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STAROSTA: Začíná rekonstrukce komunikace a kanalizace v Chaloupkách

Vážení spoluobčané,

léto skončilo a tím skončila
i sezóna v  místním aquaparku.
Letošní sezóna byla jednou
z  těch vydařenějších, ale o tom
v  jiném příspěvku tohoto zpravo-
daje. Já, v  souvislosti s  ukonče-
ním provozu aquaparku a tím
i  ukončením vyšší dopravní
zátěže na Chaloupky a celý horní
konec, Vás chci informovat o za-
čínajících stavebních pracích
v Chaloupkách.

Jedná se především o rekon-

strukci místní komunikace
a  kanalizace. K  rekonstrukci
kanalizace se přistoupilo z  dů-
vodu jejího špatného stavu
a  nevyhovující poddimenzované
odlehčovací komory, která
v  minulosti způsobila vytopení
sklepních prostor. Rekonstruk-
ci kanalizace ve výběrovém
řízení vyhrála firma Opravy
silnic Bohemia a.s. za celkovou
cenu 2.397.305 Kč včetně DPH.
Rekonstrukci místní komunika-
ce v  Chaloupkách bude re-
alizovat firma Simost Brno
s.r.o. za vysoutěženou cenu

5.611.897 Kč včetně DPH.
Ukončení stavebních prací je
dle smlouvy do 30. listopadu
tohoto roku. Ze stručného
technického popisu bych uvedl,
že komunikace bude v  rámci
rekonstrukce upravena do
podoby obytné zóny, kde ko-
munikace umožňuje pohyb
chodců a vozidel ve společném
koridoru. Popsáno zjednoduše-
ně – chodník není řešen samo-
statně, ale pro pohyb chodců
slouží celá šíře komunikace.
Z  tohoto důvodu je jízdní
rychlost omezena na 20 km/h.

V upravované délce komunika-
ce budou pro omezení rychlosti
vytvořeny 3 zpomalovací prahy.
V  letošním roce by se měla
s  největší pravděpodobností
realizovat ještě stavba kana-
lizace kolem vodoteče v  části
obce od Počtového po kou-
paliště. Čeká se pouze na 20.
září, kdy bude zastupitelstvo
Jihomoravského kraje projed-
návat naši žádost o dotaci na
tuto stavbu.

Zmínil bych také akce, které se
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V pátek 31. srpna a v  sobotu
1.  září zavítal do naší obce
Kine-matograf Pavla Čadíka,
aby zde uvedl na hřišti v Lednici
dva nové české filmy. Co to
vlastně je kinematograf? Je to
zastaralý výraz pro původní kon-
strukci prvních filmových promí-
taček. V  přeneseném významu
se také jednalo o původní název
pro dnešní termín kino či
biograf. V  dnešní době se toto
slovo používá jen velice zřídka
a pokud ano, tak jedině jakožto
označení pro přenosné či po-
jízdné kino a  to právě ve
spojení s  kinematografem Pav-
la Čadíka. Tento biograf se
v  některých městech a  obcích
stal již tradicí, k  nám však
zavítal poprvé. Ti dříve naro-
zení se však pamatují na tra-
diční filmové festivaly, které se
konaly vždy na začátku a na
konci prázdnin na hřišti v  Žaro-
šicích. Na „fesťák“ se chodilo
do Žarošic většinou pěšky a to
za každého počasí. Tyto festi-
valy měly své kouzlo a na ně se
snažil navázat ten náš
minifestival.

V  pátek se promítal film „Tady

hlídám já“. Jednalo se o rodin-
nou komedii, kde maminka Julie
má starosti s  hyperaktivní dcer-
kou Kačkou, která má vyšší IQ,
ale je roztěkaná, často zasněná
a povídá si se svým psem
Hugem. Tento prázdninový pří-
běh s  fantastickým prvkem (mlu-
vícím psem) určený pro všechny
generace, využívá vkusně
a  s  nadhledem prvky rodinné
komedie (neposedné děcko
s  prořízlou pusou, oddaná ma-
minka, otravný potencionální
otčím a naopak sympatický
„přírodní chlapík“). Svoji roli ve
filmu hraje i letní příroda, někdy
uklidňující, jindy hrozící rozběs-
něnými živly.

V  sobotu pak byl na programu
film: „Probudím se včera“ –
příběh s  originální zá-pletkou,
v  níž věčně svobodný profesor
češtiny a opakovaně nezadaný
sympatický čtyřicátník Petr
Kovář, si uvědomí díky třídnímu
srazu, že nejvíce kdy miloval
spolužačku Elišku, které nenašel
odvahu v sedmnácti říct, že ji má
rád a ona se navždy vytratila
z  jeho života. Petrovi se
naskytne příležitost vrátit se zpět

v  čase a to do roku 1989, kdy
chodil do třeťáku, a napravit co
promeškal … Jenže zahrávat si
s  časem není jen tak. Návraty
nejsou nikdy snadné a být zase
studentem v  době bez mobilů,
vyspělých počítačů a navíc před
sametovou revolucí, kdy bylo
školství úplně jiné, je opravdu
komplikované. Zkuste si po dva-
ceti letech vybavit zaváté školní
vědomosti, vzpomenout si na
rovnice z  matematiky, chemické
vzorce, azbuku, nebo na poučky
z  občanské výchovy, které už za
pár měsíců nebudou platit? Petr
se tak dostává do změti
komplikací a průšvihů, které
naštěstí řeší vtipem, nadhledem
a drzostí, kterou zná od svých

vlastních studentů.

Filmy se promítaly na plátně
o rozměrech 11 x 4,5 m, této
produkci nevadí ani tak déšť,
jako spíš větrné počasí. V  pátek
ale déšť zřejmě vadil, protože na
kino přišla jen hrstka diváků,
v  sobotu již bez deště, byl
přístřešek u bufetu na hřišti
zcela zaplněný. Vstupné bylo
dobrovolné, náklady spojené
s tímto promítáním hradila obec.
S  touto novou kulturní zábavou
mohli být diváci spokojeni
a  třeba by mohla v  naší obci
vzniknout i nová tradice
v podobě tzv. „fesťáků“.

