
Na dobrodružnou cestu divokou V Evropě jsme našli skákací hrad,
džunglí se děti musí vydat do v Indianapolisu zase formule, Mada-
Afriky, tučňáka potkají v Antark- gaskar nás potěšil trampolínovou 
tidě, náročná cesta k vrcholu smýkačkou a Brazílie fotbalovým 
sopky je čeká v Indonésii. hřištěm. V Austrálii jsme si zaskákali 

po vzoru klokanů a v Číně jsme vlezli 
Ani na jednu z těchto výprav ale do tlamy obrovského draka. 
nemuseli mít naši mladí hasiči ces-
tovní pas. Stačilo navštívit zábavní Do haly Bongo jsme se vydali v sobo-
park o rozloze 2800 čtverečních tu 17. října společně s mladými 
v brněnské hale Bongo. hasiči z Dambořic a Násedlovic.

Například v části nazvané Afrika je ***
multifunkční prolézačka džungle, 
uvnitř se nachází i tobogan s do-
jezdem do kuliček, adrenalinová 
skluzavka, střelnice a motokárová 
dráha. Právě v této části to naše 
mladé hasiče nejvíce bavilo.

Uhřičtí hasiči přejí všem občanům -
lásku a pohodu co srdce pohladí, 
rodinu, přátele co nikdy nezradí,
k bohatství krůček ke štěstí skok,
veselé Vánoce a šťastný nový rok.

Mladí hasiči z Uhřic využili státní Budeme-li hledat kořeny výroby 
svátek 17. listopadu k pouštění létajících draků, dostaneme se až 
draků. Připojili se k nám i hasiči do staré Číny. Draky zde vyráběli
z Dambořic a Násedlovic. Draci z bambusu a papíru či tenkého 
museli být domácí výroby, proto plátna. Sloužili k zábavě, k plašení 
jsme jim věnovali i poslední zvěře při lovu a dokonce i k zastra-

šení nepřítele. I japonská kultura hasičské tréninky. 
nám zachovala neméně pestrou 
škálu draků. Jak co do velikosti, tak Starší žáci si vyrobili klasické draky 
do rozmanitosti tvarů, výzdoby i úče-a dorostenci připravili tzv. krabico-
lu. Ve srovnání s těmito kulturami vého. Tento trojrozměrný drak doká-
přišli draci do Evropy poměrně že létat ve vysokých výškách i za 
pozdě a používali se především pro mírného větru. Ten náš vyletěl do 
zábavu.výšky 300 metrů, delší vlasec jsme 

bohužel neměli. 
Lukáš Tesařík

Nastal čas adventu  tedy období vu vánoční dekorace, kterou organi-
čtyř předvánočních týdnů. Ve zují již potřetí v prostorách hasičské 
vzduchu jsou cítit Vánoce, každý zbrojnice. 
z nás se připravuje na letošní 
vánoční výzdobu, sháníme infor- Tentokrát byla výstava uspořádána 
mace o nejnovějších trendech, před začátkem adventu, a možná 
barvách, materiálech. právě proto ji navštívilo více lidí, než 

v minulých letech. Nedělní odpoled-
Navzdory běsnícím nákupním cent- ne bylo pro řadu z nás příležitostí 
rům, lidem vraždícím se samou nasát předvánoční atmosféru, 
láskou ve shonu předvánočního nakoupit si adventní věnce, svícny
shánění a nakupování, trhovcům, a další krásné floristické výrobky
otravujícím vás na každém kroku p. Svobody ze Žarošic. Ti šikovnější 
svými bezcennými tretkami, ve získali inspiraci pro vlastní výrobu.
snaze vydělat hromadu prachů, se 
členové kulturní komise rozhodli, že Blanka Medunová
uspořádají adventní prodejní výsta-

Nad Uhřicemi létali papíroví draci 
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Starosta Knesl: Záměry obce se v r. 2009 podařilo splnit,stavby byly dokončeny
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Jaký byl rok 2009Vánoční výzdoba v obci nám sdělila, Nejprve bych chtěl všem občanům rozpočtem překračovaly roky mi-
pro naši obecže je tu opět čas vánoční, svátky naší obce popřát hezké a klidné nulé.

nejkrásnější v roce a také nám prožití svátků vánočních a rodinnou 
Můžeme konstatovat, že byl úspěš-sděluje, že končí rok a s ním je pohodu. V nadcházejícím roce pak Hlavní akcí, která se dotýkala 
ný a bylo splněno vše, co schválilo spojeno bilancování, ale i další zdraví, úspěchy v práci i v osobním většiny občanů, byla stavba 
zastupitelstvo obce na svých plánování pro rok příští. Dotýká se životě každého z nás, rodinám pak „III/41919 Uhřice, průtah - II. stav-
zasedáních a v obecním rozpočtu. soukromého, státního i obecního jistoty klidného života a rodičům ba", která byla ke konci měsíce 
Největší pozornost byla věnována života a v nadcházejícím období to radost ze svých dětí. listopadu dokončena a skládala se 
třem důležitým stavbám, které svým nebude doba nijak lehká. ze stavby hlavní, to je silnice a mos-

