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SLOVO STAROSTY OBCE

OBEC UHŘICE PŘEJE PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ 
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2023!

pokračování na str. 2

OBEC UHŘICE
ZPRAVODAJ

Vydává Obecní úřad Uhřice Číslo 3 Ročník XIX

20. PROSINEC 2022

Veselé Vánoce!

Martinské hody Vánoční koncert

se nám trochu oproti plánu zpozdila,  
z důvodu vydání povolení pro demolici, 
které je již pravomocné. 

Další investiční akcí je propojení chodníku 
na Silničnou společně s realizací veřejného 
osvětlení v daném úseku. Aktuálně jsme ve 
fázi podané žádosti o povolení stavby. Jak jste 
si mohli všimnout, tak začátkem prosince 
bylo uloženo vedení nízkého napětí pro 
napojení dvou novostaveb a případných 
dalších staveb rodinných domů. Tímto by 
měla být stavba na jarní měsíce připravená 
k realizaci. Po dokončení akce bude lokalita 
Staré hory plně zasíťovaná pro případnou 
další individuální výstavbu. 
S menšími odchylkami od časového 
harmonogramu probíhá i rekonstrukce 
místního aquaparku, kde je většina potrubí 
odtlakována a probíhá zásyp uloženého 

Vážení spoluobčané,
máme po dalších komunálních volbách, 
předvolební nálada už odezněla. V lednu nás 
čekají prezidentské volby, ty však nebudou 
pro chod naší obce podstatné. Proto bych 
Vám chtěl za nově zvolené zastupitelstvo 
poděkovat za projevenou důvěru a seznámit 
Vás se změnami ve vedení obce a se složením 
výborů. 

Zastupitelstvo obce zůstalo mimo jednoho 
člena v původní sestavě, zastupitele Martina 
Kosíra nahradil Mgr. Lukáš Gajárek, který 
byl následně zvolen místostarostou obce. 
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen 
Lukáš Tesařík, předsedou finančního výboru 
Mgr. Richard Pěnčík. 

Chtěl bych velmi poděkovat dlouholeté 
předsedkyni kulturní komise Janě 
Chmelařové a také dalším aktivním členkám 

za práci – Aničce Plaché, Lidě Kramářové 
a Mirce Urbanové. 

Snad bude výhodou to, že se „staronové“ 
zastupitelstvo nemusí seznamovat  
s rozběhlými projekty a může se aktivně 
pustit do plnění volebních programů. 
Nebudu se v tomto čísle zpravodaje 
rozepisovat o plánovaných projektech, které 
jsou v počátečních fázích, to nechám na 
příštím vydání, jen Vás v krátkosti seznámím 
s akcemi, které jsou v běhu. 

Největší investiční akcí, jak z finančního 
hlediska, tak z hlediska rozsahu prací 
bude bytový dům. Momentálně 
probíhá demolice domu č. p. 126, kde 
bude nový objekt se startovacími byty 
v  budoucnu stát. Souběžně s demolicí 
probíhají jednání o stupni dokumentace 
pro stavební povolení, a to vše tak, aby 
byl tento záměr úspěšný v    požadavcích 
pro dotační titul. Tato investiční  akce 



2

Za zmínku stojí i uložení kabeláže pod 
chodník před obecním úřadem v úseku od 
školy po křižovatku při vjezdu do obce.  Tato 
akce nebyla v naší režii, ale v režii společnosti 
EG.D. společně se společností Internext. 
Obec si při realizaci nechala položit 
chráničku na vedení obecního rozhlasu. 
Zbývá jen připojit některé datové kabely a 
obecní rozhlas. Tímto krokem se zcela určitě 
zlepšil vzhled části obce, tak snad se bude v 
další spolupráci s distribuční firmou v tomto 
trendu pokračovat.

potrubí. Montáž, odtlakování, zásyp 
a hutnění probíhá podle možností v 
etapách jednotlivých výškových hladin 
ukládaného potrubí. Ke zmíněným 
odchylkám v harmonogramu došlo 
z  důvodu odvodnění paty bazénu 
drenážním systémem. Absence drenáží 
a tím neustále podmáčený terén 
okolí bazénu byl zdrojem problému 
se sedáním dlažby a následným 
ustřižením původního potrubí.

Závěrem bych uzavřel krátký výčet stavebních 
akcí a přešel ke klidnému období, na které 
se všichni celý rok těšíme, a to jsou vánoční 
svátky. Za sebe a za pana místostarostu chci 
popřát všem občanům krásné a požehnané 
Vánoce. Do nového roku 2023 Vám přejeme 
pevné zdraví, štěstí a mnoho zdaru. Těšíme 
se na setkání s Vámi, ať už na obecním úřadě 
nebo na společenských akcích.

 
Petr Tihelka 

starosta

V podvečer 5. prosince 2022 navštívil naši 
obec sv. Mikuláš se svou družinou. Mikuláš 
s anděly a několika čerty navštívil téměř 
všechny menší děti v obci. Někdy se sice 
objevily slzy strachu, obzvlášť při pohledu 
na děsivé čerty, ale Mikuláš si se všemi 
popovídal a vyslechl si mnoho krásných 
básniček, které se šikovné děti naučily. Jestli 
byly děti hodné či zlobivé, to zjistil Mikuláš 
v Knize špatných a dobrých skutků. Část 
večerní obchůzky byla také ve znamení 
úplného vypnutí elektrického proudu, a 
tak tento „blackout“ dodal mikulášskému 
večeru tu pravou atmosféru.

  
Lukáš Gajárek

MIKULÁŠ

Den válečných veteránů Rekonstrukce AQUAPARKU
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Předseda: Lukáš Tesařík
Bc. Roman Gryga
Zdeněk Brabec 
Ing. Martin Brablc
Jindřich Valihrach

Kontrolní výbor

Petr Tihelka
starosta@obec-uhrice.cz

Starosta
Mgr. Lukáš Gajárek
gajarek@obec-uhrice.cz

Místostarosta
Zdeněk Brabec 
Michal Malík
Josef Mokrý, DiS
Mgr. Richard Pěnčík 
Lukáš Tesařík

Zastupitelstvo obce

Marie Hegrová 

Účetní

Alena Gálíčková

Asistent,  
administrativní pracovnice:

Předseda: Mgr. Richard Pěnčík
Ing. Eva Radikovská
Blanka Medunová  
Ing. Marek Veselý Ph.D.
Josef Mokrý, DiS

Finanční výbor

Předseda: Aleš Spálovský
Simona Tihelková, DiS
Zdeňka Teclová 
Bc. Lenka Foltýnová
František Hroudný ml.
Šárka Tesaříková
Michael Malík 
Michaela Pěnčíková, DiS
Pavel Robek ml.

Výbor pro kulturu
Předseda: Bc. Roman Gryga
Alena Gálíčková
Marie Štěrbová
PhDr. Kamil Ježík, MBA
Mgr. Lukáš Gajárek

Redakční rada zpravodaje

SAMOSPRÁVA PO KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH
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hodů“ a 22. dubna 2023 společně s Obcí 
uspořádáme Dětský krojovaný ples, na 
který pozveme i dětské folklorní soubory 
z okolí. 

Jsme s holkami rády, že je o náš folklorní 
soubor stále zájem a ze snahy dětí máme 
během každého vystoupení velkou radost. 

Po prázdninové pauze byli opět svoláni 
malí nadšenci folkloru. Do našich řad 
jsme přivítali i nové členy, a nakonec jsme 
s 19 tanečníky začali nacvičovat pásmo na 
hody. Tentokrát děti v neděli na hodech 
představily vystoupení „ušité“ Uhřicím 
na míru. Pásmo začalo vzájemným 
pošklebováním mezi chlapci a děvčaty, 
avšak po upozornění, že hádání je jen pro 
děcka, si raději společně zahrály na „stréca“ 
řezníka Bednaříka a „stréca“ kováře Malíka. 
Na harmoniku tanečníky doprovodil 
Vašek Štěrba a na housle Tom Buchlovský 
z Archlebova, kterým moc děkujeme. 

Hodové pásmo mělo úspěch a v pondělí 
po hodech jsme na zkoušce přivítali hned 
pět nových členů. Po sladké odměně jsme 
však začali hned nacvičovat vystoupení, 
které předvedeme 23. 12. během zpívání 
u vánočního stromu. Povíme Vám vánoční 
příběh, který doplníme básničkami 
a písničkami, takže se na nás určitě přijďte 
podívat a společně si s námi i zazpívat.

