
Je to vůbec možné? Proce-
stovat během dvou hodin téměř
všechny kontinenty? Zkusím
teď na tuto otázku odpovědět.

V  neděli 26.  1.  2014 k  nám, do
kulturního domu v  Uhřicích,
zavítala, již po několikáté, sku-
pina NETRATRDLO ze Štěpánova
nad Svratkou. Základní škola
a  mateřská škola Uhřice zde

pořádala DĚTSKÝ KARNEVAL.
Letošní téma bylo: „Cesta kolem
světa“. A tak všechny princezny,
loupežníci a ostatní pohádkové
postavy plnily různé úkoly a akti-
vity, které charakterizovaly jed-
notlivé části světa. A proto
odpověď na úvodní otázku zní:
„Ano, je to možné!“ Při troše
fantazie, a tu děti mají, je
možné procestovat zeměkouli

během pouhých dvou hodin.

Jsme moc rádi, že na karnevalu
byla hojná účast nejen masek,
ale i dospělých. Myslím si, že si
děti toto odpoledne pěkně
užily, a také něco vyhrály. Díky
rodičům a ostatním sponzorům
se nastřádala bohatá tombola.
Tímto bychom chtěli všem
sponzorům akce poděkovat.

Tuto akci také, nejen finančně,
podpořil obecní úřad. Ještě
patří poděkování paní Blance
Medunové, Janě Chmelařové
a Ludmile Kramářové za pomoc
s občerstvením. DĚKUJEME!

Petra Bajerová
učitelka MŠ Uhřice
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Máme za sebou zimní období,
a  tak bych si Vám dovolil
nastínit průběh zimní přípravy
mužstva dospělých. Poprvé
jsme se sešli v  sobotu 4. ledna
na hřišti v  Lednici, kde jsme
hráče seznámili s  tréninkovým
plánem a termíny přípravných
utkání.

Trénovali jsme úterý (venku) –
čtvrtek (hala Dambořice) – sobo-

ta (um. tráva Žarošice nebo
přípravné utkání). Obzvláště
v  hale a o víkendech jsem byl
s  účastí a pracovitostí hráčů
spokojen. V  prvním utkání jsme
porazili Letonice 2:1, následně
jsme podlehli v  utkání bohatém
na góly Ždánicím 3:4 a v  po-
sledním utkání na umělé trávě
v  Dambořicích jsme se rozešli
smírně 1:1 s  Hodějicemi. Další
střetnutí jsme odehráli na

přírodní trávě ve Vícemilicích,
kde jsme zvítězili po brankách
M.  Trčky a P.  Hovězáka 2:1. Na
generálku před jarní sezonou
jsme si přizvali soupeře z  1. A
třídy a to mužstvo Bořetic. Po
dobrém výkonu jsme kvalitního
soupeře přestříleli v  poměru
4:2. O branky se postarali T. Ho-
řava 2x, T.  Zeman a R.  Pěnčík.
Zimní příprava proběhla bez
komplikací a co je nejdůležitější,

všichni jsme ji přečkali ve
zdraví.

V  kádru pro jarní část sezony
nedošlo oproti podzimu k  žá-
dným změnám, a proto doufám,
že budeme předvádět kvalitní
výkony a potěšíme Vás ziskem
co nejvíce bodů.

Tomáš Valihrach

Vážení občané,

v  první polovině měsíce března
proběhlo veřejné zasedání za-
stupitelstva obce, kde jeden
z  nejdůležitějších bodů byl
rozpočet obce. Chtěl bych Vám
podat informace k  určitým
položkám v  rozpočtu obce
a  objasnit největší investice
letošního roku.

***

Jak jste si už určitě všimli,
začala rekonstrukce místní
komunikace v  části obce Mrš-

tice. Rekonstrukce komunikace
je rozdělena na dvě etapy.
Rozdělení stavby proběhlo z  dů-
vodu řešení majetkoprávních
vztahů, kde v  jedné části byl
větší počet pozemků dotčených
stavbou ve vlastnictví soukro-
mých osob. V  tomhle případě
jednání s vlastníky zabralo určitý
čas. Nakonec však jednání
proběhlo bez větších problémů,
tak mohou jednotlivé etapy
stavby na sebe plynule navázat.
Při vlastní rekonstrukci komu-
nikace dojde k  opravě mostu
přes Vápenku u Drápalového
a  v  celé délce rekonstruované

komunikace bude vybudováno
nové veřejné osvětlení.

***

Další vysoké položky letošního
rozpočtu jsou: odkládaná rekon-
strukce kulturního domu, do
které bychom se chtěli pustit co
nejdříve po Velikonocích a stav-
ba mateřské školy. U kulturního
domu nás brzdily žádosti o mož-
né dotace. O dotace je
zažádáno, ale v  tomto případě
již nemá význam čekat na jejich
případné schválení. Mateřská
školka je ve fázi projektu pro

stavební povolení, kdy projekt
musí projít vyjádřením dotče-
ných orgánů a následným schvá-
lením. Obec dělá vše pro to, aby
veškeré úkony týkající se stavby
byly řešeny v  co nejkratších
lhůtách.

