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STAROSTA: Dávejme si pozor na podomní prodejce

Vážení občané,

v dnešním příspěvku odbočím od
popisu a výčtu stavebních akcí
a  činností v  obci. Zaměřil bych
se na problém, který začíná
plošně trápit naši i okolní obce
a to jsou podomní prodejci.

***

Podomní prodejci ať už drobného
zboží, energií a různých služeb
se vám snaží při vidině vlastní
provize vnutit jakýkoliv produkt
a  následně je nezajímá vý-

hodnost či potřeba daného
produktu.

***

Vím, že téma podomního prodeje
je přetřásáno ve všech sdělo-
vacích prostředcích od novin po
televizi. Lidé jsou o téhle čin-
nosti, kolikrát na hraně zákona
informováni, ale neustále jsou
případy, kdy k  podpisu smlouvy
stačí jeden podpis, ale při rušení
nastává problém, který bývá bez
právní opory takřka neřešitelný.

Obětí jejich nekorektního jednání
se stávají převážně senioři, které
pod předem připravenými zámin-
kami nutí k  podpisu smlouvy,
kde upřednostňují pozitiva a  vý-
hody. Operují s  tím, že stávající
produkt či smlouva je nevý-
hodný, v  některých případech
i  neplatný. Jejich nápaditost
v  přesvědčování před vidinou
vlastní provize nezná mezí.

***

Tímto bych nechtěl házet
všechny do jednoho pytle a ob-

viňovat všechny prodejce. Jsou
prodejci, kteří dojdou na obec
a  nechají svůj záměr o pohybu
v  obci zveřejnit obecním roz-
hlasem. Ale jsou i tací, kteří se
nenápadně pohybují obcí a při
dotazu co v  obci pohledávají
a  zda by nebyla slušnost se na
obecní úřad nahlásit a požádat
o vyhlášení, mají připravenou
odpověď, že tenhle úkon by jim
dělal negativní reklamu.

Proto bych apeloval na všechny
občany, kteří s  daným problé-
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-Fotbalová sezóna 2011/2012
OP mužů skončila pro náš
sportovní klub úspěšně. Po
loňském 5. místě jsme nyní
skončili na 8. místě, a to je
v  podstatě splnění našich
plánů, které jsme si stanovili
před začátkem sezóny – hrát
klidný střed tabulky. Ale
musíme podotknout, že to byl
ročník velmi vyrovnaný! Z  ko-
nečné tabulky je vidět, že bylo
rozhodnuto suverénně o postu-
pujícím z  OP, ale o ostatní
místa v  tabulce se bojovalo do
posledního kola. Takto vyrovna-
ný OP asi nepamatujeme. Celý
ročník je třeba hodnotit
pozitivně.

Uplynulý ročník je však za námi
a my se musíme připravit na
novou sezónu OP ročníku
2012/13, která začne již 5. 8.
2012. Největším úkolem pro
nás bude zajištění a složení
dostatečně širokého kádru.
Před námi je obnovení hosto-
vání stávajících hráčů a pří-

padně doplnění novými hráči.
To se jíž stává nutným pra-
vidlem pro SK Uhřice. Dobře
víme, že pro zachování fotbalu
v Uhřicích je to nutnost, protože
z  vlastních řad nejsme v  sou-
časné době schopni mužstvo
sestavit a to na žádné úrovni.
Víme, že se s  tím všichni
fanoušci neztotožňují, ale jinou
možnost nemáme. Bez pod-
niknutí těchto kroků bychom
byli v  konečném důsledku
nuceni fotbal v  Uhřicích
ukončit!!! Takže uvidíme, co se
podaří a co nikoliv a jak bude
následující sezóna pro SK
Uhřice úspěšná.

Závěrem chceme poděkovat
všem hráčům, trenérům a funk-
cionářům za jejich práci a volný
čas, který věnovali úspěšné
fotbalové sezóně 2011/2012
a  podíleli se na zviditelnění
obce Uhřice a to nejen na
okresní úrovni. Děkujeme také
našim sponzorům a všem fanou-
škům za projevenou podporu,

důvěru a věříme, že s  nimi
můžeme počítat i nadále.

***

Obracím se na stávající členy
i  na ty, kteří zvažují, že se členy
FAČR v budoucnu stanou. Jak
známo, valná hromada, která je
nejvyšším orgánem FAČR,
schválila na svém 13. řádném
zasedání 26. června 2011 nové
stanovy. Jejich součástí je
i  specifikace vzniku členství.
Třináctá valná hromada zároveň

v červnu rozhodla o zavedení
členského příspěvku. Členský
příspěvek byl jednotně stanoven
pro rok 2012 na 50 korun
ročně. V dalších letech bude ve
výši 100 Kč pro mládež a 200
Kč pro dospělé. Toto se týká
povinně všech hráčů, rozhodčích
a funkcionářů!

Podrobné infor-mace o  členství
na www.clenstvi.fotbal.cz nebo
VV SK Uhřice.