Na příští rok máme velké plány. Určitě 
se opět v červnu zúčastníme „Malých 

Ráda bych všem za folklorní soubor 
Uhřičánek popřála příjemné prožití 
vánočních svátků a mnoho štěstí a úspěchů 
do roku 2023.

  
Michaela Pěnčíková 
za DFS Uhřičánek

DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR UHŘIČÁNEK
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POZDRAV OBYVATELŮM OBCE UHŘICE
Milí přátelé, vážení občané, jako senátorka 
za volební obvod č. 79 bych Vám chtěla 
poděkovat za Vaši podporu a hlasy při volbách 
do horní komory Parlamentu České republiky. 
Do Senátu jdu s odhodláním hájit zájmy 
našeho Slovácka, každé jednotlivé obce, města, 
ale především Vás, občanů. Vaše starosti i obavy 
mě zajímají a ráda pomůžu tam, kde to bude 
možné. V Senátu jsem členkou Senátorského 
klubu KDU-ČSL a nezávislí, pracuji ve Výboru 
pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní 
prostředí, v Mandátovém a imunitním výboru, 
dále ve Stálé komisi Senátu pro rozvoj venkova, 
Stálé komisi Senátu VODA-SUCHO. Těším 
se na setkání s Vámi. Kdykoliv mi můžete 
napsat na email rajchmanovae@senat.cz. Ráda 
se s Vámi setkám i v mé senátorské kanceláři 
v Hodoníně v ulici Sadová 1688/1. Sledujte 
moji práci na www.evarajchmanova.cz nebo 
na mé facebookové stránce Eva Rajchmanová, 
senátorka za Hodonínsko a Kyjovsko.

Ing. Eva Rajchmanová  
senátorka za Hodonínsko

Radostné a požehnané prožití vánočních svátků 
a úspěšný vstup do nového roku 2023 přeje 

Ing. Eva Rajchmanová, 
vaše senátorka za Hodoninsko a Kyjovsko

PF 2023

SENÁTNÍ VOLBY V UHŘICÍCH

Pastyřík Zbyněk Ing. MBA (Moravané + MZH)

Rajchmanová Eva Ing. (KDU+ODS+TOP 09)

Brančíková Ladislava PhDr. (ANO)

Kuchař Antonín Bc. (STAN)

Krabička Vítězslav JUDr. (SPD)

Vašíček Ivo PaedDr. (Piráti)

Ingrová Lenka Mgr. DiS. (KSČM)

Rajchmanová Eva Ing. (KDU+ODS+TOP 09)

Brančíková Ladislava PhDr. (ANO)

57,31% 22,18%

41,74 %

73,48 %

26,51 %27,02 %

12,31 %
8,1 %

5,1 % 3 % 2,7 %

Volební účast v Uhřicích v 1. kole Volební účast v Uhřicích ve 2. kole 
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Sd. nez. kan. Rozumně a srdcem

PRO UHŘICE

KDU-ČSL

SNK pro rozv.obce,sport. a kul

KOMUNÁLNÍ VOLBY V UHŘICÍCH

SNK Rozumně a srdcemSNK Pro rozvoj obce, 
sport a kulturu

42,89 %

13,03 % 20,47 %

23,61 %

PRO UHŘICEKDU-ČSL

1. Petr Tihelka
SNK Pro rozvoj obce, sport a kulturu

225 hlasů

2.
Josef Mokrý, DiS.
SNK Pro rozvoj obce, sport a kulturu 197 hlasů

3. Mgr. Richard Pěnčík
SNK Pro rozvoj obce, sport a kulturu

194 hlasů

4. Lukáš Tesařík
SNK Rozumně a srdcem

146 hlasů

5. Mgr. Lukáš Gajárek
PRO UHŘICE

127 hlasů

6. Zdeněk Brabec
SNK Rozumně a srdcem

93 hlasů

7. Michal Malík
KDU-ČSL

67 hlasů

Voliči  
v seznamu Vydané obálky Volební účast  

v %
Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

596 419 70,3 419 2 770

Kandidáti zvolení do zastupitelstvaVolební účast

ROZSVÍCENÍ STROMKU
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POPLATKY  
V ROCE 2023

300 Kč 100 Kč

VAŘENÍ POLÉVEK A DOBROTY NAŠICH BABIČEK
velký dík. Do soutěže o nejlepší polévku 
se přihlásili celkem čtyři týmy, bylo možné 
ochutnat pět druhů polévek – uzenou s 
kroupami, slepičí vývar, zelňačku, fazolovou 
a dršťkovou polévku. 

V sobotu 17. září 2022 se v Uhřicích 
na hřišti uskutečnila gurmánská akce s 
názvem: „Vaření polévek a dobroty našich 
babiček“. Tuto soutěž pro občany připravili 
členové kulturní komise. Za to jim patří 

Návštěvníci této akce mohli také ochutnat 
tradiční dobroty, které vařily naše babičky – 
beleše, pěry nebo hertepláky a jiné. 

  
Aleš Spálovský
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hodin v kulturním domě, kam si našlo cestu 
270 platících návštěvníků. To bylo prvním 
velkým a milým překvapením. Kulturní 
dům po dlouhé době „praskal ve švech“, 
všichni zapomněli na starosti běžných dnů 
a tyto hody si prostě přišli užít. Zpívalo se 
a tancovalo téměř celou noc. Než jsme se 
nadáli, byla tady neděle. Nedělní hodový 
den začal průvodem do kostela, kde se 
konala slavnostní mše svatá. Po skončení 
mše se vydal průvod k máji, kde se zatančilo 
a zazpívalo. Po obědě si stárci obešli své 

Jak už to tak bývá, kolem svátku sv. Martina 
se naší vesnicí rozezní líbezná hudba s 
krásným zpěvem. Letošní Martinské 
hody připadly na 12. a 13. listopadu, 
pořadatelem byl Sbor dobrovolných hasičů 
Uhřice za finančního přispění obce. Ale 
hody začínají už daleko dříve. Potom, co 
se dají dohromady stárci, scházejí se, učí se 
zpívat, dělají růžičky a mašličky. Dělají vše 
proto, aby ten velký den vyšel bez problémů 
a mohli si ho užít.

Dala se dohromady parta mladých lidí. 
Pořadatelé zase shání máj, malé májky, 
kapelu, a zajišťují občerstvení. Letos se o 
zábavu starala dechová hudba Galánka 
z Klobouk u Brna. 

Samotné hody probíhaly zaběhlým 
způsobem. V pátek 11. listopadu se začalo 
přivezením, oškrábáním a očištěním máje. 
Ve večerních hodinách postavil každý 
stárek své stárce před domem malou 
májku. Sobotní ráno začalo nazdobením a 
postavením máje. Zazpívalo se, zatancovalo 
a za slunečného počasí se obešla vesnice a 
všichni spoluobčané se pozvali na hody a 
večerní zábavu. Ta probíhala od dvaceti 

stárky a vyzvedli své „klobóčky“, které si 
u nich zapomněli. Pak už spěchali za těmi 
nejmenšími na „komáří sólo“, kde proběhlo 
i vystoupení dětí z folklorního souboru 
Uhřičánek.  Následoval krátký odpočinek 
a večeře u své stárky a zase rychle zpět 
na večerní zábavu. Ta probíhala tradičně 
v  komornější, ale přesto veselé atmosféře. 
Na večerní zábavu přišlo 30 účastníků. 
Po čtrnácti dnech odpočinku přišla na řadu 
Kateřinská zábava s dámskou volenkou, 
volbou kytičkového a zástěrkového krále 
a půlnočním překvapením našich stárků. 
Kateřinská zábava byla co do návštěvnosti 
dalším příjemným překvapením. A že 
byla veselá, to není třeba dodávat. Kdyby 
některé nevyhnalo vycházející slunce, tak 
jsou tam snad ještě dnes. 

Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat 
všem letošním stárkům, stárkám, 
sklepnicím a zejména jejich rodičům za 
podporu. A také Vám všem, kteří se přišli 
bavit. Díky Vám všem to byla velká paráda.

