
chodníku a dokončení autobusové zastávky na 
Silničné. Věřím, že se tyto akce podaří v nejbližší 
době také realizovat, a to ke spokojenosti všech. 

Rád bych také upřímně poděkoval všem našim 
občanům, kterým nebylo lhostejné poničení obcí 
na jižní Moravě červnovým tornádem a podíleli 
se na odstraňování škod této živelné pohromy, a 
to jak fyzicky, materiálně či finančně. Také naše 
zastupitelstvo obce schválilo pro pět zasažených 
obcí finanční příspěvek ve výši 250.000,- Kč 
(pro každou obec 50.000,- Kč). Tyto příspěvky 
byly zaslány na jejich transparentní účty. 

Na závěr bych Vám chtěl popřát příjemně 
prožité podzimní dny a doufám, že spolu s Vaší 
podporou se nám bude dařit naši obec rozvíjet 
i nadále.

 
Petr Tihelka 

starosta
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SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané, 
přešla doba prázdnin a letních dovolených a já 
bych Vás rád informoval o aktuálním dění v obci.   
 
Jako první bych zmínil zavedení páté třídy v 
základní škole, kde se konečně podařilo zcelit celý 
první stupeň. Můžeme tedy říci, že v  novodobé 
porevoluční historii naší školy máme v  letošním 
školním roce poprvé žáky páté třídy. Co se týče 
výuky, jsou na odbornost kladeny stále vyšší nároky, 
a proto byla během prázdnin ve škole vytvořena nová 
počítačová učebna. V rámci těchto kroků přestaveb 
interiéru došlo i ke kompletnímu vymalování 
školy a položení nových dlažeb na chodbách. 
Doufejme tedy, že se žákům i zaměstnancům bude  
v rekonstruovaném a vylepšeném prostředí školy 
líbit a výuka pro ně bude radostí. 

Další akcí, která stojí za komentář, je stavba 
chodníku na Silničnou, která právě začíná. 
Jedná se o zhotovení chodníku nad kanalizací, 
která byla dokončena na jaře letošního roku a 
veřejného osvětlení kolem tohoto chodníku. 
Zároveň bych rád předem zodpověděl otázku, 
která asi každého napadla a to, že stavba 
chodníku mohla být zahájena hned po 
dokončení kanalizace. Bohužel se čekalo na 
přiznání dotačního titulu ze SFDI (Státního 
fondu dopravní infrastruktury), který nám ale 
nevyšel. Vědět tuto skutečnost dříve, mohla 
by být stavba již dokončena. Termín počátku 
stavby musel korespondovat s termínem 
přiznání dotace. Stavba by měla být    do 
konce listopadu dokončena, a to i bez dotace. 
Souběžně s touto etapou připravujeme další dvě 
etapy, a to propojení chodníku od bytovky ve 
Starých horách s  touto nově budovanou částí 

OBEC UHŘICE
ZPRAVODAJ
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14 2Konečně normálně  
na hřišti a na fotbale!

Bytový dům  
Uhřice

Sportovní klub informuje o utkáních, 
ale také o jiných kulturních akcích.

Obec má v plánu provést výstavbu 
nájemních bytů. Nájemní bydlení bude 
postaveno v místní části Chaloupky.

Hasiči pomáhali s odčerpáním vody 
ze zatopených sklepů v Dolních 
Bojanovicích. Zasahovali také 
v Mikulčicích a v Hruškách. 

strana strana

V základní škole je kompletní první stupeňHasiči při pomoci v Hruškách na Břeclavsku

Další dva velké zásahy 
uhřických hasičů. 11

strana
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BYTOVÝ DŮM UHŘICE, SOCIÁLNÍ BYDLENÍ
Vážení spoluobčané,
obec má v plánu provést výstavbu 
nájemních sociálních bytů. Nájemní 
bydlení bude postaveno na bývalém č.p. 
126, v místní části Chaloupky. V současné 
době je podána u stavebního úřadu  žádost 
na vydání demoličního povolení na 
zbourání stávajícího domu. V souběhu je 
projektována architektonická studie na 
výstavbu nájemního bydlení. Na snímcích 
máte možnost si prohlédnout plánovaný 
vzhled nové výstavby.

Záměrem je postavit 5 bytů o různých 
velikostech. 

BYT A - 3+KK  
podlahová plocha = 77,29 m²

BYT B - 3+KK 
podlahová plocha = 77,42 m²

BYT C - 2+KK 
podlahová plocha = 54,41 m²

BYT D - 1+KK 
podlahová plocha = 31,62 m²

BYT E - 1+KK 
podlahová plocha = 35,51 m²

SPOLEČNÉ PROSTORY - 33,73m²

Jednotlivé byty se budou nacházet v 
přízemí a prvním poschodí. Ze zadní části, 
za místní vodotečí je navrhováno parkoviště 
pro nájemníky. Celá plánovaná výstavba je 
projektována tak, aby obec mohla požádat 
o dotaci na tento investiční záměr.

Doufejme, že se nám navrhované 
řešení podaří uskutečnit. Podmínky 
následného pronájmu nejsou zatím 
stanoveny. Upřednostněno bude, aby 
byty sloužily občanům obce Uhřice 

Michal Malík  
místostarosta obce
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PAMÁTKY OBCE UHŘICKÉ
Představenstvo Obecní od roku 1800 
a púsobení jeho do 1849

Toho času Obec měla velmi malé příjmy, tak 
asi od 30. do 50. Zl. Stříbra ročně, ale také 
málo výdajú. 1800 na začátku 19.ho století

I. Pudmistr Bartoš Hudec.  
Hovadík rychtářem

II. Pudmistr Martin Tesař.  
Šmudla Ignác rychtářem

III. Pudmistr Bílek

IV. 1809 Pudmistr Střeštik Ignác,  
Ott František rychtářem

Za Střeštika koupená byla chaloupka pro 
školu v roku 1821. V Šibrově číslo druhý 
a Ignác Střeštík psáti neuměl a přece byl  
i ve francouzkou válku pudmistrem

V. 1822 pudmistr Mazél Ciril  
a Mráz Antonin rychtář

VI. 1823 pudmistr Klečka Ignác  
a Hudec Fabián rychtář

Za Klečky se vystavila nová škola  
na prostřed dědiny při potoku

VII. 1831 pudmistr Hudec Fabián,  
a Klečka Ignác rychtář

VIII.  1833 pudmistr Valichrach Matouš, 
a Adamec Martin rychtář

IX.  1836 pudmistr Poláček Silvéstr,  
a Valihrach Matouš

X.  1839 pudmistr Šémora František 
a Valihrach rychtář

Žijící poměry lidové do roku 1850. byli živější, 
a veselejší.

Pudmistři, a rychtáři nebili vázaní pod zákonem, 
byli jen zvolení od susedú, na neurčitou dobu, 
a když se sousedům buď pudmistr, neb rychtář 
nelíbíl, spiklo se několik sousedů proti ním a 
vytahli jej od Obecího stole z Hromady ven, 
a bylo po jeho úřadování veta. Šli do Ždánic 
k panu vrchnímu a řekli: pane Vrchní potem 
chlapu nejni nic, ten nemůže byti pudmistrem 

a neb rychtářem, my si musíme uvolit druhýho 
a stalo se tak.

