
Názorů na postup tohoto problému jsem 
si vyslechl hodně. Z tohoto důvodu chci 
zdůraznit, že odpovědnost je na zastupitelstvu 
obce, kde nikdo není takový hazardní hráč, že 
by hrál s obecním kapitálem vabank. Navíc je 
toto rozhodnutí podložené zpracovanou právní 
analýzou.

Rád bych Vás v krátkosti informoval o činnosti 
v místní části Janův dvůr, kde obec chystá akci 
Stabilizace svahu Uhřice v lokalitě Kopce. Realizací 
této stavby by mělo být ve třech etapách uloženo 
asi 40 000 tun zeminy a následně zrekultivováno 
pro zemědělskou činnost jako doposud. Stavba 
bude realizována v časovém úseku 2022-2027.
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SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané, 
pomalu se blíží polovina roku a je na čase Vás 
informovat o plánech a dění v obci. 
Jako stěžejní záležitost tohoto roku bych zmínil 
mimosoudní dohodu mezi společností Skanska 
a.s. a Obcí Uhřice v záležitosti reklamací na 
místním aquaparku.

Od počátku zprovoznění aquaparku bylo 
reklamováno opadávání dlažby a obkladů 
a  postupem času i úniky vody z vnějších 
rozvodů bazénu.  Dohoda spočívá v tom, že 
firma Skanska opraví tělesa rekreačního bazénu 
a brouzdaliště. Jedná se o odstranění obkladů, 
dlažeb a vrstvy degradovaného betonu. Poté 
bude následovat sanace betonové konstrukce do 
požadované pevnosti a kompletní vyfoliování.

Za obcí Uhřice půjde výměna trubních rozvodů, 
kdy postupem času a technologickou nekázní 
při hutnění terénu a pokládání trubek došlo 
k sedání terénu a ustřižení potrubí od tělesa 
bazénu a technologické budovy. Tato záležitost 
bude obec stát 3.395.380,- Kč bez DPH.

Pokud někoho napadne, že je to hodně peněz, 
upozorňuji, že dosud nebyla do aquaparku 
vložena žádná větší investice. Drtivá většina 
oprav byla řešena v reklamačním řízením. Další 
úvaha se může týkat skutečnosti, zda se obec 
neměla soudit i o položku venkovních rozvodů. 
Nebudu předpovídat možný výsledek soudu, 
ale každopádně by to byl běh na roky a obec 
by musela do oprav stejně zainvestovat. Nešlo 
by odstavit provoz koupaliště až do ukončení 
soudního sporu, který by mohl dopadnout i 
v neprospěch obce.

3 8Jarní prodejní výstava se 
soutěží o nejlepší bábovku

FARNÍ DNY  
PRO VARHANY

Výstavu navštívilo přes sto lidí, bylo 
možné ochutnat 13 bábovek.

Ve dnech 20. - 22.května proběhnout 
farní dny pro varhany.  Výtěžek celé akce 
bude věnován na výstavbu varhan ve 
farním kostele sv. Martina.

Od začátku letošního roku se uhřická 
zásahová jednotka podílela na zdolání pěti 
požárů.
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stavební sutě. Proto mě zamrzí, když vídám 
po okraji obce vyvezenou suť a jiný odpad do 
volného terénu. Měli bychom sami dbát o okolí 
naší obce. Tímto si sami sobě a našim dětem 
šetříme životní prostředí

Petr Tihelka 
starosta obce

Tato akce je připravována již od srpna 2020, 
kdy obec musela dodatečně zpracovat projekt 
EIA (posuzování vlivu na životní prostředí) a 
vyhodnocení rizik.

Tím chci říct, že návoz zeminy je přísně 
kontrolován a musí být opatřen laboratorním 
rozborem vzorků zeminy, aby se vyloučilo 
navážení kontaminovaných a jinak znečištěných 
materiálů. V návaznosti na delší časový úsek 
stavby to bude záloha obce k ukládání zeminy 
pro budoucí stavební akce v našem katastrálním 
území.

Přešel bych na další provoz v Janově dvoře, tj. 
recyklační linku. Tady jsme museli zaktualizovat 
provozní řád zařízení, kdy desetiletá platnost 
starého provozního řádu vypršela. Tyto kroky 
mají návaznost na řadu zpřísnujících se  opatření 
jak k životnímu prostředí, tak ke zdraví obsluhy.

Dovolte mi, abych stručně shrnul podstatu 
věci. V rámci zpřísňujících se opatření jsme byli 
nuceni reagovat důslednější kontrolou příjmu 
stavební sutě a samozřejmě reagovat také na 
ekonomickou stránku věci. 

Nechci Vás však odradit, ba naopak vyzdvihnout 
to, že naše obec oproti okolním obcím má 
možnost uložení a následného zpracování 

PODĚKOVÁNÍ Během krátkého času (v podstatě v řádu 
hodin) jste z nevlídného prostoru udělali 
domov deseti lidem. A to rozhodně není 
málo. Vzhledem k tomu, jak narychlo 
bylo potřeba celou akci provést, je to 
úctyhodný výkon.

A nejen to. Vím, že mnozí z Vás 
uprchlíkům stále pomáhají. A nejen těm 
„našim“. Jsem za to velmi rád, a zároveň 
jsem si vědom, že je to postupem doby 
méně snadné. Zejména v situaci, kdy 
začíná zdražovat takřka vše a vyhlídky 
jsou jakékoliv, jen ne optimistické. Navíc 
prvotní šok z války a vlnu solidarity 
začínají střídat dezinformace a závist. 
Ač jde o menšinové názory, produkují je 
obvykle největší křiklouni. 

Jsem velmi rád, že v naší obci žijí 
především lidé s ochotou pomoci 

Nikomu nemohla uniknout skutečnost, 
že 24. února 2022 byla Ukrajina 
napadena sousedním Ruskem a na území 
svrchovaného státu začal válečný konflikt. 
V souvislosti s tím opustily zemi dnes 
již miliony obyvatel – především ženy 
s dětmi. 

Ani Obec Uhřice nezůstala pozadu 
s pomocí potřebným a nabídla ubytování 
pro uprchlíky v obecním domku pod 
kostelem. Nabídku využily tři maminky 
a šest dětí s babičkou.

Domek byl vybydlený, bez napojení 
k  energiím a za to, že byl k dispozici 
tak rychle, patří díky Vám. Vám všem, 
kteří jste byli nápomocni dary i činy. 

a velkým dobrým srdcem. Není to poprvé, 
co se setkávám s  přílivem solidarity od 
Vás – občanů Uhřic. Díky pandemii 
covidu a tornádu vím, že když je opravdu 
potřeba, dokážete spojit síly nevídaným 
způsobem. Bez ohledu na to, jak bych si 
přál, aby to zlé nebylo, je hezké vědět, jak 
dobří lidé v naší obci žijí.