  
Lukáš Tesařík, SDH Uhřice

 Foto: Magda Hovězáková

KULTURNÍ DŮM PO DELŠÍ DOBĚ PRASKAL VE ŠVECH

Jakub Pěnčík + AnneMary Urbanová
Pavel Robek – Simona Ševčíková
Patrik Pěnčík – Klára Hrubá
Martin Pěnčík – Aneta Matoušová

Tereza Pěnčíková a Simona Luskačová

Letošní stárci a stárky

Sklepnice
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Jana Křtitele. Poté se účastníci přesunuli 
do kulturního domu, kde následoval 
seminář na téma „Kdo zachrání příští 
generace“. Následovala přednáška na 
náboženská témata. Pro všechny hosty byla 
nachystána večeře. Setkání bylo ukončeno 
koncertem Smíšeného komorního sboru 
a instrumentálního ansáblu MUSICA 
DAMERA BRNO, pod vedením 

„Miluji svou církev – miluji tvou církev“ 
– takové je ústřední motto Slavkovské 
iniciativy smíření na všech dosavadních 
setkáních, ale samozřejmě i v běžném životě. 
Na slavkovském zámku vznikla v roce 1996 
platforma, ve které se scházejí křesťanští 
duchovní, starostové obcí, historikové 
i politici z Čech, Moravy, Slezska, Rakouska 
a Polska. Jejím prostřednictvím se účastníci 
snaží zejména sami v sobě nacházet cesty 
a způsoby, jak překlenout propast mezi 
lidmi, vytvořenou nesnášenlivostí rasovou, 
národnostní a zejména náboženskou. 
Propast, kterou překlene jen čisté srdce, 
hledající u druhých prvky spojující, nikoliv 
rozdělující.

Setkání účastníků Slavkovské iniciativy 
smíření se konají od roku 1996 každoročně 
na přelomu září a října ve Slavkově u Brna 
a v obcích Dobrovolného svazku obcí 
Ždánický les a Politaví.

Letošní setkání, které se konalo dne 
22. 10. 2022, hostila obec Uhřice. Program 
začal bohoslužbou v místním kostele sv. 

sbormistrů Martina Franze a Lukáše 
Sotoláře, který byl určen pro širokou 
veřejnost. 

Velké poděkování patří všem, kteří se na 
organizaci tohoto setkání podíleli.  

  
Alena Gálíčková

SETKÁNÍ INICIATIVY SMÍŘENÍ V UHŘICÍCH
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trakturou, dělené do dvou velikých 
postranních skříní. Skříně byly při pohledu 
od oltáře osazeny rámy, do nichž byly 
umístěny sady píšťal. Celkem tři pole 
píšťal zleva a tři pole zprava tvořily spolu 
s vyřezávanými rámy oku lahodící krásu 
varhan, která dotváří interiér kostela (tzv. 
prospekt). Varhaník seděl za hracím stolem 
čelem k oltáři. Tyto varhany sloužily skrze 
umění varhaníků až do r. 2018 a všichni 
si je dobře pamatujeme. Kolik to bylo 
mší svatých, křtů, pohřbů, svateb a jiných 
příležitostí, při nichž za těch 121 let lidé 
naslouchali jejich tónům! 

Nicméně i tyto varhany začátkem XXI. 
století pomalu dosluhovaly a náš duchovní 
otec a farář P. Mgr. Jaroslav Horák moudře 
usoudil, že je potřeba se zavčas poohlédnout 
po novém „královském nástroji“ (jak 
bývají varhany pro svou velikost a složité 
vnitřní uspořádání také nazývány), který 
by odpovídal, požadavkům a technickým 
možnostem dnešní doby. Tak se stalo, 
že po konzultacích s experty daného 
oboru byly stávající varhany rozebrány 
a 20. 6. 2018 uloženy na faře. Zároveň 
se rozběhlo plánování a výroba nových 
varhan. Výsledkem všech jednání s mnoha 
odborníky bylo rozhodnutí: pořídit zcela 
nové, větší a kvalitněji vybavené varhany. 
Mezi těmi, kdo tuto myšlenku nových 

Jistě mně většina z Vás dá za pravdu, že 
usednout v barokním chrámu a naslouchat 
varhanní hudbě, je úžasný, povznášející 
zážitek. Mohli jsme si jej (po čtyřleté 
odmlce) znovu prožít v našem farním 
kostele sv. Martina v Dambořicích při 
nedělní mši svaté 20. listopadu 2022 v 11 
hodin.  Při ní (na Slavnost Krista Krále) 
tam Ondřej Múčka, organolog z Brna, 
oficiálně poprvé rozezněl nové varhany. 
Do  ejich „liturgické služby“ je požehnáním 
uvedl Mons. Josef Zouhar, děkan a farář 
v Hodoníně. 

Říká se, že kdo nezná minulost, 
nerozumí dnešku. Co tedy předcházelo 
novým varhanám? Nynější barokní 
farní římskokatolický kostel sv. Martina 
Tourského, postavený v druhé polovině 
18. stol., byl zpočátku vybaven malými 
jednoduchými varhanami (jen positiv 
s pedálem), které patrně sloužily při 
bohoslužbách už v původním kostele. 

Každodenním používáním ve zpěvné 
době barokní a v následujících časech, se 
varhánky nejen mechanicky opotřebovaly 
ale i technicky zastaraly. Naši předchůdci 
ve víře si proto v r. 1897 objednali 
v  Uherském Hradišti u Josefa Haukeho, 
nové jednomanuálové varhany s 9 rejstříky, 
jednou řadou pedálů, mechanickou 

varhan s naším panem farářem postupně 
utvářeli jmenujme alespoň: Mag. Art. 
Ondřeje Múčku z Brna, diecézního 
organologa, vedoucího střediska pro 
liturgickou hudbu, Mg.A. Martina 
Bednaříka, vedoucího dílny varhanářské 
firmy A. Q. Attentus Qualitatis, s. r. o., 
Lomnice u Tišnova, jejího jednatele Ing. 
Ladislava Rozsypala a další renomované 
pracovníky této firmy, které byla výroba 
a  instalace nových varhan svěřena. 
Autorem konečné podoby varhan je právě 
Mg.A. Martin Bednařík z A.Q. Pořídit 
nové varhany, to není a nikdy nebyla 
levná záležitost! Navíc bylo nutné rozšířit 
stávající stísněný kůr o 140 cm. Aby se 
v následujících letech předešlo zbytečnému 
zaprášení vzácného nástroje, byla v kostele 
vyměněna i elektroinstalace a provedena 
výmalba. 

Před panem farářem a jeho farníky stál tedy 
nelehký úkol sehnat přes 6 000 000 Kč, což 
byla podle projektu a propočtu v r. 2019 cena 
za celé dílo. Do toho však přišla covidová 
pandemie. Nemusím snad popisovat 
těžkosti covidových let, které máme ještě 
v živé paměti a které po stránce finanční 
způsobily finanční ztráty téměř každému, i 
naší farnosti. Těžkosti častokrát provokují k 
větší invenci, a to se v tomto případě také 
stalo: úžasně vynalézavý byl náš pan farář, 
který kromě sbírek v obou jemu svěřených 
kostelích, pořádání benefičních koncertů, 
oslovil široký okruh lidí, a to i mimo 

OBNOVA A SVĚCENÍ VARHAN
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„Doba covidová“ a jiné okolnosti způsobily 
zdržení celého díla, které mělo být hotovo 
do svátku sv. Martina v roce 2021, což se, 
jak všichni víme, nestihlo. Dokončení díla 
se ale zpozdilo jen o jeden rok, a to v čase, 
kdy na východ od nás zuří už 9 měsíců válka. 
Bohudíky, že se dílo podařilo dokončit! 

A VŠEM, kdo na ně přispěli, kdo se 
jakýmkoliv způsobem na pořízení nových 
varhan podíleli ať BŮH ODPLATÍ SVÝM 
POŽEHNÁNÍM! 

Tutéž neděli, kdy byly dopoledne (jak výše 
uvedeno) varhany požehnány, odpoledne 
je rozehrál prvním koncertem varhanní 
koncertní mistr Martin Jakubíček z Brna.  
A protože královskému nástroji v barokním 
kostele nejvíce sluší hudba barokních 
mistrů, zazněla především díla J. S. Bacha, 
G. F. Händela, J. Clarkeho, T. Albinoniho; 

farnost (včetně svých bývalých spolužáků 
z gymnázia). Obdivuhodná byla štědrost 
a velkorysost dárců z celé farnosti, jak 
občanů Dambořic, tak občanů filiálních 
Uhřic, ať už to byly fyzické osoby, nebo 
podnikatelé. Štědré byly ve svých darech 
i obě obce (Obec Uhřice přispěla částkou 
150 000 Kč). Přitom si mnozí dárci přáli 
zůstat v anonymitě. Navíc si taková akce 
vyžádala rovněž stovky brigádnických 
hodin farníků.

