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Vážení a milí spoluobčané,
více než polovina roku je za námi. Uplynulé
měsíce byly plné omezení, turbulentních
nařízení souvisejících s epidemií coronaviru
a výkyvů počasí. Situaci neulehčují ani nejasnosti
v dalším financování obecních rozpočtů a zdržení
ve vyřizování administrativních a inženýrských
činností. Není tedy dost dobře možné přesně
si naplánovat termíny realizací jednotlivých
investičních akcí. Stejná situace je i u pořádání
společenských, sportovních a kulturních akcí.
Stále tedy ještě není jasné, zda vůbec nebo
v jakém rozsahu se uskuteční připravovaný Obecní
den spojený s připomenutím 800. výročí od
první písemné zmínky o obci. Po krátkém období
uvolnění opatření proti šíření nákazy Covid 19 se
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pravidla opět postupně zpřísňují. Další vývoj lze
tedy jen těžko odhadovat.
Přes všechny komplikace a zpoždění postupně
realizujeme plánované opravy a investiční akce.
Marcel Slezák, starosta obce
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Starosti starosty

SBĚRNÝ DVŮR
Sběrný dvůr byl doplněn o skladovací
halu na elektrospotřebiče, nebezpečný
odpad a pneumatiky. Původní kontejner
na nebezpečný odpad byl převezen na
ČOV, kde slouží jako flokulační stanice
pro zahušťování čistírenských kalů.

SOKOLOVNA
Začátkem jara byla vyklizena zahrada
za objektem bývalé sokolovny z důvodu
připravované přestavby na sociální byty.
V současné době se připravuje výběrové
řízení na dodavatele stavby. Práce
budou zahájeny na podzim tohoto roku.
Hotovo by mělo být do 31. 12. 2021.

STAVEBNÍ DVŮR
V areálu Zemos, farma Uherčice, jsme
směnou získali pozemky na zřízení
stavebního dvora. Do areálu je postupně
převážen stavební materiál uložený na
různých místech v obci. V budoucnu
bychom na tomto místě rádi zřídili
i obecní kompostárnu.

ČOV UHERČICE
Na ČOV průběžně provádíme stavební a technologické úpravy s cílem vyřešit kalovou koncovku.
odvodňovací vak Plosab o objemu 50 m3

příprava plochy pro další odvodňovací vaky

zpevněná plocha pro kontejner na shrabky z česlí
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ÚPRAVY POTOKU OD RETENČNÍ NÁDRŽE
Poslední odtěžení sedimentu
z potoku od retenční nádrže
se podle pamětníků provádělo
před více než třiceti lety. Tomu
i odpovídal stav propustku a míra
zanešení dna potoku. V rámci
revitalizace bylo z 650 m potoka
odbagrováno více než 700
tun bahna, opraveny drenážní
a dešťové vyústi. Celkovou
rekonstrukci prodělal propustek
u sklepů, byly dstraněny náletové
dřeviny a zřízeno odpočívadlo
s turistickou mapou.

RETENČNÍ NÁDRŽ
Nad retenční nádrží byl vyčištěn
vtokový sedimentační objekt
a odstraněny náletové dřeviny.
V horní části nádrže jsme obnovili
dva prameny pro zlepšení
zásobování
vodou
níže
vybudovaných
tůní,
které
v minulých suchých letech téměř
vyschly.
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Starosti starosty

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
Nově byla vybudována autobusová
zastávka před zemědělským střediskem
Zemos ve směru od Starovic. Realizace
byla možná i díky štědrému sponzorskému
daru od paní Růženy Kozákové.
V budoucnu plánujeme opravu chodníku
k zastávce a instalaci veřejného osvětlení.

KOMUNIKACE NAD LEJTNOU
Aktuálně se realizuje oprava komunikace kolem vinných sklepů Nad Lejtnou.
Původně byla zamýšlena jen výstavba kanalizačních přípojek ke sklepům.
Vzhledem ke špatnému stavu vodovodu
a nutnosti vyřešit příjezdovou cestu do
stavebního dvoru jsme zvolili kompletní
rekonstrukci uličky. Byl položen nový
vodovodní řad a splašková kanalizace.
Nyní se buduje nová dešťová kanalizace.
Následovat bude vydláždění vozovky
a terénní a sadovnické úpravy.
V letošním roce bychom rádi ještě
alespoň zahájili práce na dokončení komunikace Za Šancema před rodinnými
domy od čp. 376 (Mahovští) po čp. 371
(Smetanovi).

