše děti ze všech ročníků 
jsou ve škole a nemusí být na distanční 
výuce.

Na konci února si děti odpočinuly 
v  průběhu jarních prázdnin, které 
tentokrát připadly na 22. 2. – 26. 2. 
2021. V  provozu byla v  době jarních 
prázdnin školní družina a paní učitelky 
Eva a Zuzka zorganizovaly týden plný 
her, aktivit, soutěží. Každý den se 
nesl v pohádkovém duchu (Tři bratři, 
Šípková Růženka, Červená Karkulka) 
a ke každému dni byly vybrány takové 
aktivity, které s  danou pohádkou 
souvisely. Pro inspiraci vybírám – hry 
našich babiček (školka, Černá Máry, 
Pinďuche), trojnožka, pečení jablkové 
buchty, výroba perníčků, dále výroba 
jahod, jablíček, fialek, aj. Počasí v době 
jarních prázdnin nám bylo nakloněno, 
a proto děti mohly využít také venkovní 
prostory. 

 

Na letní prázdniny je pro děti (předškoláky) 
a žáky školy připraven další cyklus 
příměstských táborů. V  loňském roce se 
tyto setkaly s  úspěchem, proto chceme 
navázat na loňské tábory i letos. Pro děti 
opět budou připraveny nejrůznější aktivity 
v těchto termínech:

1. MIMONI 
12. – 16. 7. 2021 
Eva Hrubá

2. ČTYŘLÍSTEK 
19. – 23. 7. 2021
Kamil Ježík

3. ZTŘEŠTĚNÝ SVĚT 
26. – 30. 7. 2021
Eva Hrubá

4. DOBRODRUŽSTVÍ 
S ANČOU A PEPÍKEM 
2. – 6. 8. 2021 
Radka Grufíková

Bohužel po jarních prázdninách jsme se 
již do školy nevrátili – všichni žáci tak 
opět jako na podzim museli přejít na 
distanční výuku v  prostředí Microsoft 
Teams. Došlo také k uzavření mateřské 
školy. Jsme si vědomi toho, že značná 
část práce přešla také na rodiče, za což 
jim děkujeme. Velmi důležité pro chod 
distanční výuky je připojení a počítač 
– vzhledem k  dobré vybavenosti školy 
můžeme zájemcům zapůjčit tablet či 
notebook. 

Neustále připravujeme v  naší školní 
kuchyni obědy nejen pro cizí strávníky, 
ale také pro děti a žáky na distanční 
výuce. Paní kuchařky vaří tedy 
srovnatelný počet obědů jako v  době 
prezenční výuky. 

V této době čekáme na to, jak se bude 
epidemiologická situace vyvíjet a kdy 
se vrátíme zpátky do školy. V průběhu 
měsíce června bychom rádi odjeli 
s dětmi na školu v přírodě do Vřesovic 
– na chatu Radost. Víme, že dětem 
chybí určitý sociální kontakt se svými 
kamarády, a proto věříme, že nám 
situace umožní tuto oblíbenou akci 
zorganizovat.

Rádi bychom Vám všichni chtěli popřát 
zejména hodně zdraví, duševní pohody 
a klidu.

PhDr. Kamil Ježík, MBA  

Přihlášky jsou k dispozici ve škole a 
také na webových stránkách školy. 
Pevně věříme, že si tyto letní dny 
opět společně užijeme.
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ZE SVĚTA HMYZU V UHŘICÍCH – NEPŮVODNÍ DRUHY, KTERÉ U NÁS  
HOUFNĚ ZIMOVALY

