
bych jen opakovaně uvedl, že obec mohla mít 
vyměněna svítidla na hlavním tahu obce (49 
kusů), ale z nerozhodnosti zastupitelstva došlo 
k vrácení dotace, která již byla na účtu obce. 
Proto je to zásadní úkol pro nové zastupitelstvo. 
Pevně věřím, že se modernizace kompletního 
veřejného osvětlení v obci uskuteční.

K položkám elektřiny na aquaparku bych 
krátce uvedl, že probíhá rekonstrukce tělesa 
bazénu a trubních rozvodů, přitom se řeší také 
i technologie čerpadel a dávkování chemie, 
kde dojde také k úsporám. Úspory budeme 
samozřejmě hledat u všech odběrných míst.
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SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
další volební období je u samého konce a je na 
nás předložit účet a bilanci činnosti v obci za tyto 
čtyři roky.

Toto volební období bylo tak trochu zvláštní, 
neboť bylo ovlivněno koronavirem, na jihu 
Moravy tornádem a v současné době také 
energetickou krizí. Na samosprávy i na Vás 
občany je kladeno podstatně více záležitostí a 
starostí k řešení. Ale neberme to jako častou a v 
poslední době hojně využívanou výmluvu. 

Chtěl bych všem poděkovat, že jsme jako 
občané dokázali všem těmto výzvám čelit. Velice 
si vážím vzájemné pomoci v době nouzového 
stavu či pomoci občanům obcí postižených 
tornádem. 

Ke zmírnění energetické krize bych chtěl sdělit, 
že naše obec má od září 2021 do srpna 2024 
smluvně zajištěné dodávky elektřiny u firmy 
ČEZ Prodej a.s. za fixované ceny, tj. ceny 
před tím, než začal kolotoč zdražování energií. 
Samozřejmě se zdražování nepůjde vyhnout, ale 
je zde časový prostor dva roky pro optimalizaci 
a řešení úspor.

Z pozice obce máme největší náklady na 
elektrickou energii v letních měsících při 
provozu aquaparku a celoročně pak na veřejném 
osvětlení. U obou těchto odběrných míst musíme 
snížit spotřebu modernizací a instalováním 
úspornějších zařízení. Při modernizaci veřejného 
osvětlení máme již v některých částech obce tzv. 
„chytrá“ svítidla, která v méně frekventované 
době v průměru od 23.00 do 03.00 hodin 
snižují svůj výkon o 50 %. K tomuto tématu 
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Mladí hasiči opět  
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Ve dnech 23. - 24.září 2022 se 
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obvodu č. 79 také senátní volby 
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Další problematickou komoditou je plyn. Ten 
však obec neřeší, protože odběrná místa plynu 
jsou kulturní dům, škola, školka. Kulturní dům 
si řeší nájemce po „vlastní ose“, školu a školku 
vedení školy, kdy se stihla udělat taktéž smlouva 
se společností ČEZ Prodej za příznivé ceny.

Jak jste si možná někteří stačili všimnout, tak se 
již rozběhla rekonstrukce místního aquaparku, 
která byla zmíněna v jednom z předchozích čísel 
zpravodajů. Rekonstrukce, jak bylo odhlasováno 
na zastupitelstvu obce, byla výsledkem 
mimosoudní dohody mezi obcí a zhotovitelem. 
Na vrub zhotovitele jde oprava a sanace 
betonových těles bazénu a následné vyfóliování, 
na stranu obce jde výměna trubních rozvodů. 
Akce již započala a novou sezonu bychom si 
měli užít ve zrekonstruovaném areálu .

Z věcí, které se v tomto volebním období 
povedlo realizovat, je zastávka na Silničné s 
chodníkem, kde zbývá dokončit jen jednu 
etapu, aby tak došlo k propojení chodníku, 
který vede z obce od bytovky. Projekčně je již 
poslední část nachystaná, řeší se povolení stavby, 
současně s veřejným osvětlením v daném úseku. 
Pokud jde o dopravní uzel na Silničné, tak je 
to komplikované  z hlediska majetkoprávních 
vztahů a také je zde hranice s katastrálním 
územím obce Žarošice. Proběhlo již několik 
jednání i variant, které však nevedly k žádnému 
pozitivnímu závěru. Ze strany obce Uhřice 
je vše připravené a předběžně projednané na 
dotčených úřadech. Problematická je část v 
katastrálním území Žarošice, když původně 
bylo zamýšleno, že celá stavba bude řešena 

komplexně, i s přihlédnutím k možného 
dotačnímu titulu, v rámci jednoho projektu. 
Toto řešení však pravděpodobně nebude možné. 

Pod novým chodníkem na Silničnou byla 
vybudována jak dešťová, tak i splašková 
kanalizace. Tímto krokem byla nachystaná 
technická infrastruktura pro zástavbu v části 
„Starých horách“, kde již individuálně probíhá. 
Při zmínce o Starých horách nám tam vázne 
dluh, a to je přeložka vysokého napětí, která je 
v řešení i s položením kabelu nízkého napětí pro 
přípojky domů. 

V rámci kabelových rozvodů po obci je v jednání 
uložení kabelových rozvodů do země v centrální 
části obce, i když samozřejmě tohle bude běh na 
delší trať. Část před obecním úřadem je stavebně 
povolena, čeká se jen na realizaci.

Další věcí, která stojí za zmínku, je úprava 
hřbitova, kde došlo k propojení chodníku 
od hlavní brány k márnici a chodníku přes 
hřbitov od spodní brány po novou horní bránu, 
vydláždění prostoru u studny, dodělání schodů 
u vstupu a vyspárování kamenného zdiva.  
V záměru je i úprava asfaltové komunikace ke 
hřbitovu .

Velice stručně zmíním dotační tituly, které nám 
vyšly několikrát po sobě na výsadbu dřevin, 
dotace na opravu křížů, úpravu zeleně, vrtanou 
studnu ve sportovním areálu a dotace na 
pořízení územního plánu.

Územní plán má obec Uhřice nový od června 
2020. V tomto bodě bych podotknul, že 
například město Brno má územní plán z roku 
1994.  Územní plán je pro nějakou dobu vyřešen, 

pokračování ze str. 1

Rekonstrukce aquaparku

Schodiště na hřbitově

Nový chodník na hřbitově
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28.000.000,- Kč ke konci volebního období, 
jde o položku mimo letošní rozpočet obce.  
Pro lepší orientaci jde přibližně o dva roční 
rozpočty obce naší velikosti.

Toto je stručný výčet hlavních aktivit za volební 
období 2018 – 2022.  Teď bude jen na Vás 
rozhodnout o následném složení zastupitelstva.  
Protože se převážně všichni osobně známe, tak 
vybrat svého kandidáta by mělo být jednodušší. 

V komunálních volbách kandiduje na čtyřech 
kandidátních listinách celkem 34 občanů. Jde 
o to zhodnotit, kdo je schopný obětovat čas 
i práci pro obec v době, kdy zájem o politiku 
klesá a časové, pracovní a rodinné možnosti 
tomu moc nenahrávají. Ale i přes to vidíme na 
kandidátních listinách široké spektrum profesí  
a věkových kategorií. Nejvíce nás může těšit, že 
na kandidátních listinách vidíme i mladé tváře. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří 
přiložili ruku k dílu ve prospěch obce ať 
už fyzickou prací, prací s mládeží a dětmi  
v zájmových spolcích, při rozvoji sportu, kultury, 
společenských a folklorních akcích. 

Díky patří též zastupitelům obce za činnost  
v tomto volebním období. Můžete i Vy využít 
příležitosti poděkovat a zhodnotit činnost 
zastupitelstva nadcházejících komunálních 
volbách, které s konají ve dnech 23. až 24. září 
2022. Nezbývá než popřát šťastnou ruku, nejen 
při volbě zastupitelů obce, ale i při doplňujících 
senátních volbách.

Petr Tihelka 
starosta obce

ale bod, co nám zbývá dodělat a zjišťujeme, že 
by nám usnadnil mnoho stavebních akcí, jsou 
pozemkové úpravy, toto je další výzva pro nové 
zastupitele. 

S čím se můžeme pochlubit jako jediní v okolí 
je stavební akce „Stabilizace svahu“. V časovém 
horizontu pěti let uložíme 38 000 tun zeminy k 
následné rekultivaci. Jak všichni víme s uložením 
a vyvážením jak stavebních odpadů, tak zeminy 
či hlušiny je poslední dobou problém. Při 
stabilizaci bude uložena zemina ze stavebních 
akcí obce a individuálních staveb občanů Uhřic. 
Tímto krokem jak obec tak stavebníci budou 
mít o starost méně a navíc dojde ke stabilizaci 
svahu pod terasami k následné rekultivaci a zase 
k předání pro zemědělské využití. Navážení 
zeminy bude kontrolováno kamerovým 
systémem, který je společný i pro monitoring 
recyklační linky. Pro provoz recyklační linky  
byl v letošním roku zpracován nový povozní 
řád splňující, taktéž pro nás nové požadavky  
hygienických norem a životního prostředí. 
Určitě je to pro budoucí období přínos, že 
můžeme jak ze staveb v obci, tak z individuální 
staveb a zdrojů mít kam odvézt stavební suť. 

Co nejde opomenout je místní škola, kde se za 
poslední léta podařilo zřízení samostatných pěti 
ročníků, včetně páté třídy. Zvýšil se také počet 
žáků. Pro představu v roce 2018 navštěvovalo 
základní školu 26 žáků, v letošním roce je to 
45 žáků. Bylo zřízeno druhé oddělení školní 
družiny. Co se týká rekonstrukcí, tak z důvodu 
zavedení předmětu informatika do 4. ročníku, 
byla vybudována počítačová učebna, dále 
došlo k přestavbě kotelny, přestavbě původní 
kuchyně na třídu a vybudování výtvarné 
učebny, odpočívárny, nových toalet, zastínění 

pergolou na školní zahradě, rekonstrukce 
sborovny a výměna dlažby v budově školy.   
Za celé čtyřleté období byly získány dotace, 
grandy či finanční dary ve výši 1.949.043,- Kč. 
Jako diskutabilní lze považovat přestavbu 
tělocvičny na třídu. Momentálně je ve fázi 

studie nástavba školy o další učebny v podkroví 
s následnou výměnou již nevyhovující střechy, 
záležitost se chystá k dotačnímu grantu, a pokud 
to do budoucna vyjde, bude opět i tělocvična. 
Zmíněné přebudování tříd bylo dáno zvyšujícím 
se počtem žáků za cenu samostatných tříd pro 
každý ročník oproti smíšeným třídám. 