Petr Meduna

Jako kruhy v  obilí nebo jinak
také agrosymboly jsou označo-
vány jevy, kdy se v  ploše osáze-
né obilím nebo jinou zeměděl-
skou plodinou vytvoří pravidelné
geometrické obrazce polehnutím
rostlin. Toto polehnutí nebylo
způsobeno podle některých lidí
mechanicky, ale zatím nezná-
mým vlivem. Podle odpůrců
těchto teorií se jedná o lidský či
přírodní výtvor. Ze stručných
zpráv ve starých kronikách vyplý-
vá, že se lidé setkávali s  kruhy
v  obilí již minimálně od 17.

století. Systematický zájem a po-
kusy o vysvětlení příčin vzniku
uvedeného jevu se datuje od 70.
let 20. století, kdy po  celém
světě vznikly stovky organizací,
které shromažďují dokumentaci
o jednotlivých jevech s  cílem
objektivně posoudit možné příči-
ny jejich vzniku a především
vyloučit ty jevy, kdy se prokaza-
telně jedná o zásah člověka.

Z  různých záznamů vyplývá, že
agrosymboly se postupně stávají
více a více složitými. Zpočátku

byly zaznamenávány především
útvary ve tvaru kruhu nebo
elipsy, často jako systém sou-
středěných nebo vzájemně se
dotýkajících kružnic. V  poslední
době se však objevují snímky
s  velmi komplikovanými obrazci,
kde jsou kombinovány kruhy se
čtverci, obdélníky, trojúhelníky
a mezikružími.

Agrosymbol, který se objevil 14.
května v  řepce pod zásobníkem
plynu na našem katastru podle
znalců v  tomto oboru patří právě

k  těm, který vytvořili lidé. Tento
útvar vzbudil u široké veřejnosti
velký zájem. Pěkný pohled na
něj byl od benzínky a ze
sjezdovky, menší radost však
z  něj měli v  Agru  Dambořice,
kterým vznikla škoda na porostu
řepky nejen samotným agrosym-
bolem, ale i tím, jak toto dílo
navštěvovali obdivovatelé, kteří
tak pošlapali další plochu osevu.
Díky tomuto zvláštnímu symbolu
se naše obec na chvíli stala
středem pozornosti.

(red)

První sezónu naší nově založené
přípravky lze hodnotit kladně.
Velmi pozitivní byla výborná
účast dětí na trénincích a velká
chuť něco se fotbalově naučit.
V  utkáních bylo příkladné
nasazení hráčů po celou hrací
dobu, přestože už bylo někdy
rozhodnuto v  náš neprospěch.
Také zájem ze strany rodičů byl
mnohem větší, než na co jsme
byli zvyklí, což je velká pomoc
trenérům i oddílu.

Na druhou stranu jsme byli
znevýhodněni zařazením naší
malé obce do skupiny s takovými
středisky jako Kyjov, Hodonín,
Ratíškovice, Mutěnice apod. Tím
pádem se těžko můžeme chlubit
sportovními výsledky. I když
s  koncem sezóny a lepší sehra-
ností našich fotbalistů jsme byli
důstojnými, někdy i vyrovnanými
soupeři. Po našich urgencích na
okresním fotbalovém svazu jsme
pro novou sezónu zařazeni do

nové, snad přijatelnější skupiny
a tak se už těšíme na nová
mužstva.

Odcházejícím klukům P. Urbano-
vi, A. Kouřilovi a M. Vojtíškovi,
kteří už za nás věkově hrát
nemohou, přejeme uplatnění
v  jiných oddílech a v  budoucnu
návrat do SK Uhřice.

Trenéři F. Pěnčík a J. Buršík



mem dojdou do styku k  obezřet-
nosti a rozvážnosti při uzavírání
jakéhokoliv závazku, týkajícího
se podomního prodeje. Aby
nepodléhali nátlaku dealerů se

záminkou okamžitého odběru
zboží či podpisu smlouvy s  tím,
že je akce časově omezena a při
pozdějším odběru či podpisu
ztrácí na výhodnosti.

Prostřednictvím tohoto článku
bych Vás požádal o zpětnou
vazbu na obecní úřad a to
v  případě, kdyby v  obci došlo
k  pohybu podomních prodejců,
kteří svou činnost předem

nezveřejnili v  obecních infor-
mačních prostředcích.

Petr Tihelka – starosta obce
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Už je tu ten dlouho očekávaný
den, dokonce to odpoledne.
Čeká na nás Andersenova noc.
Co to je? Je to podvečer plný
očekávání i obav. Zvládneme
najít pohádku? A dokážu JÁ –
PŘEDŠKOLÁK spát ve školce bez
mámy? Dlouho dopředu víme, že
budeme spát jen 3, ale den
předem se rozmyslí Filípek a rá-
no i Davídek, takže HURÁ – SPÁT
budeme všichni předškoláci.

Snad to zvládneme. Když bude
nejhůř, máme přece telefon a na
druhém konci maminku! Ale my
to dokážeme. Chceme mimo
jiném vidět ty kouzelné hvězdič-
ky, které máme na skříňkách
s  peřinami. Vloni děti říkaly, že
v  noci krásně svítí. Ale jen když
je úplná TMA. Tak ať je uvidíme
i my!

Přichází někdo cizí? Ale pan
Anderson to není! Je to snad
Zlatovláska? Možná. O panu An-
dersenu nám vypráví. Byl to pán,
který napsal román pro dospělé,
ale svými krásnými pohádkami
se proslavil po celém světě.
Jmenujeme ty, které známe:
Malá mořská víla, Prodavačka
zápalek, Ledová královna... Ale
tu, kterou dnes budeme hledat,
bychom u pana Hanse Christiana
Andersena nenašli.