Podzimní část sezóny 2009 - 2010 ve výsledcích
I. mužstvo  okresní přebor Střelci: Žáci  okresní soutěž Žáci se umístili na 12. místě se 

6 x Valihrach T. čtyřmi body a dosaženým skóre 
Sudoměřice  -  Uhřice 3:0 Násedlovice  -  Uhřice 20:04 x Trčka M. ml. 10:56. Trenérem mužstva je Jan 
Uhřice  -  Vnorovy 1:1 Uhřice  -  Želetice 1:41 x Drnovský Buršík a jeho asistentem Lukáš 
Tv. Lhota  -  Uhřice 4:2 Bukovany  -  Uhřice 2:3 Střaslička.
Žarošice  -  Uhřice 5:0 I. mužstvo se po polovině soutěže Žarošice  -  Uhřice 7:0
Uhřice  -  Mikulčice 0:1 umístilo na 13. místě se ziskem Uhřice  -  St. Poddvorov 0:0 ***
Moravany  -  Uhřice 1:0 9 bodů při skóre 11:24. Trenérem Terezín  -  Uhřice 3:2
Uhřice  -  Radějov 1:1 mužstva je Meduna Petr. Dosažené Sobůlky  -  Uhřice 2:1
Žádovice  -  Uhřice 3:1 výsledky jsou obrazem tréninkové Uhřice  -  Prušánky 1:2
Uhřice  -  Ježov 2:1 píle velké části hráčů mužstva. Bojanovice  -  Uhřice 7:0
Uhřice  -  Svatobořice 0:0 V jarní části nás čeká boj o záchranu Uhřice  -  Čejč 0:1
Ždánice  -  Uhřice 1:0 v okresním přeboru. Pokud chceme Dambořice  -  Uhřice 3:1
Uhřice  -  Dambořice 3:1 uspět musí si hráči uvědomit, že Uhřice  -  Milotice 1:5

Zdeněk Maleňákmusí fotbalu něco obětovat.

Sportovní klub Uhřice Vás všechny 
srdečně zve 6. února od 20 hodin 
na tradiční PLES KVĚTŮ. K tanci
a poslechu hraje dechová hudba 
Stříbrňanka.

Adventní výrobky na hasičské zbrojnici

Mladí hasiči na cestě kolem světa

Zpravodaj Uhřic • Vydává Zastupitelstvo obce Uhřice • Řídí redakční rada, předseda Zdeněk Knesl • 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
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Při letošním „Živém Betlému" se budou prodávat teplé nápoje, které loni 
chyběly.

ního sporu, by obec hradila všechny firma k tomu zaměřená. Celková a současná krize to ještě zpomalí. 
tu u Žabáku. Dodavatelem stavby další náklady, včetně penále za krize však omezí přístup k dotacím Ale na druhou stranu si musíme říct, 
byla firma Simost s.r.o. Brno, která uplynulé roky, což by se vyšplhalo na ze státního rozpočtu a mnoho obcí že se toho zvládlo proti jiným obcím 
tradičně odvedla velmi dobrou práci. dalších několik set tisíc korun. bude muset omezit své rozpočty, dost a to ke spokojenosti našich 
Při této stavbě byla realizována pokud nemají jiné příjmy. Naše obec občanů, kteří tu bydlí a také nových 
stavba s předešlou související, čímž *** počítá ještě s určitou částkou z těžby zájemců o výstavbu RD k trvalému 
bylo vybudování přilehlých chodníků ropy, ale vše je vyčerpatelné a proto i bydlení. S rozvojem bydlení je snaha 
a vjezdů a parkovací stání před Před zahájením provozu aquaparku, my budeme muset počítat s připravit další lokalitu pro výstavbu 
kulturním domem. Tato stavba byla byl zastupitelstvem schválen záměr omezením investic a zaměřit se na RD v části Toufarky. V současnosti je 
hrazena z rozpočtu obce ve výši zřízení solárního ohřevu bazénové to, co je nejvíce potřeba. výstavba v lokalitách Veselý a Žabák 
1.380 tis. Kč. vody, který se osvědčil a přišel na v plném proudu a je potěšující, že si 

