
prázdniny zřídila čtyři příměstské tábory, 
což je pro rodiče, kteří vyčerpali dovolenou 
v  návaznosti na zrušenou školní docházku, 
částečná satisfakce a jistě pomoc.

Doufám, a  jsme přesvědčen, že přání nás 
všech je prožít léto, ale i budoucí období ve 
zdraví a bez omezení, která nás postihla. 

Přeji Vám všem krásný zbytek léta, pěknou 
dovolenou a dětem radostné prázdniny.

Petr Tihelka 
starosta

1

SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané, 
konečně jsme se dočkali zrušení omezení, 
která nám neplánovaně nachystal 
koronavir. Rozvázalo nám to ruce k další 
činnosti. Konkrétně: stejně jako v  okolních 
samosprávách, tak i v naší obci každodenní 
činnost neustala. Nicméně investice byly 
omezeny a nikdo neuměl říci, jaké finanční 
důsledky budou „koronavirová omezení“ mít.  
Každopádně, jak víme z médií, státní rozpočet 
má rekordní navýšení, a proto nám nezbývá 
než věřit, že finanční ztráty pro obce budou co 
nejnižší a v co nejvyšší míře sanovány z tohoto 
finančního schodku. Bilancovat samozřejmě 
můžeme až s koncem účetního období.

Důležitou věcí bylo vydání nového územního 
plánu. Doposud jsme se řídili územním 
plánem vydaným v roce 2002. Zde následně 

proběhly změny, ale ty řešily jen konkrétní 
části území v úzkém rozsahu. Proto byl nový 
územní plán nezbytnou nutností. 

I přes koronavirová opatření byl realizován 
vrt studny na hřišti o  hloubce 81 metrů 
s  vydatností 12 až 15 m3/den, který bude 
sloužit k zavlažování sportovního areálu. Na 
tuto stavbu jsme požádali o  dotaci. Bude-li 
schválena, může činit až 70 % nákladů. 

Zažádáno o dotaci máme také na splaškovou 
kanalizaci na Silničnou, přičemž stavba snad 
bude započata ještě v tomto roce.

V duchu omezení probíhal i  školní rok 
v  místní škole. Mám na mysli počáteční 
nejasnosti, kdy rodiče žáků čerpali řádnou 
dovolenou na hlídání dětí, než byla ujasněna 
pravidla a schváleno volno od zaměstnavatelů 
plošně. Oceňuji přístup školy, která přes 
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5 9Ze života hmyzu v Uhřicích 
- zajímaví brouci

Po stopách  
loupežníka Madlafouse

V letních měsících dochází  
k rojení roháčů 

Na jaře v naší vesnici proběhla hra. Děti 
měly za úkol dopadnout loupežníka ..... 

Paní Anna Šmerdová oslavila  
sté narozeniny. 
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POSTUP PŘI REALIZACI POZEMKOVÝCH ÚPRAV a JEJICH VÝZNAM

projednány další významné skutečnosti. 
Důležitou součástí úvodního jednání je 
volba sboru zástupců, který zastupuje 
vlastníky v  některých fázích řízení. 
Povinnost svolat úvodní jednání je dána 
zákonem.

V rámci přípravných prací se provádí 
průzkum území, analýzy území 
(morfologie, hydrologické poměry, půdní 
či erozní poměry apod.), geodetické 
zaměření skutečného stavu terénu, 
stanovení obvodu pozemkových úprav 
a  soupis nároků jednotlivých vlastníků 
včetně ocenění pozemků.

Na základě zaměření skutečného stavu 
území a  provedených analýz se navrhne 

Významným nástrojem zadržování 
(retence) vody v krajině jsou pozemkové 
úpravy. Pozemkové úpravy jsou procesem, 
který uspořádává vlastnické vztahy 
a  vytváří novou digitální katastrální 
mapu. Jedná se o  multifunkční nástroj 
pro dlouhodobý a trvale udržitelný rozvoj 
území, který jako jediný v ČR komplexně 
řeší venkovský prostor včetně realizací 
veřejně prospěšných staveb. 

Pozemkové úpravy jsou zpracovávány 
především podle zákonů a  předpisů 
zabývajících se touto problematikou 
v  platném znění a  především podle 
prováděcí vyhlášky č. 13/2014 Sb., 
o  postupu při provádění pozemkových 
úprav a  náležitostech návrhu 
pozemkových úprav. S  prováděním 
pozemkových úprav souvisí také 
řada dalších předpisů, jako je zákon 
č.  500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 256/2013 
Sb., o  katastru nemovitostí (katastrální 
zákon), a další.

Pozemkové úpravy jsou buď komplexní 
(řeší území komplexně, většinou 
extravilán obce nebo obcí), nebo 
jednoduché (řeší vybrané potřeby či 
menší část území). Pozemkové úpravy 
mimo jiné mohou elegantně napravit 
i  stav, kdy jsou pozemky dlouhodobě 
užívány vlastníky jinak, než jak jsou 
parcely vlastníků zobrazeny v  platné 
katastrální mapě. Proces lze rozdělit do 
čtyř základních fází – zahájení řízení 
o  pozemkových úpravách, přípravné 
práce, návrhové práce a realizační práce.

Státní pozemkový úřad (SPÚ) zahájí 
řízení o  pozemkových úpravách vždy, 
pokud se pro to vysloví vlastníci pozemků 
nadpoloviční výměry zemědělské 
půdy v  dotčeném katastrálním 
území (např. z  důvodu vyjasnění 
vlastnických a  uživatelských vztahů). 
O  zahájení na svém katastrálním území 
může požádat také obec, případně 
může být řízení zahájeno na podnět 
stavebníka či SPÚ. Úvodní jednání 
svolává pozemkový úřad po zahájení 
pozemkových úprav. Na jednání jsou 
pozváni všichni účastníci pozemkových 
úprav. Předmětem úvodního jednání je 
seznámení vlastníků s  účelem, formou, 
postupem a  předpokládaným obvodem 
pozemkových úprav, popřípadě jsou 

tzv. plán společných zařízení, který tvoří 
základní multifunkční kostru území 
(polní cesty, protierozní, protipovodňová 
a ekologická opatření). Do této kostry je 
následně umisťováno nové uspořádání 
pozemků, které je projednáno s vlastníky 
a  dotčenými orgány státní správy. Aby 
bylo možné rozhodnout o  schválení 
návrhu nového uspořádání pozemků, 
musí být návrh odsouhlasen vlastníky 
alespoň 60 % výměry pozemků v obvodu 
pozemkové úpravy.

Po odsouhlasení návrhu nového 
uspořádání pozemků vlastníky je 
vytvořena nová digitální katastrální mapa 
jako podklad pro obnovu katastrálního 
operátu. Po dokončení pozemkové úpravy 

Foto: Státní pozemkový úřad ČR

Polní cesta s bikoridorem

Polní cesta

Protierozní opatření

Retenční nádrž

Hlavní polní cesta

Polní cesta

Polní cesty s nádrží

Malá vodní nádrž
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PŘELETY DRONŮ NAD UHŘICEMI

pozemků, protierozní (poldry, ochranné 
vodní nádrže), vodohospodářská 
a  krajinotvorná opatření (biokoridory, 
aleje).

Jedním z  cílů a  výsledků pozemkových 
úprav je zajištění přístupu k  pozemkům 
pro každého vlastníka. Tedy napravení 
stavu, kdy jsou pozemky součástí bloku 
a  vlastník tak nemá možnost pozemek 
užívat. Zpřístupnění pozemků je řešeno 
v  plánu společných zařízení návrhem 
cestní sítě. V opatřeních ke zpřístupnění 
pozemků jde především o  polní nebo 
lesní cesty, mostky, propustky, brody, 
železniční přejezdy apod. 

Protierozní opatření mají za cíl ochránit 
vodní toky, vodní nádrže, zastavěné části 
měst a  obcí před nežádoucími účinky 
eroze a  také podpořit retenci vody 
v  krajině, vše s  ohledem na požadavky 
a možnosti zemědělské výroby. 

Patří sem tato opatření:

ORGANIZAČNÍ – ochranné zatravnění 
a  zalesnění, tvar a  velikost pozemků, 
pásové střídání plodin, protierozní směr 
výsadby apod.

AGROTECHNICKÁ – výsev ochranné 
plodiny a  strniště, zatravnění meziřadí, 
ponechání posklizňových zbytků, 
bezorebné setí apod.

TECHNICKÁ – záchytné a  svodné 
průlehy či příkopy, protierozní meze, 
stabilizace drah soustředěného odtoku, 
zasakovací pásy, sedimentační nádrže, 
terasy, větrolamy apod.

Vodohospodářská opatření se navrhují 
především k  eliminaci nepříznivých 
hydrologických podmínek (povodní či 
sucha). Jedná se o  vodní nádrže suché/

jakýchkoliv záznamů. Pokud byste 
tuto nezákonnou činnost zpozorovali, 
poznamenejte si prosím, den a  čas 
a  bude-li to možné, pořiďte fotografie 
dronu, případně pilota a  informujte 
obecní úřad. Celá záležitost bude řešena 
s Policií ČR.

má každý vlastník nárok na vytyčení nově 
navržených pozemků. Finální činností 
spojenou s  pozemkovými úpravami jsou 
realizace prvků a  opatření navržených 
v plánu společných zařízení (polní cesty, 
protierozní meze, vodní nádrže či výsadba 
zeleně apod.).

Zpracování přípravných a  návrhových 
prací je zajišťováno firmami, které jsou 
vybrány na základě výběrového řízení 
a  k provádění pozemkových úprav 
mají potřebná oprávnění. V  případě, že 
nenastávají v  průběhu řešení výraznější 
komplikace, trvá řízení o  pozemkových 
úpravách přibližně čtyři roky.

Plán společných zařízení je stěžejním 
dokumentem celé pozemkové úpravy. 
Právě v  něm je možné navrhnout celou 
řadu prvků a  opatření plnících veřejný 
zájem, která lze rozdělit na opatření 
ke zpřístupnění pozemků, protierozní, 
vodohospodářská a  opatření k  ochraně 
a  tvorbě životního prostředí. Plán 
společných zařízení musí být v  souladu 
s územně plánovací dokumentací. Není-li 
návrh plánu společných zařízení v souladu 
s  územně plánovací dokumentací, je 
návrhem na její aktualizaci nebo změnu. 
Je-li nutno pro společná zařízení vyčlenit 
nezbytnou výměru půdního fondu, 
použijí se nejprve pozemky ve vlastnictví 
státu a  potom ve vlastnictví obce. 
Zpracovaný plán společných zařízení je 
předložen zastupitelstvu obce ke schválení 
a  dotčeným orgánům státní správy 
k  uplatnění připomínek. Zastupitelstvo 
obce si také definuje priority následných 
realizací navržených opatření. Na všechna 
tato navržená opatření může obec požádat 
o  dotace z  dotačních titulů pro obnovu 
venkova.

V plánu společných zařízení jsou 
zpracovány opatření ke zpřístupnění 

Obecní úřad Uhřice zaznamenal 
v  poslední době stížnosti občanů na 
přelety dronů nad jejich pozemky. 
Důrazně upozorňujeme, že přelety 
dronů nad pozemky bez písemného 
souhlasu vlastníků pozemků jsou 
zákonem zakázány, rovněž tak pořizování 

se stálým nadržením, revitalizace vodních 
toků, ochranné hráze, rybníky, úpravy 
vodních toků apod.

Základem pro návrh nového uspořádání 
pozemků je zaměření skutečného stavu 
a  plánu společných zařízení. Do takto 
vymezené „kostry“ jsou vlastníkům 
pozemků navrhovány nové pozemky 
tak, aby odpovídaly jejich původním 
pozemkům přiměřeně cenou (možná 
odchylka ± 4 %), výměrou (+ 10 %), 
vzdáleností (+ 20 %) a  podle možnosti 
i druhem pozemku. Tyto nové pozemky 
mohou mít jiné hranice, než byly 
u  původních pozemků, případně je 
možné sloučit víc pozemků jednoho 
vlastníka do menšího množství pozemků.

