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STAROSTA: Věřím, že se nám podaří všechny naplánované akce zvládnout

Vážení občané,

v  tomto čísle Zpravodaje Uhřic
bych Vás chtěl stručně sezná-
mit s  rozpočtem obce a inves-
tičními akcemi, které nás letos
čekají.

Návrh rozpočtu byl 15 dnů před
jeho projednáním v  ZO vyvěšen
na úřední tabuli a zveřejněn také
v  elektronické podobě na webo-
vých stránkách obce, kde je
umístěn trvale. ZO rozpočet na
svém zasedání schválilo dne
13.3.2012 a to na straně příjmů

i výdajů ve výši 34359100,- Kč,
z  toho zůstatek z  loňského roku
činil 13259400,- Kč. Jednou
z  nejvýznamnějších položek roz-
počtu a to 6600000,- Kč je
kanalizace v Chaloupkách, jedná
se o větev, která povede kolem
místní vodoteče. Tato akce už
byla ve zpravodaji částečně po-
pisovaná, ale přesto se k  ní
v  krátkosti vrátím a  přiblížím
problémy provázející územní
a stavební řízení.

Počátek problémů byl v  připo-
mínkách správce toku, což jsou

Lesy ČR a budoucích provozo-
vatelů VaKu Hodonín, kvůli
jejichž stanoviskům se musel
projekt přepracovat.

Následně se tímto krokem trasa
kanalizace rozšířila o několik pů-
vodně neplánovaných pozemků.
Na jednom z  těchto pozemků se
muselo dořešit dodatečné dědic-
ké řízení, jehož jedno kolo
proběhlo a druhé momentálně
probíhá. Tento úkon dle vodo-
právního úřadu jako jediný brání
vydání stavebního povolení.

Další vysokou položkou rozpočtu
je částka 6100000,- Kč na re-
konstrukci místní komunikace
v  Chaloupkách. Ta proběhne
v  návaznosti na rekonstrukci
jednotné kanalizace v  té samé
části s  výdaji ve výši 2160000,-
Kč. Obě tyto akce jsou ve fázi
územního řízení.

Dále se počítá s  rozšířením
vozovky v  lokalitě Veselá pro
5  stavebních míst, která jsou již
pokryta zájemci. Souběžně s roz-
šířením vozovky dojde i  k  roz-

Zpravodaj Uhřic 1/2012strana 8

Velikonoční výstava
strana 2

Ostatkové veselí
strana 4

Živý Betlém
strana 5

Žehnání vín
strana 6

Zpravodaj Uhřic • Vydává Zastupitelstvo obce Uhřice • Řídí komise pro tisk a informace - předseda Lukáš Tesařík • Povoleno Ministerstvem kultury ČR dne 4. 4. 2003,
pod evidenčním číslem MK ČR E 14400 • Inzerci přijímá: Obecní úřad PSČ 696 34 Uhřice, tel. 518 631 630

Tisk: Obec Uhřice • Sazba: František Majer - http://fm.ic.cz, tel. 608 406 680

pokračování na str. 2

Zimní přípravu začalo mužstvo
dospělých s  trenérem Petrem
Medunou. Do přípravy se už
nezapojil Pavel Strmiska a Jan
Maleňák (skončilo hostování
z  SK Žarošice) a také Roman
Neduchal z  Milotic, který bude
pokračovat dál ve svém mateř-
ském klubu. Svoji dlouhou
fotbalovou kariéru také ukončil
Miroslav Trčka st.

Z nových hráčů se objeví v dresu
Sk Uhřice Petr Hovězák z Archle-
bova (ukončil hostování v  Kovo
Ždánice). V  jednání je ještě
jeden hráč, ale toho předsta-
víme až v  prvním mistrovském

zápase, pokud se s  ním doho-
dneme na hostování. K dispozici
tudíž bude 15 nebo 16 hráčů,
pokud se uskuteční zmíněné
hostování.

Mužstvo trénovalo 3x týdně
a  v  případě přípravného utkání
se sobotní trénink nekonal.
Všechna utkání byla sehraná na
umělé trávě v  Dambořicích
s  vyjímkou posledního v Kobeři-
cích. Přes dobré výsledky nebyla
příprava úplně ideální. Některé
zápasy jsme museli odehrát
s malým počtem hráčů z důvodu
dovolených, nemocí a pracovní
zaneprázdněnosti hráčů. V  pod-

statě problémy jsou každoročně
stejné.

Věříme, že umístění v  konečné
tabulce nám zajistí účast v  OP
i pro příští ročník. Snad ty, které
fotbal v  Uhřicích pořád táhne,
tak nám budou fandit dál i přes
některé nedostatky. Hráči jistě
budou nastupovat k utkáním tak,
aby svoji hrou bavili Vás ale
i sebe!!!