V sobotu 7. 5. 2022 se uskutečnilo na 
parkovišti u kostela vaření ukrajinského 
boršče a  jiných specialit, které pro Vás 
přichystaly „naše“ ukrajinské maminky.  
Věřte, že akce byla myšlena jako 
poděkování všem lidem dobré vůle, kteří 
v rámci svých možností pomohli v dané 
situaci.

Petr Tihelka 
starosta obce

Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít, byl jsem cizincem a přijali 
jste mě, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocný a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli 
jste za mnou.
Tehdy mu ti spravedliví odpoví: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového a dali ti najíst anebo žíznivého a 
dali ti napít? Kdy jsme tě viděli jako cizince a přijali tě anebo nahého a oblékli tě? Kdy jsme tě viděli 
nemocného anebo v žaláři a přišli jsme k tobě?‘ Král jim odpoví: ‚Amen, říkám vám, že cokoli jste 
udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě.

“
„

Evangelium Mt. 35 

pokračování ze str. 1
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VELIKONOČNÍ VÝSTAVA VÍN
až třeba po zajištění dětského koutku. 
Úkolů je opravdu mnoho a všechno musí 
fungovat na sto procent, každá chyba 
by mohla znehodnotit celkový dojem 
akce. Připravíme asi 1100 láhví, které se 
odvezou k naplnění do „spřátelených“ 
vinařských obcí, od Kyjova až po 
Bulhary na Břeclavsku. Mimo jiné naši 
vinaři jim na oplátku připraví vína na 
jejich výstavy. Pokud jde všechno podle 
představ, sejde se asi 14 dní před koštem 
na 530 vzorků. Teď začíná opravdu 
detailní práce. Všechna vína je třeba 
začlenit po odrůdách, přesně zaevidovat 
a pro účely degustace také anonymně 
označit. 

Týden před výstavou se sejde 54 
pozvaných okolních degustátorů, kteří 
v šestnácti komisích přidělená vína 
ohodnotí body a následně jsou vybrány 
z nejlepších vín ta nejlepší – „šampioni 
výstavy“. 

Pak zbývá jen několik dní na „doladění“ 
akce. Vytisknout katalogy, diplomy, 
připravit kulturní dům, ozvučení, 
chlazení, skleničky ….. či spoustu jiných 
detailů. 

Tak jsme se opět po čtyřech letech 
mohli potkat na naší místní výstavě vín. 
Zpočátku jsme měli při přípravě koštu 
obavy, jak se změnil po covidových 
omezeních přístup lidí k hromadným 
akcím. Určité problémy se vyskytly, ale 
celkový výsledek akce to neovlivnilo. 

Jak takový košt vypadá od A 
do Z? Nejprve se sejde asi deset 
všehoschopných vinařů, tzv. přípravný 
výbor, kteří si rozdělí různé úkoly od 
propagace, výběru vín z okolních obcí, 

Celkový motiv výstavy, uhřický kostelík, 
navrhl grafik, moderátor, poslanec Standa 
Berkovec. Zakomponoval ho do plakátů, 
katalogů a diplomů. Navíc všech zhruba 
150 diplomů za oceněná vína ručně 
napsal. Klobouk dolů. 

To, že v neděli 17.4.2022 přišlo do 
pěkných prostorů uhřického kulturního 
domu na tři stovky návštěvníků, dodává 
pořadatelům výstavy satisfakci, že 
všechno to úsilí stálo za to.  Příchozí 
mohli ochutnat vína místních, okolních 
vinařů, ale také vína „profivinařů“. 
Návštěvníci si také mohli poslechnout 
cimbálovou muziku Mladí z Čejče či si 
popovídat s přáteli, a to je velmi potěšující 
a povzbudivé. 

V roce 2024 se můžete těšit na jubilejní 
XX. ročník výstavy vín v Uhřicích. 

František Pěnčík                                                                                                           
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JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA SE SOUTĚŽÍ O NEJLEPŠÍ BÁBOVKU

tradiční, olejové, šlehačkové, banánové, 
z vaječného koňaku, makové, z mléčné 
čokolády, tvarohové či bábovky z povidel.

Výstavu navštívilo a bábovky ochutnalo 
přes 100 lidí. Bylo odevzdáno 87 
hlasovací lístků a vítěznou se stala 
Bábovka z mléčné čokolády od Jitky 
Gajárkové. Na druhém místě se umístila 
Tradiční bábovka od Dariny Matoušové 
a na třetím místě Tvarohová bábovka od 
Romany Mokré. Gratulujeme! 

Po dlouhé době se nám (kulturní komisi) 
konečně podařilo uskutečnit tuto 
úspěšnou akci. Původně již byla plánována 

V neděli 3. 4. 2022 na hasičské zbrojnici 
proběhla Jarní prodejní výstava se soutěží o 
nejlepší bábovku.

Každý návštěvník měl možnost nakoupit 
si od floristky Evy Kořínkové z bohatého 
výběru jarní a velikonoční dekorace. 
Lukáš Gajárek nabízel včelařské výrobky 
a určitě stojí za zmínku ukázka včeliček 
i s královnou. Hlavně děti byly zvědavé, 
jak to v úle vypadá.

Součástí výstavy byla také soutěž 
o  nejlepší bábovku. V souboji o nejlépe 
chutnající bábovku se sešlo celkem 13 
bábovek různých přichutí od citronové, 

na jaře 2020, ale epidemiologická situace 
nám pokaždé překazila plány. Snahou 
bylo zapojit co nejvíce lidí a do soutěže 
se nám přihlásilo 13 bábovek. Tři vítězné 
bábovky byly tak dokonalé, že by autorky 
mohly směle konkurovat Magdaléně 
Dobromile Rettigové. 

Hodnocení bylo anonymní a tři vítězky 
získaly za svou snahu odměnu.

Jana Chmelařová



5

1. místo
Bábovka z mléčné čokolády  
od Jitky Gajárkové

Bílky s 90 g cukru vyšlehejte na pevný sníh. 
Mezitím v rendlíku rozpusťte máslo s olejem, 
čokoládou a 180 g cukru. Žloutky a suché 
ingredience vmíchejte k rozpuštěné, ale 
ne horké směsi. Pomocí silikonové stěrky 
přimíchejte vyšlehaný sníh. Vylijte do máslem 
vymazané a moukou vysypané formy o 
průměru 26 cm a pečte v předehřáté troubě 
na 150 °C asi 90 minut.

V horké smetaně rozpustíme čokoládu a 
bábovku polejeme a ozdobíme.

Heru + cukr + žloutky se ušlehají do pěny, 
přidá se tvaroh (zašlehá), poté se přimíchá 
šťáva z citrónu, pak mouka s práškem do 
pečiva a nakonec sníh s ovocem.

Peče se asi 45 minut na 150 °C.

Ozdobíme polevou z pravého vanilkového 
pudinku.