Pozemkové úpravy jsou silným nástrojem 
při řešení retence vody v  krajině, 
protierozní a  protipovodňové ochrany 
a  také v  boji proti suchu. Nicméně je 
nutné mít na zřeteli, že významnou 
roli zde sehrávají i  zemědělci, kteří 
mohou způsobem hospodaření vodní 
režim krajiny ovlivnit pozitivně, ale 
také negativně. Každé opatření má své 
limity i  z  hlediska účinnosti. Je vždy 
nutné brát v úvahu počáteční podmínky 
(např. stav nasycení povodí), extremitu 
a  charakter události a  také typ opatření. 
Příkladem jsou tzv. měkká opatření, 
která se při povodňových situacích 
s dobou opakování nad 20 let postupně 
stávají neúčinná a  je nutné je doplňovat 
o tvrdší technická opatření. Naopak je-li 
doba opakování těchto událostí pět let 
a méně, může účinnost měkkých opatření 
dosáhnout 30 % i  více. Pozemkové 
úpravy je tedy třeba navrhovat pokud 
možno komplexně a zabývat se účinností 
opatření i  s  ohledem na jejich finanční 
efektivitu.

Roman Gryga 
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VÝSLEDKY TŘÍDĚNÍ ODPADU v UHŘICÍCH

AQUAPARK

Vážení spoluobčané, v naší obci je 
provozován tříděný sběr komunálních 
odpadů. Naše obec je zapojena do 
systému EKO-KOM. Dovolujeme si Vás 
informovat o  množství odpadu, který 
občané vytřídili v roce 2019 a který firma 
dále předala k využití. V přehledu je uveden 
také objem finančních prostředků, které 
naše obec za tříděný odpad vyfakturovala 
od Autorizované obalové společnosti 
EKO-KOM, a.s.

Jde nám všem především o  trvale 
udržitelný rozvoj celé naší planety. Světová 
komise pro životní prostředí a  rozvoj 
(WCED) uvádí jeho definici takto: „trvale 
udržitelný rozvoj je takovým rozvojem, 
který naplňuje potřeby přítomných 
generací, aniž by ohrozil schopnost 
budoucích generací naplňovat potřeby 
své“. Pojem trvale udržitelný rozvoj souvisí 
s mnoha oblastmi lidského bytí. Podívejme 
se na to, jak souvisí trvale udržitelný rozvoj 
s odpady. 

Tento pojem zahrnuje i myšlenku omezení 
plýtvání přírodními zdroji právě proto, 
aby zůstaly zachovány pro budoucí 
generace. Z toho důvodu je potřeba odpad 
co nejméně vytvářet. To se týká především 
jednorázových výrobků, jako jsou na 

příklad obaly. Měli bychom si uvědomit, 
zda obaly k životu potřebujeme. 

Jistě má používání obalových materiálů vliv 
na zlepšení hygienických návyků lidstva, 
nemyslím si však, že by bylo za tímto 
účelem nezbytné. V dnešní době začínají 
opět vznikat prodejny, které se specializují 
na nebalené zboží - například nezisková 
organizace Bezobalu, z.s.. Možnost chovat 
se šetrně k přírodě - tedy i k sobě - má každý 
z  nás. Začít můžeme každý sám u  sebe, 
a  to třeba i  tím, že v obchodě nebudeme 
na pečivo a  ovoce používat jednorázové 
sáčky, ale přineseme si své plátěné.  Zatím 
se bohužel tento trend rozšiřuje pouze 
v  potravinářském průmyslu, a  bylo by 
jistě užitečné, kdyby se rozšířil i do dalších 
odvětví. Přidanou hodnotou nezabaleného 

produktu pak může být jeho cena, která se 
sníží o náklady za návrh a výrobu obalů. Je 
jasné, že nemůžeme během jednoho dne 
změnit smýšlení velkých producentů zboží, 
a  právě proto je důležité zaměřit se i  na 
recyklaci, tj. opětovné použití materiálů 
z odpadu. Abychom toho dosáhli, je třeba 
nejen začít jednotlivé materiály třídit, ale 
naučit se je třídit správně a  především 
rozšířit tuto myšlenku i  mezi všechny 
generace.

Jsme si vědomi, že kapacita kontejnerových 
hnízd je pro potřeby naší obce nedostatečná. 
Proto již vedení obce pracuje na rozšíření 
možností, kam odpadový materiál ukládat. 

Marie Štěrbová

1. čtvrtletí 2019 5,703 t 18 274,00 Kč

2. čtvrtlení 2019 12,407 t 21 486,50 Kč

3. čtvrtletí 2019 6,753 t 22 041,50 Kč

4. čtvrtletí 2019 9,446 t 19 270,50 Kč

CELKEM 34,309 t 81 073,00 Kč

Letošní koupací sezóna se nejeví příliš 
optimisticky. Léto se schovává za masky 
brzkého podzimu nebo pozdního jara, 
a  na poměry našeho kraje je zatím dost 
studené.

Nicméně aquapark je v provozu. Na jaře 
proběhly opravy nutné k provozu bazénu 
a  nyní vše, v  rámci možností, funguje 
a  aquapark Uhřice jede! Otevírací dobu 
aktualizujeme denně, podle počasí. Na 
stránkách obce nejdete vždy relevantní 
informace.

Vstupné činí 80,- Kč za dospělého a 40,- 
Kč za dítě od tří do patnácti let na den. 
Děti do tří let vstupné neplatí. Zvýhodněni 

jsou také držitelé ZTP, kteří platí 40,- Kč 
na osobu a  den. Cena zahrnuje rovněž 
použití všech atrakcí. V  porovnání 
s  okolními koupališti jsou ceny relativně 
nízké a myslím, že je na místě předeslat, že 
v příští sezóně bude vstup dražší.

Na obecním úřadě mají zájemci také 
možnost zakoupit permanentní vstupenku 
na deset vstupů. Její cena je 600,- Kč 
pro dospělého a 300,- pro dítě od tří do 
patnácti let.

Věřím, že počasí nám ještě nějaké teplé 
letní dny dopřeje.

Aquapark Uhřice se těší na vaši návštěvu. 

Alena Gálíčková
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PROČ MÁ MÍT ŠTĚRK PŘEDNOST PŘED 
PITNOU VODOU? KAUZA POKRAČUJE…

Záměr soukromé firmy, těžby 
štěrkopísků v  Uherském 
Ostrohu, prošel od roku 2006 
několika procesy posuzování. 
Problémem bylo, že těžební 
prostor je umístěn v  těsné 
blízkosti strategického 
prameniště Bzenec-komplex 
pro 86 měst a  obcí 
Jihomoravského kraje (okr. 
Hodonín, Břeclav) a dvě obce 
Zlínského kraje, a to je celkem 
více než 140 tisíc obyvatel. 

Původně bylo žádáno o  těžbu 
v  rozsahu 400 tisíc tun za 
rok, pak došlo k úpravě na 
350 tisíc tun za rok. Tyto 
záměry byly sice projednány, 
ale nikdy nebylo posuzování 
dokončeno. Znalecké 
posudky je vyhodnocovaly 
jako velké riziko pro vodní 
zdroj Bzenec-komplex. V roce 
2010 byl na Ministerstvo 
životního prostředí podán 
další návrh na EIA, který byl 
v  roce 2012 aktualizován, 
upřesněn na 200 tisíc tun za 
rok. I přes mnoho zamítavých 
stanovisek byl kladně posouzen 
a  Ministerstvo životního 
prostředí v  roce 2015 vydalo 
souhlasné stanovisko k těžbě. 

Velmi zajímavé v  tomto 
procesu byla účelovost celého posuzování. 
Negativní stanoviska správních orgánů 
byla nestandardními postupy měněna, 
dokonce byla odňata Ministerstvu 
zdravotnictví příslušnost z  Krajské 
hygienické stanice Jihomoravského kraje, 
která se vyjadřovala velmi negativně a jasně 
vyjadřovala obavy o  kvalitu pitné vody. 
Pravomoci byly převedeny na Krajskou 
hygienickou stanici Zlínského kraje, 
která vydala kladné stanovisko. A  proč 
ne, vždyť obyvatel Zlínského kraje se 
zásobení vodou nedotýká. Nestandardnost 
v  postupech některých správních orgánů 
konstatovala a  velmi podrobně popsala 
nakonec i  Veřejná ochránkyně práv. Její 
zpráva však nikdy nebyla Ministerstvem 
životního prostředí ani báňským úřadem 

vzata v úvahu, stejně jako závěry dvou petic 
projednaných v  Poslanecké sněmovně 
v roce 2014 a v Senátu v roce 2018.

Na velká rizika těžby a negativní ovlivnění 
vodního zdroje jasně upozorňuje 
i stanovisko České geologické služby z roku 
2017. Kromě jiného uvádí, že odtěžení 
stropního izolátoru hlín a odkrytí hladiny 
podzemní vody je nezvratný proces, který 
zvyšuje zranitelnost významného vodního 
zdroje. Vhledem ke strategickému významu 
zdroje Bzenec-komplex je nezbytné 
vyloučit všechna negativní ovlivnění 
těžbou a jejími důsledky. Příslušné orgány 
(Ministerstvo životního prostředí, báňský 
úřad) ani nebraly v  úvahu dopady změn 
klimatu a na prohlubující sucho, zřetelné 
od roku 2015. Přes všechny námitky obcí, 

spolků a Jihomoravského kraje 
bylo nakonec v  odvolacím 
řízení potvrzeno rozhodnutí 
Obvodního báňského úřadu 
v Brně o stanovení dobývacího 
prostoru dne 19. 5. 2020. 
Nejde jen o  administrativní 
vymezení území, jak se 
snaží Ministerstvo životního 
prostředí uklidňovat. Firma již 
může připravovat těžbu, neboť 
procesem EIA byly posouzeny 
i hornické práce, nejen hranice 
a kapacita těžby.

Český báňský úřad Praha 
prostě v  celém odvolacím 
řízení rezignoval na ověřování 
skutečného stavu, ověřování 
aktuálních podmínek v území, 
nezabýval se hodnocením 
nových podkladů, pouze 
mechanicky přebral závěry 
EIA. Nevnesl do řízení žádnou 
vlastní úvahu, i  když mu to 
alibisticky doporučil sám 
ministr životního prostředí 
ve svém stanovisku ze dne 
4. 12. 2019. Ještě v  lednu 
2020 ministr v  tisku uvádí: 
„Upozornili jsme báňský 
úřad na nové skutečnosti, 
kterými by se měl nejenom 
s  ohledem na změnu klimatu 
a přetrvávající sucho zabývat“. 
Nu, papír snese vše a  vše lze 

také vykládat dvojím způsobem. 

Obce jsou připraveny podat správní 
žalobu k soudu, požádat soud o odkladný 
účinek. Dne 13. 6. 2020 se konal protestní 
pochod „Za vodu pro lidi“. Pochod měl 
tři výchozí stanoviště, Moravský Písek 
- náměstí, Veselí nad Moravou - areál 
koupaliště a  Uherský Ostroh – zámek. 
Cílem pochodu bylo vyjádření nesouhlasu 
občanů s  plánovanou těžbou na místě 
samotném. 

Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko
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PLÁN AKCÍ

27. srpna od cca 15 hodin

19. září
30. srpna

28. září, v Hruškách

Podrobné informace k této a všem akcím se objeví s přibližujícím se časem. 
Sledujte plakáty, web obce, infokanál, FB, hlášení místního rozhlasu.

