
Dne 13. února uspořádala škola jsme sál a připravili občerstvení. 
nejen pro děti karneval. Celý kulturní Obec se podílela nákladech spoje-
dům se proměnil v rozkvetlou louku ných s pronájmem kulturního domu, 
plnou kytiček, broučků a jiných energiemi a kulturním programem. 
tvorů. O zábavu se starali „broučci“ 
z agentury Netratrdlo, kteří měli pro Účast byla v letošním roce vysoká. 
děti připravenu spoustu her, soutěží Reje v maskách se zúčastnilo 88 
a hezké muziky. Ze zaměstnankyň dětí, ale i dospělých a celková účast 
školy se toto odpoledne také stali byla asi 220 lidí.
berušky a mravenci. Celé odpoledne 
si děti i dospělí užívali. Tančili, sou- Všem kteří nám pomáhali při přípra-
těžili, jedli, pili... a zářili úsměvem. vě karnevalu mnohokrát děkujeme.

Pro všechny děti škola připravila Mgr. Marcela 
bohatou tombolu (celkem přes 230 
cen), za kterou patří velký dík 
sponzorům a rodičům. Vyzdobili 

Procházková

Je tady jaro a pro nás to znamená, že A k jakým změnám v kádru dospě- Bohužel se nám tento úkol zatím tresty a že do utkání nezasáhnou 
opět zasáhneme do boje o body OP lých došlo? nedaří naplňovat, i když děláme pracovní či jiné povinnosti hráčů. Ale 
Hodonín ve fotbalovém ročníku maximum pro to, abychom kádr pro to už je i na hráčích samotných, jak 
2010/2011. Klademe si teď všichni Do přípravy jsme vstoupili s 15 hráči jarní část ještě alespoň 1 hráčem moc jim bude v dané situaci záležet 
otázku, jak budeme úspěšní? Na to – z toho 2 brankáři. Z pracovních doplnili a vyhnuli se tak nedostatku na kolektivu a co jsou pro něj 
si však musíme ještě chvíli počkat, důvodů budeme postrádat Petra hráčů v průběhu sezony. Největší schopni obětovat!
poněvadž to se ukáže až v průběhu Medunu ml., naopak po zranění se zodpovědnost tak bude opět na 
jarní části. V té budeme moci vrací Zdeněk Valihrach a na hosto- domácích hráčích, na kterých jsme Věříme, že umístění v konečné 
zhodnotit kvalitu zimní přípravy a tím vání z SK Žarošice přišel záložník vždy stavěli, stavíme a hodláme tabulce bude pro nás, ale i pro Vás, 
i jednotlivé hráče, jak poctivě k ní Pavel Strmiska. stavět i v budoucnu. Základ muž- příznivce uhřické kopané, uspoko-
přistoupili. Samozřejmě ne pokaždé stva musí tvořit naši hráči, to je naše jivé a že se mužstvo bude snažit 
jde o krásu fotbalu, ale vždy je třeba Mužstvo trénovalo 3x týdně a od vize a směr, kterým se hodláme předvádět hru, která Vás bude
vidět bojovnost a nasazení hráčů, poloviny února se sobotní trénink ubírat i do budoucna, a to bez i nadále přivádět na naše utkání
jinak celá hra postrádá smysl a fa- změnil na přípravná utkání, která ohledu na soutěž, kterou budeme a která Vás bude také těšit a bavit.
noušek odchází zklamán a roz- byla sehrána na umělé trávě hrát, protože fotbal na této úrovni by 
hořčen. v Dambořicích. Na počátku přípravy měl být dělán především pro vlastní autor: Petr Meduna – předseda SK

se zranil kapitán Tomáš Valihrach, hráče. Musíme pouze doufat, že se Josef Mokrý – jednatel SK
Po delší době jsme v zimní pře- který se do tréninku zapojil až nám vyhnou zranění a disciplinární 
stávce nemuseli řešit boj o záchranu v polovině března. A aby toho nebylo 
v okresním přeboru. Přesto nechce- málo, tak v prvním přátelském 
me tuto situaci podceňovat a věří- utkání si poranil koleno Jan Ivičič 
me, že ani během jara tato situace (hostování Zemas Hovorany). Honza 
nenastane. sice již absolvoval artroskopický 

zákrok, nicméně z dosavadního 
Do zimní přípravy, která začala léčení vyplývá, že jarní zápasy 
8. ledna, jsme vstoupili s novým zřejmě nestihne. Doufáme, že tím 
trenérem p. Zdeňkem Marčíkem, jsme si smůlu vybrali minimálně na 
který jistě bude se svými bohatými celé jaro!!!
zkušenostmi z trénování ve vyšších 
soutěžích, citelným přínosem pro V průběhu přípravy požádal nový 
naše mužstvo. trenér vedení SK o doplnění kádru. 