270 g bílků
90 g cukru krupice
130 g másla + na vymazání formy
60 g rostlinného oleje
300 g mléčné čokolády
180 g cukru krupice
180 g žloutků
165 g hladké mouky  
+ na vysypání formy
10 g kypřícího prášku
100 g čokolády na polevu
100 g smetany na polevu
Karamelová rýže na ozdobu

50 dkg polohrubé mouky
30 dkg cukru
25 dkg majonézy
30 dkg mléka
1 prášek do pečiva
Vanilka
Rozinky, jádrové ořechy
Citronová kůra

INGREDIENCE

INGREDIENCE3. místo

Cukr, mouku, prášek do pečiva, vanilku, 
ořechy, rozinky a citronovou kůry smícháme, 
přidáme majonézu a mléko.

Pečeme asi 45 – 60 minut.

50 dkg polohrubé mouky
30 dkg cukru
25 dkg majonézy
30 dkg mléka
1 prášek do pečiva
Vanilka
Rozinky, jádrové ořechy
Citronová kůra

INGREDIENCE2. místo
Tradiční bábovka  
od Dariny Matoušové (rodinný recept)

Tvarohová bábovka  
od Romany Mokré (babiččina bábovka)
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
pažitku a petrželku, kterou pravidelně 
pozorovaly, jak klíčí a roste.

Jarní rovnodennost, kdy je den stejně 
dlouhý jako noc, jsme oslavili tak, že 
jsme společně se žáky základní školy 
vyháněli zimu ze vsi. Morenu či Mařenu 
jsme nakonec spálili na ohništi za školou.  
Shořela do nejmenšího detailu, ale jestli 
jsme zimu opravdu vyhnali, se neodvažuji 
hodnotit.

Jarní květiny tou dobou už krásně kvetly, 
a tak jsme mohli výuku o těchto květinách 
přesunout do zahrad v okolí mateřské 
školy. K vidění byly nejdříve sněženky, 
bledule, poté krokusy, modřence, narcisy, 
tulipány, zlatice, hyacinty, petrklíče, 
fialky, podběl, pampelišky a vrcholem 
byly královské koruny. Tato květina dětem 
učarovala, jak názvem, tak vzhledem.

Nejen flora, ale zvláště místní fauna děti 

Nastal nový kalendářní rok 2022. Konec 
ledna byl spíše ve znamení nemocí, a tak 
jedním z našich výchovně-vzdělávacích 
témat v mateřské škole bylo „Hýbněte 
kostrou“. Kostru jsme rozhýbali, ale také 
jsme například všichni zvládli sníst plátek 
citronu.

V únoru jsme do mateřské školy pořídili 
nový mobilní interaktivní dotykový 
displej Optoma, a k tomu několik 
dětských interaktivních programů na 
téma: les, lidské tělo, zvířata na statku 
a doprava. Děti práce na displeji velmi 
baví, a tak ji využíváme především k 
nácviku dovedností nutných ke vstupu 
do první třídy, a to hravou a přitažlivou 
formou. 

Masopust jsme v mateřské škole ukončili 
dětským karnevalem.

Na začátku března děti vysely řeřichu, 

okouzluje. Tak například z říše hmyzu 
je to Ruměnice pospolná, nebo jedovatá 
Májka obecná, která se hojně vyskytovala 
v okolí fotbalového hřiště.

První dubnový den si děti za asistence paní 
učitelky upekly mrkvánky s  džemem… 

a to nebyl apríl, ale skutečnost a opravdu 
se rozplývaly na jazyku. Dále si děti 
z  keramické hlíny vyrobily beránky na 
osení.

Naší „modré planetě“ jsme se rozhodli 
dát malý dárek. Na zadních loukách 
jsme na břeh potoka Vápenky vysadili tři 
vrbičky, o které zkusíme pečovat.  Taky 
jsme vyčistili kousek lesa od odpadků – 
v okolí altánku. 

Věřím, že úcta k přírodě, se nám všem 
jednou vrátí. A pokud ne nám, tak 
alespoň našim dětem… je to běh na 
dlouhou trať.

Petra Bajerová 
za kolektiv MŠ Uhřice

PERLIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Jedno z dětí u svačinky říká: „Dáme 
si závody!“  Paní učitelka okomentuje 
výzvu: „Děti u jídla se závody 
nedávají.“ Bystrá holčička celou situaci 
okořenila svými slovy: „Ano, není 
důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“
Paní učitelka předpovídá: „A teď 
nás do Velikonoc čeká půst!“ Jeden z 
chlapců se lekl a vychrlil: „To já bez 
masa nevydržím!!!“
Chlapec se ptá: „Paní učitelko, že i 
bacil může zemřít na podchlazení?“
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
sebou Teplákový den (leden), Týden 
netradičních barev (únor), Retro týden 
(březen), Eko týden (duben), Den 
bláznivých ponožek (květen).

Od ledna jsme každý týden přivítali ve 
škole naše milé předškoláky – zúčastnili 
se deseti lekcí adaptačního kurzu. Cílem 
kurzu bylo pomocí herně vzdělávacích 
aktivit, pohybových aktivit a plnění 
pracovních listů podpořit rozvoj školní 
zralosti. V dubnu pak proběhl zápis do 
1. ročníku – zapsaných žáků od školního 
roku 2022/2023 máme čtrnáct.

Dále pokračujeme pro žáky 4. a 5. 
ročníku v angličtině s rodilou mluvčí. 
Naši oblíbenou lektorku Jill Lamers 
z  Chicaga nahradila lektorka Charlotte 
Trim z Londýna. Žáci jsou za setkávání 
s rodilou mluvčí velmi rádi, nutí je to 
k samostatnému používání cizího jazyka.  

Jarní prázdniny se ve škole nesly v duchu 
volnočasových aktivit a výletů pro děti, 
které byly přihlášeny do školní družiny. 
V tomto týdnu jsme nezaháleli a vyměnili 
jsme nevyhovující osvětlení v tělocvičně, 
do 2. třídy byla namontována nová 
interaktivní tabule a proběhlo vybourání 
nepoužívaných místností v přízemí školy 
za 2. třídou, kde vznikne odpočinkový 
prostor pro žáky této třídy. 

V rámci školní družiny probíhají mnohé 
další akce a aktivity – např. zapojení 

Vážení čtenáři, 
v následujícím článku si Vás dovolím 
informovat o dění v naší základní škole. 

Tento školní rok se vrátil do původních 
kolejí, kdy vzděláváme opět jen prezenční 
formou. Na konci ledna jsme uzavřeli 
pololetí školního roku předáním 
zaslouženého vysvědčení žákům. Rádi 
vidíme, když mají žáci chuť na sobě 
pracovat a vynaložit určité množství práce 
při přípravě na školní vzdělávání a navíc na 
další aktivity. Zapojili jsme se do mnohých 
např. výtvarných soutěží – taková příprava 
na soutěže děti rozvíjí, obohacuje a 
následný úspěch přináší radost dětem, 
učitelům i rodičům.

Aby se dětem ve škole dobře pracovalo, 
je potřeba neustále pracovat na tzv. 
bezpečném prostředí. Snažíme se vytvořit 
takové klima, v němž se děti nestydí 
vyjádřit svůj názor, dokáží spolupracovat, 
domluvit se, ustoupit druhým, prezentovat 
svoji práci… Proto zařazujeme projektové 
dny napříč ročníky. Mladší žáci se 
sociálním dovednostem učí od starších 
spolužáků, starší se učí pomáhat mladším. 