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A PARKOVACÍ MÍSTA
Průběžně doplňujeme podél místních komunikací
dopravní značení. Pro zvýšený zájem o pronájem
parkovacích míst připravujeme i jejich vyznačení
a předání žadatelům. To však poněkud komplikuje
deštivé počasí. Plochy musí být před aplikací

vodorovného značení čisté a suché. Pro upřesnění
uvádím, že dle obecně závazné vyhlášky platné od
1. 1. 2020 je cena za pronájem parkovacího místa
1.000,- Kč/rok.
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ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
Původně zamýšlený počet změn územního plánu
se z důvodu nových legislativních požadavků
výrazně zvýšil. Projednávání a zpracování změn se
navíc zdrželo z důvodu omezení činnosti většiny

zainteresovaných institucí a orgánů státní správy.
Již nyní je tedy jisté, že schválení změn územního
plánu se opozdí nejméně o půl roku.

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY (KPÚ)
Státní pozemkový úřad zahájil v letošním roce
dlouho plánované komplexní pozemkové úpravy
katastru obce. Někteří majitelé již obdrželi

pozvánky ke zjišťování průběhu hranic svých
pozemků. KPÚ jsou poměrně složitý a dlouhodobý
proces trvající několik let.

STAVEBNÍ ČINNOST V OBCI
Občas se setkávám s dotazy, jakým způsobem
řešíme výběr dodavatele materiálu a stavebních
prací na opravu komunikací, inženýrských sítí
apod. Po dokončení splaškové kanalizace jsme
hledali firmu, která by realizovala následné opravy
místních komunikací a zajistila i menší opravy
a údržbu. Pro výběr bylo stanoveno několik
základních kritérií. Realizační firma by měla být
místní nebo z blízkého okolí, cenově výhodná,
odvádějící kvalitní práci a mělo by se jednat
o dlouhodobou spolupráci. Další podmínkou bylo,
že stavební materiál si bude obec zajišťovat sama.
Po vyhodnocení výběrového řízení byla vybrána
jako nejlépe splňující podmínky místní firma pana
Richarda Čížka. S odstupem času mohu říct, že to
byla správná volba. U realizovaných zakázek jsou
ceny o 20-40% nižší než ceny rozpočtové. Pokud
bychom zohlednili úspory za inženýrskou činnost
a platby DPH, byla by výsledná úspora ještě vyšší.
Další snižování nákladů dosahujeme vlastním

poptávkovým systémem na dodavatele stavebních
materiálů. Máme tak jistotu, že poskytované
slevy jdou k dobru obce a veškerý nakoupený
materiál je použit na realizované stavby. Dalším
nepopiratelným faktem je kvalita odváděné
práce. Velkou výhodou dodavatelské firmy pana
Čížka je schopnost zajistit jak kompletní opravy
komunikací, výstavbu a opravy inženýrských sítí,
provádění zemních i zednických prací, opravy
vnitřních rozvodů budov apod. Často se jedná
i o práce menšího rozsahu, o které jiné firmy
nemají zájem. Další výhoda spolupráce s místní
firmou je rychlost odstraňování havarijních stavů
při poruchách inženýrských sítí nebo živelných
událostech. Nerad bych se dotknul jiných
podnikatelských subjektů, ale jsem přesvědčen,
že tak široký rozsah služeb za takovou cenu
a v takové kvalitě momentálně v blízkém okolí
nikdo jiný nenabízí.

KOMPOSTÉRY

Zůstává ještě nevyzvednutých přibližně 100 ks kompostérů. Domácnosti, které již kompostér mají a
měly by zájem o další, se mohou přihlásit na obecním úřadu.

Letní prázdniny jsou v polovině, přeji Vám klidnou dovolenou s více slunečných dnů bez
roušek a karantén.