***

Tímto bych uzavřel výčet
největších investic pro rok 2014
s  přáním pěkných velikonočních
svátků a všeho dobrého do
jarních dnů.

Petr Tihelka - starosta obce

Fotbaloví žáci (a nejen ti) strá-
vili v  minulosti zimní období
u televize či počítače, maximál-
ně jednou týdně v  tělocvičně.
Využili jsme tedy nabídku
Okresního fotbalového svazu
Hodonín a přihlásili jsme se
spolu s dalšími třinácti týmy na
Okresní halovou ligu mladších
žáků.

Od 3. 1. 2014 jsme každý druhý
víkend jezdili na turnaj do
krásné sportovní haly v Lužicích.
Nejprve jsme se trochu sezna-
movali s odlišným stylem fotbalu
(spíše futsalu) v  hale, ale
s  přibývajícími zápasy jsme byli
stále vyrovnanějším soupeřem
týmům z  Hodonína, Mutěnic,
Ratíškovic, Veselí nad Moravou,

Bzence, Vracova apod. Turnaj
překvapivě vyhráli žáci ze Ždá-
nic ve fúzi s  Bučovicemi. Naše
děcka skončila předposlední,
když dvakrát porazila Rohatec.
Celá akce byla výborně orga-
nizovaná, rozlosování zápasů
bylo na minutu přesné a odmě-
ny všem mužstvům i jedno-
tlivcům byly na vysoké úrovni.

A  pro naše žáky to byla zase
velká zkušenost, jak se dá hrát
s technicky i fyzicky vyspělejšími
soupeři.

František Pěnčík
a Jan Buršík

V  letošním roce (konkrétně
8.  února) uspořádal Sportovní
klub Uhřice tradiční PLES
KVĚTŮ. Jednalo se již o 23. roč-
ník, který se za výrazné pod-
pory svých sponzorů uskutečnil.

Letos jsme mezi námi přivítali
SVÁROVANKU ze Strážnice, na
kterou jsme získali kladné refe-
rence od Filipa Schiela, který
když zrovna v  uvedené kapele
„netroubí“, tak se s námi honí za
kulatým nesmyslem.

Věříme, že při pohledu na pro-
hnuté stoly, které stěží odo-
lávaly tíze letošní tomboly, ná-
vštěvníci plesu nelitovali svého
času a vynaložených finančních
prostředků.

A proč taky – téměř každý si
něco z  bohaté tomboly, která
letos čítala 270 cen, odnesl.
Hlavní tombola obsahující
11  skvělých cen byla po půlnoci
rozdělena převážně mezi místní
„domorodce“, takže věříme, že

na pěknou účast máme zadě-
láno i pro příští rok.

Shodli jsme se rovněž na tom,
že také letošní jídelníček, v  po-
dání odborníků z  cechu kuchař-
ského – JHREST, se znamenitě
povedl a i naše chuťové buňky si
tak přišly na své.

Velké poděkování za krásný
společenský večer tak patří ne-
jen jim, pořadatelům a Sváro-
vance, ale především všem

našim sponzorům a věříme, že
i  příště, dle jednotlivých mož-
ností, podpoří tuto krásnou
a prospěšnou akci.

Závěrem Vás můžeme již nyní
pozvat na XXIV. PLES KVĚTŮ,
který hodláme uspořádat 7. úno-
ra 2015 za doprovodu Borši-
čanky.

Josef Mokrý - jednatel SK

Termínová listina mistrovských utkání mužů Termínová listina mistrovských utkání žáků



Vinařský spolek při ČZS ve spo-
lupráci s  OÚ uspořádal v  neděli
29. 12. 2013 odpoledne tradiční
„Žehnání mladých vín“ vesměs
uhřických vinařů. Po slavnostním
požehnání vín panem farářem
J.  Horákem hrál k  dobré pohodě
J. Pospíšil klasické lidové písnič-
ky i šlágry moderní hudby. Pří-
chozí návštěvníci mohli ochutnat
ze 101 vzorků bílých, růžových
a  červených vín různých odrůd
ročníku 2013. Tento ročník byl
na počasí pro vinohradnictví
dost nestandardní. Velmi dlouhá
zima, pozdní nástup rašení, nižší
sumy teplot v  průběhu vege-
tačního období a především silný
tlak chorob na vinice. Pro vinaře

to bylo o mnoho více práce, aby
docílil to nejdůležitější pro kva-
litní vína, a to je zdravý hrozen.
Dále pak bylo potřeba ve sklepě
skloubit příznivé cukry s  výraz-
nými kyselinami v hroznech a vy-
robit harmonicky sladěná vína.
Že se jim to vesměs podařilo,
svědčí to, že k  radosti místních
vinařů se všechno vystavené
víno na této akci vypilo.

Toto je nejlepší pozvánkou na
místní velikonoční výstavu vín,
na které si budete moci vybrat
z  bezmála 400 vzorků vína od
nás i širokého okolí.

