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SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané, 
léto skončilo, dětem uběhly prázdniny 
a  nastal jim nový školní rok, a proto bych 
vás chtěl seznámit s činností obce za toto 
letní období. Prázdniny v naší základní škole 
určitě nebyly, v letní pauze probíhala ve škole 
rekonstrukce, údržba a opravy.  Stará školní 
kuchyně byla přestavěna na učebnu výtvarné 
výchovy a keramickou dílnu, opraveny 
byly dětské toalety – stávající havarijní 
rozvody vody a  odpadů byly vyměněny za 
nové, položena byla nová dlažba a obklady. 
V návaznosti na tyto opravy došlo k výměně 
zdrojů tepla, neboť jeden z plynových kotlů 
byl nefunkční a druhý, vzhledem k jeho 
účinnosti, bylo nutné také vyměnit. Zařízení 
kotelny bylo  z  devadesátých let minulého 
století, kdy v obci probíhala plynofikace. Tato 
rekonstrukce bude jistě znamenat přínos do 
dalších let ať už pro naše žáky či pro úsporu 
energií. Bonusem bylo také získání čtyř 
dotačních titulů dotace pro naši školu.

Další letní činností byl provoz místního 
aquaparku. Letošní sezona se dá hodnotit 

jako průměrná, kdy příjmy ze vstupného 
a pronájem občerstvení činily 661.000,- 
Kč, výdaje pak 664.000,- Kč. Pro letošní 
sezonu bylo zvýšeno vstupné u dospělých 
z 60,- Kč na 80,- Kč a u dětí ze 30,- Kč na 
40,- Kč s možností zakoupení permanentky 
na deset vstupů pro dospělého za 600,- Kč 
a pro dítě za 300,- Kč. Zvýšením vstupného 
došlo k dorovnání cen s okolními koupališti. 
Samozřejmě že se budou ozývat hlasy, že 
zvýšení odradilo návštěvníky aquaparku, 
avšak ekonomická stránka je v tomto 
neúprosná. Koupací sezona trvala 45 dnů.

V letním období také probíhaly revize 
smluv a narovnání majetkoprávních 
vztahů pod obecními stavbami, zejména 
pod komunikacemi a chodníky v části 
obce Mrštice a průtah obcí. Dále je 
v jednání výkup pozemků pod komunikací 
a chodníkem „Pod hájenkou“. Tímto 
krokem budou z větší části narovnány 
majetkoprávní vztahy mezi obcí a vlastníky 
pozemků. Část pozemků zůstává nevyřešena 
z důvodu zatížení pozemků právem třetí 
osoby či rozdílných nároků vlastníků na 
prodej. V běhu je vypracování nového 

územního plánu obce, kde proběhlo veřejné 
připomínkové jednání. V současné době se 
připomínky zapracovávají do dokumentace 
územního plánu, následovat bude další 
veřejné projednávání, o kterém budete včas 
informováni. 

Nyní bych vás rád seznámil s plánovanou 
činností. V současné době je zadáno 
zhotovení projektové dokumentace pro 
stavební povolení na stavbu: „Chodníky 
a kanalizace Silničná“. S realizací stavby je 
počítáno pro příští rok. Stavební pozemky 
v části Čtvrtky za kostelem jsou z poloviny 
prodány stavebníkům, kteří si tak již mohou 
připravovat stavbu svých domů. 

Závěrem děkuji všem, kteří reprezentovali 
naši obec v krojovaném průvodu na 
Slováckém roku v Kyjově. Ukazuje se, že 
úcta k folkloru a tradicím není naší obci cizí. 

Petr Tihelka 
starosta

STAROSTA OBCE:
AQUAPARK

JARNÍ VÝSTAVA
2. DUBNA 2017

      ážení spoluobčané

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

na jeden den pod pět tisíc korun. To je 
samozřejmě bez atrakcí a bez výčtu 
výdajů na přípravu a ukončení sezony 
(zazimování).
Myslím si, že jsou to jednoduché počty 
při současných cenách vstupného šedesá-
ti korun za dospělého člověka.To 
znamená průměrnou denní návštěvu 
alespoň cca: devadesáti lidí což v je v 
tomto předprázdninovém čase naprostá 
utopie.
Panují ovšem i takové názory, že přece 
naše obec na to má, ale ruku na srdce byl 
by to trochu velký komfort vyhazovat 
takové �nance, když řádově se pohybuje 
návštěvnost v druhé polovině června v 
jedincích za den. Vyjímku tvoří školy, 
které v posledním týdnu školního roku 

pravidelně aquapark navštěvují. S jistot-
ou můžeme říct, že za celkovou dobu 
fungování aquaparku je vždy druhá 
polovina měsíce června, kdy bylo 
otevřeno ztrátová. Jakmile skončí prázd-
niny tak v měsíci září je to maximálně 
jeden týden a �nanční situace je naprosto 
stejná. Proto o otevření někdy v polovině 
května nemá cenu vůbec uvažovat.
Pokud systém tohoto hospodaření převe-
deme na sebe, tak pochybuji o tom, že by 
se kdokoliv v této situaci zachoval jinak. 
Doufám, že jsem v této stručné zprávě vše 
podstatné vystihl.

V

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

V článku bych rád nastínil možnosti 
územního plánování, které se v současné 
době týká i naší obce. Chystá se nový 
územní plán obce Uhřice na Oddělení 
územního plánování Městského úřadu 
v Kyjově. 

Územní plánování ve veřejném zájmu 
chrání a rozvíjí přírodní, kulturní 
a  civilizační hodnoty daného území 
včetně urbanistického, architektonického 
a  archeologického dědictví. Cílem 
územního plánování je vytvářet 
předpoklady pro udržitelný rozvoj území, 
který splňuje potřeby současné generace, 
aniž by ohrožoval podmínky života generací 
budoucích. Orgány územního plánování 
koordinují veřejné a soukromé záměry 
v  území a konkretizují ochranu veřejných 
zájmů vyplývajících ze zvláštních předpisů.

Portál územního plánování uvádí tuto 
definici územního plánování: „Územní 
plánování je trvalá, soustavná a komplexní 
činnost orgánů územního plánování 
a stavebních úřadů. Územní plánování řeší 
využití území a zásady jeho uspořádání.“ 
Územní plánování je zakotveno v zákoně č. 
225/2017 Sb., zákon, kterým se mění zákon 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a další související 
zákony a ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., 
o  územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, ve 
znění pozdějších předpisů.

K nástrojům územního plánování patří 
zejména územně plánovací podklady 
a  územně plánovací dokumentace. 
Územně plánovacími podklady jsou 
územně analytické podklady, které zjišťují 
a vyhodnocují stav a vývoj území, a územní 
studie, které ověřují možnosti a podmínky 
změn využití území nebo jeho prostorového 
uspořádání, včetně umísťování staveb. 
Územně analytické podklady obcí (dále 
jen ÚAP) jsou podkladem pro zpracování 
územních plánů obcí. Na základě údajů o 
území, které dodávají poskytovatelé (orgány 
veřejné správy, vlastníci dopravní a technické 

infrastruktury apod.) nebo jsou zjišťovány 
průzkumem území, vyhodnocují hodnoty 
území, limity využití území a záměry na 
provedení změn v území. Všechny tyto 
podklady následně vstupují do tzv. rozboru 
udržitelného rozvoje území, jehož zásadním 
výstupem je definování  problémů k řešení  
v územních plánech obcí. Ty jsou pak 
jedním z podkladů pro zadání územních 
plánů obcí nebo jejich změn. ÚAP slouží 
také jako podklad při vyhodnocování 
uplatňování (tj. aktuálnosti) územních 
plánů obcí, které se provádí každé 4 roky. 

Územně plánovací dokumentací jsou 
územní plány a regulační plány obcí. 
Pořizovatelem je v tomto případě Městský 
úřad v Kyjově, Odbor životního prostředí 
a územního plánování, konkrétně Oddělení 
územního plánování.  

Územní plánování je rozděleno na tyto 
hlavní fáze: 1. Pořízení územního plánu, 
2. Zadání územního plánu, 3. Návrh 
územního plánu, 4. Řízení o územním 
plánu, 5. Vydání územního plánu,  
6. Evidence územního plánu, 7. Ukládání, 
poskytování a zveřejnění územního plánu, 
8. Zpráva o územním plánu.

Územní plán řeší základní koncepci 
rozvoje území obce a ochrany jeho 
hodnot, koncepci plošného a prostorového 
uspořádání a stanovuje podmínky pro 
využití vymezených ploch a koridorů. 
Územní plán může ve vybraných plochách 
a koridorech uložit prověření změn jejich 
využití územní studií nebo regulačním 
plánem jako podmínku pro rozhodování 
v území - v takovém případě nelze v těchto 
plochách a koridorech umísťovat stavby 
do doby pořízení územní studie nebo 
regulačního plánu. Územní plán se vydává 
formou opatření obecné povahy podle 
správního řádu a je závazný pro rozhodování 
v území, zejména pro vydávání územních 
rozhodnutí. Přehled stavu pořizovaných 
i platných územních plánů obcí a jejich 
změn je možné najít na stránkách Ústavu 
územního rozvoje.

Využitím území se rozumí v územním 
plánování určení, jakým způsobem bude 
území využito, tedy definici toho pro jakou 
stavbu, činnost či jinou funkci.