Už při pohledu z lodi kostela je vidět, 
že jsou nové varhany mnohem větší 
než varhany Haukeho. Ve středu zcela 
nového zábradlí mají navíc 2 sady píšťal. 
Firmě A.Q. se podařilo do nových 
varhan zabudovat i část píšťal z varhan 
předchozích. Nový nástroj má celkem 
1038 píšťal, 17 rejstříků a 2 řady pedálů. 
Varhaník hraje zády k oltáři.

ale i díla pozdějších skladatelů: F. Schuberta, 
L. J. Lefébure-Wélyho, P. I. Čajkovského, 
J. Zwarta, M. Schneidera, dokonce 
i  lidová skladba od neznámého irského 
skladatele. Tento široký repertoár umožnil 
mistrnému varhaníkovi předvést téměř 
všechny možnosti rejstříkových kombinací, 
celý rozsah a mohutnost nového nástroje. 
Nedělní podvečerní koncert byl nádherným 
hudebním zážitkem. Přítomní posluchači 
určitě ocenili, že máme ve farním kostele 
velmi hodnotné varhany, doslova koncertní 
varhany, které navíc „mají duši“, na které by 
byli hrdi i v Brně! 

Kéž nové varhany hrají ke cti a slávě Boží 
v našem farním kostele při bohoslužbách, 
křtinách, svatbách, pohřbech a koncertech 
dalších 121 let! 

  
Marie Štěrbová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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KRÁTCE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
štědrý, laskavý a pomáhal chudým lidem. 
Společně jsme se dohodli, že budeme 
kolem sebe konat samé dobro. V prosinci 
nás ještě čekal vánočně laděný hudební 
workshop, vánoční dílny pro rodiče 
a děti s ochutnávkou pomazánek od 
našich usměvavých kuchařek a divadelní 
představení maňáskového divadla 
Šikulka. 

Při práci s dětmi se chceme více vracet 
k běžným pracovním činnostem, jako je 
stříhání, modelování a kreslení. K tomu 
je třeba děti v dnešní technicky vyspělé 
době stále více motivovat.  Ony samy 
v těchto činnostech o sobě pochybují, 
ale stačí trochu více trpělivosti a  jsme 
překvapeni, co naši malí umělci 
zvládnou…. „když se chce, všechno jde.“

Na závěr přikládám jeden jednoduchý 
vánoční recept: 1 kg lásky, 30 dkg štěstí, 
20 dkg pusinek, 20 dkg rodinné pohody, 
10 dkg porozumění, 3 lžičky pomazlení, 
2 lžičky pohlazení, špetka zlobení, podle 
chuti trpělivosti a hodně zdraví. Vše 
důkladně promíchat, upéct a po částech 
ujídat.

„Čas letí jako bláznivý…“  to jsou slova 
známé písně a čím jsme starší, tím se 
tato slova stále více naplňují. Nedávno 
začal nový školní rok a už je tu opět 
čas vánoční. Smrček před školkou byl 
nedávno oděn pestrobarevnými růžemi z 
krepového papíru a nyní už má na sobě 
světýlka a střídmý vánoční šat.

Adaptace našich nových malých 
kamarádů ve třídě Sluníček proběhla 
velmi dobře. Po čase vzájemného 
seznamování jsme si hráli s pohádkou 
„Boudo, budko“ – což je klasická 
pohádka, kterou však děti téměř neznají.

 V říjnu proběhla výstava vyřezávaných 
a malovaných dýní, kdy některé z nich 
večer co večer překrásně svítily. Po 
ukončení podzimních prací na polích 
a zahradách jsme zařadili téma „Martin 
jede na koni“, to se děti naučily výklad 
známých pranostik a velmi si oblíbily 
píseň právě o tomto světci.  S přibýváním 
chladného počasí jsme uspali některá 
zvířátka a ani na ty nejmenší broučky 
jsme nezapomněli. Děti se seznámily 
s tím, kdo to byl svatý Mikuláš, že byl 

Všem čtenářům přejeme dobrou chuť, 
klidné svátky vánoční a hodně zdraví v 
novém roce 2023.

Petra Bajerová 
za kolektiv MŠ Uhřice

PERLIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Děti přicházejí z vycházky, míjejí 
hlavní schodiště do mateřské školy (my 
s dětmi chodíme okolo po ochozu) a 
holčička poučuje svou kamarádku, 
která zamířila právě na schody: „Tady 
nééé, tady chodí lidé!“

Holčička říká chlapečkovi v umývárně, 
na poznámku paní učitelky, aby si 
nemydlil ústa: „Tím si to nemyj, to by 
si se poblil!“

Holčička ještě neumí zavázat 
kuchařskou zástěru, tak přichází a 
automaticky dává zástěrku do rukou 
zkušeného dospěláka. Paní učitelka 
vyzve holčičku, že by bylo vhodné 
nejdříve o pomoc pěkně požádat. Ta 
si však to správné slovíčko ne a ne 
vybavit, chvíli přemýšlí a pak zkouší: 
„Dobrý den, děkuji.“



15

Rád bych na tomto místě poděkoval za 
celkovou organizaci a uspořádání paní 
Romaně Mokré, paní Vendule Kopřivové, 
paní Šárce Tesaříkové, paní Lence 
Foltýnové, paní Michaele Burešové, paní 
Martině Kuksové a paní Petře Valihrachové. 
Rád bych poděkoval sponzorům této akce – 
Simost s. r. o., pan Petr Menšík, pan Václav 
Štěrba, pan Ladislav Barva.   

Na začátku října jsme se s paní učitelkou 
Evou Hrubou a se žáky 4. a 5. ročníku 
vydali na tradiční vlastivědnou exkurzi 
do Prahy, o které si můžete přečíst v 
samostatném článku věnovaném této 
exkurzi. Nicméně jen pro shrnutí se opět 
tato exkurze povedla a my budeme v této 
tradici nadále pokračovat.

Dále pokračujeme ve spolupráci s Domem 
dětí a mládeže v Kyjově, který již dlouhá 
léta pro naši školu zprostředkovává 
celoroční cyklus výuky dopravní výchovy 

Vážení čtenáři,
máme za sebou téměř první pololetí 
školního roku 2022/2023, nastává  
vánoční čas, ve kterém se mnohé shrnuje 
a porovnává. Proto mi dovolte, abych 
zrekapitulovat nejdůležitější momenty ze 
života školy.

V září jsme přivítali do nové třídy prvňáčky 
v hojném počtu 7 dívek a 5 kluků. Pro naši 
školu je to zatím nejpočetnější samostatně 
působící třída, kterou jsme doposud měli. 

V průběhu měsíce září proběhla na 
fotbalovém hřišti již tradiční akce „Uhřická 
olympiáda“. Opět by se neobešla bez 
aktivního zapojení a spolupráce rodičů. 
Žáci naší školy a děti z mateřské školky 
plnili jednotlivé disciplíny a nakonec na 
všechny čekala zasloužená odměna. 

pro 4. ročníky s tématem Cyklista a pro 
2. ročníky s tématem Chodec. Letos 
tomu není jinak, a tak se opět pravidelně 
setkáváme s paní Mgr. Ivou Soldánovou 
a por. Bc. Petrem Zámečníkem, tiskovým 
mluvčím Policie ČR pro Jihomoravský kraj, 
abychom přispívali k bezpečnému pohybu 
na pozemních komunikacích našich žáků.  

Nesmíme zapomenout ani na projekt 
„Angličtina s rodilou mluvčí“, která se těší 
velké oblibě jak u žáků, tak ze strany rodičů 
i učitelů. Byli jsme rádi, že jsme v prvním 
pololetí mohli trávit hodiny konverzace 
s naší oblíbenou lektorkou Jill Lamers z 
Chicaga, která se bohužel ze zdravotních 
důvodů vrací zpět do USA. Od dalšího 
pololetí bude naši školu navštěvovat lektor 
Deniz Cobanoglu z Kanady. Rozloučení 
s Jill bylo velmi dojemné, padly i slzičky.  

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

pokračování na str. 16 
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Programů je spousta, a protože si zakládáme 
i na přátelských vztazích málotřídních škol 
v okolí, zúčastnili jsme se na pozvání paní 
ředitelky Mgr. Jany Martinkové turnaje 
ve vybíjené, který se konal 22. 11. 2022 
v Sobůlkách. Z pěti základních škol, 
jmenovitě Sobůlky, Uhřice, Moravany, 
Vlkoš a Kostelec, jsme se umístili na krásném 
3. místě. 

Přidáváme se i k akcím pořádaných pro 
veřejnost, proto si naše vychovatelky Zdeňka 
Prášilová a Aneta Mokrá se žáky školy 
připravily k rozsvěcení vánočního stromečku 
na 1. adventní neděli vánoční pásmo plné 
koled a recitací vánočních básniček. Společně 
se zastupiteli a  pracovníky obce jsme 
přichystali menší občerstvení. Atmosféra 
byla naplněna vánoční vůní svařeného 
vína a  přátelské nálady. Spolupráce s Obcí 
přispěla i k návštěvě Mikuláše, čertů i anděla 
v budovách mateřské i základní školy. 
Členové Mikulášovy skupiny se postarali 

Děti i my jsme si pro ni připravili dárečky 
na rozloučenou. Jill tvrdí, že naše malá 
škola patřila k jejím z nejmilejších, 
v nichž v České republice učila.  