***

Starší přípravka se připravovala
od začátku prosince vždy v pátek
v Žarošicích v  tělocvičně pod ve-
dením Františka Pěnčíka a  Jana
Buršíka. Kádr pravděpodobně
nedozná pro jarní část sezóny

výraznějších změn a v  počtu 11
hráčů by se měl postupně
zdokonalovat a seznamovat se
se základy fotbalového umění.

Podpořte svojí účastí na utká-
ních této věkové kategorie
budoucí uhřické fotbalisty!

Rád bych poděkoval jménem
SK Uhřice všem rodičům našich
mladých hráčů a hráček, kteří
nám pomáhají (hlavně s  dopra-
vou k  utkáním) a podporují své
děti v  jejich fotbalových začát-
cích. Klukům a holkám přejeme
nejenom hodně vstřelených
branek a vítězství, ale i radost
a lásku k fotbalu.

Petr Meduna – prezident SK

Rok 2011 utekl jako voda
a  v  zimních měsících nám opět
započala plesová sezóna. Spor-
tovní klub Uhřice se svým
PLESEM KVĚTŮ dne 11. února
2012 započal úctyhodnou třetí
dekádu, což znamená, že jsme
se sešli již po jednadvacáté.

Účast na této kulturní akci byla
opět velmi pěkná a proto může-
me letošní ples hodnotit jen
a  jen pozitivně. Pro letošní rok

dostala „pozvánku“ na náš ples
dechová hudba TÚFARANKA a je
nutné poznamenat, že výběr
kapely se povedl, jelikož ohlasy
po akci byly velmi pochvalné.

Úvod plesu nám obstaralo pěkné
vystoupení mažoretek ze Ždánic,
které nám zpříjemnilo čekání na
tombolu. Co se týče tomboly
samotné, můžeme jen s  úžasem
konstatovat, že byla fantastická.
Nezávislým pohledem si troufám

tvrdit, že byla ze všech těch 21
ročníků nejbohatší, nejrozsáhlej-
ší, nejpestřejší a nejhodnotnější,
prostě nej, nej, nej. Proto patří
všem sponzorům a dárcům
(větším i menším bez rozdílu)
obrovské poděkování za jejich
podporu a přičinění se za krásný
společenský večer. Nutno rovněž
podotknout, že také letošní ple-
sová kuchyně obstála na jednič-
ku a zájem „jedlíků“ předčil
očekávání.

Proto Vás již nyní všechny
srdečně zveme na XXII. PLES
KVĚTŮ, který se bude konat opět
začátkem února. Přesné datum
bude včas sděleno, jelikož ještě
není potvrzený termín s kapelou,
která nás bude plesovým veče-
rem v roce 2013 provázet.

Josef Mokrý – jednatel SK

Rozlosování jarní části OP Hodonín – dospělí

Rozlosování - Starší přípravka

Dne 19. února uspořádala škola
nejen pro děti karneval. Celý
kulturní dům se proměnil v  po-
hádkovou říši, plnou různých
pohádkových bytostí – prince-
zen, šašků, vodníků, Karkulek
a  všelijakých jiných tvorů.
O  zábavu se postarali manželé
Trnkovi z  Brna, kteří měli pro
děti připravenu spoustu her,
soutěží a hlavně hezké muziky
a  originálních písniček. Mistr
kuchař Jarek nabízel dětem

karnevalová překvapení z  hr-
nečků – různé soutěže a jiné
aktivity.

Celé odpoledne si děti i dospělí
užívali. Tančili, soutěžili, jedli,
pili a zářili úsměvem. Poznali
jste, kdo ze zaměstnanců školy
byl vodník, král, princezna,
Karkulky a Večerníčci? Karneval
navštívil i velký pes Dalmatin
a  Vodník a jejich skutečná
podoba zůstala všem až do kon-

ce akce utajena. Hráli si s dětmi,
dováděli, ale ani slovo nepro-
mluvili a svou totožnost nikomu
nesdělili. Asi opravdu vypadli
z nějaké pohádkové knížky... :-)

Pro všechny děti škola připravila
bohatou tombolu (celkem přes
160 cen), za kterou patří také
dík sponzorům a rodičům. Vyzdo-
bili jsme sál a připravili občer-
stvení. Obec nám také velmi
pomohla, podílela se nákladech

spojených s pronájmem kulturní-
ho domu, energiemi a kulturním
programem. Všem, kteří nám
pomáhali, při přípravě karnevalu
mnohokrát děkujeme.

Účast byla v  letošním roce vyso-
ká. Reje v  maskách se zúčast-
nilo 91 dětí, ale i dospělých
a celková účast byla asi 250 lidí.

Mgr. Marcela Procházková



Přírodní park Ždánický les se
nachází na území okresů Vyš-
kov, Hodonín, Kroměříž a Břec-
lav v oblasti Středomoravských
Karpat o rozloze 68 km2. Byl
zřízen 24. dubna 1996 jako kli-
dová oblast přírodního parku.
Nachází se zde enklávy buko-
vých a dubových porostů, je zde
zachovalý komplex nivních luk.
Roste zde množství chráněných
rostlin a žijí zde chránění živoči-
chové. Tolik krátká informace
z Wikipedie.