Marcel Slezák
starosta obce
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OBECNÍ
DEN
PŘIJĎTE OSLAVIT

800. VÝROČÍ
NAŠÍ OBCE

30. 8.

2020
NEDĚLE

AREÁL SPORTOVNÍ HALY UHERČICE

OD 14:30

Těšit se můžete na:

• show hasičů ze Žabčic, stánek místního Vinařského spolku
• skákací hrad, laserová střelnice a jiné atrakce pro děti
• již tradiční rukodělná výroba na stáncích
• k poslechu zahrají místní kapely a muzikanti
• vystoupí Franta Uher z Lanžhota - lidový vypravěč
• doprovodný program jak pro dospělé tak děti
• sraz historických vozidel
• ochutnávky pivních specialit
• masové i nemasové pochoutky z grilů SH Burger

VSTUP

ZDARMA

Uherčický zpravodaj, vydání 2/2020
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Věděl
Dnes můžete kočku vykastrovat
za pomoci kastračního programu?

1.

Nikdy to nebylo snazší!

Kastrací zjednodušíte život
kočce i sobě?

2.

Povíme vám jak.

Topením nebo jiným usmrcením
koťat a koček se dopouštíte
trestného činu? Stejně tak, víte-li
o tom a neohlásíte to?

3.

Lhostejnost je přežitek!

Náš program můžete podpořit také finančně nebo se stát našimi partnery.

Kastrace | Osvěta | Konzultace | Databáze veterinářů
Navštivte naše stránky, kde najdete veškeré informace www.kasprocats.cz
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společenská kronika

Životní jubilea
DUBEN
84 let pan
82 let paní
77 let pan
74 let pan
72 let paní
72 let paní
70 let pan
70 let pan
67 let paní
67 let paní
64 let pan
64 let paní
63 let pan
62 let pan
60 let pan

Hrib Michal
Schwarzová Květoslava
Anschlag Jan
Bzenecký Josef
Schwarzová Zdeňka
Frőhlichová Jaroslava
Meňhart Pavel
Rohrer Rudolf
Mahovská Božena
Rohrerová Věra
Březina František
Věra Trčková
Jiří Himer
Karel Smékal
Leoš Fojtík

KVĚTEN
85 let pan
81 let paní
80 let pan
79 let pan
73 let pan
73 let paní
73 let paní
70 let paní
67 let paní

Hirš Stanislav
Anschlagová Drahomíra
Komosný Karel
Tichý Jaroslav
Procházka Zdeněk
Schardová Bohumila
Smejkalová Marie
Rohrerová Věra
Hutterová Helena

Vítání občánků

67 let
65 let
61 let
60 let
60 let
60 let

paní
pan
paní
paní
paní
paní

ČERVEN
85 let paní
83 let paní
81 let pan
77 let pan
72 let paní
72 let paní
71 let pan
70 let pan
69 let paní
69 let pan
69 let pan
68 let pan
65 let pan
65 let paní
64 let pan
63 let pan
61 let paní
60 let pan

Křivinková Zdeňka
Březovič František
Himerová Anna
Komosná Eva
Staňková Zdeňka
Konečná Alena
Fialová Vlasta
Fojtíková Růžena
Smetana Jaroslav
Frőhlich Stanislav
Nevědělová Anna
Tučková Lydie
Dubš Alois
Hirš Jan
Bzenecká Květoslava
Himer Jaroslav
Rohrer Jan
Rohrer Václav
Miloslav Páviš
Šlapáková Olga
Bartl Zdeněk
Málek Josef
Smutná Zdeňka
Prchal Jaroslav

Blahopřejeme všem jubilantům!