(red)

Soutěžní ročník 2011/2012 je
již minulostí a ačkoliv skončil
dle našich a jistě také Vašich
představ, tj. umístěním v „po-
klidném“ středu tabulky a se-
trváním v  okresním přeboru
i v dalším roce, nastal čas (ne
příliš dlouhý) pro konsolidaci
mužstva a přípravu na novou
sezónu, která v  případě mužů
odstartovala již 5. srpna
a u družstva starší přípravky
2. září.

Pro novou sezónu 2012/2013
jsme se sice vyhnuli výrazněj-
šímu odlivu hráčů, ale asi zde
nemusíme zmiňovat, že doplňo-
vání a udržování mužstva je
stále největším problémem, a to
nejen v  našem oddílu. Vždyť
obce mnohem větší, než jsou
Uhřice, mají nemalé problémy
s  hráčskou základnou a ani oni
si již nevystačí s  vlastními hráči.

Nicméně je to škoda, protože
vlastní hráči by byli, ale nemají
zřejmě zájem a neustálé pře-
mlouvání a prosby, jak se zdá,
zatím nikam nevedou. Myslím
však, že i pro nový ročník se nám
podařilo kádr vhodně doplnit,
zejména mladými hráči, se
kterými se nám snad opět podaří
v  konkurenci ostatních klubů
v OP uspět.

Letní přípravu jsme zahájili
10.  července (st. přípravka poz-
ději) a 21. července jsme ode-
hráli utkání prvního kola Poháru
OFS Hodonín, kdy jsme na hřišti
v Želeticích prohráli na pokutové
kopy po zápasovém výsledku
2:2.

Následně jsme si zpestřili letní
přípravu II. ročníkem Memoriálu
Fr. Pěnčíka, který proběhl dne
28. 07. 2012 na místním hřišti

v „Lednici“. Memoriál proběhl,
stejně jako v  loňském roce,
formou přátelských utkání
3  mužstev složených z  hráčů,
kteří prošli ve své sportovní
kariéře také naším klubem.
Konečné pořadí bylo násle-
dující: 1. místo STŘED OBCE,
2.  místo DOLNÍ KONEC a 3. mí-
sto HORNÍ KONEC. Memoriál byl
v  letošním roce završen večerní
zábavou za účasti hudební
skupiny FRIGA, která zahrála
všem na přání a zaznamenala
tak příjemný ohlas. Škoda jen,
že proti bylo počasí, které
zřejmě zapříčinilo malou účast
a odradilo asi většinu možných
účastníků.

Letošní sezóna je již v  plném
proudu a Vy všichni, kdo se
alespoň trochu zajímáte o fotbal
v naší obci víte, že zatím se nám
docela daří a tak uvidíme jak
podzimní část soutěžního roč-
níku 2012/2013 zvládneme.
O  tom Vás jistě budeme opět
informovat.

Co se týká našich nejmenších
fotbalistů, ti budou v  tomto roce
již podruhé pokoušet štěstí
v  soutěži starší přípravky. Z  dů-
vodu věkové hranice sice
opustili družstvo 2 hráči, na
druhou stranu se však přidali 3
nové mladé „naděje“, takže kádr
je zhruba stejný jako loni, i když
možná výkonnostně malinko
slabší, což ale nevadí, protože
kluci a holky se o body v tabulce
jistě opět porvou a nějakého
pěkného umístění také dosá-
hnou. To vše si však řekneme až
na konci tohoto soutěžního
ročníku.

Závěrem bychom Vám ještě rádi
oznámili, že v  sobotu 20. října
provedeme v  naší obci sběr
kovového odpadu. Věříme, že
využijete této možnosti a v rámci
podzimního úklidu a předhodo-
vého „gruntování“ nám nějakým
kouskem také přispějete.

Josef Mokrý – jednatel SK



letos podařilo uskutečnit. Jedná
se o rozšíření aquaparku o odpo-
činkovou plochu s  hřištěm pro
plážový volejbal a dětský bazén,
který byl v  letošní sezóně již
v  provozu. Tyto akce realizovali
firmy GHC Invest a Svoboda
a syn s.r.o.

Ve sportovním areálu v  Lednici
se uskutečnila plánovaná stavba
„rekonstrukce elektroinstalace

a osvětlení“, kterou provedla fir-
ma Eltromont s.r.o. V  současné
době je zažádáno o kolaudaci
stavby.

Investovalo se i do kulturního
domu, kde firma Ideal okno s.r.o.
vyměnila stávající dřevěná okna
a dveře za plastová. Dále zde
proběhly zatím drobné stavební
úpravy.

Jednou z  větších investic bylo

vykoupení pozemků určených dle
územního plánu pro individuální
výstavbu v  lokalitě Čtvrtky za
kostelem v  celkové výměře
12.850 m2 za cenu 2.570.000,-
Kč. Na uvedenou lokalitu se
v  současné době zpracovává
studie k  uspořádání rodinných
domů a napojení na technickou
infrastrukturu.

Dále oznamuji, že v  sobotu
3.  listopadu proběhne v době od

9 do 11 hodin na parkovišti
u  školy sběr nebezpečného
odpadu.

Závěrem bych chtěl poprosit
občany (zejména v  části Cha-
loupky) o shovívavost a toleranci
ke stavebním firmám, které se
budou během tohoto podzim-
ního období na území naší obce
pohybovat.

Petr Tihelka - starosta
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Pane revírníku, svůj život jste
spojil s  prací v  lesích, které
jsou naším bohatstvím. Jak
dlouho se této práci věnujete?

V prostoru Ždánického lesa jsem
již 26 let. Nejprve v Dambořicích,
později na hájovně na Svaté
a  nyní řídím svěřený revír
z Bílého Vlku. Pro tuto práci jsem
se v mládí rozhodl absolvováním
Střední lesnické technické školy
v  Hranicích na Moravě. Myslím,
že za tu dobu co zde působím
mě lidé znají.

Jaký rozsah revíru máte ve své
působnosti, co to obnáší a jaká
je vaše působnost?