Další již tradiční spoluprací jsou 
i  programy „Záložka do knihy spája 
školy“ a „Hrdá škola“. Rád bych zmínil 
poslední akci z  programu „Hrdá škola“, 
konanou 7. 12. 2022, díky které jsme 
se se žáky 3., 4. a  5. ročníku vydali do 
Centra služeb pro seniory v Kyjově. Naši 
žáci si připravili menší vystoupení plné 
koled a básniček s vánoční tematikou 
a obdarovali zdejší seniory perníčky a 
přáníčky k Vánocům. Za odměnu je 
čekalo menší pohoštění, ukázka ručních 
prací a výstava betlémů, do které 
jsme taktéž přispěli našim betlémem. 
Děkujeme paní ředitelce PhDr. Ladislavě 
Brančíkové za milé pozvání. Bylo 
pěkné pozorovat konfrontaci nejmladší 
a nejstarší generace.

o tradiční obdarovávání našich dětí a žáků 
balíčky, které připravily naše paní kuchařky, 
za což jim patří velké díky.

Jak se zmiňuji na začátku článku, jsme 
v  krásném vánočním čase, kdy uzavíráme 
tento rok. Přeji Vám, abyste nasbírali dostatek 
adventní nálady plné přátelství, tolerance, 
porozumění a lásky, která Vás bude provázet 
celým příštím rokem, naplněným štěstím 
a radostí. 

Rád bych poděkoval všem rodičům 
našich dětí za důvěru nám svěřenou. 
Velké poděkování patří našemu zřizovateli 
za velkou podporu.

Kdykoliv na shledanou ve škole, budeme se 
na Vás těšit.

  
Kamil Ježík

ředitel ZŠ
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sv. Mikuláše. Poté naše kroky vedly po 
schodech k nádhernému výhledu na celou 
Prahu. Ukazovali jsme si, co vše nás čeká 
a  vzpomínali jsme, co jsme viděli před 
rokem. Na Pražském hradě jsme shlédli jeho 
nádvoří, Katedrálu sv. Víta, Baziliku sv. Jiří 
i Zlatou uličku. Pro první, velmi náročný 
den jsme se rozhodli, že na začátek stačilo, 
a tak jsme se vydali na cestu na Klamovku. 

V úterý bylo ve znamení zábavy a oslav. 
Začali jsme výletem na Bobovou dráhu 
na Proseku. Zde jsme strávili opravdu 
hodně času, protože ani jednomu z našich 
čtvrťáků a páťáků se odtud nechtělo. Hlad 
nás ale nakonec přesvědčil, že je čas jít, no 
a kde jinde se zastavit na prvním pražském 
obědě než u McDonalda. Po  nacpání 
bříšek známými dobrotami jsme se opět 
vydali do srdce Prahy, a to přímo k Vltavě, 
kde nás čekala plavba parníkem. Ta nám 
umožnila nádhernou vyhlídku na Pražský 

I letos v rozjezdu školního roku vyjeli žáci 
4. a 5. ročníku na vlastivědnou exkurzi 
do hlavního města Prahy. S natěšením 
se vypravili v pondělí 3. 10. 2022 
v  doprovodu pana ředitele Kamila Ježíka 
a paní učitelky Evy Hrubé na pětidenní 
poznávací maraton směr hlavní město. 
Cesta autobusem a vlakem byla velice 
dlouhá, ale my jsme si jí všichni užívali se 
smíchem a dobrou náladou vstříc zážitkům, 
historii, památkám a kupou zábavy.

Po příjezdu do Prahy jsme se ubytovali 
v Klubu Klamovka, který patří pod záštitu 
Domu dětí a mládeže hlavního města 
Prahy. Ubytování je pro nás už známé, 
a  tak jsme byli skoro jak doma, nicméně 
dlouho jsme se nezdrželi, protože nás lákaly 
první krůčky po památkách, takže hurá na 
Pražský hrad a jeho okolí. Před výšlapem 
k hlavní dominantě Prahy jsme se zastavili 
na Malé Straně, kde jsme shlédli Chrám 

hrad, Petřín, Karlův most, Kampu a jiné 
krásy Prahy. I když jsme se po tomto 
zážitku vraceli zpět na Klamovku, zábavy 
ještě nebyl konec. Večer jsme totiž slavili 
narozeniny Kubíka Kovandy a Milana 
Vlčka. Oslava se samozřejmě neobešla 
bez dortů svíček, dětského šampusu, 
narozeninových kloboučků, frkaček, zpěvu 
ani narozeninového blbnutí. 

 Středeční program nás zavedl opět do 
historie. Vlakem jsme se vydali za hranici 
Prahy na Státní hrad Karlštejn. Počasí vše 
kolem nás zahalilo do mlhy, a tak pohled na 
sídlo Karla IV. tyčící se z mlžného oparu byl 
daleko majestátnější než obvykle. Návštěva 
hradu se zajímavou prohlídkou se nám 
líbila, ale po menším rozchodu a obědu 
pod Karlštejnem, jsme se vrátili zpět do 
Prahy. Z hlavního vlakového nádraží nás 
kroky vedly přímo na Václavské náměstí. 
Pod sochou svatého Václava jsme si 
pověděli kousek historie, kterou toto místo 
nese a obhlédli jsme i další dominantu 
Václavského náměstí, Národní muzeum. Po 
menším rozchodu nás jsme se opět vrátili 
na Klamovku.

Ve čtvrtek ráno jsme se vydali do Zoologické 
zahrady hlavního města Prahy, kam se naši 
čtvrťáci a páťáci moc těšili. Postupně si 
užívali pohled na všechna zvířata obývající 
tuto krásnou zoo, někteří se svezli i na 
lanovce. Zážitků bylo plno, ale další 
čekaly. Protože jsme měli poslední pozdní 
odpoledne v Praze před sebou, museli jsme 
se zastavit ještě na Petřínské rozhledně. 
Lanovkou jsme vyjeli na Petřín a vydali 
se k ní. Už byla tma, ale krásně osvícená 
Petřínská věž nám nabídla neuvěřitelný 
výhled na noční Prahu. 

Pátek ráno začal balením a uklízením. 
Uvědomili jsme si, že naše exkurze už končí, 
a že to zase strašně rychle uteklo. Poslední, 
co nás v Praze ještě čeká je loučení. Při cestě 
na vlak jsme se zastavili ještě na posledním 
obědě, nakoupili poslední suvenýry, 
zamávali naší krásné metropoli a vydali 
jsme se na cestu domů. Po pětihodinovém 
cestování jsme se konečně objevili v 
Uhřicích. Vítal nás zástup rodičů a my jsme 
byli rádi, že je zase po pěti dnech vidíme. 

Díky krásnému počasí a skvěle 
naplánovanému programu se nám opět tato 
exkurze vydařila. Už teď se těšíme na příští 
rok, až se do Prahy opět vrátíme.  

  
Eva Hrubá

VLASTIVĚDNÁ EXKURZE PRAHA
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Tématem letošního projektu bylo „Můj 
literární příběh čeká na Tvé přečtení“.  
Rozhodli jsme se, že literární příběh zobrazíme 
jako Strom příběhů, které na sebe navazují a 
jsou propleteny jako větve stromu, přičemž 
všechny příběhy mají společné kořeny. 
Vodovými barvami žáci vytvořili barevná 
pozadí záložek a následně na ně rozfoukávali 
tuš do tvaru stromu. Zábavnou částí byla také 
výroba bavlněných přívěsků, které jsme na 
záložky zavěsili. Záložky tvořili žáci v rámci 
výtvarné výchovy a odpolední družiny. 

Kromě záložek jsme na Slovensko zaslali také 
propagační materiály o své škole a vesnici a 

V říjnu se naše škola, stejně jako minulý 
rok, zúčastnila česko-slovenského projektu 
„Záložka do knihy spojuje školy“, který 
vyhlásila knihovna Jiřího Mahena v 
Brně a Slovenská pedagogická knižnica v 
Bratislave. Již 13. ročník tohoto projektu 
má za cíl navázat kontakty mezi českými 
a slovenskými školami a podpořit čtení 
prostřednictvím výměny záložek do 
knihy, které mohli žáci vyrobit libovolnou 
technikou. Naší partnerskou školou se 
stala malotřídní Základní škola Odorín, 
na východě Slovenska v okrese Spišská 
Nová Ves, která má přibližně stejný počet 
žáků jako naše škola. 

drobné dárečky pro naše kamarády. K nám 
dorazily záložky taktéž s milým překvapením.

