
Dne 11. června tohoto roku byl do 3 družstev – VRCHŇÁCI (vrchní 
uspořádán bývalými i současnými konec obce po zrcadlo), PROSTŘED-
hráči a SK Uhřice 1. ročník NÍČCI (střed obce od zrcadla po 
Memoriálu Františka Pěnčíka. Pár most u Tesaříkových) a DOLŇANÉ 
„chytrých hlav“ napadlo, že dozrál (od mostu u Tesaříkových po konec 
čas, abychom věnovali tuto spor- obce).
tovní vzpomínku našemu nezapo-
menutelnému, věrnému a oběta- Počasí se vydařilo a tak jsme si 
vému „srdcaři“ uhřického fotbalu – všichni užili pěkné a zejména 
Františku Pěnčíkovi, všemi známého zábavné odpoledne, jelikož některé 
výhradně jako SYNEK. sportovní výkony, a to napříč všemi 

věkovými kategoriemi, byly opravdu 
Memoriál proběhl formou přátel- impozantní!
ských utkání mužstev složených
z hráčů, kteří prošli ve své sportovní Tak uvidíme, zda se opět po roce 
kariéře také místním klubem a kteří sejdeme a dáme tak vzniknout 
si jistě velmi dobře na Frantika nějaké nové sportovní tradici.
vzpomínají. Všichni hráči, kteří měli 
chuť a přišli či přijeli, byli rozděleni (JM)

Plánovaná přípravnáFotbalová sezóna 2010/2011 OP V zatím neupřesněném termínuhostování v Dambořicích a Žaroši-
1. kolo okresního poháru OFS Hodo-a pohárová utkání:mužů je již historií a nastal tak čas cích a že se nám podaří obnovit 
nín v Násedlovicích.uplynulý ročník alespoň „v kostce“ hostování většiny stávajících hráčů. 

16. 07. (příp. 17. 07.) zrekapitulovat.  Celý ročník je třeba Mimo to budeme také jednat o něja-
Sportu v Uhřicích zdar a fotbalu hodnotit pozitivně. Tréninková účast SK Křenovice – SK Uhřice – pravdě-kém vhodném posílení našeho muž-
zvlášť!!!podobně na hřišti v Křenovicíchbyla téměř po celý rok nadprůměrná stva. Takže uvidíme, co se podaří

a zájem hráčů se jevil jako férový, a co nikoliv. Zatím však nebudeme 
Josef Mokrý – jednatel SK30. 07.zodpovědný a zejména kolektivní. jmenovat a soupisku hráčů se jistě 

pohárový turnaj ve Vážanech nad nejpozději před zahájením prvního 
Litavou za účasti domácího oddílu, V tomto směru je proto třeba vyjádřit mistrovského utkání dozvíte.
Kobeřic a Šaratic.patřičnou spokojenost a zároveň 

přání, aby tomu tak bylo i nadále. ***

Nicméně co bylo, bylo a ačkoliv na Závěrem bychom tak chtěli všem 
tuto sezonu budeme vzpomínat jako našim hráčům, trenérům a ostatním 
na velmi vydařenou (museli bychom činovníkům poděkovat za úspěšnou 
totiž jít zřejmě hlouběji do archivu, sezonu 2010/2011 a popřát jim 
abychom našli umístění mužstva také hodně zdaru v nastávajícím 
dospělých v okresním přeboru do soutěžním ročníku 2011/2012. 
5. místa), tak je třeba se již naplno Obci Uhřice, sponzorům, fanouš-
věnovat nastávajícímu soutěžnímu kům a dalším příznivcům uhřické 
ročníku, který vypukne již 7. srpna kopané velice děkujeme za projeve-
2011. Nejdůležitějším faktorem nou podporu a důvěru a věříme, že 
bude zajištění a složení dostatečně budeme v tomto „partnerství“ po-
širokého, ale také kvalitního kádru. kračovat i nadále.
Jelikož jsme v uplynulém roce přišli, 
vinou vážných zranění, o dva hráče, Dále bychom chtěli všechny naše 
bude opět třeba mužstvo doplnit. fanoušky seznámit s programem 
Věříme, že se do letní přípravy zapojí letní přípravy, která startuje 15. 
naši dorostenci, kterým skončilo července.