Celkem mám na starost asi
2500 ha lesních porostů a to
nejen v  prostoru Ždánického
lesa. Před organizační změnou
mělo polesí Kobeřice sedm
lesníků. Lesní hospodářství se
řídí zákonem a zpracovanými
plány rozvoje a to prostřed-
nictvím služeb různých firem
vzešlých z  výběrových řízení na
konkrétní lesní činnosti. Odpoví-
dám za přesné plnění smluvních
činností a řádně vykonanou práci
v lese.

Kolem naší obce jsou postupně
těženy staré borovicové poros-
ty, co je nahradí?

Dobrý hospodář musí zajistit
ekonomiku a prosperitu a musí
minimalizovat náklady, které
neustále rostou. Přistupuje se
v  posledních letech k  zales-
ňování náletem dřevin, které se
v  prostoru vyskytují. Tento způ-
sob je jednak relativně levný
a  také dřeviny vyklíčené jsou
v  rovnováze ve svém kořenovém
vývoji v návaznosti na půdu a její
strukturu, dřevina se lépe
vyrovná s podmínkami pro dobrý
růst. Pro stávající borovicové
porosty zde nejsou vhodné půdní
podmínky. Zvolený způsob obno-
vy lesa byl předmětem zájmu
našich i zahraničních odborníků,
kteří zde kolem Uhřic se zájmem
zjišťovali na místě úspěšnost
a  stav nových mladých porostů.
Z mladých dřevin se jedná
o  hlavně o dub, modřín, javor,
jasan a také habr, lípu i třešeň
apd.

Takový postup se bude
realizovat i v  jiných odděleních
lesních porostů vašeho revíru?

Vše je dáno plánem rozvoje, kde
revír je rozdělen podle stáří do
věkových kategorií, řídí se lesním
zákonem, jehož dodržování je
sledováno státní správou. Je
třeba, aby se vyvážila těžba
s  obnovou porostů v  co nejlépe
ekonomicky vyváženém poměru.
Lesy ČR, státní podnik, nejsou

státem dotovány, musí si na
sebe vydělat a vykazovat zisk.
Tomu se musí podřídit také
filozofie hospodaření. Pro příští
roky se připravují těžby a za-
lesnění vždy v  určitém stanove-
ném procentním rozsahu. Zása-
da je, aby se také lesní porosty
zkvalitňovaly a jejich 100 letý
cyklus byl úspěšný pro hospo-
dáře, ale také aby se podílel na
správné tvorbě daného životního
prostředí.

Jaký je stav ve výkonu práva
myslivosti ve vašem revíru,
dříve to měli hajní a lesníci jako
součást pracovní náplně?

Po roce 1989 došlo postupně
k  odloučení myslivosti a péče
o  zvěř formou pronájmu honiteb
v  revíru jiným subjektům. Ti ve
svých honitbách odpovídají za
péči a stavy zvěře podle zákona,
ale také za minimalizaci škod
způsobených zvěří na lesních
kulturách. My jako revírníci se
z  možného střetu zájmu do
honiteb ve svých revírech
neangažujeme. Je ale nutné říci,
že stavy vysoké zvěře značně
prořídly, navíc se značně zvýšily
stavy černé zvěře, která zlikvi-
duje vše co najde a mláďata
drobné zvěře nemají šanci. Také
dřívější likvidace lišek, norování
či jejich kopání se neprovádí
vůbec.

V  současné době je tlak na
úsporné vytápění a lidé se
zaměřují na palivo z  lesů. Jaký
je stav a možnosti nákupu dříví
na topení? A co lesní krádeže?

Jedná se převážně o dřevní
odpad z  těžby, který se nabídne
zájemci a ten v  daném prostoru
dřevo zpracuje, uhradí a odveze.
Pro nás je to výhodné, nemusí-
me najímat firmy a za úklid jim
platit. Naopak, zájemce dřevní
odpad zaplatí. O dřevní odpad
mají také zájem firmy zabývající
se výrobou štěpky pro další
využití. Zatím se dařilo uspokojit
všechny zájemce o toto palivo.
Jistě i krádeže dřeva byly, jsou
a  zřejmě i budou, to se nedá
zcela vyloučit a ani uhlídat.
Mnoho krádeží se děje s  tichým
souhlasem spoluobčanů a také
vše záleží na úspěšnosti Policie
ČR. Pokud se dopadne zloděj při
činu, pak jsou pro něho
důsledky zcela jiné.

Pane revírníku, děkuji Vám za
váš čas a ochotu a do další
práce Vám přeji mnoho klidu
a úspěchů.

S  panem Oldřichem Tupým,
revírníkem z  Bílého Vlku, který
spravuje také oblast uhřicka
rozmlouval Zdeněk Knesl.

Po Marii Terezii (1717-1780) se
stal v roce 1780 panovníkem v
habsburské monarchii císařovnin
spoluvladař Josef II. (1741-
1790). Bylo to období význam-
ných změn a reforem. Už začát-
kem října 1781 vydal Josef II.
tzv. toleranční patent. Na
základě něho bylo legalizováno
aušpurské, helvetské a pravo-
slavné vyznání. Evangelíci tak
byli občansky zrovnoprávněni
s  katolíky. Mohli vlastnit maje-
tek, získávat měšťanské právo,
provozovat živnosti, nabývat aka-
demických hodností a vykonávat
veřejné funkce. Nelze zjistit
odraz této změny v postojích
obyvatel obce vůči církvi.

Vzápětí, 1. listopadu toho roku,
byl vyhlášen patent o zrušení
nevolnictví. Bral vrchnosti prá-
vo bránit poddaným v uzavírání
sňatků, v odchodu z panství;
mohli dávat děti do škol, učení.
Rušil tzv. dvorskou službu.
Dekret výrazně omezil práva
šlechty.

***

Podle záznamů, byly po tomto
kroku v sídlech na ždánickém
panství zvýšeny poddaným dávky
odváděné vrchnosti; v Uhřicích
se přitom platy i robotní
povinnost snížily.

Koncem vlády Marie Terezie se
od roku 1768 začala budovat
tzv. uherská cesta. Vedla zhruba
po trase původní staré cesty.