částku 1.140 tis.Kč. To ve stručnosti Také máme záměr vybudovat sklád- lidé naši obec oblíbili a i přespolní tu 
Dalšími stavbami byla zástavba RD k hlavním akcím. ku stavební suti s následnou chtějí žít se svými rodinami. Obec 
Uhřice - lokalita Veselý a Žabák. recyklací v Janovém Dvoře, kde také proto vytvořila ty nejlepší 
Stavba Veselý, byla zahájena na Jaké jsou cíle pro naši obec máme vydáno stavební povolení, podmínky, aby se tak stalo a aby 
podzim roku minulého a obě stavby v r. 2010? ale vše zůstává na získání finanč- obec Uhřice žila a nestala se jen 
jsou v současné době před předá- ních zdrojů z evropských fondů, domovem ve stáří.
ním, byly položeny asfaltové povrchy Začalo se budováním infrastruktury protože stavba bude náročná - v roz-
a kolaudací budou předány do a ta je potřeba také dokončit, zbývá sahu kolem 12 mil. Kč. Do doby ***
užívání. Obě stavby řešily nejen ještě rekonstrukce silnice pod jejího vybudování, musela být 
chodníky, vjezdy a veřejné osvětlení, hájenkou k bývalé farmě zeměděl- uzavřena pro ukládání stavební suti, Dalo by se ještě hodně hovořit o tom, 
ale také ostatní sítě, jako je ského družstva, kde se projektová kde se může ukládat pouze čistá co je třeba do budoucna, ale může-
kanalizace splašková a dešťová, dokumentace připravuje a bude zemina do deponia, což umožňuje me dělat jen na co máme a budeme 
vodovod, plynovodní řád a elektrické požádáno o vydání stavebního vydané stavební povolení a celý mít, jiné možnosti nejsou a z toho se 
sítě. Náklady byly následující a byly povolení. Současně s ní, bude prostor bude uzavřen valy z této musí vycházet. S optimistickým 
hrazeny z rozpočtu obce: rekonstruován přilehlý chodník navršené zeminy a osázen zelení. přístupem se vždy vše lépe řeší

a vznikne tu také parkovací pruh pro Dále také zůstává potřeba dokončit a tento optimismus ať nás provází ve 
Silnice Veselý a Žabák osobní vozidla. Bude se připravovat rekonstrukci a rozšíření hřbitova, všem našem počínání jak v rodinách 
 …..………………..……….. 2 144 tis. Kč v zastupitelstvu také změna územní- kde je zpracována stavební doku- tak i na pracovištích a při budování 

ho plánu, který stanoví další mož- mentace včetně architektonického naší obce. Mnoho úspěchů Vám 
Kanalizace splašková a dešťová nosti rozvoje vybavenosti a výstavby řešení. Jak je vidět, ještě je toho všem v roce nadcházejícím přeje
Ž + V ……….....…….…… 3 101 tis. Kč v obci pro příští léta. Připraví se mnoho k řešení a my jsme netrpěliví 

projekt na odkanalizování levé části 
Vodovod Ž + V Chaloupek, které stále vypouští 
……………………………….... 280 tis. Kč odpady do místního potoka Vápenky 

a tím bude téměř 100% obce 
Plynovod Ž + V svedeno do čistírny odpadních vod.
……………………...…………  696 tis. Kč

Bude se připravovat projektová 
Veřejné osvětlení Ž + V dokumentace na rekonstrukci míst-
………………………..………… 176 tis. Kč ní komunikace od Tesaříkového až 

po pana Josefa Klečky, tedy Mrštice-
V tomto roce byl také ukončen mi na dolním konci, kde bude  také 
soudní spor ve věci úhrady nákladů počítáno s parkovacím pruhem 
rekonstrukce KD mezi obcí a ná- podél vozovky. Chaloupky budou 
stupnickou organizací DCA Brno. vyžadovat opravu chodníku. Vše se 
Rozhodnutím zastupitelstva byl spor bude realizovat v návaznosti na 
řešen smírem a obec uhradila finanční zdroje a rozpočet s využitím 
smluvní částku ve výši 2 miliony. všech možností získání dotací
K tomu ještě za soudní poplatky z evropských fondů. Otázka dotací 
a právní služby 229 tisíc korun. není jednoduchá, vyžaduje byro-
Původní požadavek byl na více jak kratický proces podání žádostí
2,5 mil. Kč a v případě prohry soud- s podklady a to může už jen odborná 