U příležitosti Dne dětí připravujeme schopnost se domluvit a spolupra- i radu dala, a tak se stalo, že i letos o nich mluvil. Adélka řekla: „Ta 
každoročně hledání pokladu. covat. Plníme jeden úkol za druhým. jsme poklad našli. Ne na hřišti, ale ježibaba se mi moc nelíbila, ale 
A protože jsou u nás děti bystré, Protože u toho máme hlad, bříška si u Mokrých za komínem. Pro všechny perníček peče výborný.“
prohlásily: „My nemusíme chodit až plníme svačinkou u Mokrých. A bylo dost a všichni byli spokojení. 
do lesa, poklad je přece jako vždy chutná nám náramně. Ale žádné Dokonce i knížka měla zase svou A tak „milá“ ježibabičko (M. Lus-
zakopaný na hřišti. Bude tam ležet dlouhé zdržování, hledáme ztrace- pohádku O perníkové chaloupce kačová), Jeníčku (R. Mokrá) a Ma-
otrávená Sněhurka, přijede princ na nou pohádku a poklad. a děti jí nakreslily obrázky. Nevěříte? řenko (K.Hrubá):  DĚKUJEME!
koni, dá jí pusu,ona vstane a řekne Přijďte se na ní k nám do školky 
nám, kde je poklad zakopaný. To je Jsme sice děti malé, ale šikovné, podívat. Prožili jsme moc krásný den!
přece jasné.“  „Dobře, bude to letos pohádku vážně najdeme. Víme už, 
jednodušší,“ odpovídám. že je to perníková chaloupka. A těch pár slziček u ježibaby? Kdo by Ing. Ivana Tlapáková

A cesta pokračuje na hřiště. Vždyť to 
Ráno 1.6. obdrží děti balíček, ve Karolínka říkala. Tak hurá tam.
kterém naleznou Knížku o ztracené A před hřištěm se to stalo. „Běda, 
pohádce. A začínáme číst, od toho běda. Děti, vraťte se!  Kam?  Dál vás 
knihy přece jsou. Knížka vypráví povedou kamínky, nezapomeňte je 
o tom, že v ní byla kdysi pohádka pečlivě sbírat.“
a obrázky, ale ty se ztratily. Požádá 
děti o pomoc. A naše děti velice rády Jdeme, sbíráme, když uslyšíme 
pomáhají. Jde se na to. Ale moment, hlas: „Děti, kde jste se tu vzaly?
na začátku knihy je hádanka.  „Mož- A kam máte namířeno? Jestli 
ná něco ví, možná napoví, možná hledáte perníkovou chaloupku, tak 
hodná, možná zlá, ale hodně toho jděte tímhle směrem.“  „Ty vogo, to je 
zná.“ Kdo je to? Jeníček a posílá nás na Silničnou.“  

Na Silničnou nás neposlal, jen
Chytří jsme, ale všechno ještě k Mokrým na dvůr, kde stála 
nevíme. Nezbývá nic jiného, než skutečná perníková chaloupka. 
zkusit plnit úkoly a získat jinou Jeníček už slezl ze střechy a my se 
nápovědu, která pohádka se ztratila probrali z překvapení. Dokonce se 
a kde je ukrytý poklad. Hřiště je pře- našli dva odvážlivci, kteří uloupli 
ce jen dost veliké. A tak dokazujeme perníček. Jenže ouha, byla tam
svou odvahu, chytrost, zdatnost, i ježibaba. Za kamínky perníček

Jak jsme hledali poklad
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STAROSTA: Přeji Vám radostně a bezstarostně prožité léto.
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Vážení občané, těživostí „uhřických fotbalistů a hasi- Na koupališti došlo k likvidaci stá- provoz na „Recyklační lince“, kde 
čů“. vajícího poškozeného plastového byla možnost a čas vychytat drobné 

další čtvrtletí uběhlo a pro naše bazénu, který do budoucna nahradí nedostatky a zaškolit obsluhu. Nyní 
školáky přišel dlouho očekávaný Ze stavebních akcí bych ve struč- nový bazének splňující příslušné může být plocha plně využívána pro 
okamžik prázdnin a pro nás čas nosti zmínil úpravy za školou, kde požadavky. Za koupalištěm došlo potřebu občanů naší obce a pro 
dovolených, které využijeme k odpo- došlo k demolici nevyhovujících k terénním úpravám a zpevnění občany sousedních obcí.
činku, k práci nebo načerpání objektů skladů. V průběhu prázdnin ploch za účelem zvýšení kapacity 
energie do druhé poloviny roku, ale dojde k montáži a osazení dřevo- parkovacích míst a tím odlehčení od ***
je čas Vás seznámit s činností v obci. domku, pokládce chodníku a oplo- parkování v přilehlých ulicích.

cení areálu. Doufejme, že to, co bylo zmíněno, 
Začal bych příjemnou událostí, což Nesmím zapomenout na dětské nám v určitém smyslu usnadní
bylo setkání Uhřic, které se konalo Byly provedeny určité zemní práce hřiště, budované vedle místního a zpříjemní společné soužití.
18.6. v Uhřicích u Sedlece, okres na Žabáku, kde došlo k vybudování obchodu, jež bude k dispozici od 
Příbram. Jediné, co se dalo této akci zemní hrázky z důvodu požadavku poloviny prázdnin. Na závěr Vám přeji radostně a bez-
vytknout, byla nepřízeň počasí, ale na eliminaci záplavového území. starostně prožité léto.
i ta ustoupila před nadšením a sou- V Janově Dvoře proběhl zkušební 
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SK uzavřel uplynulý ročník 5. místem