Směřovala z Brna, k Holubicím,
kde odbočila na Slavkov. Odtud
zamířila na Nížkovice, protnula
Ždánický les a nad Uhřicemi
pokračovala na Násedlovice.
Dále pak přes Čejč, na Hodonín,
Holíč a Bratislavu. Její stavba se
protahovala; pracovali na ní
především poddaní. Byla poměr-
ně úzká a v některých obdobích
obtížně sjízdná. Teprve ve 20.
letech 19. století se rozšířila.

***

Nad Uhřicemi, hned vedle
hospody U zlatého hroznu (v něk-
terých pramenech a mezi obyva-
teli se užívalo zkráceného názvu
U hroznu), kde stála socha sv.
Jana Nepomuckého, prý byl
zemanský dvůr; spíše svobodná
usedlost. Např. předkové posled-
ního známého majitele na
sklonku 18. století rytíře Karla
Josefa Stiebiga, byli jako držitelé
uváděni ještě v tzv. terezián-
ském katastru. Jeho první část
vstoupila v platnost 1. května
1748, další pak v roce 1757.
Cílem bylo ohodnotit majetek
šlechty, duchovenstva, měšťanů
i poddaných. Majetku rytíře Karla
Josefa se zřejmě týkala jeho
druhá část, tzv. domikál; evido-
val půdu a příjmy vrchnosti,
duchovenstva a měst.

***

Usedlost svobodného pána Karla
Josefa rytíře Stiebiga se v území
patrně nacházela ještě v druhé

polovině 18. století; kdy a za
jakých okolností sídlo vzniklo, se
nepodařilo zjistit. Mnohé nazna-
čuje záznam, pořízený Martinem
Jandlem (1826-1897) v Pamětní
knize Uhřic: "Dříve se na tomto
místě vyorávalo zdivo i trubky
z pálené hlíny, o světlosti asi pět
centimetrů. V okolí se nacházely
dvě studny. Jedna byla zcela
zasypána, další, u tzv. dolní
uličky, pouze zakryta dubovými
fošnami a zahrnuta. Nedaleko
podstavce sochy sv. Jana Nepo-
muckého byl prý sklep a scho-
diště; také je přikryl nános hlíny.
Ze studny v tomto zemanském
domě zřejmě vedl vodovod až do
mariánské rezidence pod Silnič-
nou, která zanikla v roce 1785."

***

K usedlosti patřila od roku 1793
dědičná pošta (byla provozována
do roku 1886) a hospoda.
Některé prameny jako její vznik
uvádějí datum 1785; byla údajně
původně na Silničné, tedy v  ka-
tastru Žarošic. Od roku 1835
zřejmě byla ze Silničné přelo-
žena do Uhřic. V roce 1847 byla
zastavena tzv. jezdecká pošta;
mezi Uhřicemi, Čejčem a Hodo-
nínem začala fungovat tzv.
kariolková jízda. Tvořily ji lehké
dvoukolové kočáry; byla napoje-
na na vlakovou poštu v Hodo-
níně. Až do roku 1880 bylo
spojení do Slavkova zrušeno; od
tohoto data se zásilky dovážely
z  Křenovic; od trati Brno-Přerov.
Putovaly přes Slavkov do Uhřic;

lehké dvoukolové kočáry, jezdící
do Hodonína, postupně zanikly.
Poté, kdy byla v roce 1887
dokončena tzv. Vlárská dráha,
cestovaly zásilky ze Slavkova,
ale už do Žarošic. Pro rytíře
Karla Josefa patrně představo-
vala zájezdní hospoda U hrozna
významný zdroj příjmů. Když bez
potomků zemřel, snad v roce
1775, možná 1776, připadla i
se statkem Lichtenštejnům;
spravo-vali ji jako císařský
majetek. Tak byla též uvedena v
roce 1789 v tzv. Josefském
katastru, slouží-címu pro soupis
půdy k berním účelům.

***

Od roku 1886 byla v Žarošicích
zřízena četnická stanice; část
osazenstva z Dambořic byla
přemístěna do této obce. Od
října 1888 začala působit ve
staré škole (v současnosti
Památník obce, Muzeum). Pro
Uhřice to mělo význam i z toho
důvodu, že její součástí byla tzv.
hnanecká (postrková) stanice.
Bylo to zařízení, jehož pomocí se
přemisťovaly nežádoucí a nepo-
hodlné osoby tzv. postrkem od
jedné hnanecké stanice ke dru-
hé; tak se dostaly až do domov-
ských obcí. Způsob byl uplat-
ňován vůči tulákům a lidem
propuštěným z vazby; byl zneuží-
ván i k perzekuci nepohodlných
politických odpůrců.

Z příběhů Oldřicha Bílovského

Koncem srpna došlo ke změně
a  rozšíření počtu programů
digitální programové nabídky.
Dále však došlo k  omezení
analogové nabídky. Majitelům
televizních přijímačů s digitálním
DVB-T tunerem nebo set-top-
boxů se doporučuje provést
automatické ladění v  normě
DVB-T. Poslední úprava ve
vysílacích programech proběhla
5. září. Od této doby jsou po
provedení automatického ladění
v  televizích s  digitálním tunerem
nebo se set-top-boxem k dispozi-
ci tyto programy: ČT1, ČT2,
ČT24, ČT4, NOVA, NOVA CINEMA,
NOVA SPORT, FANDA, PRIMA
FAMILY, PRIMA COOL, PRIMA
LOVE, BARRANDOV, FILM+, CS
FILM, VIASAT HISTORY, VIASAT
EXPLORER, VIASAT NATURE,
MARKÍZA, JOJ, JOJ PLUS, STV1,
STV2, DOMA, DISNEY CHANNEL,
ŠLÁGR TV, TV8, FASHION TV,