Uspořádání území v územním plánování 
znamená koncepci využití území 
v  zastavěném území a zastavitelné ploše. 
Jedná se o způsob výstavby, výšku výstavby, 

intenzitu využití pozemku, jak velká část 
z  pozemku může být zastavěna (udává se 
v procentech). V nezastavěném území se pak 
jedná o způsobu využití pozemků v krajině, 
vymezení územních systémů ekologické 
stability (biocentra, biokoridory), návrh 
cestní sítě, koridory protierozních opatření, 
apod.

Proč by se tedy měli občané zajímat 
o územní plánování? Je to zejména proto, 
že územní plán nemalou měrou ovlivňuje 
cenu jejich pozemků podle způsobu využití 
navrženého v územním plánu. Zamýšlená 
stavba nebo změna stavby musí být v souladu 
s územním plánem. Stavební úřad posuzuje 
každé územní rozhodnutí, které předchází 
zamýšlené výstavbě, právě z hlediska 
souladu s územním plánem. Podmínkou 
pro přiznání dotací z vládních programů 
nebo z programů EU na daný záměr je jeho 
soulad s platným územním plánem, toto 
pravidlo platí i pro vynakládání prostředků 
z veřejných financí. V územním plánu 
jsou vymezovány veřejně prospěšné stavby 
a veřejně prospěšná opatření, vymezením 
může dojít k zapsání předkupního práva 
k nemovitostem, v krajním případě 
i  k  vyvlastnění nemovitosti. Územní plán 
obce je dispozici k nahlédnutí na daném 
obecním úřadu obce, u stavebního úřadu, 
pod který obec spadá, a na městském úřadu 
na odboru územního plánování, které má 
na starosti tento územní plán a obec pod 
daný městský úřad spadá.

Bez platného územního plánu nelze v obci 
vymezit zastavitelné plochy, tzn. plochy 
pro novou výstavbu, mimo zastavěné 
území. Poskytování prostředků z veřejných 
rozpočtů nesmí být v rozporu s územním 
plánem. O pořízení územního plánu 
rozhoduje zastupitelstvo obce, a to několika 
možnými způsoby - buď z vlastního 
podnětu, na návrh orgánu veřejné správy, 
na návrh občana obce nebo na návrh 
fyzické nebo právnické osoby, která má 
vlastnická nebo obdobná práva k pozemku 
nebo stavbě na území obce. Územně 
plánovací dokumentace se pořizuje 
součinností orgány obce a kraje. Osoba 
určeného zastupitele zajišťuje kontakt obce 
s pořizovatelem, což může být pracovník 
úřadu územního plánování.

Náklady na zpracování územního plánu 
projektantem hradí obec, která rozhodla 
o jeho pořízení. Náklady spojené 
s  projednáním územního plánu hradí 
pořizovatel. Pokud je pořízení změny 
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územního plánu vyvoláno výhradní 
potřebou navrhovatele, může obec 
podmínit její pořízení částečnou nebo 
úplnou úhradou nákladů na její zpracování 
a na mapové podklady navrhovatelem.

Písemnosti, včetně výkresů, se zveřejňují 
vyvěšením na úřední desce, případně 
vyvěšením oznámení, kde a kdy je možné 
do nich nahlédnout. Stavební zákon 
rozlišuje pojmy připomínka a námitka. 
Zatímco připomínku může podat kdokoliv 
k zadání, konceptu i návrhu územního 
plánu, námitku mohou podat pouze při 
projednávání konceptu nebo návrhu 
vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a zastavitelných 
ploch a zástupce veřejnosti. Podle názoru 
soudů mohou podat námitku všichni 
vlastníci pozemků a staveb dotčených 
řešením a toto rozšíření možnosti uplatnění 
námitek by měli pořizovatelé respektovat. 
Srozumitelné objasnění projednávaných 
záměrů územně plánovací dokumentace při 
veřejném projednání zajistí svým výkladem 
projektant. Pokud větší počet občanů 
uplatňuje stejnou připomínku, mohou 
být zastupováni zmocněným zástupcem 
veřejnosti. Stavebním zákonem podle 
§23 je určen počet občanů, jejichž podpis 
zmocňuje zástupce veřejnosti k jednání, 
pokud zmocnění přijme. V naší obci 
by to musela být desetina všech občanů 
obce. Námitky vyhodnotí pořizovatel ve 
spolupráci s určeným zastupitelem na 
základě výsledků projednání územního 
plánu a zpracuje návrh rozhodnutí 
o námitkách, který je součástí odůvodnění 
vydaného územního plánu. Připomínky 
musí pořizovatel vyhodnotit a vyhodnocení 
zahrnout do odůvodnění územního plánu.

Na závěr shrnu práva každého občana 
a povinnosti. Mezi práva patří vznesení 
podnětu k pořízení územního plánu, 
případně změny; aktivní účast v průběhu 
pořizování územně plánovací dokumentace; 
možnost zastupování zástupcem veřejnosti; 
uplatnění námitky při pořizování územně 
plánovací dokumentace; dostat náhradu, 
jestliže jeho práva při užívání pozemku 
nebo stavby byla omezena na základě 
územního opatření o stavební uzávěře; 
dostat náhradu, pokud byl na jeho pozemku 
zrušen záměr schválení územně plánovací 
dokumentací pozemek zastavět; nahlížet 
do platné územně plánovací dokumentace, 
účastnit se územního řízení. Povinnostmi 
každého občana jsou respektování 

principů a záměrů územního plánování; 
umisťování staveb a zařízení, změny vlivu 
staveb a zařízení na využití území a změny 
využití území v souladu s platnou územně 
plánovací dokumentací; strpění omezení 
nebo zákazu stavební činnosti; respektování 
předkupního práva obce; respektování 
podmínky pro odstraňování dopadů 
živelní pohromy nebo havárie; respektování 
podmínky pro odstranění nebo zabezpečení 
staveb z důvodu ohrožení života nebo zdraví 
osob nebo hrozby značných majetkových 
škod; dbát na ochranu života a zdraví osob 
nebo zvířat, ochranu životního prostředí 
a majetku a být šetrný k sousedství.

Na internetových stránkách Městského 
úřadu města Kyjova je k dispozici 
elektronicky k nahlédnutí chystaný nový 
územní plán obce Uhřice, který naleznete 

na tomto odkazu: http://www.mestokyjov.
cz/uzemni-plan-uhrice/d-29583, kde 
je k nahlédnutí textová část (s těmito 
dokumenty: Výrok, Odůvodnění 
a  Vyhodnocení vlivů územního plánu na 
udržitelný rozvoj území) a grafická část (s 
výkresy: Výkres základního členění území, 
Hlavní výkres, Energetika, spoje, Vodní 
hospodářství, Výkres veřejně prospěšných 
staveb, opatření a asanací, Koordinační 
výkres, Výkres předpokládaných záborů 
zemědělského půdního fondu).

V současné době se budou zapracovávat do 
nového územního plánu obce připomínky 
a námitky vzniklé po veřejném projednání. 
Kvůli větším změnám z připomínek, které 
budou zapracovány do návrhu územního 
plánu, bude nové veřejné projednání, 
o kterém budete informováni.

Roman Gryga

Výřez z výkresu předpokládaných 
záborů zemědělského půdního fondu.

Výřez z hlavního výkresu  
připravovaného územního plánu.
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Další finanční podporu jsme získali na 
naši žádost od Jihomoravského kraje 
ve výši 150000- Kč a od společnosti 
ČEZ ve výši 100000,- Kč. Zapojili 
jsme se také do projektu „MALÉ VĚCI 
KOLEM NÁS 3“ a společnost Vetropack 
Moravia Glass věnovala naší škole částku 
10000,- Kč. Velmi si vážíme zmíněných 
finančních prostředků, stejně jako si 
ceníme nejen finanční podpory od 
rodičů a všech dalších sponzorů. Za to 
patří všem naše velké poděkování. Tyto 
prostředky pak většinou použijeme 
na nákup didaktických pomůcek a 
prostředků nebo na odměny při různých 
soutěžích pro děti a žáky.

Již na začátku nového školního roku 
máme za sebou velmi povedenou akci, 
a to OLYMPIÁDU, které se letos poprvé 
s velkou vervou a nadšením ujali rodiče 
našich žáků, a proto bych rád poděkoval 
paní Romaně Mokré, paní Petře 
Valihrachové, paní Žanetě Bednaříkové, 
paní Šárce Tesaříkové, paní Michaele 
Burešové a panu Pavlu Krmíčkovi za 
organizaci a uspořádání této akce. 

Na počátku měsíce října pojedeme 
s žáky 3. a 4. ročníku na tři dny do Prahy 
na vlastivědnou exkurzi. Máme v plánu 
navštívit některé pamětihodnosti našeho 
hlavního města – Karlův most, Zlatá 
ulička, Čertovka, Orloj, Staroměstské 
náměstí, Starý židovský hřbitov. 
Tajně doufáme, že nám vyjde počasí 

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Vážení čtenáři, občané Uhřic,
školní rok 2019-2020 jsme zahájili 
2. září 2019. Společně s novou paní 
učitelkou a panem starostou jsme přivítali 
a  představili prvňáčky, samozřejmě jsme 
popřáli úspěšný školní rok i ostatním 
žákům naší školy.

V letošním roce se ve škole vzdělává 
29  žáků a škola je i nadále organizována 
jako dvojtřídní se čtyřmi ročníky:

První třída –  (1. ročník a 3. ročník)  
– třídní učitel PhDr. Kamil Ježík

Druhá třída – (2. ročník a 4. ročník) 
– třídní učitelka Mgr. Ing. Gabriela 
Bavlnková

Přípravy na nový školní rok jsme zahájili 
už na konci června, kdy jsme se pustili do 
rekonstrukce sociálních zařízení v prvním 
patře a v přízemí budovy základní školy. 
Nadále pracujeme na rekonstrukci bývalé 
školní kuchyně, ze které již brzy bude 
plnohodnotná učebna výtvarné výchovy 
a rukodělných prací.