Jarní část sezóny proběhla bez 1998–2000, zjistili jsme, že pro roce 2001, přiveďte své potomky na 
větších problémů se střídavými novou sezónu jedenáctku žáků uhřické hřiště. Trénink je každý 
výsledkovými úspěchy a byla dohromady nedáme. Rozhodli jsme pátek v 18 hodin. Nabízíme vám 
ukončena zajímavým pohárovým se tedy vzhledem k tomu, že jsou zdarma vyplnění volného času dětí 
turnajem v Ochozi u Brna. Protože silnější populační ročníky od r. 2001 pohybem na čerstvém vzduchu,
nám pro novou sezónu ohlásili přihlásit do fotbalové soutěže starší v místě bydliště a pod dohledem 
návrat zpět do Archlebova čtyři kluci, přípravku, která se hraje nově trenérů Františka Pěnčíka a Jana 
jeden končí věkově a jeden je v počtu 5+1. Počet žáků bychom Buršíka.
dlouhodobě nemocný a protože rádi rozšířili o nové hráče a proto 
nebyly podchyceny děti ročníků žádáme rodiče dětí narozených po František Pěnčík

Velká změna v kategorii nejmladších fotbalistů

Sportovní vzpomínka na Františka Pěnčíka



O výstavbě recyklační linky se Hlavní část třídící jednotky je pro obsluhu. Oplocený areál má tvar suť je drcena a poté tříděna na tři 
mluvilo již několik let. Potřeba dvousítný vibrační třídič s kruhově mnohoúhelníku o rozměrech asi velikostní frakce. Recyklovaný 
vyplynula z nutnosti řešit stavební eliptickým pohybem, který je se 80 x 60 m. materiál je dále prodáván za cenu 
odpady, které bylo nutné vozit za vstupní násypkou se sklopným 120 Kč/tuna.
velké peníze do Těmic, a proto je lidé tyčovým roštem, pásovým podava-Plochu pro shromažďování a re-
vozili kolem obce a hlavně neuhlí- čem a třemi hydraulicky sklápěnými cyklaci stavební suti tvoří částečně Pokud se ukáže, že daný odpad 
datelně do Janova Dvora. Na stavbu výstupními pásovými dopravníky zpevněná plocha ohraničená zem- nelze z hlediska druhu a charakteru 
se podařilo získat již na začátku zabudován v kontejnerovém rámu.ním valem, záchytná jímka dešťové odpadu do zařízení přijmout,  bude 
minulého roku dotaci z Evropské vody, uzamykatelná brána u vjezdu odpad ihned naložen zpět na vozidlo 
unie a z Ministerstva životního Na shromaždiště odpadů jsou při-a oplocení. Vnitřní strana valu je a vrácen původci odpadu. Při 
prostředí České republiky. Ve jímány stavební odpady dle plat-částečně zpevněna silničními pane- běžném provozu zařízení nelze 
výběrovém řízení na dodavatele ného ceníku. Odpady jsou přiváženy ly pro lepší využití ploch a pro předpokládat jeho negativní vliv na 
stavby zvítězila s nejnižší nabízenou vlastními dopravními prostředky komfortnější nakládání suti nakla- okolí. Plocha pro shromažďování
částkou firma Swietelsky a na původců. Vjezd vozidel je povolen dačem. Na hřebeni valu je umístěno a recyklaci stavební suti je uspořá-
dodavatele technologie zvítězila jen za účelem vyložení a naložení oplocení o výšce 200 cm. Techno- dána tak, aby nedocházelo k emisím 
firma Resta. nákladu. Po vjezdu do areálu je logická voda je využívána dešťová, tuhých znečišťujících látek do ovzdu-

provedena vizuální kontrola odpa-povrchová voda čerpaná ze záchyt- ší nad limit stanovený legislativou.
Skládka v současné době již slouží du. Podle druhu odpadu je určeno né jímky pro požární účely a pro 
občanům k uložení stavební suti, místo jeho uložení. Za uložení účely kropení v teplých obdobích  (red)
která se recykluje na druhotný odpadu je vybírán poplatek ve výši a v době manipulace se sutí. Strojní 
materiál, který se v praxi plně 120 až 150 Kč, dle druhu. Stavební zařízení plochy pro recyklaci 
uplatňuje ve stavebnictví. Jistě bude stavební suti je umístěno v zadní 
využit zpětně občany z naší obce části oploceného pozemku a je 
i okolních obcí k výstavbě zpevně- odděleno protihlukovou stěnou z be-
ných ploch, místních komunikací tonových panelů uložených v beto-
a chodníků. Touto stavbou se v obci nových patkách. Celková plocha 

2dořešila otázka likvidace i tohoto areálu je 6 660 m  a kapacita 
druhu odpadu. zařízení je 9000 t odpadů ročně.