Určitě se v tomto volebním období podařilo 
zhodnotit majetek obce, jak novými stavbami, 
tak i nákupem pozemků i podílu na pozemcích. 
V současné době činí úspory obce téměř 

Stabilizace svahu

Rekonstrukce v ZŠ
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OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM VOLEBNÍM OBDOBÍM
a různé rekonstrukce domů v celé obci. 
To je známka toho, že zde bydlí a chtějí 
bydlet hlavně mladí lidé. Obec, kde 
probíhá výstavba, má slibné vyhlídky do 
budoucnosti. Je pěkné, že stoupl i zájem 
našich občanů o poznávání všech obcí v 
Dobrovolném svazku obcí Ždánický les 
a Politaví. S brožurkou s názvem všech 
vesnic dobrovolného svazku obcí se vydali 
občané pro razítka, většinou na kole.

Věřím, že po komunálních volbách bude 
naše obec žít dál. Určitě budou všichni pro 
dobudování chodníku kolem Staré hory 
na Silničnou. Rovněž je rozpracovaný 
projekt na výstavbu startovacích bytů 
(sociálních bytů) v Chaloupkách na č.p. 
126. Další rozvoj obce je hodně závislý 
na pozemcích, které obec vlastní, proto 
se obec snaží zajišťovat i nová stavební 
místa, nicméně v tomto směru není 
situace pro obec bohužel nijak příznivá. 

Všichni také určitě víme, že je vypracována 
studie na vybudování rozhledny u 
parkoviště na Romenově. Na tuto stavbu, 
ať už na její samotnou realizaci nebo 

Vážení spoluobčané,
volební období dospělo ke svému konci. 
Na závěr nějakého období se většinou 
bilancuje. V každém volebním období 
se něco vybuduje. To je náplní členů 
zastupitelstva obce, aby se o obec starali a 
podle možností budovali nové věci. Není 
mým cílem zde vypisovat, co se v naší 
obci vybudovalo. To se určitě dozvíte z 
jiného zdroje.

Poslední čtyři volební roky byly tak 
trochu jiné. Prožívali jsme zákaz nočního 
vycházení, zákaz navštěvování jiných 
obcí, a dokonce i zákaz navštěvování 
se navzájem. Finanční situace se navíc 
začíná všem komplikovat. Doufejme, že 
jako po každém špatném období i nyní 
přijde zase něco lepšího.

Nyní pár krátkých postřehů z minulosti. 
Velice příjemnou akcí se stalo žehnání 
vybudované „minikapličky“ sv. Terezičky 
umístěné pod borečkami. S myšlenkou a 
vlastní pílí něco v obci obnovit a zlepšit 
se dílo podařilo. Další věc, které si nelze 
nevšimnout, je rozvíjející se výstavba RD 

její vzhled, jsou rozdílné názory. Jako 
drobnou zajímavost v tomto směru mohu 
připomenout, že ani Eiffelova věž v Paříži 
neměla být nikdy postavena, dokonce 
několikrát měla být zbourána. Dnes je 
z ní však dominanta Paříže. Věřím, že i 
stavba rozhledny je dobrým nápadem pro 
další rozvoj obce. Pro upřesnění informací 
a předejití různým nejasnostem považuji 
za vhodné uvést, že myšlenka stavby 
rozhledny by měla být realizována pouze 
v případě, že bude spolufinancována z 
dotačních titulů.

Vážení spoluobčané, v nadcházejících 
volbách se bude rozhodovat o dalších 
čtyřech letech rozvoje naší obce. Važme 
si toho, že můžeme volit a že máme 
koho volit (v některých obcích například 
vůbec nikdo nekandiduje). Proto nám 
všem přeji takovou volbu, která bude ku 
prospěchu obce Uhřice. 

Michal Malík 
místostarosta
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DOŽÍNKOVÝ POCHOD BYL OBROVSKÝM ZPESTŘENÍM SOBOTNÍHO 
ODPOLEDNE, PODVEČERA I NOCI 

občerstvení. Kapela Druhá štace z přátelského 
města Slaný z Čech byla třešničkou na dortu 
povedené akce.

Děkujeme Všem za přízeň a podporu celé akce!

Tým UFF
 

Foto: Magda Hovězáková

Spontánní nápad vznikl při sestavování 
programu předchozích letních uhřických 
akcích (UFF). To, že se ho zúčastnilo celkem 27 
nazdobených traktůrků, traktorů, kombajnů, 
děti s elektro traktůrky a čtyřkolkami, koňský 

rodinný povoz a zásobovací Defender, bylo nad 
očekávání.

Takový průjezd obec Uhřice asi nepamatuje. 
Lidé postávající podél trati a rodinní příslušníci 
v oknech a na balkonech svých domovů nadšeně 
zdravili projíždějící techniku i osazenstvo 
na vlečkách, z nichž někteří byli dokonce i 
krojovaní. Cíl byl na zadních loukách, kde 
uhřičtí hasiči a zástupci obce připravili program 
pro děti. Realizační tým UFF ve spolupráci 
s panem starostou se postarali o zázemí a 
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PROBLÉMY KATASTRÁLNÍ MAPY V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ UHŘICE

kterému není žádný jiný použitelný 
podklad z dřívější geodetické činnosti, 
vytyčuje pouze obraz z mapy, který má v 
současné digitální podobě i souřadnici v 
souřadnicovém systému S-JTSK. Pokud 
v jeho okolí o poloměru 2,8 m je nějaká 
trvalá stabilizace, která se zde zachovala, 
nebo je hranice v tomto okolí zaužívaná, 
tak to může být správně. Záleží na dalších 
okolnostech. A to jsme teprve na začátku.

Díky dvěma světovým válkám a dále 
v období od roku 1948 do 1989, kdy 
se v tehdejším katastrálním operátu v 
některých obdobích evidovaly pouze 
užívací vztahy, došlo v těchto obdobích 
k velkému zanedbání katastru. Což se 
od roku 1992 snaží katastrální úředníci 
napravovat. Ať již dokončenou digitalizací, 
která začala ještě v minulém tisíciletí, 
kdy došlo k tomu, že do katastrálních 
map se alespoň dostaly pozemky, které 
byly evidovány stále ještě zjednodušeně 
v původních katastrálních operátech 
(pozemkový katastr, přídělová řízení, a 
další). V současnosti probíhají revize, při 
nichž se opravují některé nesrovnalosti 
v katastru, nebo obnova katastrálního 
operátu novým mapováním, při níž se 
vytváří zcela nová mapa se zpřesněním 
hranic pozemků. Na toto mapování a 
revize většinou přešli pracovníci, kteří 
před tím realizovali tzv. digitalizaci 
katastrálních map. V současné době ve 
vládním programu je uvedena bohužel 

Někteří z Vás jste narazili na webové 
stránky Českého úřadu zeměměřického 
a katastrálního úřadu nazvané „Nahlížení 
do katastru nemovitostí“ a to díky tomu, 
že je katastr veřejný (podle § 52 zákona 
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí). 
Na těchto stránkách si lehce můžete 
zkontrolovat své nemovitosti, a to i s 
náhledem v katastrální mapě s případným 
připojením ortofotomapy. Tedy tak, 
že je možné tyto pozemky vidět z ptačí 
perspektivy. I tato ortofotomapa má 
pouze informativní nádech, nemusí být 
vždy všude přesná. I proto je v tomto 
náhledu katastrální mapy psáno červeným 
písmem pod zobrazenou mapou: 
„Veškeré zjištěné hodnoty souřadnic a 
délek NELZE využívat pro vytyčování 
hranic pozemků v terénu.“ V našem 
katastrálním území Uhřice u Kyjova to 
platí doslova, jelikož zde máme platnou 
mapu, která vypadá jako digitální, ale 
vychází pouze z analogové mapy, která 
byla platná ještě před digitalizací, která 
zde proběhla v roku 2016. V místech, 
která vychází pouze z překreslení této 
analogové mapy je přesnost této mapy 
stále stejná, jako byla v této analogové 
mapě. Přesnost souřadnic je tedy stále 
stejná i v této nové mapě to znamená, že 
střední souřadnicová chyba je 1 metr jako 
v předchozí mapě, mezní souřadnicová 
chyba je 2 metry a polohová odchylka 
dosahuje až 2,83 metru. To znamená, 
že pokud geodet vytyčuje pozemek, ke 

pouze revize, na kterou by se katastrální 
úřady měly zaměřovat více. Katastrální 
úřady začaly s revizní činností ještě před 
rokem 2017 a to v katastrálních územích, 
kde je platná mapa DKM, která vychází 
z map, které už obnovou katastrálního 
operátu novým mapováním prošly, 
nebo prošly jiným novým zaměřením 
před rokem 1989 a které již proběhlo 
v souřadnicovém systému S-JTSK a je 
možné zobrazit tyto mapy v digitální 
formě.