Dětský karneval proměnil kulturní dům
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Vážení občané, územního plánu novou lokalitu urče- dvanácté musí začít s nápravou, to ných vzdáleností. Věc je ve fázi 
nou k zástavbě, musíme omezit znamená šetřit na těch „pravých návrhu projektu pro územní řízení. 

uběhlo první čtvrtletí roku a je na a ubrat ze stávajících ploch urče- místech“ – malých obcích, kde na to Tomuto návrhu trasy kanalizace 
nás, abychom Vás seznámili s čin- ných k tomuto účelu. Tím se doplatí výstavba. Těžko si u nás nahrává i orientace dotčených 
ností v obci, jak zrovna probíhající, schválení územního plánu vrátí někdo představí průmyslovou zónu domů, kde každý z nich má domovní 
tak plánovanou. o krok zpět. Důvodem tohoto kroku nebo fotovoltaiku po jejich rázném kanalizaci směřovanou k vodoteči. 

Krajského úřadu byl obrovský omezení. Ale co naplat, zákon je Dále se vše bude odvíjet od vzá-
Z probíhající činnosti stojí určitě za nárůst jak průmyslových zón tak zákon. Vrátím se ale k obci. Další jemné domluvy s vlastníky a nájem-
zmínku změna územního plánu, kde ploch pro fotovoltaické elektrárny akcí s níž bych Vás chtěl seznámit je níky dotčených pozemků. Předběž-
se musíme vyrovnat s požadavky v příměstských částech na zeměděl- odkanalizování části Chaloupek, ně s nimi bylo jednáno a dá se 
Krajského úřadu z důvodu ochrany ské půdě, kde nikoho nezajímala tam se naskytuje varianta táhnout konstatovat, že převážně jsou pro 
zemědělské půdy, což je dáno i záko- bonita půdy, rozsah a účel stavby. páteřní potrubí pod úrovní hladiny 
nem. Pokud budeme chtít zanést do Takže zkráceně se teď pět minut po potoka za dodržení daných ochran-
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SK Uhřice v jarní části OP Hodonín s novým trenérem

Výsledky přípravných utkání:

SK UHŘICE – TJ VÁŽANY NAD LITAVOU 1:1 (0:0)
branka: Trčka Miroslav

SK UHŘICE – SOKOL TVAROŽNÁ 1:1 (1:0)
branka: Pěnčík Richard (p.)

SK UHŘICE – FC CVM MOKRÁ-HORÁKOV 5:0 (2:0)
branky: Zeman Tomáš, Maleňák Zdeněk, Strmiska Pavel, Valihrach 
Tomáš, Hořava Tomáš

SK UHŘICE – MORAVIA NÁSEDLOVICE 2:1 (1:0)
branky: Zeman Tomáš (p.), Maleňák Zdeněk 

Žákovské družstvo stejně jako podzim. loňské obnově žákovského družstva Závěrem bychom rádi poděkovali 
mužstvo dospělých zahájí 3. dubna v Archlebově nebude dále tato situa- všem rodičům našich mladých 
jarní část sezony 2010/2011 Musíme si však uvědomit, že ce zřejmě příliš reálná. Proto jsme hráčů, kteří nám v této činnosti 
v okresní soutěži Hodonín. situace u našich žáků není nijak rádi za každého kluka či holku, kteří pomáhají (zejména při dopravě 

růžová. Tak jako všechny oddíly i nás nelení a jdou si na místní hřiště našich žáků na utkání) a našim 
Pod vedením trenérů Františka Pěn- trápí nedostatek hráčů a „slabé“ v „Lednici“ trochu zasportovat. Jen klukům a holkám přejeme nejenom 
číka a Jana Buršíka se naši kluci ročníky dětí způsobují neustále se tak dále! hodně vstřelených gólů a vítězství, 
připravují na mistrovské zápasy zvětšující problémy při sestavování ale především radost ze hry a lásku 
každou sobotu ve sportovní hale mládežnických družstev a tím i pro- Pro budoucí období budeme muset k fotbalu na dlouhé roky!
v Žarošicích. Kádr žáků pravdě- hlubující se krizi při doplňování společně s okolními oddíly a také s 
podobně nedozná pro jarní část mužstva dospělých. Okresním fotbalovým svazem v Ho- autor: Josef Mokrý
sezony výraznějších změn a o koneč- doníně hledat nějaké společné řeše- jednatel SK
né umístění v tabulce se poperou Již delší dobu se snažíme náš oddíl ní (např. soutěž s menším počtem 
hoši, kteří hájili barvy SK UHŘICE i na doplňovat žáky z Archlebova, ale po hráčů na zmenšeném hřišti apod.).