V posledních 20ti letech dochází
v okolních lesích k těžbě starých
porostů, např. lokalita Boří a dal-
ší porosty od Homolí ke hřišti,
kde byla zastoupena většinou
borovice a z  listnatých dřevin
většinou dub, doplněný habrem
a vtroušeno třešní. Lesy obklopu-
jící naši obec od nepaměti byly
tak jako všechny lesy Rakouské-
ho mocnářství na základě naří-
zení panovnice Marie Terezie
v  průběhu 18. a 19. stol. zamě-
řeny, zjištěna jejich výměra, po-

psány co se týče zastoupení
dřevin, porostní zásoby v plno-
metrech a dále členěny do
jednotlivých oddělení s  vyznače-
ním lesních cest. Tyto cesty byly
budovány záměrně pro zpřístup-
nění jednotlivých porostů, aby vy-
těžené dříví mohlo být odváženo.
Cestní síť byla budována cíle-
vědomě s tím, že cesty budované
po vrstevnici byly většinou uměle
vytvořené kopáním, nazývané
svážnice. Tyto cesty byly dosta-
tečně široké, aby po nich projel
koňský povoz s nákladem. Na ně
byly kolmo budovány cesty tzv.
„tenatnice“, které tvořil většinou
vykácený pruh porostu a bylo po
ní vyváženo nebo přibližováno
dříví potahem na svážnici.
Systém se zachoval dodnes. Do
této doby nebyly většinou lesy ve
větším rozsahu cílevědomě vysa-
zovány a v  našem okolí se
pěstoval les většinou jako zdroj
paliva, tzv. pařeziny (uřízneš
kmen a z  pařezu vyrůstající vý-
mladek časem kmen nahradí).
V  důsledku ústupu od paste-

vectví (rušení ovčínů) byly plochy
pastvin uměle zalesňovány ze-
jména borovicí, která se nejlépe
osvědčila jako prvotní, hospo-
dářsky využitelná dřevina. To
bylo v  našem případě za
Lichtensteinů výsadbou Boří,
které byly původně pastvinami.
(V Boří se začalo s těžbou zhruba
před 25 lety ve stáří porostů asi
120 let do dneška). V době
výsadby věděli, že užitek z  vý-
sadby budou mít generace
zhruba za 80 až 100 let, že pro
ně jsou to jenom vynaložené
náklady, které jsou nutné
k  obnově majetku. Při pohledu
na dnešní způsob hospodaření
v  našem lese je zřejmé, že
současným hospodářům jde
spíše o výši současných nákladů
a hlavně o výši dnešního zisku
a  z  toho, co bude za sto let, je
hlava nebolí. Opět jako by se
vracela doba, že les si poradí
sám a že na vzniklé holině
vždycky nakonec něco vyroste.
Tak nám podrůstá hlavně javor,
habr a další hospodářsky méně

využitelné dřeviny. Člověk by
očekával, že vzniknou zase
nové, ucelené a smysluplné
porosty s  většinovým zastoupe-
ním listnatých porostů s  převa-
hou dubů a  ostatních listnáčů,
které utváří charakter přírodního
parku Ždánický les. Nic takové-
ho se zatím nevidí, vytěžené
prostory zarůstají náletovými
dřevinami, různými keři a důmy-
slný systém lesních cest se
v  těchto prostorách ztrácí. Mod-
řín se vysazovat nesmí, protože
nějaká moudrá hlava usoudila,
že to není naše původní dřevina
a tak pryč s ní.

Jaká je vize do budoucnosti lesů
okolo obce se pokusíme zjistit
z původních záměrů a materiálů,
které byly podkladem pro
rozhodnutí správních orgánů
k  realizaci takového řešení.
Současný stav a pohled na
přiložených fotografiích dokres-
luje stávající skutečnost.

(ZK)

Tento systém naší knihovně
nabídla firma Clavius Tábor na
zkušební dobu po dva roky a to
zdarma. Po dvou letech obec
Uhřice tento systém za dohod-
nutou cenu odkoupí. Většina
knihoven v okrese pracuje
v  tomto systému a já jsem
velice ráda, že patří mezi ně
i naše knihovna.

Co to znamená ten automati-
zovaný systém? Stručně řečeno,
je to systém jímž se knihy půjčují
přes počítač čárovými kódy.
Každé knize v knihovně byl
přidělen nový čárový kód. Dále si
můžete přes automatizovaný
systém vybírat a rezervovat knihy
přímo z  domova prostřednictvím
internetu. Stačí si najít webovou
stránku knihovny, která je
www.knihovnaUhrice.webk.cz
a  knihu si zarezervovat. Pak
máte jistotu, že kniha čeká jen

na Vás než si jí vyzvednete.
Někteří čtenáři tuto službu již
využívají a jsou velice spokojeni.