Od 1. srpna 2019 jsme se zapojili do 
projektu „ZŠ A MŠ UHŘICE 63“ 
(ŠABLONY II), kdy tento projekt potrvá 
dvacet měsíců a je podpořen finanční 
dotací ve výši 901283,- Kč. 

a zvládneme všechno bez jakýchkoliv 
obtíží.

Nedílnou součástí naší školy je také 
školní kuchyně, ve které připravují 
jídlo paní kuchařky Iva Šefferová 
a  Lenka Havránková. Vedoucí školního 
stravování je paní Anna Gajárková. Jídlo 
je připravováno nejen pro děti, žáky 
a zaměstnance naší školy, ale také pro 
veřejnost. O kvalitě práce našich kuchařek 
svědčí fakt, že nám neustále přibývají 
strávníci z řad veřejnosti. Jen pro orientaci 
– vaříme z čerstvých surovin (ryby, maso, 
mléko, máslo), kuchařky zahrnují do 
jídelního lístku nové trendy a používají 
neobvyklé suroviny, přísady, koření, 
čaje. Vedou děti k tomu, aby ochutnaly 
to, co třeba nikdy nejedly. O pestrosti 
připravovaných jídel vypovídá zpráva 
z Krajské hygienické stanice, která vysoce 
hodnotila skladbu našich jídelníčků.       

Velmi děkuji všem spolupracovníkům, 
rodičům, dětem, žákům. Dále děkuji 
našemu zřizovateli.

Vážení čtenáři, přejeme vám krásný 
podzim, ať je tak pestrý jako jeho barvy.

 
PhDr. Kamil Ježík 

ředitel ZŠ a MŠ Uhřice  

Výsledek rekonstrukce 
sociálních zařízení

Výuka ve škole  
(1. a 3. ročník)

Druhého září  
ve škole
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a  dvě děti k nám rodiče přiváží ze Žarošic.
Dětem se věnují paní učitelky Petra Bajerová, 
Barbora Kafková, Anna Kellnerová a Pavlína 
Syslová.

V tomto školním roce chceme využívat 
učebnu výtvarné výchovy v základní škole 
a  předškolákům nabízíme odpolední 
kroužek angličtiny. Na sklonku léta již 
proběhly olympijské hry pro děti a šipkovaná 
s hledáním pokladu. Na podzim plánujeme 

Jeho odvoz zajistila obec a odpad předala 
k dalšímu využití. Za to vyfakturovala 
nemalou částku (74 667,50 Kč), díky 
které byl obohacen náš obecní rozpočet.

NOVINKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

TŘÍDĚNÍ ODPADU V UHŘICÍCH

Ráda bych vás seznámila se základními 
informacemi z naší mateřské školy. V současné 
době je do mateřské školy přijato 40 dětí ve 
věku od dvou do šesti let. Z tohoto počtu je 
deset dětí předškolního věku, pro které platí 
povinná školní docházka.  V tomto školním 
roce mírně převažuje počet dívek tj. 22, nad 
počtem chlapců, kterých je zapsáno 18.

Převážná většina dětí má trvalý pobyt 
v Uhřicích, jedno dítě je bytem na Silničné 

Vážení spoluobčané, připadla mi milá 
povinnost informovat vás o třídění odpadu 
v naší obci. V loňském roce jste vytřídili 
téměř 34 tun odpadu! 

1. čtvrtletí 2018 5,454 t 16 930,00 Kč

2. čtvrtlení 2018 12,945 t 20 200,50 Kč

3. čtvrtletí 2018 5,954 t 19 238,00 Kč

4. čtvrtletí 2018 9,582 t 18 309,00 Kč

společně se základní školou různé akce, např. 
návštěvu loutkového divadla Radost v Brně 
a oslavu ke svátku svatého Martina.

Přeji si, aby se v novém školním roce 
vyplnil název našeho Školního vzdělávacího 
programu – Jaro, léto, podzim, zima - ve 
školce je vždycky prima, a to do posledního 
písmene. Věřím, že se nám to společně podaří.

Petra Bajerová

V souvislosti s tříděním 
do barevných kontejnerů, 
zejména těch žlutých, 
bych vás chtěla požádat 
o kázeň. Na kontejnerech 
je upozornění, že obaly 
je třeba před vhozením 
sešlápnout, aby se jich tam vešlo více. 
Tak prosím, šlapejte. Firma Ekor bohužel 
není schopna z kapacitních důvodů (jak 
technických, tak personálních) zajistit 
častější svozy. Musíme si tedy poradit sami.

Ale skončím pozitivně: podle vyjádření 
pana starosty Petra Tihelky přibude v obci 
další místo s kontejnery.

Alena Gálíčková

INFORMACE O ÚČASTI ZASTUPITELŮ NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

ZASTUPITELÉ
I.

30. 10. 
2018

II.
4. 12. 
2018

III.
20. 12. 
2018

IV.
19. 2. 
2019

V.
26. 3. 
2019

VI.
16. 5. 
2019

VII.
27. 6. 
2019

VIII.
8. 8. 
2019

IX.
24. 9. 
2019

ÚČAST
[%]

Petr Tihelka A A A A A A A A A 100

Michal Malík A A A A A A A A A 100

Mgr. Richard Pěnčík A A A A A A A A A 100

Lukáš Tesařík A A A A A A A N A 89

Josef Mokrý, DiS. A A A A N A A A A 89

Zdeněk Valihrach A A A N A A N A N 67

Mgr. Marcela Procházková A N A N N N A N N 33

Vysvětlivky: A - zúčastnil se zastupitelstva N - omluven z účasti na zastupitelstvu
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DEN DĚTÍ
Tak jako každý rok připravila kulturní 
komise spolu s ostatními spolky obce 
Uhřice pro děti den plný her a zábavy. 
Byly pro ně připraveny různé soutěže 
a  disciplíny, ve kterých mohly děti 
ukázat, jak jsou šikovné, bystré, pohyblivé 
a mrštné.

Po celý den nám počasí přálo a děti si den 
užily. Velmi oblíbený byl skákací hrad, na 
který se stála fronta. Po soutěžích došlo 
i na opékání buřtů.

Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci 
dne dětí. Všichni se snažili dětem vytvořit 
pěkné odpoledne.

Jana Chmelařová 
předsedkyně kulturní komise

Knihovna nabízí tzv. MVS, což znamená, 
že pokud žádaná kniha není v místní 
knihovně, lze ji zdarma objednat 
v  Městské knihovně Hodonín. Ať už 
jde o povinnou četbu do školy nebo 
k maturitě, tak třeba o novinku, která vás 
zaujala  v televizi nebo v časopise.

V lednu přijela do místní mateřské 
školky spisovatelka Lucie Hlavinková. 

MÍSTNÍ KNIHOVNA UHŘICE

Novinky knih

V současné době má knihovna 2569 svazků 
knih. Navštěvuje ji padesát registrovaných 
čtenářů. V srpnu letošního roku byla po 
pěti letech provedena revize knih, která 
dopadla dobře. V knihovně byl zaveden 
automatizovaný knihovní systém Reks. 
Dále knihovna zřídila webové stránky:  
www.knihovnauhrice.webk.cz, na kterém 
najdete jak novinky, knihy, tak i informace 
o provozu.

NEVÍTANÝ 
HOST
Shari Lapena

PŘÁTELÉ
Kelsey Miller

SMRTÍCÍ BÍLÁ
Robert Galbraith

GUMP
Filip Rožek

ODPLATA
Mária Hamzová

TAK HODNĚ 
ŠTĚSTÍ
Kristan 
Higginsová

PRÁVO PRVNÍ 
NOCI
Vlastimil 
Vondruška

Spisovatelka vyprávěla dětem o svých 
knihách, které napsala. Byly to příběhy 
o pejscích a jiných zvířátkách. Děti si 
knihy prolistovaly a prohlédly. Dále paní 
spisovatelka vyprávěla dětem, jak se tvoří 
kniha. Dětem se beseda velmi líbila.

V letošním roce ještě plánuji besedu 
s panem Danielem Vydrou v místní 
základní škole.  Pan Vydra přednese, jak 
se tvoří komiks a děti si samy komiks 
vytvoří.

 Hana Kučerová
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založena a později rozšířena hlavně z darů. 
Zájem o knihovnu postupem času klesal. 
Knihovnu později převzal místní hasičský 
sbor, avšak knihy nepůjčoval. V roce 
1919 převzala knihovnu Národní jednota. 
Na žádost obdržela obec obnos 800 korun 
na zřízení veřejné obecní knihovny. Správu 
knihovny převzala v roce 1921 zvolená 
knihovní rada. Knihovna byla umístěna ve 
škole a knihy se půjčovaly každou neděli. 

Za zmínku jistě stojí také Sbor 
dobrovolných hasičů, který byl založen 
v roce 1899. Bylo zapsáno 33 činných a 
11 přispívajících členů. V témž roce bylo 
rozhodnuto o zakoupení hasičky a potřebné 
výzbroje. V roce 1927 vedení obce předalo 
sboru nové hasičské skladiště, o které bylo 
požádáno již v roce 1922. Po celou dobu 
své činnosti konali členové požárové hlídky 
o žních a účastnili se hašení požárů v obci, 
za jehož účelem také konali cvičení. 

další stromky vysazeny. Mohlo by se zdát, že 
výsadba přinese užitek především včelařům, 
avšak není to tak jednoduché. 