Do zařízení mohou být přijaty pouze Kontejnerová drtící jednotka je 
stavební odpady, které nesmí kompaktní zařízení. Jsou v ní 
obsahovat škodlivé látky, ani být zabudovány veškeré agregáty pro 
těmito látkami znečištěny. Do zabezpečení samostatného provo-
zařízení nesmí být přijat kapalný zu. Drtič je poháněn elektromoto-
odpad a odpad, který sedimentací rem s řemenovým převodem. 
uvolňuje kapalinu. Základem drtiče je masivní svarek 

lože a kyvadla, dále pojistné vzpěrné 
Areál je oplocen a manipulační desky, stavěcí zařízení, vratný 
plochy jsou zpevněny. U vjezdu je mechanismus a setrvačník. Drcení 
provozní budova, která zajišťuje je realizováno dvojicí výměnných 
administrativní a hygienické zázemí manganových čelistí.

První květnovou neděli se sjeli počasí, ze křtinského koupaliště Vyvrcholením byla poslední část, při řešení mimořádných událostí.
hasiči z blízka i z daleka do Křtin, k chrámu Panny Marie Křtinské. Více kdy společně s profesionály před-
krásného poutního místa, aby jak kilometr dlouhý průvod vedla vedli dobrovolní hasiči součinnost (tes)
oslavili svátek svého patrona - sva- dechová hudba Bivojanka z Jedov-
tého Floriána. nic, která rázně určovala krok 

hasičům, pochodujícím v průvodu. 
Letos to bylo již po desáté, co Za pěším procesím jela dvě koňská 
křtinský pan děkan Tomáš Prnka spřežení s historickými stříkačkami, 
přišel s námětem uspořádat která zahajovala průvod histo-
k oslavě svátku patrona hasičů rických hasičských vozidel. Tato 
hasičskou pouť. Tato pouť se velmi historická technika plynule přešla
dobře ujala a na tu letošní dojelo k technice, kterou dobrovolní hasiči 
více jak 500 hasičů z téměř 50 používají nyní.
sborů. Slavnostní mše i oslav se již 
tradičně zúčastnili čelní předsta- Za zvuků fanfár uvedla Bivojanka 
vitelé Jihomoravského kraje, kteří procesí hasičů i ostatních návštěv-
nás nejen pozdravili, ale i poděkovali níků do kostela, kde od půl 
dobrovolným hasičům za jejich jedenácté sloužil slavnostní mši 
nezištnou pomoc při živelných uhřický rodák - pan děkan Prnka. Po 
pohromách. slavnostní mši byly pro přítomné 

připraveny ukázky činnosti hasičů, 
V 10 hodin vyšel průvod hasičů, které zahájila koněspřežka. Další 
tentokrát bohužel za deštivého blok ukázek patřil omladině. 

V těchto dnech vyšla obrazová folklorních  příležitostech či církev-
publikace Kyjovsko-lidé-kroje- ních slavnostech.
tradice autora Vladimíra Židlického, 
která volně navazuje na jeho knihu ***
Lidové kroje na Hodonínsku, která 
byla vydána v roce 1978. Jde Tuto publikaci si můžete zakoupit
o obrazovou kroniku krojů ze 42 obcí v kanceláři OÚ, její cena je 880,- Kč. 
z oblasti Kyjovska a to krojů Obsahuje 400 stran s 1052 barev-
historických, současných nebo i kro- nými i černobílými fotografiemi
jů rekonstruovaných podle historic- a stručnou charakteristikou obcí
kých podkladů. Jsou zde zachyceny a měst, ze kterých kroje pochází. 
fotografie krojovaných také z naší Tato kniha by snad neměla chybět
obce, za což patří dík všem, kteří se v žádné knihovně již proto, že v té 
nastrojili do krojů a tím tak v této první publikaci, kterou mnoho 
publikaci reprezentovali naši obec. občanů má doma, není naše obec 
Z tohoto je také patrné, že v naší zastoupena.
obci dosud nevymřela tradice obléci 
se do svátečního kroje při různých (heg)

