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SLOVO STAROSTY OBCE

OBEC UHŘICE PŘEJE PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ 
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2021!

OBEC UHŘICE
ZPRAVODAJ

Vydává Obecní úřad Uhřice Číslo 4 Ročník XVII
Veselé Vánoce!

22. PROSINEC 2020

Mikuláš ve škole Uhřický betlém

let, plánované akce by neměly být ohroženy. 
Tímto příspěvkem jsem nechtěl negativně 
zasahovat do klidné předvánoční atmosféry, 
ba právě naopak uklidnit nálady a emoce, 
které na nás chrlí sdělovací prostředky. 

Ze srdce Vám přeji krásné vánoční svátky, 
bohatého Ježíška, také klid, zdraví a pohodu 
do nového roku 2021 a abychom si v příštím 
roce mohli opět zazpívat koledy u vánočního 
stromu, jak bylo v naší obci tradicí.

Petr Tihelka 
starosta

Vážení spoluobčané, 
konec roku se nám neúprosně přiblížil, a proto 
je čas uzavřít letošní trochu zvláštní rok 2020. 
Nebudu se rozepisovat o momentálních 
investičních činnostech obce, ale myslím si, 
že každý, kdo jde nebo jede na Silničnou, 
vidí rozestavěnou stavbu kanalizace. Prosím 
o  pochopení a shovívavost při cestování 
kolem stavby. 

Dále bych Vám chtěl objasnit diskutované 
téma, a to je dopad koronaviru do rozpočtů 

samospráv. Do konce roku nám zbývá 
několik málo pracovních dní a je čas na 
sestavování rozpočtů obcí na rok 2021. 
V  obcích a městech to není problém do 
konce roku vyřešit. Problém je v  tom, 
že doposud nevíme konkrétní ztrátu na 
příjmové stránce. Existují však různé predikce 
a kalkulačky. Podle předběžných výpočtů 
by se mělo jednat o  výpadek na příjmové 
stránce ve výši 700.000,- Kč až 1.800.000,- 
Kč. Celkem velký rozptyl, ale doufejme v tu 
lepší verzi. V příštím roce však musíme určitě 
se ztrátou počítat. Naše obec má rezervu 
v  neproinvestovaných financích z  minulých 
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ADVENT A VÁNOCE NA SLOVÁCKU DŘÍVE

i  za rodiče. Na konci takového dne pak 
děti večer roznášely výslužku příbuzným 
a sousedům. Ale vždy se respektovaly 
stanovené postní dny a v  tyto dny bylo 
i všechno veselí přece jen kroceno.

Svátek svatého Mikuláše, který se slaví 
v  adventní době, se slavil i v  dřívějších 
dobách, obdobně jak ho známe dnes. 
Legenda o svatém Mikuláši praví, že 
zachránil tři dcery dlužníka, kterým 
hrozilo, že skončí v  nevěstinci. Snad 
právě dar, díky kterému je zachránil, se 
stal symbolem obdarováním. V  dnešní 
době především jsou obdarovávané 
děti v  předvečer světcova svátku. Svatý 
Mikuláš i v dřívějších dobách obcházel 
večer v doprovodu čerta a anděla domy, 
kde netrpělivě vyhlížely malé děti, tak jak 
je to i dnes. Za básničku nebo písničku 
hodné děti podaroval a za ty zlobivé se 
přimlouval u čerta.

Svatá Lucie pocházela z bohaté křesťanské 
rodiny, i přesto byla zaslíbena pohanskému 
mladíkovi. Celé své věno rozdala ovšem 
mezi chudé, když se to dověděl její 
nápadník, tak ji udal jako křesťanku 
úřadům na Sicílii. Za vlády císaře 
Diokleciána bylo toto udání a  nařčení 
z  křesťanství rozsudkem smrti, což se 
také stalo v  případě svaté Lucie, jež byla 
jednou z  prvních doložitelných svatých. 
O svátku svaté Lucie chodily v tento den 
ženy a dívky, někdy i chlapci, přestrojeni 
za postavy (lidově nazývané Lucy). Luca 

Vánoce patří k  jednomu 
z nejvýznamnějších křesťanských svátků, 
oslavujeme narození Ježíška (Spasitele). 
V  dnešní době, kdy je společnost více 
materialisticky založená a není tolik času 
na rodinu, přátele a přemýšlení o dalším 
uplynulém roce, jsou vánoční svátky 
obdobím, kdy si rádi uděláme více času na 
odpočinek, rodinu, přátele a rozjímání, 
pokud je to alespoň trochu možné.

