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SLOVO STAROSTY OBCE

OBEC UHŘICE PŘEJE PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ 
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2022!

OBEC UHŘICE
ZPRAVODAJ

Vydává Obecní úřad Uhřice Číslo 3 Ročník XVIII
Veselé Vánoce!

22. PROSINEC 2021

Martinské hody Uhřický Betlém

stávajícím chodníkem v obci. Mimo jiné je 
v jednání záliv pro autobusy na Silničné.

Musím se zmínit o věci, která se velmi 
nepovedla. Obec Uhřice musela vrátit dotaci 
ve výši 210.000,- Kč zpět Jihomoravskému 
kraji. Dotace byla určena k modernizaci 
veřejného osvětlení v obci. Mělo být 
vyměněno 49 svítidel na hlavním průtahu 
obcí. Bohužel jako zastupitelé jsme nebyli 
schopni rozhodnout o výběru dodavatele 
zakázky. V případě zájmu doporučuji 
nahlédnout do zápisu o hlasování v této věci, 
který je zveřejněn na elektronické úřední desce 
či je k dispozici k nahlédnutí na obecním 
úřadě. Upřímně řečeno to zamrzí, ale je to 
další impuls pro to neohlížet se zpět a s daleko 
větším nasazením jít do nových výzev. 

Závěrem bych Vám také rád popřál krásné 
a radostné vánoční svátky, klid, zdraví a 
pohodu a šťastné vykročení do nového roku.

 
Petr Tihelka 

starosta

Vážení spoluobčané,
tak jako loni ke konci roku, tak i letos 
nám komplikuje a znepříjemňuje běžný 
život situace s covidem. Tímto bych 
nechtěl navázat na kampaň médií, zda se 
očkovat, či neočkovat a zdůrazňovat počty 
lidí zasažených touto nemocí. Se vším 
respektem k tomuto onemocnění bych 
chtěl trochu odbočit a stručně shrnout 
činnost v obci.

Jako pozitivní věc bych uvedl, že přes 
veškeré zdražování, především odpadového 
hospodářství a víceméně veškerého nárustů 
cen, tak poplatek za komunální odpad 
v  naší obci se navyšovat nebude. Zůstává 
ve výši 300,- Kč na osobu, přičemž děti 
do šesti let jsou od poplatku osvobozeny. 
Pro srovnání můžeme vzít okolní obce, 
kde kromě Dambořic jsou ceny téměř 
dvojnásobné.

Další záležitostí je výstavba kanalizace a 
chodníku na Silničnou. Tímto bych chtěl 
odpovědět na mnohé dotazy a nejasnosti 
ohledně této stavby. Diskutovanou 
otázkou je termín dokončení stavby. Stavba 
chodníku byla dokončena v souladu s 
uzavřenou smlouvou, tj. do devadesáti 
dnů od převzetí staveniště, což bylo do 
13. prosince. Do konce měsíce března 
mají být dokončeny dva nedodělky, které 
ovšem nebrání užívání stavby. Celková 
stavba se samozřejmě zdála časově dlouhá. 
Byla rozdělena na dvě etapy, jak jsem již 
psal v minulých článcích, a to na stavbu 
kanalizace a na stavbu chodníku s veřejným 
osvětlením. Obě etapy na sebe plynule 
nenavázaly z důvodu čekání na dotaci, která 
bohužel nebyla přidělena. Samozřejmě 
názory jsou různé, ale hlavní je, že se bude 
dát bezpečně vystoupit z autobusu na 
Silničné, částečně využít chodník do obce. 
Na dalších etapách se projekčně pracuje tak, 
aby došlo k propojení nového chodníku se 
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guláš. Co se týká cykloakce, tak je naší 
milou povinností pogratulovat paní Heleně 
Šmedové a paní Janě Fedorčákové, které se 
jako jediné z naší obce této sportovní akce 

Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a 
Politaví vyhlašuje každoročně sportovní 
akci za poznáním svého regionu, obcí a 
měst svazku. Akce probíhá vždy od jara a je 
ukončena zpravidla na konci měsíce srpna. 
Účastníkem této soutěže se může stát každý, 
kdo se rozhodne navštívit všech 27 obcí 
svazku. Na obecním úřadě v jednotlivých 
členských obcích dobrovolného svazku 
obcí si může každý účastník vyzvednout 
průkazku pro otisk razítek. Razítka obcí 
získávají soutěžící na obecních úřadech u 
razítkovacích strojů, případně v prodejnách 
a živnostech. Kdo do konce srpna předá 
průkazku s razítky ze všech obcí svazku, 
je osobně pozván na společenskou akci 
pořádanou Dobrovolným svazkem obcí 
Ždánický les a Politaví. Účastník je zařazen 
do slosování o zajímavé ceny. 

Letošní ročník „Ukončení cykloakce“ se 
uskutečnil v obci Hrušky. V rámci této 
společenské akce se konala i soutěž o nejlepší 

zúčastnily. Obě účastnice dokázaly objet 
na kole všech 27 členských obcí a získat 
stanovený počet razítek. 

  
Mgr. Lukáš Gajárek

CYKLOAKCE ŽDÁNICKÝM LESEM A POLITAVÍM

Včelaři z naší obce se i letos shodli na tom, že 
vysadí něco málo nektarodárných stromků a 
keřů. Snad trochu symbolicky jsme se sešli 
právě v  den, kdy se chodí na „Barborky“ 
a vysadili 34 stromů a keřů kolem 
panelové cesty za kostelem. Byly vysazeny 
kaštanovníky, hrušně, jabloně, jeřáby a lísky.

Měsíc prosinec je obdobím „včelařského 
klidu“, tedy alespoň co se týká práce kolem 
úlů. Včelař však musí myslet na spoustu věcí, 
které je třeba udělat pro další nadcházející 
včelařský rok. Jednou z  takových činností 
je zajistit, aby včelky měly po dlouhé zimě 
dostatek potravy.

 A až se třeba v létě tudy půjdete projít, tak 
vězte, že Vám tyto stromy v  parném dni 
poskytnou chladivý stín a libý bzukot včel 
v korunách stromů napoví: třebaže nemáš 
včely, úly ochraňuj! 

Krásný a voňavý vánoční čas Vám přejí 
uhřičtí včelaři.

  
Zdeňka Teclová

MYSLÍME NA BUDOUCNOST
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DLUŽÍTE? VYUŽIJTE „MILOSTIVÉ LÉTO“!

Šanci je možno využít pouze do 28.1.2022. V 
případě nejasností či komplikací se doporučuji 
obrátit na mobilního dluhového poradce 
„Člověka v tísni“, který nově sídlí i v Hodoníně 
a kontakt pro oblast dluhů je Jan Skoumal, jan.
skoumal@clovekvtisni.cz, 777 367 880.

Ing. Bc. Anna Hubáčková 
senátorka za Hodonínsko 

Dlužíte státu, kraji, městu, obci nebo 
jimi založeným firmám či příspěvkovým 
organizacím? Těmi jsou například ČEZ, 
zdravotní pojišťovna VZP, dopravní podniky 
nebo bytová družstva… Pokud nejste v 
insolvenci a tento dluh vymáhá exekutor, 
máte šanci se dluhu zbavit. V letošním roce 
byla schválena novela zákona č. 286/2021 
Sb. V úzké spolupráci s poslancem Markem 
Výborným a dalšími senátory se podařilo 
prosadit do novely zákona princip tzv. 
Milostivého léta. To zjednodušeně znamená, 
že pokud dlužník v termínu od 28.10.2021 
do 28.1.2022 zaplatí zbývající jistinu dluhu a 
náklady na exekutora ve výši 750 Kč bez DPH 
(908 Kč s DPH), celého dluhu se zbaví. Dluhů 
se takto může zbavit stovky tisíc lidí, kteří se 
mnohdy dostali do nezvladatelné situace díky 
tomu, že se v minulosti z vymáhání dluhů stal 
velký byznys. 

Například dluh za nájemné městského bytu 
ve výši 3 000,- Kč narostl až na dnešních 250 
000,- Kč, protože k samostatnému dluhu 
narůstají náklady na správu dluhu (náklady na 
exekutora, úroky a další). Cílem novely, kterou 
jsem prosazovala, je dát šanci lidem v dluhové 
pasti se vypořádat za lepších podmínek se 
svými dluhy. 

 

Rok 2021 byl pro nás všechny velmi 
těžký. Opět jsme se potýkali s projevy 
sucha, přívalovým deštěm a přibyl další 
přírodní jev - tornádo. To naše území 
zasáhlo a značně poznamenalo. Děkuji 
všem, kteří se jakkoli zapojili do pomoci s 
odklízením škod způsobených tornádem. 

Stále nás velmi trápí COVID-19. Všichni 
s ním bojujeme, jak je jen v našich silách. 
Děkuji všem a zejména zdravotníkům, 
kteří pomáhají zvládat tuto pandemii.

Přeji vám krásné prožití svátků vánočních 
a do nového roku přeji co nejméně 
problémů, mnoho úspěchů, úsměvů a 
především hodně zdraví!

neboť kolem této lokality vede silnice a 
na ní navazující parkoviště. 

Hlavní myšlenkou je navštěvovat 
rozhlednu pěšky a udělat si třeba rodinný 
výlet přírodou. Z tohoto místa je krásný 
výhled na naši obec, jenž jistě ocení i cizí 
turisté, a tím se Uhřice, v tom dobrém 
slova smyslu, více zviditelní. Jsem 
přesvědčen o tom, že jestli se podaří 
nápad zrealizovat, tak vybudovaná 
rozhledna bude cílem procházek nejen 
pro nás místní, ale i častou zastávkou 
pro ostatní projíždějící kolem.