Je pravdou, vědecky podloženou, že hmyz 
obecně (nejen včely) bude bez lidstva docela 
dobře prosperovat, zato lidé bez hmyzu 
dlouhého věku nedožijí. V důsledku tohoto 
tvrzení nelze logicky očekávat, že hmyz 
bude jakkoliv účelově chránit a opečovávat 
lidstvo. Naopak: bude “otravovat“, bzučet, 

SPOLKOVÁ ČINNOST V UHŘICÍCH VE DRUHÉ POLOVINĚ  
19. STOLETÍ A V PRVNÍ POLOVINĚ 20. STOLETÍ

NOVÉ STROMKY V UHŘICÍCH

Milí čtenáři, 
následující článek pojednává o spolkové 
činnosti v období druhé poloviny 19. století 
a první poloviny 20. století. Při sestavování 
tohoto článku jsem vycházel zejména 
z informací uvedených v kronice obce. Na 
úvod bych chtěl poznamenat, že spolková 
činnost je důležitá, neboť spojuje lidi, kteří 
mají podobné zájmy. Vzhledem k tomu, že 
v těchto dobách nebyla televize, internet 
apod., troufám si říci, že spolková činnost 
měla v této době velký význam a  svou 
důležitou roli. 

V roce 1870 byl v Uhřicích zřízen první 
spolek „zpěvácko - čtenářský“. V tomto 
spolku se také hrálo divadlo. Spolek však 
brzy zanikl. V roce 1880 byla v Uhřicích 
založena obecní knihovna, čítající 187 
svazků. Zakládající listina byla podepsána 
Martinem Jandlem, podnikatelem a panem 
Přikrylem, správcem školy.  Knihovna byla 

Možná jste si všimli, že v loňském roce byly 
v naší obci okolo kostela, u školy, na sjezdovce 
a u koupaliště vysazeny nové stromky.

Zmíněná činnost stojí za zmínku proto, že 
jde o stromky medonosné a pylonosné a že na 
jejich pořízení byla využita dotace. Tu vyhlásil 
Jihomoravský kraj v dotačním programu pro 
podporu včelařství v Jihomoravském kraji. 
O dotaci požádal pan Roman Švábík za 
organizaci Českého svazu včelařů Žarošice. 
Dotace se týká obcí, na jejichž území má 
organizace působnost. Starosta Petr Tihelka 
vybral ve spolupráci s prof. Ing. Otakarem 
Holušou, Ph.D. et Ph. D. z Ústavu ochrany 
lesů a myslivosti stromy a zajistil následnou 
realizaci tak, aby odpovídala všem podmínkám 
stanoveným dotačním titulem. Zejména pak 
skutečnosti, že stromky musí být vysazeny na 
obecních pozemcích.  

Z finančního hlediska jde o jednu 
z  nejvýhodnějších dotací, neboť kraj hradí 
devadesát procent nákladů (!), přičemž 
spoluúčast organizace, respektive obce, je 
přirozeně deset procent.  Navíc lze o dotaci 
žádat každoročně, což včelaři činí, ač zatím 
není rozhodnuto, kde v Uhřicích budou 

Dalším spolkem, který v Uhřicích působil, 
byla Kostelní jednota, která byla založena 
stejně jako Sbor dobrovolných hasičů 
v roce 1899 a čítala 89 členů. Jejím hlavním 
účelem bylo postarat se o zřízení samostatné 
duchovní správy v Uhřicích. 

V roce 1907 byl založen místní odbor 
Národní jednoty pro jihozápadní Moravu 
v Uhřicích. 

Závěrem bych chtěl říci, že spolková 
činnost byla a stále i je nepostradatelná pro 
život na vesnici a jistě jde důležitou součást 
vesnického života. Je nezbytné navazovat na 
činnost našich předků a pokračovat v jejich 
stopách. 

Lukáš Gajárek

štípat, píchat, lézt tam, kam nemá a vůbec 
“prudit“! Přesto je na místě hmyzu prospívat, 
podstrojovat a  všemožně se snažit, aby se 
mu u nás líbilo a  hlavně se starat, aby měl 
blízko obživu i v době, kdy stromy a keře na 
našich zahradách ještě nekvetou. Aby zkrátka 
nemusel za potravou nikam daleko, nenaučil 
se létat jinam a byl tu, když ho potřebujeme 
na našich záhonech, sadech a vinohradech.

Lze totiž bez nadsázky říci, že konkrétně 
včelám vděčíme za každé třetí sousto. (Což 
přirozeně neznamená, že bychom každou 
třetí lžičkou “valili“ med, nicméně skutečnost 
je taková, že tyto neúnavné dělnice opylují 
více než osmdesát procent všech kulturních 
plodin!) Vězte tedy, že pro blaho opylovačů a 
užitek nejen zahrádkářův, bylo zatím vysazeno 
55 stromků. Druhově: dřín, kdoulovec, 
klokoč, třešeň ptačí, hloh, jeřáb břek, 
kaštanovník setý, javor mléč, javor babyka, 
lípa srdčitá a vrba jíva. 

Kromě toho má obec 25 zaškolkovaných lip, 
jejichž výsadba bude probíhat v následujících 
letech. V neposlední řadě je také třeba zmínit, 
že daších 10 lip dostala obec Uhřice darem od 
pana Kasaly ze Žarošic.

Alena Gálíčková
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UHŘIČÁNEK NA MÁJOVÉ VESELICI VE ŽDÁNICÍCH
Dne 25. 5. 2019 se mladší i starší děti 
z  Uhřičánku zúčastnily Májové veselice 
- národopisné slavnosti Ždánicka. Tuto 
akci náš soubor obohatil pásmem „Dětské 
hrátky“ a skočnou v podání starších dětí. 
Naše vystoupení doprovodila cimbálová 
muzika Hojsa ze Ždánic. Počasí této akci 
po dlouhé době přálo, a tak jsme si mohli 
užít krásné folklórní odpoledne. Poté jsme 
se na 3 měsíce rozloučili a během prázdnin 
si pořádně odpočinuli. 

Již  16. 9. 2019 jsme zahájili zkoušky 
souboru, které budou tradičně bývat 
v pondělí od 16:30 – 18:00. Do kroužku 
se přihlásilo 17 mladších a 9 starších dětí. 

Už nyní se těšíme na hody a besedu 
se seniory, kde opět předvedeme něco 
nového. 

Za DFS Uhřičánek 
Michaela Pěnčíková

účast byla velice hojná. Objednaný 
autobus nás dopravil do města Kyjova. 
V Kyjově se sešli krojovaní zástupci 
několika desítek obcí a měst ze Slovácka 
a jeho okolí. 

Průvod krojovaných začínal na třídě 
Komenského a vedl přes celé Masarykovo 
náměstí, kde byly jednotlivé obce uvítány 
a představeny veřejnosti. Každá obec 
se také prezentovala svým praporem, 
na kterém je obecní znak. Průvod byl 
opravdu veselý, zpívalo se a juchalo. 
Lidé tleskali a fotili se s krojovanými. Po 
průvodu následoval volný program pro 

všechny zúčastněné. Myslím, 
že všichni krojovaní, včetně 
mě, si takovou slávu naplno 
užili, ale i ti, kteří v kroji 
nebyli, mají dlouho na co 
vzpomínat. 

Příští Slovácký rok bude, 
oproti běžné čtyřleté pauze, 
již v roce 2021, protože 
uplyne sto let od založení této 
tradice. 

Denisa Palčíková

SLOVÁCKÝ ROK 2019
Po čtyřleté odmlce přišel čas konání 
XX. Slováckého roku v Kyjově. Krojovaní 
z naší obce se zúčastnili tradičního 
průvodu, který prošel Kyjovem v sobotu, 
17. srpna. Celé slavnosti však začaly již 
ve čtvrtek 15. srpna a končily v neděli 
18. srpna. Každý den měl svůj bohatý 
program. 

V Uhřicích byl sraz všech krojovaných 
před druhou hodinou odpolední u 
školy. Sešli se všichni nadšenci, a to od 
nejmladších, až po ty nejstarší. Uhřická 
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OTEC JAROSLAV HORÁK OSLAVIL 
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byla náboženská nesvoboda, ač byla 
proklamována svoboda. To mě velmi 
mrzelo.  

Jaké předměty jste měl rád ve škole? 
Tělocvik, jako každý kluk. Bavilo mě 
kreslení, ze všeho nejvíc jsem měl rád 
přestávky, měl jsem rád závěrečné zvonění 
a to jsem pak běžel úprkem, přímo až 
zběsile domů. Doma je doma! (směje se). 
No musím se čtenářům přiznat, že jsem 
se odvážil v   páté třídě chodit za školu. 
Maminka o tom neměla ani tušení. Chodil 
jsem ke známým, kde mě přijali a já jsem 
jim tam rád dělával domácí práce. Bylo 
mi tam dobře, do školy se mi nechtělo. 
Když už byla situace neúnosná, tak to 
prasklo. Přiznal jsem se rodičům, což 
jsem samozřejmě schytal a požádal jsem 
maminku, aby mi napsala omluvenku, že 
jsem byl nemocen, jinak že mi hrozí dvojka 
z  chování.

A jak to dopadlo? 
Maminka mi sdělila, že si mám zajet 
k  našemu panu doktorovi sám a že nebude 
lhát a žádnou omluvenku mi nenapíše. Pan 
doktor mě vyhodil a já vyfasoval dvojku 
z  chování. Pátá třída no... nikdo přece není 
dokonalý...