V obecní knihovně je 4 262 knih
k volnému půjčení. Knihy se dělí
na dospělou a dětskou naučnou
a dospělou a dětskou krásnou
literaturu. Při registraci se platí
tzv. čtenářský poplatek. Dospělí
20,- a děti 10,- na rok.

V lednu jsem provedla statistický
výkaz, který se provádí jednou
za rok. Je to souhrn půjčených
knih a návštěvy čtenářů. Zde
jsou některé údaje: Naši knihov-
nu v  roce 2011 navštívilo 662
čtenárů, bylo vypůjčeno celkem
1582 knih, z toho 824 knih
z  kategorie beletrie dospělá,
106 knih naučná dospělá, 284
knih beletrie dětská, 60 knih
naučná dětská a periodikum tzn.
časopisy – rodokapsy 308 ks.

Každý měsíc přichází do knihov-
ny na výměnu zhruba 50 nových
knih z tzv. výměnného fondu
z  Okresní knihovny v  Hodníně.
Pokud by někdo měl zájem
o  konkrétní knihu, není problém
ji objednat. Od prosince začala
knihovna odebírat nový časopis
pro děti Méďa Pusík. Jestliže
bude o časopisy zájem, může se
nabídka rozšířit.

Knihovnu navštěvuje asi 60
čtenářů včetně dětí. Oproti mi-
nulému roku se počet čtenářů
mírně zvýšil. Na stálé čtenáře
i na ty nové se těší každý pátek
v  době od 15 do 19 hodin
vedoucí obecní knihovny Hana
Kučerová.

(HK)

šíření technické infrastruktury,
jako vodovodu, plynového potru-
bí, elektrického vedení, veřej-
ného osvětlení a kanalizace
v celkové ceně 1700000,- Kč.

Na kulturní dům se počítá
s  částkou 2500000,- Kč, kde by
mělo dojít ke krokům snižujícím
náklady na provoz a v  pokra-
čování nedokončené rekonstruk-
ce z roku 2000.

Za zmínku stojí rekonstrukce
elektroinstalace a osvětlení
v  areálu SK s  výdaji 300000,-
Kč. Tato akce bude realizována
v měsíci dubnu až květnu tohoto
roku.

Za areálem místního aquaparku
probíhají terénní úpravy pro roz-

šíření travnaté plochy s  hřištěm
pro volejbal. Probíhají i práce na
dětském bazénu, který nahradil
původní plastový bazén. Náklady
na stavební akce týkající se
aquaparku by v  letošním roce
neměly přesáhnout 1000000,-
Kč.

Nějaké finanční prostředky
budou uvolněny na školu, kde by
mělo dojít k  rekonstrukci so-
ciálního zařízení pro děti v  MŠ.
Náklady na školu budou řešeny
operativně dle aktuálního stavu
rozpočtu. Všechny konkrétní uve-
dené ceny jsou ceny tabulkové
a  tak s  nimi bylo v  rozpočtu
počítáno. Ve skutečnosti, kdy ze
všech stran neustále zmiňovaná
krize tlačí ceny všech prací,
především pak stavebních, dolů
a při provedení rozumného

výběrového řízení budou finální
ceny jistě nižší.

Přes uvedené stavební akce byly
v  rozpočtu obce uvolněny finan-
ce na nákup pozemků pro
budoucí st. parcely v  lokalitě
Čtvrtky za kostelem a to ve výši
2600000,- Kč.

Co se týká ještě financování
z obecního rozpočtu je záležitost
tzv. obecních zaměstnanců pro
veřejně prospěšné práce, na
které přispíval v  poslední době
Úřad práce částkou 9000,- Kč
měsíčně. Tento příspěvek od
Úřadu práce skončil k  posled-
nímu únoru tohoto roku a tímto
krokem postavil obce před jedi-
nou možnou variantu a to platit
tyto pracovníky z  vlastních zdro-
jů. Původní úmysl Ministerstva

práce a sociálních věcí byl za-
městnat dlouhodobě nezaměs-
tnané pod hrozbou snížení dá-
vek z  Úřadu práce a zvýhodnění
těch, kteří pracovat chtějí. V  ko-
nečné podobě tohoto návrhu je
jedno jestli člověk pracuje nebo
nepracuje, protože dávky jsou
po snížení naprosto stejné.
Navíc obec by si musela tyto
pracovníky pojistit na vlastní ná-
klady, zajistit lékařskou pro-
hlídku a vybavit bezpečnostními
a ochrannými pomůckami. Navíc
by mohli tito pracovníci pracovat
maximálně 20 hodin týdně.

Na závěr bych Vám všem rád
popřál příjemné velikonoční
svátky a optimistickou náladu
do jarních měsíců.