Blíží se čas vánočních svátků, dovolte 
mi všem popřát pokojné prožití 
Vánoc, hodně pevného zdraví a osobní 
spokojenosti. 

  
Michal Malík
místostarosta

Vážení spoluobčané,
v naší obci, v místní části Romenov, 
máme v plánu vybudovat rozhlednu. 
Samozřejmě jsme si vědomi toho, že 
by se mohlo někomu zdát,  že naše 
představa patří spíše mezi ty bláznivé 
nápady. Zásadní podmínkou pro 
realizaci připravovaného projektu je, že 
rozhledna se bude stavět pouze při získání 
dotace na uvedenou stavbu. Architekti v 
současnosti navrhují variantu, která by 
měla symbolizovat náš vinný kraj, něco 
na motiv rostoucí révy a její plodů. Vše 
bude symbolické, neboť myšlenka musí 
být realizovatelná jak po funkční, tak 
bezpečností stránce. Rozhledna by měla 
být vysoká 15 m a její umístění bude 
snadno dostupné pro motorizované, 

ROZHLEDNA
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V letošním roce se konaly volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky, a to v termínu 8. a 9. října 
2021. Volilo se tradičně v pátek od 
14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 
14:00. 

U nás v obci se opět volební místnost 
nachystala v přízemí základní školy. 
Volby po celou dobu kontrolovala 
volební komise, která měla 5 členů a 
zapisovatelku. Volby v naší obci proběhly 
v poklidu bez jakýchkoliv incidentů. 

V Uhřicích přišlo k volbám a odvolilo 
380 občanů, kteří odevzdali 378 
platných hlasů. Oproti minulým volbám 
přišlo o 21 voličů více, a tím pádem byla 
volební účast 64,08 %. I v celé republice 
byla volební účast vyšší a to 65,43 %. 
V Jihomoravském kraji bylo možné si 
vybrat z 21 politických stran, hnutí a 
koalic. 

Všem voličům bychom chtěli poděkovat, 
že využili svého práva a zúčastnili se 
těchto voleb. 

Poslanecká sněmovna je dolní komorou 
Parlamentu České republiky. Horní 
komora Parlamentu České republiky je 
Senát. Poslanecká sněmovna vznikla 1. 
ledna 1993 transformací z dosavadní České 
národní rady. 

Volby do obou komor Parlamentu České 
republiky se podle Ústavy České republiky 
konají na základě všeobecného, rovného 
a přímého volebního práva tajným 
hlasováním. Parlamentních voleb se může 
účastnit každý občan České republiky 
starší 18 let, který je způsobilý k právním 
úkonům a jehož svoboda není omezena z 
důvodu ochrany zdraví.

Volby do Poslanecké sněmovny vyhlašuje 
prezident republiky a konají se vždy ve 
dvou dnech (pátek a sobota). Hlasování 
probíhá ve stálých volebních okrscích. 
Volit lze také v zahraničí na českých 
zastupitelských úřadech. Volby se konají 
ve 14 vícemandátových obvodech, které 
kopírují krajskou strukturu.

Poslanecká sněmovna má 200 poslanců 
volených na 4 roky podle poměrného 
systému s 5% klauzulí. Sídlo sněmovny 
se nachází na Malé Straně v Praze 1, ve 
třech blocích domů a paláců v oblasti mezi 
Malostranským a Valdštejnským náměstím, 
kolem ulic Sněmovní a Thunovská. 

  
Roman Gryga

Zdroj: irozhlas.cz

Logo Poslanecké sněmovny

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

ZÍSKANÉ MANDÁTY
PODLE STRAN

PŘÍSAHA Roberta Šlachty  

Aliance pro budoucnost   

Trikolora Svobodní Soukromníci  

ČSSD   

SPD   

VOLNÝ blok  

Strana Zelených   

SPOLU  

PIRATI a STAROSTOVÉ  

KSČM   

ANO 2011  

Moravané 

STRANY HLASY V %
7,4

0,52 

1,05 

8,46 

7,14 
0,52

0,26 

35,97 

12,16 

3,7 
22,48 

0,79 
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ANDĚLSKÝ PUNČ - PO ČERTECH DOBRÝ

Budete potřebovat

* 1 l džusu z černého rybízu
* 1 l ananasového džusu
* 200 g rozinek
* 1 vanilkový cukr
* 1 citron
* 1 celý badyán
* 3 dl rumu
* 1 l červeného vína
* 1 pomeranč
* 2 celé skořice
* 5 - 6 celých hřebíčků
* 100 g cukru nebo medu

 

V chladných zimních večerech je nejlepší 
podlehnout skvělé chuti pravého domácího 
punče. Současná doba nám neumožňuje 
nasávat vánoční atmosféru na vánočních 
trzích, ale můžeme si tradiční punč vykouzlit 
v pohodlí domova. Přinášíme Vám recept na 
tento nevšední nápoj. 

Postup
Džusy a víno nalijeme do nádoby, přidáme 
cukr, vanilku, rozinky, badyán, skořici a na 
půlkolečka nakrájený dobře umytý citron a 
pomeranč. Směs na punč přivedeme k varu a 
krátce povaříme. Přilijeme rum a již nevaříme. 
Domácí punč podáváme horký. Dále můžeme 
do punče přidávat libovolné ovoce - jahody, 
ananas, jablka, hrušky apod., vše nakrájené na 
malé kousky.

Marie Štěrbová

Duchovní správce  
P. Jaroslav Horák přeje  
všem požehnané vánoční svátky!

PŘEHLED VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB

DEN ČAS BOHOSLUŽBA - UHŘICE

Pátek, 24. 12. 15.00 Štědrý den

Sobota, 25. 12. 9.30 Slavnost Narození Páně 

Neděle, 26. 12. 9.30 Svátek sv. Štěpána

Úterý, 28. 12. 16.00 Svátek sv. Betlémských dětí, mučedníků

Pátek 31. 12. 15.00 Svátek sv. Silvestra

Sobota, 1. 1. 9.30 Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok

POPLATKY  
V ROCE 2022

300 Kč 100 Kč

HLASY V %
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stárci jsme si mohli zatančit první tanec a 
zazpívat tradiční hodové písně. Následně 
stárci za doprovodu již zmíněné dechové 
hudby obešli vesnici a pozvali každého 
občana na hody a na večerní zábavu. Večerní 
zábava se konala v Kulturním domě, kde se 
zpívalo a tančilo až do samého rána.

Než jsme se všichni nadáli, byla tady neděle. 
Nedělní hodový den začal průvodem do 
kostela, kde se konala slavnostní hodová 

Jak už je to tradicí, tak i letos na svátek 
sv. Martina se naší obcí rozezněla hodová 
muzika. Letošní Martinské hody připadly 
na víkend 13. – 14. listopadu.

Ale vraťme se zpět a začněme pěkně od 
začátku. Jako parta mladých stárků a stárek 
jsme se rozhodli, že udržíme lidovou tradici. 
Začali jsme se scházet několik týdnů před 
svátkem svatého Martina. Během schůzek 
jsme vyráběli mašle a růže z krepového 
papíru, také jsme se procvičili ve zpívání 
hodových písní. 

Program samotných hodů probíhal 
standardně ve stejném duchu jako 
předchozí roky. V pátek 12. listopadu jeli 
stárci pro velkou máju, kterou bylo třeba 
během odpoledne očistit a oškrabat. Ve 
večerních hodinách každý stárek postavil 
své stárce před domem májku.  

V sobotu jsme v ranních hodinách nazdobili 
velkou máju, aby hody mohly pokračovat 
tradičním způsobem, což je ruční stavění 
máje. Když už mája stála, mohly se rozeznít 
první tóny dechové hudby Zlaťanky a my 

mše svatá. Po skončení mše svaté se hodový 
průvod za doprovodu dechové hudby 
Zlaťanky odebral k máji, kde jsme všichni 
krojovaní společně zazpívali a zatančili. 
Následně poté v odpoledních hodinách 
stárci navštívili starostu obce a každý 
stárek si u své stárky vyžádal písní „Tluču, 
tluču“  svůj klobúček. Po vyzvednutí svých 
“zapomenutých klobúčků“ jsme se všichni 
krojovaní vydali průvodem do kulturního 
domu, kde už na nás netrpělivě čekaly děti, 
aby si mohly užít své “Komáří sólo“, které 
patřilo jen jim. Po Komářím sóle šel každý 
stárek ke své stárce na večeři, aby nabral 
sílu na večerní zábavu. Večerní zábavou 
poté vyvrcholilo hodové veselí, kde všichni 
zúčastnění zapomněli na své starosti a bavili 
se až do rána bílého. 

Letošní hody jsme si všichni užili, a proto 
bychom chtěli poděkovat všem, kteří se 
podíleli na organizaci hodů a také našim 
rodičům, bez kterých by nebylo možné tuto 
tradici udržet.

  
Text: Aneta Matoušová, Jakub Pěnčík

 Foto: Martina Rozehnalová

HODY, MILÉ HODY, UŽ JSEM DOHODOVAL …

Jakub Pěnčík + Aneta Matoušová
Pavel Urban + Tereza Pěnčíková
Pavel Robek + AnneMary Urbanová
Patrik Pěnčík + Simona Ševčíková
Michael Malík + Klára Hrubá

Radek Mokrý + Vendula Kučerová

Letošní stárci a stárky

Sklepníci
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Zora Mikslová 

Pavel Tichý

Josefína Kovalová 

Beáta Čumbová

Adam Tesařík

Stella Foltýnová

Terezie Tesaříková

Alžběta Brablcová

Jakub Divácký

Foto: Jana Chmelařová

vybudován lichtenštejnský dvůr zvaný 
Janův Dvůr. Jan z Lichtenštejna však v roce 
1810 odešel z armády, a to především kvůli 
kritice mírových smluv, které měly být 
výhodné pro Napoleona a nevýhodné pro 
Svatou říši římskou. Dalším významným 
knížetem byl Jan II. z Lichtenštejna (1840 – 
1929). Jeho panování trvalo téměř 70 let a 
je řazeno k jednomu z nejdelších v Evropě. 
Jak uvádějí historické prameny, tak statek 
Janův Dvůr byl pojmenován právě po Janu 
II. z Lichtenštejna. 