Dne 7.6.2020 jsme přivítali do našich řad další malé občánky. A protože jich bylo tentokrát opravdu
hodně, museli jsme vítání rozdělit na tři etapy.
Nejdříve přivítal pan starosta Rozálii Málkovou, Viktorii Říhovou a Jonáše Rohrera. Pak přišli na řadu
Ema Myslíková a Tobiáš Rohrer a nakonec Vanesa Kopřivová a Viktor Šebesta. K příjemné atmosféře
všech tří setkání přispěly písničkou i recitací děvčata ze ZŠ. Po zápisu do Pamětní knihy si rodiče kromě
příjemného zážitku odnesli i “Domovské listy” a drobné dárky pro “oslavence”.
Všem dětem i jejich rodičům přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

NAROZENÍ:
j Rohrer Tobiáš
j Šátková Dorota
j Myslíková Ema
j Chromý Filip
j Šrotová Rozálie
j Ježová Emma
j Himerová Nela
j Fridrichová Amálie
j Křivinka Tomáš
Rodičům i prarodičům
GRATULUJEME!

ZEMŘELI:

† 5.5. Furch Pavel
† 24.6. Hrib Michal

63let
84let

VZPOMÍNÁME!

Uherčický zpravodaj, vydání 2/2020
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Mateřská a základní škola

Základní a mateřská škola
Koronavirová krize zasáhla v nemalé míře také naši
základní školu. Od 11. března byla mimořádným
opatřením zakázána osobní účast na vzdělávání ve
školách. Přestup na distanční vzdělávání nebyl vůbec jednoduchý. Do naší základní školy docházejí
pouze děti od 1. do 5. ročníku a z nich pouze páťáci
mají základy informatiky. Mailové adresy na zákonné zástupce všech žáků jsme zpočátku neměli, není
to povinný údaj a do této doby nebylo nutné maily
vyžadovat. Jak se tedy spojit s rodinami žáků, jak
zabezpečit vzdělávání? Jevilo se nám to zpočátku
jako nadlidský úkol.
První informace o obsahu témat k domácímu
učení jsme začali zveřejňovat na našich webových
stránkách. Pro 1. – 4. ročník byla zřízena elektronická třída, tzv. E-třída, pro komunikaci a prostředí pro zpětnou vazbu zadávaného učení. Páťáci
využívali Google classroom pro ten samý účel. Toto
webové prostředí již znaly z výuky. Pedagogové se
snažili prostřednictvím různých programů a aplikací zpestřit domácí vzdělávání, přesto nám způsob
pouhého zprostředkovávání učení nemohl stačit.
Jedním z nápadů byly videonahrávky uložené na
youtube. Prázdné učebny ve škole se na nějakou
dobu staly nahrávacími studii. Pedagogové se snažili prostřednictvím nahraných videí s výukovými
postupy pomoci rodičům v jejich nelehké situaci.
Přestože obsah učení byl radikálně snížen, byly upraveny tematické plány, aby toho nebylo na žáky
a jejich rodiče doma moc, stále jsme však ve škole
cítili, že distanční vzdělávání
ještě není dostatečné. Oslovili jsme tedy rodiče a prostřednictvím
videokonferencí
byla spuštěna on-line výuka.
On-line výuka byla v jednotlivých ročnících rozdělena do
několika skupin a v pravidelných intervalech se mohli žáci
i pedagogové setkávat prostřednictvím webových kamer.
Nebylo to lehké období pro
žáky, kteří najednou ztratili kamarády ze třídy, oporu ve svém
učiteli. Nebylo to jednoduché

