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STAROSTA: Významnou akcí v tomto roce bude rekonstrukce KD

Vážení občané,

úvodem bych Vás chtěl seznámit
s  největšími investičními záměry
z rozpočtu obce na rok 2013.

Největší položka z  rozpočtu je
směrována na rekonstrukci kul-
turního domu a to 6500000,-
Kč. V  případě této investiční
akce je plánováno strhnout
přístavbu starého vchodu
a  schodiště, poněvadž objekt
starého vchodu je odtržen od
hlavní budovy a celkově
staticky narušen. Na jeho místě
bude vybudována přístavba
nová a to v celé délce KD. Tato

přístavba bude v  případě potře-
by provozně oddělitelná od
hlavního sálu. Uvažuje se, že
pokud nebude využit celý sál,
může být přístavba oddělena na
menší privátní nebo rodinné
akce. Stavební úpravy KD
zahrnují též dořešení nedodělků
od posledních stavebních
úprav, např. v  patře vyřešit
rozestavěné toalety a provizorní
strop nad nimi, dále se bude
jednat o výměnu topení, novou
vzduchotechniku, části elektro-
instalace, odpady s  kanalizací
a  vnitřní technické úpravy dle
požadavků na veřejné budovy.

Další významnou položkou za-
hrnutou v  rozpočtu obce na rok
2013 je výstavba nové technické
infrastruktury a prodloužení
vozovky k  novým stavebním
pozemkům za bytovkami v  trati
Veselá. Obě zmíněné stavební
akce jsou ve fázi stavebního
řízení, kdy se čeká na nabytí
právní moci stavebního povolení.
Jakmile k  tomu dojde, budou
řešeny jako priority.

V  rozpočtu je také schválena
akce Mrštice, což obnáší rekon-
strukci komunikace v  této části
obce. Je to poslední úsek obce,
který si určitě zaslouží novou

vozovku. V  rámci této akce
proběhlo jednání s  vlastníky
pozemků pod stávající vozovkou,
zohlednily se připomínky a ná-
vrhy ke studii a zapracovávají se
do projektu pro územní řízení.

Rovněž významná částka
v rozpočtu je určena pro chodník
na Silničnou. K  chodníku je
vypracován projekt pro stavební
povolení, ale upravuje se dle
požadavků vlastníků pozemků.
Toto je v krátkosti seznámení se
s  největšími plánovanými stav-
bami v obci v letošním roce.
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Dne 27. ledna uspořádala škola
nejen pro děti karneval. Celý
kulturní dům se proměnil ve
velkou karnevalovou kuchyni
a  dva kuchtíci vařili karnevalo-
vou polévku.  Masky byly tento-
krát i velmi netradiční, např.
TRUBIČKA nebo PYTEL MOUKY.
O zábavu se opět postaralo

divadlo Netratrdlo, které mělo
pro děti připravenu spoustu her,
soutěží a hezké muziky. Celé
odpoledne si děti i dospělí
užívali. Tančili, soutěžili, jedli,
pili a zářili úsměvem. Pro
všechny děti škola připravila
bohatou tombolu (celkem přes
220 cen), za kterou patří také

dík sponzorům a rodičům.
Vyzdobili jsme sál a připravili
občerstvení. Obec nám také
velmi pomohla, podílela se na
nákladech spojených s  pronáj-
mem kulturního domu, energi-
emi a kulturním programem.
Všem, kteří nám pomáhali při
přípravě karnevalu mnohokrát

děkujeme.

Účast byla v  letošním roce
vysoká. Reje v  maskách se
zúčastnilo 91 dětí. Celková
účast byla asi 250 lidí.

(mp)

Někomu se to zdá dlouho, co
skončil fotbalový podzim, pro
někoho je to krátká doba, ale
skutečností je, že letošní fotba-
lové jaro je před zahájením.
Právě letos nám zahájení vyšlo
již na Velikonoční neděli, tj. na
31.3.2013. Zajímavé datum!
Přinese nám štěstí?