Jsme velmi rádi, že jsme se mohli do projektu 
zapojit, protože jsme získali nejen krásné 
záložky, se kterými je radost číst, ale i nové 
přátele.

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

  
Mgr. Sabina Pinterová

učitelka ZŠ

MEZINÁRODNÍ PROJEKT – ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY



22

mohou děti navštěvovat náboženství.

V rámci podzimního tvoření školní družina 
vyhlásila soutěž o nejhezčí vyřezávanou 
dýni. Do soutěže se zapojilo celkem 23 
žáků. Jejich krásné dýně zdobily prostranství 
před naší školou. Všechny potěšila sladká 
odměna a pamětní list.

Listopad ve školní družině se nesl ve 
znamení nadcházejících hodů a svatého 
Martina. Žáci se seznámili s lidovou 
tradicí, vyrobili růže na ozdobení keřů před 
základní školou. Svatý Martin, kterého žáci 
společně vymalovali, nám poté zdobil vchod 
do základní školy. Žáci, kteří navštěvují 
folklorní soubor Uhřičánek, nám zatančili, 
zazpívali a víkendovému hodování už nic 
nebránilo.

Věříme, že aktivity školní družiny přispívají 
ke smysluplnému trávení volného času 
našich žáků.

  
Zdeňka Prášilová

 Vychovatelka školní družiny

Vážení čtenáři,
ráda bych Vás seznámila s činností 
a chodem školní družiny při základní škole 
v Uhřicích. Od školního roku 2022/2023 
jsou v základní škole v provozu dvě oddělení 
školní družiny. První oddělení navštěvuje 
21 žáků 1. a 2. ročníku a druhé oddělení 
navštěvuje 20 žáků 3. až 5. ročníku.

Vychovatelky školní družiny jsou Zdeňka 
Prášilová a Aneta Mokrá.

Provoz školní družiny je denně:  
ranní družina 6:45 – 7:45                                                          
odpolední družina 12:00 – 15:30 

Žáci naší školy mohou navštěvovat zájmové 
kroužky, například kroužek keramiky, 
přírodovědný   kroužek, logické a deskové 
hry. Nově také mohou navštěvovat 
počítačový kroužek, kde se žáci 3. až 
5.  ročníku nenásilnou formou seznamují 
s výpočetní technikou, rozvíjejí své 
dovednosti v práci s textovými a grafickými 
programy a internetem. Dále ve spolupráci 
s Římskokatolickou farností Dambořice 

ZE ŽIVOTA ŠKOLNÍ DRUŽINY
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honitbě, tak i v honitbách z širšího okolí, 
velmi podprůměrný. Náš myslivecký spolek 
měl pro letošní rok naplánovány dva hony. 
První hon se konal 26. listopadu a byli na 
něm uloveni tři kohouti bažanta obecného 
a jedna liška obecná. Králem honu se stal 
lovec lišky Zdeněk Záleský ml. Druhý 
hon, který byl zároveň honem hlavním, 

Závěr roku je pro myslivce nejen dobou 
společných lovů, ale i dobou, kdy se musíme 
jakožto správní hospodáři o zvěř v době 
potravního strádání postarat. Každoročně 
od podzimu až do začátku jara zavážíme 
zvěři do zásypů a krmelců obilniny, seno a 
kamennou sůl. Co se týká společných lovů, 
letošní rok byl na úlovky bohužel jak v naší 

V neděli 11. 12. 2022 jsme se sešli po delší 
odmlce způsobené covidem v kulturním 
domě v Uhřicích na vánočním koncertě, 
který si pro nás letos připravila Dechová 
hudba Dambořanka. V první části koncertu 
nám kapela zahrála polky a valčíky. Po 
krátké přestávce na občerstvení se koncert 
překlenul do druhé části, kde zazněly 
vánoční písně a koledy. Během koncertu 
jsme našim seniorům předali drobné 
balíčky, které věnovala obec. Děkujeme 
všem, kteří se koncertu zúčastnili a společně 
s námi se vánočně naladili.

  
Aleš Spálovský 

jsme pořádali 10. prosince a byli na něm 
uloveni opět tři kohouti bažanta obecného 
a dvě prasata divoká. Po hlavním honu se 
v přístavbě kulturního domu konala tzv. 
„poslední leč“ s tombolou, na které byl 
zároveň dekorován král honu, jímž se stal 
lovec většího z prasat pan Vítězslav Šmerda.

  
Petr Tihelka, ml. 

ZE ŽIVOTA MYSLIVECKÉHO SPOLKU DOLINA UHŘICE 

VÁNOČNÍ KONCERT
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SK UHŘICE NA ZÁVĚR ROKU 2022
Milí fanoušci uhřického 
fotbalu, výsledky našeho 
podzimního fotbalového 
zápolení jsou shrnuty ve 
zprávách trenérů jednotlivých 

kategorií. Snad jen zmíním, že všechna naše 
družstva odehrála plný počet utkání a nebylo 
tak třeba žádný mistrovský zápas přesouvat 
do jarní části aktuálního soutěžního ročníku. 
Po sportovní stránce máme tedy splněno. 
Tímto moc děkuji všem trenérům a hráčům, 
ale také rodičům dětí za celou podzimní část, 
která byla příkladná.

Já tedy přináším letošní poslední informace 
z prostředí našeho klubu. Jelikož jsme 
se činili zejména v první polovině roku, 
tak se v podzimní části v rámci naší 
činnosti neuskutečnilo nic významného či 
mimořádného. Na druhou polovinu roku 
jsme nic zásadního neplánovali, protože 
celý rok byl zejména po finanční stránce 
velmi náročný (bohužel i nás negativně 
poznamenaly ceny energií).

Hlavní provozní náklady sportovního areálu 
činily v tomto roce celkem cca 193 tis. Kč 
(rekultivace hřiště 62 tis. Kč; hnojivo a 

postřik 26 tis. Kč; elektřina 69 tis. Kč; plyn 
8 tis. Kč; vodné 28 tis. Kč). Jak uvádím, byl 
to náročný rok. Z tohoto důvodu jsou pro 
nás tak důležité mimosportovní aktivity, a 
proto jsme se např. v sobotu dne 17. 09. 2022 
podíleli na akci s názvem „Vaření polévek a 
dobroty našich babiček“, kde jsme zajišťovali 
občerstvení pro soutěžící i pro návštěvníky 
této akce. V pátek 28. října jsme pak provedli 
„sváteční“ sběr kovošrotu a spoluobčané 
se tak mohli v předhodovém čase zbavit 
přebytečného železného „haraburdí“. Tím 
jsme mimosportovní program podzimu 
ukončili.

Hřiště jsme v podzimním období ještě 
přihnojili a na konci listopadu jsme odvodnili 
(vyfoukli) celý závlahový systém a následně 
jsme celý sportovní areál zazimovali.

Prostřednictvím tohoto článku Vás chci 
také již nyní pozvat na náš jubilejní XXX. 
Ples květů, který pořádáme (po zrušení 
v přechozích 2 letech) 4. února 2023 za 
doprovodu DH Mistříňanka. Tímto jste tedy 
všichni srdečně zváni! Budeme se na Vás těšit 
a budeme moc rádi, pokud nás přijdete v 
hojném počtu podpořit.

Ještě než přejdu k závěrečné části, chtěl 
bych zde velmi poděkovat našemu správci 
Valentinu Valihrachovi, který se ke konci 
letošní sezony rozhodl svoji správcovskou 
činnost ukončit. Za všechny předchozí roky 
mu patří velký dík a obdiv s jakým nasazením, 
ochotou a spolehlivostí se o vše v celém areálu 
po celou dobu staral. Vím, že nebude vůbec 
snadné jeho pozici nahradit! 

Závěrem děkuji za podporu v tomto roce 
a přeji 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 blízkých a přátel.

Josef Mokrý 
předseda SK Uhřice
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DRUŽSTVO MUŽŮ A LEPŠÍ KONEC PODZIMU
Zdravím příznivce uhřické 
kopané. Čas utíká jako voda 
a my můžeme bilancovat 
podzimní část sezony 
2022/2023.

Po nevydařeném vstupu do soutěže a v 
dalších zápasech neustálých změnách v 
základní jedenáctce mužstva dospělých 
jsme nemohli očekávat moc příznivý vývoj 
ani co se týče postavení v tabulce I. B třídy.

