
Obec Uhřice  nezapomíná na naše Podařilo se mu ho najít. Děti se pertoár těchto seskupení byl od by si zatančili a po tvářích nejedno-
nejstarší občany, proto se každo- pokusily o muzikál a podle ticha v lidových písniček, přes sborové ho z nich tekly slzičky radosti i dojetí.
ročně snaží zpříjemnit jim vánoční sále, výrazu v tvářích babiček a dě- písně až po vánoční koledy. Všichni
svátky. Už se stalo téměř tradicí, že  dečků a potlesku,se jim to povedlo. v sále si zazpívali a kdyby mohli, tak (mp)
před Vánocemi uspořádá besedu 
pro seniory. Ta letošní se uskuteč- Ke každé oslavě patří i dobré jídlo
nila v sobotu 11. prosince v kultur- a pití. Tak se o přestávce podávaly 
ním domě. chlebíčky, zákusky, káva nebo čaj. 

Každý dostal i malý dáreček - balíček 
Slavnostní odpoledne zahájil sta- s různými dobrotami a děti ze školy
rosta obce, pan Petr Tihelka. Pak už a školky jim udělaly perníkové 
zazněly první tóny a na jevišti se svícny.
objevila „Vánoční hvězda“, Marie, 
Josef, různá zvířátka a anděl. Děti Po přestávce se na jevišti střídala 
z mateřské a základní školy si při- cimbálová muzika Babí lom s primá-
pravily Vánoční pohádku. Kouzelné šem Davidem Moravčíkem, mužský 
vyprávění o tom, jak „Anděl“ hledal pěvecký sbor z Archlebova s vedou-
nějaké zvířátko,které by se postara- cím Tomášem Hořavou a krojovaný 
lo o Ježíška. A jak to v každé soubor „Chasa z Uhřic a okolí“ s ve-
pohádce bývá, dopadlo to dobře... doucím Michalem Závodným. Re-

Nesmíme zapomínat ani na naše vrátil František Pěnčík. Poděkování 
nejmenší fotbalové naděje. Avšak patří jemu a všem aktivním rodičům, 
vyhodnocování výsledků v této kteří mu pomáhají. Bez jejich 
věkové kategorii není to nejdůle- pomoci si nedovedeme představit 
žitější. Nejdůležitější je, že mají chod tohoto družstva, takže jim patří 
všichni zájem sportovat, v našem velký dík.
případě hrát kopanou. Všechno se 
teprve učí a čas ukáže, zda si fotbal ***
zamilují a bude je provázet ještě 
dlouhá léta  a to aktivně. 

Pro vedení SK Uhřice je už 
dlouhodobě velice těžké zajistit 
žákovskou kopanou. Máme v muž-
stvu hráče z Archlebova a nevíme, 
jak dlouho budeme schopni takto 
fungovat!!! Jsme velmi rádi, že po 
určité době se na místo trenéra Petr Meduna

Sportovní klub Uhřice
přeje všem spoluobčanům

příjemné prožití svátků vánočních
a hodně štěstí, zdraví

a spokojenosti
v novém roce 2011.

Spokojenost nebo další zklamání v hráčů v oblasti tréninků, než tomu 
podobě boje o záchranu? Máme za bylo v předchozích letech. I nálada
sebou všech 14 utkání podzimní v kabině je zcela jiná, pohodovější.  
sezóny okresního přeboru. V létě Vytvořil se skvělý kolektiv, který 
proběhla opravdu velká obměna spolu drží i mimo hřiště. Jen tak se 
našeho kádru, ale toto téma jsme již nevidí, že přijde pět nových tváří
dříve rozebrali. Odešlo nebo změnilo a všichni se shodnou. Po 14 pod-
dres pět hráčů. Vedení klubu ovšem zimních kolech jsme se umístili ve 
nezahálelo a přivedlo nové hráče. středu tabulky a vypadá to, že se 
Tím se věkový průměr kádru snížil nebudeme muset strachovat do 
o celých  pět let, tzn. na 25 let. Je to posledních kola o udržení okresního 
velký zásah a samozřejmě se nedá přeboru. Vydrží-li tento přístup
po takových velkých změnách oče- a chuť i nadále, nemusíme se již bát 
kávat, že všichni najednou zapad- neblahých bojů o záchranu, protože 
nou do základní sestavy a budou v tomhle mladém týmu máme velký 
předvádět neskutečné výkony. potenciál. Čeká nás ale ještě hodně 
Vždycky to chce určitý čas na to, aby náročných utkání na jaře, teprve 
se celý tým navzájem poznal potom můžeme hodnotit. Teď je 
a sehrál. Ale již teď musíme říct, že před námi zima, což je čas se dobře 
omlazení kádru byl krok vpřed. Hned připravit právě na tato utkání. 
od začátku letní přípravy byl vidět 
zodpovědnější zájem ze strany (pm)