ÓČKO, CETV a EUROSPORT.
Majitelům starších televizorů
nepřijímajících digitální vysílání
zůstaly v  programové nabídce
tyto programy: ČT1, ČT2, ČT24,
ČT4, NOVA, NOVA CINEMA,
PRIMA FAMILY, PRIMA COOL,
BARRANDOV, TA3, TV NOE
a  obecní vysílání INFOKANÁLU.
Pokud vlastníte starší televizi
a nestačí Vám současná nabídka
analogových programů, doporu-
čujeme si zakoupit tzv. set-top-
box a jeho prostřednictvím přijí-
mat plnou digitální nabídku,
která je v  kabelovém rozvodu
šířena, vč. všech doplňkových
služeb, jako např. programový
průvodce EPG, vícekanálový zvuk
apod. Samozřejmostí je pak
vyšší obrazová a zvuková kvalita
digitálně šířených programů.
I  přesto, že lze v  současnosti
k  příjmu digitálních programů
použít libovolný set-top-box,

který je v  nabídce prodejen se
spotřební elektronikou, je
doporučeno vzhledem k  budou-
cím technologiím, které mohou
být ze strany televizních stanic
použity, nákup set-top-boxu
s  podporou příjmu ve vysokém
rozlišení a v  normě MPEG-4
v ceně asi 1000 Kč.

Postupné omezení analogové
nabídky je zapříčiněno pře-
devším technickými důvody,
kdy v  současné době všichni
dodavatelé technologií pro
kabelové rozvody přestali dodá-
vat komponenty pro analogové
šíření programů. Firma AGER-TV
pak nemůže řešit případné
závady u těchto analogově
šířených programů a taktéž
není možné provádět jakékoliv
změny. Snahou stále zůstává
mít analogovou nabídku k  dis-
pozici, ale vzhledem k  výše

uvedenému lze tuto analogovou
nabídku brát jako doplněk
k nabídce digitální – ta naopak
představuje perspektivní způ-
sob šíření programů v  kabelo-
vém rozvodu včetně stanic ve
vysokém rozlišení, s  jejichž
zařazením se počítá v  roce
následujícím a taktéž rozšíření
počtu nabízených programů,
které u analogové nabídky již
nebylo možné.

Obecní úřad bohužel nemůže
žádným způsobem ovlivňovat
programovou nabídku a ústup
analogových programů a žád-
ným způsobem vstupovat do
smluvních vztahů mezi Vámi
a  firmou AGER-TV. Můžeme být
jen nápomocni v  jednání s  touto
firmou při řešení Vašich
problémů.

(red)
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Nový školní rok 2012/13 byl
slavnostně zahájen dne 3. září
2012. V  uvedený den zahájila
provoz i mateřská škola. Prv-
ňáčci byli přivítáni už na
schodech, kde je čekali ostatní
školáci. Zahájení provedla ředi-
telka školy Marcela Procház-
ková. Přítomen byl starosta
obce Petr Tihelka, který prvňáč-
kům předal drobné dárky.
Zahájení se také zúčastnili
rodiče.

Organizace školy je v  letošním
školním roce stejná jako v minu-

lých letech:

I. třída (1. a 2. ročník), celkem
10 dětí - třídní učitelka Marcela
Procházková

II. třída (3. a 4. ročník), celkem
8 dětí - třídní učitel David Filipi

Základní školu navštěvuje v  le-
tošním školním roce 18 žáků,
což je stejně jako v  roce minu-
lém. Je to ale méně, než je sta-
novený normativ pro naši školu.
Ředitelství školy požádalo zastu-
pitelstvo obce o výjimku z  počtu

žáků, které bylo vyhověno.

Mateřskou školu navštěvuje cel-
kem 25 dětí a starají se o ně
paní učitelky Ivana Tlapáková
a  Petra Bajerová. Provoz na
žádost rodičů zůstává stejný
jako v  loňském roce a je každý
pracovní den od 6.30 do 16.30
hodin. Kapacita naší mateřské
školy je zcela zaplněna, proto
nemohla ředitelka školy vyhovět
všem žádostem o přijetí a někte-
ré děti nemohla z  kapacitních
důvodů přijmout.

V  družině působí paní vycho-
vatelka Iva Krakovičová, zastu-
puje paní Naděždu Vodičkovou,
která čerpá rodičovskou dovo-
lenou.

Mezi provozními pracovníky
nedošlo k  žádné změně. Úklid
a  provoz školy má na starost
paní Marcela Šmerdová, kuchyň
a jídelnu paní Anna Tumová
a  obědy nám vaří paní kuchařky
Jarmila Černá a Věra Burýšková.

(mp)

Dětem ZŠ bude nabídnuto
5  zájmových kroužků a ty,
pokud bude dostatečný zájem,
povedou Naděžda Vodičková -
keramický kroužek, sportovní
kroužek a kroužek anglického
jazyka - David Filipi, dramatický
kroužek - Iva Krakovičová a hru
na zobcovou flétnu - Andrea
Medřická. Bude vyučován ne-
povinný předmět náboženství.
Keramika je připravena i pro
maminky, pod vedením Nadi
Vodičkové a paní Martina
Kuksová nabízí dílničky pro
maminky s  dětmi a cvičení
s dětmi.

V  letošním roce se opět snažíme
o malou oslavu každých naroze-
nin. Oslavenec si svůj den užívá
– chodí celý den s medailí DNES
MÁM NAROZENINY a má ten den
určitá privilegia – jde první na
oběd, nedostane špatnou znám-
ku (i kdyby si ji třeba zasloužil),
nebude zkoušený, pokud nebude
sám chtít. Dítě z MŠ jde první na
vycházce a podobně. Na konci
měsíce oslavíme všechny naro-
zeniny daného měsíce společně

– zazpíváme, popřejeme, osla-
venci dostanou malý dáreček
a samozřejmě si připijeme „rych-
lými špunty“.

Jedenkrát měsíčně budou „tzv.
tematické dny“. Děti i zaměst-
nanci přijdou ten den oblečení
tak, aby ladili s  vyhlášeným
dnem. Vyřešit, že nemám dané
oblečení, lze také... namalujeme
obrázek. A jaké ty dny budou?
27. září „ovocný“, 2. listopadu
„strašidelný“, 5. prosince „čer-
tovský“ a 21. prosince „anděl-
ský“. Děti budou rozděleny na
4  týmy a budeme se snažit, aby
každý tým splnil úkol a nepokazil
to ostatním. V  uvedené dny bu-
dou i ostatní činnosti směřovány
k danému tématu.