Hromady se odbývaly takřka každou neděli, 
konšeli v neděli odpoledne rozkazovali, každý 
po jedné straně vesnice, dohromady, klepajice 
lískovkou na dveře.

Porady ve Hromadě bývaly obyčejně skrze 
Obecního býka, jestli je dobrý ke kravám, neb 
má-li se prodati, čili zabíti a masem poděliti, 
a volba deputovaných ku koupění druhýho 
býka, a kde se takový koupiti má, nechá-li se 
pastýř zase na rok ve službě, má-li dobrého 
kance, kozla, oličuje-li pastoušku, dobře-li 
pase, rozumí-li dobytčím nemocem, nejni-li 
hrubiánský na sousedy. A co s tím koplařem, 
hotařem, hlásném, a.t.d. Kdo dědíl, neb koupil 
a nebo zahandlovál ¼ lání grunt, a nebo komu 
se má dát místo na chaloupku a kde nebo ten 
neb onen chalupník žádál o zařízení nebo 
zvětšení zahrádky a kdo to pujde vyměřiti 
s ouřadamy, a kolik za to má dáti vína věder na 
propití, nebo kdo se přichytl na pastvě ve škodě 
při krádeži a. t. d. a jak se má trestati, kolik 
věder vína se na něj má vypíti, jestli noční varta 
dobře hlídá, kdo byl nebo nebyl na Obecní i 
také panské robotě, zapisovaly se také obecní 
pořádky i fořpony, kolik ten, neb onen soused 
má, od kterého Žida ovec, buď na chování, na 
zimovisko, a nebo má-li svoje ovce, a kdo to 
dokázati může, že jsou jeho (ze židovské ovce 
se platilo za pastvu do Obce 6 grošů šajnu, 
později více) a jak se jednostejně o takových 
záležitostech ve Hromadách rokovalo, a rok 
uplynul jak by ani nebýl, sousedi se pilně do 
Hromady scházeli, byla vždy volná a veselá 
hromada a obyčejně pokaždé byla i nějaká 
pitka.

Dědil-li syn neb dcera ¼ lání grunt, musél 
dat půl vědra vína. Koúpil-li Občan, nebo 
zahandlovál ¼ lání grunt, musél dat vědro 
vína. Koúpil-li přespolní ¼ lání grunt, musél 
dat dvě vědra vína. Dostál-li chalupník na 
zahrádku, nebo zvětšil-li si již majici, nebo 
dostál-li místo na vystavění chaloupky, musél 
dati vědro, až dvě, a více na propití, k  tomu 
ještě pudmistrovi, konšelom, richtárovi a 
fojtíkovi zvláštní častování. Přichytil-li se 
někdo při polní krádeži, a způsobil-li škodu, 
pasením dobytku, a. t. d. musél zaplatiti 
tolik vína, co v  Hromadě bilo usouzeno, a 
v při všech takových pitkách se brál ohled jen 
na sousedy (1/4láníky), chalupníci nesměli 

býti při pitce přitomni. Říkalo se veřejně: 
chalupníci ven, nemáte tu co dělat, pitka patři 
jen nám sousedům, a tak nesměl žádný soused 
chalupníkovi ani připít vína, sic by byl musél 
zaplatit tolik kolik ho bylo načepovaného.

Pudmistři, rychtáři, konšeli, fojtík a Obecní 
písař, museli býti taky na každých námluvách, 
a svatebních veselkách. Šenkýř každého roku, 
i pastýř musél vystrojiti ouřadom skvostnou 
večeři, a vína dáti dostatek.

Stárci, nově od chasy zvolení, ouřadom museli 
dáti pečenou husu, a vína dostatek, a při každé 
muzice o hodech, co ouřadi propili stárci 
zaplatili. 

Ale Hody sv. Martinský se skončily až v pátek 
a svato Jánský ve středu. Stárci, obyčejně bývali 
čtyři, o hodech stínávali berany šavlami, stárky 
berany (ovečky) pentlemi okrášlily, provazem 
na stolicu přivázaly, pak za velikého davu lidu 
se okolo takovýchto zvířat tančilo, a pak napřed 
I. II. III. IV. tý strárek stinál svému od stárky 
připravenému beranu hlavu a podařilo-li se 
jednou ranou hlavu beranu useknúti, dostál 
stárek od přítomných pochvalu, a byl vyhlášen 
za silného junáka.

Taky se o hodech zakopál do země káčer, na 
místo v tančírně, a jednomu z mužů se zavázaly 
šátkem oči, dal se jemu do rukou cep, houslista 
počál na housle hráti, je tam je tam je tam je 
tam, néni néni néni néni, a ten slepé, musél 
cepem rozmlátiti káčerovi číhající ze země 
hlavu, za velkého davu přítomného lidu. 
Maso z  beranů a káčera stárci s  ouřadama a 
hudebníkami u šenkýře snědli a kůže propili.

Žňovou dobu, poněvadž se obilí jen srpami 
žalo, na panských oujezdách za robotířami po 
celé dni hrávali hudebníci. Svobodný i také 
ženatý lid si rád za poledne a kdykoliv tam 
zatančil. K  vyrážení půdkrabímu, Vrchnímu 
a.v.d.    Žně trvávaly obyčejně 5 neb 6 týdnů 
a na dožínek bývalo pivá hojnost, třeba se ani 
tak pozemky dobře nevzdělávaly a málo úrody 
poskytovaly, přece Občané Uhřičtí bývali 
spokojenější, živější a veselejší, bezstarostní, jak 
se to za doby pozdější málo v mnohých pádech 
bylo, obzvláště pro chudý lid lépe na světě žíti.

 

Alena Gálíčková
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DĚTSKÝ KARNEVAL

Poslední červnová neděle patřila dětem. Na 
hřišti v Lednici se konal dětský karneval.

Pro děti byly připraveny různé soutěže, 
například hra na mumie, házení míčků 
či malování na obličej apod.. Na konci 
této příjemné akce následovala tombola. 
Každé z  dětí si odneslo nějakou cenu. 
Vzhledem k  tornádu, které se prohnalo 
obcemi v  regionu Podluží, jsme akci pojali 
dobročinně. 

Vstupné bylo dobrovolné a veškerý výtěžek 
byl věnován právě na potřeby občanů 
v  těchto obcích. Vám, kteří jste přispěli 
srdečně děkujeme. 

  Lukáš Gajárek 

Podrobné informace k těmto akcím se objeví průběžně.  
Sledujte plakáty, web obce, infokanál, FB, hlášení místního 
rozhlasu. Těšíme se na Vaši účast ! 