A jak jsme se přes zimu při-
pravovali na jarní část okresního
přeboru? Poprvé jsme se sešli
10.1.2013. K tréninkům jsme se
scházeli 3x týdně a v  případě
přípravného utkání se sobotní
trénink nekonal. Musíme ale
podotknout, že ne vždy byla
účast 100%-ní, výjimkou byl
čtvrtek v  Dambořicích v  tělo-
cvičně. Tři přípravná utkání jsme
sehráli na umělé trávě v Dambo-
řicích, jedno na umělé trávě
v  Morkovicích. Přesto nebyla
příprava úplně ideální, jak se
zdá. Většinu utkání jsme museli
odehrát v  11 lidech z  důvodu
nemocí, zranění, dovolených
a  pracovních povinností (stejný
problém jako v  předchozích
letech). Ovšem každý hráč sám
za sebe si musí zhodnotit, co pro
zimní přípravu udělal a jak je
připraven.

A co pro jarní část připravilo
vedení SK Uhřice? Vzhledem
k  tomu, že kádr mužstva nebyl
na podzim nejširší, snažili jsme

se doplnit mužstvo dalšími hráči.
To, jestli se nám to podařilo,
zhodnotíme po ukončení
okresního přeboru, ročníku
2012/2013.

Výsledky přípravných utkání:

Šardice - SK Uhřice 3 : 4
(3:4) Trčka, Hořava, Pěnčík,
Maleňák

Nenkovice - SK Uhřice 1 : 6
(1:3) Trčka 3x, Bajera 2x, Pěnčík

Vážany n. Lit. - SK Uhřice 1 : 5
(0:3) Trčka, Pěnčík, Valihrach,
Maleňák, Vlach

Vícemilice - SK Uhřice 3 : 8
(0:3) Trčka 4x, Hovězák 2x,
Zeman, Pacanda

Přišli:

- Bajer Tomáš – přestup z SK Ža-
rošice

- Pacanda Milan – hostování ze
Zbrojovky Brno, naposled hosto-
val v FC Čáslavice (KP)

- Vlach Zdeněk – po operaci ko-
lene prodělal celou zimní přípra-
vu a odehrál většinu přípravných
utkání

- Vojtíšek Aleš – staronový hráč
– po podzimním hostování v  FC

Čáslavice se vrací opět na
hostování do SK Uhřice

Odešli:

- Konečný Radek – o tohoto
hráče jsme měli eminentní
zájem, ale z  důvodu velmi úzké-
ho kádru SK Žarošice nebyl pro
nás uvolněn

- Konečný Pavel - ukončení hos-
tování z SK Žarošice z důvodu

zranění a operace kolene

SK Uhřice zve všechny příznivce
uhřické kopané na jarní část
OKRESNÍHO PŘEBORU, která
bude jistě zajímavá a atraktivní!

Dále oznamujeme všem spolu-
občanům, že v  naší obci pro-
vedeme dne 13.4.2013 sběr
kovošrotu. Sportu zdar a fotba-
lu zvlášť.

Zimní měsíce sice patří fotbalové
přestávce, nicméně pro před-
stavitele SK UHŘICE tato
skutečnost neplatí. Je totiž třeba
obohatit nejen kulturní dění
v obci, ale zejména pak rozpočet
SK, a proto jsme již v  měsíci
lednu začali naplno připravovat
22. ročník našeho tradičního
PLESU KVĚTŮ.

***

V sobotu 2. února 2013 jsme se
tak mohli sejít v  místním kul-
turním domě a dosyta si užít
plesového dovádění. Oproti před-
chozím ročníkům byla návštěva
sice poněkud menší, na druhou
stranu se však všichni mohli
těšit z  toho, že budou mít při
losování tomboly větší naději.

V  letošním roce jsme oslovili
kapelu z regionu spíše bližšího –
ŽADOVJÁKY, kteří zcela jistě
večerním doprovodem nezkla-
mali a pěkně nás roztančili
a  vesele naladili. Vysíleni jsme
pak odcházeli z  parketu, aby-
chom se posilnili nějakou dobrou
chuťovkou z  jídelníčku kuchařů
a kuchtiček JHREST.

***

Pestrá, bohatá a hodnotná
tombola po půlnoci dostala své
majitele, kteří ještě do ranních
hodin slavili svůj úspěch a štěstí.
Velké poděkování za krásný
společenský večer tak patří
především všem našim sponzo-
rům a věříme, že i příště, dle
svých možností, podpoří tuto
krásnou a prospěšnou akci.