10. nebo 17. října

Obec Uhřice pořádá ve spolupráci se spolky působícími v Uhřicích akci 
určenou především dětem: Ukončení prázdnin. Srdečně vítáni budou 
samozřejmě i dospělí.  Koná se na hřišti v Lednici. Program: Budou-li 
okolnosti nakloněny, zahájíme seskokem parašutistů, následovat bude 
program pro děti v podobě soutěží. Občerstvení zajištěno. Podrobnější 
informace budou k dispozici v průběhu prázdnin.

Dne 30. srpna proběhne na 
volejbalovém hřišti na koupaliště 
tradiční volejbalový turnaj dvojic. 
Pořádá Dušan Pěnčík. Další 
informace a přihlášky soutěžících 
na tel.: 602 593 602. Podrobnější 
informace budou zveřejněny 
krátce před konáním akce.

Dne 19. září od 20:00 v Kulturním domě v Uhřicích, 
pořádá kulturní komise společně se spolkem 
vinařů VINOBRANÍ. Občerstvení zajištěno. 
Hrají Svatobořáci. Jste srdečně zváni. Podrobnější 
informace budou k dispozici před datem konání.

VYHODNOCENÍ CYKLOAKCE. Jste srdečně zváni. 
Budeme vařit soutěžní guláš a provozovat prodejní 
stánek, který bude reprezentovat obec. Kromě 
propagačních materiálu bychom na něm rádi měli 
také výrobky našich šikovných občanů. Prosíme tedy 
držitele šikovných rukou, kteří mají co nabídnout 
a jsou ochotni se zapojit, aby se ozvali na tel.: 724 
897 614 nebo přišli na obecní úřad. Domluvíme 
se. Jedná se nám například o pletené, šité výrobky, 
vyšívání, háčkování, vyřezávání, výrobky ze včelího 
vosku apod. 

V závislosti na počasí, proběhne v naší 
obci akce: UKLIĎME SI VESNICI. 
Uklízet začneme v dopoledních 
hodinách, pytle a rukavice poskytne 
obec. Setkání dobrovolníků bude 
ukončeno na bývalé skládce za kostelem 
občerstvením a následnou výsadbou 
stromků. Věříme, že účast dobrovolníků 
bude vysoká, jako bývá při podobných 
akcích v naší obci zvykem. Těšíme se na 
Vás. 
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PAMÁTKY OBCE UHŘICKÉ ZÁPISY z PAMÁTNÍ  
KNIHY OBCE UHŘICKÉ

Vážení čtenáři, 
vám, které zajímá historie obce, 
rozhodli jsme se ji přiblížit přepisem 
obecních kronik. Články budeme 
vkládat postupně. Nyní se vám 
dostává do rukou nejstarší dochovaný 
zápis z  PAMÁTNÍ KNIHY OBCE 
UHŘICKÉ. Dovoluji si upozornit, 
že přepis je doslovný, pravopisem 
i  slovosledem odpovídající originálu. 
Přepis ručně psané kroniky není úplně 
nejjednodušší záležitost, ale věřím, 
že Vás zaujme stejně jako mě a že se 
budete na další pokračování těšit.

Obec Uhřícká bila jednou veliká fárnost 
Římsko katolického náboženstvý, poněvadž 
se v téjto obci, sémně sv: hvangélia  zaseto 
svatým Cirílem a  Methodějem s  milostí 
bóží hojně ujalo, kdy sv: bratří slovo boží 
v Uhřicých kázali v kterém roků nemáme 
jistých dúvodú, ale stalo se to jistě roku  
856. a nbo roku 866. neboť  se praví, že na 
tom místě, kde nyní chrám Páně stojí, kázál 
sv. Methoděj stoje na kameňu, z něhož pod 
jeho stopou se tenkráte kůs onoho kameně 
ůdrobil, a štěrbinů toho ůlomku růka lidská 
nikdy vyplniti nedovedla.

Sémně  sv: hvangélia zasete sv apoštoli, se 
během 20.ti let tak zmohlo, že vděční lid 
vystavěl na onom místě kde sv: věrozvěstové 
kázali chrám páně a  kámen nakterémž 
sv:Methoděj stoje kázál, přidělen bil ků 
schodům ků kazatelnici ve Chrámů páně 
sv:Jána Křtitele sesterského v  Uhřicých, 
roku 884.

Když se sv:Metropolita Methoděj krajem 
tím, ke sv:Velehradu cestou na Archlebov 
ubírál, zastavil se jistě v  Uhřicých, 
a  posvětil, však nestalo-li se to již dříve 
některým knězem, sám Uhřický chrám 
Páně. a  zřídil přiněm  důchovní správů 
pro celí oukolí a přifářeny k Uhřicým bili 
Žarošice, Silničná, Zdravá Voda, Archlebov, 
Násedlovice a  Dambořice, pak se ubýrál 
sv:Methoděj ku svěcení Chrámů páně sv: 
Petra a Pavla v Brně, na Hustopeče podle 
Švarcavy, všude slovo boží hlásaje a Uhřice 
skvétali, však ale nejvýce skvétali v  roku 
1100. až do roku 1200. Vím roků. a  od 
tohoto času Uhřice počali se svou slávou se 
rozpadati.

Jak to Codex diplomaticus TomI 
pg:112(CIV) a  Codex diplomaticus 
Moravie T:II.pg 113(CY) dokazuje že 
Otakar II.hý Král Český, s rozuměním svého 
bratra Vladislava Markráběte Moravského 
a  Kondrát Hrábě z  Hárdku ./. milotic./. 
postoupili Žarošice, Silničnou, Zdravou 
Vodu, Klášterů Velehradskému, aby však 
Kostel v Uhřicých neb jeho správce nebil tím 
skrácen, bila správa Kláštera Velehradského 
povinna dávati Kostelu Uhřickému každý 
rok nahrádu jednu karatu ./. bečku./. vína, 
dáno a ujednáno v Hodoníně na den vtělení 
páně roku 1220.

Žarošice odpadli od fárnosti Uhřické roku 
1315. Codex diplom Moraviae Tom VI.pag 
241.

Konrát biskub Olomoucky posvětíl chrám 
páně v  Dambořicých za fární 1326. Aby 
však Chrám páně v Uhřicých a jeho dolaský 
správce nebíl skrácen, bíl povinnen kněz 
kostela Damborského dávati haždého roku 
na den sv:Martina, kněti kostela Uhřického, 
jeden korec čočky, jeden ječmena, a tři ovsa, 
jak nynějšímu, tak i každému budoucímu 
knězovi v Uhřicých,

Dáno v Modřicých dne 1.června 1326.

A tak jen Násedlovyce zůstal nejdéle 
přifářený při Uhřicých a v roku 1434. Bil 
na fáru investován Valentin Oesterhansen 
který bil posledním farářem v  Uhřicých, 
nato brzy fára Uhřická zanikla a ve třicítileté 
válce od roku 1618 až do 1648 zanikla 
i  fára Damborská a  bili přidělený Uhřice 
i Dambořice k fáře Ždánické. a v roku 1672. 
bili Uhřice, jakmile se stali Dambořice 
samostatnou fárou přifářeny do Dambořic, 
nato roku 1839 farář Damborský  František 
Halouska, s pozustalosti menželu Martina 
a Moniky Adamce souseda z Uhřic Chrám 
páně Uhřický opraviti a  onen památý 
kámen naněmžto sv: Methoděj stoje kazal, 
od kazatelně kostela uhřického odklidili 
a na mistě něho dřevěnou stoličku přidělili, 
k veliké žalosti věřícých.

V Olomóckých deskách zemských XXX.12 
připomíná se ještě patronátní  práva 
Krištofu z  Uhřic, který příslušenstvý své 
Olomouckému Kardynálu Františkovy 
z  Dittrechšteinu ./.Mikulov./. (František 
s  Dittrechšteinu ./.Mikulov./. bíl zároveň 
zemským hejtmanem markrábětstvý 
Moravského – který pomoci výtězného 
vojska, novo křtěnce na Moravě toho času 
usuzené vyhubil r 1621. a 1622. a ze zmné 
vypvěďél – měli i  v  Uhřicých sídlo své. 
i v Dambořicých r .1554. sidlo měli.

Krištof bil vrchni ./.horni./. místr 
markrábstvý Moravského. Zemřel 
13.prosince 1630 poručíl,- a  toho roku 
1630ho, dne 1ho měsíce května, koupil 
Uhřice, statek s  dvorem, pivovarem, 
Ončincem, vynohradem  Romenovem 
a dvorem tófarky, a vinohradem se přímém 
nacházejicým, Maxmilián Lichtenstain za 
28.000.zl. a  jak dřívějším Vladkům, t.j. 
pánům Uhřic, tak i tomuto i budoucím až 
do roku 1848ho bíl každý ¼ láník povinnen 
dva dni v týdnu robotovati, za celí rok 104. 
dni roboty, ruční práce odbíti, chalupník 

tak zvané sv:Jánky 26.dní roboty musél 
odbíti, někteří ¼ láníci museli i  koňmo 
odbývati robotu tak zvanou jetou.

Vladikové pobírali také i desátky od svých 
poddaných a  měl veškeré práva soudní, 
ktomu zařídili své úředníky, tak zvané 
Vrchní správce, půltkraví,  gruntovní, 
duchovní, písaře a  rozličné sluhy, šafáře, 
dráby a v.d. Dáné na začátku 19ho století 
platil ¼ láník v  Uhřicých 5. 6. a  neb 
nejvíce 7. Zl. Ročně, až přišla doba roku 
1848. Robota přestala a  každý ¼ láník 
i  chalupník, musel se od takové roboty 
dle zákona vykoupit i  také s  desátku, jak 
panského tak i  kněžského, i  rektorského, 
a jinných rozličných naturálních dávek. Tak 
že ¼ láníkovy uloženo bilo výkupného za 
104. pěší roboty složiti 62.zl. 42.stříbra a za 
jeden mandel rži, a jeden mandel ječmeně, 
který se knězi každý rok dávál a jeden snop 
rží, a jeden ovsa rektorovy Damborskýmu, 
musél každý ¼ láník zaplatiti výkupného 
skoro okolo 30ti zlatých a  stříbra, až do 
tej doby se dáň svýšila, a rozličné příplatky 
nastali, Vladikovi urednici přestali úřadovati, 
a  nastali c.k.úřady soudní i  politický, dne 
1ho listopadu pomynůly, do toho dne se 
počítalo 60 krejcarů do rynskýho, odne 
dne 1ho listopadu 100grejcarů do zlatýho 
se počalo počítati.

Alena Gálíčková
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
počtu 28 žáků se nám do školy vrátilo 27 
žáků. Z důvodu dokonalejšího procvičení 
a  zafixování probraného učiva v  době 
pandemie jsme se rozhodli rozdělit 
ročníky na jednotlivé studijní skupiny. Po 
tuto dobu vedla studijní skupina prvního 
ročníku Mgr. Klára Součková, druhého 
ročníku Mgr. Kristýna Jedovnická, třetího 
ročníku PhDr. Kamil Ježík a  čtvrtého 
ročníku Mgr. Jana Judasová. 

Spousta akcí byla zrušena nebo přesunuta. 
Přesto jsme se vedle výuky rozhodli 
zakončit celoroční cyklus dopravních 
výchov, kdy žáci 3. a  4. ročníku odjeli 
na dopravní hřiště v Kyjově a na kolech 
si zkusili prakticky to, čemu se věnovali 
celý rok v rámci teorie. Poděkování patří 
paní Mgr. Ivě Soldánové z  Domu dětí 
a mládeže Kyjov, která se dlouhou dobu 
věnuje dopravní výchově a  dále panu 
por. Bc. Petru Zámečníkovi, tiskovému 
mluvčí Policie ČR Jihomoravského kraje.