Herní projev našeho mužstva nebyl zdaleka 
tak uvolněný jako v minulém ročníku, 
hlavně naše ofenziva dost pokulhávala. 
Jedním z důvodů byla určitě absence 
nemalého počtu hráčů v jednotlivých 
zápasech (zejména v první polovině 

podzimní části), ale také nepochybně 
pomalu stárnoucí kádr mužstva. Není v 
dnešní době snad těžšího úkolu, než provést 
omlazení mužstva. Můžeme Vás však ujistit, 
že je to pro nás v současné době největší 
priorita.

Ve druhé půli podzimní části se sestava již 
stabilizovala a přišly konečně i lepší výsledky. 
Zlomem byl domácí zápas se Strážnicí, 
který jsme ubojovali v poměru 2:1, a pak 
samozřejmě také otočený zápas z 0:2 na 5:2 
proti Moravské Nové Vsi, což nám pomohlo 
psychicky k poslednímu zápasu sezony na 
hřišti Ždánic, kde jsme, podle mého názoru, 
zaslouženě zvítězili 2:1. V polovině soutěže 
se tak nacházíme na 10. místě se ziskem 16 
bodů při skóre 19:23.

Vzhledem k tomu, v jakém jsme se nacházeli 
rozpoložení a náladě někdy po osmi 
odehraných kolech, můžu být nakonec s 
bodovým ziskem spokojený. 

V zimě nás však čeká hodně práce a odříkání, 
ale máme dost času na to, abychom se na 
jaře mohli představit v lepší formě. S tím je 
samozřejmě úzce spjata účast všech hráčů 
na tréninkových jednotkách, kdy hlavně v 
zimním období by k tomu měl mít každý 
dostatek času. Chce to holt někdy zatnout 
zuby a makat!

Tomáš Valihrach 
trenér mužů
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MLADŠÍ ŽÁCI SK UHŘICE (DAMBOŘICE B) V DOBRÉM SVĚTLE

Před začátkem nového 
soutěžního ročníku u nás, 
alespoň ze začátku, panovala 
obava, jak si kluci z ročníku 
2012, kterých máme v 

týmu 10, poradí s novou soutěží. I největší 
pesimisti v našem kolektivu musí po 
podzimu souhlasit, že hrát s i tak mladými 
kluky soutěž mladších žáků bylo správné 
rozhodnutí. Klukům určitě pomohly 
společné tréninky, kde se od starších hráčů 
mohli hodně přiučit. Samozřejmě jsme si i 
my museli vypomoci s kluky z A týmu, kdy 
za nás nejvíc utkání odehráli Mikuláš Mokrý, 
Jakub Škaroupka a Ondřej Tesařík, ale i 
někteří další hráči. Po odehraných 9 zápasech 
máme 5 výher a 4 porážky při skóre 26:29. 
Některá utkání byla herně sice méně dobrá, 

ale většina (a to i se silnými soupeři) byla na 
velice slušné úrovni a my jsme předváděli 
kombinační a útočný fotbal, který se musel 
divákům líbit. Za nás je velké pozitivum, 
že kluci si během pár utkání osvojili hru na 
větším hřišti, plnili si svoje úkoly, bojovali a 
makali celý zápas. Jak říkáme, pokud se něco 
nepovedlo výsledkově nebo herně, tak to 
vůbec nevadí, protože tito kluci, podle našeho 
názoru, udělali neskutečný pokrok a my jim 
za to tleskáme a smekáme klobouk.

Odměnou za naši práci a píli nám bude jarní 
část této sezony, protože pro jaro dochází 
ke změně hracího formátu. Prvních 5 týmů 
tabulky ze sk. A i sk. B vytvoří pro jarní část 
novou, výkonnostně silnější skupinu, která 
si to „rozdá“ mezi sebou o vítěze Okresního 

přeboru. A jelikož se naše družstvo umístilo 
na 5. místě tabulky sk. A, můžeme se pro jaro 
těšit sice na těžší, ale věříme, že zase o něco 
kvalitnější mistrovská utkání v podání našeho 
týmu.  

Vše výše uvedené by se samozřejmě neobešlo 
bez podpory rodičů, spoluhráčů a trenérů 
A týmu. Všem upřímně díky, jsme správná 
parta!

Tomáš Bělohoubek a Ondřej Dvorský  
trenéři mladších žáků
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STARŠÍ PŘÍPRAVKA A SYMPATICKÉ PODZIMNÍ VÝKONY
Ve druhé polovině podzimní 
části sezóny jsme se zaměřili 
na intenzivnější tréninky, do 
kterých jsme začali postupně 
zapojovat nové prvky. Jako 

hlavní cíl jsme si dali komunikaci mezi hráči 
a lepší vnímání trenérů. Koncem září jsme 
získali dvě posily z Dambořic, konkrétně 
Matyáše Krupicu a Kristýnu Geršlovou. 
První jmenovaný začal působení v našem 
klubu ve velkém stylu, když družstvu 
Lužice/Mikulčice vstřelil hattrick. V tomto 
domácím zápase jsme kvůli velké absenci 
využili kluky z mladších žáků. Při absenci 
Jáchyma Radikovského jsme do středu hřiště 
nasadili Jakuba Kovandu, který se ujal role 
na jedničku a svůj výkon vyšperkoval 4 góly. 
V obranné řadě podal bezchybný výkon 

Štěpán Dvorský, který se rovněž zapsal mezi 
střelce. Ve druhé polovině podzimu se k nám 
připojil také Ljoša (Oleksii Voitenko), který 
má již z minulé sezóny naší starší přípravky 
pár zápasů za sebou. Dále stojí za zmínku 
domácí zápas s Rohatcem, kterému jsme 
vrátili porážku z úvodního utkání sezóny po 
skvělém výkonu 13:4. Hlavně výkon našeho 
tvůrce hry Jáchyma Radikovského, který 
v tomto zápase vstřelil 9 gólů, byl více než 
skvělý! 

K poslednímu zápasu sezóny jsme zajížděli 
do Milotic, kde jsme po bojovném výkonu 
urvali bod za remízu. Zajímavostí tohoto 
zápasu, kterou bychom zde rádi zmínili, 
byla skutečnost, že poslední část utkání se 
dohrávala za umělého osvětlení. Kdo může 

říct, že za přípravku odehrál mistrovský zápas 
pod umělým osvětlením?! 

Podzimní část je tak zdárně za námi a již nyní 
se těšíme na zimní přípravu, která již brzy 
začne, abychom se do bojů v jarní části této 
sezóny co nejlépe připravili.

Na závěr děkujeme hráčům za přístup k 
fotbalu, rodičům za trpělivost a vstřícnost 
a nesmíme zapomenout na fanoušky za 
podporu při zápasech.

Petr Malý a Aleš Spálovský 
trenéři starší přípravky
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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA VELMI PŘÍJEMNĚ PŘEKVAPILA
Jak již bylo zmíněno v 
minulém čísle zpravodaje, 
zůstali nám v mladší přípravce 
převážně menší děti. V 
důsledku toho nebyly naše 

ambice pro podzimní zápasy příliš velké 
a hlavním cílem bylo udržet u dětí chuť 
do fotbalu i přes očekávané horší výsledky 
na hřišti. Holky a kluci se však s našimi 
předpoklady neztotožnili a velmi mile 
nás překvapili. Nejenom že byli ostatním 
týmům rovnocennými soupeři, ale dokázali i 
vybojovat vítězství proti takovým fotbalovým 
týmům jako jsou Strážnice, Petrov, Šardice a 
Dambořice.

I přes tyto dobré výsledky zůstává naší hlavní 
filozofií pro jarní část zapojit do tréninku a 

zápasu všechny malé fotbalisty, bez ohledu 
na jejich výkonost. Především chceme, aby je 
fotbal bavil a měli snahu se zlepšovat a zůstali 
u fotbalu co možná nejdéle.

V nejbližší době zahájíme zimní přípravu v 
tělocvičně v Žarošicích, kde budeme trénovat 
1x týdně. V rámci této přípravy bychom 
rádi absolvovali i několik turnajů. Pokud by 
některé z Vašich dětí chtělo fotbal vyzkoušet, 
rádi jej na některém z tréninků uvítáme.

Aktuálně mohou nastupovat za mladší 
přípravku děti z ročníku 2014 a mladší 
(pozn.: za starší přípravku pak ročníky 2012 
a 2013 a za mladší žáky ročníky 2010 a 2011; 
u děvčat platí výjimka, ta mohou být vždy o 
rok starší).