Pokud jde o stavbu statku u Spáleného 
mlýna, tak zmínku můžeme najít 
v Pamětní knize Martina Jandla. Důvodem 
této stavby byla skutečnost, že objekty 
v naší obci byly staré a také nevyhovující. 
Cílem bylo přesunutí zemědělské výroby 
do míst, kde se nacházela většina polností. 
Podle dochovaných zápisů byla výstavba 

Milí čtenáři,
mezi nejbohatší šlechtické rody patřil svého 
času rod Lichtenštejnů. Jejich jméno se 
odvozuje od názvu hradu Liechtenstein 
v Dolním Rakousku. 

Pokud bychom se měli omezit na dobu 
19.  století tak je nesporné, že výraznou 
postavou tohoto šlechtického rodu byl Jan I. 
Josef, kníže z Lichtenštejna (1760 – 1836). 
Byl posledním Lichtenštejnským knížetem, 
který vládl pod Svatou říší římskou. Tento 
kníže mimo jiné vedl rakouské vojsko 
v  bitvě u Slavkova. Jako polní maršál 
se podílel na mírovém vyjednávání a 
smlouvách právě s  Napoleonem. Byl to 
právě on, který se ve středu 4. prosince 
1805 zúčastnil jednání o příměří po bitvě u 
Slavkova. Velmi často je Jan I. vyobrazován 
společně Františkem I. a Napoleonem pod 
lípou u Spáleného mlýna, kde byl později 

zahájena v roce 1894. Poté, co byla stavba 
v roce 1897 dokončena, byly nevyhovující 
objekty v  obci zbořeny, přičemž byla 
zachována pouze malá část. Z doložených 
pramenů vyplývá, že stavbu statku 
financoval Jan II. z  Lichtenštejna. Statek 
však přímo nevyužívali Lichtenštejnové, 
ale pronajímali ho akciové společnosti dr. 
Eduarda Seidla. Budova statku vznikla na 
obecních pozemcích. Statek byl ve své době 
považován za velmi moderní, sloužil jako 
vzor pro ostatní hospodářství. 

V  dalším vydání uhřického zpravodaje 
budete seznámeni s  další historií statku 
v Janovém Dvoře. Tento článek měl za cíl 
pouze přiblížit postavení rodů Lichtenštejnů 
právě k místní části Janův Dvůr.

  
Mgr. Lukáš Gajárek

STATEK JANŮV DVŮR A LICHTENŠTEJNOVÉ 
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Foto: Jana Chmelařová

Co děláme

CLLD - Komunitně vedený místní rozvoj – 
prostřednictvím získaných prostředků z EU 
fondů PRV (Program rozvoje venkova), 
IROP (Integrovaného regionálního 
operačního programu), OPZ (Operační 
program Zaměstnanost) podporujeme 
projekty obcí, malých podnikatelů, spolků, 
farností. 

MAP – Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
– z programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
podporuje zlepšování kvality vzdělávání a 
technického zázemí škol a školek. 

CSS – Centrum služeb pro obce – díky 
projektu Svazu měst a obcí podporujeme 
spolupráci obcí, přípravu a realizaci 
společných projektů a rozvoj místní 
ekonomiky.

TAS – jsme členem Turistické asociace 
Slovácko a podílíme se na rozvoji cestovního 
ruchu, např. zavedením regionální značky 
Slovácko - regionální produkt.

Animace území – podněcujeme 
nové nápady, konzultujeme projekty, 
propojujeme partnery, motivujeme, 
vzděláváme, publikujeme, pořádáme 
vzdělávací a kulturní akce a další.

Před pár lety se v souvislosti s rozvojovými 
aktivitami v  regionu objevil nový pojem 
MASka. Někteří z  vás ale možná dodnes 
neví, co jiného než maškarní maska, či 
obličejová maska či maska, za kterou se občas 
člověk potřebuje schovat, si mají přestavit.   

Možná jste si také všimli našeho loga 
– slováckého klobúčku, kterým jsou 
označeny námi podpořené projekty a 
rovněž nevíte, co je pod klobúčkem.  
Tak právě pro ty z  vás si dovolím malé 
vysvětlení, protože činnost MASky se 
vás všech nějakých způsobem může 
dotknout. Spolek Kyjovské Slovácko 
v  pohybu je jednou ze 180 tzv. MASek 
(Místních akčních skupin), které působí 
ve venkovských oblastech ČR a podílí 
se na jejich rozvoji. Kyjovské Slovácko 
zahrnuje 45 obcí kolem Kyjova, je tedy i 
vaší MASkou. 

Spolek Kyjovské Slovácko byl založen před 
dvaceti lety skupinou nadšenců, kteří se 
chtěli podílet na zlepšování kvality života 
na Kyjovsku a využít možností blížícího 
se vstupu do EU. Postupně se z  nich 
vypracoval tým profesionálů, který nadále 
plní poslání spolku s  mottem: „Společně 
s místními se podílíme na rozvoji našeho 
regionu“.

Svou činností přineslo na Kyjovsko více 
než 250 mil. Kč a podpořilo více než 350 
projektů obcí, drobných podnikatelů, 
spolků, škol a farností. 

Spolu s ostatními členy týmu však věřím, že 
jste o nás a našich aktivitách přinejmenším 
slyšeli, či se jich přím účastnili, ať už jako 
žadatelé, či jako účastníci akcí.

Jak se můžete zapojit

 » můžete získat podporu na uskuteční 
svého nápadu a realizaci projektu

 » můžete podat námět k činnosti MAS

 » můžete se se stát členy některé pracovní 
skupiny

 » můžete se podílet na organizaci akcí 
MAS

 » můžete se stát členem MAS

 » můžete se stát našim kritikem či 
oponentem 

Tím vším můžete napomoci k rozvoji 
vašeho regionu!  Dveře naší kanceláře jsou 
Vám otevřené.

Těšíme se na spolupráci!

Za Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. 
Anna Čarková 

předsedkyně

KYJOVSKÉ SLOVÁCKO V POHYBU – VAŠE MASKASTATEK JANŮV DVŮR A LICHTENŠTEJNOVÉ 
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Letošní rok byl podstatně odlišný od těch 
minulých, a tak se nedá použít nějaká 
příručka s návodem co, kdy a jak dělat. 

Jaro bylo deštivé a studené. Včelstva téměř 
nevyletovala z úlů, čímž nebyla téměř žádná 
snůška a ustala i opylovací činnost včel, což 
se projevilo i v ovocnářství.

Medová snůška byla velmi rozdílná i mezi 
jednotlivými částmi našeho regionu. Na 
jednom stanovišti včelstev bylo z jarní 
snůšky vytočeno na jedno včelstvo v 
průměru 4 kg medu. V období vytáčení 
lípy byla tato včelstva téměř bez zásob a 

muselo se začít krmit cukerným roztokem. 
Jiné stanoviště bylo na jarní snůšku bohatší. 
Lípa téměř vypadla. Jiné stanoviště zase 
zachránila slunečnice. Celková bilance 
množství medu je tedy tento rok slabá. 
Cena medu se bude zvyšovat. Roste 
cena cukru na zimní krmení, roste cena 
pohonných hmot, zvyšuje se cena léčiv, což 
se musí projevit i na ceně medu.

Zdravotní stav našich včelstev je dobrý a 
vážnější problémy se včelstvy nejsou ani 
v okolí. Již dva roky vysazujeme stromy 
v obcích Násedlovice, Žarošice, Uhřice. 
Tento rok jako třetí a poslední, na které 
byly poskytnuty dotace z Jihomoravského 
kraje, se uskutečnila výsadba v podzimních 
měsících. 

Ve včelařském domě jsme pořádali pro 
děti tři přednášky o včelách a medu s 
ochutnávkami různých druhů medů 
a výstavou včelařského vybavení. Děti 
stloukaly rámečky a dělaly si svíčky z 
mezistěn. Byly zde i včely v proskleném 
úlu. Z důvodu koronavirové situace byly 
omezeny i členské schůze na minimum.

 
Text: Miroslav Brychta 

jednatel ZO Žarošice
 

Foto: Roman Gryga
  

VČELAŘSKÝ ROK

PF 2022

Výbor SDH Uhřice

Sbor dobrovolných hasičů Uhřice přeje příjemné prožití 

vánočních svátků a v roce 2022 pevné zdraví, štěstí a lásku. 

Děkujeme Vám za přízeň a podporu a těšíme se na opětovné 

setkávání s Vámi.
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jejich domovy. Dále jsme stihli pouštět 
draky, navštívit Kulturní dům v  Kyjově, 
kde na malé diváky čekala pohádka „Jak 
Křemílek a Vochomůrka pekli kaštany“.

S  prvními sněhovými vločkami začínají 
hladovět i ptáčci, proto jim budeme 
pravidelně sypat krmení do zbrusu nového 
krmítka, za které bychom chtěli moc 
poděkovat panu Buchlovskému.

Advent je čas radostného očekávání a 

S  podzimními dny v  mateřské škole 
přicházela také respirační onemocnění 
horních cest dýchacích u většiny dětí. Určitě 
je to pro naše nejmenší nepříjemná, ale 
nutná zkouška jejich imunitního systému.