V posledním červnovém týdnu jsme se 
rozloučili s našimi čtvrťáky, kteří se od září 
stanou žáky pátého ročníku v  Základní 
škole Žarošice. Pro ně a  jejich rodiče 

Vážení čtenáři, občané Uhřic,
školní rok 2019/2020 se pro nás stává již 
minulostí. Dalo by se říci, žákům, učitelům 
i provozním zaměstnancům školy začíná 
doba odpočinku a  dovolených. Ale 
opak je pravdou. Ze školy a  školky, ale 
také ze školní kuchyně lze slyšet smích, 
dovádění, pracovní činnost a  nasazení. 
a  to z  následujících důvodů. Mateřská 
škola bude v provozu do 7. srpna 2020. 
V  budově základní školy byla pro žáky 
připravena série příměstských táborů ve 
čtyřech tematických turnusech (Indiánské 
léto, Putování s  Malým princem, 
Kouzelná angličtina s  Harry Potterem, 
Kniha džunglí). Učitelé se věnovali dětem 
po dobu celodenního programu, vytvářeli 
aktivity sportovní, soutěživé, hrové, 
výtvarné i  tvořivé. Pracovnice školní 
kuchyně zabezpečovali pro táborníky 
celodenní stravu a  pitný režim. Věříme, 
že děti s  námi po celý měsíc červenec 
stráví smysluplně svůj volný čas. 

Po uzavření školy jsme se vrátili do lavic 
v  pondělí 25. června. Po téměř třech 
měsících výuky na dálku se žáci těšili na 
své kamarády i na své učitele. Z celkového 

jsme připravili odpoledne s rozloučením, 
přátelským posezením, popovídáním 
a  zejména bilancováním. Třídní učitelka 
Jana Judasová se čtvrťáky připravila tablo, 
které bylo pověšeno za výlohou v místní 
samoobsluze. 

Se všemi žáky jsme se rozloučili na 
schodech v  úterý 30. června. Předali 
jsme jim vysvědčení, na které byli velmi 
netrpěliví. Nakonec jsme jim popřáli 
krásné prázdniny, které budou trávit 
s  námi na příměstských táborech, na 
táborech jiných, na dovolených, na 
výletech nebo prostě různě jinde podle 
svého uvážení.

Závěrem bych rád našim žákům 
poděkoval za píli a svědomitou celoroční 
práci, rodičům za trpělivost po dobu 
uzavření školy. 

Přeji všem krásně a  pohodově strávený 
letní čas.

PhDr. Kamil Ježík, MBA  
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY

PRÁZDNINY VE ŠKOLE A LETNÍ ČINNOST

I poslední měsíc ve školním roce se událo 
spoustu věcí. Ve školce jsme oslavili Den 
dětí, kdy se třída Pastelek vydala po 
Uhřicích hledat poklad a  třída Sluníček 
plnila úkoly a  hledala poklad na zahradě 
naší školy.

V červnu také proběhlo společné 
fotografování dětí. Děti měly možnost 
se vyfotit jak se svými kamarády, tak se 
sourozenci ze školy a školky. Třída Pastelek 
se rozloučila s předškoláky a jejich rodiči. 
Paní učitelky společně s panem ředitelem 
předškoláky pasovali na školáky. 

netradiční nabídka se stane tradicí a  my 
budeme moci příměstské tábory nabízet 
i další prázdniny. 

Ráda bych poděkovala všem pedagogům, 
ale také externím praktikantům, kteří se 
rozhodli využít svůj volný čas k této letní 
činnosti. Velké poděkování patří také 
našim kuchařkám, které našim táborníkům 
zajišťovaly nejen tradičně skvělé obědy, ale 
také dopolední a odpolední svačinky a pitný 
režim. 

Eva Hrubá, učitelka 

Vážení čtenáři,
máme tu opět konec školního roku. Ten 
letošní nebyl vůbec jednoduchý. Kvůli 
koronaviru byla škola i  školka uzavřeny 
na téměř tři měsíce. Avšak díky našim 
pedagogům a v neposlední řadě také rodičům 
se tato nelehká situace podařila zvládnout.

Provoz základní školy a mateřské školy byl 
opět zahájen 25. května, a  to za dodržení 
daných hygienických podmínek. Jelikož děti 
byly dlouhou dobu doma, do školky se velice 
těšily. Byly natěšené jak na učení, tak na své 
kamarády, se kterými se dlouho neviděly.

Léto nám začalo a  konec školního roku 
odstartoval i velké prázdniny. Naše škola ale 
neztichla. Naopak se nám zdá, že je mnohem 
hlučnější, veselejší a  rozdováděnější než 
kdy jindy. Není se čemu divit, škola totiž 
pořádá první ročník příměstských táborů, 
a  to rovnou čtyři turnusy protkané celým 
měsícem červencem. 

První turnus odstartovali hned po 
červencových státních svátcích Indiáni 
a  jejich „Indiánské léto“. Hned další týden 
zase děti putovaly po pohádkovém vesmíru 
a  společně s  Malým princem zachránily 
planetky ovládnuté zlým černým hadem. 
Po tomto týdnu se děti pustily do kouzelné 
angličtiny s Harrym Poterrem, kde se nejen 
naučily novým slovíčkům v  anglickém 
jazyce, ale zažily i  spoustu zábavy a  her. 
Poslední týden nás čeká napínavý příběh 
z  Knihy džunglí, kdy si děti zkusily být 
kamarádem malého Mauglího. 

Věříme, že se všechny příměstské tábory 
všem účastníkům líbily. Doufáme, že tato 

Základní škola zřídila pro školáky 
a  také předškoláky příměstský tábor, 
který probíhal v  průběhu celého měsíce 
července. V  mateřské škole začal 
prázdninový provoz, kde některé děti 
budou nadále navštěvovat mateřskou 
školu, a to do 7. srpna, kdy tento provoz 
končí. Začátek nového školního roku 
bude zahájen v úterý 1. září 2020.

Za celý kolektiv zaměstnanců školy 
a  školky přeji všem krásné a  pohodové 
prázdniny, hodně sluníčka a odpočinku.

Pavlína Syslová, učitelka MŠ
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ZE SVĚTA HMYZU v UHŘICÍCH – ZAJÍMAVÍ BROUCI
Hmyz je nejpočetnější skupinou organismů 
na naší planetě, je to velice zajímavá 
skupina, která se na naší planetě vyskytuje 
již 300 miliónů let, a tudíž provází lidskou 
společnost na každém kroku. Většinou si 
z  hmyzí říše představíme ty nemilé druhy, 
které nám znepříjemňují 
život, což jsou například 
všudypřítomní komáři nebo 
mouchy. Nicméně jsou 
i  druhy, které mají velice 
zajímavý život a  člověku 
nezpůsobují žádná příkoří 
a pokud se s nimi v přírodě 
setkáme, tak nás pohled na 
ně potěší.

Uhřice svou polohou leží na 
rozhraní dvou význačných 
oblastí, tj. karpatských 
pahorkatin – Ždánického 
lesa a panonské nížiny, což 
je zvlněná krajina směrem 
na jih od obce, která 
směrem k Břeclavi přechází 
do vlastní panonské nížiny. 
V  rámci republiky ležíme 
v oblasti, co se týče hmyzu, 
velice druhově bohaté. 
Pojďme si některé druhy přiblížit, především 
proto, že se vyskytují v naší obci a jsou svým 
způsobem zajímavé.

Na jaře, a to někdy již v únoru či březnu, se 
v místech, kde je odkrytá půda se sporými 
travnatými porosty objevují nápadní brouci 
s  velkými, doslova bachratými zadečky, 
a  to jsou májky (latinsky rod Meloe) – 
v  Uhřicích nejčastějším druhem je májka 
obecná (latinsky Meloe proscarabaeus). Jak 
napovídá český název jsou to opravdu jedni 
z nejčasnějších brouků a „poslové jara“. Obě 
pohlaví jak samečci, tak samičky nelétají, 
jelikož nemají křídla, lépe řečeno na zadečku 
mají jen krátké krovky (viz obr 1). Sameček 
je výrazně menší než samičky, ty mají naopak 
zadeček nápadně zduřelý, plný vajíček. 
Májky jsou býložravci, tedy živí se rostlinnou 
potravou. Často je můžeme spatřit, jak sedí 
na rostlině a živí se jejími listy. Májky mají 
velice zajímavý život, kdy samička po spáření, 
začne hloubit krátkou noru do země, kde 
naklade vajíčka. Vajíček je velký počet, často 
několik stovek. Po vylíhnutí malé larvičky, 
které jsou velice pohyblivé vylezou na 
vegetaci a čekají na kolem letící samotářské 
včelky (včelaři se nemusí strachovat, včela 
medonosná pro ně není zajímavá), na 

které larvičky doslova nasednou, a  včelka je 
zanese do svého „hnízda“ kde se larvy změní 
na parazity a  vyžírají larvy včelky. V hnízdě 
včelky se larva i zakuklí a následujícího roku 
se vylíhne nový brouk. Májky jsou zajímavé 
také při kontaktu, kdy je vezmeme do rukou. 

Při prvotním kontaktu upadnou do stavu 
strnulosti, doslova dělají „mrtvého brouka“, 
ale také se začnou bránit, a to tím způsobem, 
že na kloubech nohou začnou vylučovat 
oranžovou či nažloutlou tekutinu, což je 
jejich krvomíza (brouci nemají vlastní krev, 
ale krvomízu) a  ta slouží jako obrana proti 
případným predátorům. Krvomíza je totiž 
jedovatá, člověku neuškodí, ale po kontaktu 
s  broukem bychom si ruce měli důkladně 
umýt, problémy by nám mohla způsobit, 
pokud bychom si protřeli oči či potřísnění 
dostali do úst, především u malých dětí. 

Další zajímavostí z  uhřické entomofauny 
je všeobecně známý roháč obecný (latinsky 
Lucanus cervus), samozřejmě že jej poznají 
všichni z nás (viz obr 2). Protože o roháčích 
jsme se učili již na základní škole. Nicméně 
v  naší obci se roháč obecný vyskytuje často 
a v  letošním roce jsme byli svědky ke konci 
června a  v  prvních červencových dnech 
doslova „rojení roháčů“, kdy bylo možno 
vidět za jeden večer i několik desítek brouků 
především samců, jak vylétávají z  lesa ve 
večerních hodinách, nejčastěji mezi osmou 
a devátou večerní hodinou. Roháč obecný je 
typický pohlavní dvojtvárností. To znamená, 
že sameček je dosti odlišný od samičky, 

a  to tvarem hlavy, a  především nápadnými 
kusadly. Sameček kusadla již nepotřebuje 
k příjmu potravy. Ta je u dospělých roháčů 
(tedy brouků samotných) jen tekutá míza 
stromů, či sladké šťávy na rostlinách. Samci 
potřebují kusadla při soubojích, kdy bojují 
o  panenské samičky (obr. 3), často pak 
můžeme na stromech vidět sedící samičku 

a  okolo ní několik i  5 či 6 
samců, kteří se mezi sebou 
hašteří a  pak bojují a  snaží 
se jeden druhého shodit 
z kmene nebo větve, vítěz má 
to právo se se samičkou spářit 
a  založit potomstvo. Roháči 
jako dospělci nežijí dlouho, 
jen zhruba 2 maximálně 
3 týdny a  pak zahynou. 
Samička se pak zahrabe 
někde u  pařezů do země, 
naklade vajíčka do shnilých 
kořenů nejčastěji dubů. 
Rozkládajícím se dřevem se 
živí larvy, a  to několik let, 
a  podle toho, jak je potrava 
výživná, především jak je 
rozkládající se dřevo vlhké, se 
vyvine větší či menší brouk. 
Malí jedinci, především 
samci, měli tedy nepříliš 
výživnou potravu, a  zatímco 

velcí samci s velkými kusadly měli, co by larvy 
dostatek příhodné potravy. 