Pojďme se opět podívat do světa hmyzu. 
Na podzim minulého roku jsme si mohli 
povšimnout, že se v posledních slunečných 
dnech objevily houfy slunéček a doslova 
probíhalo jejich „rojení“. Anebo si někdo 
povšimnul, že na uskladněném dřevu na 
topení pobíhají větší hnědé ploštice, 
které jsme tu nikdy neviděli. Oba dva 
druhy totiž nejsou našimi domácími 
druhy, ale „přivandrovalci“. Odborně 
je řadíme do skupiny druhů 
invazních, to znamená, že to jsou 
druhy nepůvodní a byly do Evropy 
zavlečeny lidskou činností z  jiných 
koutů světa. Většinou invazní druhy 
pronikají na nová území a biotopy, 
z  kterých mohou vytlačovat jiné 
původní druhy, mohou zde přinést 
nové nemoci či jinak změnit „místní 
život“. Často bývá typickým znakem 
těchto vetřelců jejich masový výskyt, a 
to z toho důvodu, že na novém území 
nemají žádné přirozené nepřátelé, 
a také je pro ně typické rychlé 
expanzivní šíření (i několik desítek 
kilometrů za rok). 

Bohužel i u nás v Uhřicích se takové 
druhy objevily. Pozornosti neušel 
nápadný početný výskyt v posledních 
teplých slunečných dnech minulého 
roku, kdy jsme byli svědky náletům 
slunéčka východního (Harmonia 
axyridis). Tento druh slunéčka se 
dostal do Evropy zajímavou cestou z  jeho 
domoviny, kterou je jihovýchodní Asie. 
Nejdříve jej používali zemědělci v  Severní 
Americe zhruba v polovině 20. století jako 
významného predátora mšic, tedy proti 
zemědělským škůdcům. Dokonce se v druhé 
polovině 20. století tento druh používal jako 
predátor škůdců ve sklenících ve státech 
Beneluxu. Za tímto účelem dokonce místní 
entomologové vyšlechtili bezkřídlou formu. 
Samozřejmě, jak se většinou stává, i tento 
druh se dostal do volné přírody, kde se začal 
velice rychle rozšiřovat tedy expandovat. 
Na území České republiky se dostal okolo 
roku 2003. Jedinci slunéčka východního 
jsou snadno poznatelný, měří 7 až 8 mm, 
základní zbarvení  krovek  je  červené  se 
symetricky rozloženými  černými  skvrnami. 
Ovšem tento druh je značně proměnlivý, 
proto najdeme v  jedné populaci jak 

jedince bez skvrn nebo naopak druhy zcela 
černé (viz foto). Tento druh má vysokou 
rozmnožovací schopnost, samičky za svůj 
život nakladou až dva tisíce vajíček. Potravou 
jsou zejména  mšice, problém však je ten že 
tento „agresivnější“ druh vytlačuje původní 

druhy slunéček – např. slunéčko sedmitečné 
(Coccinella septempuncata). Problémem 
těchto slunéček je dále fakt jejich obrany, což 
je jejich „krev“ (tedy krvomíza), kterou při 
obraně vytlačují s kloubů, a vaši pokožku tím 
mohou potřísnit a způsobit alergickou reakci. 
Je to chemická obrana proti predátorům, 
ale nebezpečná především pro děti, když by 
slunéčko vzali do rukou a pak si třeba protřely 
oči. Toto je zdraví nebezpečné. Dospělí 
brouci mohou na podzim okusovat zralé 
(ale již poškozené) ovoce, a způsobovat tak 
zemědělské škody. Problémem jejich obrany 
je i ten fakt, že mohou zalézat i do hroznů 
révy vinné a stačí pak jeden brouk, aby svou 
krvomízou znehodnotil i několik hektolitrů 
vína. V zimě se v původním asijském 
prostředí shromažďují na vrcholcích skal a 
ukrývají se zde do štěrbin. Toto chování však 
v našich podmínkách vede k naletování do 

domácností (viz obr. 1), čehož jsme svědky i 
my doma. 