KALENDÁRIUM
ANEB CO NÁS V UHŘICÍCH  
ČEKÁ A NEMINE

Vítání občánků

Martinské hody / Hraje: DH Zlaťanka

Vánoční prodejní výstava, dětské dílničky

Kateřinská zábava/ Hraje: DH Taburčanka

Beseda se seniory

Česko zpívá koledy

3. 10. 2021

13.  – 14. 11. 2021 

21. 11. 2021

26. 11. 2021

12. 12. 2021

Prosinec 2021
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Ani letos naše škola přes prázdniny 
neosiřela. Již druhým rokem jsme pro 
děti z naší školy připravili čtyři příměstské 
tábory, které se těšily velkému zájmu. 
Letos se začínalo o týden později, díky 
volnějšímu týdnu se dvěma dny státního 
svátku, proto se nám naše tábory přelily 
i do srpnových dnů.  Příměstské tábory 
s názvy Mimoni, Čtyřlístek, Ztřeštěný svět 
a Dobrodružství s Ančou a Pepíkem byly 
plné her, zábavy, smíchu i výletů. 

První příměstský tábor – Mimoni, byl 
nejobsazenější tábor ze všech. Účastnilo 
se ho totiž 33 uhřických mimoňů, kteří 
denně dostávali úkoly od největšího 
padoucha světa Wayraye. Za úkol měli 
například loupež po francouzsku, krádež 
Vánoc nebo krádež planet, při které 
je navštívil i průvodce z  hvězdárny ve 
Ždánicích a ukázal jim krásy vesmíru. 
Všechny úkoly byly zvládnuty, a tak se děti 
staly pomocníky právě tohoto padoucha.

Druhý příměstský tábor – Čtyřlístek – 
se vydal na putování se známou čtveřicí 

Fifinkou, Myšpulínem, Bobíkem 
a Pinďou. Dokonce se vydali i na plavbu 
lodí na Baťův kanál, nechyběly ani pokusy 
a zábavné hry. Celý týden byl zakončen 
opékáním špekáčků. 

Třetí týden příměstských táborů se nesl 
v  příznačném duchu Ztřeštěného světa. 
Účastníci tohoto tábora se dostávali 
do říše stolních her, kdy oni sami byli 
figurkami a hodnotili hry, které hráli 
smajlíkovým bodováním. Navštívili jsme 
také Bukovanský mlýn, kde si zahráli 
minigolf, podívali se z rozhledny, zkusili se 
projít po stezce bosou nohou a navštívili i 
zvířátka ze mlýna. 

Poslední čtvrtý turnus provázely dvě myšky 
Anča a Pepík ze známého večerníčku 
či stejnojmenného komiksu. Ani tito 
průvodci se nenechali zahanbit a připravili 
plno zajímavých her a bohatý program. I 
oni vyjeli na výlet, tentokrát do Kyjova do 
zábavného centra Sokolíček, který byl plný 
průlezek, skákaček, skluzavek či houpaček, 
kde si to všichni do sytosti užili.

Za tým personálu z  příměstských táborů 
bych chtěla v  prvé řadě poděkovat všem 
našim vedoucím, kteří věnovali svůj volný 
čas našim dětem. Dále našim kuchařkám, 
které se staraly o obědy, svačinky i pitný 
režim našich svěřenců. Dále poděkování 
patří paní Romaně Gottvaldové za krásná 
trička, paní Miroslavě Vodičkové za 
nabídku vydovádět se na skákacím hradě 
na jejich zahradě a panu starostovi Petru 
Tihelkovi za zprostředkování vstupu do 
místního aquaparku.   

Prázdniny nám rychle utekly, ale my 
doufáme, že tak, jak jsme si užili s dětmi 
prázdniny letos, si budeme moct užívat i 
nastupující školní rok. Již teď připravujeme 
pro naše žáky spoustu akcí i aktivit do 
hodin, aby se nám dobře učilo. 

Za rok na našich příměstských táborech na 
shledanou!
     
    Eva Hrubá 

učitelka

OHLÉDNUTÍ ZA PŘÍMĚSTSKÝMI TÁBORY
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
byly předány pamětní dárečky, zazpívali 
jsme si píseň na rozloučenou a popřáli 
jsme jim šťastnou cestu do dalších let 
strávených ve škole.

V  době hlavních prázdnin, kdy byl 
provoz mateřské školy sloučen do jedné 
třídy, jsme k  pobytu venku využívali 
nejen školní zahradu a místní fotbalové 
hřiště v Lednici, ale také okolní přírodu. 
Příroda nám všem poskytuje základní 
a nutné podmínky k  našemu zdravému 
vývoji. Prázdninový provoz byl ukončen 
6. srpna, kdy už na děti a paní učitelky 
čekaly prázdniny.

V  září jsme přivítali naše nové malé 
kamarády, kterých bylo pro tento školní 
rok bylo přijato 11. Celkem je tedy 
zapsáno 40 dětí, z toho 21 chlapců a 19 
děvčat. Volná kapacita mateřské školy 
umožnila přijmout 2 děti z  okolních 
vesnic.

Milí čtenáři,

ráda bych Vás seznámila se životem v naší 
mateřské škole. V  červnu jsme společně 
oslavili Den dětí, kdy se naši mladší 
kamarádi vydali na pirátskou stezku a 
ti starší hledali skutečnou perníkovou 
chaloupku. Všechny děti na konci 
jejich cesty čekal nejen poklad, ale také 
překvapení v podobě skutečné pohádkové 
postavy.

Cílem pro náš školní výlet se stala ZOO 
ve Vyškově, kde si děti mohly zvířata 
nejen pohladit, ale i nakrmit.  O zvířata 
mají zpravidla zájem všechny děti, a tak 
tento výlet byla sázka na jistotu.

Konec školního roku 2020/2021 jsme 
zdárně zakončili tím, že jsme se společně 
za přítomnosti rodičů a prarodičů 
rozloučili s  našimi předškoláky, kterých 
do 1. ročníku odešlo celkem 11. Dětem 

Paní učitelky se postupně snaží zapojit 
nové kamarády do života v mateřské škole. 
Určitě se to brzy podaří. Pevně věřím, že 
tento školní rok bude pro všechny z nás 
jednodušší než ten loňský. Držme si palce 
a nezapomínejme, že s  úsměvem jde 
všechno lépe.

Petra Bajerová                                                                                                            
učitelka

PERLIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Chlapeček říká: „Jo to bylo zítra, 
to sem byl ještě malé kluk!“ a paní 
učitelka se ptá chlapce: „A co, dneska 
už jsi velký?“ On odpovídá: „No právě, 
jo!“
Paní učitelka říká chlapečkovi: „Za pár 
dní určitě pojedete na dovolenou.“ On 
odpovídá: „Jo pojedeme k  moři!“ Na 
dotaz paní učitelky, která ne že by byla 
zvědavá, ale snažila se o konverzaci na 
úrovni: „Kam pojedete k  moři?“ On 
odvětí: „Normálně, jak se jede do JZD, 
tak potom zatočíš doprava.“
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
června. Místem pobytu školy v  přírodě 
byla chata Radost ve Vřesovicích. Pro 
děti byl připraven pestrý program 
– různé aktivity, soutěže, tvoření, 
také nás navštívilo Divadlo Špílberg 
s  představením Bob a Bobek, dále 
korálkování, muzikohrátky, ohňová 
show, agility. Těšíme se, že opět příští rok 
v červnu budeme moci vyjet do přírody. 