Naši senioři se sešli v kulturním domě
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STAROSTA:  Letošní stavební akce byly zdárně dokončeny.
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Vážení spoluobčané, dokončena stavební akce „Rekon- výrobu technického sněhu“. Ten předběžných návrhů by se mělo jed-
strukce místní komunikace Pod snižuje náklady na výrobu sněhu nat o rekonstrukci kulturního domu 

rok se s rokem sešel a jsou tu opět Hájenkou“, která probíhala v plné odebíráním vody z místní vodoteče a přilehlých ploch, řešit otázku par-
Vánoce, Silvestr a Nový rok. Je tu čas režii minulého vedení obce, jakož Vápenka. kování a pohodlí návštěvníků koupa-
hodnocení končícího roku a zároveň i příprava akce „Plocha pro shro- liště a samozřejmě opravy a údržba 
plánování činnosti, stavebních akcí mažďování a recyklaci stavební suti  Plány do nového roku budou určitě stávajících zařízení. 
a příprava rozpočtu na rok 2011. Janův Dvůr“, kterou firma Swietelsky závislé na rozpočtu obce, ale

tento měsíc předala jako dokon- i termínu změny územního plánu. Na závěr bych Vám srdečně popřál 
Při hodnocení uplynulého roku čenou. Z rozpracovaných akcí bude priorita příjemné prožití vánočních svátků, 
můžeme konstatovat, že téměř kanalizace v Chaloupkách, na kte- hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
všechny plánované akce, schválené Za zmínku stojí, že se podařilo rou se v této fázi zpracovává projekt. v novém roce 2011.
zastupitelstvem byly v rámci mož- dokončit původní projekt „Areál pro Nové stavební akce bude muset 
nosti dokončeny. Úspěšně byla zimní sporty v Uhřicích  systém pro schválit zastupitelstvo, ale podle  Petr Tihelka

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: František Majer - http://fm.ic.cz, tel. 608 406 680
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Změna a nový přístup = spokojenost

Nezapomínáme ani na naše fotbalové naděje

Poř. Tým Záp. V R P Skóre Body

1. TJ Sokol Vlkoš 13 10 0 3 52:21 30

2. Slavoj Moravavy 13 8 1 4 30:13 25

3. SK Agro Vnorovy 13 7 4 2 24:13 25

4. Spartak Svatobořice-Mistřín 13 7 3 3 24:14 24

5. TJ Sokol Dambořice 13 6 4 3 32:19 22

6. KOVO Ždánice 13 7 0 6 24:25 21

7. Zemas Hovorany 13 4 7 2 17:13 19

8. SK Uhřice 13 6 1 6 27:32 19

9. TJ Jiskra Strážnice 13 5 3 5 22:17 18

10. Vlast Ježov 13 5 3 5 23:28 18

11. TJ Sokol Sobůlky 13 4 4 5 13:16 16

12. TJ Slovan Bzenec "B" 13 2 1 10 22:40 7

13. Sokol Tvarožná Lhota 13 1 3 9 16:40 6

14. Sokol Radějov 13 1 2 10 12:47 5

Poř. Tým Záp. V R P Skóre Body

1. Agro Milotice 12 11 1 0 84:5 34

2. FK Dolní Bojanovice 12 10 1 1 50:11 31

3. TJ Sokol Dambořice 12 9 0 3 56:15 27

4. Moravia Násedlovice 12 7 1 4 22:19 22

5. SK Žarošice 12 6 2 4 28:34 20

6. FK Šardice 12 6 1 5 31:36 19

7. Podlužan Prušánky 12 5 1 5 45:29 16

8. Družba Bukovany 12 4 2 6 23:20 14

9. Sokol Želetice 12 4 1 6 24:32 13

10. Sokol Čejč 12 3 3 6 17:25 12

11. SK Uhřice 12 4 0 8 13:40 12

12. Družstevník Starý Poddvorov 12 1 1 10 9:57 4

13. Sokol Archlebov 12 0 0 12 0:81 0

Klidné prožití svátků vánočních
a do nového roku pevné zdraví Vám přeje

obecní úřad Uhřice.