Letící roháč je pro každého milovníka přírody 
příjemným zážitkem, a  ti z nás kdo brouky 
mají rádi, chodí ve večerních hodinách do 
lesa, či do okrajů lesa a  po západu slunce 
sledují rojení roháčů, a  také ti kdo mají to 
štěstí pozorovat souboj samců, což je zážitek 
na celý život, si mohli nebo ještě mohou 
„uhřické rojení roháčů“ náležitě užít.

Oba druhy popisovaných brouků (májky 
i  roháči) jsou druhy však chráněnými. 
Znamená to, že bychom je neměli rušit, 
sbírat či zabíjet anebo jim zasahovat do jejich 
života. Naopak, měli bychom být rádi, že jsou 
u nás doma a snad svou přítomností budou 
zpestřovat náš život i nadále do dalších let.

A o  dalších hmyzích či jiných přírodních 
zajímavostech si povíme v některém z dalších 
čísel našeho zpravodaje.

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

Dospělec májky obecné (Meloe proscarabeus) Samec roháče obecného (Lucanus cervus) 

Souboj samců roháče obecného Samec a samice roháče obecného 
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Milí čtenáři, spousta z  vás v  letních 
měsících vyráží na procházku do přírody, 
či se jede projet na kole do lesa. Často 
se vydáváte i  na Těšanku, formanskou 
cestu, která odděluje Slovácko od 
Hané. Při psaní tohoto článku jsem 
vycházel především z  příspěvku  
dr. Oldřicha Bílovského, publikovaného ve 
Věstníku historicko-vlastivědného kroužku 
v Žarošicích, z roku 2008. 

Těšanka byla využívána jako významná 
obchodní cesta, společně se stezkou 
Bohuslávkou. Tato stará formanská cesta se 
táhne od Těšan na Brněnsku, přes Chřiby 
k Buchlovu a Starému Městu. V minulosti 
byla značně využívána obyvateli vesnic či 
osad okolo ní. Tato cesta směřuje lesem, po 
hřebeni a jen ojediněle sestupuje k sídlům. 
Ještě v 50. letech minulého století byla tato 
cesta široká prašná silnice lesem, pouze 

v některých úsecích zpevněna kameny. To 
se však změnilo a dnes je pokryta asfaltem 
a je zapsána do sítě cyklostezek.

Cestou po Těšance si můžeme všimnout 
několika červených křížů, které tam byly 
postaveny v 18. a 19. století. Za zmínku 
stojí také skutečnost, že do roku 1950 
v lokalitě zvaná Písečná stávala rozhledna. 
Kousek dál byla umístěna mohyla Jana II. 
z Lichtenštejna. Na trase můžeme narazit 
také na vojenská kasárna. Je také nutné 
zmínit, že na cestě se nacházela hájovna 
U  zlatého jelena. V  únoru 1945 se u  ní 
střetli příslušníci partyzánského oddílu 
Olga s  jagdkomandem. Na tomto místě 
byl vybudován památník. Hájovna byla 
v polovině šedesátých let minulého století 
zbořena. 

Lukáš Gajárek

TĚŠANKA ODDĚLUJE SLOVÁCKO OD HANÉ

VÍTANÍ OBČÁNKŮ

Petr 
Marek

Zuzana
Klinerová

Jonáš 
Valihrach

Marie 
Valihrachová
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PO STOPÁCH LOUPEŽNÍKA MADLAFOUSE
do nějakého příběhu, který by tomu 
vzhledem k bohaté historii naší vesničky 
mohl dát i vzdělávací přesah… Když jsem 
měl tohle všechno připravené, svolal jsem 
k tátovi do hospody fůru lidí, o kterých 
jsem si myslel, že by mohli být dostatečně 
blázniví, aby se se mnou do toho pustili 
a  tento pořád ještě dost hrubý koncept 
jsem jim odprezentoval. Toto byl možná 
nejkritičtější moment, kdy se to mohlo 
zaseknout, pokud by projekt nikoho 
neoslovil. Nicméně podařilo se a  po 
prezentaci vykrystalizoval užší tým cca 
10 odvážlivců, kteří to se mnou pak táhli 
od startu do konce. Hned na začátku mi 
vymluvili původní napoleonské téma 
a  navrhovali využít spíš imaginární 
postavu a příběh, protože nám to dá do 
začátku mnohem víc manévrovacího 
prostoru. A  v  ten moment se zrodil 
Madlafous.

A jak dlouho ses tou myšlenkou vlastně 
zaobíral?
Myšlenka na hru přišla někdy v  červnu 
2016 během venčení psů v lese za Zadními 
loukami a musel jsem na ní začít okamžitě 
pracovat, protože prázdniny klepaly na 
dveře a  věděl jsem, že z  nich budu chtít 
velkou část pro Madlafouse ukrojit. 
Představoval jsem si, že v ideálním případě 
by mohla hra probíhat celý srpen, což se 
nakonec i  podařilo. Zhruba dva týdny 
trvalo, než jsem nápad mohl odprezentovat, 
a  pak jsme se prakticky nezastavili až 
do konce prázdnin. Jednotlivé úkoly se 
připravovaly ještě v srpnu za běhu.

Děti a jistě i jejich rodiče zaznamenali, 
že se letos odehrála již druhá déle 
trvající hra: „Po stopách loupežníka 
Madlafouse“. Cílem  hry bylo 
dopadnout loupežníka Madlafouse, 
který má zálusk na starostu, a tímto 
ochránit svou vesnici. K rozkrytí 
Madlafousovy nekalé činnosti bylo 
potřeba nějakého fištrónu a odvahy. 
Děti (a velmi často i rodiče) řešili spoustu 
různorodých úkolů. Pracovali v terénu 
i u počítače. Záběry Madlafousova 
lesního života, jeho příbytku, motivy 
a plány k jeho činům mohli všichni 
průběžně sledovat  „na vlastní oči“ 
prostřednictvím krátkých spotů 
natočených přímo „na místě činu“. 

Hry se zúčastnilo bezmála 80 dětí. 
I proto byla organizace bezpochyby 
složitá.

Nápad na hru a odvahu k její realizaci 
měl Zdeněk Valihrach. Položila jsem 
mu tedy pár otázek.

„Madlafous“ je rozsáhlý projekt. Letos 
se hra v naší obci objevila podruhé. 
Už napoprvé, než ses do toho pustil 
na ostro, jsi musel tušit, že to nebude 
jenom tak. Kdy a co způsobilo, co 
byl ten impuls, kdy ses rozhodl, že 
to z hlavy pustíš dál, že tomu dáš 
konkrétní obrysy, že do toho půjdeš?
Myslím, že se tam žádný konkrétní 
impuls úplně vypozorovat nedá. Možná 
to bylo spíš hned o  té prvotní mlhavé 
myšlence. Pak už to byl, stejně jako 
u jiných mých projektů, postupný proces, 
který systematicky směřoval k té samotné 
realizaci. Věděl jsem hned na začátku, že 
v nějaké podobě ta hra proběhne, jen jsem 
si ještě nebyl jistý rozsahem a  postupně 
jsem ten celý koncept hry rozvíjel. Hrubě 
jsem si nalajnoval základní mechanismy, 
zjišťoval jsem, jaké mám možnosti, co 
se týče financování, dále hledal vhodné 
téma, protože jsem to chtěl celé obalit 

V čem vlastně je princip hry? O co tady 
jde?
Připravit hru tak, aby se mohla hrát 
dlouhodobě, vyžaduje specifický přístup. 
Není možné na dobrovolnické bázi 
zvládnout, aby děti měly každý den 
zajištěné nějaké organizované aktivity, 
to bychom v  podstatě suplovali tábory. 
Takže jsem musel hru rozdělit na dvě 
části. Ta hlavní část se odehrávala vždy 
o  víkendu, kdy jsme měli připravené 
nějaké venkovní stanoviště s  ohledem 
na to, kde jsme se zrovna v  příběhu 
nacházeli. Například tento rok děti 
Madlafouse vlastně stopovaly, byly mu 
neustále v  patách, a  každý víkend tak 
dorazily na místo, kde loupežník chvíli 
před nimi pobýval. Šlo o různé zajímavé 
lokality v  okolí vesnice. Aby se na toto 
místo dostaly, byla tady druhá část hry, ve 
které musely nejdřív během pracovního 
týdne individuálně pomocí zadaných 
úkolů odhalit různé indicie, které je k 
tomu danému víkendovému stanovišti 
dovedly. Měly tak postaráno o  motivaci 
pracovat na těchto úkolech i bez našeho 
dohledu. K tomu, aby to fungovalo 
v  pracovním týdnu bez nás, posloužil 
docela propracovaný herní web, který jsem 
musel naprogramovat speciálně pro tuto 
hru. Na webu mělo každé dítě svůj účet 
s materiály potřebnými pro hru. Na tento 
web jim byly zadávány průběžné úkoly, 
které byly programem při vyplňování 
automaticky vyhodnocovány. Pokud děti 
měly splněno vše, co se po nich chtělo, 
zobrazila se jim pozice víkendového 

Natáčení příběhových spotů
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loupežníka tak proběhlo za pomoci 
dalších postav, konkrétně starosty Uhřic 
a strážného Matěje. 

Přibliž nám, prosím, co všechno to 
obnášelo. Co všechno „se musí sejít“, 
aby se dílo podařilo?
Ideálně potřebujete dokonalý mix 
několika ingrediencí, které ale nikdy 
nemáte všechny k dispozici v  takové 
formě, jak byste si představovali:

ČAS - To je vždycky ten největší problém 
a neměli jsme ho dostatek ani v prvním 
díle a  ani letos. V  původní hře v  roce 
2016 jsme museli vše stihnout ještě 
o  prázdninách, takže jsme spoustu věcí 
vymýšleli až za běhu. Letos jsme měli už 
lepší představu a  na prázdniny bychom 
byli krásně připravení, jenže přišla 
karanténa a já jsem se rozhodl spustit to 
okamžitě, dokud se děti nudí doma. Přišlo 
mi to jako fajn příspěvek do té všeobecné 
snahy projít si tím divným obdobím co 
nejlépe. Já osobně jsem na přípravě hry 
napočítal skoro 200 hodin a pro každého 
z  toho užšího okruhu organizátorů to 

stanoviště, kde pak postoupily dále 
v  příběhu. Kromě toho se jim 
za splněné úkoly automaticky 
počítaly i  body, za které 
dostávaly už v  průběhu hry 
různé odměny, aby byly ještě 
o  kousek motivovanější každý 
týden poctivě hrát. Někdy jsme 
je pomocí těchto úkolů poslali 
pro materiály do mrtvých schránek, 
jindy jsme je nechali vypěstovat kytku 
nebo něco namalovat, hodně jsme se také 
soustředili na poznávání Uhřic, například 
pokud v  příběhové lince zjistily, že má 
loupežník se svým kumpánem sraz 
u  sklepa, musely se před tím po vesnici 
navigovat pomocí fotek sklepů, až se 
dostaly k tomu pravému. Úkolů byla 
za celý měsíc opravdu spousta. Díky 
hernímu webu jsme měli po celou dobu 
perfektní přehled o  každém účastníkovi 
a mohl jsem jen z Brna na dálku dohlížet, 
jestli všechno probíhá hladce. Během 
týdne, kdy děti i  s  rodiči měly o zábavu 
postaráno a  naše zapojení se smrsklo 
maximálně na kontroly a  doplňování 
mrtvých schránek, měli jsme volné ruce k 
připravování úkolu pro následující týdny. 
Celé to po čtyřech týdnech vyvrcholilo 
léčkou na Madlafouse a jeho dopadením. 
Hra byla tento rok koncipována pro 
období karantény, takže děti nemohly 
loupežníka bohužel tentokrát dopadnout 
osobně. Proto jsme využili předtočené 
spoty, které jim kontakt s  loupežníkem 
zprostředkovaly. Celý příběh byl 
připraven tak, aby se Madlafous nemusel 
s  dětmi vůbec setkat. Loupežník se 
pohyboval na stejných místech jako 
děti, jen v jiný čas. I závěrečné dopadení 

celé znamenalo také minimálně 
nižší desítky promadlafousovaných 
hodin.