Ve Ždánickém lese dodnes stojí kterému se říká Na Pinduli. Patřila Vedle budovy stojí chlévy a hospo- tam vyšlehl plamen, zahřměla rána 
známá hájenka regionu k níž se do knížecího revíru Lichtenštejnů, dářské objekty a v zahradě u lesa a všechno najednou ztichlo. Mysliv-
dokonce váže i několik pověstí. jako kdysi Zlatý jelen. Samotná velká stodola. Po roce 1961 budova ce obešla hrůza. Přirazil okenici
Dodnes se jí říká Bílý vlk, tento název hájenka Bílý vlk naproti naopak přešla do majetku Vojenských lesů a honem zalehl do peřin.
kdysi mělo celé polesí na Slav- patřila ke slavkovskému panství Plumlov. Jeho správa nechala 
kovsku. Kouniců. Do dnešní doby se moc budovy opravit. Dělníci vyměnili Ráno přišli hajní pro rozkazy a mys-

nezměnila. okna, střešní krytinu, omítky. U hlav- livec se jim svěřil se svou noční 
Myslivna stojí na rozhraní katastrů ních dveří postavili kvůli zateplení příhodou. Všichni se šli podívat na 
Nížkovic a Heršpic při silnici ze Je to velké přízemní stavení obdélní- verandu. Ve dvoře myslivny je protější stranu silnice. Leknutím div 
Slavkova na Hodonín. V podstatě kového tvaru se sedlovou střechou hluboká studna o průměru asi dvou nezkameněli. Na udupaném sněhu 
jsou to hájovny dvě. Oběma se říká a dvěma komíny. Bylo postaveno metrů vyzděná lomovým kamenem. tam spatřili mrtvého revírníka z Jalo-
Bílý vlk, ale ta větší se jmenovala z cihlového zdiva, je částečně Před budovou stojí těsně u silnice vého dvora Holuba s prokousnutým 
Polesí Kobeřice a stojí na místě, podsklepené, má klenuté sklepy. staletá lípa označená jako památný hrdlem. Poblíž něho pod stromy 

strom. ležel vlk s prostřeleným srdcem. Ale 
jaké to bylo zvíře! Celé bílé, jen na 

Kde se vzal Bílý vlk? pravé zadní noze se černalo koňské 
kopyto.

Jak už jste se dočetli, k budově se 
váže také pověst. Tu nám zachoval Památka na revírníka Holuba žije
dlouholetý lesník a vášnivý myslivec v pověsti a bílý vlk pak dal jméno 
ze Slavkova u Brna Zdeněk Novotný. hraběcí myslivně vystavěné u císař-
Myslivec z knížecího lesa se jednou ské silnice. Uvedený revírník žil před 
za tiché zimní noci vrátil pozdě mnoha lety v myslivně u Jalového 
domů do lesovny Na Pinduli. Když se dvora poblíž Heršpic. Tam bylo jedno 
chystal na lůžko, náhle se venku z hospodářství hrabat ze slavkov-
v protějším hraběcím lese zčista- ského zámku.
jasna strhla prudká bouře. Přistoupil 
k oknu a s překvapením sledoval, O revírníku Holubovi bylo známo, že 
jak fičí vichr, hučí les, ohýbají se je výborným střelcem. Prý proto, že 
stromy a víří rozprášený sníh. Když znal různé myslivecké čáry, ba že byl 
se tak díval na to boží dopuštění, snad ve spojení se samotným 
pozoroval, jak se ve tmě míhá mezi čertem.
stromy něco bílého a na sněhu před 
lesem zase něco tmavého. Naráz Zaznamenal Zd. Knesl
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Hájovna Bílý vlk stojí na okraji Ždánického lesaRecyklační linka slouží veřejnosti

Dobrovolný svazek Ždánický les realizovat, si může vyzvednout pořádanou DSO Ždánický les a Poli- Dambořice, Heršpice, Hodějice, 
a Politaví vyhlašuje další sportovní v kanceláři OÚ průkazku, do které si taví, kde mu bude průkazka vráce- Holubice, Hostěrádky-Rešov, Hruš-
akci za poznáním svého regionu, pak nechá potvrdit razítkem na na, bude mu předán dáreček a bude ky, Kojátky, Kobeřice u Brna, 
obcí a měst svazku. Tato akce již obecních úřadech, prodejnách, zařazen do slosování o zajímavé Křenovice, Křižanovice, Letonice, 
začala a bude probíhat do konce živnostech, na společenských ceny. Upozorňujeme, že akce není Lovčičky, Milešovice, Mouřínov, 
prázdnin tj. do 31.8.2011. Jde o to akcích apod. návštěvu jednotlivých pojištěna a děti do 15 let mohou jet Němčany, Nížkovice, Otnice, Rašovi-
navštívit do tohoto termínu, ať už na obcí a měst. Každý, kdo do 5. září pouze v doprovodu rodičů nebo ce, Slavkov u Brna, Šaratice, Uhřice, 
kole či pěšky, všechny obce a města, předá na OÚ průkazku s razítky ze starších osob. Na Vaši návštěvu se Vážany nad Litavou, Velešovice, 
které do svazku náleží a to je jich 27. všech obcí svazku, bude osobně těší 27 obcí a měst Ždánického lesa Zbýšov, Ždánice.
Každý, kdo se rozhodne tuto akci přizván na společenskou akci a Politaví: Bošovice, Bučovice, (heg)