V rámci revizí je řešeno případné 
scelování pozemků, pokud jsou vedle 
sebe a je na nich stejný druh pozemku, 
nebo se ke stejnému účelu využívají. 
Toto řeší přímo katastrální pracoviště 
v součinnosti s dalšími orgány veřejné 
moci. Dalšími problémy, které se v 
revizích řeší jsou vedlejší stavby na 
stavebních pozemcích, změna obvodu 
staveb hlavních na pozemcích a změny 
druhu pozemků zemědělských na 
nezemědělské (ostatní plochy). U těchto 
změn je již třeba součinnost vlastníka 
nemovitostí, který musí změny doložit 
listinami z odborů příslušných úřadů, 
pod které obec spadá, případně ještě s 
přiložením geometrických plánů, které 
musí nechat ze své kapsy vyhotovit 
soukromými geodety. V případě změn u 
staveb je nutné na stavebním úřadu pro 
vydání jejich listiny dodat projektovou 
dokumentaci případně zjednodušenou 

Ukázka katastrální mapy z katastrálního 
území Uhřice u Kyjova se zobrazením 
hranic parcel s vyjádřením přesnosti 
(zeleně jsou zvýrazněny parcely, které 
mají vyšší třídu přesnosti 3 s přesností  
na 14 cm a červeně třídu přesnosti 8  
s přesností na 1 m. 
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protierozní opatření a jiné věci. Na 
začátku je ovšem potřeba sehnat písemný 
souhlas od vlastníků pozemků, kteří 
vlastní minimálně 50 % půdy, na které 
by měly být pozemkové úpravy zahájeny. 
Většinou se jedná o nezastavitelné území, 
polní tratě – tzv. extravilán obce, který je 
i dán platným územním plánem. Dalším 
plusem pak je pro obec díky těmto 
pozemkovým úpravám jednodušeji projít 
řízeními orgánů veřejné moci a získat 
lehčeji na tyto společná zařízení dotace, 
které činí i více jak 95 %. Pozemkové 
úpravy jsou zájmem státu, a proto jsou 
vždy placené z rozpočtu pozemkových 
úřadů. V pozemkových úpravách se dá 
vyřešit i další problém, který je i v našem 
katastrálním území a nejen v něm. A 
to jsou zemědělské stavby a cesty, které 
neodpovídají skutečnosti a jsou na 
pozemcích soukromých vlastníků. Navíc 
pokud se nachází na orné půdě, pak by to 
musel v revizích opravit jejich vlastník na 
své náklady. Jedná se například o zkratku 
na Dambořice.

Proč tedy v katastrálním území Uhřice 
u Kyjova ještě pozemkové úpravy a 
nové mapování neproběhly? Odpověď je 
snadná, aby zde mohlo v dohledné době 
začít nové mapování v zastavitelném 
území obce (tzv. intravilán obce), je 
třeba aby někdo před tím podal návrh 
na zahájení pozemkových úprav a ty 
byly alespoň papírově zahájeny. Kdo 
může podat tento návrh podat? Některý 
z vlastníků, ale také obec, ovšem vždy 
je třeba administrativně získat podpisy 

projektovou dokumentaci tzv. passport 
stavby. V případě změn ze zemědělského 
pozemku na ostatní plochu nebo 
stavební plochu je potřeba ještě vynětí ze 
zemědělského půdního fondu. 

U nového mapování se většina těchto 
změn, pokud nejsou většího rázu, vyznačí 
do mapy bez další potřebné součinnosti 
vlastníka. I pokud se týká vedlejších staveb 
k budově hlavní není potřeba doložení 
geometrického plánu nebo záznamu 
podrobného měření změn. Tyto vedlejší 
stavby jsou většinou vyznačeny samotným 
katastrálním úřadem do nové mapy, která 
vznikne obnovou katastrálního operátu 
novým mapováním. Při tomto mapování 
dochází ke zpřesnění hranic pozemků, 
pokud vlastníci s hranicí, kterou označí 
za svou vlastnickou hranici, souhlasí a je 
na ni pokojná držba. Pak se tyto hranice 
do nové mapy dostanou už s nejvyšší 
možnou přesností. V tomto případě pak 
mají geodeti usnadněnou práci a měli by 
vždy dojít při vytyčení těchto bodů na 
stejné místo s přesností na pár centimetrů.

Další obnovou, která je možná v 
katastrálním území, jsou tzv. pozemkové 
úpravy. Jejich úkolem je nové uspořádání 
pozemků vlastníků, které bude už 
uzpůsobené tak, aby byly všechny tyto 
pozemky přístupné jejich vlastníkům z 
navržené sítě polních cest. V rámci těchto 
pozemkových úprav je účelné připravit 
na obecních pozemcích tyto polní cesty a 
další společná zařízení, jakými jsou např. 
biokoridory, mokřady, rybníky, větrolamy, 

vlastníků pro jejich zahájení. Co se stane, 
pokud by v našem katastru pozemkové 
úpravy nebyly v dohledné době, nebo 
nikdy? Předpokládám, že jistě v nějaké 
době zde pozemkové úpravy proběhnou, 
jsou zde zapotřebí. Ulehčilo by se jimi 
jistě přírodě, pokud by byly udělány řádně 
a byly vytvořeny základy pro udržitelnou 
přírodu 21. století. Pokud by v dohledné 
době nebyly zahájeny, hrozí to, že místo 
nového mapování v intravilánu obce 
dojdou revizní pracovníci, kteří budou 
vynucovat od vlastníků nemovitostí 
jejich součinnost, tak aby se mapa v 
katastru spravila. I když tuto činnost 
si v mapách katastrálních území, která 
vznikla digitalizací, nedovedu představit. 
Znamenalo by to, že podle mého názoru 
minimálně 50 % vlastníků nemovitostí 
by bylo těmito revizemi postiženo 
a znamenalo by to pro ně nemalé 
další náklady. I když si to nedovedu 
představit, některá katastrální pracoviště 
k takovýmto revizím v takovýchto 
katastrech už přistoupila. Svůj článek 
proto zakončím pozitivně a to tím, že 
budu i nadále doufat, že třeba některé 
další zastupitelstvo obce bude chtít začít 
s obnovou katastru pomocí pozemkových 
úprav, na které by navazovalo nové 
mapování. A tímto by se na další řadu let 
vyřešily nejasnosti a spory mezi vlastníky 
na hranicích svých pozemků.

Bc. Roman Gryga

Obr. 2 Ukázka toho, jak by mohla 
katastrální mapa vypadat, pokud 
by v našem katastru proběhly 
pozemkové úpravy a nové mapování
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KOMUNÁLNÍ  A SENÁTNÍ VOLBY
volby do zastupitelstev obcí jsou barvy 
šedé, hlasovací lístky a úřední obálka 
pro volby do Senátu jsou barvy žluté.

Volič musí ve volební místnosti prokázat 
svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným občanským 
průkazem nebo platným cestovním 
pasem České republiky, jde-li o cizince, 
průkazem o povolení k trvalému pobytu 
nebo potvrzením o přechodném pobytu 
(od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci). 
Neprokáže-li volič svou totožnost a 
státní občanství potřebnými doklady, 
nebude mu hlasování umožněno.

Volič obdrží od okrskové volební komise 
prázdnou úřední obálku opatřenou 
úředním razítkem. Na požádání mu 
komise vydá i hlasovací lístek. Každý 
volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné.

V dnech 23. – 24. září 2022 se uskuteční 
komunální a ve volebním obvodu č. 79 
Hodonín také senátní volby. Volební 
místnosti budou otevřeny v pátek 23. 
září od 14:00 do 22:00 a v sobotu 24. 
září od 8:00 do 14:00. 

Voličem je státní občan ČR, který 
nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let 
a má v obci trvalý pobyt nebo občan 
jiného členského státu EU, který 
nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, 
má v obci trvalý nebo registrovaný 
přechodný pobyt a požádal o zápis do 
dodatku stálého seznamu voličů.

Volby do zastupitelstev obcí se 
konají společně s volbami do Senátu 
Parlamentu České republiky. Úřední 
obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé 
volby jsou tak od sebe barevně odlišeny. 
Hlasovací lístek a úřední obálka pro 

S úřední obálkou a hlasovacím 
lístkem vstoupí volič do prostoru 
určeného k úpravě hlasovacích lístků. 
Počet členů zastupitelstva obce, který 
má být zvolen v dané obci, je uveden 
v záhlaví hlasovacího lístku. U nás v 
Uhřicích je počet členů 7.

V obecních volbách máte tolik hlasů, 
kolik je v obci voleno zastupitelů. S 
hlasy můžete naložit třemi způsoby. 

1) Můžete dát všechny své hlasy 
jedné straně

2) Všechny své hlasy můžete rozdělit 
napříč stranami

3) Poslední možností je kombinace 
předchozích dvou

Pokud volič označí křížkem volební 
stranu, neoznačuje již v této volební 
straně konkrétní kandidáty. K 
označení kandidátů u této volební 
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člen okrskové volební komise, a 
hlasovací lístek za něho upravit a 
vložit do úřední obálky, popřípadě 
i úřední obálku vložit do volební 
schránky.

Volič může ze závažných, zejména 
zdravotních, důvodů požádat obecní 
úřad a v den voleb svoji okrskovou 
volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost do přenosné 
volební schránky. Okrsková volební 
komise však může vysílat své členy  
s přenosnou volební schránkou pouze  
v rámci svého volebního okrsku.

Druhé kolo voleb do Senátu. Pokud 
žádný z kandidátů nezíská v prvním 
kole voleb nadpoloviční většinu 
hlasů, bude se konat druhé kolo 
voleb. Ve druhém kole kandidují 
pouze dva nejúspěšnější kandidáti 
z prvního kola. Druhé kolo se 
bude konat v pátek 30. září 2022 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin  

strany se v takovém případě nepřihlíží. 
Volič musí dbát na to, aby do úřední 
obálky vložil pouze jeden hlasovací 
lístek, jinak je hlas voliče neplatný. 
Při souběhu voleb musí být hlasovací 
lístek vložen do správné úřední obálky 
příslušné barvy, jinak je hlas voliče 
neplatný.

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, 
které nejsou na předepsaném tiskopise, 
hlasovací lístky, které jsou přetržené,  
a hlasovací lístky, které nejsou vloženy 
do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku  
s vybraným hlasovacím lístkem vloží 
před okrskovou volební komisí do 
volební schránky.

S voličem, který nemůže upravit 
hlasovací lístek pro tělesnou vadu, 
nemůže číst nebo psát, může být 
v prostoru pro úpravu hlasovacích 
lístků přítomen jiný volič, ne však 

a v sobotu 1. října 2022 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin. Jestliže se 
před druhým kolem voleb kandidát 
své kandidatury vzdá, pozbude práva 
být volen nebo zemře, postupuje do 
druhého kola voleb kandidát, který se 
v prvním kole voleb umístil na třetím 
místě; v takovém případě se druhé 
kolo může uskutečnit v pátek 7. října 
2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu 8. října 2022 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin. Hlasovací 
lístky (barvy šedé) pro druhé kolo 
voleb již voliči nebudou dodány 
předem, ale volič je obdrží přímo ve 
volební místnosti ve dnech druhého 
kola voleb. Zde také obdrží úřední 
obálku (barvy šedé).