František Pěnčík
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Členové SDH Uhřice se od-
měnili za celoroční práci ve
sboru zabíjačkou. Vše proběhlo
poslední únorovou sobotu od
sedmi hodin ráno, kdy se začaly
roztápět kotle. V osm hodin
jsme přivezli asi 70 kg sele
a  začal vepřový koncert pod
taktovkou řezníka. Ale aby vše-
ho stačilo, tak se ještě přikou-
pila jedna hlava a vnitřnosti.
Při dobré atmosféře ubíhala
práce jedna radost, jen pravé
zabíjačce snad chybělo - pole-
tování sněhu a pořádný mráz.
I  přesto počasí vyšlo na jednič-
ku a co se týče pochutin z ko-
tle, tak ty také.

***

Po desáté hodině kuchaři podá-

vali pečená játra na cibulce
a  vařený podbradek. Odpoledne
pak knedličkovou polévku a jako
druhý chod zabíjačkový guláš.
Celé selátko se zpracovalo, na
stolech se hromadily jelítka
a  dokonce i tlačenky. K pravé
zabíjačce se také čepovalo pivo
a nechyběla ani domácí slivo-
vička. Prostě neexistuje lepší
způsob jak strávit sobotní den,
než s přáteli a zabíjačkovými
dobrotami nacpaným žaludkem.

***

Práce skončila v podvečerních
hodinách. Akce byla pořádána
pro aktivní členy našeho sboru,
zúčastnilo se jí asi 25 hasičů. Je
třeba poděkovat členům, kteří
se na uspořádání zabíjačky podí-

leli, ať už venku při porcování
masa, ale hlavně v  kuchyni.
Hlavně díky těmto lidem se celá
akce zvládla. Doufejme, že se

neuskutečnila naposledy, ale
bude se příští rok opakovat.

(red)

Nedalo mi nevložit do zpra-
vodaje informace o dopravní
obslužnosti ve veřejné dopravě
osob a službách firmy Kordis.
Je faktem, že dopravní spojení
z  Brna na Kyjov a zpět není
optimální, určitě však došlo
k  posunu ve zlepšení dané
situace převážně o víkendech.
V  určitých případech došlo ke
zhoršení situace v  ranních
spojích v  pracovním týdnu, kdy

spojů neubylo, ale byly časově
posunuty.

Situace je i nadále v  jednání
a  doufáme, že dojde k  optima-
lizaci spojů veřejné dopravy ve
prospěch obou stran, jak ces-
tujících, tak firmy Kordis. Pozi-
tivní změna posílení víken-
dových spojů na každé dvě
hodiny, byla z  velké části
ovlivněna iniciativou občanů,

kteří spoje využívají a iniciativou
naší obce ve spolupráci s  ob-
cemi mikroregionu Ždánicko.

U občanů do tohoto problému
zaangažovaných bych chtěl
poděkovat všem za aktivitu,
podněty a připomínky, které
nám pomohly určitého zlepšení
dosáhnout.

Jak jsem zmínil jednání s  firmou

Kordis nekončí a proto uvítáme
další připomínky k  veřejné
dopravě osob. Na závěr bych
chtěl podotknout, že názorů
a  připomínek se nasbírá určitě
dost a logicky nebude všem
vyhověno, ale věřím tomu, že se
dá najít společné řešení ve
prospěch obou stran.

Petr Tihelka

V naší škole došlo ke změně na
pozici učitelky mateřské školy.
Na konci ledna se naposledy
dětem věnovala paní učitelka
Ivana Tlapáková. V naší mateř-
ské škole působila jako vedou-
cí učitelka od 1. srpna 1995
a  od února letošního roku
zahájila novou éru své kariéry.
Úspěšně prošla konkurzním
řízením a stala se ředitelkou
Mateřské školy Vyhlídka ve
Valašském Meziříčí. Za dobu
jejího působení v naší mateřské
škole prošlo jejím výchovným

působením mnoho dětí. Děti,
zaměstnanci i rodiče jí přejí
mnoho štěstí a úspěchů do
dalších let a děkují za vše, co
pro uhřickou školičku udělala.

Na její místo nastoupila od
začátku února paní učitelka Eva
Matušů. Na tuto pozici se při-
hlásilo 14 uchazečů, 8 z nich
splňovalo požadovanou kvalifi-
kaci danou zákonem pro tento
typ zařízení. Bohužel ani jeden
z  těchto kvalifikovaných uchaze-
čů nebyl místní. Vybrána byla

tedy paní učitelka, která nejvíce
vyhovovala daným požadavkům
a splňovala kvalifikaci danou
zákonem. Je třeba si uvědomit,
že mateřské školy nefungují
jako hlídací služby, ale jako vý-
chovně vzdělávací instituce,
která mají svá pravidla a musí
splňovat zákonem stanovené
podmínky. Učitel mateřské školy
musí mít nejméně střední vzdě-
lání s  maturitní zkouškou v  obo-
ru vzdělání zaměřeném na pří-
pravu učitelů mateřské školy.
Takže i  kdyby se na toto místo

hlásil například absolvent lékař-
ské fakulty, nemohl by být přijat,
protože nesplňuje kvalifikační
předpoklady. Naštěstí se tato
situace nestala a ředitelka školy
vybírala z několika kvalifikova-
ných uchazečů.