Pokračujeme v projektu „Hrdá škola“ 
– pod záštitou společnosti SCHOOLS 
UNITED. Cílem „Hrdé školy“ je zpestřit 
školní rok jednoduchými tematickými 
dny. A za úkol si dává fakt, že škola může 
být místem plným zábavy a pozitivní 
energie. V rámci Hrdé školy máme za 

do výtvarných soutěží, na tomto poli 
naši žáci sklízejí i úspěchy, jmenovitě 
Viktorka Andrysíková a Václav Štěrba, 
dále v družině proběhl školní karneval, 
vítání jara, návštěva místní knihovny, 
čarodějnický den, aj.

Již pravidelně probíhá celoroční cyklus 
dopravních výchov – opět pod vedením 
paní Mgr. Ivy Soldánové a por. Bc. Petra 
Zámečníka. Teoretická výuka probíhala 
u nás ve škole, praktická výuka pak na 
dopravním hřišti v Kyjově.

Zúčastnili jsme se dopravních závodů, 
kde jsme se umístili na krásném 2. místě 
z celkového počtu 9 škol. Porazili jsme i 
takové školy jako Dr. Joklíka Kyjov, Vracov, 
Sobůlky a Milotice. Postoupili jsme do 
okresního kola, kde jsme skončili na 4. 
místě. Velká gratulace dětem.

Po dvou letech navštěvujeme každé pondělí 
plaveckou výuku v bazénu ve Bzenci, kde se 
dětem věnuje tým lektorů z Plavecké školy 
paní Hany Mořinglové. Před zahájením 
plaveckého výcviku nás navštívila paní Bc. 
Jana Cahlíková s osvětovou přednáškou pro 
rodiče. Děti si plavání velmi užívají, za což 
jsme moc rádi. 

Velikonoční atmosféru jsme si zpříjemnili 
pečením perníčků a také tradičními 
velikonočními dílnami a tvořením. Věříme, 
že výrobky dětmi vytvořené se jejich 
rodinám líbily a navodily tu správnou 
velikonoční atmosféru.

Na konci června se budeme loučit s našimi 
páťáky. Je to třída, po které nám bude 
smutno, je to skvělý kolektiv a perfektní 
parťáci. Většina z nich bude pokračovat ve 
vzdělávání na Základní škole v Žarošicích. 
Žáci i jejich rodiče měli možnost si tamní 
školu prohlédnout, seznámit se s budoucími 
spolužáky i novou paní učitelkou.

Na závěr bych rád poděkoval rodičům našich 
žáků za to, že nám svěřili vzdělávání svých 
dětí, za jejich mnohostrannou podporu 
a spolupráci. Děkuji také zaměstnancům 
školy za svědomitě odvedenou práci a za 
velkou podporu i našemu zřizovateli.

Těším se na setkání s Vámi kdykoliv ve 
škole.

   Kamil Ježík 
ředitel                                                                                                            
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FARNÍ DNY 
PRO VARHANY

20.  –  22. května 2022

Římskokatolická farnost Dambořice 
si Vás dovoluje srdečně pozvat na 

program

Pátek od 15.00

Setkání na farní zahradě a ve farní budově 

s občerstvením, večer koncert Luďka Minky

Sobota od 10.30

Celodenní společenské setkání všech lidí dobré 

vůle na faře s občerstvením. 

Neděle 16.00

Benefiční žesťový koncert 

v kostele sv. Martina v Dambořicích

Všichni jste srdečně zváni! 

Výtěžek celé akce bude věnován na výstavbu varhan 
ve farním kostele sv. Martina v Dambořicích
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HASIČI POMOHLI S ORGANIZACÍ AKCE UKLIĎME ČESKO

fasády rodinného domu, lesní požár 
u Rohatce a třikrát požár trávy v naší 
obci. Tímto si dovolujeme upozornit, 
že plošné vypalování trávy je zákonem 
zakázáno. Spalování klestí a biologického 
odpadu na hromadě není sice zákonem 
zakázáno, ale především v suchých 
jarních měsících je velice nebezpečné a je 
nutné dodržovat určitá pravidla. Oheň se 
nesmí zakládat na místech se vzrostlým 
porostem, loukách a strništích. Ohniště 
musí být vzdáleno minimálně 50 metrů 
od okraje lesa a založeno na hliněném 
podkladu. Při zakládání ohně musí být 
k dispozici prostředky, kterými lze oheň 
uhasit, např. voda, lopata, písek apod. V 
žádném případě se oheň nesmí rozdělávat 
za větrného počasí. Ve volném čase jsme 
se věnovali výcviku práce s motorovou 

Na začátku roku nás 
ještě přibrzdila covidová 
epidemie, a proto jsme 
i naši výroční valnou 
hromadu uskutečnili až 

9. dubna. Na této schůzi jsme zhodnotili 
činnost za poslední dva roky a nastínili 
plány na tento rok. 

Již o týden dříve jsme pomohli s organizací 
akce „Ukliďme Česko“. Při této akci jsme 
sbírali odpadky po obci a blízkém okolí. 
Poté se na hasičské zbrojnici uskutečnilo 
malé občerstvení v podobě špekáčků 
a limonády. Každý z malých sběračů 
dostal jako poděkování drobné sladkosti. 
„Ukliďme Česko“ je dobrovolnická akce, 
která probíhá na celém území České 
republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně 
vzniklé černé skládky a nepořádek. 

V neděli 24. dubna jsme se zúčastnili 
hasičské poutě ve Křtinách. Každoročně 
zde položíme kytici ke hrobu našeho 
rodáka pátera Tomáše Prnky. Letos se 
uskutečnil již devatenáctý ročník. V 10 
hodin byla pouť zahájena průvodem 
obcí, poté následovala mše svatá a po ní 
ukázky práce s hasičskou mládeží, zásah 
s koněspřežní stříkačkou a další činnosti 
hasičů.

Nezahálí ani naše zásahová jednotka, od 
začátku letošního roku se aktivně podílela 
na zdolání pěti požárů. Jednalo se o požár 

pilou a při té příležitosti, jsme na přání 
zástupců obce, vyčistili pořádný kus 
zarostlé cesty.

Mladí hasiči se od začátku roku 
pilně připravují na své soutěže. Podle 
počasí trénují na hasičce nebo venku. 
K trénování, především našich dětí, 
v současné době budujeme hasičské 
cvičiště na Loukách za koupalištěm. 
Zatím se nám podařilo srovnat plochu 
k trénování. Máme zadlážděnou plochu 
s plechovou garáží i místem pro posezení. 
Je připravena i plocha pro základnu 
požárního útoku. Teď budeme doufat, že 
nám příroda trochu pomůže s ozeleněním 
areálu.

Dne 14. května jsme uspořádali okrskovou 
soutěž pro mladé i dospělé hasiče z Uhřic, 
Žarošic, Dambořic i Násedlovic. 