Jsme rozděleni do skupin a škola
i školka se proměňují v pohádku.
Ve školce je Černé moře a děti
se dostávají lodičkou na druhý

břeh. V  jídelně je kouzelná
zahrada s  jabloní, která rodí
omlazující jablka. Jenže ouha,
jablka jsou rozkrájená a musí se
zase poskládat. Ve škole zase
něco plave po vodě. To je přece
Plaváček! „Foukáním ho děti
zkuste dostat na břeh.“ V  dru-
žině nás čeká dopis pro pana
krále, ale nejdříve je zapotřebí
ho poskládat. A ještě poznávání
hmatem, jestlipak není v  pytlíku
nějaký drahokam?

Hotovo. Šlo to jako po másle.
Razítka na rukách dětí spočtena.
Ale vůbec není hotovo. Chvíli
čekáme. Ono poznat pravé dra-
hokamy u pana učitele není
vůbec snadné. Ale dočkali jsme
se. A našly naše děti pohádku,
našly? Opravdu našly. Ale co to
povídám, nenašly, ale poznaly!

Jsou to přece Tři zlaté vlasy děda
Vševěda. Paní učitelka Krakovi-
čová nám ji začíná číst. Děti,
které budou spát doma si přebí-
rají pamětní list a pak společně
s  některými rodiči odcházíme
k  táboráku. Ještě, že jsou ty ma-
minky tak hodné. Táborák hoří,
párky se můžou opékat. Proběh-
neme se, zazpíváme si a jdeme
spát. Ale spát se nám nechce
a  tak si jdeme prohlédnout Uhři-
ce při večerním osvětlení. Paneč-
ku, jsme všichni spolu, tak se
nám jde dobře. Chce to někdo
zvládnout sám? Jít od lucerny
k  lucerně v  takové tmě? Odvahu
mají všichni, i předškoláci. Ale

když mají vyjít krůček od skupiny
do tmy, nějaké ta slza přece jen
ukápne. To školáci jsou jiní
hrdinové. Třeba Monička by šla
tmou třeba až do Dambořic.
A  Karolínka s  Radimkem také.
Představte si, že na stezce odva-
hy byl skřítek. Adélka ho dobře
slyšela, jak tam houkal. Byl asi
zelený, možná modrý. Namalova-
la ho na svůj obrázek. A dokonce
vylekal i paní učitelku. A také
tam bylo moc listí, které divně
šustilo. Celá stezka byla vlastně
strašidelná. Ale zvládli jsme ji
všichni, i když někteří v  páru.
Pomáhat si přece máme.

To ale rychle uteklo, je 23:00,
honem do školky, umýt a spát.
Paní učitelka si myslí, že usneme
jako když nás do vody hodí.
Kdepak. Chceme další a další

pohádku. Když už je tu skoro
půlnoc, Radimek si vzpomene:
„A co ty hvězdičky?“ Zhasínáme.
„Jééé!“. Svítí zeleně, žlutě,
stříbrně a zlatě, no prostě svítí.
A  to je dobře. Díváme se na ně
a  pak pomalu usínáme na na-
šich postýlkách. Sem tam z  ní
někdo spadne, ale vždyť je
nízká. Paní učitelka ho zvedne,
uloží a spí se dál. Až do rána.
Bez slz a bez telefonu mamince.

Ráno si uděláme snídani, počká-
me na ostatní děti a vyprávíme
a  vyprávíme. Taky malujeme.
Podívejte se. A jestlipak víte, čí
je pohádka Tři zlaté vlasy děda
Vševěda? Přece Karla Jaromíra
Erbena.

Ing. Ivana Tlapáková

24. května v odpoledních hodi-
nách byl nahlášen požár lesního
porostu nedaleko města Bzence.
V tu chvíli nikdo netušil, že se
bude jednat a nejrozsáhlejší
požár za posledních patnáct let,
na území naší republiky.

Na místo přijíždějí během něko-
lika okamžiků první jednotky
profesionálních, ale také dobro-
volných hasičů z okolí. Brzy se
ale ukazuje fakt, že požár nabírá
velmi rychle na intenzitě. Příči-
nou tohoto faktu je poměrně
silný vítr a dlouho trvající sucho,
a to práci hasičům vůbec
neulehčuje.

Hasební práce probíhají celou
noc a další povolané jednotky
střídají již vyčerpané muže.

Následující den požár stále není
pod kontrolou a neustále sílí.
Jsou povolávány další jednotky
a to z celé České republiky. Také
přilétávají vrtulníky vybavené tzv.
"bambi vaky" a hasičské letou-
ny. Na místo jsou povolány
hasičské tanky, velkokapacitní
čerpadla a další technika nutná
ke zdolání požáru.

25. května ve 12:33 je povolána
i jednotka dobrovolných hasičů
z  Uhřic. Požární poplach byl
vyhlášen pro celou jednotku
a  všechna vozidla. První vyjíždí
Tatra, následují Avie a Trambus.
Už ze Strážovského kopce je
vidět, že je hodně zle. Již při
cestě, mezi obcemi Kyjov
a  Vlkoš, si posádka Avie všímá
začínajícího požáru v příkopu u
silnice, který zřejmě vznikl od
cigaretového nedopalku. Okamži-
tě zastavují a úspěšně likvidují
rozhořívající se travní porost na
ploše 5x3 metry, čímž zabránili
rozšíření požáru, za což se nám
dostalo i písemného poděkování
od obce Vlkoš.