A na závěr trochu hráčské statistiky… 
zápasy jsme odehráli s těmito hráči: Brablc 
Matyáš – 12 z/B, Křena David – 12 z/19 g, 
Valihrachová Viktorie – 12 z/16 g, Brablc 
Filip – 12 z/10 g, Radikovský Jáchym – 2 
z/10 g, Trčková Veronika – 9 z/8 g, Vlček 
Samuel – 10 z/4 g, Uher Mikuláš – 12 z/3 g, 
Foltýnová Tereza – 12 z/1 g, Štěrba Václav – 1 
z/1 g, Uhrová Jolana – 9 z, Mokrý Jan – 8 z, 
Kořínek Ondřej – 8 z, Valihrach Matěj – 6 z, 
Mikulica Eduard – 1 z, Foltýn Jakub – 1 z/B, 
Malý Jan – 1 z, Daňhel Ondřej – 1 z (pozn.: z 
= zápas; g = gól; B = brankář).

Martin Brablc a Jan Mokrý 
trenéři mladší přípravky
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MUŽI, I. B TŘÍDA – SKUPINA C

Rk Tým Z + 0 - Skóre Body
1. SPORTOVNÍ KLUB KOZOJÍDKY 13 11 1 1 50:12 34

2. FK ŠARDICE 13 8 4 1 29:8 28

3. TJ VELKÉ BÍLOVICE 13 8 2 3 30:24 26

4. FC KYJOV 1919 13 7 3 3 46:24 24

5. TJ SOKOL TVRDONICE 13 7 3 3 38:31 24

6. SK SPARTAK SVATOBOŘICE – MISTŘÍN 13 6 2 5 33:33 20

7. TJ SOKOL VELKÉ NĚMČICE 13 6 2 5 23:34 20

8. TJ KOVO ŽDÁNICE 13 5 2 6 24:18 17

9. FK BANÍK RATÍŠKOVICE B 13 5 2 6 20:23 17

10. SPORTOVNÍ KLUB UHŘICE 13 4 4 5 19:23 16

11. TJ KORDÁRNA VELKÁ NAD VELIČKOU 13 3 2 8 20:40 11

12. TJ JISKRA STRÁŽNICE 13 2 4 7 28:37 10

13. TJ STARÝ PODDVOROV 13 2 0 11 17:53 6

14. FK MORAVSKÁ NOVÁ VES 13 1 1 11 19:36 4

MLADŠÍ ŽÁCI, OP – SKUPINA A

Rk Tým Z + 0 - Skóre Body
1. TJ KOVO ŽDÁNICE 9 9 0 0 61:4 27

2. FK BANÍK DUBŇANY / FK MUTĚNICE 9 7 1 1 44:18 22

3. FK BANÍK RATÍŠKOVICE B 9 6 0 3 50:12 18

4. FK HOVORANY / SK ČEJČ 9 5 0 4 34:25 15

5. SK UHŘICE (DAMBOŘICE B) 9 5 0 4 26:29 15

6. FK HODONÍN C 9 4 1 4 26:19 13

7. SK DOLNÍ BOJANOVICE 9 3 1 5 27:37 10

8. SK VACENOVICE 9 2 0 7 16:33 6

9. TJ MORAVIA NÁSEDLOVICE / SK ŽAROŠICE 9 1 2 6 12:49 5

10. 1. FC ČEJKOVICE / FK ŠARDICE 9 0 1 8 8:78 1

STARŠÍ PŘÍPRAVKA, OS – SKUPINA ZÁKLAD

Rk Tým Z + 0 - Skóre Body
1. TJ FK SOKOL LOVČICE 10 8 0 2 88:44 24

2. TJ BANÍK LUŽICE / TJ MIKULČICE 11 8 0 3 88:62 24

3. FK MILOTICE 10 6 2 2 92:64 20

4. SK KOSTELEC 10 5 1 4 59:65 16

5. TJ SOKOL TĚMICE 11 4 1 6 82:77 13

6. 1. FC ČEJKOVICE / FK ŠARDICE 11 3 1 7 51:92 10

7. TJ SLAVOJ ROHATEC 10 3 0 7 56:94 9

8. SPORTOVNÍ KLUB UHŘICE 11 2 1 8 66:84 7

PRŮBĚŽNÉ TABULKY ROČNÍKU 2022/2023
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MUŽI, I. B TŘÍDA – SKUPINA C

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA, OS – SKUPINA ZÁKLAD

Rk Tým Z + 0 - Skóre Body
1. TJ SOKOL TĚMICE 13 11 0 2 153:66 33

2. 1. FC ČEJKOVICE / FK ŠARDICE 13 11 0 2 113:72 33

3. TJ SOKOL KNĚŽDUB 12 10 0 2 128:65 30

4. TJ SLOVAN BZENEC / FC VRACOV 13 8 0 5 114:91 24

5. SPORTOVNÍ KLUB VACENOVICE 13 8 0 5 116:87 24

6. TJ BANÍK LUŽICE / TJ MIKULČICE 13 6 1 6 111:113 19

7. TJ SOKOL DAMBOŘICE 13 5 0 8 128:148 15

8. FK MUŤENICE 12 5 0 7 89:120 15

9. TJ JISKRA STRÁŽNICE / SK SUDOMĚŘICE 12 4 2 6 90:79 14

10. FK BLATNICE POD SV. ANTONÍNKEM 13 4 1 8 136:152 13

11. SK PODLUŽAN PRUŠÁNKY 13 4 1 8 89:138 13

12. SPORTOVNÍ KLUB UHŘICE 13 4 1 8 72:106 13

13. TJ SOKOL PETROV 12 4 0 8 91:95 12

14. TJ SLAVOJ ROHATEC 13 2 0 11 85:183 6

PF 2023

Výbor SDH Uhřice

Sbor dobrovolných hasičů v Uhřicích přeje všem 

svým spoluobčanům a čtenářům zpravodaje 

klidné prožití vánočních svátků a do nového 

roku pevné zdraví a rodinnou pohodu. 

Žehnaní vín - 30.12. 2022 od 15:00
Hraje: CM Mládí z Čejče
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MALÉ VĚCI KOLEM NÁS
V sobotu 3. září se členové Včelařského 
kroužku mládeže ZO Žarošice vypravili do 
Kyjova, kde se konal v areálu firmy Vetropack 
Moravia Glass „den otevřených dveří“.

A proč jsme s včelařskou mládeží zavítali 
zrovna tam? Byli jsme vedením společnosti 
srdečně pozváni, abychom prezentovali činnost 
našeho kroužku. Díky našemu šikovnému 
panu vedoucímu se nám už 2x podařilo uspět 
v projektu společnosti – „Malé věci“. Jedná 
se o projekt na zlepšení současného stavu, 
zvelebení nebo zviditelnění nominovaných 
„Malých věcí“ nebo na podporu zajímavých, 
netradičních aktivit a činností spolků, 
organizací i jednotlivců v regionu. Na základě 
toho jsme si zakoupili třeba právě velmi 
oblíbený skleněný úl, kde může i široká 
veřejnost bez bázně ze žihadla sledovat včeličky 
při jejich pilné práci. Na návštěvníky skláren 
jsme se řádně „vyzbrojili“ – připraven byl 
obrázkový včelařský kvíz, kde bylo úkolem 
správně seřadit vývojové fáze včely. Pro někoho 
snadný úkol, ale vězte, že někdo se i maličko 
zapotil. Po splnění následovala drobná odměna 
s logem naší organizace, a také sladká tečka v 
podobě ochutnávky medu a perníčků. Ty jsme 
tentokrát napekli bezlepkové, to abychom 
si příchozí zcela „nezalepili“ pouze u našeho 
stánku. Dále byla přichystána fotografická 
dokumentace týkající se stavby pergoly ve dvoře 
včelařského domu v sousedních Násedlovicích, 
která byla také z části financována již zmíněným 
projektem Malých věcí. Všechny dotazy, ať už 
včelařské či stavitelské, byly řádně zodpovězeny 
a hosté se s námi loučili s nejedním příslibem: 
„Tak k vám se určitě někdy přijedeme podívat.“

A z jakého důvodu Vám to celé vlastně 
vyprávím? Nejenže to byla krásná slunná 
sobota strávená ve společnosti milých lidí, ale 
také proto, že v nadcházejícím čase vánočním, 
je o to více nasnadě si uvědomit, že právě ty 
malé věci dělají ty VELKÉ.

Na závěr bych Vám ráda za celý včelařský 
kroužek, ale také za celý spolek včelařů, popřála 
nejen sladké a voňavé Vánoce, ale hlavně 
nespočet malých (velkých) věcí v nadcházejícím 
roce 2023.

Zdeňka Teclová