***

Závěrem Vás již nyní všechny
srdečně zveme na XXIII. PLES
KVĚTŮ, který se bude konat dne

8. února 2014, kdy přivítáme
SVÁROVANKU ze Strážnice.

Josef Mokrý

Petr Meduna



Na sklonku loňského roku 29.
prosince se již po sedmé sešli
v  kulturním domě místní vinaři
a přátelé vína, aby posoudili
mladá vína a vína z  ročníku
2012. Vínům též požehnal náš
p. farář Mgr. Jaroslav Horák.

***

K ochutnávce vinaři připravili sto
šest vzorků vín. A bylo z  čeho
vybírat. I když se neuskutečnilo
žádné oficiální hodnocení, tak
vína se ohodnotila sama, neboť
všechna se beze zbytku vypila.
A  asi mají také pravdu ti odbor-
níci, kteří tvrdí, že ročník 2012

byl, co se týká kvality vín
výjimečný. Také účast návštěv-
níků na této akci byla za dobu
jejího trvání největší. K příjem-
nému posezení zahrál jako již
tradičně pan Josef Pospíšil
z Dambořic. Doufáme, že všichni
odcházeli spokojeni.

***

Všem, kteří dodali vzorky vín
a  všem, kteří se podíleli na
zajištění tohoto „žehnání vín“
děkuje Český zahrádkářský svaz
Uhřice a těší se na další ročník.

František Poláček

Za zmínku stojí i akce, jejichž
realizace probíhá nebo proběhla
a to je rekonstrukce kanalizace
a komunikace v  Chaloupkách.
Na kanalizaci je již zažádáno
o kolaudaci. V současné době se
připravuje kolaudace komunika-
ce. Tato akce byla rozšířena
o  propustek u Schovancového,
jenž se operativně řešil v  závě-
rečné etapě stavby. Stejně tak
se řešil i mostek u koupaliště,
kde začalo ujíždět čelo mostu
a vozovka se propadala. Proto se
vybetonuje čelo mostu nové
a  opevní se koryto toku pod
mostem.

Do finále se blíží i akce výstavba
kanalizace – splašková stoka B1
(vedle koryta vodoteče), kde
kromě dvou nemovitostí jsou
všichni dopojeni na páteřní
stoku kanalizace. Chybí zde ještě
terénní úpravy a opravy plotů
a  věcí poškozených vlastní
stavbou.

Tímto bych chtěl poděkovat
všem, kteří byli uvedenými stav-
bami dotčeni, za ochotu a shoví-
vavost při provádění staveb
a  závěrem vyzdvihnout vzájem-
nou spolupráci s  občany při
zmíněné stavební činnosti.

Petr Tihelka
starosta obce
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Uhřičtí hasiči zasahovali po-
slední únorový den u požáru
osobního automobilu v  areálu
recyklační linky v  Janovém
Dvoře. Naštěstí šlo jen o tak-
tické cvičení, o kterém členové
zásahové jednotky nevěděli.
Cílem cvičení bylo ověření
aktivace jednotky a jejich
dojezdových časů, prověření

schopnosti velitele zásahu
a  velitelů družstev rozhodovat
v  časové tísni a koordinovat
jednotku a hlavně samotné
prověření činnosti hasičů při
provádění průzkumu a hašení
požáru.

Požár byl ohlášen v 17 hodin na
tísňovou linku 150. Následně

byli členové jednotky svoláni
pomocí SMS zprávy a požární
sirény. V  17:07 vyjela Tatra 815
směr Janův Dvůr a chvíli po ní
i  dopravní automobil Avie. O pět
minut později dorazili na místo
požáru. Po provedeném prů-
zkumu začalo hašení pomocí
jednoho proudu s  příměsí pěny.
Osobní automobil byl uhašen

během chvíle, poté ještě
probíhaly dohašovací práce
pomocí hadice pro rychlý zásah.
Cvičení bylo ukončeno kolem
18. hodiny.

(tes)



Podle kalendáře už je jaro, ale
při pohledu na teploměr je spíše
tuhá zima. Ačkoliv se teploty
v  posledních dnech usazují
hluboko pod nulou, jaro se i tak
mocně hlásí o slovo.