Přejeme „nové“ paní učitelce,
ať se jí v Uhřicích líbí a má
kolem sebe jen samé spoko-
jené děti a rodiče.

Marcela Procházková
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Zápis do první třídy proběhl 30.
ledna 2014. Při zápisu jsme
využili interaktivní tabuli, kde
si děti hrály a plnily úkoly
z  prostředí cirkusu – poznávaly
velikosti, tvary, čísla. Před-
školáci si vyzkoušeli, jak se
sedí v  lavicích, pracovali na
koberci, malovali obrázek, poví-
dali si s  paní učitelkou. Pro
šest dětí a jejich rodiče to bylo
zajímavě strávené odpoledne.

Všechny tyto děti byly přijaty
k  docházce do naší školy, ale
rodiče jednoho dítěte zvažují
odklad školní docházky o jeden
rok, popř. individuální formu
vzdělávání. Škoda jen, že někteří
zákonní zástupci se rozhodli pro
plnění školní docházky v jiné
škole... Mohlo nás být v příštím
roce více. Od jara budou chodit
předškoláci 1x týdně na několik
minut do školy a tam si s  paní
učitelkou „budou hrát na školu“.
Budou plnit různé úkoly, pro-
cvičovat výslovnost, grafomotori-
ku, matematické představy a po-
dobně.

Jednou za měsíc probíhá oslava
narozenin všech, kteří se na-
rodili v  daném měsíci a máme
tzv. barevný den. Všechny děti
i  zaměstnanci se ten den
obléknou v dané barvě – v lednu
byl fialový, v  únoru pruhovaný,
v  březnu bílý a v dubnu modrý.
Zvláštní je, že jsme si tento
dubnový den vylosovali jako
všechny ostatní, ale pak jsme se
dozvěděli, že 2. duben je rezolu-
cí OSN vyhlášen Světovým dnem
porozumění autismu a na pod-
poru osvětové kampaně „Light It
Up Blue“  - Rozsviťte se MODŘE
(ČESKO svítí modře). Chceme
přispět i my. Proč MODRÝ DEN?

Modrá je totiž barvou komu-
nikace a sebevyjádření, což je
jedna z  oblastí, ve které mají
děti a dospělí lidé s  autismem
největší potíže. Autismus a po-
ruchy autistického spektra patří
mezi závažné neurovývojové
postižení, která těžce zasahují
do života dětí i jejich rodin.

A co už jsme zvládli? V únoru
jsme byli ve WIKYLANDU v Brně.
Na ploše asi 2000 m2 je
spousta zábavních atrakcí –
např. trampolíny, nafukovací
atrakce, horolezecká stěna, ro-
deový býk, tobogány s kuličko-
vými doskočišti, skluzavky, pirát-
ská loď a mnoho dalších. Moc
jsme si dopoledne užili. 14.
února navštívili naši školu stu-
denti lékařské fakulty UK v  Pra-
ze, s projektem ,,Nemocnice pro
medvídky“. Formou hry dětem
přiblížili prostředí ordinace léka-
ře, operační sál a  vysvětlili
základní vyšetřovací metody.
Snažili se zbavit děti strachu
z  lékařů a  neznámého prostředí
a  ukázat, že nemoc je součástí
každodenního života a  boj proti
ní nemusí vždy znamenat bolest,
trápení, ubližování a strach. Celý
program byl rozdělen do několi-
ka částí a  trval přibližně hodinu.
Nejdříve si studenti začali s dět-
mi povídat o nemocech, lékařích
a  zkušenostech, které mají děti
s  lékaři. Pak názorně ukázali na
velkém plyšovém medvídkovi
základní vyšetřovací metody (po-
slech srdce, vyšetření, obvázání
zlomeniny). V  poslední části,
která děti nejvíce bavila, si
vytvořil každý student se skupin-
kou dětí ordinaci. Zde si děti
mohly vyzkoušet různé zdravotní
pomůcky jako je stetoskop, tla-
koměr a  vyšetřit své „nemocné“

plyšové medvídky. A  nejenom
medvídky, ale i  sebe navzájem
např. obvazovat si ruku, podívat
se světýlkem do ouška apod.
Děti si s  nadšením hrály. For-
mou hry se dozvěděly spoustu
zajímavých věcí, které jim
mohou pomoci zvládnout strach
u lékaře.

V březnu jsme zase žili hudbou.
Ve středu 12. března 2014 se
MŠ a ZŠ Uhřice vydala na
koncert Vojenské hudby Olo-
mouc. Vystoupení se konalo na
obecním úřadě v  Násedlovicích.
Děti byly přivítány jedenácti-
členným orchestrem. Páni muzi-
kanti byli oblečeni v uniformách.
Hodinovým naučně zábavným
programem nás provázel hlavní
moderátor, který převážně ko-
munikoval s  dětmi, ale i s  námi
učiteli. Děti byly postupně
seznamovány s  jednotlivými ná-
stroji. Některé jim byly známé,
jiné se objevily jako novinka.
Zazněly zde písničky z  pohádek,
večerníčků a dětských filmů. Po
každé hudební ukázce byly děti
tázány, zda by věděly, název
skladby či pohádky, ve které ta
či ona písnička zazněla. Při
většině otázek se celý sál změnil
v  les zvednutých rukou. Za
každou správnou odpověď
následovala odměna v  podobě
bonbonu. Nastali i chvíle, kdy
nás chtěl pan moderátor zmást
a zeptal se například na
herecké obsazení pohádek či
večerníčků, ale děti se nachytat
nedaly a na všechny otázky
správně odpověděly. Některé
otázky, byly směřovány i do řad
učitelů, ale tam se také špatné
odpovědi nikdo nedočkal. Všich-
ni jsme byli z  koncertu nadšeni.
Velmi si ceníme připravenosti