OBSÁHLÝ TÝM – Úzký okruh 
organizátorů tvořilo jen 8 lidí, 
dohromady se jich do přípravy 

ale zapojilo zhruba 30. Potřebovali 
jsme tvůrce úkolů, museli jsme mít 

někoho, kdo bude mít čas během 
pracovního týdne obcházet mrtvé 
schránky a  kontrolovat další materiály 
v  terénu, potřebovali jsme obsadit 
víkendová stanoviště, například na 
nočním se nás muselo sejít asi 12, pak 
jsem musel sehnat herce pro jednotlivé 
postavy a  poskládat i  miništáb pro 
natáčení příběhových klipů. Letos byl náš 
tým dokonce mezinárodní, několik úkolů 
pro děti připravila i kamarádka z USA.

FINANCE – Můžete udělat sebelevnější 
hru, do které nacpete především váš 
čas, ale bez určitých výdajů se nikdy 
neobejdete. Chtěli jsme, aby si děti 
odnesly kromě zážitků a vzpomínek i něco 
hmatatelnějšího. Spíše symbolického, 
ale stejně to při více jak osmdesáti  
dětech bude něco stát. Taky potřebujete 
vytisknout materiály, ne všechny úkoly 
se dají kouzlit ze vzduchu. Opět si to 
vynásobte 80x a  postupně se dostanete 
na čísla, která sami prostě nezaplatíte. Ač 
jsem do hry investoval i ze svého, pořád 
většinu nákladů musí nést někdo, pro 
koho má tato hra také určitý význam 
a  má zdroje, které může poskytnout. 
Nerad bych, aby hra dopadla tak, že se 
materiály posypou logy sponzorů a  na 
stanovišti bude na každém stromu v okolí 
viset nějaká plachta. To je cesta, kterou se 
nikdy nevydávám. Naštěstí u Madlafouse 
to od úplného startu nebylo vůbec 
složité, protože obec tomuto projektu od 
začátku věřila a rozhodla se v rozumných 
mantinelech uhradit téměř veškeré 
naše výdaje. Tady nutno podotknout, 
že pomocnou ruku byl připraven podat 
i  minimálně jeden uhřický spolek, za 
což moc děkuji. A abychom mohli úplně 
v  klidu spát a  nemuseli se bát, že nám 
doma zůstanou nějaké neproplacené 
faktury, dali jsme rodičům možnost 
zaslat nám dobrovolný příspěvek, čehož 
spousta z  nich využila a  jim tímto také 
moc a moc děkuji.

NÁPADY – s tímto letos nebyl problém, 
neustále mým směrem proudily nové 

Pro dnešek splněno,  
co tam pro nás máte dál?
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dolítne, že mu děcka dupou po zahrádce! 
Většinou jsme dopředu u lokací požádali 
o souhlas, abychom se tam mohli v klidu 
a  bez nervů pohybovat, ale část úkolů 
jsme pojali lehce punkově, když se nám 
zdálo, že to nemůže nikomu uškodit a ani 
jsme zrovna nevěděli, na koho bychom se 
obrátili. Nakonec se ale žádné drama za 
celou dobu neodehrálo.

Pokud by tedy nějaký negativní ohlas 
i s odstupem času přeci jen byl, poprosím 
o  jeho směřování přímo na mě, rádi se 
z něj poučíme zase do příště! A omlouvám 
se všem, kterých se zvýšený pohyb dětí 
po vesnici a  okolí jakkoliv dotknul, ať 
už dotyčnému vznikla nějaká materiální 
škoda nebo třeba jen psychická :)

Ohlas, který hra zapříčinila nakonec 
překročil hranice obce. Řekneš nám k 
tomu něco víc? 
Je pravda, že nám i z jiných obcí a dalších 
subjektů přistálo v  mailu několik 
poptávek na možnost vytvoření podobné 
hry na klíč, ale museli jsme je všechny 
s díky odmítnout. Madlafous byl časově 
velmi náročný a  dost vyčerpávající 
projekt, nedokážu si představit, že 
bychom obratem na prázdniny byli 
schopní připravit další, ani kdyby to bylo 
spojené s  nějakou finanční odměnou. 
Budeme teď zase nějakou dobu sbírat síly, 
než se pustíme do dalších nápadů.

Vím, že se Ti v hlavě rodí plán na další 
hru. V žádném případě, ani přibližně, 
po Tobě nechci vědět termín. Vím, že 
těch příznivých okolností se musí sejít 
mnoho, ale poprosila bych Tě, abys 
aspoň naznačil téma.
Chtěl jsem si původně vypůjčit hlášku 
z  Cimrmanů: „My nesmíme ani 
naznačovat!“ Nápady si snažíme chránit 
až do jejich realizace, jednak kvůli 
zachování prvku překvapení, jednak 
aby byla menší šance, že nám ho někdo 
nakonec uloupí (třeba Madlafous)… Ale 
udělám výjimku a alespoň tedy tentokrát 
naznačím. Láká nás téma druhé světové 
války. Vidíme v  něm velký potenciál, 
obzvlášť ve spojení s  historií naší obce. 
Nicméně jeden z prvků, který se mi zdál 
jako velmi překvapující a který jsem chtěl 
využít, se nedávno v  éteru už částečně 
objevil, a  tím pádem bych raději přišel 
s  nějakým novým nápadem, tak snad 
to nebude znamenat i  přesun k jinému 
tématu. C dlouhodobém horizontu u nás 

úkoly a  návrhy na zlepšení různých 
aspektů hry. Ke konci nám sice pomalu 
docházel dech a  už jsme nechrlili 
úkoly s  takovou kadencí, ale to bylo 
zapříčiněno spíše časovými možnostmi, 
než nedostatkem kreativity.

DOBRÉ POČASÍ – Pokud by nám 
každý víkend pršelo, mohli bychom se jít 
klouzat, a  to možná doslova. Tento rok 
nám to ale vyšlo relativně dobře.

SPECIÁLNÍ DOVEDNOSTI – Mám 
štěstí, že je v mém okolí dost kreativních 
lidí, kteří dokázali chrlit krásné úkoly, 
vyrábět dětem originální ceny, jsme 
schopní natočit a  sestříhat příběhové 
spoty ve velmi koukatelné kvalitě, 
můžeme si sami nakódit herní web… 
Bez těchto našich možností by se hra 
neúměrně prodražila a byla tak prakticky 
nerealizovatelná, jednoduše by to totiž 
nikdo nedokázal zaplatit. 

Na schůzce, která proběhla při 
ukončení „Madlafouse“, jsi zmínil 
něco, co mě potěšilo. Řekl jsi, že ať jste 
požádali o pomoc kohokoliv, nikdo 
neodmítl… 
Nejen, že nikdo neodmítl. Zájmové 
spolky z  Uhřic i  jednotlivci nabízeli 
pomoc s čímkoliv prakticky neustále sami 
od sebe. Jen se mi potvrdilo, že pokud se 
dělá něco smysluplného, okolí to vidí 
a člověk pak nemusí pořád někde žadonit 
o pomoc. O to víc jsme se mohli soustředit 
na to důležité. Když bylo potřeba dodat 
nějaký materiál nebo si třeba zarezervovat 
určitý prostor ve vesnici na víkend, 
stačilo zvednout telefon a  měli jsme vše 
hned k dispozici. V tomto ohledu jsem na 
Uhřice náležitě hrdý!

Dětem se hra líbila, rodičům se 
hra líbila, pozitivní ohlasy byly. 
Zaznamenal jsi i nějaký negativní?
Ne, žádný negativní jsem nezaznamenal, 
možná ale tento typ ohlasů slíznuli 
ostatní organizátoři a  báli se mi pak 
takový feedback předat :) Ne, vážně, já si 
opravdu myslím, že zkritizovat někoho, 
kdo evidentně tráví taková kvanta času 
ve prospěch dětí ve vesnici, prostě není 
jednoduché ani pro extrémního prudiče 
z  povolání. Rodiče nás maximálně 
občas upozornily na nějakou chybku 
v  úkolech, ale to je naopak opět velmi 
žádoucí zpětná vazba. Já osobně jsem se 
ale celou dobu obával, kdy na nás někdo 

není totiž nic jisté a lehce se nadchneme 
ze dne na den pro něco nového. Příští léto 
se ale s žádnou hrou určitě počítat nedá, 
ten zápřah je opravdu enormní a  velice 
rádi si někdy uděláme čas i na sebe.

Chtěl bys Ty něco říct, něco co je pro 
Tebe důležité sdělit, a já se nezeptala?
No to teda rozhodně chci! Já chci totiž 
opravdu hrozně moc poděkovat všem, 
kteří do toho se mnou šli. Speciálně 
těm, kteří si prošli úplně celou přípravou 
a  realizací tohoto úžasného projektu. 
A ještě speciálněji těm původním, kteří to 
byli ochotní podstoupit i  letos podruhé, 
protože už dobře věděli, kolik práce 
s  tím reálně je. Mají můj obdiv, strávili 
na tom tolik volného času a ještě museli 
na Skypeu koukat na můj kyselej ksicht, 
když mi nepřišly nové nápady dostatečně 
super a nebo když se nedařilo vše podle 
plánu. A  nebo když nový plán prostě 
vůbec nebyl a chvíli jsme nevěděli, jak dál. 
Ale jsem si jistý, že až si na mě v duchu 
zanadávali a  přešla je únava z  celého 
Madlafouse, na konci měli hrozně dobrý 
pocit, že se podíleli na této skvělé hře. 
Moc vám všem děkuji a neskutečně si vaší 
práce vážím! A já osobně ten dobrý pocit 
z celého Madláče mám.

Závěrem mi nezbývá než autorovi 
poděkovat a projevit radost nad tím, že 
se takové věci v naší obci dějí.

Alena Gálíčková

Nadšená Anička s nalezenou mapou
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Anna 
Šmerdová

Dne 3. srpna 2020 se dožila vzácného 
a obdivuhodného životního jubilea  
paní Anna Šmerdová.

Bohužel,těsně před uzávěrkou tohoto čísla, nás 
zastihla smutná zpráva, že paní Anna Šmerdová 
zemřela. Rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast.   

PANÍ ANNA ŠMERDOVÁ OSLAVILA STÉ NAROZENINY!

V pondělí 3. 8. 2020 jsem měl tu čest 
zúčastnit se oslavy stých narozenin 
paní  Anny Šmerdové. Podobné události 
nejsou v  naší obci běžné, a  proto mám 
velkou radost, že mě tak milá společenská 
povinnost potkala. 

Stáří není nic jednoduchého pro člověka 
samotného či pro lidi bezprostředně okolo. 
A tak mi při této příležitosti  nezbývá 
než jen s  pokorou a  obdivem vyjádřit 
poděkování všem, kteří mají se stářím co 
do činění a vyjádřit naději na důstojné stáří 
všem občanům. 

Paní Šmerdová vyzařovala obdivuhodnou 
vitalitu, vzhledem k tak požehnanému 
věku. Ale ani ona se neobešla bez péče svých 
blízkých.

Přál bych si, aby podobný model fungoval 
všude. Nikdo z nás není dokonalý, každý 
máme chyby, ale je správné se o své rodiče 
postarat, je správné v  podobném duchu 
vychovávat děti, i když to není vždy 
jednoduché.

Vzdávám hold všem, kteří to dokáží.

Dne 10. srpna jsem byl seznámen 
se smutnou zprávou. Celé rodině 
tímto vyjadřuji  upřímnou soustrast.  