Jen dvakrát do roka je den
stejně dlouhý jako noc -
nastává rovnodennost. Ta jarní
symbolizuje konec zimy a defi-
nitivní začátek teplejší, blaho-
bytnější, prosvětlenější a vůbec
radostnější části roku. Nepře-
kvapí proto, že je to den, který
oslavovaly snad všechny lidské
kultury od pravěku až po
současnost. A tak i naše
Velikonoce doprovázely svátky
rovnodennosti ji před desítkami
tisíc let.

Velikonoce jsou všeobecně
známé nejen jako významné
křesťanské svátky, ale také jako
slavnosti jara a probouzející se
přírody.

Někteří z nás v  tuto dobu
nakoupí první jarní kytičky, vy-
zdobí byt, připraví kraslice, na-
střihají mašle, upletou pomlázky.
Věřící si připomínají důležitou

cestu Ježíše Krista a  jeho
vzkříšení. První svátky v  roce
nám všem přinášejí vůni života,
radost ze začátku a  novou
naději.

Abychom se na tyto svátky jara
připravili, uspořádali jsme pro
naše spoluobčany ve spolupráci
s  Evou Kořínkou velikonoční
prodejní výstavu, kde pro nás
měla připravené jarní dekorace,
bylinky, cibuloviny, hrnkové
květiny. Kdo chtěl, mohl si koupit
i umělé květiny, věnečky na
dveře nebo i hřbitovní dekorace.
V  průběhu výstavy se návště-
vníkům podávalo malé občer-
stvení, které měla Eva
přichystáno – třeba velikonoční
beránek nebo drobné cukroví
v  podobě kuřátek, zajíčků
a kytiček. Výzdoba celé místnosti
navozovala příjemnou jarní
atmosféru.

Na závěr proběhlo losování
hodnotných cen, jejichž výherci
jsou následující:

pánev Tescoma
– Jana Kosírová

sada na výrobu ledových nápojů
– Blanka Medunová

sada podnos a prostírání
– Marie Bělohoubková

sada na čaj
– Ludmila Maleňáková

bylinka
– Šárka Tesaříková

Všem výhercům gratulujeme
a  všem návštěvníkům děkujeme
za účast a přízeň.

V  letošním roce jsme ve
spolupráci se školou v  Uhřicích
připravili i výstavu výrobků dětí
z  mateřské a základní školy a
keramického kroužku. Byly to
nádherné výrobky navazující
atmosféru jara a Velikonoc.
Všichni návštěvníci tyto práce
s  nadšením prohlíželi a obdi-
vovali.

Děkujeme vedení školy za jejich
spolupráci a těšíme se na další
společné akce.

Blanka Medunová
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V letech 3 200 až 1 900 před
naším letopočtem (př. n. l.),
v tzv. eneolitu, tedy pozdní době
kamenné, se na jižní Moravě
usazovalo obyvatelstvo od jihu
z  Podunají. Přivedlo sebou
stáda dobytka a začalo obdě-
lávat půdu. Lidé začali vyrábět
první nástroje a předměty.
Zpočátku tohoto období se
našly výrobky i v Uhřicích.
Například vrchní soudní rada
Miroslav Chleborád objevil v ka-
tastru obce hrob s kostrou. U ní
pak štíhlý pohár se šňůrovanou
ozdobou na hrdle. Dále tzv.
hadcový mlat oválného tvaru.
Nález lze zařadit do období tzv.
šňůrované keramiky. Z období
tzv. kultury nákolních staveb,
někdy též nazývaných jevišo-
vické, se v okolí Uhřic nalezly
dvě sekerky, dva přeražené
a jeden těžký mlat.

Zhruba necelé tři kilometry od
Uhřic, žila prý v Klášově marko-
manská královna Fritigilda.
S  tímto zjištěním přišel nestor
českého dějepisu František
Palacký (1798-1876). Markoma-
ni byli západogermánský kmen;
původně sídlili podél řeky Mohan
(přítok Rýna, má délku 524
kilometrů). Na Moravě se objevili
před změnou letopočtu. V 1. a 2.
století např. ohrožovali podunaj-
ské římské provincie (marko-
manské války 166-180). V době
stěhování národů, se nejpozději
v 5. století, stáhli do Bavor.