Co plánujeme v  nejbližší době?
Děti z mateřské školy pojedou do
divadla Radost na Tři pohádky
pro rošťáky, budeme stavět skřít-
kům v  lese domečky, pouštět
draky. Plánujeme již 3. olympij-
ské hry, výstavku výrobků z  dýní
před školou a lampionový prů-
vod – když nám bude přát po-

časí, tak 15. října v  18 hodin.
V  podzimních a jarních měsících
uspořádáme sběr papíru a po
celý rok budeme sbírat sušenou
pomerančovou a citronovou
kůru.

Pokračujeme ve vaření pro cizí
strávníky a ve spolupráci s  obcí
zajišťujeme i rozvoz obědů.
V  letošním roce došlo ke změně
v době vydávání. Z organizačních
důvodů vydáváme cizím stráv-
níkům oběd ve 13 hodin. Pokud
strávníci využívají rozvoz, popř.
mají 2 jídlonosiče na výměnu,
tak se ve výdejním čase nic
nemění.

Během prázdnin se nám podařila
opravit místnost pod schody.
V  družině byla renovována
podlaha a byl zakoupen zcela
nový nábytek. Zakoupili jsme
i  nové botníky a do kuchyně
varnou lázeň na výdej jídel.

Školní jídelna byla v  provozu
téměř celé prázdniny, s výjimkou
jednoho týdne, kdy byl proveden
generální úklid všech prostor.

Mateřská škola byla na žádost
rodičů o prázdninách také
v provozu a to do 20. července.

Zapojíme se do humanitární
akce Víčka pro Lucku. Jedná se
o sbírku pro nemocnou holčič-
ku Lucinku Petrákovou. Její
maminka tímto shání peníze na
její další léčbu. Sběrná nádoba
bude umístěna v  budově školy
a pokud chcete i vy pomoci,
můžete vršky z PET láhví, džusů
a mléka nosit do školy do
připravené nádoby.

Snad je za námi naše práce
a  úsilí vidět. Pro všechny za-
městnance školy je největší od-
měnou úsměv dětí a samozřej-
mě i jejich rodičů. Já bych jim za
jejich snahu a pomoc škole také
chtěla poděkovat.

Plánů máme hodně... uvidíme,
na co nám budou stačit síly a co
se nám podaří.

Mgr. Marcela Procházková

V  pátek 7. září k  nám do školy
přišli hasiči z  Uhřic. Nejdřív
nám Lukáš Tesařík přečetl po-
hádku o dráčkovi Hasíkovi,
který se stal prvním hasičem.
Poté jsme se podívali na filmy
o  tom, jak se máme chovat
kdyby třeba u nás doma hořelo.
Moc nás překvapilo, že třeba
máme nejdřív sáhnout na dveře
a kliku, jestli nejsou horké,
abychom zjistili, že v  té míst-
nosti nehoří. Potom nám pan
Trbola povyprávěl jak vznikl
sbor dobrovolných hasičů v  Uh-
řicích a jak se vyvíjela jeho
technika. Beseda se nám moc
líbila, po ní jsme se rozešli do
tříd, abychom se dál učili.

Ale naráz se školou rozlehla
veliká rána a paní Šmerdová

křičela na chodbě, že hoří.
Všichni jsme vyběhli ze tříd
a  utíkali jsme i s  učiteli na
zahradu, co nejdál od školy. Jen
„mateřáčci“ ze zvědavosti stáli
u  oken a dívali se co se děje.
Proto je paní učitelky musely víc
popohánět. My starší jsme se
báli, že nám shoří aktovky.
Dokonce někteří měli strach
o  svačiny a drobné peníze v  ak-
tovkách. Ve chvilce, kdy se od
kotelny začal valit hustý dým,
prváčci a druháci začínali plakat,
že nám shoří škola, ale to už za
houkání sirén přijížděli hasiči.
Velitel zásahu dával přesné
instrukce svým družstvům
a hasiči je přesně plnili. Zjistili,
že je v  kotelně, kde nastal
výbuch, zraněný dělník, kterého
ihned začali ošetřovat. V té chvíli

už někteří z  nás byli tak vystra-
šení, že chtěli domů k  mamin-
kám. Jen těžko je paní učitelky
drželi na zahradě. Hasiči hasili
nejdřív vodou a pak pěnou. To
jsme ještě nikdy neviděli.
Dokonce jsme si říkali, že by se
dali v  létě z  toho stavět
sněhuláci. Požár byl uhašen,
zraněný ošetřen a  přesto jsme
plakali, protože jsme se báli, co
všechno nám ve škole shořelo.
Nejvíc by nás mrzela nová školní
družina. Uklidnili jsme se až nám
pan Trbola řekl, že to bylo jen
cvičení hasičů. Potom jsme se
mohli obléct a vyzkoušet obleky
hasičů, přilby a potěžkat si různé
potřeby k  hašení. Velikánským
zážitkem pro nás bylo, když jsme
si mohli sednout za volant
hasičského auta. To si vyzkoušel

snad každý z  nás. Hasiči nám
ochotně pomáhali do auta vlézt
a na druhé straně zase vylézt
ven. Byl to opravdu den plný
nezapomenutelných zážitků.

Ale jedno jsme si přáli všichni:
aby se nám nikdy nic takového
nestalo. Abychom nikdy nemu-
seli volat hasiče, i když teď už
známe dobře číslo 150, na
které máme volat v  případě
požáru. A víte proč si to
pamatujeme? Protože nula na
konci je jako rybník, ze kterého
hasiči berou vodu. Děkujeme
všem hasičům z Uhřic za obrov-
ský zážitek.