V  posledních dnech se tento stav trochu 
zlepšil. Děti v  mateřských školách, ale 
nejsou testovány antigenními samotesty, 
tak jako děti v základní škole. Jsme rádi, 
že se můžeme s dětmi každý den potkávat 
prezenčně, a ne v nějakém online prostředí.

Děti vedeme, za pomoci 
našich paní kuchařek, že je 
správné neplýtvat jídlem. Ty 
potom malým strávníkům 
připraví čas od času jídlo na 
jejich přání.

„Badatelský den s  Betty 
Jantarovou“ byl organizován 
v rámci projektu EduSTEM 
a my jsme měli s  dětmi 
možnost se tohoto dne 
online formou účastnit. 
Poutavý název „Cestování 
časem pro malé badatele“ 
v  sobě ukrýval různé experimenty, které 
jsme si mohli sami vyzkoušet, např. Pravěké 
moře v  láhvi, Může jantar (vejce) plavat? 
nebo Tvorba vlastních zkamenělin.  Ještě 
dodám, že tento den byl organizován 
Oddělením mateřských škol Zemské vlády 
Dolního Rakouska, a nám byl tlumočen do 
našeho mateřského jazyka.

V  podzimních dnech jsme pracovali 
s  keramickou hlínou, děti si vytvořily 
vlastní výrobky, které jim teď jistě zdobí 

vánočních příprav, a tak jsme společně 
s dětmi ozdobili i živé stromečky před a za 
školkou.

Svatý Mikuláš nás navštívil letos jen letmo, 
zazvonil zvonečkem a nechal nám za okny 
malé dárečky a dopis, ve kterém byly sepsány 
jak dobré skutky, tak i prohřešky. Děti a 
paní učitelky se v  tento den proměnily 
v andělíčky a čertíky. Házeli jsme brambory 
na cíl, hrály na přetahovanou, tancovaly a 
zpívaly „čertovskou polku.“

Také jsme pomohli Ježíškovi 
přichystat náš vánoční 
stromeček ve třídě. Ten jsme 
ozdobili ručně vyráběnými 
keramickými vánočními 
ozdobami a celý stromeček 
se letos ponese v přírodním 
stylu. A my už jen budeme 
vyhlížet vánoční nadílku, 
za kterou potom Ježíškovi 
poděkujeme zpěvem 
vánočních koled, které děti 
moc přitahují a rády si je 
zpívají.

Všem Vám přejeme krásné svátky vánoční a 
ještě pohodu a klid, tak jak to má být!

  
 

Petra Bajerová 
učitelka

KRÁTCE ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY 
Perlička z naší školičky
 
Holčička se ptá paní učitelky: „Paní 
učitelko, co si přejete od Ježíška?“ 
Paní učitelka odpovídá, že by si 
přála hodinky. A holčička říká:  
„A co ještě?“ Paní učitelka odvětí 
„Víc už nic.“ A holčička otevřeně 
říká: „To já bych si toho přála víc, 
ať už to stojí za to!“
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odkud jsme se vydali zpět na Klamovku. 

V úterý jsme chtěli navštívit Starý židovský 
hřbitov a Staronovou synagogu. To nám 
však nevyšlo, jelikož byl hřbitov zavřený 

z důvodu svátku Židů. Náhradní plán však 
vyšel na jedničku. Navštívili jsme tedy 
Olšanské hřbitovy a po obědě jsme vyrazili 
na bobovou dráhu na Proseku, kde jsme 
se opravdu vydováděli. V  odpoledních 
hodinách nás čekala lanovka na Petřín a 
návštěva Zrcadlového bludiště. Zde bylo 
velké veselo. Nejdříve jsme prošli bludištěm, 
kde jsme se kolikrát nemohli ani spočítat, 
shlédli jsme dioráma, na kterém je vyobrazen 
boj Pražanů se Švédy na Karlově mostě a 
navštívili sál se zakřivenými zrcadly, kde 
někteří z nás povolili uzdu své fantazii. 

Koncem září se vydalo 13 žáků čtvrtého 
a pátého ročníku s  pedagogickým 
doprovodem – panem ředitelem Kamilem 
Ježíkem a paní učitelkou Evou Hrubou 
– na celý týden na vlastivědnou exkurzi 
do hlavního města Prahy. 
Čekalo je pět dní naplněných 
k  prasknutí zážitky, putováním 
po památkách, historií, nových 
poznatků z velkoměsta i spoustou 
jiné zábavy. 

Po brzkém odjezdu autobusem 
z  Uhřic do Brna nás nemohla 
minout dlouhá cesta vlakem do 
Prahy. Cesta příjemně utíkala, a 
tak jsme se ani nenadáli a vítala 
nás krásná Praha. Ubytovali jsme 
se v Klubu Klamovka, který patří 
pod křídla Domu dětí a mládeže 
hlavního města Prahy a hurá za 
prvními zážitky a poznáním. 
Kroky nás vedly na Malou stranu 
a její okolí. Zastavili jsme se u 
Kostela svatého Mikuláše, kde jsme zahájili 
naše putování. Odměnou po vyšlapání 
zámeckých schodů, mířících k  Pražskému 
hradu, byl nádherný výhled na celou Prahu. 
Navštívili jsme 1., 2. i 3. nádvoří, Katedrálu 
svatého Víta, Baziliku svatého Jiří, Svatý 
královský palác i Zlatou uličku. Následující 
cesta nás vedla k řece Vltavě. Malostranská 
mostecká věž nám otevřela vstup na Karlův 
most, kde jsme obdivovali nejen krásné 
sochy, ale také jsme si vzpomněli, při pohledu 
na Čertovku, na Chobotnice z  2. patra. 
Poslední zastávkou bylo Národní divadlo, 

Ve středu jsme se vydali vlakem na Státní 
hrad Karlštejn. Počasí nám v  tento den 
moc nepřálo, bylo chladno, ale nijak moc 
nám to nevadilo. Po krásné prohlídce 
Karlštejna jsme ještě navštívili Muzeum 
voskových figurín hned pod hradem 
Karlštejnem. Nepřeberné množství figurín 
v krásných kostýmech nám ještě podtrhla 

nálož historie, kterou jsme 
tu zažili. Po příjezdu zpět do 
Prahy jsme se ještě vydali na 
Václavské náměstí, ukázali 
jsme si Národní muzeum a 
nesměla chybět ani fotka se 
svatým Václavem na jeho koni. 
Z Václavského náměstí jsme už 
jako profíci mířili tramvají na 
Klamovku.

Ve čtvrtek se počasí umoudřilo 
a ukázalo svou pěknou tvář. 
Našim čtvrťákům a páťákům 
jsme neřekli, kam se jede, a 
proto jsme se najednou ocitli 
před Zoologickou zahradou 
hlavního města Prahy. Už před 
vstupem byly děti nadšené 

z  porovnávání stop zvířat na hvězdném 
koberci, a nadšení nám zůstalo po celou 
návštěvu této krásné části Prahy. Jelikož 
to byl poslední den v Praze, nemohla nám 
uniknout návštěva Staroměstského náměstí, 
kam jsme dorazili těsně před pátou hodinou 
odpolední, a tak se nám Orloj ukázal v celé 
své kráse hned po příchodu.

Poslední páteční den jsme strávili balením a 
uklízením. Zvládli jsme ještě poslední oběd 
v  pražské metropoli, a pak hurá na vlak 
směr domů. Po dlouhé pětihodinové cestě 
jsme byli všichni rádi, že vidíme rodiče u 
autobusu. 

Myslím, že nebudu lhát, když shrnu tuto 
exkurzi za velmi vydařenou, zajímavou a 
pestrou. Budeme doufat, že se opět příští 
rok do Prahy vrátíme a zajímavé zážitky si 
zopakujeme.

  
Eva Hrubá 

učitelka

VLASTIVĚDNÁ EXKURZE



13

libovolným knižním příběhem či postavou. 
Projektu se zúčastnila celá škola. Žáci  
s nadšením vytvářeli záložky v hodinách 
výtvarné výchovy, pracovních činností i 
v družině. Někteří dokonce vytvořili více 
záložek. Výsledkem bylo přes sto papírových 
záložek do knih nejrůznějších knižních postav  
a zvířátek.

V balíčku pro partnerskou školu na 
Slovensku jsme zaslali nejen vyrobené 
záložky, ale i dopisy pro slovenské 
kamarády, drobné dárky a informace  
o naší škole.

Odměnou pro naše žáky byly záložky 
a dárečky zaslané od kamarádů  

Vážení čtenáři,
ráda bych Vás informovala o mezinárodním 
projektu, kterého jsme se zúčastnili.

V říjnu se naše škola zúčastnila 12. 
ročníku česko-slovenského projektu 
„Záložka do knihy spojuje školy“, který 
vyhlásila Knihovna Jiřího Mahena  
v Brně a Slovenská pedagogická knižnica 
v Bratislave. Naší partnerskou školou 
se stala Základní škola Hrnčiarske 
Zalužany, která má přibližně stejný počet 
žáků jako naše škola. Letošní ročník 
projektu nesl název „Okouzlující svět 
knižních příběhů, pohádek a básní“. 
Hlavním úkolem bylo tedy vytvořit 
záložku do knihy, která bude souviset s 

z partnerské školy ze Slovenska a také 
děkovný dopis, ve kterém nad našimi 
záložkami nešetřili chválou.

Věříme, že výroba záložek přinesla mnoho 
radosti a pozitivních zážitků  nejen nám, ale 
i našim kamarádům ze Slovenska. Těšíme se 
na další ročníky tohoto projektu. 