Ždánický les bude plný cyklistů

Fotografie krojovaných v publikaci Kyjovsko

Na hasičské pouti ve Křtinách



Tak jako každý rok, i letos se konala a požární útok. Kategorii starších 
soutěž hasičů okrsku č.2, tedy Uhřic, žáků ovládli naši hasiči, v kategorii 
Dambořic, Žarošic a Násedlovic. mladších žáků jsme skončili druzí za 
V pořadatelství se pravidelně Dambořicemi. V jednu hodinu odpo-
střídají všechny sbory. Tentokrát se ledne odstartovala soutěž dorostu
naše porovnávání sil uskutečnilo a dospělých. Soutěžilo se ve štafetě 
v Dambořicích. Soutěže se zúčast- 4x100 metrů a také v požárním 
nilo celkem 19 družstev. Z Uhřic to útoku. Kategorii dorostenců vyhrály 
byla družstva mladších a starších Dambořice před našimi. Náladu 
žáků, dorostu a mužů. V sobotu jsme si spravili v kategorii mužů, 
11. června v devět hodin začínala kterou jsme s přehledem vyhráli.
soutěž dětí. Běžela se štafeta 4x60 
metrů, štafeta požárních dvojic (tes)

Letošní setkání Uhřic ze všech Celostátní setkání začalo v půl místo. Z vítězství se radovaly Uhřice následovala zábava s hudební 
koutů naší republiky proběhlo deváté fotbalovým turnajem, do od Blanska. skupinou AXIOM. 
v sobotu 18. června v Uhřicích kterého se tentokrát nezapojili hráči
v okrese Příbram. Letos se z Uhřic u Vlachova Březí. Naši Bohužel opět nevyšlo počasí, celé ***
uskutečnil již 13. ročník turnaje fotbalisté během celého turnaje odpoledne propršelo. Během odpo-
v malé kopané a devátý ročník neokusili hořkost porážky a po dvou ledne byly připraveny soutěže i pro Další setkání obcí s názvem Uhřice 
soutěže požárních družstev. výhrách a dvou nerozhodných děti a ženy. Soutěž v šipkách vyhrála se uskuteční v obci Uhřice u Kromě-

zápasech obsadili druhé místo. ze všech zúčastněných Michaela říže a to pravděpodobně v termínu 
Hostitelská obec je součástí města Zvítězily Uhřice u Vyškova. Po Burešová. 16. června 2011. 
Sedlec - Prčice. Je zde evidováno 31 fotbalistech přišla na řadu soutěž
stavení, ve kterých trvale žije 74 v požárním útoku. Hasičům se příliš V podvečerních hodinách byla (tes)
obyvatel. nevedlo a obsadili předposlední vylosována bohatá tombola a poté 

Mladí hasiči z Uhřic, Žarošic, možné spatřit jak koně a ovce, tak svézt na jednom ze tří koní. Na šlechtické majitele, z nichž poslední 
Dambořic a Násedlovic navštívili i oslíky, lamu nebo krávu. Dále také Jalovém dvoře se v závislosti na byli Palfyové. Dnes je soukromou 
ekofarmu Jalový dvůr. Vyrazili jsme volně pobíhající čínská prasata a ve ročním období nachází různý počet rodinnou pastevní farmou, která na 
v pátek 24. června. Všichni společ- voliérách pávy či husy. a různá plemena koní. Přes léto je padesáti hektarech hospodaří v re-
ně jsme se vydali pěšky ze Silničné možné na pastvinách sledovat žimu ekologického zemědělství.
přes Zdravou Vodu, až do překrás- Po příchodu na místo jsme postavili kobylky s hříbátky, mladé ročky  K farmě patří také rybník, který 
ného prostředí Jalového dvora. vojenský stan a dva další menší nebo jiná stáda složená z organi- dodává celému areálu téměř 

stany, abychom měli všichni kde zovaně spojených jedinců. K vidění pohádkový ráz.
Zdejší ekofarma byla založena spát. Zahráli jsme si různé hry, jsou plemena jako Český teplokrev-
v roce 1992 a specializuje se na opekli špekáčky a zazpívali táborá- ník, Anglický plnokrevník, Lipicán Za to, že jsme zde mohli pobýt patří 
chov ovcí a koní. Statek se nachází kové písničky. Pak přišlo na řadu a Fríský kůň. Všem se nám projížďky velké poděkování paní doktorce 
na úpatí Ždánického lesa. V jeho spaní, tentokrát trochu v bojověj- na těchto koních moc líbily. Markétě Sedlinské, majitelce eko-
okolí je několik chráněných území, ších podmínkách. To už se ale farmy Jalový dvůr. 
ať už pro přírodní nebo archeolo- všichni těšili na ráno. Hned po Strávili jsme zde pěkný čas
gické památky. Na zatravněných snídani přišly na řadu projížďky na v pohostinné společnosti statku, (tes)
stráních, lemujících tento statek, je koních. Každý z nás měl možnost se jehož minulost je pestrá. Střídal 
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Proběhlo setkání Uhřic ze všech koutů naší republiky
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Mladí hasiči přenocovali na Jalovém dvoře