Co plánujeme v příštích týdnech?  
Dne 28. května plánujeme výlet do 
Moravského Krumlova, kde v kapli sv. 
Floriána odslouží mši svatou p. farář 
Jaroslav Horák. Navštívíme hasičské 
muzeum v Oslavanech a hlavně slavnou 
Muchovu epopej na krumlovském 
zámku. Kdo by chtěl jet s námi, může 
se do 22. května přihlásit u p. Lukáše 
Tesaříka. Cena bude asi 800Kč. 

Dne 23. července pak uspořádáme 
naši tradiční Benátskou noc. K tanci 
a poslechu bude hrát dechová hudba 
Galánka a DJ Radim Blažek. Všichni jste 
srdečně zváni.

Lukáš Tesařík 
hasiči Uhřice
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PAMÁTKY OBCE UHŘICKÉ

Obec uhřická byla veliká farnost 
římsko-katolického vyznání. V této obci se 
sémě svatého evangelia hojně ujalo, neboť bylo 
zaseto samotným svatým Cyrilem a svatým 
Metodějem. Kdy svatí bratři slovo boží v 
Uhřicích kázali, ve kterém roce to přesně bylo, 
nevíme dnes úplně přesně. Ale stalo se tak jistě 
a to buď v roce 865 anebo v roce 866.  Praví se 
totiž, že na tom místě, kde nyní chrám Páně 
stojí, kázal svatý Metoděj, stojíc na kameni, z 
něhož se pod jeho nohou kus odlomil, a tuto 
vzniklou štěrbinu ruka lidská nikdy vyplnit 
nedovedla.

Sémě svatého evangelia zaseto svatými Apoštoly 
se během dvaceti let tak zmohlo, že vděčný lid 
vystavil na onom místě, kde svatí věrozvěstové 
kázali, roku 884 chrám Páně svatého Jana 
Křtitele a kámen, na kterém svatý Metoděj 
kázal, byl použit na schody ke kazatelnici.

Když svatý metropolita Metoděj procházel 
tímto krajem cestou z Velehradu na Archlebov, 

zastavil se i v Uhřicích, aby posvětil  uhřický 
chrám Páně.  A při něm zřídil duchovní správu 
pro celé okolí. K Uhřicím byly přifařeny 
Žarošice, Silničná, Zdravá Voda, Archlebov, 
Násedlovice a Dambořice.  Poté se svatý 
Metoděj vydal ku svěcení chrámu Páně svatého 
Petra a Pavla v Brně a všude slovo Boží hlásil.

A Uhřice vzkvétaly. Nejvíce v letech 1100 a 
1220. Poté však počala jejich sláva upadat. 

Jak Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae 
(ediční řada listin a textů tvořící patnáct svazků, 
které mapují moravskou středověkou historii z 
období 396-1411 – v originálu uhřické kroniky 
jsou uvedeny konkrétní odstavce – pozn. 
autora) dokazuje, podstoupil Otakar II., král 
český, se souhlasem svého bratra Vladislava, 
markraběte Moravského a Konráda, hraběte  
z Hardeggu  Žarošice, Silničnou a Zdravou 
Vodu klášteru Velehradskému. Aby však kostel 
v Uhřicích, nebo jeho správce nebyli tímto 
kráceni, bylo v Hodoníně, na den Vtělení Páně 

(25. března – pozn.autora)  1220 ujednáno, že  
správa kláštera Velehradského je povinna dávat 
každý rok kostelu Uhřickému náhradou jednu  
bečku vína (dle dostupných zdrojů se zřejmě 
jednalo o objem 244 l – pozn.autora).

Dle výše zmíněného Codexu (v kronice 
uhřické je opět uvedeno přesné místo ve svazku 
– pozn. autora) udělil 2. Května 1315 Petr, 
biskup Olomoucký, Žarošicím právo farní a 
tím je definitivně spolu se Zdravou Vodou 
a Silničnou odloučil od Uhřic. Společně s 
Žarošicemi odpadl i Archlebov.

A 1.června 1326 povýšil Konrád, biskup 
Olomoucký, chrám Páně v Dambořicích na 
farní. Tím odpadly od Uhřic také Dambořice. 
Aby však chrám Páně v Uhřicích a jeho správce 
nebyli kráceni, byl kněz kostela Dambořického 
povinnen dávat každý rok, na den svatého 
Martina, knězi kostela Uhřického jeden korec 
(cca 93 litrů – pozn.autora) čočky, jeden korec 
ječmene a tři korce ovsa. A to jak nynějšímu, 
tak i každému dalšímu knězi v Uhřicích.

A tak zůstaly k Uhřicím přifařeny pouze 
Násedlovice. V roce 1434 byl na uhřickou 
faru přidělen Valentin Österhausen, který byl 
posledním farářem v Uhřicích. Brzy na to fara 
zanikla a ve třicetileté válce (1618 – 1648) 
zanikla i fara damborská. Uhřice a Dambořice 
byly přiděleny pod správu fary ždánické. Roku 
1672 se staly Dambořice samostatnou farností 
a Uhřice byly přifařeny k nim. Na to, roku 
1839, dal damborský farář František Halouska 
z pozůstalosti Martina a Moniky Adamcových 
z Uhřic chrám Páně v Uhřicích opravit a onen 
památný kámen na němž svatý Metoděj stál a 
kázal, byl k veliké žalosti věřících od kazatelny 
odstraněn a na jeho místo přišly dřevěné schody. 

Alena Gálíčková

Úvod k přepisu kroniky
Vážení čtenáři, již v několika předešlých vydáních jste si mohli přečíst texty 
přepisu Památné knihy obce uhřické, sepsané pravděpodobně v letech 1864 
- 1894. Přepis kroniky není jednoduchá záležitost, a proto jsem se rozhodla 
přepisovat text doslovně, přesně podle autora, na což jsem také hned v úvodu 
upozornila. Kronika je psána písmem dnes již nepoužívaným, některé znaky jsou 
úplně jiné a přečíst ji a přepsat je celkem složité. Měla jsem tak pocit, že Vám, milí 
čtenáři, předkládám úhledný, dnešními znaky psaný text, ve kterém se dočtete 
mnoho zajímavého.  Nenapadlo mě, že pro čtenáře, který se nesetkal s těžko 
čitelným originálem, nebude přepis žádná výhra. Vlastně jediné, co jsem měnila, 
byly výrazy, které jsou v dnešní době považovány za velmi vulgární. Text samotný 
je ale také plný pravopisných chyb a psaný dnes již nepoužívaným slovosledem. 
Na druhou stranu: „překlad“ do dnešního jazyka může, byť nechtěně, změnit 
smysl obsahu a neříct dalším generacím to, oč se pisatel před mnoha lety snažil. 
Napsat „svůj“ text svými slovy není náročné, ale „překládat“ autora, který nad to 
psal česky a přitom zachovat jeho poselství, je pro mě docela složité. 