Co Vás bavilo na gymnáziu? 
Z   předmětů deskriptiva, matematika 
a  fyzika, částečně také chemie. To už si 

Redakce uhřického zpravodaje oslovila 
místního faráře P. Mgr. Jaroslava Horáka 
u příležitosti oslav jeho pětašedesátých 
narozenin. Pro jubilanta jsme si nachystali 
několik otázek, ale nejprve krátké představení.

Jaroslav Horák se narodil 12. 8. 1954 ve 
Znojmě jako druhé dítě rodičů Jaroslava a 
Marie Horákových. Rok před ním se narodila 
sestra Kateřina a po našem jubilantovi ještě 
dalších pět sourozenců: František, Marie, 
Eva, Jiří a Stanislav. Do čtyř let žil s  rodiči 
v   obci Domčice (okres Znojmo) a pak 
v Jevišovicích (okres Znojmo). Pokřtěn byl 
22. 8. 1954 v   Žeroticích farářem Janem 
Kafrdou. Základní školu navštěvoval 
v  Jevišovicích, poté studoval na gymnáziu 
ve Znojmě, v  letech 1973 - 1980 studoval 
teologii Římskokatolické cyrilometodějské 
bohoslovecké fakultě na Univerzitě Karlově 
se sídlem v  Litoměřicích. Studium přerušil 
z  důvodu povinné vojenské služby (Liberec, 
Prachatice). Na kněze byl vysvěcen 5. 6. 
1980 v  katedrále sv. Petra a Pavla v  Brně 
olomouckým biskupem Msgre. ThDr. 
Josefem Vranou. Spolu s  ním byli vysvěceni 
další dva novokněží.  

Jak jste prožíval dětství? 
Žil jsem v   době, kdy děti byly vedeny 
k    práci a pomoci v   domácnosti. Každý 
ze sourozenců měl své úkoly. V  dětství mě 
tatínek naučil plést košíky, žíly, košťata a od 
něj jsem se naučil i jiné dovednosti. Košíky 
jsme pletli třeba celou sobotu, společně 
s  bratrem Františkem a otcem jsme jich  za 
jeden den upletli dvacet. Co se týká volného 
času, tak toho moc nebylo, převážně to ale 
byly neděle a chvilky večer, ve všední den, 
po práci. 

Na co rád vzpomínáte z dětství? 
Vzpomínám rád na to, jak jsme hrávali 
s   klukama fotbal, příjemné vzpomínky 
mám také na přehradu v  Jevišovicích. Tato 
přehrada byla postavena koncem 19. století. 
Pěkné vzpomínky mám také na tehdejšího 
pana faráře P. Miroslava Perouta. Tento 
duchovní otec mě ovlivnil svojí dobrotou, 
lidskostí a zbožností. Vlastně to on ve mně 
vzbudil rozhodnutí stát se knězem.

Na co naopak nerad vzpomínáte? 
I jako žák základní školy jsem pociťoval, 
jaký byl boj proti náboženství, jaká 

tak nepamatuju, je to skoro půl století. 
Rád vzpomínám na spolužáky a spolužačky. 
Bylo příjemné poznávat nové tváře. 
Podobné to bylo s  profesory. Někteří byli 
sympatičtí, jiní méně.  

A co vysokoškolská studia v Litoměřicích? 
No, náš den probíhal asi takto: budíček 
byl v  6 hodin, 6:20 ranní chvály v  kapli 
a následně mše svatá, poté snídaně. V  7.45 
odchod na fakultu a od osmi hodin byly 
přednášky. Ve 13 hodin byl pak oběd, ve 
středu pak byla povinná vycházka do půl 
čtvrté kamkoliv do přírody, nikoliv do 
lokálu nebo do hospody. V   ostatní dny 
volno – odpočinek, do půl čtvrté. Poté 
povinné studium. Rád jsem studoval, neboť 
mě předměty neskutečně zajímaly, byl jsem 
nadšený, bavilo mě to. „Dveře“ přirozeného 
i nadpřirozeného byly otevřeny dokořán. 
Tehdy jsem si mockrát říkal, že kdyby měli 
všichni lidé možnost takového poznání, byli 
by všichni věřící. Dnes konstatuji, že právě 
malé poznání a ještě spíše nevědomost 
v    oblasti křesťanské víry a celého života 
církve je příčinou lhostejnosti, nezájmu 
a odpadu od dědictví po našich předcích.

Přerušení studia kvůli vojně (1975 – 1978) 
bylo pro mě velmi nepříjemné, dokonce 
jsem prožíval třetí ročník studia teologie 
velkou krizi svého povolání ke kněžství. 
Třikrát jsem měl sbalené kufry s   tím, že 
opouštím seminář a studia, ale vždy mě 
zadrželi moji spolužáci.

pokračování na další straně



10

Vracíte se, navštěvujete své bývalé farnosti? 
Nevracím se, zcela výjimečně, nechodím 
zpátky do farností. 

Od kdy jste v naší farnosti a co se všechno 
podařilo? 
Od roku 2001. Podařilo se mnoho věcí. 
Proběhla nezbytná rekonstrukce farní 
budovy v   Dambořicích. Byly to opravy 
opravdu mimořádných rozměrů – dvě třetiny 
fary (i stropů a zdí) byly zbořené. Podařilo 
se také opravit kostel v   Uhřicích (2006 
-2008), včetně nové elektroinstalace celého 
kostela i věže. Byl zaveden nový lineární 
pohon zvonů. Postaveny nové varhany „šité 
na míru“, na velikost i akustiku našeho 
kostela. V   kostele proběhl archeologický 
průzkum, byl zveleben oltář, položena nová 
dlažba. Po všech rekonstrukčních pracích  
byla provedena nová výmalba interiéru 
i  exteriéru kostela, a také byla vyměněna 
střecha a   zvelebena věž s  kopulí. 

Dále také proběhla rekonstrukce bývalé 
konírny v Dambořicích, kterou teď využívá 
firma, specializující se na automaty na kávu. 
Také proběhla revitalizace  farní zahrady 
(vše přebudované od základu k  nepoznání). 

Jak se na to s odstupem času díváte? 
Ta krize, která nastala asi měla přijít a měl 
jsem si tím projít. Žádná další taková 
podobná krize už nenastala.

Kde jste všude působil? 
Jako kaplan jsem působil asi dva roky v   
Jihlavě u sv. Jakuba, poté v Brně -  sv. Tomáš. 
Poté už jako farář v  Ostrovačících, Říčanech 
u Brna a Veverských Knínicích, pouze 
7 měsíců. Pak jsem byl přeložen na Třebíčsko 
– měl jsem na starost asi 8 obcí, tam jsem byl 
4 roky. Následovalo další přeložení. To jsem 
působil v  nedalekých Šitbořicích, Těšanech 
a Kurdějově (13 let). Letos to bude 19 let, 
co působím v  Uhřicích a Dambořicích. 

Kde se Vám nejvíce líbilo? 
Vždy všude, kde jsem byl a samozřejmě kde 
jsem teď. Kromě duchovní činnosti jsem se 
vždy staral o opravy farních budov a kostelů. 
Největší duchovní služba byla v  Šitbořicích, 
říkal jsem tomu „duchovní galeje“. Celkově 
220 žáků v  náboženství (25 hodin týdně), 
téměř všichni tam chodili do náboženství. 

Také  se loni podařilo provést rekonstrukci 
kostela v   Dambořicích, včetně nové 
elektrifikace celého kostela a věže. Proběhla 
demontáž Haukeho varhan z   roku 1897, 
rekonstrukce a zvětšení kůru a výmalba 
celého kostela. Aktuální je teď otázka nových 
varhan do Dambořic. 

Co se týká duchovní otázky farnosti, tak 
vzhledem ke dnešní postmoderní době 
hodnotím duchovní život ve farnosti jako 
pěkný a slušný. V   obou vesnicích probíhá 
výuka náboženství, periodicky příprava na 
biřmování, každý rok první svaté přijímání, 
svátost pomazání nemocných, několik 
svateb, křtin, a také pohřbů.

Co byste vzkázal čtenářům našeho 
zpravodaje? 
Vzkazuju, že mám všechny rád. Za všechna
léta děkuji za veškerou přízeň, velkorysost
a lásku. Přál bych si, abychom byli k sobě
všichni slušní, vlídní a laskaví, abychom
naplňovali své poslání v tomto světě. Když
už jsme křesťané a lidé dobré vůle, abychom 
jimi také byli.     

(RG, LG)

pokračování ze str. 9

OTEC JAROSLAV HORÁK OSLAVIL 
V SRPNU ŽIVOTNÍ JUBILEUM!
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NOVÁ REDAKCE ZPRAVODAJE

KALENDÁRIUM
ANEB CO NÁS V UHŘICÍCH  
ČEKÁ A NEMINE

Sběr nebezpečného odpadu

ZŠ a MŠ Uhřice - sběr  starého papíru

ZŠ a MŠ Uhřice - oslava svátku sv. Martina

Martinské hody 

Kateřinská zábava

Rozsvícení vánočního stromu (u ZŠ a MŠ Uhřice)

Beseda se seniory (Kulturní dům)

Česko zpívá koledy 

Lyžařský zájezd na Stuhleck

12. 10. 2019

15. 10. 2019

Listopad 2019 

9. 11. – 10. 11. 2019 

23. 11. 2019 

1. 12. 2019 

8. 12. 2019

18. 12. 2019 

21. 12. 2019 

a  Alenu Gálíčkovou, kteří jsou ochotni na 
zpravodaji spolupracovat. Kolektiv se dává 
dohromady zatím postupně, vzájemnou 
spolupráci teprve ladí.  Naše představa 
o zpravodaji je však již jasná. Nadále chceme 
občanům obce zajistit informovanost 
o  dění v obci, o dění v zastupitelstvu, 
o činnosti zastupitelstva jako celku i o práci 
jednotlivých zastupitelů pro obec. Také 
o působení místních organizací, o historii 
obce, o zajímavých lidech a událostech, 
zkrátka o všem, co se děje bezprostředně 

Vážení čtenáři, 

zpravodaj obce Uhřice získává postupně 
novou tvář.  Léta na jeho realizaci pracoval 
kolektiv okolo paní Mgr. Jany Záleské. 
Tímto vzdáváme hold jejich poctivé a dobré 
práci a děkujeme za ni. 