I tímto příslovím se dá do jisté míry Teď něco málo z historie, statistiky naučných pro děti 280, krásných možno využít zdarma internet pro 
určit charakter a osobnost člově- a knihovního řádu. Knihovna se pro dospělé 2850 a krásných pro veřejnost. Před dvěma lety knihovna 
ka. Obecní knihovna v Uhřicích v prostorách OÚ nachází od roku děti 545. Knihovnu navštívilo 545 prošla rekonstrukcí. Bylo zakoupeno 
obsahuje 4 262 svazků k volnému 1980, jako knihovnice tehdy působi- čtenářů. Celoroční poplatek za půj- nové zařízení: regály, kancelářský 
zapůjčení a to různých žánrů. Na la p. Jana Buchlovská, kromě půjčo- čení knih činí 10 Kč pro děti a 20 Kč nábytek  apod. V letošním roce byla 
své si přijdou děti, mládež i dospělí. vání knih se zde konaly také besedy pro dospělé. Výpůjční lhůta pro provedena za účasti pracovnice 
Každým rokem je knihovna oboha- nad knihami. V roce 1987 knihovnu půjčování mimo knihovnu je zpra- městské knihovny v Hodoníně revize 

převzala p. učitelka Olga Vaňhová,  vidla 1 měsíc. Uživatel je povinen knižního fondu. Závěrečná revizní cena o nové svazky v hodnotě cca 
zapsáno bylo 113 čtenářů. V roce vrátit vypůjčený dokument v tako- zpráva konstatovala, že naše kniho-12.000,- Kč. Kromě toho ve 
1991 přešla místní lidová knihovna vém stavu, v jakém si jej vypůjčil, vna je na dobré úrovni. V tomto spolupráci s městskou knihovnou
pod okresní knihovnu v Hodoníně- jinak nese odpovědnost za všechny ročním období, kdy nám nastávají v Hodoníně je  jedenkrát za měsíc 
okrsek Ždánice a knihovnu převzala zjištěné závady a je povinen uhradit dlouhé zimní večery, je ten správný poskytován naší knihovně tzv. 
p. Pavla Shejbalová, která ji vedla do knihovně náklady na opravu, popří- čas si přijít do knihovny vypůjčit výměnný fond: jedná se asi o 50 
roku 2005. Počet čtenářů v roce padě zaplatit škodu jako při ztrátě. nějakou knihu, která by se nám knih, které se po určité době vrací 
1991 byl 90, rok od roku počet Jestliže uživatel nevrátí půjčený mohla stát i přítelem! Nejen na novézpět. Pokud by měl někdo speciální 
čtenářů klesal až na dnešních 50 dokument ve stanovené lhůtě, účtu- čtenáře se těší vedoucí obecní přání ohledně nějakého konkrét-
(včetně dětí). V současné době je knihovna uživateli poplatek z pro- knihovny.ního svazku, může mu být též 
knihovnu vede p. Hana Kučerová. dlení. Obecní knihovna v Uhřicích prostřednictvím městské knihovny 
Loni bylo vypůjčeno 4073 knih, má otevřeno každý pátek v době od Hana Kučerová vyhověno.
z toho naučných pro dospělé 398, 14.00 do 18.00 hodin. Je zde také 
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Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi

Dne 13. listopadu proběhlo slav- vacích stání. Začátek II. části úprav se nachází se revize kabelového vedení NN. 
nostní otevření průtahu obce. těsně za mostem přes potok Obec Uhřice zajistila z vlastních 
Páska byla přestřižena za účasti *** Vápenka u spodní autobusové prostředků vybudování chodníků
představitelů Jihomoravského kra- zastávky. Konec úprav je na konci a 18 parkovacích stání u kulturního 
je, obce, správy a údržby silnic V roce 2008 Jihomoravský kraj, obce u KD. Celková délka úpravy je domu. Stavební práce byly zahájeny 
a zástupců zhotovitele stavby firmy v návaznosti na předchozí investici 750 m včetně kompletní přestavby 23. 3. 2009 a stavba vozovky byla 

mostu. Původní nevyhovující objekt dána do předčasného užívání 12. 9. Simost Brno. Rekonstruována byla obce, přislíbil finanční zdroje na 
výstavbu zbývající části průtahu. je nahrazen novým železobetono- 2009. Financování stavby bylo krajská silnice vedoucí přes obec, 
Obec zajistila projektovou přípravu vým rámovým mostem. Na vozovce zajištěno z rozpočtu Státního fondu která byla zahájena již v roce 2007. 
a představitelům kraje se podařilo byly vyměněny všechny konstrukční dopravní infrastruktury v celkové Finanční zdroje na stavbu první 
zajistit pro rok 2009 z rozpočtu vrstvy do hloubky 50 cm. Proměnná výši  přes 32 mil Kč.etapy vyčlenila obec ze svého 
Státního fondu dopravní infra- šířka vozovky byla upravena na rozpočtu. Nákladem ve výši 18 mil. 
struktury finanční příspěvek. konstantní hodnotu 6 m. V rámci (red)Kč obec zajistila rekonstrukci 

přeložek inženýrských sítí byla přelo-silnice v délce 700 m, výstavbu 
*** žena kanalizace u mostu a provedla nového mostu, chodníků a parko-

Slavnostní otevření průtahu obce

Stejně jako loni si vezměte s sebou svíčky, lampičky a lucerničky, abyste 
lépe viděli na noty.