Na druhou stranu, byla-li bych oním člověkem, který kdysi trávil tolik času a 
věnoval na dnešní poměry nezměrné úsilí tomu, aby vyhledal, vytřídil a sepsal 
příslušné informace (bez elektrické energie, bez telefonu – natož chytrého, bez 
možnosti sednout do auta o informace si obstarat), a  následujícím generacím 
přiblížil tehdejší život jejich rodného kraje a jejich přímých předků, přála bych si, 
aby jim byl text blízký a chtěli ho číst.

V dnešním čísle uhřického zpravodaje tedy zkusím překlad. Potěšily by 
mne Vaše ohlasy a reakce, pokračovat-li, a pokud ano, zda v „překladu“ či 
„přepisu“.
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Vážení spoluobčané, po dvouleté odmlce 
se mohlo v Uhřicích uspořádat pálení 
čarodějnic. Tuto lidovou tradici nebereme 
jako nějakou pověru, ale možnost společného 
setkání občanů, posezení v přírodě s trochou 
romantiky. Praskající oheň a nad ním se 
opékající špekáčky navodí vždy dobrou 
atmosféru. K dobré náladě přispěly pivo, 
víno i různé destiláty. Samozřejmě i pro děti 
je to příležitost k různým dobrodružným 
zážitkům. V letošním roce byla také příroda 
vlídná – sluníčko příjemně hřálo, po západu 
nás v teple udržoval ohýnek, ale zejména 
jsme byli spokojeni, že nás od táboráku 
nevyhnal déšť (i když pořádný zahradní déšť 
si snad všichni přejeme). 

V lyžařské sezoně 2021/2022 (vánoční 
svátky až únor) bylo v plánu, po dlouhé 
odmlce, opětovně zprovoznit sjezdovku. 
Probíhající příprava na zasněžování svahu 
a provoz vleku byla nuceně ukončena. 
Bohužel neznámý vandal poškodil zařízení 
takovým způsobem, že již nebylo možné do 
sezony sjezdovku zprovoznit. Tato událost 
byla nahlášena Policii ČR, do dnešního dne 
se však nepodařilo případ objasnit.

  Michal Malík, 
místostarosta 

Máme tu krásné jaro, děti už začínají 
vyhlížet poslední zazvonění a rozdávání 
vysvědčení. Přemýšlí, jaké zážitky jim 
letošní letní prázdniny přinesou a doufají, 
že budou suprové. Již třetím rokem 
pro ně naše základní škola připravuje 
čtyři příměstské tábory. V minulosti 
si užily s Indiány, Malým Princem, 
Harrym Potterem, Mimoni, kamarády ze 
Čtyřlístku, Ančou a Pepíkem a dalšími 
hrdiny našich táborů. Ani letos nebudou 
ošizeni o spoustu her, zábavy, výletů a 
příjemných chvíli v prázdninové škole. 

V prvním turnuse, který začíná v pondělí 
11. 7. 2022 budou účastníci chytat 

strašidla celého světa. Čekají na ně záludné 
úkoly a cestování po celém světě. Snad se 
jim podaří všechna strašidla pochytat a 
zbavit svět nebezpečí, které přináší. 

Pro druhý příměstský tábor, v termínu 
18. – 22. 7. 2022, již připravuje Růžový 
Panter hry s růžovým nádechem, ale bacha 
v patách je mu inspektor Clouseau. Kdo 
vyhraje tentokrát je zatím záhadou. 

Třetí týden, ve dnech 25. – 29. 7. 2022, 
bude plný výzev a překonání sám sebe. 
Naše oblíbená škola se změní na pustý 
ostrov s nástrahami jemu vlastních. 
Zvládneme překonat výzvy a přežijeme? 

My doufáme, že ano, a navíc si to ještě 
pořádně užijeme.

Ve čtvrtém pokračování letních zážitků 
bude program zajišťovat Večerníček a 
jeho kamarádi, s kterými je vždy spousta 
zábavy. Co nám připraví za úkoly, se 
dozvíme v posledním příměstském táboře 
v termínu 1. – 5. 8. 2022. 

Jaké léto prožijeme můžeme pouze 
plánovat, ale teď už víme, že se nudit 
určitě nebudeme. Těšíte se? My ano! Tak v 
letních prázdninách ahoooj. 

     
   Eva Hrubá 

učitelka

PRÁZDNINY VE ŠKOLE
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SK UHŘICE – JARO 2022 A PLÁNY DO PRVNÍHO POLOLETÍ

ROZJEZD STARŠÍ PŘÍPRAVKY V JARNÍ ČÁSTI

Zdravím všechny fanoušky 
fotbalového dění v naší obci. 
Rád bych Vás seznámil zejména 
s mimosportovní činností 
našeho klubu v uplynulém 

období.

Z důvodu nepříznivé epidemiologické 
situace se ani v tomto roce, stejně jako v roce 
minulém, nepodařilo uspořádat jubilejní 
XXX. Ples květů, který byl naplánován na 
termín 12. 02. 2022. Každopádně jsme se 
s DH Mistříňanka ihned dohodli na dalším 
termínu pro rok 2023, konkrétně se jedná o 
4. únor 2023. Takže již nyní si toto datum 
můžete poznamenat do svých diářů či 
poznámek.

Ještě před zahájením jarní části sezóny jsme 
dokončili rekonstrukci, respektive výstavbu 
nového chodníku kolem hřiště. Jednalo se o 
poslední část od schodiště podél záchytných 
sítí až k rohovému praporku. Tato akce 
proběhla opět svépomocí (brigádnicky), 
kdy byly hrazeny pouze náklady na stavební 
materiály. Nyní je celý chodník kompletně 
hotov a je tak možné „suchou“ nohou přijít 
až k bufetu, na sólo či do kabin.

Dne 02. 04. 2022 byl proveden tradiční sběr 
kovošrotu, kdy byl rovněž zlikvidován kovový 
odpad nalezený v rámci akce „Ukliďme 
Česko (Uhřice)“. V rámci této úklidové akce 
také někteří naši hráči neváhali uklidit lesní 
prostory kolem našeho sportovního areálu. 

Ihned po ukončení aktuálního soutěžního 
ročníku, tj. v měsíci červnu, započne 
plánovaná revitalizace povrchu hřiště, která 
byla již dříve avizována v našich článcích. 
Náklady této akce jsou na základě předběžné 

V lednu jsme začali zimní přípravu 1x týdně 
v tělocvičně v Žarošicích s těmito hráči:

Bednařík Vojtěch, Bělohoubek Jakub, 
Buchlovský Petr, Dvorský Štěpán, Huščava 
Jakub, Kovanda Jakub, Moravčík Matyáš, 
Radikovský Jakub a Tesařík Filip; děvčata 
(Trčková Veronika a Valihrachová Viktorie) 
se přesunula do ml. přípravky. Přibližně od 

kalkulace a objednávky stanoveny ve výši cca 
60 – 80 tis. Kč. S touto akcí nám zcela zásadně 
vypomůže obecní rozpočet, kdy nám byla pro 
letošní rok odsouhlasena dotace navýšená o 
50 tis. Kč, určených právě pro tento účel.