Čtyřtýdenní období před vánočními 
svátky se nazývá advent a jedná se 
o  duchovní přípravu před narozením 
Krista. Začátek adventu je zároveň 
začátkem nového církevního roku. Na 
toto období připadá několik významných 
křesťanských svátků, mezi něž patří svátek 
svatého Ondřeje (30. listopadu), svaté 
Barbory (4. prosince), svatého Mikuláše 
(6. prosince), svaté Lucie (13. prosince) 
a Štědrý den (24. prosince – tzv. virgilie 
– předvečer slavnosti). Samotné Vánoce 
začínají až 25. prosince na Boží hod 
vánoční.

Adventní doba byla vždy spojena 
s  půstem, hlavní postní dny v  tomto 
období byly pondělí, středa a pátek 
a  samozřejmě s  hlavním důrazem na 
Štědrý den. Konávaly se ranní mše 
začínající ještě za tmy v  6 hodin, tzv. 
roráty (mše k  Panně Marii, záslibné 
slavné mše ke cti a chvále Bohorodičky). 
Díky tomu, jak se dříve žilo v hluboké 
víře, tak se i slavily adventní svátky. Lidé 
v  dřívějších dobách dodržovali a  ctili 
Desatero, a takto i byli vychováváni 
od malička. O nedělích a zasvěcených 
svátcích se nekonaly žádné větší práce. 
O adventu se denně celá rodina společně 
modlívala. V tomto období se nekonávaly 
žádné taneční zábavy, svatby a muži méně 
kouřili. A děti ty si musely odpustit nějaký 
ten mls. Chalupy byly často zasněžené až 
k  oknům, všude v  krajině byly naváté 
hluboké závěje a příroda byla položená do 
hlubokého zimního spánku. Hospodáři 
měli dávno nachystáno všechno potřebné 
na zimu jako například dříví, proto 
se všechny práce odehrávaly už pouze 
v teple světnice, kde se dralo peří. 

Odehrávaly se ale také zabijačky, u kterých 
se scházela již brzy ráno celá rodina. Proto 
rodiče poslali v takovém případě děti na 
ranní mši samotné, aby se pomodlily 

byla oblečená do bílé plachty, na zádech 
měla nůši, obličej měla zabílený moukou, 
z dýně, řepy nebo brambor měla vyřezané 
velké zuby, v  ruce držela srp nebo kosu. 
Když vešla k někomu do domu, tak mlčela 
nebo syčela a každému hrozila.

Na Štědrý den bylo vždy vše směřováno 
ke štědrovečerní večeři. Všechna práce po 
domě byla skončena a hospodyně měla 
vše nachystáno, aby nemusela vstávat při 
večeři od stolu, jinak by ji drůbež špatně 
snášela. Někde dávali pod stůl slaměnku 
se všemi druhy obilí. Stůl byl obtočen 
řetězem a zamknut, aby se zamkla huba 
vlkům, aby nedávili ovce. S  rožnutím 
světla se otálelo, až vyšla první hvězda 
nebo až odzvonilo klekání. Před jídlem se 
všichni s hospodářem pomodlili, pojedli 
napřed oplatky s medem. Samotná večeře 
byla velmi hojná, polévka bývala hrachová 
nebo houbová, byly podávány rozmanité 
kaše, krupice, koláče a syrové nebo sušené 
ovoce. Ryby na stole nebývaly.

Na štědrý den také lidé podle rozmanitých 
pověr odhadovali budoucnost. Nesměl 
být u stolu při večeři lichý počet 
stolujících, jinak se začalo hádat, že toho 
roku někdo zemře. Po večeři děvčata 
nabírala do náručí polínka, jestli byl 
počet sudý, pak se vdá, jinde sudý počet 
znamenal svobodného a lichý vdovce. 
Další pověry se týkali hospodářství, úrody 
a hospodářských zvířat.