Čas letí jako voda a je tu opět konec a základní školy. 4. prosince navští-
roku, ke kterému patří bilancování. vil školu Mikuláš se svými pomocní-
Co se povedlo a co ne… Za námi jsou ky andělem a čertem a přinesl 
téměř čtyři měsíce nového školního dětem nadílku. Pak děti pekly 
roku. Že se dětem práce daří je  perníčky, které si následně nazdo-
vidět, když je potkáte s úsměvem na bily. Děti ze základní školy mají za 
tváři. sebou polovinu plaveckého výcviku 

v Hodoníně. V prosinci jsme ještě 
Na podzim jsme s dětmi z mateřské připravili vystoupení pro seniory na 
školy a základní školy připravili KD a pro každou babičku a dědečka 
pásmo písniček a básniček na vítání připravili malý dáreček  tentokrát 
občánků, navštívili divadelní před- podkovičku a čtyřlístek pro štěstí. 
stavení v divadle Bolka Bolívky Dále jsme navštívili zábavní park 
Ježibaby a ženichové. Vyrábíme Bongo. Ještě před štědrým dnem 
s dětmi výrobky z keramiky a uspo- proběhne vánoční nadílka..
řádali jsme dílnu pro maminky, kte-
rou vedla Naďa Vodičková. Připravili 20. prosince, tj čtvrtou adventní 
jsme s dětmi pásmo písní a básní při neděli v 17 hodin zazpíváme před 
rozsvěcení vánočního stromu u ško- školou koledy. Všechny na tuto 
ly. Navštívilo nás divadélko Veselá akci srdečně zveme.
školička s představením Vánoce 
přicházejí a v pohádce Čertovský dar Mgr. Marcela Procházková
nedar si zahrály i děti z mateřské

V posledních letech se stalo v naší pili žáci z dramatického kroužku ze 
obci již tradicí setkání seniorů. základní školy v Žarošicích. Připravili 
Uskutečňuje se v vždy v předvánoč- si pásmo pohádek: Mášenka a med-
ním čase. Letos to bylo v neděli věd, O kohoutkovi a slepičce a další 
13. prosince. Do kulturního domu dvě krásné pohádky. Představili se 
bylo pozváno 156 seniorů. Jsou také žáci z naší základní a mateřské 
zváni senioři, kteří dovršili  řádného školy s pásmem básniček a písniček 
důchodového věku a naše pozvání zaměřených na zimní a vánoční 
přijalo 107 seniorů. Do kulturního období. Všichni byli odměněni 
domu, kde se akce uskutečnila, potleskem. 
mohli využít dopravu autobusem, 
kterou zajistila obec. Toto setkání je Po přestávce, ve které senioři 
příležitostí jak se mohou senioři obdrželi malé občerstvení, pokračo-
spolu jednou za rok setkat všichni, vala v kulturním programu dvojice
jak ti z horního, tak ti z dolního z nejmenší slovácké dechovky 
konce. Vždyť po celý rok nemají mož- „Šohaji“ ze Syrovic, ve které se 
nost se třeba z důvodu zdravotního představil Jindra Kotek hrou na klá-
stavu spolu vidět a popovídat si co je vesy a zpěvačka Alena Rapáčová. 
u nich nového, co je trápí a naopak Svým humorným vyprávěním je do-
co je potěšilo. plnil lidový vypravěč Jožka Černý právění. Každý pozvaný obdržel vystoupení a popřál všem hodně 

z Hodo-nína. Všichni si s nimi mohli malou pozornost - dárkový balíček.  zdraví a pohody k nadcházejícím 
Setkání je vždy zpestřeno kulturním zazpívat jak lidové písničky, tak Setkání ukončil starosta obce podě- vánočním svátkům a také štěstí
programem. V tomto letoším vystou- i koledy a zasmát se humornému vy- kováním všem účinkujícím za pěkné v novém roce 2010.                   (red)

v pohádkách....Kouzelný podzim už vytáhl své Tento čas je časem adventním. Obec ve spolupráci se školou chtěla 
poslední barevné trumfy. Hýřivé Slovo „advent" je latinské a zname- vyzkoušet, jestli toto „kouzlo“ 

***barvy, kterými nás příroda udivo- ná „příchod“. Opět po roce jsou tu funguje. Děti připravily ozdoby
vala, se pomalu vytrácejí. Dny jsou chvíle, kdy kolem vládne ruch, všude a společně nazdobily stromeček 

Všichni zaměstnanci a děti ze ZŠstále kratší a země se zahaluje do se uklízí, vaří a peče, vzduch voní před školou, připravily pásmo 
a MŠ Uhřice Vám přejí krásné temného roucha dlouhých nocí, vanilkou, purpurou a jehličím. písniček a básniček a v neděli 27. 