V poslední řadě nás ještě do konce aktuálního 
soutěžního ročníku čeká uspořádání řádné 
valné hromady. O konkrétním termínu 
budou všichni členové včas informováni.

Děkujeme za Vaši podporu v uplynulém 
období a věříme, že i nadále budeme vzájemně 
schopni udržovat sportovní dění v naší obci 
alespoň na takové úrovni jako dosud.

Josef Mokrý 
předseda SK

poloviny března jsme začali trénovat na hřišti 
v Uhřicích, kde se k nám přidal po událostech 
na Ukrajině ještě Oleksei, řečený Ljoša. První 
zápas jsme odehráli 10. dubna proti Ždánicím 
B s výsledkem 4:2 (střelci gólů: Kovanda Jakub 
2x, Bělohoubek Jakub 1x a Tesařík Filip 1x).  
 
Další 2 utkání byla z různých důvodů 
přeložena a další zápas jsme sehráli opět doma 

1. května proti Žádovicím/Ježovu s výsledkem 
2:3 (góly: Buchlovský Petr 1x a Ljoša 1x). 
Bohužel se na klucích projevuje stále ještě 
nerozehranost z důvodu dlouhé pauzy, 
ale věřím, že postupně se zase dostaneme 
do optimální formy a zápasového rytmu. 
Důležité je, že to kluky baví a mají radost ze 
hry.   

Josef Mokrý 
trenér mladší přípravky

Kovošrot

Úklid kolem hřiště
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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA A JARO V HOJNÉM POČTU
Mladší přípravka, po ne příliš 
dlouhé zimní přípravě ve 
sportovní hale ZŠ Žarošice a 
po jednom halovém turnaji 
v Dambořicích, vstoupila do 

jarní části sezóny s velkou chutí a v době 
vydání zpravodaje stihla odehrát 3 mistrovská 
utkání, kdy prohrála ve Strážnici proti 
Strážnice/Sudoměřice B 10:5, remizovala 
venku s FC Kyjov 1919 C 7:7 a prohrála na 
domácím hřišti s TJ Sokol Těmice 7:11.

Rád bych poznamenal, že došlo oproti 
podzimní části sezóny k reorganizaci soutěže, 
kdy v každé kategorii, tj. ve starší i mladší 
přípravce, vznikly vždy 3 výkonnostní 
skupiny (tzv. TOP, STŘED a ZÁKLAD) za 
účelem vyrovnanějších zápasů a odstranění 
výsledků např. „28:2“, které nemají pro hráče 
a družstva žádný přínos. Jen pro přehled 
uvádím, že naše starší přípravka se přihlásila 
do skupiny STŘED (jelikož má již trochu 
zkušenější hráče) a naše mladší přípravka 
hraje skupinu ZÁKLAD (protože má ve 
svém družstvu primárně hráče začínající s 
fotbalem). Já osobně toto rozhodnutí kvituji, 
ačkoliv pak nelze očekávat, že budeme hrát 
s okolními družstvy, ale s oddíly, které se 
do dané úrovně přihlásili. Proto jedeme k 
utkáním např. do Strážnice, Kněždubu nebo 

Rohatce. Každopádně utkání, stejně jako 
výsledky, jsou mnohem vyrovnanější a holky 
a kluky to více baví a je vidět větší snaha uhrát 
dobrý výsledek. V této kategorii je samozřejmě 
často kontraproduktivní velký počet hráčů, to 
znamená, že je složité, aby se všichni dostali 
alespoň trochu do hry, ale snažíme se to 
nějak řešit, i když je to většinou složité, ne 
každý klub má totiž takový věkový rozptyl a 
tolik hráčů jako my a je těžké pak nasazovat 

proti sobě alespoň trochu rovnocenné hráče. 
Musíme se s tím zatím nějak poprat, i když 
je to často na úkor výsledku, ale postupně 
musíme dávat větší prostor i těm menším 
či výkonnostně slabším. V této kategorii jde 
však především o zábavu a radost z pohybu a 
ze hry samotné, v kolektivu svých vrstevníků.

Josef Mokrý 
trenér mladší přípravky 

Starší přípravka

Mladší přípravka
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DRUŽSTVO MUŽŮ A „DIVOKÉ“ JARNÍ VÝSLEDKY
Vážení příznivci uhřické 
kopané, tentokrát bych Vás 
rád alespoň ve stručnosti 
seznámil se zimní přípravou 
i první polovinou jarní části 

aktuálního soutěžního ročníku 2021/2022 u 
družstva mužů. 

Zimní přípravné období jsme začali na 
konci ledna, a to tréninkovými jednotkami 
ve sportovní hale ZŠ Dambořice. Náš kádr 
pro jarní část aktuálního soutěžního ročníku 
opustil Lukáš Rafaj, který se z osobních 
důvodů vrátil do svého mateřského klubu 
SK Pozořice. Na druhou stranu jsme přivítali 
Tomáše Galiu, posilu do ofenzivních řad.

Před zahájením jarní mistrovské části jsme 
odehráli jsme tři přípravná utkání. V prvním 
utkání jsme pokořili TJ Sokol Kobeřice v 
poměru 4:0 (branky: Radim Šnejdar 1x, 
Jakub Neumann 1x, Richard Pěnčík 1x a 
Tomáš Galia 1x), následně jsme se rozešli 
smírně 1:1 na hřišti SK Tuřany (gól: Tomáš 
Galia 1x z PK) a v posledním utkání zimní 
přípravy jsme zvítězili na hřišti TJ Sokol 
Vlkoš 6:1 (branky: Tomáš Galia 3x, Radim 
Šnejdar 2x a Filip Kotolan 1x).

Do jarní části jsme vstupovali s přáním 
co nejdéle čeřit vodu v popředí tabulky a 
předvádět pohledný útočný fotbal, jež by 
potěšil oči našich fanoušků.

V prvním utkání jsme přivítali na domácím 
hřišti v derbíčku hráče TJ KOVO Ždánice. 
Nebyla to úžasná podívaná, ale tři body s 
trochou štěstí zůstaly doma (výhra 2:1), kdy 
obě branky v síti hostů zařídil Tomáš Galia 
a zejména ta druhá byla opravdu výstavní. 
Ve druhém utkání jsme zvítězili na půdě TJ 
Sokol Tvrdonice 5:1 (góly: Tomáš Galia 1x, 
Daniel Hroudný 1x, Jakub Neumann 1x a 
Filip Kotolan 2x). Po tomto utkání nás zasáhla 
velká marodka, což se bohužel promítlo 
do dalších zápasů, kdy jsme doma podlehli 
Svatobořicím 4:5 (branky: Jan Rotrekl 2x, z 
toho 1x z PK, Tomáš Galia 1x a Petr Kramář 
1x) a remizovali s Přibicemi 3:3 (branky: 
Radim Šnejdar 2x a Tomáš Galia 1x). A na 
Velikonoce jsme ještě prohráli na hřišti SK 
Kozojídky 3:1 (gól: Filip Kotolan).