Iva Krakovičová

Volby

Ve dnech 12. a 13. října 2012
se uskuteční volby do zastu-
pitelstev krajů. 12. října bude
volební místnost otevřena od
14.00 do 22.00 hod a 13. října
od 8.00 do 14.00 hod. Volební
místností v naší obci je jídelna
v  základní škole. Volič obdrží
hlasovací lístky nejpozději tři dny
přede dnem voleb, v  den voleb
může volič obdržet hlasovací
lístky přímo ve volební místnosti.
Volič je povinen při hlasování
prokázat svoji totožnost a státní
občanství ČR platným občan-
ským průkazem nebo cestovním
dokladem. Při volbách do zastu-
pitelstev krajů je možno volit i na
voličský průkaz.

***

Zásobník plynu

Dne 6.7.2012 se nad naší obcí
přehnala silná bouřka doprová-

zená hromobitím a velkým poč-
tem blesků. Jeden z  blesků
zasáhl také areál zásobníku
plynu v  naší obci, kde způsobil
krátkodobý výpadek přívodu el.
energie. Tento uvedl v  činnost
přepěťové pojistky, spuštění
bezpečnostní sekvence a zasta-
vení provozu na zásobníku plynu.
Došlo k  odpuštění plynu na
komínové hořáky, na kterých byl
plyn spálen. Z  vizuálního pohle-
du se jednalo o stav, který byl
viditelný na velkou vzdálenost a
byl doprovázen zvýšeným hlu-
kem. V  domnění, že se jedná
o  požár, byli civilními občany
zmobilizování hasiči, ale tito
nemuseli zasahovat. Technika,
technologie i osádka zásobníku
plynu jsou na podobné případy
připraveny a školeny, situaci
vysoce profesionálně zvládly.

***

Metylalkohol

V  souvislosti s  aktuální situací
ohrožení životů a zdraví obyvatel

výskytem alkoholických nápojů
obsahující metylalkohol upozor-
ňujeme občany, aby nepoužívali
alkohol z  nezaručených zdrojů
a  nekonzumovali tvrdý alkohol
z  nekolkovaných nádob. Za
jednu hodinu od požití čistého
metanolu je pozorována zmate-
nost, porucha koordinace, ale
nikoliv opilost, jako je tomu
u etanolu. Pak následuje období
bez příznaků a za šest hodin od
požití jsou zjevné příznaky jako
je zvracení, bolesti horní části
břicha, zad, hlavy, závratě,
průjem, zmatenost, nesrozumi-
telná řeč, křeče, kóma. Projeví
se také poruchy vidění. První
pomocí při požití metylalkoholu
je nutný výplach žaludku. Je také
doporučeno vypití cca 2 až 4 pa-
náků tvrdého alkoholu známé
kvality, ale vždy je nutný trans-
port do nemocnice. Již 30 ml
metanolu může vyvolat slepotu
a  40 ml smrt. K  otravě může
dojít vypitím průmyslového meta-
nolu (tekutina do ostřikovačů,
nemrznoucí směs, odlakovač či
rozpouštědlo) a nebo vypitím

nekvalitně vypáleného alkoholu.
Pít alkohol z neprověřené domá-
cí palírny s  sebou nese velké
riziko otravy. Pokud máte nějaké
dotazy nebo nejasnosti k přízna-
kům otravy metylalkoholem,
můžete volat krizovou linku,
kterou zřídila Nemocnice Kyjov –
tel. 518601335. Dále si mohou
obyvatelé Jihomoravského kraje
nechat provést test vlastních
lihovin a destilátů na obsah
škodlivých látek. Testování pro-
vádí Mendelova univerzita Brno,
Masarykova univerzita Brno,
Chemická laboratoř Salayová
Velké Bílovice a Moravské naf-
tové doly Hodonín. Testování
lihovin a destilátů bude hrazeno
z  rozpočtu Jihomoravského kra-
je, tedy pro obyvatele Jihomorav-
ského kraje bude bezplatné.
Více informací získáte na
www.kr-jihomoravsky.cz, ve slož-
ce „Obecné informace k  otravě
metylalkoholem“.

(red)
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Devátý ročník letního hasič-
ského soustředění se uskuteč-
nil na zcela novém místě.
Nezapomenutelný týden plný
soutěží a her se konal na
táborové základně v  obci
Sklené. Zúčastnili se mladší
a  starší žáci z  Uhřic, Dambořic,
Žarošic a Násedlovic.

Turistická základna Sklené u Fry-
šavy se nachází 7 km od Žďáru
nad Sázavou. Nabízí celoroční
ubytování v  moderní budově po
kompletní rekonstrukci. Kapacita
základny je 36 lůžek v  jedno,
dvou, čtyř a šestilůžkových
pokojích s  vlastním sociálním
zařízením, kde spali mladší žáci.
V  letních měsících je k  dispozici
10 čtyřlůžkových chatek, které
byly určeny pro starší žáky. Mohli
jsme využít moderně vybavenou
kuchyni, jídelnu, hřiště na odbí-
jenou a košíkovou a ohniště.
V  letních měsících se nabízí
koupání v  nedalekém rybníku
Sykovec nebo možnost turistiky
v  nejkrásnějších místech Žďár-
ských vrchů. Je zde spousta
nádherných míst, které si doslo-
va říkají o návštěvu.

My jsme se vydali na skalní útvar
s  názvem Prosíčka. Hasičským
autem jsme jeli do malé vesnice

Javorek. Odtud jsme se již
museli vydat pěšky. Nádherné
výhledy byly již cestou, ale
vrcholové vyhlídce se žádný
z  nich nevyrovnal. Naskytl se
nám pohled do údolí říčky
Fryšávky. Při dobré viditelnosti
jsou k  vidění Krkonoše, Orlické
hory a dokonce i brněnský
Špilberk. Na vrcholu skalního
útvaru se tyčí dřevěný kříž. Vrch
Prosíčka leží 742 metrů nad
mořem a v  roce 1988 byl
vyhlášen přírodní památkou.

Uhřičtí hasiči navštívili i nejvyšší
vrchol Žďárských vrchů a druhý
nejvyšší vrchol celé Českomorav-
ské vrchoviny a to Devět skal.
Vrchol ležící v  nadmořské výšce
836 m byl vyhlášen přírodní
památkou v roce 1976. Název je
odvozen od skalního labyrintu,
který je tvořen dlouhými hřebeny
s  devíti věžemi. Na vrcholu
hlavního bloku je vyhlídka
opatřena zábradlím. Je odtud
výhled až na Kralický Sněžník.