programu, výborné spolupráce
s  dětmi a hlavně, že Vojenská
hudba Olomouc dokázala zauj-
mout všechny věkové kategorie
od dětí mateřské školy až po
dospělé.

V pondělí 17. března zavítalo
k nám do školy dechové žesťové
kvarteto Amicus-tet. Představili
dětem nejrůznější druhy žesťo-
vých nástrojů, původ jejich vzni-
ku, seznámili je s nejpopulár-
nějšími melodiemi lidových
písniček, večerníčků, muzikálů,
populárními melodiemi i s veli-
kány klasické hudby, jako jsou
W. A. Mozart, Antonio Vivaldi,
Antonín Dvořák apod. Mateřská
škola 4. března zahájila plavec-
ký výcvik v Hustopečích. V  letoš-
ním roce se učí plavat 9 před-
školních dětí.

Co nás ještě čeká? Připravu-
jeme Noc s  Andersenem – děti
budou spát ve škole a budou
pro ně připraveny různé aktivity
spojené s  knihou a čtenář-
stvím. V  jarních měsících opět
uspořádáme sběr starého papí-
ru. Pokud máte nějaký přeby-
tečný papír, můžete nám jej do
kontejneru za školou přidat.
Sběr papíru proběhne ve středu
16. dubna od 7 hodin. Dále
pokračuje sběr vršků z  PET
láhví a  sběr pomerančové a ci-
tronové kůry. Asi toho bude
ještě více... Uvidíme... Musíme
se také pilně učit... Všem
přejeme krásné jaro!

Marcela Procházková,
Eva Matušů,

Jana Horáčková
a Iva Krakovičová

13. března 2014 převzala
jednotka sboru dobrovolných
hasičů v Uhřicích do užívání
nový dopravní automobil -  Iveco
Daily 60C17V E5. Myšlenka na
nový vůz přišla již před několika
lety, protože stará Avie nevyho-
vovala pohotovostí, velikostí
úložných prostor ani jízdním
komfortem při dlouhých jíz-
dách.

Z výběrového řízení na vůz
i  s  požární vestavbou vyšla
nejlépe firma Ivacar Ivančice
s  cenou 1.348.545  Kč. Na  poří-
zení tohoto vozidla přispěl Jiho-
moravský kraj dotací na požární
techniku ve výši 300  000  Kč,
zbývající část financovala obec
Uhřice. Smlouva byla uzavřena
v  polovině měsíce prosince
2013. Během stavby vozidla
proběhla několikrát konzultace
se členy naší zásahové jednotky
s  upřesněním veškerých detailů.
Proběhly čtyři kontrolní dny
přímo v  Ivacaru Ivančice, kde se
dolaďovali všechny technické
záležitosti.

Dopravní automobil je speciální
požární vozidlo určené pro pře-
pravu jednotky požární ochrany
a požárního příslušenství. Za
použití přenosné motorové stří-
kačky umožňuje požární zásah
z  volného vnějšího zdroje
a z vnějšího tlakového zdroje vo-
dy. Automobil je uzpůsoben
svezení 9 lidí včetně řidiče.
Kabina osádky je vybavena
třemi sedadly orientovanými po

směru jízdy. V zadní části auto-
mobilu je namontováno 6 ks
sedadel s  dvoubodovými bez-
pečnostními pásy, orientova-
nými 3ks po směru a 3ks proti
směru jízdy. Pod sedadly v zadní
části vozidla je vytvořen úložný
prostor určený pro samostatně
uložené hadice a v „lavici“ po
odklopení sedáku pro drobné
požární příslušenství uložené
volně. Za třetí řadou sedadel se
sklopnými opěradly je regálový
systém pro uložení požárního
příslušenství v plastových pře-
pravkách a volně ve spodní
polici, za ním je pevná přepážka.
Zadní prostor pro osádku je
vybaven dvěma okny (ve stěně
a  v posuvných dveřích). Podlaha
celého nákladového prostoru vč.
zadního prostoru pro osádku je
vyrobena z  vodovzdorné folio-
vané překližky s litou vrstvou
a  mezi sedadly s protiskluzovou
úpravou. Vozidlo je vybaveno
nezávislým teplovzdušným tope-
ním. Nad levým bočním oknem
je provedena příprava pro
uchycení 4 ks ručních svítilen
vč. zásuvek 12 V a pod oknem
příprava pro uchycení 2 ks
ručních radiostanic, také včetně
zásuvek. Za pevnou přepážkou
je prostor pro uložení požárního
příslušenství. V prostoru je regá-
lový systém vyroben z anti-
korozního materiálu. Regálové
uspořádání vestavby je navr-
ženo tak, aby splnilo účelové,
ale zároveň i ergonomické
rozmístění hasičského příslušen-
ství a výbavy. Čerpadlo PS12,

ruční motorová pila, prostor pro
plovoucí čerpadlo a další je na-
montováno na čtyřech telesko-
pických výsuvech. Tento systém
umožňuje rychlé vysunutí agre-
gátů mimo nástavbu. Pod stře-
chou nástavby je prostor pro
uložení žebříku, nosítek, savic
a trhacího háku.