Po večeři nastal čas pro koledníky a dříve 
i pro pastýře, kteří obcházeli stavení a za 
zpěvu koled přáli blízkým a sousedům.
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klidná a zadumaná atmosféra, kterou 
vystřídalo bujaré veselí. Právě na Štěpána 
chlapci odcházeli nebo vstupovali do 
služby k  hospodáři. Dívky vstupovaly 
nebo odcházely ze služby až na Nový 
rok. V  kostele se světilo jarní obilí na 
setí. A zábavou chudých dětí bylo i na 
tento svátek koledování, snažily se tak 
přivydělat nějaký peníz nebo vykoledovat 
si nějaký pamlsek.

Teprve od středověku se označil za konec 
roku 31. prosinec – den svatého Silvestra, 
do té doby nepatřil mezi významné 
křesťanské dny. Podoba oslav v tento den 
byla rozdílná, někde očekávali a vítali 
příchod nového roku modlitbami, jinde 
bujarým veselím. O silvestrovské noci 
chodily po staveních tzv. Ometačky. Byly  
to černě oděné staré ženy se zavázanou 
hlavou bílým šátkem. Třikrát zaklepaly, 
vešly do stavení, přistoupily k  plotně 
a  třikrát ji ometly se slovy „Ve  jménu 
Otce, Syna i Ducha svatého.“ Tím se 
mělo zabránit, aby na plotnu přišlo 
v novém roce něco nezdravého. V  tento 
den se v minulosti nechodívalo oslavovat 
a nebyly pořádány ani taneční zábavy. 

Betlém byl tradičním symbolem Vánoc 
a tvořily jej figurky Ježíška v  jesličkách, 
Panny Marie, sv. Josefa a mohl obsahovat 
figurky pastýřů, oveček a dalších, to 
záleželo, jak byl zručný „stařeček“, který 
ho svému synu předával.

Zvyk strojení vánočního stromku se 
dostával během 19. století nejdříve do 
měst, kde se prosazoval pozvolna a na 
venkov se dostával až po 1. světové válce.

Zpravidla se celá vesnice sešla na konci 
večera na půlnoční mši v  kostele, kam 
putovaly po upozornění zvony. Celé 
rodiny vyrážely za svitu lucerny do 
kostela.

Na Boží hod vánoční měli věřící v tichu 
a klidu rozjímat o narození Mesiáše, 
proto bylo zakázáno pracovat. Rodina se 
zdržovala doma, bylo neslušné chodit na 
besedu.

Na Štěpána se v  celé vesnici výrazně 
změnila atmosféra. Po vesnici bylo možné 
pozorovat hloučky sousedů a příbuzných, 
kteří se navzájem navštěvovali. Pryč byla 

O  půlnoci se střílelo puškou nebo 
karbidem.

Nový rok neboli svátek obřezání Páně byl 
pokládán za velký křesťanský svátek a byly 
s ním spojeny církevní obřady, došlo podle 
Zákona k  prvnímu prolití Kristovy krve. 
V  tento den se ustanovovali noví hlásní, 
kteří pak chodili po domech a rozdávali 
nástěnné kalendáře, za což dostávali 
výslužku. Dodržovalo se stejně jak v  dnes 
rčení „Jak na Nový rok, tak po celý rok.“

Svátkem Tří králů 6. ledna končily 
vánoční svátky. Dodnes chodí trojice králů 
(koledníků) od domu k  domu a  píší na 
dveře známou trojici písmen. V předvečer 
svátku se světila voda, sůl, kadidlo a křída. 
Svěcenou vodou se světila úroda, obydlí, 
stáje, děti, když se vydávaly na cestu 
nebo před svatbou a kropila se pole, aby 
dala úrodu a chránila ji před živelnými 
pohromami. 

Závěrem bych rád všem popřál krásné 
a klidné prožití vánočních svátků.

Roman Gryga

ZPRÁVA SENÁTORKY ZA HODONÍNSKO

k Nejvyššímu správnímu soudu podána kasační 
stížnost. Nebezpečí stále není zažehnáno.