Z  e-mailu paní vychovatelky Martiny 
Talánové z Hrnčiarskych Zalužan:

Dobrý deň, prajeme,
chceme sa Vám veľmi pekne poďakovať 
za ten neskutočne obrovský balík, ktorý k 
nám dorazil. Úprimne povedané, takéto 
obrovské prekvapenie sme ešte počas 
výmeny záložiek veru nezažili. Naozaj!

Záložky krásne a vidieť, že s radosťou 
tvorené, a o tých darčekoch ani hovorím. 
Ešte jedno WAW! ;)

My Vám balík posielame tento týždeň, 
veríme, že Vás poteší tak, ako potešil ten 
Váš.

S pozdravom a prianím pekného týždňa 
Vás zdravia kamaráti zo Slovenska, 
z Hrnčiarskych Zalužian ;)

Přeji Vám všem pěkné vánoční dny strávené 
s  pěknou knížkou plnou zajímavých 
příběhů.

  
 

Mgr. Sabina Duroňová 
učitelka ZŠ

MEZINÁRODNÍ PROJEKT “ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY”
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útvary – angličtina pro děti, míčové hry, 
doučování, keramika. Nepovinný předmět 
náboženství opět vyučuje pan farář Mgr. 
Jaroslav Horák. Od tohoto školního 
roku funguje naše školní družina nejen 
odpoledne do 15:30 hodin, ale také ráno 
od 6:30 hodin.

Pro velký ohlas a úspěch našeho večerního 
kurzu keramiky pro dospělé jsme kurz 
otevřeli i v  tomto školním roce. Znovu 
pod vedením oblíbené a zkušené lektorky 
paní Martiny Kuksové. Za spolupráci 
paní lektorce Martině moc děkujeme a 
účastnicím přejeme načerpání dostatečného 
množství kreativní energie.

Vysoce hodnocena je činnost naší školní 
jídelny pod vedením paní Anny Gajárkové 
a kuchařek – paní Ivy Šefferové a paní 
Lenky Havránkové, a to nejen ze strany 
rodičů, zaměstnanců, ale také cizích 
strávníků, kterých neustále přibývá. V naší 
kuchyni se vaří z vysoce kvalitních surovin, 
občas i netradičních, a dovolím si říci, že 
obědy z naší školní kuchyně jsou skutečně 
delikátní.

V průběhu měsíce prosince jsme přihlásili 
naši školu do 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. Měsíc prosinec 
je měsícem Dobrých skutků. My jsme se 

Vážení čtenáři, 
v  předvánočním čase je mou milou 
povinností zrekapitulovat okamžiky ze 
života naší školy. 

V  průběhu měsíce září jsme s  paní 
učitelkou Evou Hrubou a našimi čtvrťáky 
a páťáky podnikli vlastivědnou exkurzi 
do Prahy. O našem pražském putování 
sepsala paní učitelka Eva samostatný článek 
zdokumentovaný několika fotkami.

Opět i v  letošním školním roce jsme 
navázali spolupráci s  Domem dětí a 
mládeže v Kyjově a ceníme si toho, že naši 
školu navštěvuje pravidelně jeho celoživotní 
pracovnice paní Mgr. Iva Soldánová 
s  dalším cyklem dopravních výchov. Je 
samozřejmostí, že si paní Soldánová bere 
na pomoc pana por. Bc. Petra Zámečníka, 
který je tiskovým mluvčím Policie ČR 
Jihomoravského kraje. I nadále jsou 
prohlubovány znalosti v  oblasti tematiky 
„CHODEC“ a „CYKLISTA“. Za tuto 
preventivní činnost jsme velmi rádi.

Ředitelka základní školy v  Sobůlkách – 
paní Mgr. Jana Martinková – pozvala nás 
a naše žáky na Branný den, kde jsme se 
dozvěděli např. o tom, jak se orientovat 
v mapách a pláncích, jak poskytnout první 
pomoc, jaké potřebné pomůcky a náčiní 
používají vojáci. Zejména velký ohlas nejen 
u chlapců, ale i děvčat mělo to, že si mohli 
zkusit zastřílet z opravdové zbraně.

Navázali jsme na tradici zdařilé uhřické 
olympiády, na jejíchž přípravách mají 
velký podíl maminky našich žáků a také 
náš dlouholetý sponzor nejen této akce – 
SIMOST, s.r.o., Brno. Nejen sponzorovi, 
ale také všem maminkám patří naše veliké 
poděkování.

Novinkou tohoto roku je spolupráce 
s  Jazykovou školou Moravia s. r. o. 
Hodonín a TLC Kids Brno – díky nim do 
školy pravidelně každý měsíc přijíždí rodilá 
mluvčí paní Jill Lamers (Chicago, USA). 
Žáci jsou tak v kontaktu s rodilou mluvčí 
a domlouvají se s  paní lektorkou pouze 
v  anglickém jazyce podle svých možností 
a jazykových kompetencí. Tato akce je 
financována z MAS Kyjovské Slovácko.

Co se volnočasových aktivit týká, otevřeli 
jsme pro žáky v tomto školním roce zájmové 

rozhodli vyrobit a poslat obrázky, přáníčka 
a dárečky babičkám a dědečkům do Centra 
služeb pro seniory v Kyjově. Požádali jsme 
paní ředitelku PhDr. Ladislavu Brančíkovou 
o předání těchto „dobrých skutků“.

Na naše hodné děti ani letos nezapomněl 
Mikuláš s andělem a čertem a poslali nám 
malé dárečky a pochvalu dětem za jejich 
přístup k učení.

Vánoční čas je doba, kterou si nejvíce 
užívají právě děti. Proto jim přeji, aby pod 
vánočním stromečkem našly takové dárky, 
které jim udělají radost a vnesou štěstí do 
jejich rozzářených očí.

Milí čtenáři, přeji Vám „ŠŤASTNÉ A 
VESELÉ VÁNOCE“ – plné příjemné 
atmosféry, naladění a vánoční pohody. 
Do roku 2022 Vám přeji hodně úspěchů, 
radosti a zejména zdraví.

Děkuji všem svým spolupracovníkům za 
jejich práci, dětem za krásné dny strávené 
společně ve škole, rodičům za důvěru nám 
svěřenou a našemu zřizovateli za podporu a 
fungující spolupráci.

Těším se na setkání s  Vámi kdykoliv ve 
škole!

  
 

PhDr. Kamil Ježík, MBA

ZE ŽIVOTA ŠKOLY 
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TITUL ZASLOUŽILÝ HASIČ OBDRŽEL I MILÁN TRBOLA

jednotky spolupráci s vedením obce, jeho 
generální opravu včetně výměny motoru. 
Podílí se na nákupu nové PPS 12 ve 
spolupráci s  vedením HZS Hodonín. 
Nemálo času věnuje stavbě nové požární 
zbrojnice a jejímu dokončení v termínu. 
I přes nedostatek některých materiálů je 
stavba kompletně dokončena. V  sázce 
za dodržení termínu byla nová Avie 31 
v požárním provedení. Ta byla slavnostně 
předána při slavnostním otevření nové 
zbrojnice.

Následně rozvíjí spolupráci se 
Zemědělským učilištěm ve Slavkově 
u Brna, zde vykonává funkci mistra 
odborného výcviku. Ve spolupráci 
s  obcí zajišťuje techniku pro provedení 
čištění koryta potoka v  dolní části obce 
a tuto akci řídí. Spolupráci s  učilištěm 
rozvíjí o možnosti oprav naší techniky. 
Ať se jedná o celkovou opravu dnes 
již historické PPS8, velkou opravu 
zakoupené starší CAS 25 RTHP, opravy 
A31 DA 12 a to nejen pro naši jednotku. 
Zajišťuje dokonalé přípravy na technické 
kontroly STK. Protislužbou postavila 
naše jednotka lešení pro opravu školní 
tělocvičny a účastní se na kulturních 
akcích školy.                    

V  současné době se aktivně podílí na 
údržbě a opravách techniky tak, jako na 
počátku vstupu do sboru. Své zkušenosti 
a poznatky předává spolu s  kolegou 
mladým hasičům. Byl řádným členem 
zásahové jednotky až do dosažení věku, 
kdy je ze zásahové jednotky po letech 
vyřazen.

Ve čtvrtek 11. listopadu 
2021 byly v  Centru 
hasičského hnutí 
v Přibyslavi, ve slavnostní 
síni zámku Zachariáše 

z  Hradce, předány tituly „Zasloužilý 
hasič“ novým držitelům. Titul „Zasloužilý 
hasič“ je nejvyšší ocenění, které může 
dobrovolný hasič za svou činnost dostat. 
Předávání se ujal čestný starosta SH ČMS 
Jan  Slámečka, čestný náměstek starosty 
SH ČMS Lubomír Janeba a čestný 
náměstek starosty SH ČMS a  vedoucí 
aktivu Zasloužilých hasičů Josef 
Netík.  Výše jmenovaní pogratulovali 
k titulu celkem  48  kandidátům, mezi 
těmito hasiči byl i Milán Trbola. 