Petr Tihelka
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SK UHŘICE PO KONCI “DIVNÉ” SEZONY

Zdravím všechny příznivce 
uhřického fotbalu a  rád 
bych Vám ve stručnosti 
zrekapituloval jarní klubové 
období a  zároveň sdělil 

několik informací k blížícímu se novému 
soutěžnímu ročníku 2020/2021. Jak asi 
všichni víte, tak jarní část sezony 2019/2020 
byla zrušena v  důsledku koronavirové 
pandemie pro všechny soutěže (mimo I. 
a  II. ligu) s  rozhodnutím, že se neaplikují 
principy postupů a sestupů (až na výjimky, 
pokud by se např. některý z klubů do nové 
sezony nepřihlásil, apod.).

Ačkoliv nám byla po dlouhou dobu 
zakázána také jakákoliv jiná sportovní 
činnost, zejména tréninková, nezaháleli 
jsme a pustili jsme se do úklidu, rekonstrukcí 
a oprav sportovních zařízení a celého areálu. 
Nejdříve bylo nutné provést drobné opravy 
po zimním vloupání do kabin. Následně 
jsme začali s  kompletním úklidem 
venkovních ploch (vč. sběru odpadu v lese 
kolem hřiště) a kabin, dále byl dovybaven 
bufet a technická místnost, kde byl rovněž 
proveden generální úklid. Všechny tyto 
prostory to již potřebovaly jako sůl. 
Pokračovali jsme rekonstrukcí střídaček, 
jelikož ty byly již v  nevyhovujícím stavu. 
Konkrétně jsme provedli jejich demontáž 
a  odstrojení, nové nátěry a  kompletní 
výměnu zastřešení a  bočnic. Dále bylo 
nutné v prostoru střídaček rozebrat stávající 
starou dlažbu, provést výkopy, položit nové 
obruby a  dlažbu. Zároveň s  tímto jsme 
předláždili také hlavní vchod na hřiště, kde 
byly značné propady a  nerovnosti. Došlo 
také k zařezání větví borovic zasahujících do 
prostoru střídaček. Následovala demolice 
stávající opěrné zídky v  prostoru za 
bufetem, která již nesloužila svému účelu, 
jelikož byla seskládána tzv. „na sucho“ ze 
starých tvárnic a betonových sloupků a byla 
pouze v  části, nikoliv po celé délce, kde 
dochází k sesuvu svahu. Proto bylo nutné 
tuto zídku odstranit a pustit se do výstavby 
nové, která by uzavřela celý svah od rohu 
hřiště až po bufet. Vykopali a zabetonovali 
jsme tedy nový základový pás a  vystavěli 
novou opěrnou zeď ze ztraceného bednění 
s  ocelovou výztuží. Ještě jsme dlužni ji 
zakončit nějakými stříškami, což v  brzké 
době učiníme. Prozatím v  poslední 
řadě jsme se také pustili do kompletní 
rekonstrukce chodníku právě podél této 
opěrné zdi a bufetu, který byl již ve velmi 

špatném stavu (ostatně jako celý přístupový 
chodník kolem hřiště ze starých betonových 
dlaždic 50x50x10 použitých z vjezdů starých 
obecních chodníků). Zde máme již z  větší 
části odstraněny stávající dlažby, provedeny 
zemní práce a  položeny nové podkladní 
vrstvy. Nyní bude následovat pokládka 
obrub a dlažby a dokončení zbývající části. 
Postupně v  tomto a  příštím roce bychom 
chtěli také opravit chodník podél záchytné 
sítě a za spodní brankou.

Všechny výše uvedené práce jsme realizovali 
vlastními silami a  z vlastních prostředků, 
kdy nám byl velmi nápomocen Tomáš 
Luskač se svojí firmou a  technikou. Tímto 
proto chci všem kolegům z výboru, hráčům 
a  Tomášovi zvlášť moc poděkovat za jejich 
čas a ochotu. Zároveň také našemu správci 
Valentinu Valihrachovi, který se neúnavně 
stará o  hřiště a  celý okolní areál. Udržovat 
totiž nejen hřiště, ale zejména veškeré okolní 
plochy posečené a uklizené je práce téměř na 
celý úvazek (a hlavně „neocenitelná“). Dále 
musím poděkovat své manželce Romaně za 
kompletní generální úklid všech vnitřních 
prostor kabin, skladů a bufetu a  také všem 
ostatním děvčatům za pomoc při ostatních 
pracích. Někteří z  nás jsme tam strávili 
opravdu většinu svého volného času (a ještě 
asi strávíme). Ještě jednou díky Vám všem.

Mimo všechny výše uvedené stavební 
a  ostatní práce jsme dne 23. 05. 2020 
provedli tradiční sběr kovošrotu, a  protože 
lidé v  této době měli dostatek času na 
úklidové práce, tak se tato akce vydařila.

V poslední řadě pak byla výměna ohřívače 
vody v kabinách mužů, kde starý dosloužil 
a  bylo nutné nainstalovat nový. Tyto práce 
jsme však již rádi přenechali odborníkům. 
Ještě musíme dokončit nový odtah spalin, 
než se nám rozjede nová sezona, protože 
stávající má jiné výškové parametry.

Teď již však ke sportovnímu konání našeho 
klubu a  našich družstev. Podle úvodu 
tohoto článku je tedy zřejmé, že družstvo 
dospělých bude i  v  příštím roce hrát I.B 
tř. Jihomoravského krajského fotbalového 
svazu. Započne tak již svůj 5. ročník 
v  této krajské soutěži. Jen pro informaci 
po podzimní části uplynulého soutěžního 
ročníku jsme se umístili na 11. místě. S kým 
budeme měřit své síly v příští sezoně, bude 
jasné po losovacím aktivu JmKFS, který se 

uskuteční 21. 07. 2020 v Brně. Tam budou 
rozděleny jednotlivé kluby do skupin A, B, 
C. My jsme dosud hráli vždy skupinu C. To 
jen pro informaci, protože se běžně stává, že 
kluby na pomezí okresů jsou občas přesunuty 
do jiné skupiny. Jinak muži začali v souladu 
s postupným uvolňováním vládních opatření 
trénovat 1x týdně přiblížně od konce května 
do druhé poloviny června. V tomto období 
byla sehrána také 3 přípravná utkání (29. 
května v  Němčanech s  výsledkem 3:4, 
branky: R. Šnejdar 2x, D. Zouhar 1x 
a  R. Pěnčík 1x; 7. června s  Dambořicemi 
s  výsledkem 2:0, branky: R. Pěnčík 1x 
a  T. Zeman 1x; 19. června s  Heršpicemi 
s výsledkem 7:2, branky: R. Pěnčík 2x, D. 
Hroudný 1x, L. Hořava 1x, T. Galia 1x, P. 
Pěnčík 1x a A. Spálovský 1x).

Zahájení nové soutěže je plánováno na 
termín 8. a 9. srpna 2020 a  je podmíněno 
bezproblémovou zdravotně-bezpečnostní 
situací. Náš klub je zároveň přihlášen do 
Poháru JmKFS, kdy je jeho předkolo 
plánováno na středu 29. 07. 2020 a 1. kolo 
na neděli 02. 08. 2020. Dne 10. července 
byla zahájena příprava na nový soutěžní 
ročník. Kádr do nové sezony by měl být 
v podstatě stejný. Usilujeme však o 1-2 hráče 
na doplnění vč. brankáře. Uvidíme, co se 
nám podaří… nebudeme předbíhat.

Nyní již k mládeži. Konkrétně k žákům. 
Stejně jako muži, také žáci neodehráli v jarní 
části sezony ani jeden zápas. Po podzimní části 
se naši starší žáci umístili v soutěži okresního 
přeboru sk. a  na pěkném 5. místě. Žáci 
v jarní části trénovali až v měsíci červnu, a to 
1x týdně. Odehráli 1 přípravné utkání (dne 
7. června proti Slavkovu u Brna s výsledkem 
8:0, branky: O. Vrána 1x, D. Doležal 2x, O. 
Mokrý 2x, A. Veselý 2x a M. Trčka 1x). Dále 
sehráli 2 pohárové turnaje. Dne 28. června 
v Dambořicích, kde se umístili na 2. místě 
a kdy vyhráli proti družstvu Těmice/Žeravice 
4:0, branky: A. Hrubý 3x a  P. Helísek 1x 
a  prohráli ve finále proti Žarošicím 0:6. 
Dne 4. července sehráli na domácí půdě 
regionální turnaj, kdy se umístili na 3. místě 
a kdy prohráli s Dambořicemi 4:5, branky: 
A. Veselý 2x, O. Mokrý 1x a O. Vrána 1x 
a  prohráli s  Žarošicemi 1:2, branka: F. 
Luskač 1x. Tímto turnajem naši starší žáci 
ukončili uplynulou sezonu a  po turnaji si 
užili spolu se svými rodiči i  přenocováním 
na hřišti dodělanou s bohatým programem, 
grilováním, ohňostrojem, noční stezkou 
i rozloučením pro příští sezonu. O program 
se postarali především rodiče a trenéři hráčů, 
za což jim patří velké poděkování. Podle 
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odezvy všech to bylo super!!! Děkujeme 
Vám! Trenérům Honzovi Trčkovi a  Karlu 
Kučerovi obzvláště děkujeme za jejich práci 
u žáků, moc si toho vážíme!

Po schůzce Komise mládeže OFS Hodonín, 
která se konala dne 25. 05. 2020, kde byl 
na základě nařízení Krajského fotbalového 
svazu představen nový systém soutěží 
mládeže, bylo však zřejmé, že existence 
našich žáků v  příští sezoně je velmi 
nepravděpodobná. Varianty pro příští 
sezonu jsou pro starší žáky 10+1 na celé 
hřiště a  pro mladší žáky 8+1 od velkého 
vápna po velké vápno.

To představuje ideálně cca 14-15 hráčů pro 
starší a  12-13 hráčů pro mladší žáky, aby 
bylo možné celou sezonu bez problémů 
odehrát. I  kdyby to bylo o  1-2 hráče 
méně, tak se k těmto číslům, bohužel, 
vůbec nepřibližujeme. Uplynulou sezonu 
jsme odehráli v  počtu cca 11-12 hráčů 
a  byl to mix hráčů patřících do kategorie 
starší žáků, mladších žáků, dokonce starší 
přípravky. I  kdyby se nyní všichni hráči, 
kteří absolvovali poslední přátelská utkání 
a  pohárové turnaje, rozhodli pokračovat, 
tak situace je taková, že do starších žáků 
máme ročníkově 5 hráčů, do mladších žáků 
6 hráčů a do dorostu pak 3 hráče. O dorostu 
není třeba v  tuto chvíli diskutovat, hráči, 
kteří mají dorostenecký věk a  mají zájem 
ve fotbale pokračovat, musí přejít do 
dorosteneckého družstva.

Takže i  kdybychom chtěli spojením 
ročníků dát dohromady starší žáky, na 
které potřebujeme bezpodmínečně min. 
13 hráčů, tak jsme na čísle 11. Z toho zde 
máme jednoho hráče, který již nejeví zájem 
pokračovat, bez ohledu na to, že zde již 
nebydlí, a  dále zde máme 2 holky, které 
jaksi už také moc nechtěly pokračovat, 
ale zde není na místě se jim divit a  chtít 
po nich, aby i  nadále naháněly ve svém 
věku kluky po hřišti, spíše je třeba jim zde 
pěkně poděkovat, že zde tak dlouho držely 
žákovský oddíl svými poctivými výkony 
na solidní úrovni. Každopádně se tak 
pohybujeme na čísle cca 8-10, z toho tam 
máme hráče tzv. nepravidelné, kteří hráli 
nahodile.