Po příjezdu do Bzence se jednot-

ka přeskupuje a vyráží do lítého
boje s ohněm, větrem a horkem.
Tatra s  osádkou František
Luskač, Lubomír Knesl, Lukáš
Tesařík a Miroslav Strmiska je
zařazena do první linie zásahu
v  lesním terénu. Avie s  osádkou
Bohuslav Bělohoubek ml, Milan
Trbola st. a František Hroudný
provádí plnění cisteren vodou.
Trambus s  osádkou Jiří Večeřa,
Jiří Luskač, Michal Tesařík
a  Pavel Tihlařík zajišťuje plnění
letadel na letišti v  Kyjově. Nasa-
zení bylo nesmírné, náročné
a  nebezpečné. Také získané
zkušenosti daly mladým a nejen
jim nahlédnout do práce hasičů.
První se vrací Trambus, po
půlnoci Tatra a kolem deváté
ranní Avie. Hasiči z  Uhřic najeli
258 km, hasili plameny, naplnili
více než 150 cisteren vodou
a plnili letedla.

Hejtman Jihomoravského kraje
Michal Hašek i ministr vnitra
Jan Kubice poděkovali členům
integrovaného záchranného
systému za profesionální zásah
při požáru u Bzence a 27.
května v prostorách víceúče-
lové haly ve Vracově předali
ocenění členům Integrovaného
záchranného systému mezi
kterými byla i naše jednotka.
Ocenili nasazení a vysokou
profesionalitu všech hasičů,
policistů a členů záchranné
služby. Poděkovali celkem
deseti krajským Hasičským
záchranným sborům (HZS),
všem zasahujícím dobrovolným
jednotkám z jihu Moravy,
dobrovolným jednotkám Zlín-
ského kraje, jednotkám ze
Slovenska a všem dalším slož-
kám Integrovaného záchran-
ného systému.

Při lesním požáru u Bzence
zasahovalo 201 požárních
jednotek - z toho 189 jednotek
z jedenácti krajů České
republiky a dalších 12 jednotek

ze Slovenska. Požár likvidovalo
více než 1500 hasičů, 200
policistů zabezpečovalo prů-
jezdnost silnic a regulaci
dopravy a osádky vozidel
zdravotnické záchranné služby
ošetřovaly zraněné hasiče.
Likvidační práce byly ukončeny
až 30. května, kdy bylo místo
požáru předáno Lesům České
republiky. Poznatky ze zásahu
projednala Bezpečnostní rada
Jihomoravského kraje, která
konstatovala, že tento náročný
zásah byl proveden velmi
profesionálně a díky tomu bylo
uchráněno přes 400 hektarů
lesa.

***

Zásahová jednotka sboru dobro-
volných hasičů Uhřice zasaho-
vala během jara i u dvou požárů
v  katastru obce Uhřice. Dne 10.
března v 15:15 vyjela jednotka
k  hořícímu poli za kulturním
domem. K  požáru trávy na
čtvrtích jsme vyjeli s  Tatrou 815
v  plné osádce v  počtu 4 muži.
Jednalo se o požár suché trávy
o  rozloze 600 x 50 m. Požár byl
likvidován vysokotlakým prou-
dem a ženijním nářadím. Likvi-
dace požáru se zúčastnily
jednotky SDH Uhřice, PS Kyjov,

SDH Archlebov, SDH Žarošice
a SDH Ždánice.

Další požár na sebe nedal
dlouho čekat. 30. března v  16
hodin byl zpozorován oheň
v  Toufarkách. Po posouzení
situace byla povolána pomoc
přes operační středisko, které
vyhlásilo požární poplach
v  16:11 těmto jednotkám: PS
Kyjov, SDH Archlebov, SDH
Násedlovice, SDH Uhřice a SDH
Žarošice. Při příjezdu na místo
zásahu hoří tráva a náletové
dřeviny na ploše cca 300 x 100
m v nepřístupném terénu a díky
silnému větru se oheň rozšiřuje
na větší část vykáceného sadu.
Jednotky začaly hasit oheň
pomocí hadice pro rychlý zásah
z naší Tatry 815, pomocí C prou-
du z  Tatry ze Žarošice kterou
doplňovala jednotka z Násedlo-
vic s  T148. Hasilo se i ženijním
nářadím. Po hodině a půl se
našim jednotkám společnými
silami podařilo požár uhasit. Po
odjezdu hasičských jednotek
jsme prováděli kontrolní hlídko-
vání až do ranních hodin, kdy
jsme objevovali ještě rudě
doutnající pařezy.

Hasiči Uhřice



Šest výprav z  obcí s  názvem
Uhřice se sešlo v  sobotu 16.
června v  obci, která se nachází
na rozhraní tří okresů – vyškov-
ského, prostějovského a kromě-
řížského, dokonce i na rozhraní
i  tří krajů – jihomoravského,
zlínského a olomouckého. Patří
ještě do kraje zlínského a tedy
do okresu kroměřížského.