Petr Tihelka – starosta obce
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Letošní příchod jara jsme se
rozhodli oslavit částečně tradič-
ně, ale chtěli jsme také ukázat
něco nového. Za tradiční pova-
žujeme velikonoční kraslice,
jejichž škrabání nám předvedla
paní Anežka Koblížková a také
Maruška Gajárková. Také pře-
krásné perníčky s  pečlivou vý-
zdobou paní Ludmily Kramářové
už máme všichni v  povědomí,
ale nově nám ukázala, jak se
dají zdobit velikonoční vejce
vyvrtáváním dírek a jejich
dozdobení voskem.

Jako novou techniku jsme mohli
shlédnout práci s  bužírkou –
paní Marie Fojtová nám ukázala,
jak vytváří drobnější přívěsky na
klíče a náramky a pan Václav
Tesařík nám připomněl, jak se
u  nás kdysi „opletaly demižony“.
Pletení velikonoční pomlázky
z vrbového proutí mezi nás přišel

předvést opět pan Rudolf Počta
a pan farář Jaroslav Horák
přinesl ukázat své ručně pletené
proutěné koše různých velikostí
a samozřejmě předvedl i výrobu
takového koše.

Letos jsme se rozhodli ukázat
našim spoluobčanům, jaké pře-
krásné výrobky umí udělat naše
děti v mateřské a základní škole.
Mohli jsme si prohlédnout vý-
robky z  keramického kroužku
a mnohé další. Myslím si, že tato
výstava byla příjemným oživením
nedělního odpoledne a hlavně
byla ukázkou šikovnosti našich
dětí a nápaditosti jejich učitelek.

Celé odpoledne, kdy jsme mohli
sledovat ruční zdatnost všech,
kteří nám předváděli své vý-
robky, bylo doplněno možností
koupit si drobné dekorace
s  jarním a velikonočním moti-

vem, jejichž autorkami byly paní
Hana Kučerová a paní Šárka
Tesaříková.

Toto odpoledne bylo jen mini-
mální ukázkou toho, jak máme
mezi sebou šikovné spoluobča-
ny. Všem zúčastněným děkujeme

za příjemně strávené nedělní
odpoledne a věříme, že v příštím
roce se opět setkáme a snad
i s dalšími z Vás, kteří jste ochot-
ni nám všem ukázat, co umíte.

(BM)



Zápis do první třídy proběhl 31.
ledna 2012. Zápisem děti
tentokrát provázelo kuřátko.
Společně s  ním děti malovaly,
počítaly a zpívaly. Pro čtyři děti
a jejich rodiče to bylo radostně
strávené odpoledne. Všechny
tyto děti byly přijaty k docházce
do naší školy, rodiče dvou dětí
požádali o odklad školní do-
cházky o jeden rok a jedno dítě
k  zápisu vůbec nepřišlo, proto-
že se jeho rodiče rozhodli pro
plnění školní docházky v  jiné
škole.

Každý měsíc probíhá oslava
narozenin všech, kteří se narodili
v  daném měsíci. Navíc máme
tzv. barevný den. Všechny děti
i  zaměstnanci se ten den oblék-
nou v  dané barvě – v  lednu byl
modrý, v  únoru puntíkovaný,
v březnu žlutý, v dubnu bude ze-
lený, v květnu kytičkový a v červ-
nu červený.

***

23. února jsme s dětmi navštívili
zábavný park v Brně BONGO, kde
mohly vyzkoušet různé atrakce,

průlezky, skluzavky, lezeckou
stěnu, trampolínu a podobně.
V  březnu jsme všichni společně,
tedy základní i mateřská škola,
navštívili Planetárium v Brně.

***

A co náš ještě čeká? Připravu-
jeme vystoupení pro nejmladší
občánky a  Noc s  Andersenem –
děti budou spát ve škole
a budou pro ně připraveny různé
aktivity spojené s  knihou a čte-
nářstvím. Určitě připravíme pro
maminky nějakou oslavu jejich

svátku a  pak i pro děti zase
oslavu Dne dětí. I když je naše
školička malá, je v  ní po celý
den a rok rušno.

***

V  jarních měsících opět uspo-
řádáme sběr starého papíru.
Pokud máte nějaký přebytečný
papír, můžete nám jej do kontej-
neru za školou přidat. Přesný
termín bude předem vyhlášen.

Mgr. Marcela Procházková
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Český zahrádkářský svaz
v  Uhřicích – místní vinaři již
pošesté připravili žehnání mla-
dých vín. Tato akce se usku-
tečnila 30. prosince 2011
v  prostorách KD v  Uhřicích.
Vína požehnal p. farář Mgr.
Jaroslav Horák.

Žehnání vín na sklonku uplynu-
lého roku se v naší obci již stalo
tradicí, zde je možnost nejen

ochutnat mladé víno z  uplynulé
sklizně, kdy víno ještě není za-
školené a je plné chuti mladého
vína těsně po ukončení kvašení.
Dává také příležitost setkat se
v  posledních hodinách starého
roku s  přáteli u skleničky dobré-
ho moku, ohlédnout se za uply-
nulým rokem, probrat události,
které se udály a posoudit, jestli
končící rok byl úspěšný či ne.
Tohoto setkání se zúčastnilo 86

spoluobčanů a lze tedy konsta-
tovat, že žehnání vín se v  loň-
ském roce vydařilo.