U mladších žáků není třeba dávat jakékoliv 
počty dohromady, hráči prostě nejsou. 
Proto bylo rozhodnutí pro příští sezonu 
zřejmé. Žáky do nového soutěžního 
ročníku nepřihlásíme, nemůžeme. Na 
základě těchto skutečností jsme uspořádali 

schůzku s rodiči, kde jsme je s celou situací 
a návrhy na její řešení seznámili.

Seznámili jsme je s tím, že jako klub chceme 
spolupracovat se sousedními Dambořicemi, 
kde jsme se dohodli. V Dambořicích máme 
(troufám si tvrdit) výborné vztahy a  z 
minulosti tak navazujeme na dohodnutou 
kooperaci v  oblasti dorostu. Samozřejmě 
nemůžeme nikomu nic přikazovat či někoho 
nutit, jen říkám, že preferujeme spolupráci 
tímto směrem, a proto doporučujeme a jsme 
rádi, když jdou hráči do tohoto klubu. 
S ohledem na velikost naší obce (a problémy 
mají mnohem větší obce či dokonce 
městečka) je to nevyhnutelné a  již nyní je 
téměř pozdě. Spousta klubů, min. těch, kteří 
májí zájem na pokračování fotbalu v  obci, 
tato spojení již provozuje, a  proto může 
být pak obtížné najít v  rozumném dosahu 
partnera, který by měl zájem spolupracovat. 
Nerad bych zabíhal do podrobností. 
Komukoliv a  kdykoliv jsem ochoten sdělit 
případné další informace a detaily.

V poslední řadě nesmím opomenout naši 
mladší přípravku, ani ona nesehrála v  jarní 
soutěžní části žádné mistrovské utkání. 
Po podzimu 2019 se umístila v  okresní 
soutěži sk. a  na 8. místě. V  jarní části 
začala s  tréninkovým procesem na začátku 
června a  trénuje zatím 1x týdně. Dne 28. 
června sehrála jediné přípravné utkání 
v  Hovoranech, kde prohrála 9:5 a  kdy se 
o branky našeho týmu postarali: J. Kovanda 
2x, Š. Dvorský 1x, J. Bělohoubek 1x a  K. 
Hrabcová 1x.

Co se týče družstva mladší přípravky, tak 
zde je na místě sdělit, že v  pozici trenéra 
a  parťáka skončil Lukáš Poláček. Proto 
i  jemu musím moc a  moc poděkovat, 
jelikož to byl právě on, který se mnou 
přípravku v  Uhřicích dával někdy před 5 
lety dohromady. Obětoval tomu hodně času, 
a tak věřím, že naše společná rozlučka, stejně 
jako nějaká pozdní dodělaná, kterou jsme 
dosud s  mladší přípravkou nestihli, teprve 
proběhne a budeme se moci pěkně rozloučit.

Na druhou stranu jsem moc rád, že se i nadále 
najde někdo, kdo je ochoten pomoci, proto 
je teď u  mladší přípravky novým trenérem 
Ondřej Dvorský.

Každopádně bez ohledu na tyto změny 
bude mladší přípravka i  v  příští sezoně 
pokračovat. Navíc bychom chtěli do nového 
ročníku přihlásit rovněž starší přípravku. 

Zde bychom však ještě potřebovali nějaké 
2-3 hráče na doplnění, proto i touto cestou 
oslovuji kluky a  holky, zejména pak jejich 
rodiče, že bychom rádi uvítali všechny, kdo 
mají zájem se v partě dětí sportovně zabavit 
a  užít si trochu fotbalových zkušeností, 
i  když následně zjistí, že je to třeba nebaví 
a někdy v budoucnu skončí.

Za starší přípravku mohou hrát ročníky 
2010 a 2011. Tímto však neapeluji jen na 
tyto ročníky, ale úplně na všechny, především 
na ty nejmenší, aby si došli zkusit zakopat do 
„meruny“, vždyť v  těchto kategoriích je to 
hlavně o zábavě.

Závěrem je třeba ještě zmínit, že se nově 
budeme snažit být všem našim mládežníkům 
ve všech kategoriích (ať už budou hrát 
kdekoliv) nápomocní, chceme je pravidelně 
v  jednotlivých kategoriích vybavovat 
sportovními potřebami a  přispívat na 
případnou dopravu mimo obec (rodiče již 
ví a  podrobnosti ještě doladíme). Chceme 
alespoň takto podpořit náš zájem o  Vás, 
naše budoucí fotbalisty. A obecně se budeme 
snažit zlepšit symbiózu mezi fotbalem 
a dětmi a rodiči v naší obci.

A úplným závěrem chci ještě informovat, 
že se v  jarním období podařilo v  blízkosti 
našeho hřiště díky obci Uhřice realizovat 
vrtanou studnu, takže již nemusíme tolik 
trápit náš rozpočet platbami za vodné 
a  můžeme si pomoci tímto vrtem. V  naší 
režii je teď nyní vybavení čerpací technikou 
a  samotné napojení na stávající zásobník 
vody. Ale předpokládám, že o  této akci 
se zmíní ve zpravodaji sám starosta obce. 
V  každém případě i  zde patří obci velké 
poděkování! I  touto akcí jsme se výrazně 
přiblížili standardním podmínkám pro 
provoz sportovních areálů (automatické 
závlahy), které panují v  drtivé většině 
fotbalových hřišť nejen v okolí.

Tentokráte to možná byla „děkovačka“ jako 
na Oscarech, avšak doba je taková, že těch, 
kterým můžeme děkovat spíše ubývá… 
zaplať Pán Bůh, že se ale pořád najdou tací, 
kteří si naše upřímné poděkování zaslouží.

Josef Mokrý 
předseda SK  Uhřice
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MLADÍ HASIČI - PŘÍPRAVKA 
Naše místní organizace 
hasičů myslí na 
budoucnost, a  proto 
organizuje pro naše 
nejmenší děti přípravku, 

aby si tak vychovala své budoucí nástupce. 
Možná některé děti časem zjistí, že se chtějí 
věnovat něčemu jinému a  spolek opustí, 
ale vědomosti, které v  přípravce nabyly, 
jim budou k užitku po celý život. Vedoucí 
mládeže Lenka Večeřová se soustředí 
především na to, aby děti využívaly sílu 
týmové spolupráce, navzájem si uměly 
pomoci, mohly se na sebe spolehnout, 
nebyly si lhostejné a  panovala mezi nimi 
důvěra. 

V zimním období, kdy počasí nepřeje 
aktivitám venku, si děti v prostoru hasičské 
zbrojnice osvojují všechny potřebné 
informace spojené s  „útokem vodou“, což 
je takový základ pro ty nejmenší. Musí 
umět poznat a  pojmenovat: proudnici, 

hadice, koš, savici, mašinu a  učí se vázat 
i uzly (tesařský, lodní, zkracovačku, plochou 
spojku...). Děti si zvládají osvojovat 
i  topografické značky, díky kterým se učí 
orientaci a značení na mapě. 

V přípravce se děti nesoustředí pouze na 
požární bezpečnost, hašení a  vše s  tím 
spojené, ale učí se komplexně o bezpečnosti 
a  osvojují si správné vzorce chování 
v  krizových situacích. Konkrétně jsou to 
témata: výstrahy a varovaní, tísňová volání, 
první pomoc, úrazy, nebezpečí, kriminalita, 
požáry, mimořádné události, rizika dopravy 
a cestování, pomoc v krizi. Všechna témata 
probírají pomocí výukových interaktivních 
programů, které si mohou po získání 
vědomostí ověřit prostřednictvím testu. 
Rozvíjí přitom krátkodobou i dlouhodobou 
paměť, postřeh, rychlost, úsudek, 
rozhodnost a  týmovou spolupráci (některé 
vzdělávací hry se hrají v  týmech). Jsou tak 
vtaženi do děje pomocí hraní a simulačních 

aktivit.  Při procvičování vědomostí také 
využívají pracovních listů preventivně - 
výchovné činnosti na úseku požární ochrany 
a  ochrany obyvatelstva. Pracovní listy jsou 
připraveny tak, aby se děti hravou formou 
seznámily s  tématy požární ochrany. Do 
naší obrázkové přílohy jsme pro Vás několik 
takových pracovních listů vložili, abyste si 
s dětmi zopakovali své vědomosti. 

Největším zážitkem v  přípravce byl pro 
děti „útok vodou“, který si vyzkoušely 
v prostorách uhřického aquaparku. 

Na začátku prázdnin pak absolvovaly děti 
z  přípravky výlet na Jalový dvůr. Protože 
jsou na hasičský tábor ještě malé, připravili 
pro ně vedoucí úkolovou hru. Úkoly děti 
plnily v  okolí Jalového dvora a  zúročily 
v nich všechny znalosti, které si do té doby 
v  hasičské přípravce osvojily. Přípravka 
hasičů bude probíhat i  v době prázdnin až 
do 6. srpna, a to každý čtvrtek od 18 hodin. 

Marie Štěrbová

Starší žáci
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VELIKONOČNÍ „VRKÁNÍ“ NA DÁLKU v UHŘICKÉ DOLINĚ
domluvili na pravidlech soutěže. Úkolem 
bylo poslat fotografii, video této tradice 
na facebook obce, či na Instagram, na 
e-mail či do schránky OÚ. Na každého 
přispěvatele a  koledníka poté čekala 
sladká odměna. V úterý po Velikonocích 
byli vylosováni tři koledníci, kteří získali 
hodnotnou cenu. Co se týká zajímavostí, 
tak mě osobně překvapilo nasazení všech 
koledníků. Asi pár minut po osmnácté 
hodině ve čtvrtečním podvečeru přišlo 
hned dvacet fotografií a  videí. Zaujal 

K tradičním velikonočním zvykům v době 
od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty patří 
chození mládeže s dřevěnými klapačkami 
či vrkačkami. V  době nouzového stavu, 
kdy bylo zakázáno srocování obyvatel na 
jednom místě, bylo potřeba k této tradici 
přistoupit trochu jinak, kreativněji. 
Zvítězil návrh uspořádat „vrkání“ na 
dálku. Nápadů, jak zrealizovat tuto 
akci, bylo mnoho. Nejdůležitější však 
ovšem bylo najít způsob, jak motivovat 
koledníky. S  vedením obce jsme se 

mě také způsob, jaký koledníci zvolili. 
„Tato soutěž se mi velmi líbila. Přesto 
pevně věřím, že tradici velikonočního 
vrkání budeme moci zrealizovat příští 
rok, již tak jak jsme zvyklí“, uvedla 
jedna ze spoluorganizátorek Eva Veselá. 
V  neposlední řadě bych touto cestou 
chtěl poděkovat Antonínu Vrbovi, že 
o  tuto akci projevil zájem a  informoval 
tak čtenáře týdeníku Nové Slovácko. 

Lukáš Gajárek

BUDEME POTŘEBOVAT NÁSLEDUJÍCÍ 
INGREDIENCE:

uvařené brambory 6 - 8 kusů
1 pórek
1 svazek ředkviček
vařené vejce 3 kusy
jarní cibulku - podle chuti
cottage sýr - 1 balení
zakysaná smetana - 1 balení, 
sůl a pepř podle chuti

Na závěr dochutíme. Podáváme jako přílohu  
k masu - spíše kuřecímu. Přejeme dobrou chuť!

Marie Štěrbová

Milí čtenáři, 
v letních měsících je třeba se někdy pořádně osvěžit. Redakce zpravodaje 
Vám doporučuje lehký cottage salát, který Vás zaručeně osvěží. 
Postup: uvařené brambory protlačíme přes kovové sítko do mísy. 
Přidáme nakrájený pórek, ředkvičky, vajíčka a  nadrobno nakrájenou 
jarní cibulku. Promícháme a přídáme cottage sýr a zakysanou smetanu.

LEHKÝ COTTAGE SALÁT