V kabině vozidla je v centrální
části palubní desky umístěna
vozidlová radiostanice HYT
a  ovládání výstražného svě-
telného a zvukového zařízení
umožňující i reprodukci mluve-
ného slova. Na střeše vpředu je
rampa, v masce a v zadní části
vozidla přídavná modrá výstraž-
ná světla. Nad zadní částí
vozidla záblesková světla oran-
žové barvy, to vše v provedení
LED.

Pořízením nového vozidla je
zásahová jednotka schopna
rychle a hlavně bezpečně pře-
pravovat své členy k  zásahům
a  především naše žáky na
nácviky a soutěže. Je ale naším
přáním, aby bylo skutečných
výjezdů a událostí co nejméně
a vozidlo sloužilo hlavně
k prevenci a výcviku.

Děkujeme starostovi a všem čle-
nům zastupitelstva obce, kteří
se podíleli na schválení rozpočtu
a zakoupení tohoto vozidla.

V  rámci oslav 115. výročí za-
ložení sboru v  Uhřicích bude
slavnostní žehnání automobilu
dne 22. 6. 2014 v 9:30 u sochy
sv. Floriána před hasičskou
zbrojnicí.

Luskač František

S příchodem jara někteří za-
hrádkáři místo pracnějšího,
zato však ekologičtějšího vy-
hrabání staré trávy a jejího
kompostování, volí jednodušší
vypalování. Nejenže je to počí-
nání nebezpečné, ale poško-
zuje i faunu, flóru a znečišťuje
ovzduší. Z  těchto důvodů je
vypalování trávy zakázáno hned
několika zákony, zákonem o po-
žární ochraně, zákonem o
ochraně přírody a krajiny a dále
zákonem o ochraně ovzduší.

Za porušení zákona hrozí
viníkovi vysoká pokuta, která se
může ve správním řízení
vyšplhat až do výše 25 000,- Kč.
Zákaz vypalování a spalování
trávy je navíc zakotven i v obec-
ně závazné vyhlášce naší obce.

Většina lidí nebezpečí, které
vypalování představuje, značně
podceňuje. Věří, že mají oheň
pod kontrolou a nemůže se nic
stát. Na tento omyl již doplatila
spousta lidí, kteří při vypalování
zemřeli nebo utrpěli vážná zra-
nění. Hrozí zde veliké nebezpečí,
že dojde k rychlému a nekon-
trolovatelnému rozšíření požáru
i na další porost nebo objekty.
Oheň se při dobrých pod-
mínkách dokáže šířit tak rychle,
že lidé nemají často nejmenší
šanci na danou situaci ade-
kvátně zareagovat.

Pomineme-li nebezpečí vzniku
požáru, je třeba si uvědomit,
jakým způsobem ohrožuje tento
způsob jarního úklidu přírodu.
Velký žár, který při hoření trávy

vzniká, může způsobit zničení
většiny vývojových stádií hmyzu,
smrt nebo popálení malých
zvířat, kouřové zplodiny ohrožují
i živočichy na stromech a keřích.
Někteří zahrádkáři se domnívají,
že popel, který takto vznikne, je
dobrým hnojivem. Popel je však
velmi často rozfoukán větrem
nebo jej splaví déšť, takže se
potřebné živiny do půdy stejně
nedostanou. Ve všech ohledech
je lepším způsobem ponechání
staré trávy, která se rozloží a ži-
viny se pozvolna uvolňují a navíc
obohatí půdu o velmi důležitou
organickou složku. Aby trávník
dobře vypadal, je nejlepší trávu
vyhrabat a zkompostovat.

Mnozí často také pálí na svých
zahradách rostlinný odpad.

Toto pálení není zakázáno
zákonem, ale je částečně ome-
zeno obecní vyhláškou. Povin-
nost ohlášení pálení odpadů
mají ze zákona č. 133/1985
Sb., pouze podnikající fyzické a
právnické osoby. Občané tuto
povinnost nemají, ale je dobré,
pokud dochází k dlouhodobému
pálení nebo pálení mimo obyt-
nou zónu, nahlásit tuto činnost
na linku 112 nebo 150 a mít na
místě pálení mobilní telefon
a  jednoduché hasební prostřed-
ky (lopatu, vědro s vodou
apod.). V Jihomoravském kraji
je také možné nahlásit pálení
klestí pomocí internetového
formuláře na stránce
www.firebrno/paleni-klesti.cz

Hasiči Uhřice
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Samotný název masopustního
období  může  neznalé dnes
mást. Doba masopustu je
totiž  tradiční oslavou hojnosti
před střídmějším  časem před-
jaří, kdy  se  jídelníček zúžil na
pokrmy z trvanlivých potravin.