Žáci SK Uhřice v jarní části beze změn

SK UHŘICE, jako jeden z předních Celým večerem nás tentokrát dopro- plesového večera obstarala krojova- lou přízeň v předešlých 20ti letech 
pořadatelů společenských a kultur- vázela dechová hudba STRAŇANKA ná mládež všech věkových kategorií poděkovat všem sponzorům, ná-
ních akcí, uspořádal dne 5. února ze Strání a zejména její zásluhou s taneční ukázkou „Moravské bese- vštěvníkům a kapelám. Věříme, že 
letošního roku tradiční PLES KVĚTŮ. někteří z nás protančili „skoro“ dvoje dy“. Následně se většina z nás, tak nás, bude-li to jen trochu možné, 
V letošním roce jsme oslavili krásné střevíce. jako každý rok, posilnila nějakou podpoříte min. dalších 20 let!
20. výročí, takže opravdu můžeme dobrou specialitou z naší kuchyně
směle říci, že se tento ples stal již Letošního plesu se zúčastnilo cca a mohl vypuknout hlavní bod večera A již nyní Vás všechny srdečně 
skutečnou tradicí v naší obci. Je 270 osob, což je na naše poměry – losování „bohaté“ tomboly. První zveme na XXI. Ples květů, který se 
třeba poznamenat, že pro SK Uhřice docela pěkná návštěva. Kromě míst- cena (plazmový TV Samsung) tento- bude konat dne 11. 02. 2012 za 
je ples předním a významným ních občanů se také hojně zúčastnili kráte počkala na „domorodce“ účasti DH Túfaranka.
strůjcem příjmů do rozpočtu a umož- lidé z okolních obcí (Žarošice, a z výhry se tak mohla radovat 
ňuje tak průběžný chod a pokračo- Archlebov, Dambořice, Silničná, slečna Zdeňka Bělohoubková. autor: Josef Mokrý
vání zejména sportovní, ale i kulturní Kobeřice) a mohla tak proběhnout – jednatel SK
a společenské činnosti. veselá a přátelská zábava. Úvod Závěrem bychom chtěli za uplynu-

Jubilejní XX. Ples květů

...pokračování na str. 2



Dlouhá doba jeho vládnutí nebyla Památné kameny, jimiž se zabývá- Šumberk (323 m n.m.) asi 50 m od ších nechtěl ani slyšet.
jediným důvodem ke stavbě me, byly postaveny v roce 1898 jako zpevněné cesty nalevo od lesní 
památných kamenů. Lichten- připomínka výročí 40-letého pano- školky nad Uhřicemi. Ačkoli kníže Jan II. z Lichtenštejna byl nejdéle 
štejnové byli zpravidla dobrými vání knížete Jana II. z Lichtenštejna. mohl oslavit ještě další dvě deseti- vládnoucím monarchou v dějinách 
hospodáři, ale o Janovi II. se vyslovil Vybudoval je někdejší lesní personál letí, žádný další záznam na kameni Evropy, předčil i „nesmrtelného“ 
jednou ředitel jeho četných statků, v lesních revírech na všech lichten- není. V listopadu roku 1918, krátce císaře Františka Josefa I. Zemřel za 
že knížete nemine bankrot. Byl totiž štejnských panstvích. Tyto kameny po vzniku Československé republi- třeskuté zimy 11. února roku 1929
neobyčejně vstřícný k prosbám byly dárkem knížeti od jeho ky, nepřipadalo v úvahu slavit výročí v nedožitých 89 letech ve svém sídle 
o příspěvky k rozmanitým a nejen úředníků. Památníky měly podobu vlády knížete, který tou dobou žil ve Valticích.
dobročinným účelům. Měl však kamenných desek s českým, ně- v rakouských Valticích. V roce 1928 
z čeho rozdávat, zdědil nejroz- meckým nebo latinským nápisem. už přišel kníže díky pozemkové Z. Knesl
sáhlejší statky v Českém království. Tyto desky byly původně zazděny do reformě o většinu majetku a o Če-
Pověst dobrosrdečného muže si jakýchsi „mohyl“ postavených z ne-
však získal až po dlouhé době svého opracovaných kamenů. Okolo 
vládnutí, často totiž záleželo na vůli památníků byly vysazovány jubilejní 
knížecího zástupce a ten nemusel dubové háje.
být zdaleka tak vstřícný. Češi navíc 
vnímali knížete zprvu s apatií jako Pomníček z r. 1898 s latinským nápi-
Němce. To, že byly kameny odhalo- sem „Princ Joan Quercetum ad 40. 
vány v lesích, také není náhodou. ann. Regim. Jubil. 12. Nov. 1898“. 
Kníže Jan II., jak to bylo u Lichten- Při 50. jubileu vlády knížete v roce 
štejnů zvykem, si velice zakládal na 1908 byl na kámen v lese vytesán 
lesnictví a chovu zvěře. Sám vystu- další nápis: „L jähr. Reg. Jubil. 
doval Vysokou školu zemědělskou MCMVIII“. Tedy v překladu asi „50 
ve Vídni a důsledky jeho správy jsou let vlády jubileum 1908.“
v našich lesích dosud patrné. Za 
Jana II. už neupravené hvozdy Oba kameny jsou nově umístěny
náležely minulosti, divoká příroda v betonovém základu na okraji lesní 
byla srovnána do různosměrných mýtiny v místě, kterému se říká „U 
linií, lesy byly promyšleně rozděleny Princa“. V betonovém soklu je 
na sekce a každou sekci označoval zachyceno datum opravy 1.9.1998. 
žulový sloupek s příslušným číslem. Památník se nachází asi 1 km 
Pečlivě se vyměřovaly a zřizovaly severně od Dambořic, přibližně
lesní cesty. 300 m severozápadně od kóty 