V dalším domácím zápase se marodka 
již vcelku vylidnila a mohli jsme si to 

naplno rozdat s týmem FC Kyjov 1919. 
Po oboustranně pohledném utkání jsme 
byli spokojenější a gólovou přestřelku jsme 
zvládli v poměru 5:3 (branky: Petr Hovězák 
2x, Richard Pěnčík 1x, Jakub Neumann 1x a 
Filip Kotolan 1x). Z vítězství jsem měl velkou 
radost, protože už jen to, že se potkáváme s 
takovým městem v této soutěži je absurdní, a 
o to víc pak byl tento triumf sladší.

Nyní nás čeká druhá polovina jarní části a 
uvidíme, jak se soutěž vyvine. Horní pětice 
mužstev se hodně bodově srovnala, o to bude 
těžší se v této společnosti udržet. Všechny tyto 
týmy předvádí kvalitní fotbal a je nám ctí, že 
můžeme být součástí tohoto boje o přední 
příčky.

Budeme se snažit Vás ve zbývajících kolech 
potěšit kvalitními výkony a krásnými góly v 
soupeřových sítích.

Děkujeme za přízeň a fanděte i nadále!

Tomáš Valihrach  
trenér mužů

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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DEN MATEK

DOBRÉ SKUTKY PŘICHÁZEJÍ OD SRDCE

napsat vzkaz do srdíčka a spolu s maminkou 
nebo i babičkou a tetou se zvěčnit v krásnou 
památku ve fotokoutku.

Říká se, že sladká tečka bývá na závěr a 
tak to bylo i v tomto krásném odpoledni. 
Zaměstnanci základní školy, svépomocí, 
připravili maminkám úžasné sladké i slané 
dobroty a k pití samozřejmě nechyběla 
kávička, čaj, minerálka nebo ovocné pivo.

V této relaxační a také závěrečné části 
programu děti své maminky obsluhovaly – 
uvařily kávičku, nalily a přinesly mamince 
pití, namazaly jednohubku, či přinesly 
dezert ke kávičce.

Odpoledne to bylo velmi krásné, láskyplné 
a odpočinkové. Věřím, že si jej nejen 
maminky užily. Děkuji všem, kteří se 
podíleli na přípravě tohoto odpoledne.

  Marie Štěrbová                                                                                                           

Naše rodina vždy věřila, že na tomto světě 
je mnoho dobrých věcí. Stále je tam hodně 
lásky, empatie a soucitu. A to nám názorně 
předvedli obyvatelé půvabné moravské 
vesničky Uhřice. Ani jsme nedoufali, že 
zde budeme tak vřele vítáni a podporováni! 
Jak se ukázalo, lidé v Uhřicích mají velké a 
laskavé srdce!

Zvláštní poděkování bychom chtěli 
vyjádřit panu starostovi, obecnímu 
úřadu a našemu andělu strážnému Aleně 
Gálíčkové za jejich neustálou péči, za 
teplý, pohodlný a bezpečný domov pro 
naše děti. Tato vděčnost je věčná!

  Inna Khomych

Ve středu 11. května 2022 se v naší škole 
uskutečnilo netradiční odpoledne nejen 
pro maminky, ale pozvali jsme i babičky a 
tety.

K tomuto květnovému svátku matek 
tradičně patří různé školní besídky a 
vystoupení, kde děti hromadně vystupují s 
různými básničkami, písničkami a tanečky. 
My jsme letošní svátek matek pojali 
trošku netradičně. Rozhodli jsme se pro 
individuální vystoupení každého jednoho 
dítěte. Spíše než vystoupení bych to nazvala 
péčí o maminku.  Ve škole byly připraveny 
různé tvořivé a relaxační koutky. Děti měly 
toto odpoledne plně ve své režii a tak mohly 
díky připraveným pomůckám maminkám, 
babičkám a tetám: vyrobit záložku do knihy, 
dle jejich přání, kreativně ozdobit plátěnou 
tašku přes rameno, vyrobit přáníčko, vybrat 
čokoládu a přečíst mamince básničku, 

Strach, zmatek, panika, úzkost a stovky 
chaotických myšlenek... To je první věc, 
kterou pocítíte, když ve svém okně uvidíte 
hořící oblohu. A když postupně přijdete 
k rozumu a pochopíte, co se děje, začnete 
se dusit hořkými slzami a přichází stav 
naprostého zoufalství, protože vedle je 
postýlka, ve které miminko tak klidně spí. 
Moje babička nám vždycky říkala: „Válka 
je katastrofa, na kterou nikdo nebude 
připraven.“ A naše rodina nebyla připravena 
na válku. Na válku v 21. století! Celý náš 
dosavadní život se zastavil...

Rozhodnutí opustit Ukrajinu pro nás 
bylo nesmírně dlouhé a těžké, protože 
jsme opustili naše nejdražší lidi a náš 
domov! Jenže další raketový útok na malé 
ukrajinské městečko, do kterého jsme vzali 
děti z rodného Kyjeva, nás donutil rychle se 
sbalit a vydat se do neznáma.

Upřímně řečeno, bylo nevýslovně děsivé jet 
do cizí země, k cizím lidem. Ještě horší však 
bylo zavírat oči v noci vedle dětí, v chladném 
sklepě, za hlasitých zvuků kvílících sirén.

Přeloženo z dopisu
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VČELAŘI SLAVÍ!
Pokud se pozorně podíváte na obrázek 
vpravo, tak mnohé z vás napadne: „Tož, to 
ti naši včelaři pořád jen cosi slaví a k úlům se 
už snad ani nedostanou ?“ 

Ano, nebyli byste daleko od pravdy. V 
letošním roce máme opravdu co slavit. 
Český svaz včelařů se základnou v Praze slaví 
150 let, základní organizace v Dambořicích 
už před dvěma roky dosáhla stého výročí, 
které však mohli oslavit až letos. Posledním 
jubilantem je základní organizace včelařů v 
Žarošicích, která si připomene 110. výročí 
od svého založení.

Skutečnost je však taková, že pro každého 
včelaře je vždy na prvním místě blaho včel 
a pak přichází na řadu až ta ostatní „blaha“. 
Vždyť nejen včelař si uvědomuje, že bez pilné 
práce včel, by nedošlo k opylování u více než 
80 % všech druhů rostlin na naší planetě. 
Takže právě v těchto dnech začíná pro včelaře 
tvrdá a mnohdy nekonečná práce. Přesto je 
důležité si občas s přáteli posedět, třeba se 
sklenkou dobré domácí medoviny v jedné 
ruce a sladkým perníčkem v ruce druhé, a 
společně si zavzpomínat na časy minulé – a 
nyní právě na ty časy včelařské.

Dovolte mi tedy Vás co nejsrdečněji pozvat 
na oslavu 110. výročí Českého svazu včelařů, 
z.s., základní organizace Žarošice, která se 
bude konat 18. 6. 2022 ve Včelařském domě 
v Násedlovicích. K vidění bude mnoho 
nevídaného, k slyšení mnoho neslýchaného 
a k chuti mnoho chutného.

  Zdeňka Teclová