Kdysi se závěr masopustního
období běžně slavil už od čtvrtka
před poslední masopustní nedě-
lí. Říkalo se mu tučný, protože
se zabíjela prasátka, peklo se
vepřové a podávalo s knedlíkem,
se zelím a pivem. Hospodyně
zadělávaly  na koblihy, šišky
a  boží milosti, kterých pak na
sádle smažily plné mísy pro
pohoštění rodiny, sousedů i ko-
ledníků. Vyvrcholením masopus-
tu bylo úterý, spojené s průvody
maškar, které za doprovodu
hudebníků chodívaly dům od
domu. Průvody byly původně
vyhrazeny jen pro svobodnou
mužskou mládež a mladé ženaté
muže, později se jich účastnila
celá obec. Každá maska měla
svůj význam a funkci.

Medvěda na provaze vodil
medvědář. Démonický živel ze-
mřelých předků symbolizovala
postava Žida. Žid se průvo-
du  účastnil, ale nemluvil, netan-
čil, jen pobíhal mezi ostatními
a  trestal bičem nebo holí. Nosil
s sebou pytel, do kterého
ukládal výslužku – jablka, kobli-
hy, uzené maso. Za nevěstu,
podobně jako za cikánku, vykla-
dačku karet, tanečnice a  ba-
letky se obvykle přestrojovali
chlapci. V maškarním průvodu
nechyběli čerti a kominíci, kteří
ve staveních sbírali vejce, mou-
ku nebo hrnce se sádlem.
K  oblíbeným maškarám patřila
bába nesoucí v koši dědka, ne-
bo kůň – dva mládenci s plach-
tou a dřevěnou či papírovou
hlavou koně. Běžné byly i  po-
hádkové postavy, masky démo-
nické – smrt a čert. Masky před-
stavovaly i zástupce různých
profesí (fotograf, farář, policajt
aj.), někdy i konkrétní osoby.
Často byly prostředkem výsmě-
chu a kritiky některých lidských

vlastností a neřestí. Novějšího
původu jsou masky zvířecí, mezi
nimiž nechyběl velbloud, slon či
opice. 

Hospodář s hospodyní nabízeli
příchozím klobásy, kořalku, pivo,
koblihy, koláče a cukrovinky, do
velkého talíře přispívali na
muziku.  Po obchůzce se průvod
odebral do hospody.

Podobně, i když v  moderněj-
ším pojetí, probíhají ostatky

i  v  Uhřicích. Letošního průvodu
se zúčastnilo asi dvacet maš-
kar. Za doprovodu muzikantů
z  dechové hudby Vacenovjáci
prošel průvod celou vesnicí.
Svou náročnou cestu ukončil až
v  místní hospůdce, kde se
většina zúčastnila ostatkové
zábavy společně s  ostatními
příchozími. Na této zábavě hrál
pan Petr Pospíšil.

(red)

Nejkrásnější ze všech dárků,
vkládá život do kočárků.

V jednom z nich teď
sladce dýchá,

Vaše štěstí, Vaše pýcha.

***

V neděli 16. března 2014 ve dvě
hodiny odpoledne přivítal sta-
rosta obce p. Petr Tihelka
v  zasedací místnosti hasičské
zbrojnice při malé slavnosti čtyři
nové občánky naší obce (tři
chlapečky a jedno děvčátko).

Slavnostního aktu se zúčastnili
kromě miminek a jejich rodičů
také další příbuzní a jako již
tradičně děti z naší základní
a  mateřské školy, které připra-
vily pod vedením p. učitelky
Petry Bajerové pro své budoucí
kamarády pásmo básniček
a  písniček. Ty také pak předaly
novým občánkům pohádkovou
knížku a hračku. Po podpisu do
pamětní knihy, kde má každý
nový občánek svou stránku se
jménem, datem narození a obrá-
zkem, si děti odnesly plyšáčky

a  knížku a maminky hezkou
kytičku. Na závěr slavnosti si
rodiče připili na zdraví našich
malých občánků. Ke konci slav-
nostního setkání přišla na řadu
kolébka, do které byly postupně
položeny všechny ratolesti, aby
se vyfotografovaly a měly tak
památku na tento den. Tohoto
setkání se zúčastnili manželé
Lenka a Daniel Foltýnovi se
synem Jakubem, manželé Miro-
slava a Jan Vodičkovi s dcerou
Jasmínou, manželé Hana a Bar-
toloměj Valihrachovi se synem

Matyasem a manželé Jana a Pe-
ter Fedorčákovi se synem Ště-
pánem.

Obec také v  letošním rozpočtu
pamatovala na podporu mla-
dých rodin a to příspěvkem ve
výši 10.000,- Kč při narození
dítěte. Všem novým občánkům
přejeme pevné zdraví, štěstí,
prožití bezstarostného dětství
a  ať se jim v  naší obci dobře
a spokojeně žije.