***

Poděkování patří všem, kteří
pomohli jakýmkoliv způsobem
organizovat toto setkání, ať už
vinařům za poskytnuté vzorky
vín, členům ČZS za přípravu
i  obci Uhřice za úhradu energií

spotřebovaných při této akci
v KD a samozřejmě všem spolu-
občanům, kteří přišli zhodnotit
výsledky místních vinařů, pobe-
sedovat a zazpívat si spolu
s  panem Josefem Pospíšilem,
který se postaral o hudební
doprovod v  průběhu celého
odpoledne a podvečera.

František Poláček

Pro komunální odpady vznika-
jící na území obce, které mají
původ v činnosti fyzických osob
nepodnikajících, se za původce
odpadů považuje obec. Obec se
stává původcem komunálních
odpadů v okamžiku, kdy fyzická
osoba odpady odloží na místě
k  tomu určeném, obec se
současně stane vlastníkem
těchto odpadů. Obec je podle
zákona o odpadech původcem
komunálního odpadu, a tudíž se
na ni vztahují obecné povin-
nosti původců odpadů. Zákon
pro obce sice stanovuje speci-
ální podrobnosti ve vztahu
k  možnosti stanovit povinnosti
občanům, kteří sice komunální

odpad produkují, ale dle zákona
nejsou původci tohoto odpadu
s právními důsledky.

Jednou ze základních obecných
povinností, která je stanovena
každému, je povinnost nakládat
s  odpady a zbavovat se jich
pouze způsobem stanoveným
zákonem o odpadech a ostat-
ními právními předpisy vydanými
na ochranu životního prostředí.
Původce (tedy i obec) kromě
toho, že je povinen odpady zařa-
zovat podle druhů a kategorií,
musí zajistit přednostní využití
odpadů před jejich odstraněním.
Materiálové využití odpadů má
přednost před jiným využitím

odpadů. To znamená, že před-
nost má recyklace odpadů, kom-
postování, využití odpadu jako
druhotné suroviny před energe-
tickým využitím. Uložení odpadů
na skládku je v  posloupnosti
nakládání s  odpady až na
úplném konci a lze jej použít
pouze pro odpady, které byly již
upravené např. vytříděním ale-
spoň jedné složky komunálního
odpadu, biologicky, fyzikálně,
chemicky apod. a pokud uložení
odpadu na skládku není přímo
zakázáno. Naše obec získala
v  loňském roce pomyslnou
bronzovou medaili za třídění
odpadu v  rámci mikroregionu
Ždánicko, což je docela dobrý

výsledek, vlastně dobrý, protože
trojka je dobrá známka.

Co nás netěší je neustálý
nepořádek kolem kontejnerů
na sběrných hnízdech, opět při-
pomínáme – plasty se vyváží
v  pondělí, papír ve středu
a sklo dle potřeby. Pokud máte
odpad, který se nevejde do
kontejnerů ukládejte ho prosím
těsně před vývozem, aby byl
v  prostorách kolem kontejnerů
pořádek!

(red)
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Zvyky v  průběhu kalendářního
roku se nesou v  rozdílném
duchu. Masopust neboli fašank
je rozverný a nevázaný, provo-
něný koblihami, slaninou a sli-
vovicí, nutnou pro zahřátí při
celodenní obchůzce v mrazivém
vzduchu. Je to čas zabíjaček
a lidového veselí.

Masopust začíná 6. ledna svát-
kem Tří králů a vrcholí o maso-
pustním úterý – čtyřicet dní před
svátky velikonočními. V tom čase
chodí obcemi nebo městy
fašankový průvod masek, který
končí masopustní zábavou. Po-
sledním dnem tohoto období je
Škaredá neboli Popeleční středa,
začátek půstu. Název Popeleční
středa je od tzv. „udílení popel-
ce“. Popelec je popel ze starých
ratolestí „kočiček“, posvěcených
na Květnou neděli minulého
roku. Masopustní dny tedy trvají
až do doby, kdy končí nadvláda
zimy a jaro je za dveřmi.

Počátky masopustu a masopust-
ních obchůzek je třeba hledat
v  předkřesťanském kultu zimní-
ho slunovratu. Původně šlo o po-
hanské svátky, tzv. saturnálie,
což byl jeden z nejvýznamnějších
a nejradostnějších svátků řím-
ského náboženství slavený na
zimní slunovrat k  poctě Sa-
turnově.

Lze se domnívat, že tradice
fašanků a masopustu vznikla
právě na německém území ko-
lem roku 1133. V  Německu je
totiž tato tradice dodnes silně
zakořeněna a průvod masek je
jednou z  největších událostí
roku.