období ani pro pedagogy, kteří se museli velmi rychle naučit zacházet s moderními technologiemi,
denně trávili mnoho hodin na počítači při tvorbě
úkolů, zajišťovali zpětnou vazbu denním vyhodnocováním atd. A samozřejmě jsme si všichni vědomi,
že toto období bylo nejtěžší právě pro rodiče, na
které padla plná váha zodpovědnosti za vzdělávání
svých dětí. Asi si málokdo umí představit rodinu
se dvěma či třemi dětmi, starosti o časově náročnou výuku, domácnost a často i nechuť dětí se učit
doma.
V pondělí 25. května se do školy mohli vrátit žáci
ve skupinách do 15 žáků. Protože ve škole jsou
všechny třídy, které se do maximálního limitu vejdou, mohli jsme výuku naplno zajistit. Do školy
se vrátilo 50 z 58 žáků. Hygienická opatření jsou
zde velmi přísná. Překvapuje nás, že přestože se
opatření v zemi rozvolňují, opatření pro základní
školu, nastavená již na přelomu dubna a května
pro školy 1. stupně, jsou pro nás stále velmi přísná.
Žáci jsou ráno přijati do skupiny, ve které tráví čas
až do doby odchodu. Znamená to, že není v provozu školní družina, zájmové kroužky školy a děti
se nesmí potkávat na obědech ani o přestávkách
s nikým jiným než se svou skupinou, svým učitelem
a vychovatelkou. Přitom se po odchodu ze školy
mohou sejít v jakémkoli kroužku pořádaným jinou organizací. Nastavená pravidla respektovat
budeme a současně věříme, že to poslední dny ve
škole takto podivně bude naposled.
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Omezení v mateřské škole
Vzhledem k tomu, že mimořádné
opatření MZ ČR ani následný nouzový
stav nezakázal provoz mateřských škol,
snažili jsme se ji udržet v provozu po co
nejdelší dobu, a to alespoň pro zaměstnané rodiče. Z preventivních důvodů
jsme se se zřizovatelem nakonec dohodli, že i mateřskou školu k 23. březnu uzavřeme.
Ke znovuotevření školky došlo 18. května 2020 a naštěstí jej neprovází tolik hygienických opatření jako ve škole.

Zápis do 1. třídy
Ve středu 15. dubna 2020 proběhl v budově základní školy zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021.
K zápisu se přihlásilo 14 dětí. Zápis byl tentokrát pouze formální, administrativní cestou.
Ze známých důvodů nebylo možné pro děti připravit motivační diagnostickou část zápisu. Do 1. třídy
v září nastoupí 11 žáků.

Zápis do mateřské školy
V úterý 12. května 2020 se uskutečnil zápis do mateřské školy. K zápisu bylo doručeno 22 žádostí
o přijetí. Volných míst ve školce bylo pouhých 6 pro běžné maximální naplnění tříd v počtu 24 dětí
na třídu. Abychom mohli vyhovět více rodičům, zřizovatel souhlasil s udělením výjimky z počtu žáků
o maximální počet 4 děti. Přijato bylo 10 dětí a bohužel 12 dětí jsme přijmout nemohli.
Mgr. Marcela Klatovská, ředitelka

Historie

Dendrologické zajímavosti v uherčickém katastru
V Radničních listech čís. 2 z roku 2017 byl otištěn
článek s názvem Lesy, hájky a ostatní zeleň, ve
kterém byly všeobecně popsány lesní plochy
v okolí Uherčic.
V uherčickém katastru se nacházejí také
cizokrajné dřeviny, sice poskrovnu, které byly
do naší země introdukované z jiných oblastí, a to
buď z důvodů okrasných a nebo hospodářských.
V minulosti si zejména šlechta zakládala u svých
sídel velké či malé parky a zahrady, ve kterých
pěstovala dřeviny a keře dovážené z různých
částí Evropy, Asie a zejména Severní Ameriky.
Nejenže je dovážela, ale zakládala i školky a své
výpěstky nabízela ostatním zájemcům, a tak se
některé dřeviny rozšířily nejen do parků, lesních
porostů, ale i do širokého okolí.