Také přípravy na dálnici D55 (nynější R55) 
se daly do pohybu. V září byla zahájena stavba 
úseku Babice - Staré Město a v příštím roce 
bude stavba pokračovat až do Moravského 
Písku. Další úseky v  našem regionu budou 
zahájeny 2022 a později. Velmi mě potěšilo, 
že se městu Hodonín podařilo úspěšně 
projednat stavbu lávky u ZOO, jelikož jsme 
na projektu spolupracovali. Je sice povolena 
jako stavba dočasná, ale už příští rok po ní 
můžeme chodit nebo jezdit na kole! Dále 
probíhají přípravy stavby kruhové křižovatky 
na Pánově.

Využívám všech možných příležitostí, aby 
významné stavby a problémy našeho regionu 
byly řešeny a byly na ně i finance. V hledání 
těchto příležitostí budu pokračovat i v  roli 
zastupitelky Jihomoravského kraje. Dovolte 
mi poděkovat Vám všem, kteří jste mne svým 
hlasem podpořili ve volbách do kraje. 

Téměř celý letošní rok s  sebou nese mnohá 
omezení, která se dotýkají všech povinností 
i radostí každodenního života. Všechny 
z  nás zasáhly okolnosti kolem pandemie 
COVID-19. Mnoho našich aktivit jsme 
museli utlumit, jiné se zase naučit. Problémy 
se zvládnutím pandemie nejvíc dopadají na 
naše zdravotníky. Velmi si vážím jejich práce 
a nasazení. Beze sporu jim za to patří velký 
dík. Sama jsem se snažila pomáhat. Sháněla 
jsem roušky, ochranné štíty a zdravé potraviny. 
Děkuji všem, kteří také jakkoli pomáhali 
a hlavně se chovali zodpovědně a ohleduplně 
k ostatním. 

Ve stínu pandemie ovšem kauzy i projekty 
pokračují dál. Pro náš region nejdůležitější 
kauza, ochrana zdroje pitné vody a těžba 
štěrkopísků u Uherského Ostrohu, 
zaznamenala několik změn. Byly podány čtyři 
žaloby, na základě kterých soud zatím rozhodl 
o zrušení dobývacího prostoru a báňský úřad 
musí celou věc znovu projednat. Soud nevzal 
jako účastníky řízení všechny obce, proto byla 

Nyní se blíží čas Vánoc, svátků klidu, pokoje 
a sounáležitosti. Snad vánoční atmosféra 
překryje tu, která je tu s námi celý rok. Přeji 
Vám, ať prožijete tento čas v kruhu rodinném 
a hlavně ve zdraví.

Věřím, že rok 2021 bude alespoň o kapku lepší! 

Ing. Bc. Anna Hubáčková 
senátorka za Hodonínsko 
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INFORMACE O ÚČASTI ZASTUPITELŮ NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

ZASTUPITELÉ
XII.

25. 02. 
2020

II.
31. 03. 
2020

III.
19. 05. 
2020

IV.
09. 06. 
2020

V.
15. 07. 
2020

VI.
01. 09. 
2020

VII.
29. 09. 
2020

VIII.
20. 10. 
2020

ÚČAST
[%]

Tihelka Petr A A A A A A A A 100

Malík Michal A A A A A A A A 100

Tesařík Lukáš A A A A A A A A 100

Mokrý Josef, DiS. A A A A A A A A 100

Pěnčík Richard, Mgr. A A A N A A A A 88

Divácký Igor, Ing. A A N A A A A A 88

Brabec Zdeněk A A A A A A A A 100

Vysvětlivky: A - zúčastnil se zastupitelstva N - omluven z účasti na zastupitelstvu

POŽÁRNÍ ÚTOKY
© Zdeněk Valihrach

Sportovní klub Uhřice přeje všem svým fanouškům, hráčům 
a trenérům a také všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních 

svátků a v novém roce především pevné zdraví a mnoho štěstí 
a spokojenosti v kruhu svých blízkých a přátel.