Pan Milán Trbola se narodil v  roce 
1949. Do sboru v  Uhřicích vstupoval 
v  roce 1975. Bezprostředně po přijetí se 
zapojoval do údržby a oprav techniky 
sboru. Spolu s  Františkem Luskačem, 
tehdejším velitelem, vytvořili dvojici 
zkušených hasičů na dlouhá léta, až 
do dnešní doby. Mimo jiné se podíleli 
na zprovoznění Aera 15. Podíleli se 
na zprovoznění Aera 15. Po nákupu 
dopravního vozidla Robur pracuje na 
jeho přestavbě pro potřeby jednotky. 
Po zvolení do Výkonného výboru OSH 
Hodonín zajišťuje na základě výsledků 

Nemalou měrou se zapojuje do akcí 
sboru, a to nejen na úseku soutěží, ale  také 
kulturních akcí. Mezi ně patří pořádání 
tradičních Benátských nocí. Zde se ujímá 
práce v  kuchyni. Podílí se na organizaci 
Okresního hasičského plesu v  Uhřicích, 
každoročně velí mužům při ručním 
stavění máje k Martinským hodům. Patří 
k  organizátorům oslav založení sboru. 
Na těchto oslavách komentuje a provází 
ukázky slovem. Pracuje také v kolektivu, 
který zajišťuje hasičské a obecní akce, 
jako hasičské poutě, setkání Uhřic a akce 
pořádané spolu s farností.

Nedlouho po vstupu je zvolen do výboru 
a posléze navržen a zvolen do VV OSH 
Hodonín, kde působil až do roku 2019. 
Doposud vykonává funkci starosty okrsku. 
Spolu s velitelem a výborem se podílí na 
konání okrskových soutěží, sportovních 
a společenských akcí v  okrsku. Spolu 
s  panem farářem Jaroslavem Horákem 
a velitelem okrsku byl organizátorem 
legendární pouti ke hrobu sv. Floriána 
v  Rakousku. Organizuje hasičské pouti 
do Křtin a na sv. Hostýn. Ke stému 
výročí založení sboru zpracovává historii, 
pořizuje fotodokumentaci z  akcí VV 
OSH Hodonín, okrsku č. ll a námětových 
cvičeních. Byl dlouhá léta členem rady 
a zastupitelstva obce. Pracoval aktivně 
v kulturní komisi. 

Titul Zasloužilý hasič zřídil v roce 1978 
Federální výbor Svazu požární ochrany 
jako nejvyšší ocenění dobrovolných 
hasičů. Dříve se tento titul nazýval 
„Zasloužilý člen požární ochrany“ a 
od roku 1991 je titul udílen v  podobě 
„Zasloužilý hasič“. Jedná se o výběrové 
vyznamenání, které se uděluje jen členům, 
kteří svou celoživotní prací přispěli 
k rozvoji dobrovolného hasičstva. Uděluje 
se nejdříve po 5 letech po udělení medaile 
za mimořádné zásluhy při dodržení délky 
40 let členství a dovršení 65 let věku. Při 
předání titulu je člen zapsán do Pamětní 
knihy. Výrazem titulu je medaile, diplom 
a  klopový odznak - titul se neuděluje 
opětovně - lze jej udělit in memoriam.  

Hasiči Uhřice
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SK UHŘICE – PODZIM 2021 A PLÁNY PRO ROK 2022

MUŽI – TAK JSME DRUZÍ, NO A CO!

Vážení sportovní příznivci, 
níže Vám přináším několik 
informací k  činnosti našeho 
klubu v  podzimní části 
aktuální fotbalové sezony 

2021/2022.

Konkrétní hodnocení probíhajícího 
soutěžního ročníku u jednotlivých družstev 
je obsaženo v  samostatných článcích 
našich trenérů. Já bych Vám rád poskytnul 
zpravodajství ohledně činnosti našeho klubu 
v období od vydání posledního zpravodaje 
až dosud a také nastínil plány na období 
budoucí.

Co se týče sportovní činnosti, tak jsme 
v  podzimní části soutěžního ročníku 
2021/2022 odehráli v rámci našich kategorií 
všechna mistrovská utkání, kromě jednoho 
utkání starší přípravky, které je přeloženo do 
jarní části. Jsme přesvědčeni, že podzimní 
část se vydařila a na to bychom chtěli také 
navázat v zimní přípravě a především pak 
v mistrovských utkáních na jaře 2022.

V  mimosportovní činnosti jsme rovněž 
nezaháleli. V  sobotu 25. září jsme v  rámci 
akce „Svatováclavské guláše“ uspořádali 
menší ochutnávku piv. Dne 16. října 
jsme v  naší obci provedli avizovaný sběr 
kovošrotu. Ve dnech 13. a 14. 11. 2021 jsme 
ve spolupráci s  obcí Uhřice, za doprovodu 
DH Zlaťanka, uspořádali tradiční Martinské 
hody, které se snad, i přes ne příliš 
jednoduchou dobu, alespoň trochu povedly. 
Následující Kateřinskou zábavu s  DH 
Taburčanka jsme však již museli, s ohledem 
na nepříznivou epidemiologickou situaci, 
zrušit. Všechny výše uvedené akce pomohly 
na příjmové stránce klubového rozpočtu, 
abychom mohli nejenom fotbal, ale také 

Zdravím příznivce kopané, jak jistě všichni 
víte, sezona 2020/2021 byla po necelé 
podzimní části ukončena, a tak jsme měli 
dlouhou pauzu od fotbalu. Snažili jsme se 
během jara alespoň jednou týdně scházet na 
hřišti, abychom úplně nezaháleli.

Od začátku července jsme se začali 
připravovat na sezonu 2021/2022. Kádr 

celý náš sportovní areál provozovat, udržovat 
a dále modernizovat.

Co je třeba také zmínit, nedošlo k plánované 
revitalizaci povrchu hřiště, kterou jsme 
zkrátka z  časových důvodů již nestihli. Na 
druhou stranu byl náš rozpočet již značně 
zatížen jinými akcemi (zejména provedením 
automatické závlahy) a tak můžeme tuto akci 
bez větších problémů přesunout do dalšího 
roku. A bude to tak lepší.

Když už jsme v  roce 2022, tak jaké máme 
plány pro toto období? Co se týče sportu, tak 
bychom chtěli minimálně udržet naše stávající 
družstva a rovněž jejich soutěže. Co se týče 
provozních a ostatních činností, tak bychom 
chtěli, z těch větších akcí, zejména dokončit 
poslední část chodníku u vstupu na hřiště pod 
záchytnými sítěmi. Rovněž bychom chtěli 
zrealizovat výše uvedenou revitalizaci povrchu 
hřiště a v neposlední řadě bychom rádi začali 
řešit příjezd do našeho sportovního areálu 
vhodnou komunikací kolem hřiště. Tuto akci 
již předběžně řešíme v návaznosti na možné 
získání majoritní části finančních prostředků 
z příslušných dotačních titulů, budou-li pro 
příští rok vypsány. Upřímně, mě osobně (a 
myslím, že nejen mě) se nelíbí, když je třeba 
pro jakoukoliv akci či z důvodu jiných potřeb 
hřiště neustále objíždět a přejíždět a je rovněž 
velmi nepraktické věci přes hřiště neustále 
ručně přenášet či převážet, apod. Není to 
tak správné, pojížděním se ničí povrch hřiště 
(vůbec nemluvě o  době špatného počasí) a 
narušuje to celkově funkčnost, praktičnost 
a obrázek celého areálu. V  podstatě snad 
ani neznám hřiště, kde by nebylo možné 
se vozidlem dostat k  budovám a plochám 
sportovního areálu po komunikaci mimo 
hřiště. Na druhou stranu Vás téměř na žádné 
hřiště s  vozidlem rozhodně nepustí. Je mi 

mužstva dospělých se rozrostl o Filipa 
Kotolana (přestup z Němčan), Lukáše Rafaje 
(přestup z Pozořic), Davida Randuse (volný 
hráč), Petra Kramáře (návrat po zranění) a 
v půlce podzimu se po delší době vrátil také 
Petr Hovězák (z Dambořic). Odehráli jsme 
několik přátelských utkání, která sloužila 
především k  poznání nových spoluhráčů a 
sehrání mužstva. Herní projev byl rozpačitý, 

jasné, že poloha a uspořádání našeho areálu 
jsou poměrně specifické, ale určitě si lze 
poradit i s touto situací a nalézt vhodné řešení.

Co jsme ještě dlužni, tak určitě musíme 
uspořádat řádnou valnou hromadu, která 
nebyla v  uplynulé „covidové“ době svolána. 
Vždy, když jsme si naplánovali nějaký termín, 
tak nám ho tato nemoc zhatila. Určitě 
bychom tak chtěli učinit v  nastávajících 
zimních měsících, abychom si poslední 
necelé dva roky nějak zrekapitulovali a obecně 
podiskutovali o našich problémech, plánech, 
akcích a především o fotbale. O naplnění 
zákonných požadavků netřeba hovořit.

Závěrem Vás zveme na náš odložený XXX. 
Ples květů, který by se měl uskutečnit dne 12. 
02. 2022 spolu s DH Mistříňanka! Záměrně 
píši „by se měl uskutečnit“, protože současná 
doba a situace kolem nemoci COVID jsou 
stále velmi nevyzpytatelné. Každopádně Vás 
budeme včas informovat.

A úplným závěrem mi dovolte, abych jménem 
celého Sportovního klubu Uhřice popřál 
všem našim 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 nejbližších a přátel!

Josef Mokrý 
předseda SK Uhřice

a proto jsme vstupovali do soutěže s velkým 
respektem, ale zároveň i s  velkou chutí a 
odhodláním.

Hned v prvním kole nám soupeř z Tvrdonic 
den před utkáním oznámil, že se nesejde 
v  dostatečném počtu, a proto byl zápas 
posléze kontumován v náš prospěch. Čekal 
nás následně dvojzápas na venkovních 
hřištích, odkud jsme přivezli plný počet 
šesti bodů. To byl opravdu snový start 
do podzimní části. Mužstvo se pomalu 
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sehrávalo a jak přibývaly body na našem 
kontě, tak rostlo i sebevědomí hráčů a herní 
projev se zlepšil. 