dává tušit příchodu bělostného Vánoce jsou opředeny zvláštním listopadu, tj. na první adventní nedě- prožití předvánočního období
období  zimy. Nastává čas, kdy si kouzlem. To kouzlo nespočívá pouze li čekaly se svíčkou v ruce, zda to a svátků vánočních a šťastné 
zkřehlými prsty zapínáme i ten v krásně ozdobeném stromečku bude fungovat... A zjistily, že kouzlo vykročení do roku 2010.
poslední knoflík na kabátě, a dárcích. Je to čas, kdy míváme funguje. Snad 200 lidí si našlo čas

k sobě mnohem blíže, máme více a přišlo s námi rozsvítit vánoční Mgr. Marcela Procházková
strom... A prý jsou kouzla jenčasu pro své blízké a přátele.***
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Kulturní vyžití dětí ze školy a školky

Beseda se seniory se stává krásnou tradicí

kousku chleba med s česnekem; kohout, mohla se těšit, že dostane Jakmile přišel advent, šohaji v 19. ochutnali, zbytek pak vlil hospodář 
prý, aby byli celý rok zdraví. Jedla svobodného; když zakdákala slepi-a ještě na začátku 20. století, do plných beček,“ uvedl v Pamětní 
se čočková nebo fazolová polévka ce, byl jí souzen vdovec. Ještě ve odložili z klobouků voničky i kosárky. knize Martin Jandl.
a krupičná kaše. Následovala 40. a 50. letech uplynulého století Přestaly zábavy. Na poli se dodělá-
vařená hlóza (sušené ovoce); k ní se na Štědrý den rozkrajovala vali ještě některé práce; hojně se Podle něho mezi svátky a Novým 
se přikusovaly nekysané a nemaš- jablka. Když se objevil kříž, zna-chodilo do lesa na dříví a večer na rokem byl tzv. Den mláďátek. K ně-

přástky. Dralo se též peří a loupala mu poznamenal: „Matky pozorovaly těné pšeničné koláče. Pekly se na menalo to, že dotyčný zemře; 
turkyň (kukuřice). Na svátek svaté- počasí. Pokud bylo jasno, věstilo to ohnisku nebo v troubě; lidé je hvězdička předpověděla dlouhý 
ho Mikuláše (ten se dodržuje stále), dětem dobrý rok. Mlhy, deštivonazývali přesňáky. život.
dostávaly dárky děti. V 19. a na za- a zataženo, znamenalo dětské 
čátku 20. století to byly jednoduché nemoci.“Podle Martina Jandla bylo zvykem Na Vánoce se v Uhřicích stalo tradicí 
hračky, ovoce, perník. na Štědrý den světnici vykouřit. slavnostně ozářit vesnici; od roku 

Koledovalo se i na Tři krále (6. „Na slaměnku se dalo od každého 2003 se pořídilo vánoční osvětlení 
V tomto směru se mnoho nezmě- ledna). Svatého Blažeje (3. února) druhu obilí. Na ně hospodyně na rekonstruované ulice. Po dobré 
nilo; Mikuláš s čertem a andělem označil Jandl za další svátek přiložila na hliněné podložce žhavé večeři, zpravidla kapru s bramboro-
jsou v permanenci 5. prosince školáků. Ráno vyšli tři chlapci, uhlí s několika kadidlovými nebo vým salátem, někteří vyrazí na 
večer. Rozdávají dárky. Blažejové, v biskupských čepicích. jalovcovými zrnkami. Ošatku položi- půlnoční.

Navštívili všechny domy. Zpívali la na stůl ve světnici. Počkala, až se 
* * * píseň; za to dostali pro rechtora vykouřila. Obilí potom zanesla * * *

mouku, vejce a slaninu. Dary zanesli drůbeži,“ zaznamenal. „Vesnicí se 
Štědrovečerní nadílku lidé v minu- do školy, kde byli pohoštěni. „Také ozývala střelba. Po domech se vydal Podle Martina Jandla se v 19. století 
losti neznali. Neměli ani stromek. svatý Řehoř (12. března) byl s putnou na zádech ponocný. koledovalo na Štěpána. Dům od 
Podle pamětníků se v Uhřicích slavnostním dnem dětí. Chlapci Současně s ním se vypravil i pastýř. domu chodily už od rána především 
začal v některých rodinách strojit oblékli košili, přepásali ji a na hlavy Vytruboval a s celou rodinou zpíval chudobné děti; odpoledne přicháze-
až na sklonku 30. let 20. století. nasadili papírové čepice s chocho-koledy. Za to dostali koláče a nějaký li koledníci z příbuzenstva. Zpívání 