***

Legenda, jejímž autorem byl
v  letech 1664 až 1678 Jiří
Mechelius z vyšebrodského
kláštera, Fritigildě přisuzuje zalo-
žení rezidence pod Silničnou.
Mýtus rozvinul historik Jan Jiří

Středovský (1679-1713); na
něho navázal František Přikryl
(1857-1939). Podle nich měla
Fritigild v okolí působit kolem
roku 370 n. l. Údajně založila
kostel ve vinicích pod Silničnou.
Zasadila se prý, aby z  kaple
vedly tajné podzemní chodby do
Klášova, Uhřic a Žarošic.

***

Podzemní prostory se vyskytly
i v Uhřicích. Historik a vlasti-
vědný publicista Jakub Vrbas je
nazývá lochy. Jejich vznik
nedokázal věrohodně vysvětlit;
kladl ho na přelom starého
a  nového věku. Popsal je takto:
„V hloubce čtyři metry vedla
úzká a nízká chodba do tzv.
šiřaviny dva metry vysoké, tři
dlouhé a dva metry široké.
Člověk v ní mohl pohodlně stát.
Byly vykrouženy ve žluté, písečné

hlíně ostrým nástrojem.“

***

Podle kronikáře a starosty
Uhřic Martina Jandla (1826-
1897), byly podzemní chodby
zaznamenány především na pa-
horku nad Uhřicemi, zvaném
v  minulosti Hradisko. Jak po-
znamenal, v tzv. Záhumenicích
domů číslo 107, 108, 109, 110
a 195 se při polních pracech
ještě na sklonku 19. století
v  některých místech země
propadala. V prohlubni vzniklé
na pohorku nad Uhřicemi např.
prý zmizel kůň i s naloženým
vozem. Podle Jandla byly
v jednom místě nalezeny zbytky
sudu. Obsahoval rosolovitou
hmotu, původně pravděpo-
dobně víno.

Z příběhů Oldřicha Bílovského

V  sobotu 9. března se usku-
tečnila v  hospůdce u Zdenka
první oficiální degustace
ovocných destilátů v  Uhřicích.
Přitom se u nás pálí kořalka od
nepaměti. Používá se jí jako
všelék, jako uvítadlo hostů,
zahřívadlo apod. Není v  Uhři-
cích snad obydlí, ve kterém by
neměli něco napálené. Tak
vznikl nápad o koštu kořalek.

Oslovili jsme tedy pár známých
a  sešlo se nám opravdu pěkné
množství vzorků. Nejvíce
pochopitelně tradiční slivovice,
dále meruňkovice, hruškovice,
třešňovice, ale i speciality, jako
např. lízátková, z  banánů,
z  mandarinek či oskeruše.
K  ochutnání byly nejen produkty

z Uhřic, ale i z  okolních obcí
a  dokonce dva vzorky ze
Slovenska.

Na samotné akci ze systému
hodnocení vyšla nejlépe slivo-
vice p. Jana Pěnčíka st. z  roku
1992, před třešňovicí p. Josefa
Mokrého ml. z  roku 2007. Podle
všech degustátorů se ze všech
vzorků nenašla jediná, která by
měla nějakou pachuť, či jinou
vadu, což je potěšující pro
všechny.

Velmi děkujeme všem, kteří nás
svými vzorky podpořili. Víme, co
za úsilí, i finanční, to stojí. Snad
se tedy rodí nová tradice výstav.

Pořadatelé

Zápis do první třídy proběhl 31.
ledna 2013. Při zápisu jsme
využili interaktivní tabuli, kde
děti se skřítkem Abecedou
procházely písmenkové bludiš-
tě. Předškoláci si vyzkoušeli,
jak se sedí v  lavicích, pracovali
na koberci, malovali obrázek,
povídali si s paní učitelkou. Pro
deset dětí a jejich rodiče to
bylo zajímavě strávené odpo-
ledne. Všechny tyto děti byly
přijaty k  docházce do naší
školy, ale dvěma dětem byl
doporučen odklad školní do-
cházky o jeden rok. Od března
chodí předškoláci 1x týdně na
několik minut do školy a tam si
s  paní učitelkou „hrají na
školu“. Plní různé úkoly, hrají si
a zpívají.