(red)

Většina lidí v  Malawi v  Africe
trpí oční vadou, ale možnost
získat brýle je pro ně velmi
malá. Mimo hlavní město
neexistují optiky, a v  těch
několika málo, které se v  této
lokalitě nacházejí, jsou brýle
natolik drahé, že si je nemohou
dovolit pořídit. S  nápadem
a  pomocí přišel českotěšínský

oční lékař Tomáš Utíkal, který
se pustil se svým týmem do
projektu „Vracíme zrak Africe“,
která má pomoci dostat brýle
na oči co největšímu množství
pořebných.

Do tohoto projektu by se chtěla
zapojit také naše obec. Jak mů-
žete pomoci? Pokud máte doma

staré brýle a Vám již nepo-
třebné, stačí je doručit na
obecní úřad v  Uhřicích. Před
odesláním do Afriky je optici
změří a popíší tak, aby je poté
mohli humanitární pracovníci
ideálně rozdělit potřebným. Věří-
me, že tyto brýle mohou ještě
hodně pomoci v  chudých regio-
nech Afriky, zlepšit tak život

těžce zkoušených obyvatel,
jejich schopnost postarat se
o sebe, své děti a navíc zabránit
zbytečným úrazům. Děkujeme
všem, kteří se do této celorepu-
blikové humanitární sbírky „Brý-
le pro Afriku“ zapojí.

(red)

Víme, že meteorologické jaro
začíná 1. března a končí 31.
května. Jarními měsíci jsou
březen, duben a květen. Astro-
nomické  jaro začíná jarní rov-
nodenností, na  severní polo-
kouli  zpravidla  20. března
a  končí letním  slunovratem, na
severní polokouli zpravidla  21.
června. Současná zima byla
velmi mírná a u nás bez sněhu,
což není pro přírodu a země-
dělce dobrý stav. Také mrazy
zřejmě nepostihly různé šků-
dce, s  nimiž budeme zřejmě
zase chemicky bojovat. Jarní
měsíce, zvláště březen, je pro
většinu z  nás nejpříjemnějším
obdobím v  roce. Příroda se
probouzí k  životu a sluneční
paprsky vyzařují příjemné teplo.
Příroda se zazelená a její krása
nás okouzlí, pohladí po duši
a  dodá optimismu, kterého je
většinou nedostatek. Také pol-
ní práce se dají do pohybu,
i  když ne všechny plochy
zemědělské půdy budou osety,
ale zase se objeví pruhy
pozemků plné plevelů různých
druhů. Byly doby, kdy se vše
řádně oselo, osázelo a skladba
zemědělských kultur byla širo-
ká ve srovnání se stavem
současným. Zemědělská výro-
ba je velmi omezena většinou
na průmyslové plodiny.

Například rozrůstající se řepko-

vé lány těší zemědělce, ale děsí
myslivce. Každý rok kvůli nim
totiž uhynou stovky kusů srnčí
zvěře. Ozimá řepka je na jaře
první zelenou potravou, ale
zvířatům neprospívá. Rostlina
totiž obsahuje látky, které
srncům ničí játra, plíce nebo
nervovou soustavu. Zvěř pak
hromadně umírá.

Snad zemědělství a hospodář-
ská politika nové vlády, jak
slibuje, bude napravovat cílený
trestuhodný propad v  tomto
odvětví, zajistí trend pro sobě-
stačnost v  potravinách s  ome-
zením dovozu různých šmejdů
v krásných obalech na náš trh.

Mnoho let trápí naše myslivce
malé stavy drobné zvěře,
bažantů a zajíců, pro něž je
velkoplošná zemědělská techno-
logie smrtící. Pokud k  tomu
přidáme přemnožené stavy čer-
né zvěře, tak se není čemu divit.
I když je černá zvěř v  naší zemi
původní, přesto se od konce 18.
století ve volných honitbách
nevyskytovala. Důvod byl prostý,
a to škody, které jí byly způso-
bovány. Proto josefským paten-
tem z  r. 1786 byl dán zákaz
chovu ve volné přírodě. Výskyt
ve volné přírodě byl zcela
ojedinělý a chovy se uzavřely do
obor. Tento stav se obdivuhodně
udržel téměř 160 let až do

konce 2. světové války. Pro
porovnání jen v  r. 1935 bylo
evidováno v  odstřelu na volno
5  ks, v oborách pak 565 ks, v
r.  1969 pak bylo uloveno 4971
ks a v r. 1999 pak již 73O27 ks.

Je patrné, že se nedaří snižovat
stavy černé zvěře a nelze ani
nějakým způsobem ovlivňovat
rozmnožování stavů pro dosaže-
ní kvalitní populace. Jako pamět-
níci vzpomínáme na období ko-

lem r. 1955 - 1960, kdy se
i  v  naší obci objevily první od-
střelené kusy černé zvěře. Dnes
se objevují zprávy o od-střelech
černé zvěře v  řádech desítek
i stovek ks za den.

Tolik v  krátkém zamyšlení.
Všem čtenářům přeji krásné
a  příjemné jarní dny a hezké
velikonoční svátky.

Zdeněk Knesl

Na hájence kolem roku 1960.