lem. Obcházeli celou vesnici, Jak uvedl Martin Jandl, na Štědrý peníz,“ doplnil Jandl. koled a návštěva domů se udržela 
dostávali opět mouku, vejce i sádlo den byl v minulosti přísný půst. do 50. let 20. století; chodilo se ale 
pro pana rechtora. Odpoledne se ve K Štědrému dni patřily též některé Říkalo se, že ten, kdo ho dodrží, na Štědrý den v podvečer. Vesnicí se 
škole konalo pohoštění,“ doplnil zvyky. Jak uvedl Jakub Vrbas, šla uvidí večer zlaté prasátko. tak v podvečer ozývaly dětské hlasy. 
Jandl.např. po večeři dospělá dcera pro Třetí den vánoční, ve starém 

polínka. Cestou kolem kurníku na Když vyšla první hvězda, zasedalo kalendáři sv. Jana apoštola, se po 
Z příběhů Oldřicha Bílovskéhoněj zaklepala. Pokud se ozval se k večeři. Před ní dostal každý na mši světilo víno. „Doma ho všichni 

Vánoční stromek se v Uhřicích objevil až ve 20. století



Krásné počasí, výborná nálada, dopoledne a tradiční ruční stavění. k tomu přispěli výrazným způsobem krojovaných, pořadatelům, personá-
skvělí stárci, stárky, sklepníci a také Za pěkného počasí, dobré účasti i naši dva členové Richard Kořínek lu, který se staral o pohodlí všech 
dechová hudba Vlkošáci udělali příznivců a pod velením Milana a Filip Schiel. účastníků. Poděkování rovněž patří 
z letošních hodů akci na kterou se Trboly je pěkná mája postavena obecnímu úřadu za spolupráci
bude vzpomínat. ***a hody můžou začít. Po nezbytném a podporu.

představení v místním hostinci již za 
*** Na závěr upřímné poděkování všem Text: Zdeněk Maleňákúčasti dechové hudby Vlkošáci se 

kteří se na úspěšném průběhu hodů Foto: Lukáš Tesaříkzačíná se zvaním občanů na hody. 
Hody však začínají již dlouho podíleli a to především rodičům a Petr ProcházkaSobotní zábavu navštívilo 250 
dopředu výběrem stárků, stárek platících. Neděle začíná průvodem 
a sklepníků. I letos tato přípravná do kostela na mši svatou. Odpo-
fáze probíhala dost složitě. Nakonec ledne stárci pozvali starostu obce
se podařilo dát dohromady výbor- a společně se stárkami a dětmi 
nou partu. Kluci - Zdeněk Vlach, připravili dětské odpolední hody. 
Lukáš Střaslička, Petr Tihelka, holky  Večer na hodové zábavě bylo 100 
Martina Kramářová, Helena Maza- platících.
lová, Veronika Tlapáková a sklepnící 
Tomáš Hořava a Richard Pěnčík ***
spolu se zástupci pořádajícího 
sportovního klubu začali organizo- Než přidám závěrečné hodnocení, 
vat přípravu Martinských hodů. chtěl bych se zastavit u účasti na 
Začíná se výrobou růžiček a mašli- hodech. Již dlouhodobě je velmi 
ček. Dovezením a přípravou májek. slabá (kromě soboty), řekl bych 
Samotnou a zajímavou kapitolou je nedůstojná směrem ke stárkům, 
dovoz máje. Ta letošní padla, jako již stárkám a organizátorům. Závěrem 
po několikáté v remízu pana k letošním Martinským hodům,
Bouchala. Jako již tradičně se ulomil k tomu co jsem předeslal již v úvodu 
vršek a musel být nahrazen novým. patří velmi kladné hodnocení decho-
Délka letošní máje byla 24 metrů. Po vé hudby Vlkošáci, nahradili skvělým 
očištění a nastrojení přichází sobota způsobem tradiční Lácaranku. Jistě 

Kroj popsal Metoděj Čičatka; zvyky napsal: „Poslední, kdo až do smrti Ženáči měli klobouk s jednou stárka). Na korduli jsou navíc dlouhé 
pak Martin Jandl. Rázovitý oděv se chodil v kroji, byl stařeček Valihrach, šerpou a dvěma šmuky. Stárci pak různobarevné stuhy; sahají až ke 
v obci dochoval do současnosti, ale naproti školy, číslo 34. Nosil bílý, fla- nosili vpředu velkou kytku s pavími kolenům. Mimochodem, jedna ze 
doznal změny. nelový kabátek, červeně lemovaný péry. Jinak byla na klobouku vpředu stuh je v národních barvách, tedy 