Pomyslné veslo nyní převzal  Lukáš Gajárek 
spolu s týmem lidí - jmenovitě  se jedná 
o Marii Štěrbovou, Romana Grygu, Zdeňka 
Valihracha ml., PhDr. Kamila Ježíka, MBA 

okolo nás. Za cíl si 
dáváme širší záběr 
čtenářů tak, aby 
v něm každý našel 
něco svého, něco, 

co ho bude zajímat  
nebo bavit, od 

malých dětí po seniory. 

Přejeme vám i nám naplnění našich cílů 
a všeobecnou spokojenost. Jakékoliv 
připomínky či náměty uvítáme na e-mailu 
zpravodajuhrice@seznam.cz.

 Alena Gálíčková
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OMALOVÁNKY
Malí i velcí čtenáři, 
společnost BONUS CARD, spol. s r. o. 
v letošním roce vydala brožuru Poznávací 
omalovánky.  Brožura má vést k větší 
propagaci regionu Hodonínska, Kyjovska, 
Strážnicka a Veselska. Toto krásné dílo 
je dalším z dílny vsetínské firmy, která 
podobným způsobem zpracovala obrázky 
u desítky dalších regionů Česka.
Téměř každé vesnici regionu je v  brožuře 
věnována jedna stránka. Na ní jsou pro 
děti přichystány k vymalování typická 
místa, která se s danou vesnicí pojí. 

Omalovánky byly vydány za finanční 
podpory jednotlivých vesnic regionu. 
Celkový náklad výtisků omalovánek přesáhl 
6000  kusů. Cílem projektu je podpořit 
u  dětí poznávání své obce a okolí hravou 
formou. Je opravdu hodně krásných míst, 
která lze vidět, navštívit a poznat. Pro rodiny 
s dětmi slouží tato omalovánka i jako určitý 
“průvodce“ po regionu a nabízí různé tipy 
na výlety po okolí. Omalovánky je možné 
zakoupit v mnoha informačních centrech 
v okolí, slouží tak i pro turisty a přispívají 
k celkové propagaci našeho regionu. 

Brožury byly předány dětem v ZŠ a MŠ 
Uhřice. Kdo by měl zájem, několik výtisků 

je také k dispozici v kanceláři Obecního 
úřadu v Uhřicích. 
Na další stránce našeho zpravodaje jsou pro 
všechny připraveny omalovánky míst, která 
najdete v Uhřicích. Vezměte pastelky a s 
chutí do toho! 

Za společnost Mgr. Jana Ižvoltová,  
manažerka projektu    
BONUS CARD, spol. s r. o., 
     
Lukáš Gajárek, za redakci zpravodaje

Pozn. Omalovánky byly použity se souhlasem 
společnosti BONUS CARD, spol. s r. o.
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UPLYNULO 120 LET OD ZALOŽENÍ SDH UHŘICE

Sbor dobrovolných hasičů 
v Uhřicích oslavil ve dne 8. 
- 9. června 120 let od svého 
vzniku. 

Úderem desáté hodiny dopolední byla 
zahájena výroční valná hromada ke 120. 
výročí založení našeho hasičského sboru. 
Přivítali jsme zástupce Jihomoravského 
kraje, OSH Hodonín, okrsku č. 2, starostu 
obce, zástupce sponzorů a ostatní hosty.

Po úvodním ceremoniálu Z úst starosty 
sboru Lukáše Tesaříka zazněla vyčerpávající a 
obsažná zpráva o činnosti sboru. V další části 
byly předány diplomy, medaile, řády a čestné 
tituly zasloužilým členům. 

Následoval slavnostní oběd a po 14. hodině, 
za krásného počasí, vyrazil průvod hasičů, 
včetně moderní i historické techniky 
okolních jednotek, HZS Hodonín. 
Do  kroku nám vyhrávala dechová hudba 
Svatobořáci. Průvod se zastavil u památníku 
padlých, kde byl položen věnec.

Na hřišti pak byly provedeny ukázky zásahů 
jednotlivých druhů techniky, a to např. 
automobilový žebřík z HZS Hodonín včetně 
slaňování lezců, vyprošťování po dopravní 
nehodě včetně ukázky záchranné služby JMK 
a koňské stříkačky z Lovčic a Lovčiček. Své 
historické skvosty předvedli i hasiči z Lažan, 
Uhřic u Bučovic a Žeravic. Nejnovější 
technikou se pochlubili hasiči z Násedlovic, 
kteří společně s hasiči z Dambořic předvedli 

hašení pomocí pěny. Požární útok předvedli 
v několika kategoriích i naši mladí hasiči.

Po skončení ukázek se volně přešlo 
k večernímu programu s taneční zábavou.

V neděli byla sloužena mše svatá u požární 
zbrojnice. Pogratulovali jsme kmotřence 
„Anně“, paní Šmerdové, která je zároveň 
nejstarší občankou obce, k jejím 99  letům. 
Zpěvákům jsme předali upomínkové 
předměty. Panu faráři Horákovi byla 
věnována pamětní fotokniha na pouť 
ke hrobu sv. Floriána od okrsku č. 2. Po 
skončení mše svaté byly oslavy oficiálně 
ukončeny.

Nezbývá než poděkovat všem za provedení 
a zajištění ukázek, hasičům, sponzorům, 
divákům, občanům obce a všem, kdo 
uhřické hasiče podporují, váží si jejich práce 
a činnosti.

Sponzory akce byli: Obec Uhřice, firma 
Simost Brno, MT Měřící transformátory 
(jednatel Richard Šeffer), Arkys Brno a 
Agro D.U. Archlebov. Závěrem ještě jedno 
velké poděkování sportovnímu klubu v 
Uhřicích, za možnost uspořádat naše oslavy 
v jejich areálu – Děkujeme!  

Psal se rok 1899, byl únor a v Uhřicích na 
Ždánicku byl založen Sbor dobrovolných 
hasičů. Věřit se tomu ani nechce, ale je to 
v letošním roce už celých 120 let. 120 let 
parta hasičů naplňuje heslo „Bohu ku cti, 
bližnímu ku pomoci, vlasti k ochraně“.

Před 10 lety jsme se zamýšleli a plánovali 
další budoucnost. Byla sloužena slavnostní 
mše svatá a při ní vzpomenuto na kmotřenky 
Anny. Dochází k doplnění a omlazení 
zásahové jednotky a začíná se naplno pracovat 
a jednat o obnově techniky. Pokračuje se 
v tradičním pořádání hodů a Benátské 
noci, pomoci při organizaci dětských 
dnů, malých hodů, karnevalů, setkání 
Uhřic, poutí do Křtin a na Svatý Hostýn. 
Nedílnou součástí sboru je také práce 
s  mládeží. Kolektivy se pravidelně schází 
k  výcviku, soutěžím v okrsku, okresním 
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kole hry Plamen a TFA. Odměnou 
mládežníkům jsou akce „Cyklostezka“ s 
přenocováním v  přírodě, letní hasičské 
soustředění. Pořádáme výlety za kulturou, 
poznáním a hrou nebo třeba účastí na akci 
„Ukliďme Česko“. O úspěších kolektivů 
svědčí řada diplomů a pohárů. Je na místě 
poděkovat vedoucím mládeže za jejich 
náročnou a obětavou práci. 

V roce 2011 dochází k naplnění úsilí, 
a z prostředků dotace JMK s účastí obce je 
zakoupena Tatra 815 CAS 32. Obdobně se v 
letech 2013 – 2014 zajišťuje nový dopravní 
automobil IVECO DA L1Z. Jednotka je na 
doporučení, po dohodě s  obcí, předurčena 
na ochranu obyvatelstva. V rámci dotačních 
titulů z kraje je provedena rekonstrukce 
zbrojnice, topení, výměna a  rozšíření 
garážových vrat, výměna oken. Ve spolupráci 
s obcí provedena úprava dvorní části 
položením zámkové dlažby. Souběžně s tím je 
pořízeno technické vybavení jednotky nutné 
k provozu OOB (ochrana obyvatelstva).

Křest ohněm měla nová Tatra nedlouho po 
dodání, a to při zásahu u požáru lesního 
traktoru v lese na katastru obce Kobeřice. 
Následuje mytí a úklid vozovek po 
bouřkách, taktické cvičení na škole a další 
výjezdy k mimořádným událostem. Nejtěžší 
prověrkou bylo nasazení všech našich vozidel 
- nové Tatry, Trambusu a Avie při požáru 
lesa ve Bzenci. Tatra byla nasazena přímo 
v zásahu, trambus k plnění letadel na letišti 
Kyjov a osádka Avie při nekonečném plnění 
cisteren na Přívozu ve Bzenci. Při dalších 
akcích se budují hráze na Moravě, budování 
stanového ubytování v Poštorné. Následuje 
účast po vichřici ve Strážnici, požár skládky 

v Kozlanech a železniční tratě u Bzence. Tyto 
výjezdy provádí jednotka v rámci OOB, 
kdy zajišťuje týlové zabezpečení a servis 
při vysokém počtu zasahujících jednotek. 
Členové jednotky se zúčastňují náročných 
cvičení - nositelů dýchací techniky, výcviku 
na vodě v Pasohlávkách, Vyškově, Tišnově, 
Žeravicích a Uhřicích. Také jsme zajišťovali 
dodávku vody a tlakování nového potrubí 
na stavbě plynového zásobníku. V minulém 
roce bylo 5 zásahů a tak o činnost není 
nouze. 