Nejstarší zmínka o masopustu
na našem území pochází z druhé
poloviny třináctého století. Ač
nemá příliš společného s  liturgií,
je plně podřízen církevnímu
kalendáři. Kvůli nepravidelnému
datu velikonočních svátků může
připadnout na období od 1. úno-
ra do 7. března. Dříve se slavíval

v pondělí a v úterý před Popeleč-
ní středou. Ve 20. století v  dů-
sledku vymezení pracovních dnů
se masopustní obchůzky přesu-
nuly na nejbližší předcházející
sobotu a neděli. Fašank byl
ukončením zimních zábav a také
dokončováním prací hospodář-
ského roku, jakož i přípravou na
rok nový.

Typickou fašankovou obchůz-
kou je v  Česku průvod masek.
Chodí se od domu k  domu,
účastníci jsou hoštěni jídlem,
pitím a obdarováváni penězi.

Rej maškar a obřadní obchůzky
byly původně vyhrazeny jen pro
svobodnou mužskou mládež
a  mladé ženaté muže, později
se účastnili i další. To, co
vykoledovali, nakonec zpeněžili
a utratili u taneční zábavy.

Každá maska mívala dříve svůj
význam a funkci – to však bě-
hem doby zcela ztrácelo smysl.
Nejznámější fašankovou maskou
byla maska medvěda, jemuž se
přisuzovaly magické vlastnosti
a  to především plodnost, která
mohla být přenesena na ženy
i celé hospodářství. Medvěda na
provaze vodila jiná maska –
medvědář či žid. Další nezbytnou
postavou byl biřic, který průvod
vedl. Ženy se maskovaly za muže
a muži za ženy – hlavně za ne-
věsty nebo za matky s  dítětem.
Masky představovaly zástupce
různých profesí a někdy i kon-
krétní osoby. Většinou novějšího
původu jsou naopak zvířecí
masky, běžné byly i pohádkové
postavy, masky démonické –
smrt a anděl – ty patří k nejstar-
ším typům masek.

Při pomyšlení, že již zakrátko
nastane dlouhý předvelikonoční
půst, si každý dopřál dosytnosti
bujarého veselí, zpěvu, tance
a pochopitelně i jídla a pití. A tak
se o masopustu většinou zabíje-
lo prase. Mrazivé počasí bylo
ideální a řezníci měli v  tento čas

plné ruce práce. Zabíjačka však
probíhala jako ceremoniál, neboť
byla spojena s  různými žertov-
nými obřady, kdy byl například
„provinilý vepř“ souzen a hospo-
dář mu z  knihy předčítal ortel.
Příbuzní a sousedi si pak
navzájem posílali výslužku, aby
ochutnali a porovnali, čí jitrnice
a další zabíjačkové dobroty jsou
lepší. Nezbytnou součástí maso-
pustního jídelníčku byly koblihy
smažené na másle, dříve i na
bukvicovém oleji. Měly i svou
obřadní úlohu, a to jako obětní
jídlo, které hospodář vynášel do
polí. Na stole nesměly chybět ani
boží milosti, klobásy a slanina
a  především slivovice. Obyčejů
a  zvyků vážících se na poslední
masopustní dny bylo mnoho,
každá vesnice, každý kraj byl
něčím odlišný a měl svá spe-
cifika. Všude se ale toto období
uzavíralo taneční zábavou, spo-
jenou s „pochováním basy“.
Jedná se o parodii na pohřeb
zemřelého marnotratníka. Do ne-
cek, na desku nebo prostřený
stůl či máry se položila basa
pokrytá plachtou. Následoval
vlastní pohřební obřad s  upozor-
něním na domnělé prohřešky
basy v čase masopustních zábav
a za tklivého nářku byla slav-
nostně vynesena ven ze sálu
a „pohřbena“. Po tomto aktu čas
nevázaného veselí definitivně
skončil a nastal čas půstu. Sou-

sedé si po půlnoci na rozlou-
čenou zazpívali postní píseň
a rozešli se domů.

Masopust skončil a život se opět
vrátil do klidných kolejí. Tančit
a  zpívat se již nesmělo, neboť
během půstu země odpočívala
a  stejně jako její hospodář se
chystala na nový hospodářský
rok, novou úrodu. Začínaly týdny
předvelikonočního odříkání…

***

Masopustní průvod prošel
v  sobotu 18. února i Uhřicemi.
Za doprovodu malé dechové
hudby Rozmarýnka bylo ten-
tokrát k  vidění více než dvacet
masek. Byl mezi nimi medvěd,
smrtka, jeptišky, šašek, lékař
se svou zdravotní sestřičkou,
kněz, kat, svazák, řezník se
svým vepřem, ženich s  nevěs-
tou, čert, vodník, myslivec,
hokejista, král, mimino, kovboj
a další. I letos nás doprovázel
p. František Pěnčík se svými
koňmi. Projít celou vesnicí bylo
náročné, ale i tak se většina
zúčastnila ostatkové zábavy
v  místní hospůdce. Zde nám
zahrál p. Josef Pospíšil z  Dam-
bořic a navodil veselí přímo
ostatkové.