Druhým nezvaným hostem je vroubenka 
americká (Leptoglossum occidentalis). Je to 
ploštice s podlouhlým tělem, které nenápadně 

zbarvené, což ho dělá neviditelným 
na kůře stromů (viz obr. 2). Druh 
se nápadně liší od našich domácích 
vroubenek především znakem do 
tvaru písmene „W“ bílé barvy, který 
má na polokrovkách. Tělo je větší, 
barevnější, nápadné jsou zploštělá 
stehna zadních nohou, která jsou 
opatřena silnými ostny. Pokud 
vroubenku chytneme do ruky, 
produkuje silně páchnoucí sekret. 
Vroubenka americká  pochází ze 
severní Ameriky - z USA. V roce 
1999 byla zavlečena do Itálie, odtud 
se v posledních letech rozšířila po 
většině území Evropy. Na území 
České republiky byla zjištěna 
v  roce 2006 v Brně, a od té doby 
se expanzivně šíří po celém území 
státu. Jako všechny ploštice mají 
bodavě savé ústrojí, tudíž mají sosák 
a potravou jsou rostlinné šťávy. 
Živí se tak, že saje na semenech 
v šiškách, ale i květech, jehlicích, 
či větvích hostitelských dřevin   
ze skupiny jehličnanů, hlavně 
borovic (různých druhů), případně 
douglasky tisolisté, jedle bělokoré 

či smrku ztepilého. Jako řada dalších druhů 
hmyzu, hledá koncem léta vhodné úkryty 
k  přezimování. Za tímto účelem si vybírá 
lidská obydlí – tedy místa, kde nemrzne, 
a kde stuhlá může přečkat zimní období. 
Proto můžete už od srpna najít vroubenky na 
oknech či balkónech, v chatách, chalupách, 
pod uskladněným dřevem, pod kbelíky apod. 
V domácnostech nijak neškodí, jen obtěžují 
svou přítomností. Během zimy nejsou aktivní, 
na jaře úkryt opustí a odletí. Ve srovnání 
s  předešlým druhem je zcela neškodným. 
Bohužel se těchto invazních druhů již nikdy 
nezbavíme, proto nám nezbývá než se s nimi 
naučit žít..

Text i foto: 
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D

Obr. 1 Shluk zimujících slunéček východních - Uhřice, listopad 2020

Obr. 2. Vroubenka americká na špalku uskladněného dříví - 
Uhřice, prosinec 2020
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ÚKLID V UHŘICÍCH

V bezcovidových dobách probíhá v tomto 
období akce UKLIĎME ČESKO, jehož 
jsme pravidelnými účastníky a obec aktivně 
uklízíme. Jelikož pandemii čelíme už déle 
než rok, loni se prakticky neuklízelo. Ale 
přitom je to tolik potřeba. 

A tak letos obec Uhřice vyhlásila své uklízení. 
Trvá celý měsíc duben. V jejím rámci jsme 
poprosili občany obce, aby své procházky 

po území obce obohatili o tuto prospěšnou 
činnost. Poskytli jsme zájemcům pytle a 
rukavice, pokud je potřeba domlouváme 
odvoz odpadků. A poprosili jsme Vás 
o informace prostřednictvím zaslaných 
fotografií.

Inspirací nám byli především lidé sami, 
kteří se pustili do uklízení bez ohledu na 
koronavirus, vyhlášené nebo nevyhlášené 
akce a případné odměny. Ale my si je 
„vyhmátneme“ a odměny moc rádi 
rozdáme. Je nesmírně potěšitelné vidět, 

kolik lidí je ochotno se zapojit, a také 
sledovat, jaké kuriozity je možné v  okolí 
najít, ačkoliv to je potěšitelné nesrovnatelně 
méně.

Sluší se poděkovat, proto jménem 
starosty obce Uhřice děkuji všem, kteří 
uklízí a neméně těm, kteří nepořádek 
nedělají a své si po sobě odnesou na 
místa k  tomu určená. DĚKUJEME. 

Alena Gálíčková
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SK UHŘICE A VELKÉ AKCE V ROCE 2021

Jelikož doba je ze 
sportovního hlediska stále 
velmi nepříznivá, nelze v této 
chvíli poskytnout jakýkoliv 
komentář k  průběhu jarní 

části sezony 2020/2021. Nevíme o vývoji 
sportu v nejbližším období prakticky vůbec 
nic.