Delší dobu jsme v rámci celého okrsku, 
spolu s panem farářem, plánovali pouť do 
Rakouska ke hrobu svatého Floriána. V roce 
2015 se tato pouť uskutečnila. Bylo to 
nejen poklonění se u jeho hrobu, jenž v nás 
všech zanechal trvalou vzpomínku, ale také 
návštěva kláštera, účast na naší mši svaté, 

prohlídka muzea a závěrečné posezení ve 
sklípku.  

Sbor provádí první hasičskou zabijačku. 
Zajišťuje čerpání rybníka v Dražůvkách 
společně s okrskem číslo 2. Po zdárném 
technickém zajištění krajských soutěží 
dorostu v Hodoníně a Kyjově jsou členové 
sboru oceněni na shromáždění delegátů 
okresu Hodonín v Mistříně. 

Není možné uvést vše, co se za posledních 
10 let událo při plnění našeho poslání. 
Děkujeme opravdu všem, kteří se podíleli 
na našem díle ať už ve chvíli radosti nebo 
strasti. Léta přece jenom běží, roků přibývá, 
nás nejen starších ubývá, ale naši mladí nás 
nahrazují, doplňují a překonávají – jsou to 
přece šohaji. 

V posledním odstavci nám dovolte 
vzpomenout na ty, kteří v posledních letech 
opustili naše řady a odebrali se na věčnost. 
Vyjmenovávat všechny to není naším 
úmyslem. Ale přece jen dvě jména - Jaroslav 
Večeřa a dlouholetý starosta sboru Bohuslav 
Bělohoubek. Chlapci děkujeme vám všem!  

Výbor SDH Uhřice
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DALŠÍ ROČNÍK HASIČSKÉHO SOUSTŘEDĚNÍ V EKOCENTRU CHALOUPKY

Již 16. ročník hasičského 
soustředění máme zdárně 
za sebou. Ve dnech  
3. – 10. srpna 2019 jsme 
se sešli společně s hasiči 

z  Dambořic, Žarošic a Násedlovic na 
táborové základně Ekocentra Chaloupky 
v Kněžicích.

Budova ekocentra slouží především pro 
pobytové programy, ale o víkendech, 
prázdninách nebo ve dnech, kdy z určitých 
důvodů odpadá výuka, si může ubytovací, 
výukové i stravovací prostory pronajmout 
kdokoliv. Ekocentrum sídlí u obce Nová 
Brtnice (ovšem na katastru Kněžice, okr. 
Jihlava) v bývalé panské lesovně, která 
byla v roce 2004 přestavěna na pobytové 
středisko ekologické výchovy. V budově A 
je k dispozici 24 lůžek ve dvou ložnicích na 
palandách. V budově B je možnost využít 
6 dvoulůžkových pokojů a 2 trojlůžkové 
v podkrovní části střediska. Od května do 
října je k dispozici navíc i chatka s pěti lůžky, 
o letních prázdninách i stany s podsadou. 

V sobotu 3. srpna jsme plni očekávání 
vyrazili na cestu. Cesta vlakem ubíhala rychle 
a po poledni jsme vystupovali na vlakovém 
nádraží v Okříškách. Odtud nás hasičské 

vozy převezly na základnu do Kněžic. Nastal 
čas ubytování. Mladší účastníci se ubytovali 
v budově a ti starší putovali do podsadových 
stanů, které jsou neméně lukrativní, stejně 
jako pokoje v budově.

Při prvním nástupu se stanovila pravidla 
celého tábora a zahájila se celotáborová hra 
– Světáci 2019. A mohl začít seznamovací 
večírek všech účastníků soustředění a poté 
rozdělení do družstev. Pak se naše hlavy 
daly dohromady a vymýšleli jsme název 
naší posádky. Další úkol zněl jasně, musíme 
si vyrobit vlajku, a tak se všichni pustili 
do jejího vyrábění. Také jsme se věnovali 
stavění domečků pro skřítky – naše nejmenší 
obyvatele lesa. Všem se stavby moc povedly. 

Většinu času jsme trávili nácvikem 
a  soutěžením v hasičských disciplínách. 
Zkoušeli jsme štafetu požárních dvojic, 
štafetu 4x60m, štafetu CTIF, požární útok 
a branný závod. Celkovými vítězi v kategorii 
mladší žáci se stali Uhřice „A“, před 
Dambořicemi a dvěma dalšími uhřickými 
družstvy. Kategorii starších žáků ovládly 
také Uhřice, před Žarošicemi, Dambořicemi 
a Násedlovicemi.  

Slunečné dny vybízely k tomu, abychom 

podnikli nějaký výlet. Proto jsme se 
vydali navštívit Zlatomlýnský vodopád na 
říčce Brtnici pod rybníkem Zlatomlýn,  
který vznikl na syenitové skále po změně 
toku říčky v důsledku stavby rybníka. 
Na celodenní výlet jsme se vydali do krásné 
zoologické zahrady. Zoo Jihlava je rozdělená 
do pěti kontinentů a nachází se v malebném 
údolí řeky Jihlávky, v  bezprostřední 
blízkosti centra města. K vidění je zde téměř 
200 druhů exotických zvířat umístěných 
v  zajímavých expozicích - africká vesnice 
Matongo, asijský parčík Hokkaido, 
jihoamerická Hacienda Escondido, pavilon 
šelem, Australská farma či Africká savana.

Ale hasičské soustředění není jen o nenáročné 
rozcvičce, ranní hygieně, úklidu chatek, 
dobrém jídle a hasičských trénincích. 
Je  to čas strávený dobrodružstvím, hrami, 
opékáním špekáčků, dětskou diskotékou 
a třeba stezkou odvahy. Je to krásný týden, 
plný nového přátelství a party lidí, která 
táhne vždy za jeden provaz. 

Příští rok v době od 8. do 15. srpna  
AHOJ !!!

 
Lukáš Tesařík
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Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své cho-
vání a za technické zabezpečení svých domovů proti 
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům 
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, 

dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim 
nebezpečí vzniku požáru.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími 
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY  
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody 
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení. 

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ
V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího 
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu 
s průvodní dokumentací výrobce.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, spo-
ráku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových 
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel uklá-
dejte do nehořlavé nádoby.

1. 

2. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

3. 

4. 

5. 

TURNAJ V PLÁŽOVÉM VOLEJBALU

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

neomezoval. Soutěžící se dohodli na 
herním systému, kdy všechna mužstva 
odehrají mezi sebou vzájemný zápas na 
dva zkrácené sety do 15 bodů, i když 
standardně se hraje do 21 bodů. Pořadí 
rozhodne počet vyhraných setů, vzájemné 
skóre a popřípadě počet získaných bodů. 

Dne prvního září, v neděli, se uskutečnil 
již tradiční turnaj v plážovém volejbalu. 
K turnaji bylo využito hřiště v místním 
aquaparku. Zúčastnilo se 7 družstev, 
přičemž mezi výhradně mužské dvojice 
se zapojila i jedna dvojice smíšená. Počasí 
bylo velmi příznivé a časový prostor nás 

1. Martin Klimeš, Robert Kokta

2. Radka Malíková, Martin Kostrhoun

3. Martin Kostrhoun, Michal Malík                                                                                                                      

4. Vojtěch Malík, Martin Malík

5. Jiří Kousal, Ondřej Dědeček 

6. Jan Pěnčík, Jakub Pěnčík

7. Dušan Pěnčík, Jindřich Gálíček

Poděkování patří sponzorům: Simost 
s.r.o. a  LIGNO ART s.r.o.

Hrálo se v klasickém složení 2 versus 
2  hráči. K vidění byly i dlouhé výměny, 
kdy se týmům dařilo zdánlivě ztracené míče 
vracet zpět do hry a posílat znovu přes síť na 
soupeřovu polovinu. Sportovně vypjatou 
situaci podpořil i fakt, že konečné pořadí 
týmů nebylo jasné až do posledního zápasu.                                                                                                                                          
      

Michal Malík 
místostarosta obce
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PODZIMNÍ PROGRAM SK UHŘICE
Po ukončení soutěžního 
ročníku 2018/2019, 
uplynutí prázdnin a letních 
dovolených opět zdravíme 
všechny fanoušky SK 
a spoluobčany a přinášíme 
další novinky a aktuality 
nejen z fotbalového dění 
v naší obci.