Josef Mokrý – předseda SK
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HODOVÁNÍ V UHŘICÍCH ANEB MARTINSKÉ HODY  
V „DOBĚ KORONAVIROVÉ“

Milí čtenáři, 
letošní Martinské hody proběhly v naší obci 
netradičně.  Vzhledem k omezením nebylo 
možné hody pořádat, a proto se zrodil nápad 
si hody alespoň trochu připomenout. Obec 
Uhřice vyhlásila soutěž s názvem: Hodování 
v  Uhřicích aneb Martinské hody v „době 
koronavirové“. Úkolem každého soutěžícího 
bylo poslat fotografii, která se vztahuje 
k  hodům. Kategorie soutěžících byly dvě, 
a to děti a dospělí. Vzhledem k  tomu, že 
fotografií přišlo několik desítek, byla tato 
soutěž důstojným připomenutí si hodů. 
Dětem byly pak ve středu 11. listopadu, 
na svátek sv. Martina, rozvezeny sladké 
odměny. Z řad dospělých pak byli vylosování 
tři účastníci soutěže, kteří obdrželi láhev 
kvalitního svatomartinského vína. Všem 
účastníkům soutěže patří poděkování!

Lukáš Gajárek
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Nicméně vzhledem k  zavření škol jsme 
museli dohnat i resty, které nám vznikly 
touto situací. Škola se opět pustila do 
projektu „Záložka do knihy spája školy“, 
kdy dochází k  přátelské komunikaci 
mezi školou z  České republiky a školou 
ze Slovenska. Pro nás byla opět vybrána 
ZŠ Kráľová nad Váhom, která má velmi 
podobnou strukturu jako ta naše. Našim 
dětem došel od přátelské školy balíček již 
v  říjnu, ale vzhledem k  situaci této doby 

Po znovuotevření škol, kdy se mohly vrátit 
všechny naše děti do lavic, nám začal krásný 
adventní čas. Školní chodby jsou vyzdobené 
povedenými díly z  výtvarné výchovy, 
pracovních činností i družinky. Hodinami 
prvouk, čtení, hudebek i  ostatních 
předmětů je slyšet povídání o  Vánocích a 
poslouchání koled. V družince pak, kromě 
jiného, čekají na děti úkoly od Ježíška či 
tradice a zajímavosti o Vánocích. Zkrátka si 
tento čas opravdu užíváme.

jsme kamarádům ze Slovenska napsali 
dopisy a vytvořili záložky až před Vánoci.

V  tomto roce bychom rádi poděkovali za 
spolupráci a podporu rodičů a zastupitelů 
obce, kterou jsme pociťovali nejen v době 
distanční výuky. Velice si vážíme vřelých 
slov i pomoci. Všem občanům přejeme 
krásné vánoční svátky, plné klidu a pohody 
a do nového roku 2021 přejeme hlavně 
zdravíčko.

  
Eva Hrubá

za kolektiv ZŠ a MŠ Uhřice

VÁNOČNÍ ČAS VE ŠKOLE
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I počasí nám připravilo překvapení, a to 
krásnou sněhovou nadílku, ze které měly 
děti obrovskou radost. Dělaly sněhové 
koule, snažily se postavit sněhuláka.

V  tento adventní čas si povídáme 
o  vánočních zvycích a tradicích. Hodně 
tvoříme, a to především vánoční ozdoby 
na stromeček, který dětem přinese Ježíšek. 
Letos stromeček bohužel nestihl nazdobit, 
a proto o to požádal děti. A pak už jen 
budeme čekat, jaké dárečky pod něho 
Ježíšek přinese. 

Přejeme Vám všem krásné a klidné prožití 
vánočních svátků, mnoho zdraví a úspěchů 
v novém roce.

  
Pavlína Syslová 

za celý kolektiv MŠ  Uhřice

Milí čtenáři,
nastal nám zas ten krásný adventní čas. 
Jelikož jsme letos kvůli této obtížné době 
nemohli společně rozsvítit vánoční strom, 
připravily si děti k  této příležitosti pro 
rodiče alespoň píseň, kterou jsme natočili 
a rodiče jí měli možnost shlédnout na 
uzavřené facebookové skupině.

Jako každý rok i letos naši školku navštívil 
Mikuláš, anděl a čert. Děti jim zazpívaly 
písničku a přednesly básničku. Za odměnu 
dostaly koš plný dobrot. 

Ve školce jsme uspořádali „Čertovský rej“, 
na kterém se soutěžilo, vyrábělo, tancovalo, 
a to vše v kostýmech čertíků, které dětem 
připravili jejich rodiče. Tento den jsme si 
všichni pořádně užili.