 Marie Štěrbová

HLASOVACÍ LÍSTEK
Pro volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 23. a 24. září 2022

Volby 2022 / kód zastupitelstva 586692, Kód pro schválení: 1660681538

Sdružení nezávislých kandidátů -

Rozumně a srdcem

vylosované číslo: 1

1. Lukáš Tesařík, 40 let, vedoucí skladu
Uhřice, bez politické příslušnosti

2. Zdeněk Brabec, 42 let, OSVČ
Uhřice, bez politické příslušnosti

3. Martin Kosír, 49 let, strojník
Uhřice, bez politické příslušnosti

4. Zdeněk Valihrach, 58 let, OSVČ
Uhřice, bez politické příslušnosti

5. Luděk Hrubý, 43 let, stavební mistr
Uhřice, bez politické příslušnosti

6. Jiří Luskač, 46 let, skladník
Uhřice, bez politické příslušnosti

7. Lenka Večeřová, 46 let, lesní dělník
Uhřice, bez politické příslušnosti

8. Jan Trčka, 48 let, stavební dělník
Uhřice, bez politické příslušnosti

9. Blanka Medunová, 56 let, účetní
Uhřice, bez politické příslušnosti

PRO UHŘICE

vylosované číslo: 2

1. Mgr. Lukáš Gajárek, 26 let, právník
Uhřice, bez politické příslušnosti

2. Ing. Marek Veselý, Ph.D., 46 let,
agronom, místopředseda představenstva
Uhřice, KDU-ČSL

3. Bc. Roman Gryga, 40 let, geodet
Uhřice, bez politické příslušnosti

4. Ing. Eva Radikovská, 41 let, správce
rozpočtu
Uhřice, bez politické příslušnosti

5. Jindřich Valihrach, 38 let, podnikatel
Uhřice, bez politické příslušnosti

6. Zdeňka Teclová, 41 let, administrativní
pracovnice
Uhřice, bez politické příslušnosti

7. Jan Chmelař, 29 let, truhlář, výtvarník
Uhřice, bez politické příslušnosti

8. Bc. Lenka Foltýnová, 44 let, zdravotní
sestra, rodičovská dovolená
Uhřice, bez politické příslušnosti

9. Martina Valihrachová, 32 let, zdravotní
laborant, rodičovská dovolená
Uhřice, bez politické příslušnosti

KDU-ČSL

vylosované číslo: 3

1. Michal Malík, 58 let, místostarosta obce,
agronom
Uhřice, KDU-ČSL

2. Ing. Martin Kovanda, 37 let, OSVČ
Uhřice, bez politické příslušnosti

3. Ing. Filip Slovák, 25 let, chemický inženýr
Uhřice, bez politické příslušnosti

4. Eva Kořínková, 42 let, OSVČ
Uhřice, bez politické příslušnosti

5. Vít Večeřa, 23 let, lesní dělník
Uhřice, bez politické příslušnosti

6. Miloš Stanislav, 71 let, důchodce,
kostelník
Uhřice, KDU-ČSL

7. Jana Chmelařová, 51 let, supervizor
Uhřice, bez politické příslušnosti

Sdružení nezávislých kandidátů pro

rozvoj obce, sportu a kultury

vylosované číslo: 4

1. Petr Tihelka, 50 let, starosta obce
Uhřice, bez politické příslušnosti

2. Josef Mokrý, DiS., 44 let, vedoucí
obchodního úseku
Uhřice, bez politické příslušnosti

3. Mgr. Richard Pěnčík, 31 let, advokát
Uhřice, bez politické příslušnosti

4. Ing. Martin Brablc, 41 let, vedoucí
nákupu
Uhřice, bez politické příslušnosti

5. Jan Pěnčík, 51 let, klempíř
Uhřice, KDU-ČSL

6. Ondřej Dvorský, 37 let, kuchař
Uhřice, bez politické příslušnosti

7. František Hroudný, 30 let, mechanizátor
Uhřice, bez politické příslušnosti

8. Kristýna Růžičková, 23 let, studentka
medicíny
Uhřice, bez politické příslušnosti

9. Tomáš Luskač, 44 let, jednatel stavební
firmy
Uhřice, bez politické příslušnosti

Obec Uhřice
Do zastupitelstva obce se volí 7 členů
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UHŘICE TANČÍ

ČERVEN V UHŘIČÁNKU

od půlky března, a tím že se zapojily i 
nejmladší děti z kroužku, poskládaly 
jsme dvě kolonky. I přesto, že to ze 
začátku vypadalo, že jsme na děti 
naložily více, než by mohly zvládnout, 
začala se po nějaké době dřina nás všech 
zúročovat.  Nakonec měly děti besedu 
tak nacvičenou, že ji uměly samy i 
odzpívat (prý ji rády zpívaly jak doma, 
tak i ve školce a škole). 

Od dubna začaly sobotní zkoušky i pro 
další zájemce. Poskládaly se další čtyři 
kolonky ze školáků, mládeže, stárků 
a ženáčů. Scházeli jsme se jednou za 
dva týdny a na každé zkoušce jsme se 

odpoledne děti ještě představily pásmo 
„O kovářích“, během kterého je na 
housle doprovodil Tomáš Buchlovský z 
Archlebova. Organizátorům děkujeme, 
za velmi krásné odpoledne.

V sobotu 11. června se starší děti z 
Uhřičánku společně se stárky zúčastnily 
oslavy výročí obce Žarošice.  Na této 
akci opět zatancovali Moravskou 
besedu a byl to opravdu velký zážitek 
pro tanečníky i publikum. Mohli jsme 
sledovat dohromady 176 tanečníků ve 
22 kolonkách z okolních obcí. Naše 

Poslední roky byly bohužel folklorní 
akce ovlivňovány a často rušeny z důvodu 
pandemie COVID-19. Když jsme se 
tedy v lednu s holkami dozvěděly, že na 
červen jsou naplánované „Malé hody“, 
věděly jsme, že je to výborná příležitost 
k tomu, aby byly kroje po těch letech 
pořádně provětrány. Proto jsme přišly 
s návrhem, roztančit co nejvíce lidí z 
Uhřic, a k tomu se nabízela Moravská 
beseda.

Děti z Uhřičánku začaly s nácvikem 

Červen byl pro všechny z Uhřičánku 
plný očekávání. Po dlouhé době se děti 
představily na dvou folklorních akcích. 

Dne 4. června jsme se zúčastnily 
„Malých hodů“ v naší obci. Nejprve 
obohatily svými krojky průvod a 
následně i program na hřišti. Staly se 
nejmladšími tanečníky Moravské besedy 
a nutno dodat, že u nich během tance 
často hledaly nápovědu i starší kolonky. 
Na děti z kroužku jsme byly velmi hrdé, 
protože se jednalo o nejtěžší vystoupení, 
které jsme je zatím naučily. Během 

pobavili. Den před akcí se všechny 
kolonky sešly na hřišti na generální 
zkoušce, kde si vyzkoušely nástup a 
tanec nanečisto. 

Nakonec se nám to opravdu povedlo, 
roztančili jsme Uhřice. Moravskou 
besedu tancovalo 48 tanečníků, 
nejmladší tanečník měl 4 roky a nejstarší 
přes 60 let. 

Děkujeme všem tanečníkům a rodičům 
za pevné nervy a také organizátorům, za 
velmi povedenou akci. 

Michaela Pěnčíková  
za DFS Uhřičánek

děti z kroužku patřily mezi nejmladší 
tanečníky a rozhodně se mezi ostatními 
neztratily, naopak sklidily velkou 
pochvalu od mnoha sledujících.

Náročné čtyři měsíce jsme zakončili  
v pátek 17. června na hřišti, kde si děti 
z kroužku společně s malými fotbalisty 
užily ukončenou. 

Od září se chystáme opět pravidelně 
scházet a nové tanečníky s radostí 
uvítáme. 

Michaela Pěnčíková  
za DFS Uhřičánek
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Milí čtenáři, 
v letních měsících tohoto roku proběhla 
v naší obci oprava třech křížů. Kříže 
byly naposledy renovovány na jaře roku 
2016. Na křížích se podepsal jednak 
zub času, ale také vliv klimatických 
podmínek. Na realizaci této investiční 
akce byla získána dotace ve výši 
49.000,- Kč z Jihomoravského kraje  
v rámci podpory památek místního 
významu. Celkový objem vynaložených 
finančních prostředků v této věci činil  
100.200,- Kč. Proběhla oprava třech 
křížů, a to kříž u vchodových dveří 
kostela z roku 1886, dále pak kříž 
pod lípou u kostela a poslední kříž u 
místního koupaliště z roku 1936. 

Co se týká prací, tak bylo provedeno 
broušení, byl nanesen pískovcový 
tmel, renovován Kristus a kříže byly 
impregnovány proti vodě a mechům.  

Na výsledky práce kameníků společnosti 
RES s.r.o. se můžete podívat na 
přiložených fotografiích. 

 Lukáš Gajárek 

OPRAVA KŘÍŽŮ 1. kříž

2. kříž

3. kříž
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Školní rok se svým závěrem byl však pro 
nás také emotivně silný, neboť jsem se 
po čtyřech letech loučil se svými páťáky 
– s Viktorkou, Nelčou, Kristýnkou, 
Mikulášem, Ondrou, Marou a Lukášem. 
Přejeme jim, aby se jim v nových školách 
líbilo, aby se jim dařilo a aby na nás 
nezapomněli. Děkujeme zároveň jejich 
rodičům za překvapení nám nachystané a 
taky za dárky, které pro nás přichystali. 
Také samozřejmě za jejich milá slova. 

V průběhu měsíců července a srpna jsme 
pro naše žáky zorganizovali čtyři turnusy 
příměstských táborů:

1. HON NA STRAŠIDLA 
Eva Hrubá, Zdeňka Prášilová

2. RŮŽOVÝ PANTER 
Kamil Ježík, Zdeňka Prášilová

3. SURVIVOR  
Sabina Pinterová, Eva Hrubá

4. VEČERNÍČEK 
Marie Štěrbová, Andrea Kolaříková

 
Rád bych poděkoval všem těm, kteří se na 
organizaci dalšího ročníku příměstských 
táborů podíleli. Těšíme se na další, už 
čtvrtý ročník příměstských táborů.

Vážení čtenáři,
stojíme na začátku školního roku 
2022/2023. Všechny žáky jsme přivítali 
ve čtvrtek 1. září společně s celým 
pedagogickým sborem a panem starostou. 
Naše nové prvňáčky do školy doprovodili 
jejich rodiče, popřáli jsme jim, aby zdárně 
odstartovali svou novou etapu – svou 
povinnou školní docházku.   