Hasičské zápolení



Z 26. na 27. června se konala v ZŠ Andrea Medřickákousky puzzle, které musely posklá- noc byla ukončena výtvarnou 
a MŠ Uhřice Andersenova noc. a Marcela Procházková,dat a uhodnout, o jakou pohádku se činností - Malba mořského dna. 
Zahájení akce bylo v 17:00. Děti učitelky ZŠ Uhřicena obrázku jedná. Tou pohádkou Děkujeme všem maminkám a za-
ztvrdily svou účast otiskem palce na byla Malá mořská víla, která se městnancům školy, kteří se na 
pamětný plakát s mušlemi. Po dětem přečetla. Na konci pohádky organizaci této akce podíleli.
společné prezentaci byly děti děti dostaly otázky k textu. Za jejich 
informovány o známém pohádkáři správné zodpovězení dostaly slad-
Andersenovi. Dále byly rozděleny do kou odměnu. Po pohádce byly 
sedmi věkově smíšených skupin. Po rozdány pamětní listy těm dětem, 
rozdělení do skupin byly děti které ve škole nespaly. Po hrách ve 
srozuměny s pravidly her. Z dětí se škole následovalo opékání párků
stali sběratelé mušliček. Chodily po u táboráku, kde si děti také zahrály 
škole ve skupinkách, kde na ně společenské hry a zazpívaly tramp-
čekaly různé úkoly - malování ské písně. Přišli se za námi podívat
obrázků podle předlohy, kterou si i někteří rodiče. Večer byl ukončen 
musely zapamatovat, opičí dráha, nočními hrami a stezkou odvahy.
rybolov, vydržet určitý čas beze 
slova, shazování kuželek, výlov Druhý den ráno na děti čekalo 
jablíček z vody pusou, chůze po divadelní představení Raneček 
písku se zavázanýma očima, skládá- veselých pohádek. Po představení 
ní puzzle a papírové lodičky a čepič- následovalo vyhodnocení Anderse-
ky. Za každý splněný úkol dostaly novy noci a rozdání pamětních listů 
děti 1 mušli. Až děti všechny dětem, které absolvovaly celou akci 
stanoviště prošly, vyměnily mušle za včetně spaní ve škole. Andersenova 

Děti z mateřské školy absolvovaly • Nejdelší drápy má Therizino- Pak jsme ještě byli v ZOO. Zjistili celoroční hru o Bondíky a rozloučili 
plavecký výcvik v Hustopečích. saurus měl je až 1 metr dlouhé. jsme, že vyškovská ZOO je jsme se se školním rokem 2010/11. 
Plavání se účastnilo 9 dětí. I školáci Nejkratší jméno dinosaura je Mei. zaměřena především na chov Opět byla oslava – „rychlé špunty“, 
jezdili na plavání a ti pro změnu do primitivních i exotických druhů brambůrky, paní kuchařky nám na 
Hodonína. • Nejdelší jméno dinosaura je domácích a hospodářských zvířat naše přání uvařily smažený sýr

Micropachycephalosaurus. z celého světa. V současné době a hranolky.
chovají na 560 zvířat ve 119 druzích Vedli jsme děti k různým tradicím

• Tyrannosaurus měl 13x lepší zrak nebo plemenech. I když jsme z ves-a svátkům. Mimo jiné jsme slavili ***
než člověk. Nejpočetnější stádo nice a víme, jak zvířata vypadají, každé narozeniny, oslavenec má ten 
dinosaurů mohlo mít až několik tisíc ujasnili jsme si, že například kráva den určité výhody a práva a dostane Na jaře byla provedena demolice 
jedinců. není fialové monstrum z televize hobla, každý z nás oslavenci popřeje starých hospodářských budov za 

nesoucí na hřbetě nápis Milka, že a připijeme si „rychlými špunty“. školou z důvodu havarijního stavu – 
• Největším opeřeným dinosaurem vajíčko není vytvořeno uměle někde Seznamovali jsme je s jednotlivými stěny se propadaly a během letních 
byl Gigantoraptor. Nejdelší lebku ve fabrice, ale že je „zařídí“ sama tradicemi z období Velikonoc, tradi- měsíců budou dokončeny úpravy 
měl rohatý Pentaceratops. Největší příroda v těle slepice a mnoho ce spojené s oslavami filipojakub- zahrady a pořízen nový zahradní 
ptakoještěr byl Quetzalcoatlus dalších skutečností, které zůstávají ské noci, slavili jsme mimo jiné i Den domek. V budově bude vyměněna 
s rozpětím křídel 18m vážil však v dnešní přetechnizované době matek a Mezinárodní den dětí další část oken a provedeny různé 
kolem 100 kg. skoro utajeny. Mohli jsme si na údržbářské práce - včetně vyma-