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
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ZEMĚDĚLCI ZLEPŠUJÍ ŽIVOT V OBCI
erozi nelze. Ten, kdo obdělává malou, úzkou 
záhumenku, ve velké části orientovanou 
proti kopci, ví, co nadělá přívalová voda.

V  katastru vysela 4,78 ha biopásů. Tyto 
jsou obsety většinou kolem potoků a plní 
dvojí funkci. Zamezují splavování pesticidů 
do vodního toku a je zároveň klidovou 
zónou pro drobnou zvěř. V  letošním roce 
AGRO D.U. nechalo na svoje náklady 
opravit spodní část vozovky „zkratky“  ve 
výši přesahující 150  000,- Kč. Oprava se 
týkala položení nového živičného povrchu 
a obnova příkopu. Tato komunikace je 
využívána širokou veřejností. 

Poslední dobou je značný trend, mimo 
jiné, nadávat na zemědělce. V  současnosti 
si ani nikdo nepřipouští, že potraviny se 
musí někde vypěstovat. Není to prostě tak, 
že v obchodě si je mohu kdykoliv koupit. 
Mnoho lidí ani nevnímá, že Česká republika 
produkuje jedny z nejkvalitnějších potravin. 
Přísné normy na používání pesticidů 
a hnojiv v ČR ve světě zdaleka neplatí.

Společnost AGRO D.U., která hospodaří 
na značné části pozemků v  k.ú. Uhřice 
u Kyjova, se snaží dělat něco navíc. 
Obhospodařování polí provádí, kde je to 
jen možné, po vrstevnici. Tím se snižuje 
značně riziko vzniku eroze. Úplně zabránit 

Chtěl bych ještě připomenout, že po novém 
roce obec přijímá nové žádosti na podporu 
boje proti suchu. Příspěvek bude poskytnut 
k podpoře vybudování záchytného systému 
srážkové vody. Výše dotace se odvíjí od 
celkového objemu nádrže zařízení: 4 m3 
a více = 4.500,- Kč, 5 m3 a více = 5.000,- 
Kč, 6 m3 a více = 6.000,- Kč, 7 m3 a více = 
7.000,- Kč, 8 m3 a více = 8.000,- Kč, 9 m3 
a více = 9.000,- Kč, 10 m3 a více = 10.000,- 
Kč.  

Přeji klidné a pokojné prožití Vánoc, dětem 
mnoho užitečných dárků pod stromečkem 
a v novém roce 2021 všem hlavně hodně 
zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

 
Michal Malík, 

místostarosta, agronom

SBÍRKA KRMIVA PRO PAPOUŠKY
V  měsíci listopadu proběhla v  naší obci 
sbírka krmiva pro papoušky do Papouščí 
ZOO v  Bošovicích. Papouščí ZOO je 
převážně závislá na příjmech ze vstupného. 
Občané mohli přinést přebytky ze zahrádek, 
a to zejména neloupané ořechy, jeřabiny, 
šípky, veškerou kořenovou zeleninu nebo 
také pšenici. Přebytky byly pak odvezeny 
v pátek 13. listopadu do papouščí ZOO.  
Za toto nasbírané krmivo darovala ZOO sto 
volných vstupů pro děti ze ZŠ a MŠ Uhřice.  
Všem dárcům velký dík! Poděkování za 
organizaci celé sbírky patří paní Janě 
Fedorčákové a paní Petře Bajerové.

Lukáš Gajárek

UHŘICKÝ BETLÉM
Milí spoluobčané,
jistě jste si všimli, že v Uhřicích máme nový 
betlém. Doufám, že se Vám bude líbit a 
dělat Vám radost. Za realizaci patří dík 
panu starostovi, Jindřichu Valihrachovi a 
jeho partě.
Tato dřevěná skupinka může být pohromadě 
bez roušek a do kolika hodin chce. A když 
nám osud letos nedopřál žádná adventní 
setkání, budu mít radost, když se přijdete 
podívat alespoň k Betlému. 
Věřím, že s ním vznikne v Uhřicích pěkná 
vánoční tradice a že nám bude sloužit 
k radosti spoustu dalších let. 
     

Alena Gálíčková