Proto bych jen ve stručnosti rád informoval 
o stávající nefotbalové době v našem klubu.

Výkonný výbor SK se v souvislosti s prozatím 
„mrtvým“ fotbalovým obdobím rozhodl 
okamžitě rozjet akci „automatická závlaha“ 
a podnikl již první kroky k  realizaci této 
investice. Poptávkou jsme již s předstihem 
oslovili možné zhotovitele tohoto projektu 
a nyní si již navzájem upřesňujeme poslední 
podrobnosti k přijatým nabídkám.

Celou akci hodláme financovat převážně 
z  vlastních prostředků za pomoci 
sponzorských a obecních financí. Oficiálně 
totiž nelze konkrétně na tento projekt 
žádat o finanční prostředky z  dostupných 
dotačních grantů. Nicméně dlouhodobě 
jsme se na tuto situaci připravovali a 
minimálně v posledních pěti letech jsme se 
snažili o nashromáždění jakéhosi základního 
finančního polštáře pro tuto akci.

O podrobnostech, přesných nákladech 
a rozložení finančních prostředků Vás 
budeme informovat až po úspěšné realizaci 
těchto prací. Každopádně bychom chtěli 
mít hotovo do začátku následujícího 
soutěžního ročníku, tj. do srpna 2021, 
bude-li to jen trochu možné.

V souvislosti s vybudováním automatického 
zavlažování jsme se rozhodli pro tři další 

důležité a velmi úzce související akce.

První z  nich je vybudování kanalizační 
přípojky pro celý areál na hřišti. Dosud 
je odvod odpadních vod řešen jímkou 
a v současné době se tento stav jeví již jako 
nevhodný a nevyhovující. Proto bychom 
chtěli ještě před začátkem realizace prací na 
zavlažování provést výkop přes hřiště směrem 
k bufetu a položit kanalizační potrubí, aby 
mohlo později dojít k  oboustrannému 
napojení bez nutnosti zásahu do hřiště. 
Tuto akci bychom chtěli realizovat vlastními 
kapacitami tak, že bychom samotné práce 
provedli ve vlastní režii a materiálový náklad 
by hradila obec, ale to ještě bude otázkou 
jednání se zástupci obce.

Druhou akcí je pak kompletní rekonstrukce 
chodníku za spodní brankou, kudy vede 
stávající chodník.

Chtěli bychom tak navázat na první část, 
kde jsme vybudovali nový chodník na 
straně u  bufetu. Vy, kteří alespoň občas 
navštěvujete hřiště, jste si jistě všimli, že 
stávající chodník, jako jediné přístupové 
místo do areálu, je ve velmi špatném stavu 
a např. pro jízdu s kočárkem nebo pro starší 
či handicapované osoby je nevhodný. Spodní 
část chceme opravit opět dříve, než započnou 
práce na zavlažování, pak totiž nebude tato 
část chodníku přístupná pro těžší stavební 
techniku a ruční rekonstrukce by byla nejen 
pracná, ale hlavně časově velmi náročná. 
Tuto akci hodláme realizovat z  vlastních 
prostředků, bude-li to možné.

Poslední akcí je revitalizace travnatého 
povrchu hřiště. Jednoduše řečeno chceme 
profesionálně provzdušnit, prořezat, 
zapískovat a podset celé hřiště, jelikož 
kompletní generálku trávníku jsme provedli 
naposledy zhruba před 20 lety a náš trávník 
má již nejvyšší čas pro tuto obnovu. 
Chceme samozřejmě využít také toho, že 
bude celá plocha výše uvedenými pracemi 
svým způsobem poškozena, takže ji bude 
vhodné regenerovat. Tato akce se však bude 
odvíjet od vyčíslených nákladů a situace, 
zda si budeme moci tuto akci finančně ještě 
dovolit. No uvidíme.

Ano, sousto jsme si pro letošní rok, spíše 
tedy pro první polovinu roku, ukrojili 
pořádné, ale věříme, že to i s pomocí všech 
našich příznivců zvládneme, a náš sportovní 
areál tak ještě více rozkvete.