Takovou dřevinou se stal i kaštan koňský,
který je tak všeobecně známý, že je téměř
pokládán za domácí dřevinu. Ve skutečnosti
však pochází z jihovýchodní Evropy, z horských
a podhorských částí Balkánského poloostrova.
Odborným názvem se jmenuje jírovec maďál,
latinsky Aesculus hippocastanum L. Možná,
že právě z tohoto odborného názvu, latinské
slovo hippos odpovídá českému kůň, vzniklo
i jeho pojmenování koňský kaštan. U nás byl
popsán už v roce 1562 v Mattioliho Herbáři
a podle Václava Větvičky, současného známého
dendrologa a botanika, se lze domnívat, že mimo
svůj přirozený areál byl poprvé vysázen v Praze
v roce 1576. V Uherčicích roste u hřbitova,
jeho obvod ve výšce 130 cm nad zemí je
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206 cm. Vysázen byl pravděpodobně začátkem
20. století. V květnu nás mile překvapí
vzpřímenými až 30 cm vysokými jehlancovitými
vijany, složenými z 50 i více květů, jejichž korunní
plátky jsou bílé se žlutými nebo červenými
skvrnami. Plody jsou ostnité tobolky, ve kterých
najdeme jedno až tři semena – kaštany. Listy
jsou koncem léta napadány klíněnkou jírovcovou,
nepatrným hnědým motýlkem, jehož larvy se živí
listy, které hnědnou a předčasně opadávají. Tento
škůdce se poprvé objevil v roce 1986 v oblasti
přirozeného výskytu jírovce v jihovýchodní
Evropě. Odtud se rozšiřoval stále více na sever,
u nás se objevil v roce 1994.
Jírovec maďál můžeme také najít v Uherčickém
lese. Trosky nádherné aleje najdeme nedaleko
Svratky naproti Lejtny. I nyní je vysázený na
různých místech v lese, kde později vytvoří
kaštanové aleje. Jako hospodářská dřevina je
pro pěstování v lesních porostech nevhodný,
jeho dřevo je málo kvalitní, je však lehké, dobře
štípatelné a používalo se na výrobu domácího
nářadí, hodilo se i k řezbářství. Zato byl jírovec
vysazován často v oborách pro své plody, které
sloužily jako krmivo pro divokou zvěř.
Ještě malá zajímavost. Pražené kaštany nemají
s jírovcem maďálem nic společného. Tyto
plody pocházejí z kaštanovníku setého latinsky
Castanea sativa L., který byl u nás rovněž pěstován.
Ještě dnes je zachován uprostřed Nasavrk sad
o výměře asi jednoho hektaru nazývaný Kaštanka.
Založil jej v roce 1776 u svého zámku na zahradě
Jan Adam kníže z Auerspergu. Z původní výsadby
zůstaly asi tři stromy, z nichž nejmohutnějšímu se
říká „Kníže”.
Další takovou zajímavou cizokrajnou dřevinou,
kterou najdeme u kříže v trase vinných sklepů
směrem k trati Staré hory, je jerlín japonský,
Sophora japonica L. Přestože jeho druhové
jméno zní japonský, jeho přirozenou domovinou
je Čína a Korea. Přívlastek japonský snad vznikl
tím, že tento strom patří ke kultovním stromům
v Japonsku, kde byl odedávna vysazován
u budhistických chrámů. Podle zachovaného
inventárního seznamu byl vysázen v roce 1835
v pražské Královské oboře.
Jerlín japonský patří stejně jako akát do čeledi