akci se čeká na nezbytná vyjádření Svoboda a syn. Z  připravovaných možnosti.
pro kolaudaci. Určitě stojí za to říct, akcí je to příprava na inženýrské sítě 
že čekáme na vyúčtování přidělené za bytovkami, odkanalizování a cel- Na závěr bych podotkl, že se najdou navrhnuté řešení a staví se k akci 
dotace ze státního fondu životního ková oprava KD. Příprava projektu určitě oprávněné připomínky ke pozitivně. Doufejme, že vynaložená 
prostředí a EU, ale finanční na rekonstrukci vozovky v Chaloup- stávajícím činnostem, tak i pláno-energie najde zúročení a nebudeme 
prostředky zatím vyplaceny nebyly, kách, náhrada malého bazénu na vaným. Najdou se problémy, které v této akci hledat jiné řešení.
takže nebudeme zatím uvádět koupališti a vybudování dětského se řeší, budou řešit, nebo na ně 
nepodložená čísla. Dále bych chtěl hřiště. Na všechny tyto akce bude poukazováno, aby se řešily a je Další akcí je „Plocha pro shromaž-
ve stručnosti zmínit další akce, což zkoušíme sehnat dotaci. I když jen na nás, jak se k nim postavíme.                       ďování a recyklaci stavební suti“. Ta 
byla pásová vpust před Kamen- přidělení dotace není nikdy jisté, je ze stavebního hlediska až na 
ským, realizovaná stavební firmou alespoň se pokusíme využít všechny Petr Tihelka – starosta obcenějaké drobnosti dokončena. V této 

Tak bylo nazváno téma našeho jedna spodnička). Zástěry byly velmi knoflíky a přiléhala těsně k tělu. se začal vytrácet a udržoval se již jen 
Děvčata chodila jen v kordulce, nedělního besedování, na kterém široké. Sešívaly se ze dvou pruhů jako oděv obřadní a sváteční.
která byla hedvábná, brokátová se všichni, koho toto téma zajímá plátna, které byly vepředu spojeny 
nebo soukenná, zdobená pestře mohli dozvědět něco málo o tom, zdobným stínkem a byly zřaseny do ***
stuhami, portami, hedvábím a knof-jaký oděv se nosil v Uhřicích vysokého límce. K nejoblíbenějším 
líčky. Byla podobně vyšita jako v dřívějších časech. patřily zástěry zdobené technikou Podobu slavnostního oděvu20. stol. 
mužská, pod krkem hluboce vykro-šité batiky a barvené v indigu. Na v Uhřicích známe z vyprávění
jená, vpředu dobře zapnutá, aby nohou se nosily červené punčochyProtože se letos chystáme repre- a z některých jeho dochovaných 
přiléhala. Pod kordulkou se nosily a střevíce s přezkami. Vdané ženy zentovat naši obec v krojích na součástí. Z tohoto období však již 
rukávce s vyšívaným nebo krajko-nosily velké bílé šátky (rozměry Slováckém roku v Kyjově, zajímala máme k dispozici fotografie, takže 
vým krézlem (který do koncekolem 140x140 cm) – tzv. šaty, nás hlavně podoba našeho slav- naše představa o podobě oděvu je  
19. stol. ležel volně na ramenou)které se uvazovaly na temeni a byly nostního oděvu vdané ženy. konkrétnější. Spolu s pí. Berkovou 
s naškrobenými krátkými rukávy. zdobeny vyšitými kyticovými kom- jsme se vydaly na návštěvy našich 
Ženy nosily zvláště ve svátek větší pozicemi. Kolem roku 1820 se i na Fotografie u Uhřic z 19. stol. jsem spoluobčanů a zjišťovaly jsme,
počet sukní sahající nad kotníky. hanáckém Slovácku prosadily turec-žádné nezískala, ani v knihách ani  z jakých materiálů se oděv dříve šil, 
Spodní sukně byly bílé plátěné, ké šátky, které pak nosily ženy všech na internetu nebyl dostatek infor- jak se barevně kombinoval a jaké 
vrchní dle roční doby vlněné, stavů. Hanácko-slovácký kroj se mací, tak jsem jela společně s paní byly jeho součásti. Paní Marie 
barevné z hedvábí a jiných drahých vyznačoval materiálovou a výzdob-Berkovou, Kramářovou a Pěnčíko- Pěnčíková nám zapůjčila tzv. 
látek. Sváteční fěrtůšek  byl nou harmonií a sjednoceností, vou do Klobouk u Brna na přednáš- „marinku“, ke které patřily rukávce
nejčastěji hedvábný, jednobarevný, jásavou, sytou barevností s prvky ku o historii hanácko-slováckého s krézlem položeným na ramenou. 
zřídka bílý, zdobený dírkovaným vojenských uniforem, tvořících ze kroje, kde jsme si udělaly představu Od paní Marie Filové máme zase 
vyšíváním. Okolo pasu se vinulaslavnostních oděvů svébytný a jedi-o tom, jak kroj 19. století pravdě- zapůjčené slavnostní šátky, fěrtůš-
o svátcích široká, hedvábná pentle. nečný celek typických regionálních podobně vypadal. ky a jupky a od paní Ludmily Kolaří-
Starší ženy mívaly sukně mdlých forem. Vyznačoval se pohodlností, kové slavnostní kacabajku, vrchní 
barev. K svátečnímu ženskému snadnou nositelností, funkčností sukně, kordulku, šátky vyšívané***
obleku v létě patřil vždy do ruky a vysokou estetickou hodnotou. v cípu, ale i lipský šátek a další 
plátěný bílý a vyšívaný nebo barevný Zrekonstruovaný kroj z tohoto obdo- zajímavé „kousky“. Teď už nám Uhřice jsou součástí  regionu 
hedvábný šátek. Ve svátek nosily bí je nyní předlohou těm, kterým se nezbývá nic jiného, než se pustit do Hanáckého Slovácka, který je 
svobodné i mladší vdané ženy na jeho podoba nejvíce zalíbila - je mož- práce a pokusit se vytvořit si přechodem mezi Slováckem, Hanou 
hlavě turecký šátek, uvázaný na né ho vidět v muzeu v Hustopečích slavnostní oděv vhodný pro vdané a jižním Brněnskem. Společně se 
rajdáč. Starší ženy většinou nevá-nebo v souboru Salajka v Dambo- ženy, aby se co nejvíce podobal Žarošicemi, Archlebovem, Ždánice-
zaly šátek do rožků, ale měly cípy řicích.  tomu, který se u nás oblékal ke mi, Damobořicemi, Násedlovicemi
viset ze zátylí přes ramena až na konci 19. století nebo na počátku a také Kloboukama u Brna patříme 
prsa. *** století 20.do okrsku severního. V kroji hanác-