Závěrem možná ještě jedna informace 
z  okresního fotbalu. Dne 20. 03. 2021 
proběhla volební valná hromada OFS 
Hodonín, kde bylo zvoleno nové vedení 
okresního fotbalu v následujícím složení:

Antonín Kordula (předseda – Ratíškovice), 
Vojtěch Bártek (místopředseda – Veselí nad 
Moravou), Petr Blaha (člen výkonného 
výboru – Mutěnice), Michal Bíza (člen 
výkonného výboru – Hodonín), Tomáš 
Příkazský (člen výkonného výboru – 
Dubňany), Luboš Drozdy (člen výkonného 
výboru – Bzenec) a Josef Mokrý (člen 
výkonného výboru – Uhřice).

Josef Mokrý – předseda SK
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HASIČI Z UHŘIC ZASAHOVALI LETOS U DVOU VELKÝCH POŽÁRŮ

Dne 28.  ledna odpoledne 
zasahovaly jednotky 
u  požáru střechy 
rodinného domu v  obci 
Želetice na Hodonínsku. 

Operační středisko vyslalo krátce po půl 
třetí odpoledne jednotky k  nahlášenému 
požáru. Vyhlášen byl druhý stupeň 
požárního poplachu.

Hasiči po příjezdu na místo nasadili proti 
plamenům několik vodních proudů, aby 
zabránili rozšíření požáru. Přibližně po 
hodině bylo zřejmé, že se plameny dál již 
nešíří. Hasiči zasahující v  dýchací technice 
museli rozebrat část střešní konstrukce 
a evakuovali z domu také některé vybavení 
domácnosti.

Velitel zásahu zajistil energetiky k  vypnutí 
elektrické energie. Vzhledem k  poškození 
střechy domu byla v  rámci ochrany 
obyvatelstva (OOB) povolána i naše jednotka 
k provizornímu zaplachtování střechy. 

Požár byl zcela zlikvidován v  16:30, 
práce na zakrytí střechy skončily asi v  18 
hodin a událost se obešla bez zranění. Na 
místo bylo vysláno celkem 12  hasičských 
jednotek a na zásahu se podílelo 54 hasičů. 
Škodu odhaduje vyšetřovatel předběžně na 
2,5  milionů korun. Zásahem se podařilo 
uchránit majetek za jeden milion korun. 
Podle všeho se jednalo o technickou závadu 
odvodu spalin z krbu. Dům se stal prakticky 
neobyvatelný a rodina si musela najít azyl 
u příbuzných.

K  druhému velkému požáru jsme vyjeli 
v brzkých ranních hodinách v  neděli 
21.  března. V  plamenech se ocitla střecha 
rozsáhlého objektu, v  areálu firmy 
v Moravském Písku, která se postupně celá 
propadla. Hasiči ji museli pomocí těžké 
techniky rozebrat. 

Operační středisko vyhlásilo postupně 
druhý, a poté i třetí stupeň požárního 
poplachu. Naše jednotka byla povolána 
v  rámci OOB k zajištění občerstvení všech 
zasahujících hasičů. Na místě pomáhala i 
s  výměnou a  uskladněním tlakových lahví 
z dýchacích přístrojů.

Jednalo se o  areál lesní školky společnosti 
Kloboucká lesní. V troskách skončilo tamní 
školící středisko. Škoda je v milionech 
korun. Na místě zasahovalo sedmdesát 
hasičů ze dvanácti jednotek. Dva hasiči se 
lehce zranili. 

Hasiči Uhřice



14

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
kostýmech připravených jejich rodiči. 
Paní učitelky pro děti přichystaly 
různé disciplíny, které děti se zájmem 
a nadšením plnily – a za to je na konci 
čekaly sladké odměny, jenž jim připravily 
jejich maminky, za což jim patří velké 
poděkování. 