Prázdninové měsíce se v  naší škole 
nesly v  duchu příměstských táborů ve 
4 tematicky zaměřených turnusech:

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

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

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

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

Rád bych poděkoval všem těm, kteří 
se na chodu příměstských táborů 
podíleli. Myslíme si, že to, co se daří, 
si zaslouží pokračování, proto na léto 
2022 připravíme další sérii příměstských 
táborů.

V  průběhu prázdninových dnů došlo 
k další fázi rekonstrukce školy. V přízemí 

Vážení čtenáři,
máme před sebou nový školní rok 
2021-2022. Ten jsme začali ve středu 1. 
září 2021, kdy do školy dorazili všichni 
žáci, aby slavnostně přivítali naše nové 
prvňáčky. Prvňáčci zahájili tento svůj 
velký den v  doprovodu svých rodičů, 
prarodičů, sourozenců. Společně s  paní 
učitelkou a panem starostou byli přivítáni 
a bylo jim popřáno, aby započali „novou 
etapu svého života“.

Novinkou tohoto školního roku je zřízení 
pátého ročníku, kam nám přišli „naši staří 
známí“. Jsme moc rádi, že je tu máme – a 
pevně věřím, že na svou historicky „první 
pátou“ třídu v  Uhřicích budou rádi 
vzpomínat.

Škola se tedy rozrostla o další ročník  
a žáci jsou rozděleni do 3 tříd:

I. třída (1. ročník – 8 žáků) – třídní 
učitelka Marie Štěrbová + speciální 
pedagog Petr Müller,

II. třída (2. a 4. ročník – 14 žáků) – třídní 
učitelka Eva Hrubá + asistentka pedagoga 
Zdeňka Prášilová,

III. třída (3. a 5. ročník – 17 žáků)  
– třídní učitel Kamil Ježík.

Ještě se ohlédnu za uplynulým školním 
rokem. V  červnu jsme odjeli na školu 
v  přírodě, a to v  termínu od 7. do 11. 

i v  prvním patře byla vyměněna dlažba, 
také byla zřízena a vybavena počítačová 
učebna, školní družina byla vybavena 
novým nábytkem, jednotlivé třídy a 
ostatní prostory byly vymalovány. Ještě 
před koncem školního roku jsme na 
školní zahradu pořídili zastínění v podobě 
pergoly s  vybavením stoly a  lavicemi – 
kde bude moci probíhat výuka v případě 
příznivého počasí. Podařilo se nám 
získat finanční dotaci 150  000,- Kč od 
Nadace ČEZ, z níž je pergola a vybavení 
financováno. 

V  týdnu od  20. do 24. září 2021 byla 
připravena pro naše čtvrťáky a páťáky 
vlastivědná exkurze do Prahy. A co máme 
v  plánu v  tomto školním roce? Pevně 
věříme, že budeme moci celý školní 
rok učit prezenčně. Nejbližší akce je 
připravena pro naše čtvrťáky a páťáky, a to 
vlastivědná exkurze do Prahy. Ubytováni 
budeme v  rokokové vile Domu dětí a 
mládeže Praha – Klub Klamovka. Na 
celý týden budou žáci odloučeni od 
svých rodin a domova, aby poznali krásy 
hlavního města a jeho pamětihodnosti.

Máme v  plánu olympiádu za  pomoci 
rodičů, branný den v  základní škole 
v Sobůlkách, soutěž o dýni, sběr papíru, 
cyklus dopravních výchov.

Milí čtenáři, přeji Vám příjemně strávené 
podzimní dny a kdykoliv ve škole na 
shledanou.

   Kamil Ježík 
ředitel                                                                                                            
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TORNÁDO
„Několika obcemi na pomezí Břeclavska 
a Hodonínska na jižní Moravě prošla ve 
čtvrtek 24. června 2021 okolo 19.20 hodin 
večer extrémní bouře s  krupobitím 
a  tornádem. Podle   hodnocení Českého 
hydrometeorologického ústavu se jednalo 
o  silné tornádo doprovázené savými víry, 
které dosáhlo síly F4 na Fujitově stupnici 
(druhá nejsilnější úroveň síly tornáda).  
Prošlo úsekem dlouhým 26  kilometrů 
a širokým (s  odchylkami) přibližně půl 
kilometru. Kriticky zasaženo bylo sedm 
obcí, nejvíce postiženy byla Moravská Nová 
Ves, Mikulčice, Hrušky, Lužice a  městské 
části Hodonína Bažantnice a Pánov. 

V dotčených obcích bylo poničeno asi 1 200 
staveb včetně veřejných, zemědělských 
a  průmyslových budov, dále velký počet 
stromů a  vozidel. Silně zasažena byla 
infrastruktura včetně druhého železničního 
koridoru. Škody na veřejném majetku 
byly podle předběžných odhadů vyčísleny 
na 15  miliard korun. Ke zbourání bylo 
určeno asi 200  domů.  Podle organizace 
Člověk v  tísni bylo silně poškozeno 
dokonce 1600 domů. V  průběhu večera 
a  následujícího dne bylo ošetřeno několik 
set zraněných osob, celkem zemřelo šest 
osob. V  evropském měřítku se jednalo 
o  tornádo s  největším počtem obětí od 

roku 2001 a zároveň do té doby nejsilnější 
a  nejsmrtelnější meteorologickou událost 
v Evropě roku 2021. Se změřenou intenzitou 
F4 se také jedná o  historicky nejsilnější 
bezpochybně evidované tornádo na českém 
území – jediný doklad o podobně ničivém 
tornádu je z  Kosmovy kroniky české pro 
území Prahy a den 30. července 1119. 

…tolik říkají o tornádu zpravodajské servery. 
Tato katastrofa se bezprostředně dotkla také 
uhřických občanů. V dotčených obcích, mají 
rodiny, přátele, blízké a mnozí tato místa 
osobně znají.  Katastrofa se udála ve čtvrtek ve 
večerních hodinách a v pátek ráno se již lidé 
zajímali, jak mohou pomoci – na obecním 
úřadě zvonily telefony, občané přicházeli 
osobně. Na katastrofu takového rozsahu se 
asi nelze připravit. Možná i proto v prvních 
chvílích chyběly informace. Takže materiální 
sbírku jsme vyhlásili na vlastní pěst. Vaše 
obětavost a solidarita byla obrovská, nehraná 
a nevídaná –během několika málo hodin 
byly kanceláře a schodiště obecního úřadu 
zavaleny pomocí od Vás, uhřických občanů. 

Materiální pomoc bylo potřeba neprodleně 
dostat na místo katastrofy, lidem, kteří 
ji potřebovali.  Dodávku nám půjčil pan 
starosta. Hodně lidí i dětí pomáhalo nakládat 
a jelikož dodávka nestačila, jela s námi svým 
autem i Michaela Luskačová, která byla 
v pravou chvíli na pravém místě. A našli se i 
další ochotní občané, kteří nabízeli svá auta 
i síly. Z  Uhřic jsme s  Lukášem Gajárkem 

a Romanem Grygou vyrazili krátce po 
patnácté hodině.