koslováckém-severním můžeme 
Na počátku 20. stol. *** ženy nosily ***vysledovat příbuznost se soused-
sukně různě potištěné, barevné, ními regiony. V mezních obcích na 

Později ženy nosily rozmanité dole ve vodorovných pruzích zdobe-východě se střetávají prvky kroje Pokud by někdo z Vás měl podobné 
přilehlé „kacabajky“ a volné „jup-né. Sváteční ženský kroj se vyzna-kyjovského, jižní část je typická zajímavé dobové fotografie nebo 

čoval drahými pestrými látkamivlivem podlužáckého kroje a v ob- staré zachovalé součásti místního ky“, na svátek hodně vyparáděné. 
a bohatou výšivkou. V chladnějších cích severní části regionu se objevují slavnostního oděvu nebo kroje, Šátky se nosívaly dříve turecké, 
dnech oblékaly ženy „marinku“, příbuznosti s krojem brněnským oslovte mě nebo paní Berkovou a my později ke kacabajkám i k jupkám 
která byla stejně jako kordulka a hanáckým. Vás s radostí navštívíme a vyslech-se nosívaly rozmanité šátky uvá-

zané pod bradu ,  hedvábné, hluboce vystřižená, ale s dlouhým neme Vaše vzpomínky.
rukávem. Ve svátek se nosila *** otřásněné a vyšité v zadním cípu 

rozmanitými květy. Pro běžnou atlasová, hedvábná, sametová, Blanka Medunová
(čerpáno z knihy Ždánicko od Ženský kroj v 19. stol. často ze stejné látky jako sukně  měl štíhlou denní potřebu se lidový oděv nosil 

nebo tmavší. Zapínala se vpředu na Jakuba Vrbase a z knihy Žarošice)siluetu sukní (nosila se maximálně pouze do první světové války, po ní 
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Jak se oblékali naši stařečci a stařenky
ve svátek i ve všední den?

80. léta 19. století 20. léta 20. století 50. léta 20. století Současná podoba kroje