Týž měsíc proběhl „Projektový den“ 
s místním včelařem Lukášem Gajárkem. 
Děti se dozvěděly zajímavosti ze 
života včel, seznámily se s  pomůckami 
potřebnými pro práci včelaře, poznaly 
obyvatele úlu a jejich způsob života.

Na konci měsíce února se natolik zhoršila 
současná situace, že všechny školy a školky 

Milí čtenáři,
když jsme se vrátili po Novém roce do 
školy a školky, nikdo z  nás netušil, že 
dojde znovu k  tomu nejhoršímu, a to 
k  opětovnému uzavření školy a také 
školky, která byla doposud v provozu bez 
výjimky.

I přesto jsme si to za tuto krátkou dobu 
ve školce užili. V lednu nám napadl sníh 
a s dětmi ze třídy Sluníček a Pastelek jsme 
chodili bobovat na školní zahradu, děti 
ze třídy Pastelek navštívily také místní 
sjezdovku.

V  únoru jsme uspořádali „Masopustní 
karneval“, kde děti přišly v  krásných 

byly od 1. března uzavřeny. Toto uzavření 
trvá doposud, s  výjimkou předškoláků a 
dětí pracovníků ve zdravotnictví.

Velké poděkování v  této nelehké době 
patří také našim paním kuchařkám, které 
pro nás všechny stále připravují výborné 
obědy.

Doufejme a věřme, že se situace zlepší a 
že se v  brzké době budeme moci vrátit 
zpět k běžnému životu a zdárně dokončit 
školní rok.

Přeji všem pevné nervy, a především 
hodně zdraví.

Pavlína Syslová, učitelka
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Vážení spoluobčané, v  naší obci máme 
mnoho sportovních zařízení, která byla 
vybudována pro nás pro všechny. Vezměme 
to po pořádku od vrchního konce.

Lze využívat plně v  souladu s provozním 
řádem. Vstup na travnatou plochu je 
možný za příznivých podmínek. 

Volejbalové hřiště v  areálu aquaparku: 
Mimo koupací sezonu je hřiště možné 
využívat po dohodě s OÚ. Volejbalový míč 
si každý návštěvník přináší svůj. V  době 
koupací sezony je hřiště zpoplatněno 
částkou 100 Kč/hod. a rezervace se provádí 
na pokladně areálu. Míč si lze také zapůjčit 
na pokladně. Po skončení volejbalové 
hry hráči upraví hrablem písčitou hrací 
plochu.

Tenisový kurt je provozován převážně 
v období duben až říjen. Vstup na kurt je 

zpoplatněn částkou 30 Kč/hod. Rezervace 
kurtu a vydání klíčů od kurtu jsou možné 
v pracovní době v kanceláři OÚ. Rakety 
a míčky si každý přináší svoje. Vstup dětí 
do 15 let je povolený pouze pod dohledem 
dospělé osoby. Každý uživatel je povinen 
kurt před započetím hry řádně prokropit 
a po hře povrch upravit podle vyvěšeného 
provozního řádu. 

 
Nohejbalové hřiště je volně přístupné  
a hráči si přináší svůj kopací míč. 

Minigolfové hřiště je zpoplatněno částkou 
20 Kč/hod. Rezervace hřiště, vydání 
klíčů, míčků a minigolfových holí jsou 
možné v  pracovní době v  kanceláři OÚ. 
V  areálu je zakázáno vstupovat na dráhy 
jednotlivých jamek z  důvodu možného 
poškození povrchů. Vedle obchodu Coop 
a na Špici jsou volně přístupná dětská 
hřiště. Tímto bych chtěl vyzvat všechny 
spoluobčany, aby v hojné míře vybudovaná 
zařízení využívali. Ceny za užívání jsou 
spíše symbolické. V areálech je však třeba 
se chovat zodpovědně, zařízení neničit a 
nenechávat po sobě odpadky.    

 
Michal Malík, místostarosta

MOŽNOSTI SPORTOVNÍCH A ODPOČINKOVÝCH  
AKTIVIT V OBCI

Fotbalové hřiště

Tenisový kurt
(areál za školou)

Minigolfové hřiště
(areál za školou)

Nohejbalové hřiště
(areál za školou)

Volejbalové hřiště 
v areálu aquaparku
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SENÁT HRAJE NEPOSTRADATELNOU ROLI!