vyšívanými pantlemi a nízký klo- červená růže, složená z pantlí. Za ní modro-červeno-bílá. Kolem boků je 
Podle Čičatky např. děvčata dříve ve bouček.“ pak dlouhý bílý kosár. „Kdo si dal široký hnědý opasek; na něm jsou 
svátek oblékala nejdříve měkkou dva, měl takříkajíc pevnou pěst; kaž- různé ornamenty, např. růže. 
sukni. Pak teprve několik bílých V současnosti se kroj obléká hlavně dého, kdo mu na kosárek sáhnul, Kalhoty jsou bílé z pevného lněného 
takříkajíc natvrdo vyžehlených o hodech. Děvčata mají na hlavě musel odrazit. Ostatně, strhnout ho, sukna. Na nohy se natahují vysoké 
spodniček. Musely být prý nafor- pestrobarevný věnec z umělých to byla velká potupa, většinou pádný černé boty.
movány do zvonu; nahoru přišla květin. Nosí baňaté rukávce a krézl. důvod ke rvačce,“ dodal Metoděj 
barevná sukně. Košili bylo možno Kordula je z červené plsti. Jsou na ní Čičatka. Ženský i mužský kroj doznal 
jen stěží přetáhnout přes hlavu; našity korálky a různobarevné stuž- změny. Podle etnografů v minulosti 
kolem krku a krátkých rukávů měla ky. Na korduli je tzv. pasina, na ní pak Ve všední den muži oblékali kalhoty inklinoval ke Slovácku; během let 
vyšívání. Na ni se navlékly naškrobe- široká květovaná stuha; vzadu je plátenice a hrubou košili. Za nepo- získal některé prvky, užívané spíše 
né rukávce. Natahovaly se zároveň svázána na tzv. mašli. Spodničky hody pak červeně lemovanou bílou na Hané. Zůstal ale v podstatě 
s kordulí. Ta byla zdobená; měla jsou bílé. Vyžehlí se a hned se musejí halenu, s tzv. cimbálem vzadu. původní. Tzn. nestačil si takříkajíc 

složit do faldu. Nahoru pak přijde V zimě se nosily dlouhé ovčí kožichy; červenou, modrou i černou barvu. vypůjčit některé barvy, ornamenty 
brokátová nebo plyšová sukně. sahaly až po paty.U rukávců byl vyšívaný tzv. krézl, i součásti z jiných folklórních 

s krajkou kolem krku. Největším oblastí. Odpovídá vývoji, který obec 
Mladí muži si v 19. století ve svátek Mužský kroj, podobně jako ženský, uměním prý bylo, a to kronikář prodělala; podřídil se zvykům

zdůraznil, uvázat správně turecký obouvali vysoké boty a bílé příléha- se v současnosti nosí jen při hodech a mentalitě lidí. Z původně typicky 
šátek. Musel dobře sedět tak, aby vé kalhoty. Za barevnou korduli bez a slavnostech. Stojí za zmínku, že ho slovácké vesnice (včetně dialek-
cípky po stranách přilehly k uchu. rukávů, se zavěsil květovaný šátek oblékají stárci i děti - školáci a ško- tu), kam především po bitvě na Bílé 
Fěrtoch zářil ohnivými barvami se třásněmi. Bílé košile pak měly lačky. Ke kroji patří klobouk. Je hoře (1620) přišli osadníci ze 
a krajkami. V zimě ženy nosily baňaté rukávy; nízký límeček byl černý, plstěný; jsou na něm našity severněji položených sídel, se po 
barevné kožíšky. zapnut dvěma knoflíky. Nemohla korálky a tzv. pěnky. Vpředu je pak národopisné stránce stala obec 

chybět vyšívaná náprsenka. Kolem velká kytka, tzv. stárkovská. Košile náležející do zvláštní enklávy, 
Ještě ve 20. letech uplynulého pasu byl široký lakovaný opasek; je bílá z hrubšího plátna; má široké nazývané hanácké Slovácko.
století chodila děvčata v kroji, když většinou též vyšívaný. Na hlavu rukávy a manžety. Plstěná kordule je 
šla na svatbu za družičky; chlapci ho přišel tvrdý klobouk s nízkou stříš- chrpově modrá. Vpředu má vsazeny Z příběhů Oldřicha Bílovského
nosili už pouze o hodech. Jak zazna- kou. Byl zdoben tzv. portami, zrnky žlutooranžové vložky. Jsou na ní též 
menal v kronice Čičatka, v tomto a šmukem. Proto se mu též říkalo našita dvě tzv. spínátka z mašlí a tzv. 
čase se v Uhřicích nosily v zimě šmukáč. pěnek; obepíná je jemná bílá krajka 
dlouhé kožichy. Kromě jiného (dává ji chlapci děvče, zpravidla 
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Kroj se v obci dochoval do současnosti

Letošní Martinské hody se vydařily


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4