...pokračování ze str. 1

Památné kameny u lesní školky nad Uhřicemi



Na svátek sv. Štěpána 26.12.2010 účinnosti. Úroda hroznů tak byla 
se již popáté sešli v kulturním domě nižší až o 40-60 % než je obvyklé. 
místní vinaři a přátelé vína, aby 
posoudili mladá vína z ročníku Loňský rok byl pro vinaře velmi 
2010. Vínům též požehnal náš specifický, i když cukernatost 
p. farář Mgr. Jaroslav Horák. dosáhla nad 20 stupňů, vína byla 

hrubá v kyselinách a neharmonic-
Loňský rok vinicím nepřál. V lednu ká. Záleželo na každém vinaři, jak si
nastoupily tuhé mrazy, které poško- s tím dokázal poradit. 
dily část oček keřů révy vinné
a rychlý nástup jara a následné Na místní ochutnávku dodali vinaři 
ochlazení zanechaly na vinicích 105 vzorků vín. K příjemnému pose-
následky. Také v době květu nastalo zení zahrál pan Josef Pospíšil 
velmi chladné a deštivé počasí, z Dambořic. Akce se zúčastnilo asi 
které zkázu dokonalo. Na špatné sedmdesát platících návštěvníků, 
úrodě se podepsaly také velké což je nejmenší účast za dobu 
teplotní výkyvy v letních měsících. konání této akce, která se uskuteč-
I přes několikanásobnou chemic- nila za finančního přispění obce 
kou ochranu vinic se úrodu nepoda- Uhřice. Všem, kteří dodali vzorky vín 
řilo zachránit. Za normálních okol- a všem, kteří se podíleli na zajištění 
ností se postřik vinic provádí tak pět tohoto „žehnání“ děkuje Český 
až šestkrát, v loňském roce to bylo zahrádkářský svaz Uhřice.
až jedenáctkrát a to bez patřičné František Poláček

Zápis do první třídy proběhl 7. února šampaňské. školy z Hradce Králové a zahraje s dětmi oslaví zase ten jejich - Me-
2011. Zápisem děti tentokrát nám Africkou pohádku. Připravu- zinárodní den dětí. I když je naše 
provázel medvídek. Společně s ním Každé úterý mají děti i dospělí mož- jeme „Noc s Andersenem“ - děti školička malá, je v ní po celý den
děti malovaly, počítaly a zpívaly. Pro nost navštěvovat keramický krou- budou spát ve škole a budou pro ně a rok rušno.
šest dětí a jejich rodiče to bylo ra- žek, který vede Naďa Vodičková. připraveny různé aktivity spojené 
dostně strávené odpoledne. Všech s knihou a čtenářstvím. Samozřej-  Mgr. Marcela 
šest dětí bylo přijato. Tři děti k zápisu 4. března děti navštívily zábavný mě oslavíme s maminkami jejich 
vůbec nepřišly, protože se jejich park BONGO v Brně, kde mohly vy- svátek a rodiče pak naoplátku 
rodiče rozhodli pro plnění školní zkoušet různé atrakce, průlezky, 
docházky v jiné škole. Před zápisem skluzavky, lezeckou stěnu, trampo-
proběhl v základní škole „Den otev- línu a podobně.
řených dveří“. Kdokoliv z řad veřej-
nosti mohl přijít do školy a podívat se Mateřská škola nabídla dětem 
jak pracují děti, jaké metody výuky plavecký kurz v Hustopečích a od 
a pomůcky učitelky používají, jaké je 23. února odjíždí každou středu část 
školní prostředí a klima ve třídách. dětí (jejichž rodiče měli o kurz zájem) 

na plaveckou výuku. Všechny děti ze 
*** základní školy jezdí od 5. dubna 

každé úterý plavat do bazénu v Ho-
Co dalšího se dělo ve škole doníně.

v prvních měsících
letošního roku? A co nás ještě do konce

školního roku čeká?
Oslavovali jsme narozeniny každého 
človíčka, který navštěvuje naši Připravujeme vystoupení pro nej-
školu, ať už žáčka mateřské školy, mladší občánky. Všechny děti z ma-
základní školy nebo některého ze teřské i základní školy pojedou na 
zaměstnanců. Nikdy nechybí písnič- vystoupení souboru Ondráš. Na-
ka, přání, dáreček a samozřejmě opak za námi přijede Divadélko pro 

Procházková
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Děti provázel zápisem medvídek
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Mladá vína byla požehnána v kulturním domě

Jedenkrát za měsíc se mohou maminky a děti zúčastnit tvořivého kroužku: „Odpolední dílničky“, vedené paní Martinou Kuksovou. Nejprve si děti něco 
vytvoří, pak se proskočí v tělocvičně a nakonec dostanou sladkou odměnu. Dílničky jsou vždy od 17 do 18 hodin. Do konce školního roku budou ještě tři:
12. dubna setí travičky nebo obilí, 17. května malování na trička, 7. června zdobení rámečků těstovinami. Více informací najdou maminky a děti na 
nástěnce ve školce.