bobovitých. Svým habitem se také podobá akátu,
jeho větve jsou však beztrnné, liší se i dobou
květu. S květy akátu se setkáme už v měsíci
květnu, jerlín rozkvétá až v srpnu. Zatímco lusky
akátu jsou ploché, lusky jerlínu jsou přetrhované
a kulovitá semena dozrávají v listopadu. Dosahuje
výšky až 30 metrů.
Protože odolává dobře znečištěnému prostředí,
najdeme jej v městských parcích nebo
stromořadích. Kdy byl vysázen v Uherčicích,
přesně nevíme. Kříž, u kterého roste, byl
postavený v roce 1930, můžeme tedy stáří jerlínu
odhadnout přibližně na sto let. Jeho obvod ve
výčetní tloušťce dosahuje 190 centimetrů. Další
jerlín se nacházel za kostelem u opraveného
mostku přes potok. Při stavebních úpravách byl
pokácen.
K introdukovaným dřevinám náleží také lípa
plstnatá Tilia tometosa L. patřící do čeledi
lípovitých. Přirozeně roste na balkánském
poloostrově a v západní části Ukrajiny. Jeden
její exemplář najdeme u Pezlarového kříže. (Kříž
nechala postavit v roce 1863 Alžběta Pelzler
z č. 43.) Srdčité listy jsou na rubu stříbřitě pýřité
a odtud dřívější název lípa stříbrná. Květy této lípy
na rozdíl od lípy malolisté léčivé účinky nemají.
Lípa plstnatá odolává dobře prachu a kouři,
a proto se často vysazuje v městských parcích.
Jerlínu podobný trnovník bílý neboli akát Robinia
pseudoacacia L. najdeme v Uherčicích hned na
několika místech, kde tvoří ucelené porosty. Je
to akátový hájek u Starých hor a prudký kopec
na levém břehu řeky Svratky nad Lejtnou.
Posledně jmenovaná trať byla ještě koncem
19. století pastvinou. Pěstoval se i v lužních
lesích, zejména na lesním závodě Židlochovice,
polesí Velký Dvůr. Má výborné tvrdé dřevo, které
používali bednáři na výrobu sudů.
Latinský název Robinia pseudoacacia L. se
odvozuje z příjmení francouzského botanika
Jeana Robina, který na počátku 17. století přivezl
první akát z východní části Severní Ameriky do
Evropy. Nejprve se pěstoval v parcích, postupně
se rozšířil i do lesních porostů a na neplodné
půdy. Jeho kořeny výborně zpevňují půdu. Tak
např. v Maďarsku jím byly osázeny rozlehlé
plochy pusty, u nás vykonával funkci zpevňování
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železničních náspů. Je výbornou medonosnou
dřevinou, akátový med patří mezi nejkvalitnější.
Pro některé své negativní vlastnosti, jako
vyčerpání půdy, poměrně rychlé rozšiřování
kořenovými výmladky a potlačení růstu ostatních
rostlin, se jeho pěstování omezilo.
Introdukovanou dřevinou je i známá moruše,
správně morušovník bílý nebo černý. Dříve
tento strom rostl téměř na každém selském
dvoře, dnes jej najdeme jen ojediněle. Pěkný
exemplář morušovníku černého Morus nigra L.
roste u sportovní haly na Trávníku. Přirozeně je
rozšířen v Iránu a Afganistanu. Pro chov bource
morušového se používá morušovník bílý, jehož
domovinou je Japonsko, Čína a Indie, kde je
součástí horských lesů.
K cizokrajným dřevinám patří i pajasan
žlaznatý Ailanthus altissima, jehož přirozeným
stanovištěm je Čína. Je to rychle rostoucí dřevina
s širokou korunou, lichozpeřenými listy dlouhými
až 50 centimetrů. Pajasan je odolný vůči suchu
a kouřovým plynům a tak bývá často vysazován
v městských parcích. Plodem je černá nažka

opatřena vrtulovitým křídlem, která se dobře
rozšiřuje větrem. Semena mají vysokou klíčivost
a dobře se uchytí i na neplodných půdách.
V Uherčicích byl svého času nevhodně vysázen
kolem hřbitovní zdi. Po několika letech byl
zlikvidován a na jeho místo vysázen nový porost
zeravu. Také jsme mohli mladé exempláře spatřit
v zahradách nebo v okolí sklepů. Pár vzrostlých
pajasanů najdeme také na bývalém dřevoskladu
ve Vranovicích nedaleko vlakového nádraží.
Na konec se musím zmínit o jasanu úzkolistém
Fraxinus angustifolia L., který roste u bývalé
sokolovny. Na rozdíl od výše popsaných
cizokrajných dřevin je dřevinou domácí,
a vyskytuje se i v lužních lesích. Jeho obvod
ve výčetní tloušťce, ve výšce 130 cm od paty
stromu, dosahuje 272 cm. Svým obrovským
vzrůstem a nádhernou korunou musí upoutat
každého kolemjdoucího.
V Uherčicích dne 26. května 2020, článek
připravila Marie Mlatečková.

Obec Uherčice ve spolupráci s HISTORICKOU MINCOVNOU v Jablonci, vydávají pamětní minci
u příležitosti 800. výročí první písemné zmínky o obci Uherčice, která se bude razit přímo na
oslavách v různých barevných provedeních.
Tuto minci si lze i předem objednat:
• v bimetalovém provedení s etuí - 150,- Kč,
• v dárkové trojkombinaci mincí (měď,bimetal,alpaka) - 450,- Kč,
• ve stříbrném provedení + etue LUX - 750,- Kč
• stříbrné - zlacené + etue LUX - 1.000,- Kč
• zlaté provedení 585/1000, 9.5 gr.+ etue LUX - cca 15.500,-Kč
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