(red)
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Vánoční svátky jsou svátky kli-
du a pohody, lidé jsou si blízcí
a  projevují si vzájemně svoji
lásku a přátelství. V  těchto
dnech všichni zpomalíme svůj
životní rytmus, nasloucháme je-
den druhému, navštěvujeme se
v rodinách i na takových akcích
jako je „štědrovečerní zpívání“
nebo náš uhřický „Živý Betlém“.

Pro nás pořadatele je velice
příjemné vidět zájem dětí i do-
spělých podílet se jakkoliv na
přípravách tohoto nádherného
vystoupení. Někteří se proměnili
v herce, jiní si s radostí zazpívali,
ale důležití byli i všichni ostatní,
kteří pomáhali třeba s  přípravou
jesliček, zajistili ohradu s  oveč-
kami a připravili hercům celou
plochu určenou k  představení.
Letos obec Uhřice pořídila novou
zvukovou aparaturu, měli jsme
k  dispozici více mikrofonů tak,
aby nás bylo lépe slyšet. Počasí
jsme měli téměř výstavní –
netrápil nás silný mráz jako při
našem prvním vystoupení, ale
hlavně nám nepršelo, jako při
vystoupení minulém. Ale i tak
přišel vhod svařáček nebo čaj
s  rumem, který zajistil náš hos-
podský p. Zdeněk Valihrach.

Příběh, který jsme již potřetí

ztvárnili, je vlastně pořád stejný.
Naše režisérka, paní Jana Chme-
lařová, se snaží vždycky něčím
novým zpestřit vystoupení tak,
abyste se nenudili a my abychom
vám ukázali, že umíme zase
něco nového. Letos si na zpě-
váky nachystala malý oříšek –
vybrala jim ne zrovna tradiční
koledy, jaké zpívali v  dřívějších
betlémech, ale podle ohlasů
spoluobčanů, kteří se na nás
přišli podívat, se to zpěvákům
a zpěvačkám podařilo. Měli jsme
letos i hudební doprovod – na
kytaru nás doprovázel Honza
Chmelař a myslím si, že to byl
dobrý nápad a pěkné zpestření
hudebního vystoupení.

Velice pěkný byl přístup dětí,
které si zahrály pastýře, děvečky
nebo anděla s  andělíčky –
všechny se svoje vystoupení peč-
livě naučily a hlavně se překrá-
sně dobově oblékly. A dospělým
hercům to také moc slušelo –
Josef a Maria měli kostým již
z  předchozích let a králům
pořídila obec Uhřice kostýmy
nové. Ostatní se oblékli do
kostýmů ze své domácí dílny.

V  jesličkách nám tentokrát leže-
lo Jezulátko docela neslyšně –
byla to totiž panenka. To proto,

že se v roce 2011 v Uhřicích ne-
narodil žádný chlapeček, které-
ho bychom v  jesličkách rádi
přivítali. Snad se letos zadaří
a  bude nás v  našem vystoupení
doprovázet uhřické živé Jezu-
látko.

Za práci na přípravách a na
celém vystoupení děkujeme
všem hercům a herečkám, ať už
dětem či dospělým, zpěvákům
a  zpěvačkám a hlavně Janě
Chmelařové, která nás všechny
dala dohromady a celé předsta-
vení bylo v její režii.

Děkujeme také všem našim
spoluobčanům, kteří nás přišli
podpořit a společně s  námi si
připomněli starý vánoční příběh
o narození Ježíše Krista.

Letošní herci v  Živém Betlému
byli:

- trubač: Jakub Pěnčík

- vypravěč: František Hořava

- Josef: Ing. Marek Veselý

- Maria: Eva Veselá

- Hospodský: Pavel Urban

- Pastýři: P. Urban, R. Veselý,
T. Večeřa, J.Buršík, L. Gajárek,
J. Pěnčík, V. Večeřa

- Děvečka: B. Chmelařová

- Anděl Páně: S. Pěnčíková

- Andílci: M. Urbanová,
K. Hrubá, D. Matoušová

- Tři králové: P. Bajer,
M. Chmelař, J. Pěnčík

- Hudební doprovod na kytaru:
J. Chmelař

- Zpěvačky: M. Kramářová,
J. Medunová, M. Hovězáková,
V. Valihrachová, D. Tihelková,
R. Mokrá, L. Kramářová,
B. Medunová

- Zpěváci: L. Plachý, F. Hořava,
Z. Vlach, F. Hroudný,
B. Bělohoubek, K. Kučera

- Režie: Jana Chmelařová

- Technická pomoc: Lukáš
Tesařík, Michal Tesařík, Petr
Meduna a členové kulturní
komise při OÚ v Uhřicích

(BM)