Rozpočet na letošní rok je ve výši 15 mil. Kč
P Ř Í J M Y   (v Kč) V Ý D A J E   (v Kč)

 daň z příjmů fyz. osob ze SVČ 55 000  podnikání v zemědělství 220 000
 daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 90 000  lesní hospodářství 10 000
 daň z příjmů právnických osob 1 000 000  silnice 250 000
 daň z příjmu právnických osob za obce 2 603 000  ostatní záležitosti pozemních komunikací 275 000
 daň z přidané hodnoty 2 100 000  pitná voda 55 000
 odvody za odnětí ze ZPF 100 000  kanalizace 2 110 000
 poplatek za odvoz TKO 195 000  základní školy 1 201 500
 poplatek ze psů 6 000  činnosti knihovnické 55 000
 poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000  ostatní záležitosti kultury 120 000
 správní poplatky 4 000  zachování a obnova kulturních památek 62 000
 daň z nemovitostí 1 000 000  rozhlas a televize 2 600
 neinvest.dotace, na škol,na st.správu 199 200  ostatní záležitosti kultury 320 000
 dotace z ÚP na VPP 44 000  ostatní záležitosti sdělovacích prostřeků 10 000
 dotace na školu EU 221 000  sportovní zařízení v majetku obce 1 280 000
 podnikání v zemědělství 35 000  ostatní tělovýchovná činnost 70 000
 odvádění a čištění odpadních vod - stočné 10 000  využití volného času dětí a mládeže 428 000
 věcná břemena 7 000  bytové hospodářství 260 000
 činnosti knihovnické 600  veřejné osvětlení 780 000
 nájem KD 50 000  výstavba a údržba místních sítí 72 000
 ostatní tělovýchovná činnost 500 000  pohřebnictví 230 000
 pronájem občerstvení - koupaliště 60 000  územní plánování 150 000
 bytové hospodářství 300 000  komunální služby a územní rozvoj 540 000
 prodej pozemků 66 000  sběr a svoz TKO 290 000
 příspěvek na inž. sítě - Žabák 50 000  sběr a svoz nebezpečných odpadů 25 000
 kulturní činnost - prodej publikací 35 000  sběr a svoz ostatních odpadů 140 000
 údržba místních sítí - nájem 30 000  prevence vzniku odpadů 355 000
 příspěvek na tříděný odpad 50 000  péče o vzhled obcí a veřej.zeleň 160 000
 dobývací prostory 9 000 000  péče a pomoc st. občanům 12 000
 požární ochrana - nájem hasičky 500  péče a pomoc rodinám 40 000
 činnost místní správy - kopírování, hlášení 6 000  požární ochrana 1 170 000
 obecné výdaje z fin. operací 10 000  zastupitelstva obcí 900 000
 zůstatek z roku 2009 105 700  vnitřní správa 873 000
 splátka úvěru -3 700 000  obecné výdaje z finančních operací 55 000

 pojištění 50 000
 příjmy celkem 15 235 000  ostatní finanční operace 2 650 000

 finanční vypořádání minulých let 3 900

 výdaje celkem 15 235 000



Masopust je svátkem hojnosti, láče vystřídaly tradiční brambory, Zkrátka po zábavě v noci před k masopustu natolik, že ten, kdo na 
radosti, dobrého jídla, pití a zábavy. hrách a čočka. Zkrátka legrace Popeleční středou zatroubil ponoc- masopust nenapeče koláče, se po 
Ač jeho tradice sahají až do konec a Velikonoce předaleko. ný a rychtář vyzval všechny rozjaře- celý rok nerozveselí.
pohanských předkřesťanských né účastníky masopustní zábavy
dob, dodnes k němu patří rozverné Ještě před koncem masopustu se k rozchodu. Druhý den, tedy na Po- ***
průvody masek. ovšem museli všichni pořádně peleční středu, se naposled směly 

najíst, aby dokázali postní období jíst mastné rohlíky s kávou nebo Masopustní průvod prošel v roz-
Než se ale vydáme do skotačících přečkat v plné síle, a také aby mlékem, ba dokonce dopoledne se verné náladě Uhřicemi v sobotu
karnevalových průvodů, zastavme důkladně oslavili vyvrcholení maso- ještě směla pít kořalka či zhřívanice. 5. března. Bylo možno spatřit pes-
se na chvíli u našich předků. pustu. Tím bývala maškarní zábava Oběd však už byl přísně postní – trou škálu nejbláznivějších masek. 
Masopust sice i dnes spojujeme před Popeleční středou. Městy připravovala se třeba pučálka, tedy K vidění byl kat, smrtka, doktor, 
s podivnými maskami, zabíjačkami a vesnicemi dodnes chodí obřadní ve vodě máčený, vařený a posléze klaun, vodník, hasič, farář, jeptišky, 
a bujarým veselím, ale tak trochu průvody masek; někde se chodí upražený hrách, čočka s vajíčkem, stará babka, zbojník, kominík, 
zapomínáme na jeho dávný původ. s hudbou, jinde bez ní, někde maš- vařená krupice nebo pečené fotbalista, prostitutka, bába s nůší, 
Byl to čas, kdy se loučila zima, čas kary navštěvují významné osobnosti brambory. Basa byla pochovaná, myslivec a nechyběl ani medvěd se 
magických obřadů a řady půvab- obce anebo to zkrátka berou dům od zima ztrácela na síle, země odpo- svým medvědářem. Průvod byl 
ných pověr – víte, že jak vysoko se domu. Všechno završuje večerní čívala v blížícím se jaru a lidem doprovázen koňským spřežením 
skákalo o masopustní zábavě, tak masopustní zábava, která končívá začínaly týdny předvelikonočního pana Františka Pěnčíka, a harmoni-
vysoko mělo vyrůst v létě obilí? o půlnoci pochováním basy. Ta totiž odříkání. kářem Michalem Závodným z Ar-
Anebo že kdo prý v masopustě moc celý předešlý rok vyhrávala, a tak se chlebova. Projít celou vesnicí bylo 
dělá, ten to v létě zaručeně odleží? na ni symbolicky svedou všechny Víte, že obvyklou součástí maso- hodně náročné a dorazit do cíle 