Během svého volebního období jsem 
se mnohdy setkávala s  názory, že Senát 
je zbytečný a že ho nepotřebujeme. 
Konstantně občanům vysvětluji, jak 
moc je Senát důležitý a v  čem tkví jeho 
role.  Posledních 12 měsíců zcela jasně 
ukázalo, že funkce Senátu je pro naši 
republiku velmi důležitá a jeho role je 
nepostradatelná! Poslanecká sněmovna 
obzvlášť v této koronavirové době vytvořila 
mnoho zákonů „ušitých horkou jehlou“, 
kdy i pod dobrým úmyslem a snahou 
zlepšení situace mohlo mnohdy dojít 
k  závažným legislativním problémům. 
Často se jednalo o přímé poškození 
občana, zásahů do Ústavy a ohrožení 
demokratických principů.

Senát naštěstí díky velkému množství 
nezaujatých a politicky neovlivňovaných 
odborníků odhaluje tyto nedokonalosti 
a snaží se je napravit. Díky Senátu 
bylo opraveno velké množství zákonů, 
jako např. zákon o dávkách státní 
sociální podpory, který nadměrně 
zvyšoval byrokracii a administrativu pro 
zaměstnavatele. Dále tzv. pandemický 
zákon, který zaváděl omezování práv 
až příliš a zaváděl mimořádně vysoké 
trestní sazby i za drobné trestné činy 
(např. krádež) v době nouzového stavu a 
nekontrolovatelné pravomoci hygieny a 
ministerstva zdravotnictví. 

Já velmi intenzivně dlouhodobě 
spolupracuji na volebním zákoně, který 
je velmi sledován a na stavebním zákoně, 
kde v  týmu s  poslanci předkládáme 
pozměňovací návrh k  novele připravené 
vládou. Podle ní by mělo dojít k úplnému 
zrušení stávajícího systému stavebních 
úřadů a ke vzniku úplně nové struktury 
státních stavebních úřadů se sídly 
v krajských městech – daleko od občana. 
A to se mi vážně nelíbí!

V  poslední době dochází  k velkému 
nárůstu domácího násilí a týraní. Proto 
jsem v Senát předložila návrh na změnu 

příslušného zákona. To by obětem 
mohlo pomoci k přiznání statutu zvlášť 
zranitelné oběti, díky čemuž s nimi bude 
v trestním řízení zacházeno se zvýšenou 
citlivostí, kdy např. oběť násilí bude mít 
právo být vyslýchána bez přítomnosti 
pachatele, bude mít nárok na bezplatného 
zmocněnce a bude moci využít zvláštních 
práv, která jim přiznává statut právě s 
ohledem na jejich extrémní zranitelnost a 
prožité útrapy.

Nezapomínám ani na ochranu naší pitné 
vody ohrožené těžbou štěrků. Snažím se 
v rámci boje se suchem hledat zdroje vod 
(např. závlahy), které by pomohly našemu 
zemědělství. Jihomoravský kraj na základě 

mých argumentů zadal analýzu podkladů 
k možnému využití důlních vod na 
Hodonínsku. Věřím, že to smysl má!

Senátoři nezahálí s pomocí proti 
koronaviru ve svých regionech a vyvíjí 
mnoho různorodých aktivit. Jsem velmi 
ráda, že díky nadstandartním přátelským 
vztahům našeho předsedy Senátu Miloše 
Vystrčila dostala Česká republika od 
Taiwanu pět výrobních linek na výrobu 
FFP2 respirátorů od firmy Autoland, jejíž 
majitel se rovněž zavázal, že 5% z výrobní 
kapacity linek daruje Senátu na půl 
roku. Díky čemuž můžu u nás v regionu 
rozdat 2 352 ks FFP2 respirátorů měsíčně 
potřebným. 

Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko
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