Na místě postiženém tornádem jsme 
byli necelých čtyřiadvacet hodin po 
katastrofě a obrázek, který se naskytl, 
nám doslova vyrazil dech. Fotky z novin 
a záběry z  internetu a televize byly 
chabým odrazem děsivé skutečnosti. 
Žádná slova nedokážou popsat tu hrůzu. 
Všude jen hromady sutin, prach, špína, 
nepořádek, zmatek. Nebylo poznat, kde 
byla dřív zahrada, kde cesta. Kudy projet 
nám ukazovali policisté. Všechno bylo 
rozbité, jediné okno nezůstalo zasklené. 
Ze střech zbyla pouze torza. Domy byly 
bez fasád. V  obci vládlo ticho, zmizely 
barvy, vše bylo šedé. Ve větvích stromů 
nezpívali ptáci, protože stromy tam už 
nebyly. Jen ty letité. A na nich nezůstaly 
větve a ani kůra. Neslyšeli jste drůbež, 
nezaštěkal pes. Protože tam prostě nebyli. 
Mluvili policisté, hasiči. Místní lidé ne 
– pokud tam byli, koukali prázdnýma 
očima nikam. Děti jsem viděla dvě. 
Obě bez výrazu, šedé, zaprášené, jen na 
ruce jednoho z nich svítil od ramene po 
zápěstí jasně bílý sádrový obvaz. Viděla 
jsem maminku, jak poškrábanýma 
rukama držela malé dítě se zavázanou 
nohou…   Nikdy už mě nepřestane 
fascinovat skutečnost, že po řádění živlu 
zůstalo „pouze“ šest mrtvých – ve vší úctě 



9

k nim a jejich rodinám. Protože to bylo 
opravdu děsivé představení. 

Pomoc jsme vykládali do sálu kulturního 
domu. Procházeli jsme rozbitými dveřmi. 
Vyhýbali se všudypřítomným střepům 
a suti. Na schodech ležel zlomený fíkus 
v  rozbitém květináči a pod ním špinavý 
plyšový medvídek. Obrázky, které 
nezapomenu. Však také uhřičtí hasiči by 
mohli vyprávět.

V téže obci jsme byli i druhý den. Vezli 
jsme latě, které nakoupila obec, a které 
nám ve stavebninách naložil Luboš Knesl. 
Měli jsme štěstí, stejně jako Michaela 
předchozí den, se naskytl ve správnou 
chvíli na správném místě. Ale hlavně jsme 
vezli materiál a nářadí, které jste opět 
v  rekordním čase věnovali Vy – stavební 
kolečka, která nám lidé brali pod rukama, 
různé nářadí, plachty na zakrytí toho, co 
zbylo ze střech, a spoustu dalšího.

Čtyřiadvacetihodinový rozdíl na místě 
katastrofy byl znát – do obce proudily mraky 
dobrovolníků, před rozbitým kulturním 
domem bylo již zameteno. Na parkovišti se 
střídala auta naložená humanitární pomocí. 
Stál tam stan zdravotníků.

Oproti děsivému tichu z předchozího dne 
byl ten rozdíl obrovský.

Kromě materiální pomoci jste, vážení 
občané, věnovali i peníze. Hned v prvních 
hodinách po katastrofě jsme přichystali 

kasičku, na pomoc postiženým, protože jste 
prostě chtěli pomáhat. Spolu s  výtěžkem 
z dětského karnevalu dosáhla celková částka 
úctyhodných 52.806,- Kč. Částku jsme po 
pečlivém zvážení věnovali rodině Lejskové 
z Mikulčic. 

K  osobnímu předání došlo 10. srpna 
v  Hodoníně, kde rodina dočasně bydlí v 
kamarádem  půjčeném domku, protože o 
svůj přišla. Částku jsme s  paní Hegrovou 
předaly v  hotovosti, aby s  penězi mohla 
rodina naložit dle svých aktuálních potřeb. 
Přivítala nás paní s pejskem, který katastrofu 
přežil. Ačkoliv bylo setkání krátké a měly 
jsme ho naplánováno pouze jako součást jiné 
cesty, bylo nesmírně emotivní. Ta hrůzná 
zkušenost, kterou byli lidé nuceni prožít 
v  několika málo minutách, je nepřenosná, 
těžko pochopitelná jiným, kteří ji sami 

neprožili, ale z postižených lidí a troufám si 
říct – i zvířat, intenzivně sálá.  

Vím, že spousta z  Vás byla v  postižených 
obcích pomáhat. Však jsme se tam také 
s některými potkali. A byla to milá setkání. 

A tak si nezapomeňte často připomínat, že 
to umíme: držet při sobě, když je to skutečně 
potřeba. Že umíme odložit vlastní zájmy a 
potřeby a pracovat a prospět a upřednostnit 
jiné, když jsou v nouzi. Nemůžeme vědět, 
kdy to zoufale budeme potřebovat sami. 
Stejně jako to netušili lidé z postižených obcí 
24. června o půl sedmé večer. Aby se jim pak 
během hodiny otočil svět a život naruby. 
Oni už budou navždy počítat čas na PŘED 
a PO tornádu a já jsem pyšná, že díky Vám, 
jsme jim tu dobu PO mohli jakkoliv ulehčit.

Alena Gálíčková
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DALŠÍ ROČNÍK LETNÍHO HASIČSKÉHO SOUSTŘEDĚNÍ
I letos jsme dětem uspořádali letní hasičské 
soustředění v Ekocentru Chaloupky. Společně 
s mladými hasiči z Dambořic a Žarošic jsme 
strávili krásný týden.  

Ekocentrum Chaloupky bylo kdysi starou 
hájovnou nad malou vesnici Nová Brtnice, nyní 
je přestavěno na školu v přírodě. Ekocentrum 
bylo oklopeno lesy, ale z důvodu kůrovce jsou 
tyto lesy vykáceny. I přesto se nám tu líbí a děti 
se zde mohou věnovat svým hrám.                              

Sobotní přivítání bylo deštivé, ale ani to nám 
náladu nezkazilo. Poté už jsme za celý týden 
dešťovou kapku neviděli. 

Po příjezdu do tábora si děti vybalily své věci 
a seznámily se s okolím. Na přivítanou byla 
nachystána diskotéka.

Průběhem hasičského soustředění nás 
prováděla soutěž v  duchu Rytíře. Děti místo 
vlajek vytvářely erby a vymýšlely názvy týmů a 
soutěžili v různých družstvech. Nemůže chybět 
ani noční stezka odvahy a výlet - letos jsme 
navštívili ZOO v Jihlavě.

Kromě klasických hasičských disciplín byl 
letošní tábor obohacen specializacemi. Těchto 
specializaci je 11. Děti plnily jen 5: táborník, 
střelec, průzkumník, kuchař a zdravotník.

U táborníka musely děti založit 
oheň a vyjmenovat typy ohňů. 
Také se naučily, jak udělat stan 
jen tak v  přírodě z  plachty a 
z věcí, které našly v lese.   