Jednou za měsíc probíhá oslava
narozenin všech, kteří se narodili
v  daném měsíci a máme tzv.
tematický den. Všechny děti i za-
městnanci se ten den obléknou
k  danému tématu – v  lednu byl
bambulkový, v únoru pyžamkový,
v  březnu bude velikonoční,
v  dubnu sluníčkový, v  květnu
kloboukový a v  červnu rukavič-
kový. Kromě toho, že si dny
užíváme, tak se třeba naučíme
motat bambule, při pyžamkovém

dnu si děti vyzkoušely módní
přehlídku – to byla podívaná!
A  těch vzorů a barev...! Z
některých dětí možná rostou
modelky.

V  březnu jsme byli vítat nej-
mladší občánky, vždy pro ně
připravujeme krátké pásmo
básniček a písniček, malujeme
a  vyrábíme přáníčko na pamá-
tku. Také přijel do naší školy
tenorista Břetislav Vojkůvka -
sólista opery v  Brně s  pořadem
Procházka hudbou. Shlédli jsme
hudební vystoupení, které bylo
sestaveno z  melodických písní
a  rytmických skladeb českých
i světových skladatelů.

Mateřská škola 12. března zahá-
jila plavecký výcvik v  Hustope-
čích. V  letošním roce se učí
plavat 11 předškolních dětí.
Základní škola bude plavat
v  Hodoníně od 9. dubna. Výcvik
je určen pro všechny školáky.
Dále byly všechny děti z mateř-
ské školy v  divadle Radost
v  Brně na představení Jak
morčata pekla bábovku. V  tomto
divadle se nám vždy velmi líbí.

Co nás ještě čeká? Připravuje-
me noc s  Andersenem – děti

budou spát ve škole a budou pro
ně připraveny různé aktivity
spojené s  knihou a čtenářstvím.
V  dubnu nás navštíví Divadélko
pro školy z  Hradce Králové
s  Pohádkami z  našeho statku –
loutkoherecké představení, vy-
právění ze života domácích zvířá-
tek, ztvárněných maňáskovými
loutkami. V  jarních měsících
opět uspořádáme sběr starého
papíru. Pokud máte nějaký
přebytečný papír, můžete nám
jej do kontejneru za školou
přidat. Přesný termín bude pře-

dem vyhlášen. Dále pokračuje
sběr vršků z  PET láhví a sběr
pomerančové a citronové kůry.

Asi toho bude ještě více.
Uvidíme... Musíme se také
pilně učit a snažit, abychom si
mohli zpívat naši písničku.
„V té uhřické školičce, oznamu-
je se, jsme šikovné dětičky
a máme jedničky... V té uhřické
školičce nenudíme se...“

Mgr. Marcela Procházková
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Masopustní průvod prošel
v  sobotu 9. února Uhřicemi již
počtvrté v řadě. Za doprovodu
šesti muzikantů z  dechové
hudby Vacenovjáci bylo k vidění
téměř 30 masek. Byla mezi
nimi Sněhurka se šesti trpas-
líky, medvěd, vodník, řezník,
klaun, kráva, voják, piráti,
babka v  nůši, Pipi punčocha,
smrtka, jeptiška, sestřička,
kominík, čert, král, Arab,
řezník, kat a dědek. Na konci
vesnice se k nám připojila liška
– ta samá, která rozveselovala
děti na jejich karnevale
v  kulturním domě. Tam svou
podobu úspěšně tajila, ale
v  ostatkovém průvodu se jí to
nepodařilo. Liškou byl Drahomír
Burýšek st. Projít celou vesnicí
bylo náročné, ale i tak se
většina zúčastnila ostatkové
zábavy v  hospůdce u Zdenka,
kde zahrál Petr Pospíšil.

***

Typickou fašankovou obchůzkou
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 vykoledo-
vali, nakonec zpeněžili a  utratili
u taneční zábavy.

Obvyklou součástí masopustního
jídelníčku jsou dodnes koblihy či
boží milosti. Pro jejich přípravu
se využívaly výhradně bílé
potraviny (vejce, mouka a mlé-
ko), které jsou podle pověry nej-
milejší pochoutkou mnoha
dobrých duchů. Proto koblihy,
boží milosti či koláče mívaly ob-
řadní úlohu obětního jídla, které
se při určitých příležitostech
roznášelo po stavení a hospodář
je dokonce vynášel do polí.
Koblihy, buchty a další sladkosti
patřily k  masopustu natolik, že
ten kdo na masopust nenapeče
koláče, se po celý rok neroz-
veselí.