***

V  týdnu od 12. do 18. srpna
jsme se věnovali hlavně nácviku
hasičských disciplín. Trénovali
jsme závod požárnické všestran-
nosti (ZPV), požární útok, štafetu

4x60 m a štafetu požárních
dvojic. V  závodě jsme se tento
rok moc nepředvedli. Mladší žáci
skončili v  ZPV i v  technických
disciplínách na posledním
4.  místě. Starší žáci branný
závod vyhráli, ale v  ostatních
disciplínách skončili až na
celkovém 3. místě.

Abychom toho hasičského trénin-
ku neměli moc, jeli jsme ještě na
jeden celodenní výlet. Navštívili
jsme sklárnu v  Karlově. Sklář-
skou huť založil v  roce 1990
Jaroslav Svoboda, poté co v  tom
samém roce zanikla huť ve
Škrdlovicích, ve které pracoval.
Sortiment této huti je v  oboru
ručně tvarovaného skla jedním
z  nejrozsáhlejších na vysočině.
Produkce patří do kategorie
uměleckého skla. Měli jsme
možnost vidět při práci zručné
skláře a brusiče. Byl to velký
zážitek pro ty, kteří ještě neznali
tajemství ruční výroby skla.
Prohlídka byla doprovázena pou-
tavým výkladem a někteří z  nás
si mohli vyzkoušet tzv. foukání
skla.

Cestou zpět jsme navštívili
přírodní dětský areál v  Polničce.
Areál je situován v  přírodním
prostředí Stříbrného rybníka.

V  současné době zaujímá
rozlohu 15000 m2, kde děti
jezdí na čtyřkolkách, buggíně
nebo elektrických autíčkách.
Přírodní rybníček je využit k jízdě
na elektrických lodičkách pro
malé i velké. Největší atrakcí je
dětský vláček, který jezdí po 300
m dlouhé úzkokolejné železnici.
Vláček projíždí tunelem, míjí
klece s  ptáky, morčaty a kame-
runskými kozami. Po několika
kolech se vrací na své nádraží.
Strávili jsme zde zábavné
odpoledne plné nových zážitků.

***

Volný čas vyplnila celotáborová
hra „Olympiáda“. Všichni byli
rozděleni do skupin bez ohledu
na to odkud jsou a jestli patří
do kategorie mladší nebo
starší. Po všech soutěžích bylo
spočítáno, že vyhrálo družstvo
nazvané Jamaica, které mělo
jako jediného zástupce z Uhřic
Tomáše Večeřu.

Byl to nezapomenutelný týden
pro 90 hasičů, jejich vedoucí,
zdravotníky i kuchaře. Všichni
si odvezli krásné medaile, které
budou tento týden připomínat.
. (tes)
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Na jaře letošního roku byl
v  areálu koupaliště vybudován
bazén o velikosti 9,9 m x 8,4 m
a hloubkou 0,55 – 0,75 m. Vý-
stavba vyplynula z  potřeby
doplnit mezistupeň mezi velkým
bazénem a dětským brouzda-
lištěm. Bazén byl postaven na
místě původní plastové nádrže,
která z  důvodu hygienických
norem nemohla být využívána.
Vstup do bazénu je po širokých
schodech po celé jedné šířce.
Přebytečná voda je odváděna
přelivovým žlabem po celém
obvodu bazénu do akumulační
jímky.

Současně s  bazénem se zvětšila
rekreační zóna určena pro
odpočinek návštěvníků. Plocha
o  rozměrech cca 33 x 44 m byla
upravena a zatravněna. V  seve-
rovýchodním rohu areálu bylo
vybudováno hřiště pro plážový
volejbal o rozměrech 22 x 14 m.
Dle ohlasu návštěvníků se rozší-
ření rekreační plochy s  vybudo-
váním dětského bazénu a volej-

balového hřiště stalo pro naše
koupaliště velmi užitečným.

***

Od 15. června do 30. srpna
tohoto roku navštívilo náš aqua-
park celkem 17651 návštěv-
níků, z  toho bylo 9825
dospělých, 6097 dětí a 1729
koupajících přišlo po 18 hodi-
ně, tedy za zlevněné vstupné.
Celkový počet návštěvníků se
zvýšil oproti loňskému roku asi
o 5000 osob. Co do počtu
koupajících byl nejúspěšnějším
dnem 1. červenec, kdy se
během jednoho dne vystřídalo
na koupališti 1187 koupajících.
O bezpečnost návštěvníků se
starali 4 plavčíci, byli to: Petr
Moleš, Silvie Šmídková, Jitka
Medunová a Kamila Chromá.
Vstupné vybírala Ludmila
Aufová.

Aby voda v  bazénech byla čistá
a  hygienicky nezávadná, cirkulu-
je po celou dobu provozu přes

úpravnu vody. Pro filtraci vody
v bazénu jsou instalovány 2 lami-
nátové pískové filtry. Kvalitu je
nutné upravovat přidáním
chemikálií. Dávkuje se koagu-
lant, korektor PH vody a algicid.
Hygienické zabezpečení vody se
provádí pomocí plynného chlóru.

Všechny vzorky vody odebírané
jedenkrát za 14 dnů akredito-
vanou laboratoří byly v  pořádku.
Kvalita vody se kontroluje po
každých čtyřech hodinách provo-
zu tak, aby nemohlo dojít ke
zhoršení kvality.

(tes)

Vyhodnocení Aquaparku Uhřice – 2012

Příjmy: Tržby ze vstupného 710655,--
Volejbal 10250,--
Bufet – nájem + elektřina 82200,--
Celkem 803105,--

Výdaje: Elektřina 181180,--
Voda 79551,--
Mzdy 104437,--
Rozbory vody, revize, opravy 76169,--
Školení plavčíci 7400,--
Ochranné pomůcky 5753,--
Chemie, hygienické potřeby 76100,--
Zavlažování, čerpadlo 26800,--
Celkem 557390,--

ZISK 803105 – 557390 = 245715,--