Střelec znamenal naučit se části 
vzduchovky a luku. Děti si 
zkusily i střelbu.

Průzkumník zahrnoval první dvě 
specializace a k tomu přibyla část 
poznávání mapy a manipulace 
s buzolou.

Nejzajímavější specializací byl 
kuchař. Děti dostaly kotlík, 
trojnožku a suroviny a musely 
si vymyslet recept na polévku, 
kterou uvařily.

Nejtěžší specializací byl 
zdravotník, kde si zdravotnice 
pro děti připravily pestré ukázky 
úrazů. Vypadaly jako skutečné. 
Naši figuranti byli skvělí.  

Myslím, že děti si letos odvezly plno zkušeností 
a znalostí. Doufám, že se za rok sejdeme ve 
stejné sestavě.

Velké poděkování patří všem, kteří se na zdárné 
průběhu hasičského soustředění podíleli – 
všem vedoucím, instruktorům a kuchařům.
     
 Lenka Večeřová  

vedoucí mladých hasičů   
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DALŠÍ ROČNÍK LETNÍHO HASIČSKÉHO SOUSTŘEDĚNÍ SDH VÝJEZDY

Naše jednotka spolu s dalšími jednotkami 
řešila neprůjezdnost komunikace mezi 
obcemi Lužice a Mikulčice, odkud se 
odklízely popadané větve, stromy a také 
betonové panely. Po příjezdu do Mikulčic 
nám byla přidělena ulice Moravská, kde 
jsme prohledávali dům od domu, zda 
v  nich nejsou uvězněny nějaké osoby. 
Prázdné domy jsme označili křížem 
na fasádě, aby ostatní jednotky věděly, 
že dům je již prohledaný. Dále jsme 
rozřezali a odklidili plot od víceúčelového 
hřiště, kde byl následně zřízen týl (zázemí 
pro výdej jídla, nápojů) pro zasahující 
jednotky. Dále jsme byli přiděleni 
k  jednotkám ze Žarošic a Žeravic 
k  prohledávání dalších domů v  ulicích. 
Ukončení prohledávání bylo 25. června 
2021 v 2:15 hodin a ve 3:20 hodin jsme 
byli posláni zpět na základnu.

Vlivem silné přívalové 
bouřky došlo dne  
21. června 2021 
k  zaplavení několika 
obcí na Hodonínsku. 

Naše jednotka vyjela na žádost Krajského 
operačního střediska (KOPIS) v  19:30 
hodin na pomoc s  odčerpáním vody ze 
zatopených sklepů do Dolních Bojanovic. 

Po příjezdu na místo nám byla velitelem 
zásahu určena lokalita historických 
sklepů v  ulici Mlýnská. V  této ulici 
jsme zjistili, jak jsou rozsáhlé škody na 
majetku a jaká je míra zatopení objektů. 
Následně jsme začali s  odčerpáváním a 
po setmění jsme osvětlovali místo zásahu. 
V průběhu čerpání nám majitel oznámil, 
že přímo nad sklepem je jáma, která je 
plná vody, a mohlo by dojít k protržení 
do sklepa. Proto jsme okamžitě použili 
další čerpadlo. Na příkaz velitele zásahu 
jsme uzavřeli silnici vedle sklepa, kdyby 
se sesunula půda. 

Naše jednotka vyčerpala 4 zatopené 
sklepní prostory a jednu jámu; množství 
odčerpané vody bolo 1039 m3. Jednotka 
se vrátila následující den v 5 hodin ráno.

***

Dne 24. června 2021 byla naše jednotka 
vyslána do obce Mikulčice, kudy se 
prohnalo tornádo. KOPIS událost 
jednotce Uhřice vyhlásil ve 20 hodin. 

V  souvislosti s  odklízecími pracemi 
v  zasažených obcí tornádem byla naše 
jednotka dne 26.  června 2021 ve 13:30 
hodin vyslána na týlové zabezpečení a 
pomoc při řízení skládky v  Hruškách. 
Po  příjezdu jednotka postavila zázemí 
z  vybavení přívěsu OOB, kterým 
disponuje. Když byla základna postavena, 
poslal velitel skládky část jednotky řídit 
dopravu a chod skládky. Zbytek jednotky 
měl na starost výdej stravy a nápojů. Dále 
jsme zajištovali dopravu stravy a nápojů 
z centrálního skladu v Podivíně. 

V  průběhu dne jsme se dozvěděli, že 
budeme skládku hlídat i  přes noc a náš 
zásah zde potrvá celý následující týden. 
Nakonec jsme zde byli jen 3 dny po sobě a 
jednu noc. Od 29. června 2021 byla naše 
jednotka nasazena ob den, kde se střídala 
s jednotkou ze Židlochovic. Tato činnost 
trvala až do 9. července 2021, kdy se naše 
jednotka přestěhovala do Mikulčic.  
Znovu byla naše jednotka do Mikulčic 
vyslána 11. července 2021 v 5:30 hodin, 
kde opět zajišťovala stravu, což zahrnovalo 
snídaně, oběd i večeře. 

Jednotka se vrátila 11. července 2021 ve 
22:20 hodin na základnu a tím uzavřela 
zásah týkající se  tornáda. Naše jednotka 
byla na místě události minimálně v šesti 
lidech asi celkem 175 hodin.  

Tomáš Večeřa – hasiči Uhřice
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SVATOVÁCLAVSKÉ GULÁŠE
Dne 25. září 2021 se na hřišti v Lednici 
uskutečnil druhý ročník soutěže 
Svatováclavské guláše. Do této gurmánské 
soutěže se přihlásilo sedm týmů. Účastníci 
měli za úkol uvařit minimálně deset litrů 
guláše. Časový limit na vaření guláše byl 
4 hodiny. Ráno v devět se týmy sešly na 
hřišti, za účelem přípravy jednotlivých 

kuchyní. Úderem desáté hodiny započalo 
vaření gulášů. Od 14 - té hodiny byla 
celá akce přístupná veřejnosti. Každý 
návštěvník mohl ochutnat všech sedm 
vzorků a dát body těm týmům, jejichž 
guláš nejvíce okouzlil jeho chuťové 
buňky. Po celé odpoledne hrálo duo 
Vlastík a Markétka, které se nejvíce líbilo 

dětem, které vydržely na parketu nejdéle. 
Také byla připravena tombola maličkostí. 
V  rámci této akce bylo možné ochutnat 
piva, od lokálních pivovarů (Kyjovský 
pivovar, Slovácký pivovar, Létající 
pivovar Pivečka, Pivovar Moravia). Tuto 
ochutnávku si pro veřejnost připravil 
Sportovní klub Uhřice. 

Jana Chmelařová                                                                                                            
předsedkyně kulturní komise

A jak to dopadlo?

1. RUKOING Kančí guláš

2. SIMULANTI Jelení guláš

3. ŠKOPCI Z UHŘIC Pivní guláš

FARMÁŘI Hlívový guláš

UFF 21 Hovězí guláš

MYSLIVCI Kančí guláš

OHŘEBLÁCI Z NÍŽKOVIC Hovězí guláš

ŠKOPCI Z UHŘIC

MYSLIVCI

RUKOING

OHŘEBLÁCI Z NÍŽKOVIC

SIMULANTI

FARMÁŘI
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UFF 21
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KONEČNĚ NORMÁLNĚ NA HŘIŠTI A NA FOTBALE!
Vážení fotbaloví nadšenci, mám 
velkou radost, že se můžeme 
opět pravidelně vídat na našich 
fotbalových utkáních, zejména 
v  našem sportovním areálu 

a společně doufejme, že doba uplynulých 
dvou soutěžních ročníků, z  nichž se ani 
jeden nedohrál, je definitivně za námi a my 
můžeme konečně pokračovat v „normálním“ 
sportovním a klubovém režimu.

Proto bych Vás rád seznámil nejen s  naší 
sportovní činností za posledního čtvrt 
roku, tj. s dobou, která uplynula od vydání 
posledního zpravodaje.

Jak bylo avizováno v  posledním článku, 
tak se podařilo zrealizovat a dokončit akci 
„automatická závlaha“. Zavlažování je tak 
již plně funkční a v provozu. Tato akce byla 
provedena společností Sportovní travnaté 
povrchy s. r. o., na kterou jsme dostali dobré 
reference od okolních klubů, kde rovněž tato 
společnost realizovala automatické závlahy. 
Celkové náklady akce dosáhly výše 253 066,- 
Kč a byly hrazeny výhradně z  vlastních 
prostředků, za finančního přispění našich 
kamarádů, partnerů a sponzorů (na tento 
druh investice nebylo a dosud není možné 
čerpat standardně poskytované dotace). 
Tímto jim patří velký dík! Ačkoliv to pro 
nás byla obrovská částka, neváhali jsme 
ani chvíli, protože bylo zapotřebí využít 
„covidového“ období bez fotbalu.

Nutno ještě podotknout, že této akci 
předcházelo vybudování kanalizační 
přípojky pro celý areál na hřišti (rovněž 
zmiňováno v  posledním zpravodaji). 
Přípojka je zatím sice jako slepá, nicméně 
z  důvodu překopu hřiště bylo více než 
vhodné potrubí položit. K  napojení dojde 
v  následujícím období (nejspíše v  příštím 
roce). Co se týče samotných výkopových 
prací, pokládky potrubí a zpětných záhozů, 
byla tato akce realizována brigádnicky, tj. 
vlastními kapacitami. Na této akci s  námi 
kooperovala obec, a to tak, že uhradila 
náklady za potrubí, zásypový materiál (písek) 
a náklady za použití strojů (bagr, UNC, 
apod.).

Relativně v  souběhu pak byla provedena 
rekonstrukce, respektive výstavba nového 
chodníku za spodní brankou, aby v budoucnu 
v důsledku této rekonstrukce nemuselo být 
hřiště zbytečně pojížděno těžkou technikou. 

Proto jsme využili toto období, kdy byly na 
hřišti prováděny výkopové a zemní práce 
v  rámci výše uvedených akcí. Touto částí 
chodníku jsme navázali na první etapu, kdy 
jsme vybudovali nový chodník na straně u 
bufetu vč. nové opěrné zdi. Tato akce pak byla 
opět realizována z  vlastních prostředků, kdy 
materiální náklady činily 40 200,- Kč. Vlastní 
práce pak byly provedeny opět svépomocí.

Poslední akce, kterou jsme si předsevzali, 
je revitalizace povrchu hřiště. Po dohodě 
s odborníky z výše uvedené společnosti jsme 
však tento záměr odsunuli na podzimní 
období, kdy tuto problematiku opět 
otevřeme a domluvíme se na dalším postupu. 
Nezapomeneme Vás informovat, jakmile 
bude toto téma aktuální.

A nyní již k fotbalu a naší sportovní činnosti.

Mistrovské soutěže se zejména v  kategorii 
mužů již naplno rozběhly a k datu uzávěrky 
zpravodaje máme odehráno 5 kol, kdy jsme 3x 
vyhráli, 1x remizovali a 1x prohráli. Začátek 
soutěže se nám tedy vydařil, i když je potřeba 
zmínit 1 vítězství, kterého jsme dosáhli 
kontumací, kdy soupeř z  Tvrdonic nepřijel 
k  utkání. Na druhou stranu jsme naprosto 
zbytečně ztratili dva body v domácím utkání 
proti Kozojídkám, kdy jsme nezvládli konec 
utkání a „jen“ jsme remizovali. Ale tak to ve 
fotbale chodí a je třeba dále pracovat, abychom 
náš sezónní cíl, kterým je klidný střed tabulky, 

měli neustále ve vlastních rukou. Co se týče 
mužstva dospělých, je potřeba zmínit, že se 
nám podařilo (snad vhodně) doplnit kádr, 
kdy jsme přivedli Filipa Kotolana z Němčan a 
Lukáše Rafaje z Pozořic. I když přišli z nižších 
soutěží, věříme, že se jim bude dařit a budou 
v určitých směrech přínosem pro náš tým.

Zde bych chtěl také poznamenat, že není 
vůbec jednoduché obecně, natož po době 
zmítané covidem, udržovat v  chodu kluby 
a jejich týmy… Nepamatuji si (alespoň 
v rámci mé kariéry), že bychom k nějakému 
utkání nedorazili pro nedostatek hráčů a jak 
je vidno, tyto problémy se v  dnešní době 
vyskytují poměrně často. Během odehraných 
pěti kol nepřijely nejen Tvrdonice k nám, ale 
také nedorazilo mužstvo z  Blatnice pod Sv. 
Antonínkem na utkání do Velkých Bílovic. 
V nižších soutěžích už nebylo rovněž několik 
utkání odehráno z  důvodu nedostavení se 
některého z družstev k utkání. Dále jsou kluby, 
které nepřihlásily družstva do soutěže vůbec. 
A to je třeba zmínit, že se většinou jedná o 
mnohem větší obce. Zkrátka současná doba 
je pro amatérský fotbal poměrně nepřející.

U mládeže je situace v  současné době však 
povzbudivá. Jelikož jsme v posledních letech 
zaznamenali zvýšený zájem našich dětí o 
fotbal, rozhodli jsme se pro nadcházející 
soutěžní ročník přihlásit 2 družstva, a to 
družstvo mladší přípravky (ročníky 2013 a 
mladší) a družstvo starší přípravky (ročníky 
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2012, 2011). Mladší i starší přípravka 
bude během sezóny hrávat paralelně, tzn. 
souběžně na dvou mini hřištích ve stejných 
termínech. Bohužel čtyři z  našich soupeřů 
nemají mladší přípravku, proto má naše 
mladší přípravka první čtyři kola volno a 
hraje jen starší přípravka.

Starší přípravka má ke dni uzávěrky 
zpravodaje odehrán prozatím jen jeden 
soutěžní zápas, kdy prohrála těsně 11:12 
v Dambořicích.