Každá maska mívala dříve svůj
význam a funkci – to však

během doby zcela ztrácelo
smysl. Nejznámější fašankovou
maskou byla maska medvěda,
jemuž se přisuzovaly magické
vlastnosti a to především plod-
nost, 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 mas-
kovaly za muže a muži za ženy –

hlavně nevěsty nebo za matky
s dítětem. Masky představovaly
zástupce různých profesí a  něk-
dy i konkrétní osoby. Většinou
novějšího původu jsou naopak
zvířecí masky. Běžné byly
i  pohádkové postavy, masky
démonické – smrt a anděl – ty
patří k nejstarším typům masek.

(red)
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Není krásnějšího příběhu, kdy
dítě přinese spasení nám všem
a není lepší možnosti, než si to
přiblížit „Živým Betlémem“. Je
to příběh starý více, jak dva
tisíce let a je to součást naší
historie.

Když v podvečer 25. prosince u
školy zazněly fanfáry trubek,
začal se odvíjet příběh ze všech
nejkrásnější. Přišel posel a  hlá-
sal soupis všeho lidu říše
římské. Přikazoval všem betlém-
ským rodinám dostavit se
k  římskému úředníkovi k  soupi-
su. Lidé se sjíždějí ze  širokého
okolí. Přijíždí také Josef s  Marií
a  ženy jim radí, kde se mají
ubytovat. Josef se poctivě
nahlásí a rovněž hrdě úředníkovi
sděluje narození syna, jehož
pojmenoval dle nařízení Boha
jménem Ježíš.

Poklonit se přijdou pastýři
a z velké dálky tři králové.

Všichni ochotníci se bravurně
zhostili svých rolí a předvedli
výjimečné herecké výkony. Mezi
jednotlivými ději zpíval písně
sbor za doprovodu kytary.

Ježíš – Tina Kopřivová
Josef a Marie – Jan a Vendula
Kopřivovi
Posel – Josef Mokrý
Úředník – Michal Tesařík
Ženy – Lucie Buršíková, Dana
Kordiovská
Pastýři – Lukáš Gajárek, Jakub
Pěnčík, Pavel Robek, Radek
Mokrý
Tři králové – Jan Pěnčík, Lukáš
Tesařík, Miroslav Chmelař
Trubači – Petr Kramář, Jakub
Pěnčík
Sbor – Blanka Medunová,
Martina Kramářová, Ludmila
Kramářová, Věra Valihrachová,
Dagmar Tihleková, Martina
Hovězáková, Pavla Hovězáková,
Zdeněk Vlach, Ladislav Plachý,
Karel Kučera, Bohuslav
Bělohoubek
Kytara – Jan Chmelař

Jelikož počasí přálo, mnoho lidí
ještě po odehrání „Živého Bet-
lému“ zůstalo a povídalo si
s  přáteli. Byla příjemná nálada
a  lidé si vzájemně přáli krásné
Vánoce. Také děti chtěly vidět
opravdového živého Ježíška
a  nakukovaly do peřinky a do
jesliček a také si přály pohladit
ovečky. Ty zapůjčil a přivezl do

připravené ohrady František
Hroudný ml. Vánoční náladu
provoněla vůně svařeného vína,
které zajistil pan Zdeněk
Valihrach.

Děkuji všem, kteří hráli, zpívali
ale i technicky se podíleli na
přípravě. Samotný děj trval půl
hodinky, ale přípravy několik
týdnů.

Odměnou všem byla velká účast
Vás, kteří jste se přišli podívat.
Jsou chvíle, kdy se můžeme
všichni sejít, prožít pocit
sounáležitosti a tahle byla

jednou z nich.

Jana Chmelařová

Pozn. redakce: Na správném
nacvičení celého děje měla
největší podíl „režisérka“
tohoto představení. Tou byla
předsedkyně kulturní komise
paní Jana Chmelařová, za tuto
přípravu ji patří velké podě-
kování, protože, jak bylo
napsáno výše, nebyla to jenom
ta slavnostní půlhodina, ale
předcházely tomu týdny
zkoušek v  tělocvičně základní
školy.