Během tohoto půlročníku nás nepřepadla 
žádná výsledková krize a vítězných zápasů 
neustále přibývalo. Je třeba si říct, že ne 
všechny zápasy byly vydařené herně, ale 
zvládli jsme je i za pomoci silné vůle a 
trochu, ve sportu potřebného, štěstíčka.

Podzimní část jsme zakončili na 2. místě se 
ziskem rekordních (v I. B třídě) 27 bodů při 
skóre 29:19! Ztráta na vedoucí Vnorovy činí 
2 body a jarní část tak bude velice zajímavá. 
V brance podávali spolehlivé výkony Jakub 
Hovězák a David Randus, v  defenzivě 
vyčníval Thierry Philipe Modderman, 
záloha pracovala velmi poctivě a gólově to 
táhl Jakub Neumann s Filipem Kotolanem.

Všem hráčům patří za mě velký DÍK pro 
jejich přístup, pracovitost a morálku.

V  zimním období plánujeme kondiční 
soustředění na Vysočině, kde bychom rádi 
brázdili běžkařské tratě, pokud nám to 

S  mladší přípravkou jsme letos vstoupili 
do další soutěžní sezony v hojném počtu a 
s doplněným realizačním týmem. Trenérský 
štáb doplnili Aleš Spálovský, Martin 
Brablc a Petr Malý, kteří mi tak pomáhají 
v  organizaci tréninků a zápasů a zároveň 
se můžeme relativně bezproblémově 
doplňovat, když někdo z  nás zrovna 
nemůže. Za to jim patří velké poděkování, 
protože je tomu třeba obětovat značné 
množství volného času! Mladší přípravka 
vyžaduje mnohem více individuálního 
přístupu, jelikož u našich nejmenších 
kluků a holek začínajících s fotbalem jsou 
relativně velké výkonnostní rozdíly, takže 
větší počet trenérů je zde opravdu na 
místě. V současné době máme v družstvu 
celkem 17 kluků a holek, kteří se účastní 
mistrovských utkání (Auf Daniel, Brablc 
Matyáš, Brablc Filip, Daňhel Ondřej, 
Fedorčák Štěpán, Foltýn Jakub, Foltýnová 
Tereza, Kopřivová Tina, Křena David, 
Malý Jan, Ohera Tomáš, Radikovský 
Jáchym, Štěrba Václav, Trčková Veronika, 
Uher Mikuláš, Valihrachová Viktorie a 
Vlček Samuel). Do tréninkového procesu 
se již postupně přidávají: Kučera Antonín, 

počasí a vláda dovolí. Odehrajeme také nějaká 
přípravná utkání na UT v Dambořicích, o 
čemž Vás budeme včas informovat. Během 
zimní přestávky nebudeme zahálet ani na 
poli manažerském a třeba se nám povede 

Mikulica Eduard, Mokrý Jan a Valihrach 
Matěj.

Podzimní porci zápasů máme odehránu 
celou, tj. 6 zápasů, kdy jsme jednou 
remizovali a 5x prohráli, získali jsme tedy 
1 bod při skóre 16:87. O naše branky se 
postarali: Ondřej Daňhel 9 gólů, Veronika 

přivést do jarní části nějakou posilu.

Přeji Vám hodně zdraví a příjemné prožití 
svátků vánočních!

Tomáš Valihrach 
trenér mužů

Trčková 3 góly, Viktorie Valihrachová 2 góly, 
Jáchym Radikovský 1 gól a Václav Štěrba 
1 gól.  V  tabulce jsme sice na posledním, 
sedmém místě, to ale vůbec nevadí! Nějak 
se začít musí a s  postupem času se kluci a 
holky zlepšují a chvílemi již můžeme vidět 
také nějaké fotbalové akce a dovednosti při 
hře samotné. Jen tak dále!

Josef Mokrý 
trenér mladší přípravky

JmKFS – muži, I. B třída, sk. C – podzim 2021/2022

Rk Tým Z + 0 - Skóre Body
1. FK AGRO VNOROVY 13 9 2 2 31:9 29
2. SK UHŘICE 13 8 3 2 29:19 27

3. FC KYJOV 1919 13 7 3 3 36:25 24
4. TJ KOVO ŽDÁNICE 13 7 3 3 28:18 24
5. TJ BANÍK ŠARDICE 13 7 2 4 26:22 23
6. SK SPARTAK SVATOBOŘICE – MISTŘÍN 13 7 1 5 36:22 22
7. TJ SOKOL VELKÉ NĚMČICE 13 5 5 3 17:16 20
8. SK KOZOJÍDKY 13 4 5 4 29:22 17
9. TJ VELKÉ BÍLOVICE 13 5 1 7 25:32 16
10. TJ JISKRA STRÁŽNICE 13 3 4 6 29:32 13
11. TJ SOKOL CHARVÁTSKÁ NOVÁ VES 13 4 1 8 15:32 13
12. TJ PŘIBICE 13 2 4 7 14:26 10
13. TJ SOKOL TVRDONICE 13 2 2 9 16:41 8
14. FK BLATNICE POD SV. ANTONÍNKEM 13 1 4 8 22:37 7
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STARŠÍ PŘÍPRAVKA VE SVÉM PRVNÍM SOUTĚŽNÍM ROČNÍKU
V srpnu začala starší přípravka trénovat pod 
vedením Ondřeje Dvorského a Tomáše 
Bělohoubka v této sestavě: Bednařík Vojtěch, 
Bělohoubek Jakub, Buchlovský Petr, Dvorský 
Štěpán, Hrabcová Karolína, Huščava 
Jakub, Kovanda Jakub, Moravčík Matyáš, 
Radikovský Jakub, Trčková Veronika, 
Valihrachová Amálie, Valichrachová Viktorie 
a v průběhu podzimu se k nám přidal 
ještě Tesařík Filip. Nutno podotknout, že 
Veronika Trčková a Viktorie Valihrachová 
výrazně vypomáhali během podzimní části 
aktuálního soutěžního ročníku také mladší 
přípravce. Odehráli jsme dosud 9 zápasů (1 
utkání bylo přeloženo do jarní části); z toho 
6 proher, 2 výhry a 1 remíza. Získali jsme tak 
celkem 7 bodů při skóre 40:53, za což nám 
patří průběžné 8. místo (z celkového počtu 
11 klubů). Střelci gólů: Jakub Kovanda 10, 
Petr Buchlovský 9, Štěpán Dvorský 8, Jakub 
Bělohoubek 5, Karolína Hrabcová 3, Jakub 
Huščava 1, Jakub Radikovský 1, Vojtěch 

Bednařík 1, Filip Tesařík 1 a Veronika Trčková 
1. Z počátku soutěže se nám příliš nedařilo, 
ale kvalitně jsme potrénovali a závěr jsme už 
odehráli podle našich představ. Doufám, že 
tak začneme i jarní část soutěže. Pro zimní 

období je v plánu příprava v tělocvičně. Přeji 
všem našim svěřencům a jejich rodinám 
pevné zdraví a úspěšný rok 2022!

Tomáš Bělohoubek 
trenér starší přípravky

ZE SVĚTA HMYZU V UHŘICÍCH – DRUHY, KTERÉ LÉTAJÍ I V ZIMĚ

Co vlastně dělá hmyz v zimě?... Můžeme bez 
chladných dnů spatřit „něco“ létat či běhat? 
Tuto otázku si možná položí každý z  nás, 
když během chladného podzimu či zimy 
spatříme venku něco letět. Zima je období, 
kdy většina hmyzu není aktivní, jelikož jsou 
to živočichové studenokrevní a potřebuji ke 
své aktivitě určitou výši teploty (nejlépe více 
než 15stC) (pozn. hmyz nemá krev, jakou 
má člověk, ale v  těle mají krvomízu, které 
je béžové až oranžové či světle zelené barvy). 
Zimní období hmyz přečkává většinou ve 
stádiu vajíčka, nebo ve stádiu kukly, jen 
výjimečně jako dospělci. Jsou však druhy, 
které jsou aktivní ve stádiu dospělce i během 
chladných dnů podzimu a dokonce i zimy. 
Tuto aktivitu jim umožňuje důmyslný 
mechanismus chemických látek v  jejich 
krvomíze, aby nezmrzli a mohli létat či běhat 
nebo lézt.