Uhřice, původně Uherce se prvně
datují v  roce 1336, tvar Uhřice
se poprvé objevil v  roce 1407.
V  obci se nachází zámeček, ke
kterému patřil i velkostatek.
Tehdy byl majitelem těchto
nemovitostí Vrchoslav z Uherce.

Celostátní setkání bylo zahájeno
již tradičně turnajem v  malé
kopané. Naši fotbalisti obsadili

čtvrté místo z  pěti zúčastněných
obcí, když porazili Uhřice od
Benešova a s  ostatními mužstvy
své zápasy prohráli. Po skončení
fotbalového turnaje přišla na
řadu soutěž v  požárním útoku.
Naši hasiči ukončili pokus v čase
35 sekund a skončili na třetím
místě. Nutno dodat, že na první
dvě mužstva jsme nestačili.

14. ročníku setkání obcí s  ná-
zvem Uhřice tentokrát přálo
počasí. Celý den svítilo slunce
a  všichni zúčastnění se po
několika propršených setkáních
výjimečně neschovávali před
vodou, ale před sluncem.

Další ročník se uskuteční v  Uhři-
cích u Vyškova.

(red)
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Snažíme se zapojovat naše děti
do dění v obci – připravily pásmo
písniček a básniček na vítání
občánků (dokonce 2krát během
jara) a pásmo ke Dni matek,
které se uskutečnilo 13. května
na školní zahradě.

***

Byli jsme s  dětmi v  Planetáriu
v Brně. Je nově zrekonstruované
a určitě to byl pro děti nezapo-
menutelný zážitek, vidět hvězd-
nou oblohu a úplnou tmu. Po-
hádka O ztracené Polárce nám
zase objasnila některá hvězdná
souhvězdí.

***

Pokračovaly dílničky pro mamin-
ky s  dětmi pod vedením paní
Kuksové. Rozvíjí se i kroužek
keramiky pod vedením Nadi
Vodičkové. Do této aktivity se
zapojují maminky i starší souro-
zenci. Vytvořili již spoustu
krásných výrobků.

Ve středu 20. června byli školáci
a předškoláci v  divadle Radost
na představení Pepek Námořník.
Olivie i Pepek nás mnohokrát
rozesmáli a určitě všichni dostali
chuť na „energetickou bombu“ –
špenát.

***

22. června nás čekalo další
překvapení. Myslivci pro nás
připravili výlet do lesa a my viděli
daňky, muflony a divoké prase.
A ne v kleci jako v ZOO, ale stáli
jsme pár metrů od těchto zvířat.
Strávili jsme v  lese celé dopo-
ledne, ušli spoustu kilometrů
a  velký dík patří panu Petru
Kučerovi a panu Bouchalovi,
kteří se nám celé dopoledne
věnovali a celou akci pro nás
připravili.

***

Ve středu 27. června jsme odjeli
na výlet do Hodonína. Dopoledne
jsme strávili v  zoologické zahra-

dě a odpoledne se proměnili
v piráty. Plavba začala patřičným
ustrojením a vyzbrojením po-
sádky, která pak pod vedením
největšího piráta vyplula na lodi
Konstancie na svou plavbu.
Důležitá byla také mapa, podle
které jsme museli najít poklad,
který byl ukrytý na ostrově. Když
piráti poklad najdou – spra-
vedlivě si jej rozdělí. Myslíte, že
se nám to podařilo?! Všichni, co
jsou na palubě se také stali
adepty na získání potvrzení:
„Pirát - kormidelník“. V průběhu
plavby, jsme se naučili to
nejdůležitější pro tuto profesi
(např.: určit levobok a pravobok
lodi, určit levý a pravý břeh,
práce s lodním lanem, pirátský
hrůzostrašný pokřik, jak zjistím,
že je zlaťák pravý, a další…)
a  také se naučili takovou loď
řídit a kormidlovat. Na závěr
plavby každý získává na pa-
mátku potvrzení, že se právě
stal: Pirátem - Kormidelníkem.
Domů se vracíme v  odpoledních
hodinách se spoustou zážitků

a u školy na nás čekají maminky
a my jim nedočkavě vyprávíme
všechny zážitky.

***

Ve čtvrtek 28. června byli
předškoláci pasování na ško-
láky, rozloučili jsme se také se
čvrťáky, kteří odchází do jiných
škol. Vyhodnotili jsme sběry,
celoroční hru o Bondíky a rozlou-
čili jsme se se školním rokem
2011/12. Poděkování patří
i  paní Adamcové, která pro děti
upekla dorty – jednu z odměn za
sběr papíru. Opět byla oslava –
„rychlé špunty“, brambůrky, paní
kuchařky nám na naše přání
uvařily smažený sýr a hranolky.

Tak a teď už hurá na prázdniny!
Ať jsou dny volna plné pohody
a krásných slunečných dnů!

Marcela Procházková
ředitelka ZŠ a MŠ Uhřice

5. února 1899 – den, kdy byl
založen Sbor dobrovolných
hasičů v Uhřicích. Málokdo tehdy
čekal, že začíná dlouhá doba
jeho činnosti. Nebyla to jen vůle
lidí, ale také obstarávání
techniky a vozidel. Na začátku
byla stříkačka tažená koňmi.
Následují vozidla, jako první byl
Mercedes, dále Aero A15, dnes
již legendární Robur, Avie A31,
Škoda 706 „Trambus“ – naše
první cisterna a nyní výkvět
československé techniky Tatra
815 CAS 32.

3. června jsme žehnali nejenom
Tatru, ale také sochu svatého
Floriána - našeho patrona. Ještě
před samotným žehnáním prodě-
lala Tatra nesmírně těžký křest
ohněm. Jen díky Bohu a  jistě
i  svatému Floriánovi to byl boj
vítězný, bez ztráty na životech
a těžkých zranění.

S žehnáním se počítalo následně
hned po převzetí vozidla. Jenže
přišla zima a žehnání bylo
odsunuto na další kolej. Brzy
z  jara přišla tato otázka znovu
a  s  ní také rozhodnutí: mladí
hasiči zajistí okrskovou soutěž,
přípravu hasičského soustředění
a starší připraví žehnání.

***

Začal kolotoč kolem stanovení
termínu, nakonec byla vybrána
neděle 3. června. S  panem
farářem byla domluvena mše
svatá u  zbrojnice, zajištěno
občerstvení a pozvání hostů.
Naše děvčata napekla koláčky
včetně těch ořechových. Byl
proveden důkladný úklid zbroj-
nice a okolí před svatým
Floriánkem. Naleštila se Tatra
a  mohlo se začít. Ráno jsme
postavili stany, lavky a připravil
se oltář a občerstvení. Počasí

nám přálo a tak mše svatá pro-
běhla tak, jak jsme si plánovali
a  ke spokojenosti všech zúčast-
něných.

Nebudu jmenovat, kdo všechno

se na tom podílel. Byli to mladí,
starší, naše děvčata, zpěvačky,
varhaník, pan farář a ostatní.
Těm všem patří velké „DÍKY“.

Milan Trbola st.V  letošním roce se naše škola
účastnila soutěže ve sběru papí-
ru. Tuto akci vyhlásila firma
EKOR a nejšikovnější sběrači byli
odměněni dárkem od této firmy.
Všechny děti byly pak motivo-
vány k  dalšímu směru malým
dárečkem.

Nejlepší ve sběru papíru byli:

1. Kučerová Vendula a Šárka
2 031 kg

2. Veselý Radim a Adam
1 236 kg

3. Luskačová Simona
1 096 kg

V  množství nasbíraného papíru

se naše základní a mateřská
škola umístila na 5. místě
z  celkem 17 škol. Celkově naše
školička nasbírala 10,26 t a utr-
žili jsme 10 260 Kč. Na 3. místě
jsme byli v množství nasbíraného
papíru na žáka. Průměr na
jednoho našeho žáka je 244,3
kg. Pokud chcete škole v  tomto
úsilí pomoci, můžete i vy
skladovat starý papír doma
a  v  podzimních měsících bude
tato akce opět uspořádána.
Stačí, když dáte papír před Váš
dům a děti jej odvezou (pokud
tedy nesoutěžíte s  některým
dítětem. V  tomto případě je
potřeba papír přivést ke škole ke
zvážení).

Důvod k  oslavě máme ještě

jeden. Celkově se holky
Kučerovy z naší školy umístily na
3. místě ze všech zúčastněných
dětí. Vyhrály od firmy EKOR MP3
přehrávač. Výborného umístění
dosáhli i kluci Veselí, kteří byli
devátí a Simona Luskačová byla
dvanáctá. Moc gratulujeme.

Sbírali jsme také kůru z  pome-
rančů. Tam jsme se také činili.
Nasbírali jsme asi 25 kg – t.j.
2  pytle kůry. Nejlepší sběrači
nasušili následující množství
kůry:

1. Robkovi Pavel a Natálie
6,640 kg

2. Kučerovy Šárka a Vendula
4,554 kg

3. Burýšek Drahomír
2,890 kg

Kůru od nás vykupuje LEROS
a  využívá se na farmaceutické
účely.

Domníváme se, že těmito
aktivitami vedeme děti
k  lepšímu vztahu k  našemu
životnímu prostředí, ke třídění
odpadu. Je určitě lepší odevzdat
papír zpět k dalšímu zpracování,
než jej vyhodit do koše...:-)
Děkujeme všem za spolupráci.
Bez pomoci rodičů, babiček
a dědečků by tyto aktivity nebyly
reálné.

(MP)

Ráno 1. června se otevřely dveře
školy a děti přivítala černo-
kněžnice. Děti se nejprve této
pohádkové bytosti trochu obá-
valy, ale vzápětí zjistily, že jim
bude pomáhat a doprovázet je.
Dozvěděly se, že se černokněž-
nice ztratila z pohádkové knížky.
A také, že je třeba, než se vydají
na cestu, plnit úkoly a získat
nápovědu, jaká pohádka se
ztratila a pak hledat poklad.
Cesta byla označena fáborky

a  za splněný úkol získalo každé
družstvo obálku. Dětem se
podařilo překonat překážkovou
dráhu s  obručí, zvládly chůzi na
chůdách a také uspěly při
skákání na trampolíně, kde se
jim podařil nelehký úkol – srazit
šišku.

Po krátké svačince u  Mokrých
pokračovalo putování za ztrace-
nou pohádkou a  pokladem.
Černokněžnice sdělila dětem dal-

ší úkoly – projít trasu se zaváza-
nýma očima, skákat v  pytli a
nafouknout balonky. Po úspěš-
ném splnění všech úkolů děti
čekala na hřišti princezna, pro
kterou vyrobily prstýnek. Podle
úkolů a úryvků od černokněžnice
děti poznaly pohádku – Dlouhý,
Široký a Bystrozraký. Nakonec
byli všichni pochváleni za
odvahu, zdatnost a spolupráci
a  vydali se hledat skrytý poklad.
Po jeho nalezení nesměl chybět

také přípitek a  poděkování za
účast všem.

***

Byl to moc příjemný den. Velké
poděkování patří také těm, kteří
se o nevšední zážitek postarali,
byli to Radmila Mokrá, Katka
Hrubá a Michaela Luskačová.

Mgr. David Filipi
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„Dodnes vidíme, kroj jest již jen
jakousi upomínkou na krásný
kroj našeho kraje, který býval
pýchou našich matek. Bylo ten-
krát radost pohledět na takový
svatební průvod v  němž od
nevěsty a ženicha až po poslední
babičku a stařečka – vše to
kráčelo v  pestrém oděvu jednot-
ného rázu, anebo když o malých
hodech se všichni vrtili kolem
máje v  malebné směsici krojů.
Ještě po válce za posledních
národních slavností v  Lednici
viděli jsme v průvodu až 30 párů
v  krojích, ale to už nebyly kroje
zdejší, nýbrž z  různých vesnic
a  od sebe odlišné. Dnes je už
krojů u nás poskrovnu, vždyť
nové už nikdo nepořizuje – jsou
drahé a starých stále ubývá.“
Toto je jen krátká zmínka o kro-
jích a dávných zvycích, o kterých
se píše v uhřické kronice.

Skutečnost v  Uhřicích je dnes
taková, že naopak krojů mezi
námi pomalu přibývá, hlavně
u malých dětí, ale také u mláde-
že a dospělých. Snad tento trend
bude pokračovat, abychom mo-
hly dál hody vesele slavívat.

Již počtvrté se konaly v  termínu
dřívějších malých hodů Babské
hody. Ty letošní jsme se snažily

přiblížit trochu více všem spolu-
občanům a také jsme se ve
vzpomínkách vrátily do dřívějších
let, kdy procházel krojovaný
průvod obcí až do Lednice a tím
jsme se nechaly inspirovat.

Sraz byl tentokrát u májky před
Schejbalovým. Tam si děvčata
společně zazpívala a zatančila
a všichni dohromady - krojovaní
i nekrojovaní, tak jak byli všichni
zvaní, se vydali za doprovodu
dechové hudby Vlkošáci průvo-
dem obcí ke starostovi. Děvčata
starostovi zazpívala a dala mu
zahrát sólo – jedna po druhé ho
brala do kola a tančili, dokud
hudba hrála.

Další zastávka byla na návsi
před školou, kde se pod májkou
opět zpívalo a tančilo. Všichni ti,
kteří se přišli na krojované podí-
vat, pokračovali průvodem až na
výletiště do Lednice. Tady po
slavnostním nástupu všech kro-
jovaných zatančila mladší děvča-
ta „Slováckou besedu“ pod
vedením Jany Chmelařové.

Letos jsme mezi sebe zvaly
i  některé ženy z  okolních vesnic
a naše pozvání přijaly a přišly
nám zazpívat „Ženičky ze Ždá-
nic“. Jejich vystoupení bylo ukáz-

kou nejen překrásného zpěvu,
ale také krojů, ve kterých se
nám předvedly.

Po tomto vystoupení přišly na
řadu uhřické baby se svou
Českou besedou, kterou s  nimi
secvičila také jako s  mladými
děvčaty Jana Chmelařová. Dlou-
ho a pečlivě se na svých zkouš-
kách připravovaly - tancovaly
a zpívaly, aby se Vám všem jejich
letošní vystoupení líbilo.

Večerní zábava se nesla již
v  tradičním duchu. Po slavnost-
ním nástupu krojovaných se
tančila Česká beseda a všichni
společně jsme si zpívali naše
známé písničky. V  repertoáru
jsme měli i několik nových písni-
ček a jednu dokonce společně
se sólisty na trubky Karlem
Kučerou a Jakubem Pěnčíkem.
I  letos jsme uspořádali „per-
níčkovou dámskou volenku“, na
kterou děvčata upekla a nazdo-
bila velké množství perníků. Na
každého se dostalo, i na toho,
kdo se do kola neodvážil.

Kolem půlnoci čekalo na
všechny „překvapení“ – tradičně
v podobě tanečního vystoupení.
Letos to byl řecký tanec Zorba –
a zpestřením tohoto tance byli

sklepníci oblečení do řeckých
rouch, kteří bavili všechny taneč-
nice i ostatní hodující.

Letošní program hodů byl
odlišný od těch předchozích.
Snažily jsme se o to, aby se na
nás přišlo podívat co nejvíce
spoluobčanů a hlavně, aby se
všichni mohli bavit, tančit
a  zpívat již od začátku hodů
před Schejbalovým až do rána,
kdy v  Lednici končila hodová
zábava. Doufáme, že jste se
všichni opravdu dobře bavili
a náš záměr se nám podařil.

Na závěr patří poděkování všem
krojovaným uhřickým „babám“,
mladým děvčatům a také rodi-
čům, kteří oblékli své děti do
krojů. Není lepší způsob, jak
v mladé generaci pěstovat lásku
k  tradicím a zvykům v  naší obci
a předávat jim své zkušenosti.

Poděkování patří také všem,
kteří s  přípravou a organizací
hodů pomáhali a bez kterých by
se takové akce nemohly konat –
a to jsou hlavní pořadatelé: Sbor
dobrovolných hasičů a obec
Uhřice.

Blanka Medunová
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Je již tradicí, že každoročně je
naplánován pro děti v  naší obci
Dětský den. Jak jinak oslavit
tento den, než zábavou, soutě-
žemi, ale také nějakou sladkou
odměnou, kterou si děti odnesou
domů.

Letošní rok nám počasí přálo
a  den plný soutěží, dětského
smíchu a nadšení z  výhry se
konal 26. května na hřišti
v Lednici.

Pro děti byly připraveny různé
disciplíny, ve kterých mohly
ukázat jak jsou mrštné, po-
hyblivé, ale také jak umějí
zpívat, nebo jak jim to pálí. Mezi
jednotlivými soutěžemi se pohy-
bovaly s kartičkou pověšenou na
krku, kde měli seznam všech

disciplín. Po splnění úkolu, jim
pořadatel na kartičce označil
absolvovanou disciplínu a ještě
dostaly sladkou odměnu.

Největší oblibě se těšil skákací
hrad se skluzavkou, který pro
nás zajistil Tomáš Valihrach.. Od
začátku se na něj stály fronty,
ale děti byly neúnavné a nako-
nec se svezli i někteří z  rodičů.
O bezpečný provoz a pořádek ve
frontě se starali manželé Václav
a Ludmila Tesaříkovi. Hned vedle
hradu se bojovalo ve skoku
v  pytli pod dohledem Jany
Vlachové a Jany Chmelařové.
O kousek dál si děti mohly u paní
Ludmily Kramářové vyzkoušet
jak jim to zpívá. Z  pytlíčku si
vytáhly slovo a na něj zazpívaly
písničku. Hana Berková a Zu-

zana Strmisková potrápily dětem
hlavičky v  hádání pohádkových
a  filmových postav. Překážkovou
dráhou proběhly jako svišti,
vždyť spousta dětí to má
nacvičené z  hasičských tréninků
a kdo jiný ji pro ně mohl připravit
než jejich vedoucí Lukáš Tesařík.
Aby dráhou proběhly tak jak
měly, dohlížely Anna Plachá
a  Blanka Medunová. Od pře-
kážek to bylo jen kousek
k  soutěžnímu klání ve střelbě
lukem. Aby šíp neskončil, někde
jinde než v  terči se  postarali
Robert Kamenský s Jiřím a Da-
videm Luskačovými. Hned vedle
se střílelo ze vzduchovky. O přes-
nou mušku dětí se staral Milan
Trbola a manželé Ludmila
a Vítězslav Diváčtí.

O soutěže pro nejmenší se
postaraly paní učitelky Marcela
Procházková, Petra Bajerová a
Jarka Černá. Děti mohly zkusit
lovit rybičky, chodit na mini-
chůdách a malovat obrázky.

Po absolvování všech soutěžích
dostaly děti hlad a Šárka Tesa-
říková, Marie Hegrová a  Dana
Kordiovská jim rozdaly
špekáčky, které si opekly u
táboráku. Samozřejmostí bylo i
pitíčko.

Velké poděkování patří všem,
kteří se podíleli na organizaci
dětského dne.

Jana Chmelařová

Tradiční hasičská pouť se konala
v  neděli 29.4.2012 již po jede-
nácté ve Křtinách na Blanensku.
Pouť je zasvěcena svatému Flori-
ánovi, patronu hasičů. Spolu-
zakladatelem a organizátorem je
společně s  místními i okolními
hasiči p. farář T. Prnka - náš
rodák.

Od ranních hodin byl na kou-
pališti ve Křtinách sraz hasičů

a požární techniky. Odtud vyrazil
průvod vlajkonošů, žáků, mláde-
že, dorostu, žen a mužů. Za nimi
přehlídka techniky všech zúčast-
něných. Defilé je na náměstí
před kostelem Panny Marie
Křtinské. Chodníky a náměstí
jsou plné příznivců hasičů všech
věkových skupin.

Následuje slavnostní mše svatá
s p. farářem Prnkou, který se při

ní několikrát zmínil o rodné vísce
a přidává historky z mládí. Žehná
obětavou a nebezpečnou práci
všech hasičů a záchranářů. Po
skončení mše je na náměstí
krásná ukázka taneční skupiny
ze Slavkova s akrobatickými
prvky. Dále ukázka historické
techniky, ukázka mladých hasičů
s  novými prvky při pož. sportu,
lezecké techniky a záchrany
osob při mimořádných udá-

lostech.

Za naši obec se zúčastnila
osádka s vozidlem T 815 CAS
32 a to Luskač František, Trbola
Milan st, Hroudný František,
Trbolová Bernadeta. Dále vlajko-
noši Tesařík Michal a Bělo-
houbek Boh. ml.

LF