V novém školním roce máme ve škole 45 
žáků, škola má pět tříd s pěti ročníky.

Nový školní rok jsme odstartovali, ale já 
se ještě ohlédnu za závěrem uplynulého 
školního roku.

V měsíci červnu jsme odjeli na školu v 
přírodě do Rekreačního střediska Relaxx v 
Čeložnicích. Zajištěný program byl velmi 
pestrý a dovolím si říci, že si to všechny 
děti moc užily. Školu v přírodě jsme 
odstartovali divadelním představením 
Z deníku kocoura Modroočka (Divadlo 
Špílberg), s africkými bubny nás navštívila 
paní Alena Vlková z Hodonína, od 
Jablunkova za námi přijela spisovatelka 
a výtvarnice Lena Banszel Freyová, 
která nám popsala práci spisovatelky a 
výtvarnice a díky níž jsme se přenesli do 
světa jejích pohádkových příběhů. Už 
nyní se těšíme na další školu v přírodě 
naplánovanou na měsíc červen. 

První třída 
třídní učitelka Adéla Ždánská

Brablc Matyáš, Dvorská Tereza, 
Fedorčáková Valerie, Foltýnová 
Tereza, Jirka Matyáš, Kelarová 
Jasmína, Kopřivová Vanda, 
Kovanda Šimon, Moravčíková 
Mia, Peťa Dominik, Štěrbová 
Kateřina, Vlček Samuel

Čtvrtá třída 
třídní učitel Kamil Ježík
Andrysík Tadeáš, Bednařík 
Vojtěch, Bělohoubek Jakub, 
Dvorský Štěpán, Kopřivová Tina, 
Kovanda Jakub, Radikovský 
Jakub, Tesařík Filip, Trčková 
Veronika, Vlček Milan

Pátá třída 
třídní učitelka Eva Hrubá

Aufová Lucie, Buchlovský Petr, 
Moravčík Matyáš, Tesaříková 
Nela, Valihrachová Amálie, 
Vodička Jan, Voitenko Oleksii

Druhá třída
třídní učitelka Marie Štěrbová

Luskač Jakub, Maleňáková 
Barbora, Pěnčíková Nela, 
Stojanovská Natálie, Tesaříková 
Nikola, Uher Mikuláš, 
Valihrachová Viktorie, Veselá 
Veronika

Třetí třída
třídní učitelka Eva Hrubá

Fedorčák Štěpán, Foltýn Jakub, 
Malý Jan, Ohera Tomáš, 
Radikovský Jáchym, Štěrba 
Václav, Vodičková Jasmína, 
Zástřešek Tomáš
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Pevně věřím, že v následujícím školním 
roce navážeme na tradice a akce, které se 
nám dařily a které se osvědčily a my v nich 
budeme moci pokračovat. Velmi důležitá 
je pro nás kvalita vzdělávání, proto jsem 
rád, že jsme docílili toho, abychom 
mohli učit v pěti ročnících samostatně. 
Rád bych na tomto místě poděkoval 
svým kolegům za jejich poslání, našemu 

V letních měsících jsme pokračovali 
v rekonstrukci prostor v budově 
školy – vyměnili jsme podlahu ve 
sborovně, zrekonstruovali jsme sociální 
zařízení pro zaměstnance, pro budoucí 
prvňáčky jsme vybudovali novou třídu 
a také kabinet pro pedagogický sbor.  
Za 3. třídou vznikne v průběhu 
podzimních měsíců čítárna pro žáky. 

zřizovateli za podporu, rodičům našich 
žáků za důvěru nám svěřenou a zejména 
našim žákům za jejich rozzářené úsměvy 
v naší škole.

Přeji Vám příjemně strávený podzim a 
budu se na Vás těšit kdykoliv ve škole.

   Kamil Ježík 
ředitel                                                                                                            
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LÉTO V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Zdeňky Prášilové konaný od 18. do 22. 
července byl ve znamení detektivních 
pátraček a záludných úkolů. Naši malí 
detektivové měli pátrat po růžových stopách. 
Úkol zněl jasně! Dopadnout Růžového 
pantera! Naši detektivové byli úspěšní a úkol 
zvládli na jedničku. 

Třetí turnus a jeho průběh měly na starosti 
paní učitelky Sabina Pinterová a Eva Hrubá. 
Ty se svými odvážlivci v termínu od 25. do 
29. července bojovaly o přežití. Celý tábor 
se nesl v duchu známé hry Survivor. Na 
hráče čekaly nástrahy, které procvičily jejich 
vědomosti, sílu i talent. Všichni nejenže 
přežili, ale zažili i skvělou zábavu.

To do čtvrtého turnusu vedeného paní 
učitelkou Marií Štěrbovou se nastěhoval v 
prvním srpnovém týdnu náš známý a všemi 
milovaný Večerníček se svými kamarády. 

Jako již tradičně jsme i tyto prázdniny 
zrealizovali hned několik turnusů příměstských 
táborů pro žáky naší školy. Letos se jednalo už 
o třetí ročník těchto prázdninových akcí pod 
záštitou Základní školy Uhřice, které se těší 
velké oblibě ze strany rodičů a hlavně žáků naší 
školy. 

První turnus příměstského tábora pod vedením 
paní učitelky Evy Hrubé a paní vychovatelky 
Zdeňky Prášilové, který odstartoval maraton 
čtyř po sobě jdoucích táborů, se konal v 
termínu od 11. do 15. července. Účastníci se 
stali lovci strašidel celého světa. Každý den byli 
ve svém lovu úspěšnější a úspěšnější, a tak na 
konci tábora pochytali všech 48 strašidel, a 
překonali tak i tajného lovce strašidel, který jim 
chtěl veškeré úsilí překazit. 

Druhý příměstský tábor pod taktovkou pana 
ředitele Kamila Ježíka a paní vychovatelky 

Bohužel jeho kamarády ulovil zlý skřítek, 
a tak Večerníček poprosil účastníky tábora 
o pomoc při jejich záchraně. Veškeré 
informace o večerníčkových postavách 
nasbírané během celého týdne, zachránci 
zužitkovali na pohádkové stezce, kde ke 
konci večerníčkovou písničkou všechny 
postavy zachránili.   

Čtvrtým turnusem také skončil 3. ročník 
našich příměstských táborů, plný zábavy, 
smíchu a skvělých zážitků. Poděkování patří 
celému týmu všech příměstských táborů i 
kuchařkám za skvělé svačinky a obědy, které 
nám dodávaly sílu potřebnou pro splnění 
všech úkolů. Doufáme, že i našim žákům se 
na příměstských táborech líbilo a už teď se 
těšíme na další ročník.  

Eva Hrubá 
učitelka
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KRÁTCE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
najít. Ten si spravedlivě rozdělili, aniž by 
se o něho navzájem poprali. Přicestovala 
k nám paní spisovatelka Lena Banszel 
Freyová s motivačním příběhem malého 
Františka. Děti potom za pomoci nářadí 
a pomůcek vyráběly Františkovi dřevěnou 
chaloupku a k tomu hospodářská zvířata. 
V tento den naši drobní kutilové lepili, 
zatloukali a také pracovali např. se 
smirkovým papírem. Na konci června 
jsme se staršími dětmi navštívili dětské 
dopravní hřiště v Kyjově. Všem byly 
zapůjčeny koloběžky či kola, helma 
nesměla chybět, a členové policie od dětí 
vyžadovali respektovat základní dopravní 
předpisy a značení.

Na konci června proběhlo ve venkovních 
prostorách mateřské školy rozloučení 
s předškoláky a jejich pasování na 
prvňáčky naší základní školy za milé 
účasti rodinných příslušníků.

Prázdninový provoz proběhl v době od 
1. července do 5. srpna 2022. V tomto 
období byly třídy spojeny a do mateřské 
školy docházelo přibližně 14 dětí denně.

Dovolte mi, abych se ohlédla za 
uplynulým jarem a létem v naší 
mateřské škole. V květnu jsme společně 
s maminkami, babičkami a tetami oslavili 
Den matek odpoledními tvořivými 
dílnami, kdy si děti měly možnost vyrobit 
pro maminku přání, nazdobit polevou 
perníkové srdíčko nebo originálně 
vyzdobit plátěnou tašku podle vlastní 
fantazie. Společně se základní školou jsme 
se zapojili, do celoročního projektu Hrdá 
škola, a právě v tomto měsíci proběhl 
Den bláznivých ponožek. Tento projekt 
má za cíl rozbít každodenní stereotyp a 
rozveselit běžné školní dny.

Měsíc červen byl, co se programu týče, 
velmi pestrý a bohatý. Ke Dni dětí bylo pro 
děti připraveno zážitkové dopoledne na 
téma „Velký útěk ze ZOO“. Na závěrečný 
školní výlet jsme zavítali do okresního 
města Hodonína na Baťův kanál, kde 
byla pro děti připravena pirátská plavba, 
spojena s hledáním pokladu. Naši malí 
piráti byli dobře vyzbrojeni, předvedli 
dobrou práci s mapou, a hlavně velkou 
odvahu, a tak se nám podařilo poklad 

Nyní nám začíná nový školní rok, ve 
kterém je do mateřské školy zapsáno 
celkem 40 dětí, z toho 18 dívek a 22 
chlapců. Chtěla bych všem dětem a 
rodičům popřát školní rok plný pohody 
a zdraví.

Petra Bajerová 
za kolektiv MŠ Uhřice

PERLIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Hledáme nesmysly… pes má na 
obrázku 5 noh a chlapec hrdě ukazuje 
na tento nesmysl. „Správně,“ zajásá 
paní učitelka a dále se ptá, „kolik noh 
má pejsek?“ Chlapec odpoví: „Šest.“

„Dívej, já mám tričko s kočičkou!“ 
řekne dítě svému kamarádovi.  
„Já mám taky kočičku s tričkem!“ 
odpoví kamarád.

Při oblékání trička paní učitelka 
dítěti pomáhá a říká: „Dáme tam 
jednu ruku, potom druhou,“ a ještě 
jednou opakuje, „jedna, dvě.“  Starší 
dítě vedle, které přihlíží, praví trochu 
škodolibě: „Tři.“
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NÁNOSY BAHNA POTRÁPILY ŽAROŠICE

MLADÍ HASIČI OPĚT NA HASIČSKÉM SOUSTŘEDĚNÍ

Hned odpoledne po našem zásahu jsme 
připravili tradiční oslavu narozenin našeho 
pana faráře Jaroslava Horáka. Zajistili jsme 
posezení, včetně občerstvení u našeho 
kostela pro všechny, kteří chtěli panu faráři 
popřát. 

V sobotu 17. září jsme se zúčastnili oslav 
135. výročí založení Sboru dobrovolných 
hasičů v Dambořicích. Oslavy byly 
zahájeny dopoledne slavnostní schůzí a 
mší svatou. Odpoledne bylo plné ukázek 

na bádání a pozorování přírody. Pobytové 
ekocentrum, které má kromě skvěle 
vybaveného zázemí pro výuku také 50 
lůžek pro účastníky, nabízí týdenní 
programy i víkendové a prázdninové akce. 
A to i s kuchyní, jídelnou a nezbytným 
příslušenstvím. Disponuje sálem pro 
45 osob s rozsáhlou přírodovědnou 
knihovnou, dataprojektorem a promítacím 
plátnem; rukodělnou učebnou pro 20 
žáků, která je zařízena ve stylu tradiční 
venkovské světnice z konce 19. století s 
kachlovými kamny; laboratoří s kapacitou 
15 žáků vybavenou laboratorním sklem, 

Naše jednotka Sboru 
dobrovolných hasičů 
obce Uhřice vyjížděla na 
zásah 21. srpna 2022 do 
Žarošic, kde po silném 

dešti natekly z polí tuny bahna. Podle 
průzkumu došlo k naplnění suchých 
poldrů v okolí obce a bahno tak nateklo až 
na hlavní silnici.

Naštěstí nezateklo do sklepů. Škody by tak 
neměly být nijak zásadní a úklid byl hotový 
během pár hodin. Úklidu se zúčastnilo 
několik jednotek z okolních obcí, a to 
Žarošic, Uhřic, Násedlovic, Archlebova, 
Ždánic, Kyjova, Hodonína a Brna-Líšně. 

Žarošice jsou rozložené podél 
Zdravovodského potoka a ze všech stran 
obklopeny kopci, na nichž jsou intenzivně 
obdělávaná pole. I proto jsou poldry kolem 
celé obce. Dlouhé roky se Žarošicích nic 
podobného nestalo, spíš žarošičtí hasiči 
jezdili pomáhat do okolí. Nyní bylo 
potřeba pomoci v Žarošicích s odklízením 
bahna z ulic a čištěním kanalizace. Potom 
bude samozřejmě nutné vyčistit i zanesené 
poldry.

Podle údajů z nedaleké stanice Českého 
hydrometeorologického ústavu ve 
Ždánicích mezi 03:00 a 04:00 napršelo 12 
mm srážek. V Žarošicích to bylo asi 60mm 
srážek.

Stejně jako předchozí 
rok se konalo letní 
hasičské soustředění v 
Ekocentru Chaloupky 
u obce Kněžice v okrese 

Jihlava. Tentokrát se jelo od 13. do 20. 
srpna. Zúčastnilo se 67 účastníků včetně 
vedoucích, což je bohužel značný pokles ve 
srovnání s minulými lety. 

Ekocentrum je bývalá hájovna na kraji 
lesa nad malou osadou Nová Brtnice je 
obklopena lesem i pastvinami. Nedaleko 
se nachází rybník ke koupání i rybníček 

hasičské techniky před kulturním domem, 
kde jsme předvedli naši historickou 
stříkačku PS8. Tyto oslavy jsme měli 
domluvené dlouho dopředu, a proto 
jsme se nemohli zúčastnit vaření polévek, 
které připravila naše kulturní komise na 
fotbalovém hřišti.

Jiří Luskač  
hasiči Uhřice

mikroskopy a lupami; podkrovní učebnou 
pro asi přibližně 30 žáků, kde probíhají 
bylinkové čajovny a relaxační programy.

Těžištěm výuky je však terén nejbližšího 
okolí. Součástí areálu je ukázková přírodní 
zahrada se skleníkem, meteorologickou 
stanicí, malou farmou (kozy, ovce, 
drůbež). K výuce slouží i dva altány a 
přírodní amfiteátr. Ale především louky, 
lesy, pastviny a rybníky.

Celým táborem nás provázely specializace: 
kuchař, zdravotník, spojka a kutil.
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Ve specializaci „kuchař“ děti vařily na 
kotlících gulášovou a bramborovou 
polévku, učily se správně prostírat stůl a 
naučily se spoustu dalších zajímavých věcí 
ohledně stolování a chování se u stolu. 
Kuchaři, kteří nám celou dobu na táboře 
vařili, pak polévky ochutnali a vyhodnotili 
tu nejlepší.

Ve specializaci „zdravotník“ se děti naučily 
komunikovat s dispečerem linky 112 a 
jak správně postupovat, když se stanou 
svědky nějakého zranění. Následně jim 
vše dovysvětlila zdravotní sestřička, která o 
děti po celou dobu tábora pečovala.

Specializace „spojka“ byla zaměřena hlavně 
na signalizace při zásahu, děti se dozvěděly 
o morseově abecedě a hláskovací abecedě, 
naučily se varovné signály, a jak postupovat 
při mimořádných událostech.

Ve specializaci „kutil“ si děti vyzkoušely 
vyrobit padák pro vajíčko, který se 
následně hodil z balkonu, aby se otestovalo, 
zda vejce pád přežije, zatloukaly hřebíky, 
vrtaly, vyráběly klíčenky a mnoho dalšího.

Ve středu  se konal výlet do jihlavské 
ZOO. Děti mohly samy chodit po celém 
areálu ZOO, což se jim náramně líbilo. 
Pak jsme jeli do samotné Jihlavy, kde děti 
mohly navštívit zdejší obchodní domy a 
koupit si suvenýry.

V pátek přišlo na řadu vyhodnocení 
soutěží. Soutěžilo se ve štafetě požárních 
dvojic, v požárním útoku a v závodu 
požárnické všestrannosti. Naši mladí 
hasiči skončili na 4. místě.

Letos s námi jela nová kulturní referentka 
Šárka Beláková ze Žarošic, která měla 
nachystaný opravdu bohatý program 
pro děti. Využila teplých dnů a nebála se 
zařadit i hry, při kterých se děti namočily 
vodou. 

Celý tábor jsme si všichni moc užili a 
doufáme, že se příští rok pojede znovu. 
Velké poděkování patří všem, kteří 
se letošního hasičského soustředění 
zúčastnili.

Lenka Večeřová 
hasiči Uhřice
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SK UHŘICE V LETNÍM OBDOBÍ
Zdravím všechny fanoušky 
fotbalového dění v naší obci 
a přináším několik informací 
o fungování našeho klubu v 
uplynulém letním období.

Naše mimosportovní aktivity jsme zahájili 
dne 28. 05. 2022, kdy jsme se společně s 
obcí Uhřice a dalšími spolky podíleli na 
uspořádání Mezinárodního dne dětí.

Dne 4. června při konání Malých 
krojovaných hodů, které se po 
absolvování průvodu obcí tradičně 
odehrály ve sportovním areálu v Lednici, 
jsme zajišťovali kompletní servis při 
občerstvení návštěvníků, účinkujících i 
pořadatelů.

Po odehrání posledního jarního domácího 
zápasu jsme zahájili avizovanou rekultivaci 
povrchu hřiště (aerifikaci dutými hroty, 
vertikutaci, podsetí travním semenem, 
zapískování a zapravení nivelační 
bránou) v celkové ceně 61 880,- Kč. Před 
provedenou rekultivací bylo nutné hřiště 
dobře zahnojit a totéž zopakovat cca za 
měsíc po provedeném zásahu. Dále bylo 

nutné udržovat hřiště v neustálé správné 
vlhkosti z důvodu podsetí, aby semínko 
dobře vzešlo a rostlo a nedošlo k jeho 
zaschnutí. To si vyžádalo další náklady ve 
výši asi 20 000 Kč.

Kvalitu nového povrchu hřiště si 
mohli poprvé vyzkoušet naši soupeři z 
Holandska, kteří k nám zavítali na základě 
předchozí dohody, kdy jsme tuto akci 
plánovali přibližně půl roku dopředu. Šlo 
tak o první mezinárodní utkání v rámci 
našeho klubu. Soutěžní úroveň klubu V. V. 
Mildam, který k nám z Holandska zavítal, 
měla být zhruba na naší úrovni, což se 
určitě projevilo i na hřišti a šlo o vyrovnaný 
zápas, kdy si náš spoluhráč Thierry Philipe 
Modderman zahrál nejen s námi, ale také 
za mateřský V. V. Mildam. Následovalo 
utkání starých pánů proti SK Žarošice, 
které rovněž přineslo slušnou podívanou, 
a pak už následoval večer u harmoniky, 
ochutnávka vín, občerstvení u grilovaného 
čuníka a zábava až do večerních hodin, 
kterou nám hudebně zajistil DJ Tony. 
Počasí přálo a celá akce se tak vydařila k 
potěšení všech. Kluci z Holandska po 
odpolední koupačce v místním aquaparku 

opustili naši vísku směrem k domovu, 
do Nizozemska. Všem, kteří se na této 
akci jakkoliv podíleli, chci ještě jednou 
moc poděkovat. Ohlasy na tuto akci byly 
velmi pozitivní, a to z obou stran. Již nyní 
si pohráváme s myšlenkou na odvetu v 
příštím roce na půdě holandského soupeře.
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Co se týče sportovního konání v našem 
klubu, chtěl bych Vás alespoň ve stručnosti 
informovat o aktuální situaci všech 
našich družstev (podrobnosti ve zprávách 
jednotlivých trenérů). V současnosti 
můžete na našem hřišti vidět družstva 
mladší přípravky, starší přípravky, 
mladších žáků a mužů. Trochu se 
pozastavím u družstva mladších žáků. Po 
konci jarní části sezóny 2021/2022 došlo 
na základě dlouhodobé spolupráce a podle 
předchozí dohody mezi vedením klubů a 
trenéry SK Uhřice a TJ Sokol Dambořice 
k rozšíření našich týmů o družstvo 
mladších žáků. Družstvo mladších žáků 
hraje oficiálně pod hlavičkou Dambořice 
B, a to z jediného prostého důvodu, aby 
hráči mohli nastupovat v A i B družstvu. 
Tým A hraje krajskou soutěž a přináší 
tak všem hráčům, kteří se na základě své 
výkonnosti do tohoto družstva dostanou, 
mnohem větší možnosti pro další rozvoj 
a zvýšení konkurenceschopnosti v jejich 
dalším sportovním vývoji. Tým mladších 
žáků B pak hraje okresní přebor, hraje 
svá domácí utkání na hřišti v Uhřicích, 
má trenéry z Uhřic a základ družstva 
tvoří rovněž hráči z Uhřic. Trénovat by 
měl rovněž v Uhřicích, i když zatím se 
trénuje jednotně v Dambořicích, aby 
se všichni lépe, nejen herně, poznali a 

mohli tak vytvořit 2 samostatně přesto 
kooperativně fungující týmy, které jsou 
schopny se automaticky, pružně a plynule 
v rámci hráčských kádrů doplňovat. K 
této variantě jsme se rozhodli zejména 
proto, že silný ročník 2012 (čítající u 
nás 8 kluků), hrající v jarní části ještě za 
starší přípravku, by již za rok nemohl v 
této kategorii nastupovat a pro vytvoření 
samostatného družstva mladších žáků 
by neměl dost hráčů. Ačkoliv by ještě 
jednu sezónu mohli všichni nastupovat 
ve starší přípravce, tak jsme přesvědčeni, 
že aktuální soutěžní ročník v kategorii 
mladších žáků jim jedině pomůže se na 
tuto formu dobře adaptovat a následující 
sezóna pro ně bude už mnohem snazší. 
Tímto krokem tak máme pro hráče na 
další 3 roky smysluplné a zejména kvalitní 
fotbalové zajištění.

Zde chci také vyzdvihnout výsledek 
pohárového turnaje starších přípravek 
v Mutěnicích (25. 06. 2022), který 
nezmiňují ve své zprávě trenéři, kde v 
konkurenci velmi silných klubů z Dolních 
Bojanovic, Hovoran, Lipova a domácích 
Mutěnic dokázali zvítězit (10 bodů za 
tři výhry a jednu remízu při skóre 11:3; 
1. místo – Uhřice, 2. místo – Mutěnice, 
3. místo – Hovorany). Za to si zaslouží 

všichni ještě jednou velkou pochvalu a 
gratulaci!

V současnosti tak náš klub disponuje 
bezmála 40 hráči napříč mládežnickými 
kategoriemi a pevně věříme a doufáme, že 
takto vysoký počet se nám podaří udržet 
i do budoucna a budeme moci postupně 
doplňovat mužstvo dospělých zejména 
našimi vlastními odchovanci.

Chci zároveň moc poděkovat všem 
trenérům, kteří jsou ochotni se všem 
klukům a holkám 3x týdně ve svém 
volném čase věnovat a vytváří jim kvalitní 
a pestré tréninky, které jim následně 
přináší zajímavé zápasové zkušenosti. Jsme 
na Vás pyšní!

V poslední řadě chci také poděkovat 
Zdeňkovi Vlachovi za jeho přínos fotbalu 
ve formě výkonu tolik oblíbené funkce 
asistenta rozhodčích. Díky moc, víme, že 
to nemáš často jednoduché!

Závěrem děkujeme Vám všem za podporu 
v uplynulém období a věříme v ni i nadále!

Josef Mokrý 
předseda SK
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DRUŽSTVO MUŽŮ A TĚŽKÝ ROZJEZD PODZIMU
Zdravím příznivce uhřické 
kopané, které bych rád 
informoval o letní přípravě 
družstva dospělých a začátku 
nového soutěžního ročníku 

2022/2023. Jak bývá obvykle zvykem u 
většiny klubů v letní soutěžní přestávce, 
tak i u nás nastaly určité změny ve složení 
mužstva.

Rozloučil se s námi Kotolan Filip (přestup 
do Rousínova) a ze zdravotních důvodů 
byl nucen svou hráčskou činnost ukončit 
Maroši Michal. Jako nové posily se Vám 
během podzimní části na hřišti představí 
Mokrý Jan (přestup z Krumvíře), Pěnčík 
Patrik (návrat z dorostu Dambořic) a 
navrátilec Trčka Miroslav (přestup z 
Modřic).

Minulou sezonu jsme zakončili na 4. 
místě se ziskem 49 bodů při skóre 63:49. 
Jsme si dobře vědomi, že navázat na tento 
úspěch bude hodně složité, ale zároveň 

věříme, že budeme nadále poctivě pracovat 
a bavit hrou sami sebe, především pak naše 
fanoušky.

Letní přípravu jsme začali 9. července 
tréninkem a následně další víkend 
jsme navázali přátelským utkáním s 
holandským mužstvem V. V. Mildam, 
kde dříve působil náš obránce Thierry 
Philipe Modderman. Utkání mělo 
vysokou úroveň a byli jsme rádi, že jsme 
uhájili vítězství 5:4.

V dalším přípravném utkání jsme prohráli 
v kombinované sestavě se Slavkovem (I. 
B tř.) 1:3, následně jsme zvítězili 7:1 v 
Komořanech (OP Vyškov) a v generálce 
na novou sezonu jsme opět v poněkud 
oslabené sestavě podlehli Tuřanům (I. B 
tř.) 1:4.

Vzhledem k rozlosování úvodní části 
podzimu výsledky z přípravy nevěstily 
nic dobrého.

V prvním domácím utkání soutěžního 
ročníku jsme přivítali mužstvo ze Šardic a 
po bojovném výkonu jsme s fotbalovějším 
soupeřem uhráli cennou remízu 0:0.

Další neděli jsme hráli ve Svatobořicích, 
kde jsme po vyrovnaném průběhu a 
neproměňování gólových situací museli 
spolknout porážku 2:0 (byť jsme byli asi 
o něco lepším týmem, troufám si tvrdit). 
O týden později jsme hráli opět na hřišti 
soupeře, a to ve Starém Poddvorově, kde 
jsme domácí přestříleli po dvou brankách 
Honzy Mokrého a gólové pojistce Tomáše 
Galii 3:2.

Ve čtvrtém kole jsme na domácím hřišti 
přivítali favorizované Kozojídky. Soupeř 
předváděl pohledný fotbal, na který jsme 
bohužel nenašli protizbraně a po zásluze 
jsme odešli poraženi v poměru 0:3. 

Podle výsledků jde vidět, že forma z 
minulého ročníku se nám někam schovala 

MLADŠÍ ŽÁCI SK UHŘICE (DAMBOŘICE B)
Přes léto proběhly u bývalé 
starší přípravky (r. 2012) 
velké změny. Se sousedními 
Dambořicemi jsme se 
dohodli na vytvoření B 

mužstva pod hlavičkou Dambořic 
a začali jsme hrát s kluky z Uhřic a 
Dambořic okresní přebor mladších 
žáků. Této dohodě předcházely diskuze 
jak s vedením našeho klubu a rodiči, tak 
se samotnými hráči, na základě kterých 
jsme se spolu s Ondrou Dvorským 
rozhodli pro tuto variantu s tím, že 
veškerá domácí utkání se budou hrát 
na hřišti v Uhřicích. Pokud bychom 
si nemysleli, že to naše kluky může 
posunout fotbalově dál, určitě bychom 
na tento odvážný krok nepřistoupili. 
Během léta se začalo dohromady 
trénovat s A mužstvem Dambořic, 
jelikož větší počet dětí i trenérů obvykle 
zaručuje kvalitnější tréninky včetně 
přípravných zápasů. Je domluveno, 
že hráči mezi oběma týmy budou 
„pendlovat“ v závislosti na výkonnosti. 
První zápas jsme odehráli v Šardicích 
s výhrou 8:1, naopak další zápas jsme 

prohráli s Hodonínem C 0:7. V tomto 
utkání se naplno ukázalo, že bude ještě 
chvíli trvat, než si kluci zvyknou na větší 
rozměry hřiště a jak na něm hrát. Věříme, 
že se to bude jenom zlepšovat a výsledky 
budou lepší a lepší. 

Na závěr soupiska našich hráčů 
(doplňována hráči z Dambořic): Bednařík 

Vojtěch, Bělohoubek Jakub, Buchlovský 
Petr, Dvorský Štěpán, Huščava Jakub, 
Kovanda Jakub, Radikovský Jakub a 
Tesařík Filip.

Ondřej Dvorský a Tomáš Bělohoubek  
trenéři mladších žáků
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STARŠÍ PŘÍPRAVKA SK UHŘICE V NOVÉM SLOŽENÍ
Novou sezónu jsme zahájili 
16. srpna. V prvním týdnu 
jsme se sešli v menším počtu 
s ohledem na dovolené, 
tudíž společně s mladší 

přípravkou, ale i tak byly tréninky 
v „tropickém“ počasí náročné. V 
družstvu jsme přivítali nového člena 
Maxe Slováka ze Žarošic, který se, 
jakožto brankář, ihned zapojil s týmem 
do přípravy. V následujícím týdnu, 
již v téměř kompletním složení, jsme 
začali ladit taktiku k prvnímu zápasu, 
a tím i pro nás nové rozestavení 5+1 na 
větším hřišti. Trenéři mužstva zvolili 
jako kapitány mužstva Honzu Malého 
a Jáchyma Radikovského. K prvnímu 
mistrovskému utkání zajíždíme do 
Rohatce. V základní sestavě nastupuje 
ke svému prvnímu zápasu v bráně Max, 

a na nás bude, abychom ji co nejdříve 
našli a přenesli do dalších zápasů.

Budeme rádi, když nám pomůžete a 
budete nám i nadále fandit!

novou obranu tvoří duo Verča Trčková 
s Honzou Malým, ve středu hřiště 
nastupuje tvůrce hry Jáša Radikovský 
a na hrotu od prvních minut Viktorka 
Valihrachová s Ondrou Daňhelem. 
Na střídačce jsou připraveni do akce 
Štěpán Fedorčák, Kuba Foltýn a Tina 
Kopřivová. Začátek zápasu nám ukazuje 
nervozitu, ale s přibývajícími minutami 
se oba týmy dostávají do rytmu a jsou 
k vidění pohledné akce a góly. Ke konci 
utkání dotahujeme třígólový náskok 
soupeře a srovnáváme na 8:8. Při velké 
snaze o obrat skóre na naši stranu 
dostáváme gól v poslední minutě a po 
sympatickém výkonu prohráváme 8:9. 
V dalším týdnu pokračujeme v práci 
při tréninku a tentokrát nás čekal zápas 
v pátek v Kostelci, kde po matném 
výkonu prohráváme 5:8. Na základě 

Aktuální soupiska hráčů: Galia Tomáš, 
Hořava Lukáš, Hovězák Jakub, Hovězák 
Petr, Hroudný Daniel, Kopřiva Martin, 
Kramář Petr, Modderman Philipe Thierry, 
Mokrý Jan, Neumann Jakub (toho času 

spolupráce s TJ Sokol Dambořice nás 
začátkem září doplňuje Matyáš Krupica 
a Kristýna Geršlová, a my tak můžeme 
do dalších bojů vyrukovat s širším 
kádrem, což rozhodně není na škodu. 
Takže hlavu vzhůru do dalších týdnů a 
přijďte nás podpořit k našim domácím 
utkáním. Budeme rádi!

Aktuální soupiska hráčů: Auf Daniel, 
Daňhel Ondřej, Fedorčák Štěpán, 
Foltýn Jakub, Geršlová Kristýna, 
Kopřivová Tina, Krupica Matyáš, Malý 
Jan, Radikovský Jáchym, Slovák Max, 
Štěrba Václav, Trčková Veronika a 
Valihrachová Viktorie.

Aleš Spálovský a Petr Malý 
trenéři starší přípravky

ve stavu zraněných), Pěnčík Patrik, 
Pěnčík Richard, Randus David, Rotrekl 
Jan, Šnejdar Radim, Trčka Miroslav, 
Valihrach Tomáš, Zeman Tomáš. 

Tomáš Valihrach  
trenér mužů
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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA JE V NOVÉ SEZÓNĚ OPRAVDU MLADÁ

Mladší přípravka zahájila 
pozvolna (díky dovoleným, 
výletům a prázdninám 
u babiček a dědečků) 
letní přípravu spolu se 

starší přípravkou v polovině srpna. 
Díky přesunu starších kluků a holek 
do starší přípravky zůstal v mladší 
přípravce převážně ten nejmenší 
„potěr“. Ale to nám nevadí, rozhodli 
jsme se tak záměrně, aby všichni kluci 
a holky dostali dostatečný prostor a 
herní vytížení. Hrát s 20 hráči mladší 
přípravku by opravdu nedávalo smysl, 
a jedině tak mají všichni možnost 
fotbalového růstu, rozvoje a dalšího 
zlepšování. Každopádně fungování 

mladší přípravky je založeno na 
maximálním využití těch nejmenších 
kluků a holek, které vždy doplňují 2-3 
starší, zkušenější hráči, aby dávali hře 
alespoň jakýsi základní obrys a tvar. 
Co je však nejdůležitější a sledujeme 
to na každém tréninku i zápase, že 
to všechny moc baví a všichni se 
vždy moc těší na každý další zápas 
(výjimky se samozřejmě najdou). 
Mladší přípravka v době zpracování 
podkladů pro zpravodaj odehrála pouze 
1 mistrovské utkání v Kněždubu, kde 
po docela sympatickém výkonu sice 
prohrála 14:6, nicméně bylo vidět 
velké nasazení a snaha našich hráčů a 
místy dokonce tolik námi očekávané 

náznaky fotbalovosti. Jen tak dále vstříc 
postupnými kroky prvním mistrovským 
bodům!

Aktuální soupiska hráčů: Brablc Filip, 
Brablc Matyáš, Foltýnová Tereza, 
Kořínek Ondřej, Křena David, 
Mikulica Eduard, Mokrý Jan, Uher 
Mikuláš, Uherová Jolana, Valihrach 
Matěj a Vlček Samuel. 

Jan Mokrý a Martin Brablc  
trenéři mladší přípravky
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BYLO MI CTÍ BÝT VAŠÍ SENÁTORKOU!

realizace výstavby dálnice D55 a to zejména 
v úseku Moravský Písek – Bzenec – Rohatec 
– Břeclav. Plánovaná stavba této časti dálnice 
je pro naše území zcela zásadním krokem do 
budoucna. Měla jsem radost, když se podařil 
zrealizovat projekt „Lávka pro pěší a cyklisty 
u ZOO Hodonín“ a zároveň se dala do běhu 
příprava kruhového objezdu na křižovatce 
na Pánově. Dále jsem obcím pomáhala 
s různými projekty v oblasti životního 
prostředí, protierozními opatřeními, 
využitím důlních vod a přípravou výstavby 
nových ČOV.

Po loňském ničivém tornádu jsem se 
mj. zaměřila na pomoc rodinám s dětmi 
z postižených obcí. Ve spolupráci s 
Mikroregionem Hodonínsko, Regionem 
Podluží a Nadací Karel Komárek Family 
Foundation jsme zřídili příměstský tábor 

Senátní kampaň jsem vedla s mottem: 
„Nenechám vás na suchu!“ a snažila 
jsme se pro to udělat maximum. Nejvíce 
času jsem věnovala stěžejní kauze našeho 
regionu „Ochrana pitné vody prameniště 
Bzenec-komplex vs. těžba štěrkopísku 
v Moravském Písku.“ Uspořádali jsme 
„Protestní pochod za vodu pro lidi!“ S obcemi 
jsme vedli nespočet jednání, podali jsme 
petici a v Senátu jsme dokonce uspořádali 
veřejné slyšení. Společně se společností 
Vodovody a kanalizace Hodonín jsme se 
snažili najít způsob, jak u soudu bránit naši 
pitnou vodu.  Tato kauza se s našim území 
vleče již roky. Přese všechno pevně věřím, 
že se nám nakonec podaří naši pitnou vodu 
zachránit. 

Obcím jsem aktivně pomáhala  
s koordinačními jednáními ve věci přípravy a 

„Tornádo“. S pomocí dobrovolníků jsme 
vytvořili bohatý program a díky tomu bylo 
o děti postaráno během celých letních 
prázdnin. 

S Kyjovským Slováckem v pohybu jsem 
spolupracovala na projektu Stromy s pamětí, 
kde jsme nejen sázeli stromy, ale zároveň 
se u dětí zaměřili na osvětu. Vždy jsem 
podporovala děti a mládež nejen formou 
příměstských táborů, ale především akcemi 
jako je Den Země, junáckými, veslařskými 
aktivitami či snažila jsem se nalákat mládež 
na akce jako Ukliďme Česko. 

Během svého šestiletého senátního 
období jsem se jako členka, následně 
místopředsedkyně Ústavně-právního výboru 
věnovala mnoha zákonům. Po legislativní 
stránce jsem se aktivně zabývala zákonem 
o obcích, vodním zákonem, zákonem 
o zpracování osobních údajů, volebním 
zákonem, novele zákona o insolvencích a 
komplexnímu pozměňovacímu návrhu k 
novele stavebního zákona. V novele trestního 
řádu se mi podařilo prosadit vyšší ochranu 
pro oběti znásilnění a domácího násilí při 
trestních řízeních. Úzce jsem spolupracovala 
na Milostivém létu a snažila jsem se následně 
pomocí Člověka v tísni, aby se informace 
dostaly do širokého povědomí a jejich 
dluhoví poradci pomohli v našem regionu 
co nejvíce občanům. 

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se mnou 
spolupracovali a pomáhali mi náš region 
posunout dál. Bylo mi velkou ctí být šest let 
vaší senátorkou.

S přáním všeho dobrého a hlavně pevného 
zdraví.

Ing. Bc. Anna Hubáčková 
senátorka za volební obvod č. 79

ŠKOLNÍ JÍDELNA Našim malým mlsným jazýčkům 
zařazujeme nové potraviny jako javorový 
sirup, konopná a chia semínka, pekanové 
ořechy, čirok, tofu, quinou, žito, kamut, 
bylinkové bio čaje. Z těchto surovin 
připravují paní kuchařky dopolední a 
odpolední pestré svačinky zahrnující 
velký výběr ovoce a zeleniny. O stravu se 
starají naše paní kuchařky Iva Šefferová a 
Lenka Havránková. 

Strava připravovaná ve školní jídelně musí 
splňovat podmínky stanovené ve vyhlášce 

Milí čtenáři,
ráda bych Vás informovala o dění ve 
školní jídelně v nastávajícím školním 
roce.

Od 1. září jídelna místní základní školy 
začala opět vařit ve standartním školním 
režimu, přičemž došlo k mírnému 
navýšení - připravujeme oběd pro 136 
strávníků.

o školním stravování tzv. „spotřební 
koš“. Tento obsahuje položky (mléko, 
mléčné výrobky, maso, ryby, brambory, 
ovoce, zeleninu, tuky, cukr), při plnění 
75-125% mají děti vyváženou stravu pro 
svůj růst a vývoj.

Anna Gajárková
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VZORNÍ VČELAŘI

Mnozí z Vás jste spolu s námi dne 18. června 
2022 oslavili krásné kulaté výročí – 110 
let od založení včelařské organizace ZO 
Žarošice. Tato oslava se uskutečnila jednu 
prosluněnou sobotu ve Včelařském domě 
v sousedních Násedlovicích. Zde jsme my 
včelaři nejen slavili, ale také ocenili několik 
z nás, kteří se včelaření věnují vzorně a 
svědomitě téměř po celý svůj život. Proto se 
při této významné události nabízelo udělit 
jako projev uznání těmto včelařům ocenění 
– „Vzorný včelař“. Toto čestné uznání se 
uděluje členům svazu, kteří vykazují delší 
dobu úspěšnou a zvlášť záslužnou práci v 
oboru včelařství. 

Věřím, že všechny vyznamenané včelaře 
ocenění nejen potěšilo, ale bude těšit i nadále, 
a pro nás ostatní budou tou největší motivací 
a vzorem.

  Zdeňka Teclová

Jmenovitě byli oceněni

přítel Svatopluk Fojtík ze Žarošic

přítel Miroslav Brychta z Násedlovic

přítel Roman Švábík ze Žarošic

přítel František Plachý ze Žarošic

přítel Jan Tihlařík z Uhřic

přítel Josef Konečný ze Žarošic

přítel Miloš Křížka ze Žarošic