Právě v  těchto dnech, těsně před prvním 
sněhem, ale ještě i během prvních dnů se 
sněhovou pokrývkou, jsme mohli právě u 
nás v Uhřicích spatřit menší, méně nápadné 
motýly. Jednalo se o zástupce motýlů, 

čeledi píďalkovitých. Každý z nás určitě 
zná housenku píďalky, která má typický 
nezaměnitelný pohyb. Prvním druhem, který 
jsme mohli spatřit byla píďalka podzimní 
(Operophtera brumata). Dospělci tohoto 
druhu jsou drobní motýlci, s rozpětím křídel 
22 – 30 mm. Jejich zbarvení je nenápadné, 
křídla jsou béžově šedá, s  nevýraznými 
vlnitými pásky (viz foto 1). V  klidu, kdy 
motýl usedne na kmen, nebo větev stromu, 
drží křídla v rovině, jen je složí k sobě, sedící 
sameček má pak tvar trojúhelníku. Samičky 
jsou samečkům značně nepodobné, málokdo 
by řekl, že se jedná také o zástupce motýlů, 
jelikož mají zcela zakrnělá křídla, naopak 
velmi zavalitý zadeček, s  délkou těla 6 až 8 
mm. Křídla u samiček jsou zkrácena v 2 – 3 
mm dlouhé pahýlky. Je logické, že samičky 
nelétají, ale pouze lezou po vegetaci, po 
kmenech a větvičkách stromů. Housenky 
jsou světle zelené s tmavým hřbetním pruhem 
a světlejšími postranními pruhy. Housenky 
jsou v dospělosti dlouhé 25- 30 mm. Samečci 
motýli létají za šera během večerních hodin, 
od října do prosince, tj. během opadu listů. 
Doba jejich rojení, tedy kdy samečci létají a 

hledají samičky, trvá 2 až 4 týdny. Samičky 
se zdržují na zemi, vegetaci, nejčastěji na 
kmenech stromů. Zde je najdou samečci, kteří 
se s nimi spáří. Po oplodnění samičky lezou po 
kmeni do korun stromů, kde na větvičkách 
nakladou po skupinách 2- 6 kusech vajíčka, 
nejčastěji do štěrbin v kůře na drobné větévky 
o průměru 1 - 5 cm. Vajíčky přečkají období 
zimy, tedy přezimují. Koncem dubna a 
začátkem května se vylíhnou mladé housenky, 
které se ihned začnou živit právě rozvinutými 
listy a rozvíjejícími se pupeny. Housenky 
se mohou šířit i do okolí, kdy se nechávají 
unášet zavěšené na vláknech. Housenky 
mohou páchat největší škody především na 
ovocných stromech, kdy zkonzumují a tím 
poškodí celé květní pupeny. Později housenky 
začnou spřádat listy, kdy si hedvábím, které 
produkují žlázami v ústním ústrojí, vytvářejí 
zápředky či svinuté trubičky na listech. Právě 
starší housenky jsou velmi žravé, při silném 
výskytu mohou způsobit holožír. Housenky 
dospějí koncem června a spouštějí se na 
vláknech k  zemi dolů. Při procházce lesem 
je takto můžeme vidět viset z korun stromů. 
Housenky se zakuklí v zápředku v opadance 
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foto 1. Sameček píďalky podzimní (Operophtera brumata) sedící 
na kmeni dubu letního (Uhřice – Šumberk, listopad 2021)

foto 2. Sameček píďalky zhoubné (Eranis defoliaria) sedící na 
kmeni ořešáku černého (Uhřice, prosinec 2021)

foto 3. Housenka píďalky zhoubné (Erannis defoliaria) na listech 
trnky obecné (Lanžhot, květen 2020)

na zemi. Dospělci se pak vylíhnou v září až 
říjnu. Píďalka vytváří jednu generaci do roka. 

Píďalka podzimní je hojná po celém území 
ČR v  nižších nadmořských výškách, na 
všech druzích listnatých dřevin. Je schopná 
obsazovat i ovocné sady. Okolí Uhřic je 
typickým územím, kde se píďalka podzimní 
vyskytuje. A právě jižní Morava je oblastí, kde 
se čas od času přemnoží a svým žírem silně 
poškodí lesní porosty (poškozuje duby letní, 
duby zimní, buk lesní, jasan ztepilý, javory, 
habr obecný, aj.) ale i ovocné sady (jabloně, 
hrušně, třešně, meruňky apod.). Gradace, 
tedy situace, kdy je píďalka přemnožena, 
jsou velmi časté, intenzívní, ale krátkodobé.

Druhým, příbuzným, druhem, který jsme 
mohli během chladných podzimních večerů 
spatřit, byla píďalka zhoubná (Erannis 
defoliaria). Samečci měří v  rozpětí křídel 
35 až 40 mm. Křídla jsou zbarvena žlutě 
až červenohnědě, s  2tmavými klikatými 
příčnými páskami a s  nápadnou černou 
skvrnkou uprostřed předního křídla (viz 
foto 2.). Samičky, na rozdíl předešlého 
druhu, jsou zcela bezkřídlé, černohnědě 
skvrnité. Housenky jsou červenohnědé, na 
boku s širokým béžovým pruhem (viz foto 
3). Životní projevy druhu jsou podobné 
píďalce podzimní, s  tím rozdílem, že doba 
rojení začíná již v září a trvá až do prvních 
mrazů. Podobný je život i housenky, jen 
s tím rozdílem, že si nespřádají listy, ale jsou 
žravější a spotřebují během svého života 2 – 
2,5 krát více listů než píďalka podzimní. Je 
to také druh, které se v oblasti jižní Moravy 
může přemnožovat a také páchat rozsáhlé 
škody v lesích i ovocných sadech.

Oba druhy jsou nebezpečím pro všechny 
listnaté stromy, proto nás bude zajímat 
jakákoliv obrna proti nim. Z  přirozených 
nepřátel jsou významní ptáci, kdy vajíčka 
mohou být v zimě pochoutkou pro zpěvné 
druhy ptáků. Housenky a kukly napadá 
mnoho druhů blanokřídlých a dvoukřídlých 
parazitů. V  těch nejhorších případech jako 
obranu volíme chemický postřik insekticidy, 
ale jednodušší je aplikování tzv. lepové pásy 
(nanesený široký pruh lepidla na kmeni 
stromu), na něž se zachytí samičky lezoucí 
do korun, čímž se neobjeví v koruně stromů 
žádné vajíčko.

Text i foto: 
prof. Ing. Bc. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D
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náš letopočet označujeme slovy ,,našeho 
letopočtu“ (n. l.) protože podle posledních 
vědeckých výpočtů se Ježíš Kristus narodil o 
4 - 6 let před naším letopočtem. 

Z toho krátkého pohledu do historie plyne, 
že Vánoce jsou vlastně oslavou narozenin. 
A když se slaví narozeniny, tak se kupují 
dárky. Jak ale chcete kupovat dárky Kristu, 
který je Synem Božím a Bohu všecko 
patří? I tohle během staletí křesťané docela 
úspěšně vyřešili. Zařídili se podle slov Ježíše 
Krista: „Co uděláte druhým, jako byste 
udělali mně“. Tento křesťanský zvyk jsme 
zdědili po předcích i my. Vždy, když se blíží 
Vánoce, myslíme na své blízké a snažíme se 
odhadnout a tajně zjistit (pokud nám to oni 
sami přímo nesvěří – jako viz výše), co by si 
přáli, a co si finančně můžeme dovolit jim 
koupit. Krásná je na tom ta skutečnost, že 
se musíme do těch, které chceme obdarovat, 
aspon trochu vcítit, a tak se jim vlastně 
více přiblížíme. Máme radost, když jsme 
se „strefili“ a vidíme radost obdarovaného. 
Darovat a přijímat dárky je na Vánocích to 
krásné.  

 Zadívejme se v klidu a tichu na novorozené 
dítě - Ježíška, jeho matku – Pannu Marii 
a pěstouna - svatého Josefa. Z této rodiny 
na nás dýchá pokoj a radost, která ve 
chvíli narození Ježíše Krista sestoupila z 

Co všechno si můžeme představit pod 
slovem Vánoce? Malé děti rozzářený 
vánoční stromeček s Betlémem a kolem 
dárky, nad kterými se výská radostí, protože 
jsou na každý pád překvapením. Ty větší 
děti touží po dárcích, které často svým 
rodičům už dlouho před Vánocemi přesně 
popisují, nebo je raději blíže specifikují v 
předvánočním „dopise Ježíškovi“. - To aby 
bylo jasno, jak má ten dárek vypadat a jaké 
má mít parametry! No a my dospělí si často 
přejeme to, co nám poněkud chybí „do 
ruky“, nebo „na sebe“. 

Vánoce vnímáme jako čas všeobecného 
obdarovávání. A obdarovávání je projevem 
přízně, sympatie, vzájemné náklonnosti, 
lásky… Jak vlastně k takovému ideálu 
Vánoce přišly? Je to opravdu dlouhá 
historie – tak dlouhá, jak vysoké číslo má 
náš letopočet. Před 2021 roky se narodil v 
Betlémě v Izraeli Ježíš Kristus. Lidé, kteří 
jej uznávají za Božího Syna a Spasitele 
považovali jeho narození za tak důležité, 
že od něj začali později počítat letopočet. 
Často se na různé stavby psávalo datum s 
dovětkem A.D., což znamená „Léta Páně“ 
-  tedy léta po narození Pána Ježíše. Letos 
je to aktuálně 2021 roků. Přesněji tento 

nebe na svět. A tuto atmosféru pokoje a 
radosti, rodinné pohody a sounáležitosti, 
každoročně o Vánocích zažíváme.  
Je úžasné, jak toto mírové poselství Vánoc 
ctili v průběhu dějin i ti, kteří proti sobě na 
válečných frontách nesmiřitelně bojovali. 
O svaté noci na několik hodin vždy zmlkly 
zbraně.

Když se o svaté vánoční noci ve chlévě za 
Betlémem narodil Boží Syn, stala se tam 
neobyčejná událost. První ji zpozorovali 
pastýři, kteří v okolí Betléma pásli stáda 
ovcí. Uviděli, jak se  rozzářilo noční 
nebe a objevili se andělé, kteří zpívali tak 
krásně… jak jen andělé umí zpívat: „Sláva 
na výsostech Bohu a na Zemi pokoj lidem 
dobré vůle!“ Andělské zpěvy se tak staly 
vlastně počátkem všech vánočních písní 
a koled, které lidstvo po celá staletí o 
Vánocích zpívá v proměnách dějinných 
událostí a módních stylů hudby. Všichni 
známe od dětství ty krásné radostné i 
zasněné melodie, které nás povznášejí nad 
všednodenní starosti a mocně táhnou do 
vertikály. Nechme se jimi radostně a v 
pokoji táhnout vzhůru.

Přeji Vám, kteří jste dočetli až sem, šťastné 
Vánoce!    

 
Marie Štěrbová

VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ


