
Každý druhý rok se o Veliko-
noční neděli koná Místní výsta-
va vín. Letos to bylo již po
šestnácté. Vystaveno bylo 454
vzorků vín vinařů z  Uhřic
a  blízkého okolí. S  týdenním
předstihem byla všechna vína
zkušenými degustátory odborně
ohodnocena a nejlepší červené
víno bylo vybráno rulandské
modré pana Charváta z  Klo-
bouk u Brna. Nejlepší bílé víno
a to rulandské bílé a také
nejlépe ohodnocenou kolekci
vystavených vín získal Tomáš
Bělohoubek z Uhřic.

Celková úroveň „koštu“ byla dle
ohlasu přítomných návštěvníků
dost vysoká. K  tomu přispěla
kvalitní vína, chladicí boxy
udržující je při stálé teplotě,
dobrá práce organizátorů,
cimbálová muzika Mládí z Čejče,
která rozezpívala a roztančila
hlavně mladší generaci.

Všem návštěvníkům této akce
děkujeme za účast a sponzorům
za finanční podporu. Přispívají
tak na činnost místního vinař-
ského spolku, jehož hlavním
cílem je zachování vinařství a vi-

nohradnictví v  naší obci.
Bohužel, každý rok přicházíme
minimálně o jednoho vinaře, ať
z  důvodu úmrtí či ukončení
činnosti. Těžko se divit starým
lidem, že už nemají sílu dál
pečovat o vinohrad. Je to práce
fyzicky náročná a také je třeba
mít určité znalosti o chemické
ochraně. Naši stařečci znali jen
modrou skalici, otcové používali
před třiceti lety hlavně Sulikol
a  Kuprikol a přípravky, které
jsme používali před pěti lety, by
už také těžko zachránily úrodu
od chorob. Kam tento vývoj

spěje, nevím. Takže v  Uhřicích
ubývá nejen vinařů, ale pocho-
pitelně i vinic. Kolik, podle žijí-
cích pamětníků, bylo vinohradů
na Starých Horách, ve Veselých,
v  Adamovech, v  Kolíbkách a na
Čtvrtích? Nejméně dvakrát tolik
co dnes. Děkuji tedy těm sou-
časným vinařům za činnost
a  práci. Výsledky jsou vidět na
mnoha oceněních z  výstav
v  širokém okolí. Vinice vždy
k  Uhřicím patřily, zachovejme je
tedy i dalším generacím.

František Pěnčík

V y d á v á z a s t u p i t e l s t v o o b c e č í s l o 2 r o č n í k X I I v y š l o 1 8 . 7 . 2 0 1 4

www.uhrice.cz e-mail: starosta@uhrice.cz Pečeť obce z roku 1764

Zpravodaj Uhřic 2/2014 strana 1

Starosta: Probíhá rekonstrukce komunikace v místní části obce Mrštice

Zpravodaj Uhřic 2/2014strana 8

Výlet do Rakouska
strana 2

Setkání Uhřic
strana 3

Babské hody
strana 4

Žehnání Iveca
strana 6

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

Tisk: Obec Uhřice • Sazba: Reklama Chludil s.r.o. - www.chludil.cz

Jarní část fotbalového ročníku
2013/2014 nebyla narušena
žádným zpožděním z  důvodu
počasí tak, jak jsme byli svědky
před rokem. Ba tentokrát jsme
jaro přivítali dříve, a tak se
mohl hrát fotbal za výborného
počasí.

Naše mužstvo zůstalo přes zimu
pohromadě, k  žádným změnám
nedošlo, a tak jsme měli
možnost konfrontace s  výsledky,
které jsme uhráli v  podzimní
části. To znamenalo 2. místo
v  tabulce Okresního přeboru.
Naším cílem pro jarní část bylo
nepropadnout se v  tabulce níže
a tím vlastně potvrdit úspěšné
výsledky z  podzimu. To se nám
podařilo dokonale a až do
posledního kola jsme drželi

postupového žolíka v rukách my.
Výborné zápasy jsme odehráli
převážně doma (Starý Poddvo-
rov, Hovorany atd.). Obrovský
podíl na výsledcích v  celé sezó-
ně měla práce Tomáše Valihra-
cha jako hrajícího trenéra a  vý-
borná parta hráčů, která kolem
něj vznikla. Škoda zranění Mila-
na Pacandy, který po roce půso-
bení v  SK Uhřice měl výborný
vstup do jarní části a ukázal, jak
moc je platný na naší úrovni
takový hráč.

Pozitivní výsledky se odrazily
v  návštěvnosti hlavně v  domá-
cích zápasech. Myslím, že do
historie Uhřické kopané se toto
mužstvo zapsalo úspěchem,
který taky dlouho nikdo nepama-
tuje. Všem hráčům děkuji za

přístup v  celé sezóně a doufám,
že nepovedený zápas v  posled-
ním kole nezanechá na nich
žádný „šrám“. To ostatně platí
i  pro Vás, příznivce Uhřické ko-
pané  -  naše fanoušky. Budeme
rádi, když nás podpoříte i v nové
sezóně, která začíná již 3. sr-
pna. I Vy se podílíte na úspěchu,
kterého jsme dosáhli, a děkuje-

me za Vaši podporu!!!

Jsme rádi, že zviditelňujeme
Uhřice a s podporou Vaší, obce
Uhřice, sponzorů, snad budeme
i dál úspěšní v  dalších sezó-
nách.

Text: Petr Meduna
Foto: Martina Rozehnalová

Vážení občané,

čtvrt roku uběhlo od posledního
Zpravodaje obce Uhřice, tak je
čas, abych v  krátkosti zrekapi-
tuloval dění a činnosti v  obci.
Připomenu jedno ze zásadních
rozhodnutí zastupitelstva obce
a to bylo snížení počtu členů
zastupitelstva obce do příštího
volebního období ze součas-
ných 15 na 7 členů zastupitel-
stva. Po tomto rozhodnutí jsme

sáhli z  důvodů jak úsporných,
kdy snížíme výdaje na zastupi-
telstvo obce, tak i z  důvodu
větší pružnosti a rychlejšího
způsobu rozhodování v  obec-
ních záležitostech. Společně
věříme, že to byl krok tím
správným směrem.

***

Ke stavebním akcím se vyjádřím
velice stručně. Probíhá rekon-

strukce komunikace v  místní čá-
sti obce Mrštice a to souběžně
s  novým veřejným osvětlením.
Tato stavba by měla být ukon-
čena do poloviny měsíce srpna,
ale vše nasvědčuje tomu, že
termín realizace bude zkrácen.
Další stavební akcí, která je
v  současné době před zaháje-
ním, je rekonstrukce kulturního
domu, na kterou se podařilo
získat investiční dotaci ve výši
1,7 mil Kč, stavba je ve stádiu

před podpisem smlouvy o dílo.
Toto je opravdu stručně k  výčtu
stavebních akcí. Hodnocení
a  finanční analýzu bude lepší
nechat až po vlastní realizaci.
Tímto opustím téma stavebních
akcí a přeji všem pěkné prožití
letních dnů, školákům hezké
prázdniny, ať jim moc neutíkají
a  těm, kteří mají před sebou
dovolenou, tak ať se jim vydaří.

Petr Tihelka – starosta obce

Hodnocení první sezóny mlad-
ších žáků v  OP Hodonín je po
všech stránkách kladné. Ať už
co se týká tréninkové dochá-
zky, zlepšení hráčů, výsledků
i  zapojení rodičů. Žáci skončili
po vydařené jarní části na
pěkném šestém místě, když
soutěž vyhrál celek FK Morava
(Vracov + Vlkoš). Po prospě-
šném zimním turnaji v  Lužicích
si děcka začala víc věřit.
A  i  když na některá velká
města (Kyjov apod.) asi nikdy
mít nebudeme, proti ostatním
týmům jsme byli velmi vyro-
vnaným protivníkem.

Fotbal je kolektivní hra, ve které
je potřeba jak kvalitní brankař,
tak neprostupná obrana, která
gólům zabraňuje a také tvořivá
záloha a produktivní útočníci.
Všichni musí myslet na to, že
jsou jeden tým. Z  mužstva pro
další sezónu odchází do vyšší

věkové kategorie jen velký ta-
lent uhřické kopané Pavel
Urban. Snad se nám za pár let
zase objeví v  prvním mužstvu
Uhřic. V  tomto věkovém období
už mnoho hráčů promarnilo svůj
talent, a pokud mu vydrží zdraví
a rodičovská podpora, nemusí-
me mít o jeho fotbalový osud
obavy.

***

V průběhu jarní části se podařilo
zajistit těmto mladým nadějím
hliníkové bezpečnostní branky
a  také nové dresy. Tímto děku-
jeme sponzorům MND Hodonín
a HOBL HOLZ Šaratice za
podporu pro naše mladé talenty.
Poděkování patří i rodičům
mladých žáků za jejich podporu
při utkáních i trénincích.

František Pěnčík

V obci naší velikosti patří k tra-
dici víkendových dnů návštěva,
jak našeho sportovního stánku,
tak případné návštěvy fotba-
lových zápasů mimo obec.
Letošní sezóna našeho spor-
tovního klubu - oddílu kopané
mužů - byla nadmíru vydařená.

Málokdo by tipoval, že budou

žhavými kandidáty na postup
z  okresního přeboru do vyšší
třídy. Jasný favorit okresního
přeboru, mužstvo Hovoran, klo-
pýtlo v  závěrečné části a tím
otevřelo dveře k  postupu na-
šemu mužstvu, které však nabí-
dnutou šanci nevyužilo. Tím
však neklesá obdiv ke spor-
tovnímu výkonu mužstva, za

který bych jim chtěl spolu
s  ostatními fanoušky poděkovat.
Naše poděkování patří však
nejen mužstvu mužů, ale i muž-
stvu přípravky, jejich trenérům
a  všem lidem jakkoliv zaintere-
sovaných do chodu našeho
sportovního klubu.

Petr Tihelka – starosta obce

Fanoušci uhřické kopané děku-
jí fotbalistům SK za fantas-
tickou sezónu 2013/2014.
Užívali jsme si radost z  vašich
neskutečných výsledků i z před-
váděné hry. Tak jsme druzí, no
a co…

Fotbaloví fanoušci



A je to tady. Čtvrtek 4. dubna
a někteří z nás nemohou dospat
a to i přesto, že je normální
školní den. Ale my víme, že nás
dnes čeká „Noc s  Andersenem“.
Proto už do školy přicházíme
dřív, než obvykle. Ještě přežít
vyučování a odpoledne honem
domů. Do školy se vracíme na
půl šestou a někteří, včetně paní
učitelek vypadají, jakoby se do
školy chtěli nastěhovat – spa-
cáky, deky, karimatky. Je nám
všem ale moc líto, že paní ředi-
telka, která to pro nás všechno
připravila, zrovna jede do lázní.

Tak a můžeme začít. Už první
úkol, podepsat se na papír
s  velkým namalovaným pejskem
nám napovídal název pohádky.
A  při prozrazení, že tyto dvě
pohádkové postavy máme v  ša-
tně, už víme… Je to přece knížka
„O pejskovi a kočičce.“ A teď už

rychle rozdělit do skupin a hurá
na plnění úkolů. A ty někdy
nejsou jednoduché. Musíme ma-
lováním vyzdobit panence košil-
ku, složit rozstříhaný obrázek,
rozpoznat některé pochoutky,
které dali pejsek s  kočičkou do
dortu, zašít pejskovi díru v  kal-
hotách, podle hmatu rozpoznat
předměty, zazpívat písničku, kde
jsou pejsek a kočička.

Po splnění úkolů nastalo malé
vyhodnocení a pak vzít útokem
jídelnu, kde pro nás paní ku-
chařka a paní školnice připravily
oblíbený párek v rohlíku.

Neuškodila trocha odpočinku
u  pohádky, příprava spacáků
a  obávaná stezka odvahy mohla
začít. Tu pro nás připravily ně-
které obětavé maminky. Někteří
z  nás to zvládli jen ve skupin-
kách a dvojicích. A to většinou ti

největší „hrdinové“. Jen málo-
kdo měl tolik odvahy a šel sám.

Po tak náročném odpoledni a ve-
čeru „šup“ do spacáků a spát.
Snad poprvé všichni spí do 15
minut a noc s  Andersenem
končí.

Poděkování patří všem zaměst-

nancům školy a maminkám,
které nám pomáhaly se stezkou
a velký dík paní ředitelce, která
i  přes svou nemoc toto všechno
pro nás připravila.

Tak příští rok zase AHOJ!

Děti z MŠ a ZŠ Uhřice
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Soutěžní ročník hry Plamen je
rozdělen na dvě části. Část
podzimní obsahuje jen závod
požárnické všestrannosti a pak
jarní část, kde se soutěží
v technických disciplínách.

Letos se první soutěže konaly
v  měsíci březnu ve Velké nad
Veličkou a v Dubňanech. Jedna-
lo se o halové soutěže, kde žáci
soutěžili ve štafetě požárních
dvojic, štefetě 4x40 a také
štafetě uzlové. Za zmínku stojí
umístění starších žáků, kteří
získali na halové soutěži v Du-

bňanech 5. místo. Následovala
okrsková soutěž v  Žarošicích,
kde se kolektivy hasičů z Dam-
bořic, Násedlovic, Uhřic a Žaro-
šic se mezi sebou utkaly
v  těchto disciplínách: štafetě
4x60 metrů, štafetě požárních
dvojic a disciplíně požárního
útoku. Zde získali naši starší
žáci 3. místo a mladší se umístili
na 4. místě. 10. května se
konala hlavní soutěž okresu
Hodonín, do které bylo
přihlášeno 21 družstev. Jak už
bývá tradicí, celá soutěž se
uskutečnila v  pěkném hasič-

ském areálu ve Vacenovicích
a  jelikož se žáci sešli v menším
počtu, spojili jsme mladší žáky
se staršími do jednoho družstva.
I přes tento handicap jsme
získali pěkné 9.  místo. Soutěžilo
se v pěti disciplínách a také se
odevzdávala kronika, která je
jakousi dokumentací  -  vizitkou
činnosti mladých hasičů. Ta se
také započítává do celkového
hodnocení hry Plamen. Mužstva
žáků se také účastnila místních
sou-těží zařazených do Velké
ceny okresu Hodonín v  Kozo-
jídkách a ve Strážnici.

Poslední květnovou sobotu se
v  naší obci konal zábavný
program pro děti k oslavě jejich
svátku. Do této akce jsme také
přispěli svojí troškou do mlýna.
Pro děti jsme připravili dráhu
s  hasičskými překážkami a po-
můckami.

Na závěr patří velký dík všem
mladým hasičům, protože se na
soutěžích velmi snažili a určitě
dobře reprezentovali náš sbor.

Lukáš Gajárek

V letošním roce jsme si zopa-
kovali zájezd do sousedního Ra-
kouska. Tentokrát naším cílem
byl Schönbrunn, krásný barokní
zámek, bývalá letní residence
císařovny Sisi a zoologická
zahrada se šťastnými zvířaty.

***

Někteří z  nás navštívili interiér
zámku a jiní dali přednost
nejstarší ZOO na světě s jedinou
zachovalou barokní menažérií.
Byli to především rodiny s dětmi,
či babičky s vnoučátky. ZOO byla
v roce 2010 vyhlášena nejlepší
zoologickou zahradou v Evropě.
Dnes patří zoologická zahrada

k  nejmodernějším a nejlepším
zařízením na světě, výběhy pro
zvířata jsou koncipovány velko-
ryse v úzkém spojení s přírodou.
Žije tu přes 500 živočišných
druhů ze všech kontinentů.
Nejpopulárnější jsou pandy
a  některé děti si dovezly domů
i jejich plyšové bratříčky.

***

Každý zde trávil čas, tak jak mu
vyhovoval. Někdo dal přednost
kávě v  restauraci či procházce
v  zámeckých zahradách. Mládež
se snažila najít východ z  pří-
rodního bludiště, kdo měl zájem
mohl navštívit pekárnu s  ukáz-

kou pečení pravého vídeňského
štrůdlu.

***

Po okružní jízdě Vídní násle-
dovala pěší procházka histo-
rickou částí města s  průvod-
cem. Během procházky nám po
celou dobu svítilo sluníčko.
Pak byl čas dát si pravou
vídeňskou kávu a  Sacher dort.
Bylo to právě včas, neboť v  tu
chvíli začalo hustě pršet a  pře-
stalo, až když byl odjezd
autobusu.

***

Poslední místem kam jsme
zamířili, byla vyhlídka na Vídeň
z  kopce Kahlenberg. Cestou již
svítilo sluníčko, ale příkopy
kolem silnice byly plné krup po
dešti. Nahoře na kopci v  baro-
kním kostele sv. Josefa neodo-
laly paní Dagmar Tihelková
s Ludmilou Kramářovou a zazněl
zpěv i v  českém jazyce. Pak už
nezbývalo než se vydat směrem
domů. Trošku nám zkomplikoval
cestu Vídní déšť a  některé ulice
byly uzavřené, ale šikovný pan
řidič si poradil a  cesta domů i
celý zájezd proběhl bez
problémů.

Jana Chmelařová

V  letošním roce se naše škola
účastnila soutěže ve sběru pa-
píru. Tuto akci vyhlásila firma
EKOR a nejšikovnější sběrači
byli odměněni dárkem od této
firmy. Všechny děti byly pak
motivovány k  dalšímu směru
malým dárečkem.

***

Nejlepší ve sběru papíru byli:

1. Veselí Radim a Adam
1 426 kg

2. Kuksa Filip 707 kg

3. Malíková Karolína
a Doležal David 597 kg

***

V  množství nasbíraného papíru
se naše základní a mateřská
škola umístila na 7. místě z  cel-
kem 17 škol. Celkově naše

školička nasbírala 7,68 t a utr-
žili jsme 7 680 Kč. Na 5. místě
jsme byli v  množství nasbí-
raného papíru na žáka. Průměr
na jednoho našeho žáka je
163,4 kg. Pokud chcete škole
v tomto úsilí pomoci, můžete i vy
skladovat starý papír doma
a  v  podzimních měsících bude
tato akce opět uspořádána.
Můžete jej dát některému z  dětí
nebo přivést ve stanovený den
za školu do kontejneru.

***

Celkově se kluci Veselí umístili
na 6. místě, Filip Kuksa byl 22.
a Karolína Malíková a Davidem
Doležalem byli na 25. místě ze
všech zúčastněných dětí. Moc
gratulujeme.

***

Sbírali jsme také kůru z  po-
merančů a citronů, kterou od

nás vykupuje LEROS a využívá
se na farmaceutické účely.

Tam jsme se také činili. Na-
sbírali jsme 64,3 kg – t.j. 4 pytle
kůry. Nejlepší sběrači nasušili
následující množství kůry:

1. Robková Natálie 9,435 kg

2. Kučerovy Šárka
a Vendula 8,655 kg

3. Krmíčkovi Pavel
a Kateřina 8,529 kg

***

Sbírali jsme i víčka od PET láhví
pro Natálku Kuchynkovou z  Vra-
cova., která pochází z  dvojčat.
Poté, co se před devíti lety se
sestrou Anetou narodila měsíc
a  půl před termínem, oznámili
lékaři její matce špatnou zprávu.
Její dcera má nejtěžší formu
dětské mozkové obrny. Natálka

nechodí, nesedí a ani nemluví.
Rodiče se o ni starají jako
o  miminko, ale přitom je veselá
a vnímá své okolí. Společnost jí
i  celé rodině dělá asistenční
fenka – labradorka Vendy. Proto
i my jsme se rozhodli malé
Natálce pomoci a sbíráme jí
víčka.

***

Domníváme se, že tyto činnosti
prospívají při výchově dětí k zod-
povědnosti a starosti o druhé,
rozvíjí se jejich sociální cítění,
vztah k  přírodě, spoluzodpo-
vědnost za to, kde a jak žijeme.
Je určitě lepší odevzdat papír,
kůru nebo víčka 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)

V sobotu 7. a v neděli 8. června
jsme pomáhali při přípravě a or-
ganizaci krajského kola doros-
tu v  požárním sportu v  Hodo-
níně. 10 členů SDH Uhřice
vyrazilo již v  pátek v  16 hodin
na atletický stadion do Hodo-
nína, aby připravilo trať na
nedělní závody.

Bylo potřeba rozměřit závodiště
a připravit všechny překážky na
štafetu 4x100 metrů, běh 100
metrů s  překážkami, dvojboj
a  požární útok pro kategorie
dorostenců, dorostenek i jedno-
tlivců. V  sobotu jsme vyrazili již
po páté hodině ranní i s  naší
cisternou, která byla určena
k  doplňování vody na požární
útoky. Členové sboru byli tzv.
„technická četa“, která se sta-
rala společně s hasiči z Rohatce
o hladký průběh soutěže. Jeden

z  členů byl rozhodčí na tech-
nické přejímce materiálu a po-
zději na běhu na 100 metrů
s  překážkami. Strávili jsme zde
příjemný tropický víkend a udě-
lali jsme kus poctivé práce pro
zviditelnění našeho sboru.

***

Pomáhali jsme i v  sobotu 28.
června, tentokrát našemu panu
faráři na farní zahradě. O tuto
pomoc jsme byli požádání na
slavnostní mši svaté u hasičské
zbrojnice spolu s  ostatními
občany. V  8 hodin ráno jsme
vyjeli v  počtu 13 členů na
pomoc do Dambořic.
Vyhrabávali jsme starou trávu,
prosypávali ji pískem a kropili,
aby se tráva po horkých dnech
trochu vzpamatovala. Také jsme
natírali všechny dřevěné prvky

v  celé zahradě, a to různé
lavečky, houpačky a hlavně
oplocení kolem celé zahrady. Od
pana faráře se nám dostalo
poděkování a to v  podobě

návštěvy farního sklípku a také
další den v uhřickém kostele.

(tes)
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Letošní setkání Uhřic proběhlo
pro nás v nejvzdálenějších Uhři-
cích a to na okrese Prachatice.
Z  tohoto důvodu byla celá akce
naplánována i s noclehem z pá-
tku na sobotu. Autobus s účast-
níky setkání vyrazil z  naší obce
něco málo po 17-té hodině.
Cesta probíhala ve veselé nála-
dě s  očekáváním na setkání
s  přáteli a kamarády z  osta-
tních Uhřic, se kterými se
většina z nás celý rok neviděla.

Do cíle jsme dorazili za sou-
mraku, po přivítání nás čekalo
malé občerstvení za doprovodu
harmoniky. Sobotní ráno začalo
příjezdem ostatních účastníků.
Naše řady byly též posíleny o ty,

kterým odjezd v  pátek nevyho-
voval. Po uvítání začal první bod
programu a to hasičská soutěž.
Ač se naši hasiči snažili, o co
nejlepší výkon, museli se
spokojit se čtvrtým místem. Po
hasičské soutěži začal turnaj
v  malé kopané, tam jsme měli
více štěstí a první místo uteklo
fotbalistům jen o fous. I když
nejvyšší mety nedosáhli,
radovali se z  druhého místa.
V  průběhu turnaje v  kopané se
program příjemně přesunul do
odpoledních hodin. A všichni
Uhřičáci se soustředili do středu
obce k  rybníku na vyhlášení
výsledků a předání výher
tomboly, ve které každý lístek
vyhrával, takže nikdo nebyl

zklamaný. Od rána se na rožni
grilovalo prasátko, vařil se ovar,
játra, na objednávku se opékalo
maso, točilo pivo a  občas se
rozlévalo i něco ostřejšího,
k  tomu všemu od rána přálo
slunečné počasí, takže k  dobré
náladě nám scházela jen
muzika, která však na sebe
nenechala dlouho čekat. Odpo-
lední zábava rychle ubíhala
a  čas odjezdu naplánovaný na
20.00 hod se neúprosně blížil.
Naše rozloučení s  Uhřicemi pro-
běhlo v  průběhu nejlepší
zábavy, ale v  nejlepším se má
přestat, tak jsme se i toho
drželi. Je faktem, že mnozí z nás
by odjezd nejraději posunuli, ale
po vydařeném dni a sportovních

výkonech byla znát únava a pro-
to cesta domů proběhla až
v podezřelém klidu.

Letošní setkání Uhřic se vydařilo
a věřím, že nehovořím jen za
sebe, ale za všechny účastníky.
Faktem je, že velikostí a počtem
obyvatel hostitelské obce,
kterých je 46, bylo určitě orga-
nizačně zvládnout takovou akci
velmi náročné, ale vše se
podařilo ke vší spokojenosti.
Příští setkání Uhřic se uskuteční
v  Uhřicích v okrese Blansko
a  přespříští u nás doma - v  nej-
větších Uhřicích.

(pt)

V  letošním roce je tomu již 115
let, co byl založen Sbor dobro-
volných hasičů v  Uhřicích.
Součástí oslav byla mše svatá,
žehnání nového dopravního
automobilu IVECO a valná
hromada.

Sbor byl založen 5. února 1899
a již 19. února bylo rokováno
o  zakoupení hasičky - koňské
stříkačky od firmy Smékal v  Če-
chách u Prostějova. Zároveň
bylo ujednáno zakoupení výstro-
je a výzbroje a žádáno o finanční
podporu u c.k. okresního hej-
tmanství. Jeho Veličenstvo však
tuto žádost odmítlo. Žádosti
s  prosbami byly též odeslány
k Jeho Jasnosti arcibiskupské do
Olomouce a ke Správě velko-
statku do Bučovic jeho excelenci
Hraběti O. Kaunicovi do Slav-
kova. Výnosem od c.k. hejtman-
ství ze dne 18. července 1899
číslo 29156 byl schválen stej-
nokroj a povoleno jeho nošení.
Začátkem května byla hasička
(stříkačka tažena koňmi) dodána
a slavnostní svěcení se odehrálo
13. srpna 1899. Koňka sloužila
do roku 1945. Pak sbor obdržel
z  přebytků Mercedes. Bohužel
se tento automobil nedochoval,
což je velká škoda, neboť tento
typ nemá ani muzeum firmy
Mercedes. Poté následovala
nákladní AER A10 a Robur. Tato
vozidla prošla rekonstrukcemi
pro požární účely. S  novou
zbrojnicí byla také pořízena
AVIA, dále Škoda 706 – známý
trambus, Tatra 815 a letos nové
dopravní vozidlo IVECO.

Datum oslav 115. výroční byl
stanoven na 22. června. Oslavy
začaly mší svatou před zbrojnicí
u sv. Floriána, kterou sloužil náš
p. farář Jaroslav Horák. Sv.
Florián mimochodem na tuto
neděli zařídil nádherné počasí.
V  průběhu obřadu byl nový
dopravní automobil požehnán.
V  závěru mše byly vzpomenuty
kmotřenky „Anny“, tak byla po-

jmenována „Přenosná požární
stříkačka PPS 8, dodána 27.1.
1949. V zápise ze dne 19. srpna
1950 se uvádí: Kmotřenky
„Anna“ při svěcení motorové
stříkačky mnoho se zasloužily
a  proto jim sbor dobrovolných
hasičů v  Uhřicích vzdává srdeč-
ný dík za jejich obětavost. Jejich
jména, na paměť do budoucna
jsou vepsána v  následujících
řádcích. Šmerdová Anna, Střa-
sličková Anna, Šaňková Anna,
Poláčková Anna, Plachá Anna,
Rozehnalová Anna st., Čamlíko-
vá Anna st., Klečková Anna st.,
Ottová Anna, Valiharchová Anna
st., Hořavová Anna, Drápalvoá
Anna, Hrabcová Anna, Bendová
Anna, Luskačová Anna, Pěnčí-
ková Anna, Rozehnalová Anna
st., Kramářová Anna, Čamlíková
Anna ml., Klečková Anna ml.,
Malíková Annna, Valihrachová
Anna ml., Poláčková Anna, Su-
chá Anna, Hrozková Anna, Malí-
ková Anna Dunajovice, Tesaří-
ková Anna, Matulová Anna
Nížkovice. Svěcení této stříkačky
proběhlo při mši svaté sloužené
důstojným panem Válkou z  Tiš-
nova, rodákem z naší obce,
který stříkačku nejen vysvětil,
ale také přispěl sboru na slav-
nost obnosem 1.000,- korun.
Kázání při této slavnostní mši
měl také náš rodák, důst. p. To-
máš Prnka. Jako mladý kněz
povzbudil všechny přítomné
a  dostalo se mu mezi obe-
censtvem pochvalného uznání.
Tolik opis tehdejšího zápisu.
Tyto zápisy pečlivě a krasopisně
psal pan Štěpán Žilka až do
února 1960. K  naší radosti bylo
možné předat kytičku květů
a vzpomínek ještě třem Aničkám
– kmotřenkám. Jsou to: p. Anna
Šmerdová, p. Anna Malíková
a  p. Anna Čamlíková ml., dnes
Bělohoubková. Dále byl „Řádem
sv. Floriána“ dekorován pan
František Luskač. Udělení řádu
bylo jen malé poděkování za to,
co pro hasiče vykonal, koná
a  jak pevně věříme, ještě dlouhá

léta bude konat. Nezapomněli
jsme taky na našeho pana
faráře. Dostal „Pamětní list“, co
by vzpomínku na uhřické hasiče.
Poděkování patří také kostel-
nímu sboru a  varhaníkovi za
nacvičení a  hudební úpravy
písně ke sv. Floriánovi.

Po skončení mše se otevřely
vrata hasičské zbrojnice, kde
byla malá výstavka fotografií
z  činnosti sboru, ale bylo zde
především připraveno občer-
stvení v  podobě piva, klobásů
či koláčků. Trošku nás mrzelo,
že o posezení s  námi ve
zbrojnici nebyl z účastníků mše
takový zájem, jak jsme očeká-
vali. Bylo možné si prohlédnout
vybavení nového dopravního
automobilu, ale také se poko-
chat pohledem na starou PPS 8
či jinou hasičskou výbavu.

Před polednem začala valná
hromada při příležitosti 115.
výročí založení sboru. Po uvíta-
cích proslovech a  zprávě o čin-
nosti za posledních 5 let byla
předána hasičům zbývající oce-
nění, medaile, stužky za věrnost.
Po obědě následovaly zdravice
hostů a poté již diskuze a po-
sezení. Valné hromady se zú-
častnili hosté: p. Kuchař Miro-
slav – starosta OSH SHČMS
Hodonín, p. major Jarmila Brá-
zdová – zástupce ředitele HZS
územního obvodu Hodonín, ing.

Tomáš Letocha – člen Ústřední
rady velitelů, předseda Krajské
a okresní rady velitelů, p. Petr
Tihelka – starosta obce, členové
SDH Dambořice, Násedlovice
a Žarošice.

***

Vážení spoluobčané, přátelé,
hasiči, již 115 roků se dobro-
volní hasiči v  naší obci snaží
chránit Vaše životy, zdraví a klid
Vašich rodin. Heslo hasičů celé-
ho světa „Bohu ke cti, vlasti
k  obraně, bližnímu ku pomoci“
není vždy jednoduché naplňo-
vat, ale přesto dobrovolní hasiči
jsou vždy tam, kde jde o životy
lidí, majetky a přírodní boha-
tství. Ve svém volnu, bez náro-
ku na odměny se postaví živlům,
nehledě na nebezpečí s  nimi
bojují a likvidují.

Hasiči děkují všem, kteří se na
zajištění a dodání nového vo-
zidla podíleli, především zastu-
pitelstvu obce za uvolnění
financí. Naše poděkování patří
také těm, kteří se na přípra-
vách oslav jakýmkoliv způso-
bem podíleli a hlavně těm kteří
nás potěšili svou účastí na
oslavách 115. výročí založení
našeho hasičského sboru.
Děkujeme za to, že si vážíte
práce dobrovolných hasičů.

Milán Trbola – hasiči Uhřice

Snažíme se zapojovat naše děti
do dění v  obci – připravili jsme
pásmo písniček a básniček na
vítání občánků a pásmo ke Dni
matek, které se uskutečnilo
12. května na školní zahradě
a  paní učitelka Petra Bajerová
připravila s  dětmi pásmo tane-
čků a děti v  krojích vystoupily
29. června na Babských ho-
dech.

Předškoláci absolvovali plavecký
výcvik v  Hustopečích a školáci

v  Bučovicích. Pokračovaly „díl-
ničky a cvičeníčka“ pro maminky
s  dětmi pod vedením paní
Kuksové. V  úterý 24. června
jsme vyhodnotili sběry papíru
a  kůry. Každé dítě, které se
zúčastnilo, obdrželo cenu. Ve
středu 25. června jsme odjeli na
výlet do Lešné. Do autobusu
jsme nastupovali plní očekávání,
jeli jsme bez maminek, ty nám
jen zamávaly u autobusu a vzhů-
ru za poznáním. Chtěly jsme i na
zámek, ale zoologická zahrada

nám tak učarovala, že jsme celý
den strávily poznáváním různých
zvířat.

Ve čtvrtek 26. června byli před-
školáci pasování na školáky,
rozloučili jsme se také se
čtvrťáky, kteří odchází do jiných
škol. Přišel se za námi podívat
i  pan starosta a maminky
s  dalšími rodinnými příslušníky,
kteří nám koupili zmrzlinu. Paní
učitelky z  mateřské školy do-
staly dort, o který se s  námi

rozdělily. Všichni zaměstnanci
dostali květinu jako poděkování
a paní ředitelka si odnášela
krásnou hortenzii a dáreček od
dětí. Děkujeme!

V  pátek jsme rozdali vysvěd-
čení a teď už hurá na prá-
zdniny! Ať jsou dny volna plné
pohody a krásných slunečných
dnů!

Marcela Procházková
ředitelka ZŠ a MŠ Uhřice
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V  letošním roce připadla oslava
dne dětí na poslední květnovou
sobotu. Chvílemi to vypadalo,
že počasí nevydrží, ale nakonec
se mračna přehnala někam da-
leko a naše děti a jejich rodiče
mohly na hřišti dovádět, dokud
se neopekly všechny špekáčky
u táboráku a hlavně dokud se
neodvezl skákací hrad. Letos
jsme měli pro děti nachystané
skákací atrakce dvě. Nebyly to
hrady, ale pro menší to byl malý
domeček a pro ty starší velká
překážková dráha. Jako obvykle
se děti na těchto atrakcích
mohly vydovádět a některé se
vracely pořád dokola.

Kromě těchto atrakcí bylo celé
pozdní odpoledne koncipováno
opět do několika stanovišť, kde
si děti mohly vyzkoušet svoji
šikovnost a fyzickou zdatnost.
Mateřská škola, jak je již jejím
pravidelným zvykem, si nachy-
stala tři disciplíny. Pro ty naše
nejmenší to byla překážková

dráha, chůze na chůdách a lov
rybiček.

Jednotlivé disciplíny pro ty větší
děti si tentokrát rozdělili mezi
sebe naši hasiči – měli přichy-
stanou překážkovou dráhu, na
které si děti vyzkoušely, jak jsou
zdatné a také si mohly zkusit
„hasit“ s  ruční džberovkou na
cíl. Ti nejstarší si opět mohli
vyzkoušet, jak se od minulého
roku zlepšili ve střelbě z  luku
a  ti noví si to zkusili poprvé.
Tuto disciplínu mají rádi hlavně
kluci, ale šikovná byla i děvčata.

Zástupci našeho Mysliveckého
sdružení si tentokrát kromě
ukázky trofejí a zvířat připravili
pro děti i střelbu ze vzduchovky.
Kromě toho se děti mohly
seznámit s  jejich stejnokrojem,
protože ho měli myslivci
oblečený.

Stejně tak bylo jasně rozpoznat
stanoviště fotbalistů – jejich klu-

bové barvy modrá a bílá byly
vidět jednak na brance, ale i oni
měli oblečené svoje dresy. Děti
s  jejich pomocí kopaly do míče
a  trefovaly se do různě vysoko
zavěšených lahví.

Letos poprvé jsme oslovili
zástupce Sportturistu, aby si pro
děti také připravili disciplínu.
Protože jsou to sportovci a už
dlouho jsme pro děti neuspo-
řádali jízdu zručnosti na kole,
byl to úkol právě pro ně. Děti při-
jely vybavené svými koly a  zkou-
šely si, jak rychle zvládnou
přichystanou dráhou projet.

Téměř na konci dětského dne
předvedli naši mladí hasiči uká-
zku zásahu se záchranou popá-
lené osoby. Celá tato ukázka
byla doprovázena slovem mla-
dých hasiček, které přesně
popisovaly, co se právě v  danou
dobu děje. Nakonec hasiči
provedli ukázku hašení pěnou,
která se samozřejmě nejvíc

líbila dětem – ti nejodvážnější
do takto vytvořené pěnové řeky
najížděli svými koly nebo se v ní
brouzdali. Všichni ostatní si
mohli během celého odpoledne
prohlédnout zásahový vůz Tatra
a nový dopravní automobil
Iveco.

Závěrem chci poděkovat všem,
kdo se podíleli na organizaci
dne dětí – všem, kdo byl u  dis-
ciplín, jak pro malé, tak pro ty
větší po celé odpoledne –
členům kulturní komise při
obecním úřadu a jejich známým
a přátelům, myslivcům, hasi-
čům, fotbalistům, zástupcům
Sporturistu, ZŠ a MŠ a také
p. Tomáši Valihrachovi za zajiš-
tění občerstvení po celé odpo-
ledne. Myslím si, že letošní
oslava dne dětí se opět vydařila
a že se všem zúčastněným
dětem líbila.

Blanka Medunová

Chodíme, chodíme hore po dě-
dině, velkou radost máme,
dnes ji oslavíme. Nastala nám
chvíle, máme hody milé, hody
babské hody, na ně se těšíme.
V  krojích dneska jdeme, tan-
covat budeme, v té naší Lednici
pobavit se chceme. Tradice to
není, jenom pobavení, z vše-
dního života trochu rozptýlení…

Těmito verši začíná hodová
písnička, říká, že babské hody
nejsou tradicí, ale musíme
podotknout, že postupně se jí
stávají, neboť se letos konaly již
po čtvrté. Tyto hody se pořádají
vždy koncem měsíce června,
suplují tzv. „malé hody“ nebo
chcete – li „salátové hody“,
které se dříve slavily na svátek
sv. Jana Křtitele, patrona na-
šeho kostela. Hody si vzaly na
starost především „baby“ z Uhřic
za finančního přispění Obce
Uhřice a Sportovního klubu
Uhřice. Nacvičovat program na
hody začaly již v  měsíci březnu.
Ladily se detaily, ale čas rychle
utíkal a 28. června nastal
toužebně očekávaný den “D“.

„Baby“ bez omezení věku a sta-
vu se nastrojily do krojů a vyra-
zily ke Schejbalovému na
průvod, do pochodu jim hrála
dechová hudba „Svatobořáci“.
V Lednici pak za doprovodu cim-
bálové muziky Jury Petrů
z  Kyjova předvedly skočnou.
Vystřídal je mužský sbor ze
Žarošic a žáci ze Základní
a  Mateřské školy Uhřice, kteří
pod vedením p. učitelky Petry
Bajerové předvedli pásmo
tanečků. Při tom si mohli
hodovníci ochutnat vína, které
měl na starosti pan Tomáš
Bělohoubek. Celé odpoledne se
střídaly písničky za doprovodu
cimbálové muziky a také kdo
chtěl, si mohl zatancovat při
dechovce.

Večerní program začínal ve
20.00 hod slavnostním nástu-
pem krojovaných „bab“ a násle-
doval úvodní tanec tzv. „dudá-
cká“. Nikdo nic nepopletl, řady
byly vyrovnané, takže pilování
nácviku na zkouškách nebylo
zbytečné. Když už jsme u těch
zkoušek, tak to věřte, nebylo

vždy jednoduché, ta měla odpo-
lední, ta zase někam nutně
musela, takže najít vždy termín,
aby to alespoň větší části
vyhovovalo bylo dost problema-
tické a ukočírovat takové
množství „bab“, kdy každá měla
nějaký ten zaručeně nejlepší
názor, bylo někdy nad lidské
síly, ale už je vše úspěšně za
námi, snad ty zkoušky budou
i  někomu chybět, nasmály jsme
se a možná i shodily nějaké to
kilo, kila to nebyla, ale deka
snad ano, neboť dát kankán
v  nácviku několikrát za sebou
byla pořádná dřina. Kankán byl
právě půlnočním překvapením.
Asi jsme všechny překvapily,
když se najednou z nastrojených
krojovaných „bab“ na plochu
vyřítily barové tanečnice v  kan-
kánových sukních v  čele s  Tor-
nádo Lou – paní B. Trbolovou
a Arizónou v podání paní L. Kra-
mářové za doprovodu rozváš-
něných pistolníků na dřevěných
koních J. Pěnčíka a K. Kučery.
Ztvárnily jsme tak část filmové
komedie Limonádový Joe. Po
vystoupení následoval velký

potlesk a ovace. Nesmíme však
zapomenout ani na naše sklep-
níky: Jendu Pěnčíka a Káju
Kučeru, kteří se o nás pěkně
starali.

V babské hodové písničce se dál
zpívá - počasí nám přeje, slu-
níčko nám hřeje, pojďte se
podívat, co se to tady děje. Tak
počasí vyšlo na jedničku a zatím
vždy, kdy se „babské hody“
konaly. A ti co se přišli podívat
tak jejich ohlasy na hody nejen
od domácích, ale především od
přespolních byly samé kladné,
program se jim moc líbil a tak
nám asi nezbývá než se třeba za
dva roky nebo za tři zase sejít
a  pustit se do nacvičování a u-
spořádat další „jubilejní páté
babské hody“, třeba se přidají
i ty, které se zatím do „babských
hodů nezapojovaly“ a opravdu
nestojí to jen na věku, stavu, ale
na chuti něco udělat pro zábavu
a hlavně je to o tom, že se
chceme pobavit v  té naší
Lednici.

(red)

Rok se sešel s rokem a máme tu
opět oslavu Dne dětí. Tentokrát
s Machem a Šebestovou. Děti se
jako pokaždé rozlosovaly do
skupinek a stejným způsobem si
vylosovaly svoje skupinky i paní
učitelky. Skupinky tedy byly
a  mohlo se začít. Na školní
zahradě děti hledaly ztracené
brýle a za nalezení dostaly
utržené sluchátko. Další úkol byl
před školou, kde musely
poskládat puzzle a nejmenší
školčátka hledala psa Jonatána.
Vše bylo úspěšně splněno
a mohlo se pokračovat dále. Pod

domem paní Hegrové byl
nachystán další úkol, nazvaný –
„Zachraňujeme“. Ale koho? No
přece toho nejmenšího ze
skupinky. Vše se zdařilo a tak
hurá na svačinku.

***

Velké poděkování patří mami-
nkám p. Hrubé, p. Mokré a
p.  Luskačové., které pro děti
připravily svačinku, ale také se
velkou měrou podílely na
přípravě celého dne. DĚKUJEME
VÁM.

Po posilnění následoval další
úkol, a to: „Lovení mamuta“.
Úkol to byl přetěžký, ale naše
děti to zvládly na jedničku. Po
těžké práci následuje odpočinek
a ten byl v  podobě kresby
Člověka neandertálského. Dílka
jsou to opravdu velmi zdařilá
a  tak tedy dál. Později jsme
potkaly zvířátka, která neměla
co jíst. A děti jim jídlo musely
najít. A hledaly, až našly. To bylo
radosti. Zvířátka poděkovala za
jídlo a školáci se vydali na další
stanoviště, kde je čekal boj
s  bacily. Boj to byl ukrutný

a  vítězství zasloužené. A pak
následoval úkol za úkolem. Vše
se zvládlo na jedničku a na
konci cesty na děti čekal poklad.
Přišel je také pochválit Mach
s  Šebestovou. To bylo radosti.
A  se zlatým klíčem pak odemkly
školu, kde dostaly moc dobrý
oběd. A dětského dne byl konec.
A můžeme se těšit na příští…
Tento pro nás připravila paní
učitelka Naďa Vodičková a my jí
za něj děkujeme.

Děti ze ZŠ a MŠ Uhřice