zvířátka i sáhnout a to se nám moc Snažíme se rozvíjet děti i po kulturní lování.
• Nejpodivnější dinosaurus byl líbilo.stránce. Shlédli jsme představení 

folklorního souboru Ondráš s náz- Microraptor gui, který měl čtyři Snad se podaří i vybavit školu 
křídla. Předchůdce Tyranosaura ***vem Zatoulané pohádky v Násedlo- novými pomůckami. Úkolů na letní 

vicích. Přijelo za námi divadélko měřil jen 3 metry a na hlavě měl měsíce máme mnoho, ale je potřeba 
z Hradce Králové s Africkou pohád- zváštní hřeben; byl pojmenován Děti se snaží zapojovat i do dění si i odpočinout a načerpat sílu do 
kou a divadlo Barborka s pásmem Guanlong. v obci – připravily pásmo písniček dalšího školního roku, který 
Raneček veselých pohádek. a básniček na vítání občánků proběhne dne 1. září 2011 v 8 hodin 

• Největším masožravcem byl a pásmo ke Dni matek. Pokračovaly v budově školy.
Spinosaurus, měřil více než 18 m. dílničky pro maminky s dětmi pod ***

vedením paní Kuksové. Přejeme všem krásné slunečné dny 
22. června jsme byli na školním • Největším býložravcem byl téměř plné pohody.
výletě ve Vyškově. Tam jsme neznámý Amphicoelias, který mohl Ve středu 29.června byli předškoláci 
uspořádali výpravu do druhohor dosahovat délky i přes 50 m. pasováni na školáky, rozloučili jsme Mgr. Marcela Procházková
a navštívili Dinopark. Už víme, že: se také se čvrťáky, kteří odchází do 

jiných škol. Vyhodnotili jsme sběry, Nevěříte?! Zajeďte se tam podívat. 
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Jaro a začátek léta ve škole Děti strávily ve škole noc plnou her

Od začátku  ško ln ího  roku  starší děti složitější. Pracujeme jsou opravdu kouzelné a samy jsou kroužek bude probíhat i v červenci.
2010/2011, probíhá každé úterý s hlínou (točířskou světlou - tmavou, velmi překvapené ze své práce. 
keramický kroužek pro děti. Od šamotovou světlou - tmavou) dále Mezi hotovými výrobky můžete vidět  Těší se na Vás.
ledna 2011 se k dětem připojily používáme engoby, glazury, sklo hodiny, květináče, závěsné kachle, 
i maminky a pedig. Ani maminky nezůstávají misky, atd. Pokud budete mít zájem                                                                                            

pozadu a to některé tvoří s kerami- se přijít podívat, nebo si něco Vodičková Naděžda
Mladší děti tvoří jednodušší výrobky, kou úplně poprvé. Jejich výrobky vyrobit, budete vítáni. Keramický 

Každé úterý probíhá keramický kroužek

3. místoV letošním roce se škola účastnila Sbírali jsme také kůru z pomerančů. a využívá se na farmaceutické účely.
– Mokrý Radoslav a Adéla - 578 kgsoutěže ve sběru papíru. Tuto akci Tam jsme se také činili. 

vyhlásila firma EKOR a nejšikov- Domníváme se, že těmito aktivitami 
Nejlepší sběrači nasušili následu-Celkově se naše základní a mateř-nější sběrači byli odměněni dárkem vedeme děti k lepšímu vztahu
jící množství kůry:ská škola umístila na 6. místěod této firmy. Všechny děti byly pak k našemu životnímu prostředí. Je 

z celkem 18 škol. Průměr na motivovány k dalšímu sběru malým určitě lepší odevzdat papír zpět
1. místojednoho žáka je 104,1 kg. Celkově dárečkem. k dalšímu zpracování, než jej vyhodit 
- Drahomír Burýšek – 4,33 kgnaše školička nasbírala 4 060 kg. do koše...:-) Děkujeme všem za 
2. místoNejlepší ve sběru papíru byli: Pokud chcete škole v tomto úsilí spolupráci. Bez pomoci rodičů, 
- Pavel Robek – 4,02 kgpomoci, můžete i vy skladovat starý babiček a dědečků by tyto aktivity 
3. místo1. místo papír doma a v podzimních měsících nebyly reálné. 
- Adéla a Radosl. Mokrý - 3,045 kg– Kučerová Vendula - 900 kg bude tato akce opět uspořádána.

2. místo (mp)
Kůru od nás vykupuje LEROS– Robek Pavel - 784 kg ***

Sběr papíru a pomerančové kůry
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