V mladší přípravce je to samozřejmě často 
systém „hurá za balónem“, ale jde nám 
zejména o zájem dětí o sport s přídavkem či 
zaměřením na základní fotbalové dovednosti 
a návyky. U kluků a holek starší přípravky 
však již můžeme často hovořit o jakémsi 
fotbale, který se snaží svými dovednostmi 
a souhrou a na základě pokynů od trenérů 
předvádět. Myslím, že kluci a holky, kteří se 
z mladší přípravky posunuli do starší, udělali 
velký kus práce a přeji jim, ať jim to tak 
vydrží napořád!

V  současné době máme ve starší přípravce 
12 kluků a holek a v mladší přípravce pak 
dokonce 17 kluků a holek, což je paráda a 
budeme se snažit, abychom společně naplnili 
naše cíle a potřeby, kterými jsou především 
radost ze sportu!  

Dále pokračujeme ve spolupráci s TJ Sokol 
Dambořice v oblasti mladších a starších žáků 
a dorostu, kde se ve všech kategoriích mohou 
naši kluci prezentovat v krajských soutěžích.

Mládež SK Uhřice tak aktuálně ve vlastních 
i společných řadách s TJ Sokol Dambořice 
v  současné době disponuje celkem cca 40 
hráči. Musíme se proto snažit, ale také 
pevně doufat, že to vše bude přínosem i pro 
budoucí období…

V  souvislosti s  nově založeným družstvem 
přípravky jsme museli zakoupit další 2 kusy 
odlehčených bezpečnostních branek pro 
tréninky a utkání. Tento nákup opět ulehčil 
naší pokladně rovných 32 214,- Kč (ale je to 
pro děti, takže s radostí).

A nakonec pár informací ke kulturní a 
ostatní činnosti.

V sobotu dne 28. 08. 2021 jsme se od 14.00 
hodin spolupodíleli na pořádání opožděného 
dětského dne. Počasí nám všem bohužel 
nepřálo, a tak byla celá akce v  podstatě za 
chvíli zrušena, což je zejména kvůli dětem 
velká škoda. Nedá se však nic dělat, tak to 
bohužel někdy je… Příště snad bude počasí 
milosrdnější.

V rámci akce „Svatováclavské guláše“, která 
konala 25. září na hřišti, jsme si pro Vás 
připravili ochutnávku pivních moků. 

S předstihem, abyste si mohli včas poznačit 
do svých kalendářů a diářů, Vás všechny 
zveme na tradiční Svatomartinské hody, 
které náš klub ve spolupráci s obcí uspořádá 
s obvyklým programem ve dnech 13. a 14. 
11. 2021 za účasti DH Zlaťanka. Ani nechci 
raději zmiňovat poznámku, zda to situace 
toho času dovolí. Pevně věříme, že ano!  
Následovat pak bude Kateřinská zábava, 
a to v  pátek 26. 11. 2021 v  doprovodu 
Taburčanky.

S  velkým předstihem si můžete předběžně 
naplánovat také náš odložený XXX. Ples 
květů, který by se měl uskutečnit dne 12. 02. 
2022 spolu s DH Mistříňanka!

A nakonec snad jen poznámka, že v průběhu 
podzimu uspořádáme v  naší obci sběr 
kovošrotu. O přesném termínu budete včas 
informováni.

Přeji všem krásný a slunečný podzim!

Josef Mokrý 
předseda SK

. 

Z-BOX
Jistě jste si všimli, že na prostranství 
u  obchodu byl instalován Z-BOX.  
Tento Z-BOX je již plně funkční a 
o  jeho správu se bude starat společnost 
Zásilkovna.  Tento způsob dopravy zavádí 
mnoho e-shopů. Úložný box je dostupný 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu.   
     
   Lukáš Gajárek
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR TORNÁDO ANEB POMOC 
RODIČŮM DĚTÍ Z OBCÍ POSTIŽENÝCH  TORNÁDEM

Červnové tornádo za sebou zanechalo 
obrovskou spoušť. Tato nešťastná 
událost sebou přinesla silnou vlnu 
solidarity lidí nejen z  celé republiky, 
ale i ze zahraničí. S  odklízením škod 
v  postižené oblasti pomáhalo tisíce 
dobrovolníků. Děkuji Vám všem, kteří 
jste se jakkoli zapojili do pomoci. 
Nesmírně si toho cením.  

Já jsem své síly  soustředila primárně 
na pomoc rodinám s dětmi z postižené 
oblasti. Tornádo v  obcích poškodilo 
mateřské i základní školy. Blížil se 
začátek prázdnin a mnoho rodin 
najednou muselo řešit opravy či 
demolice svých domů a plány na 
prázdninové radovánky s dětmi musely 
jít stranou. Naopak děti se motaly na 
staveništích, což pro ně bylo nebezpečné 
a mnohdy je neměl vůbec kdo hlídat. 

Ve spolupráci s  metodičkou 
prevence  Mgr. Alenou Vlkovou a s 
podporou starostů Regionu Podluží 
a Mikroregionu Hodonínsko jsem 
pomohla zrealizovat projekt - letní 
příměstský tábor Tornádo pro děti 
z  postižené oblasti. Rodiče měli 
možnost, zcela zdarma, využít tábora 
libovolně dle jejich potřeb v  průběhu 
celých letních prázdnin. Děti ve věku 
prvního stupně byly sváženy školním 
autobusem z Lužic, Mikulčic, Hrušek a 
Moravské Nové Vsi do základny tábora, 
který první půlku prázdnin hostil areál 
ZŠ Prušánky a následně ZŠ Lanžhot. 
Tábora během prázdnin využilo 
téměř 100 dětí v  různých intervalech. 
O děti se starali dobrovolníci z  řad 
pedagogických pracovníků z  okolí. 
Pro děti jsme zajistili nejen pestrý 
program v místě konání, ale také každý 
týden zážitkový výlet. Rodičům se 
podařilo odlehčit tím, že měli možnost 
celodenního hlídání až do večerních 

rovněž přesunout své letní aktivity do 
náhradních prostor. 

Než se dá život v postižené oblasti zpět 
do normálu, bude pomoc ještě dlouho 
potřeba. Jsem moc ráda, že se nám 
podařily zrealizovat právě tyto projekty 
a že jsme mohli dětem alespoň trochu 
zlepšit prázdniny a rodičům ulevit od 
části starostí. 

Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko  

hodin během skoro celých prázdnin. 

Stejně tak byla pomoc soustředěna i na 
děti z  mateřských školek, kterým byl 
zajištěn náhradní prázdninový provoz 
v MŠ Prušánky a MŠ Dolní Bojanovice. 
Pro děti jsme zajistili svoz školním 
autobusem a financovali stravu. 

Tímto děkuji starostům, vedení obcí a 
škol v Prušánkách, Lanžhotu a Dolních 
Bojanovicích za velmi vstřícné a rychlé 
jednání o využití jejich budov pro tábor 
a školky. 

V  Hodonínské Bažantnici smetlo 
tornádo zázemí skautského městečka 
a atletického areálu U Červených 
domků. Podařilo se mi zajistit finanční 
příspěvek na příměstský tábor Liščátek, 
na náhradní prostory pro letní tábor 
romských dětí a také na soustředění 
hodonínských atletů, kteří museli 