Začneme mistrovskými soutěžemi 
a  družstvem dospělých. Muži zahájili 
dne 10. srpna svůj již 4. soutěžní ročník 
v krajské I. B třídě. Začátek podzimní 
části probíhající sezony se nesl ve znamení 
těžkého losu a  rozjezd byl velmi náročný 
(domácí „skoro“ derby s nováčkem ze 
Ždánic, utkání v Kyjově, domácí zápas proti 
Šardicím, následně jsme hráli v Blatnici pod 
Sv. Antonínkem a v Újezdě u Brna, doma 
s Kozojídkami a pak do Strážnice). Zkrátka 
pořádná fuška. Ačkoliv jsme v tomto období 
moc bodů nezískali, nelze říci, že by naše 

hra nějak výrazně zaostávala za ostatními. 
Většina těchto utkání byla vyrovnaná a 
mohli nebo spíše měli jsme z těchto soubojů 
vytěžit mnohem více. Nicméně věříme, že 
pokud vše trochu zlepšíme a podaří se nám 
tuto úroveň udržet, tak to kýžené ovoce v 
podobě bodů do soutěžní tabulky určitě 
přinese. 

Družstvo mladších žáků se minimálně pro 
letošní soutěžní ročník z důvodu věkové 
hranice hráčů přetransformovalo na družstvo 
starších žáků. Ačkoliv se jedná o stejný 
herní model 7+1, je velmi složité zajistit 
dostatečný počet hráčů i pro tuto kategorii. 
Taková je zkrátka realita a bohužel to není 
žádná novinka. Starší žáci hrají skupinu 
A okresního přeboru Hodonín, a mohou 
se tak těšit zejména na utkání s okolními 
obcemi. Své síly změří např. s Dambořicemi, 
Žarošicemi či Násedlovicemi. Tato sezona 
bude pro naše kluky a holky jistě hodně 
náročná, protože družstvo je složeno ve 

velkém věkovém rozptylu od 8 do 15 let a 
mladší hráči se jen těžko prosazují přes ty 
starší a větší. Věkový rozdíl je zde prostě 
znát. Ale věříme, že to nevzdají a budou 
důstojným a bojovným soupeřem pro 
každého protivníka. Vždyť my jsme tak 
s fotbalem začínali taky… malí, velcí… 
všichni dohromady.

A konečně také mladší přípravka. Ta 
sehraje podzimní část dvoukolovým 
systémem v okresní soutěži ve skupině A, 
proto musí zvládnout úctyhodnou porci 
14 mistrovských utkání. Naštěstí došlo 
k lepšímu přerozdělení skupin v této 
soutěži a můžeme, až na výjimky, jezdit 
po nedalekých fotbalových stáncích, jako 
např. do Dambořic, Ždánic, Hovoran či 
Svatobořic. S obsazením družstva nemáme 
téměř žádné problémy a je vidět, že o fotbal 
je u dětí tohoto věku zatím dostatečný 
zájem. Nyní máme k dispozici celkem 13 
kluků a holek, takže si kromě fotbalových 
povinností užijeme také hodně zábavy a 
srandy. A o to jde v této kategorii především. 
Viz naše roztleskávačky na fotce.

Mladší přípravka  
– konec SR 2018/2019
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Podrobnější hodnocení působení všech 
našich družstev v daných mistrovských 
soutěžích přineseme po ukončení podzimní 
části sezony v období zimní soutěžní 
přestávky.

Tolik ze sportu a teď ještě několik informací 
k ostatním aktivitám:
V sobotu 28. září jsme společně s obcí 
a SDH spolupořádali ve sportovním areálu 
v Lednici akci s názvem Svatováclavské 
guláše, kde byla vedle gulášů také nesoutěžní 

ochutnávka pivních moků a zároveň zde 
bylo provedeno slavnostní vyhodnocení 
cykloakce Ždánickým lesem a Politavím.
V sobotu 19. října zajišťujeme opět na hřišti 
v Lednici kompletní zázemí pro Oblastní 
žebříček v závodech orientačního běhu na 
klasické trati, který pořádá ABM – KOB 
ALFA Brno. 
V letošním roce také pořádáme ve spolupráci 
s obcí tradiční Martinské hody, které se 
budou konat v termínu 9. a 10. listopadu za 
doprovodu DH Zlaťanka z Kobylnic. 

Následovat bude Kateřinská zábava, 
konkrétně v sobotu 23. listopadu za účasti 
DH Taburčanka z Dambořic.

Podzimní program je tak dosti pestrý a my 
vás tímto na všechny akce srdečně zveme.

 
Josef Mokrý  
předseda SK

Nejmenší fanynky  
SK UHŘICE

Mladší žáci  
– konec SR 2018/2019

Sportservis Uhřice pořádá v sobotu dne  
21. prosince 2019 lyžařský zájezd do 
rakouského lyžařského střediska STUHLECK. 
Odjezd autobusu bude od místní školy. 
Všichni lyžaři, a to hlavně z Uhřic, jsou 
srdečně zváni.  

LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD 
STUHLECK

Přihlásit se můžete u pana Michala Malíka 
na tel. 603 185 876
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ZASEDACÍ MÍSTNOST HASIČSKÉ ZBROJNICE BUDE ZDOBIT OBRAZ PATRONA HASIČŮ 

Jak jsi postupoval při tvorbě obrazu? 
Jej! To bude na dýl (směje se). Nejdříve 
jsem musel zjistit předběžnou velikost 
obrazu a rozhodl jsem se pro formát větší, 
jelikož je to figurální malba. (pozn. redakce: 
Figurální malba je zaměřená na zobrazení 
lidské figury. Je to jedna z nejstarších 
dochovaných tvůrčích činností, zobrazující 
krásu lidského těla.) Na malém formátu by 
postava „zanikla“. Nakoupil jsem potřebný 
materiál, připravil povrch a na plátno jsem 
nakreslil kresbu tužkou. Poté jsem udělal 
kompletní podmalbu v hnědo-bílo-žlutých 
tónech. To proto, aby neprosvěcovala 
bílá základová barva plátna. Po zaschnutí 
podkladové vrstvy jsem začal dávat každé 
části obrazu nynější barvu. Jindy maluji 
obrazy od pozadí k popředí, důvod je 
takový, že „to co je v popředí překrývá, to co 
je v pozadí.“ Tady jsem, vzhledem k velké 
velikosti obrazu, musel postupoval trochu 
jinak. Nejprve jsem vymaloval postavu 
se všemi atributy, jen na chocholu a ohni 
jsem pracoval zároveň s pozadím, aby spolu 
barvy splynuly.

Maloval se ti obraz s radostí?
Malování jsem si velmi užil. Mám rád 
historii a takový námět je její součástí. Dá se 
říct, že se mi obraz maloval skoro sám.

Redakce zpravodaje oslovila uhřického 
malíře Jana Chmelaře v souvislosti s 
vytvářením obrazu sv. Floriána pro uhřické 
hasiče. Obraz světce bude umístěn v 
zasedací místnosti hasičské zbrojnice. 

Stručně o světci: Svatý Florián z Lorchu 
žil ve třetím století našeho letopočtu a 
je považován za prvního rakouského 
mučedníka a světce. Ve třetím století 
našeho letopočtu spadalo dnešní Rakousko 
(provincie Noricum) do správy Římské 
říše, kde byli v té době křesťané silně 
perzekuování (zavíráni, mučeni a vražděni). 
V té době působil Florián jako vysoký 
důstojník v římské armádě.  Místodržitel 
provincie Aquilinus se chystal hodně 
křesťanů popravit, a když se to Florián 
dozvěděl, spěchal jim na pomoc. Nebyl však 
dostatečně opatrný, byl zatčen a vydán do 
rukou katů. Jelikož se, i přes kruté mučení, 
nevzdal své křesťanské víry,  přivázali jej za 
krk k mlýnskému kameni a hodili do řeky 
Enže, kde našel svou smrt. Svatý Florián 
je považován za patrona profesí, které 
souvisejí s ohněm - převážně hasičů, ale také 
hutníků, kominíků, hrnčířů a pekařů. 

Autorovi obrazu jsme položili několik otázek: 

Hned na začátek, jak jsi se se vlastně dostal 
k malování obrazů?
Už na základní škole jsem si rád kreslil, 
avšak impulz k malířské dráze přišel až na 
konci střední školy (SOU Rousínov - obor: 
umělecko-řemeslné zpracování dřeva). Tam 
jsem díky předmětu dějiny výtvarné kultury 
malířství poznal hlouběji a doslova se mi  
vrylo pod kůži. 

Co tě vedlo k namalování tohoto obrazu? 
Byl jsem osloven hasičskou rodinou 
Večeřových, zda bych byl ochoten namalovat 
obraz svatého Floriána. Kývl jsem tedy a dal 
jsem se do práce. 

Čím jsi se inspiroval při tvorbě obrazu či v 
jakém stylu je obraz malovaný? 
Přečetl jsem si něco o světci a hledal jsem 
vhodnou předlohu. Nakonec vyhrál starý 
dobrý barokní styl.  

Když máš obraz namalovaný, může si ho 
člověk rovnou pověsit? 
V podstatě ano, ale doporučoval bych 
závěrečný lak. Ten barvy sjednotí, 
prohloubí a dá jim hedvábný lesk. Obraz 
je daleko hezčí na pohled a lak splňuje i 
svou ochranou funkci. Já osobně používám 
damarový lak. Jenže pozor, barva musí být 
dokonale proschlá. Doporučuje se několik 
měsíců a při větších vrstvách třeba až 2 roky.

Poslední otázka, kolik času jsi věnoval 
tomuto obrazu a kdy bude obraz k vidění?
Tak „základní kámen“ jsem položil na 
začátku měsíce července. Nyní, při našem 
rozhovoru, je obraz domalován a schne. Pak 
ho zalakuji a nechám ho zarámovat. Termín 
pověšení nevím, ale při hasičské výroční 
valné hromadě snad již bude na svém místě. 

Redakce zpravodaje děkuje autorovi díla za 
odpovědi a přeje zdárné dokončení obrazu!  

Lukáš Gajárek