hříchy a jejím pochováním zábava pustního jídelníčku jsou dodnes stálo hodně úsilí, proto se v někte-
Tehdy i dnes masopust oficiálně utichá, aby již nerušila období půstu. koblihy či boží milosti. Pro jejich rých domech prováděla bezpeč-
trval od Tří králů do Popeleční neboli přípravu se využívaly výhradně bílé nostní zastávka z důvodu doplnění 
Škaredé středy, jejíž termín vždy Poslední tři dny masopustu, než se potraviny (vejce, mouka a mléko), tekutin všeho druhu a také koláčů, 
připadá na čtyřicátý den před Veli- život opět vrátil do klidných kolejí, které jsou, podle pověry rozšířené koblih, špeku a podobných pochu-
konocemi. Popeleční středu nikdo mívaly také všelijakou pověst. po celém světě, nejmilejší pochout- tin. Večer pokračoval v místní 
neměl rád; s ní končily rozverné Říkalo se jim podle krajů ostatky, kou mnoha dobrých duchů. Proto hospodě ostatkovou zábavou.
besedy, tancovačky a radovánky, voračky, fašank, končiny či bláznivé koblihy, boží milosti či koláče mívaly O bujaré veselí všech přítomných se 
a naopak začínalo předlouhé šedivé dny, a vztahovala se k nim například obřadní úlohu obětního jídla, které staral muzikant Petr Pospíšil.
období půstu a střídmosti. Pochova- pověra, že se v té době nemá nikdo se při určitých příležitostech roz-
la se basa, po masopustu se už ženit, jinak prý budou blázni oba nášelo po stavení a hospodář je Lukáš Tesařík
leckde nesmělo příst a jelítka, manželé. dokonce vynášel do polí. Koblihy, 
jitrnice, ovar, pálenku, koblihy a ko- buchty a další sladkosti patřily
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Obcí prošel průvod masek 15. ledna se konal již „4. ples Mikro- pohostinství p. Ondřeje Dvorského. rošice. V minulých letech se již tyto plese uvedla předsedkyně mikro-
reginu Ždánicko“. Ten sdružuje od Výzdobu sálu kulturního domu pro- plesy uskutečnily v Násedlovicich, regionu p. Vlasta Morká.
letošního roku 9 obcí. Pořadatel- vedla p. Miroslava Urbanová, každá Dambořicích a Ždánicich,  letos tedy 
stvím této akce byla pověřena  naše obec mikroregionu zde měla své u nás a v příštím roce by měly být Marie Hegrová
obec. Stalo se již tradicí, že obec, zastoupení v podobě panelů se pořadatelskou obcí Žarošice, jak na 
která ples zajišťuje si také určuje stručnou charakteristikou a fotogra-
jaký ples bude, kdo bude hrát a další fiemi obce. Dovoz a rozvoz  účast-
věci kolem dokola. Zkrátka vše je níků plesu z obcí mikroregionu byl 
v režii pořadatelské obce. zajištěn autobusem. Plesu se 

zúčastnilo asi 160 návštěvníků a dle 
Rada obce rozhodla, že u nás ples jejich mínění se ples vydařil.
bude krojovaný s předtančením 
„Moravské besedy“. Tuto tancovalo ***
pět krojovaných kolonek z obcí 
Archlebov, Dambořice, Násedlovice, Poděkování patří všem, kteří měli 
Žarošice a samozřejmě domácích za ples na starosti, sponzorům za hod-
doprovodu vynikající dechové hudby notné dary, krojovaným za pěkný 
„Boršičanky“ pod taktovkou Anto- zážitek při „moravské besedě“
nína Koníčka. Po celý ples hrála a také těm, kteří krojované nacvičo-
nejen skladby typické pro dechovku, vali, žehlili kroje a oblékali je.   
ale také ty, které na ples patří jako 
třeba vídeňské valčíky apod. ***

Za přispění sponzorů byla připra- Dobrovolný svazek obcí Ždánicko 
vena bohatá tombola, o občerstvení obsahuje obce Archlebov, Dambo-
se postaral Sbor dobrovolných hasi- řice, Dražůvky, Lovčice, Násedlo-
čů v Uhřicích a o chutnou kuchyni vice, Uhřice, Ždánice, Želetice a Ža-

Ples Mikroregionu Ždánicko v Uhřicích