Místní komunikace vedoucí od Pro odvodnění vozovky byla zřízena vozovce nezasáhly pouze kryt, ale je lemována zvýšenými obrubníky
hlavní silnice k areálu bývalého nová dešťová kanalizace do níž jsou porušovaly i podkladní vrstvy. Šířka a pokryta asfaltem. Šířka je 6 m, 
zemědělského družstva, v délce zaústěny přípojkami nové uliční vozovky byla proměnná, v některých pouze na konci úseku, před branou 
přes 200 metrů, byla dokončena vpusti. Nechybí ani veřejné osvět-místech nedostatečná, rovněž do areálu zemědělského družstva je 
začátkem listopadu. lení.chodník neměl šířku odpovídající zúžena na 5m. Z jedné strany 

současným požadavkům. vozovku lemuje odstavný parkovací 
Vozovka i chodník v dané ulici byly Celou akci provedla firma Eurovia pruh, z druhé strany chodník. Dále 
dlouhodobě v nevyhovujícím tech- Brno za částku 4.141.748,- Kč.byl vybudován i chodník navazující V srpnu letošního roku byla proto 
nickém stavu způsobeném jejich na pěší cestu kolem hájenky, který zahájena celková rekonstrukce. 
stářím a opotřebením. Poruchy na (red)vede k novému mostu u studánky.Vozovka má celou novou konstrukci, 

Zdeněk Knesl a předseda finan-Volby do zastupitelstva obce, kona-
čního výboru  p. Blanka Medunová.né ve dnech 15. a 16. října, změnily 

vedení obce. Do seznamu voličů 
***bylo zapsáno 569 občanů s mož-

ností hlasování. Ve volební místnosti 
V obci se uskutečnily i volby do členové okrskové volební komise 
Senátu Parlamentu České republi-vydali 393 úředních obálek, voliči 
ky. Ve druhém, tedy rozhodujícím jich odevzdali 392. Volební účast 
kole zvítězil Ing. Zdeněk Škromachbyla 69%. 
s 88 hlasy a získal senátorský 

Na ustavujícím zasedání zastupi- mandát před MUDr. Alenou Venho-
telstva byl zvolen starostou p. Petr dovou se 63 hlasy.
Tihelka, místostarostou p. Franti-
šek Poláček. Členy rady byli (red)
zvoleni p. Lukáš Tesařík, p. Ing. 
Ondřej Bělohoubek a p. Zdeněk *) P. František Pěnčík se později 
Valihrach. Zároveň byl zvolen vzdal mandátu zastupitele a nahra-
předseda kontrolního výboru p. dil ho p. Jan Pěnčík ml. s 95 hlasy.

Tento čas je časem adventním. Doba adventní byla vlastně pří- které už bylo skoro zapomenuto, se na každoroční prožití veliké
Slovo „advent" je latinské a zna- pravnou dobou na vánoční svátky. probouzí se ochota myslet na druhé a nádherné události, na dotek lásky 
mená „příchod“. Opět po roce jsou Byla časem půstu, při kterém se a dobro jim prokazovat. a naděje. I v ruchu, shonu, halasu 
tu chvíle, kdy kolem vládne ruch, měli lidé namísto požívání nadměr- koled v obchodech nebo všudy-
všude se uklízí, vaří a peče, vzduch ného jídla a pití, věnovat zbožnému Děti z mateřské a základní školy se přítomné práce lze prožít krásné 
voní vanilkou, purpurou a jehličím. rozjímání. Zakázány byly veškeré rozhodly, že Vám dají opět takový Vánoce.
Vánoce jsou opředeny zvláštním zábavy, tanec a zpěv. I tak se malý dáreček a v neděli 19. prosince 

A ty Vám všem přejí všichni kouzlem. To kouzlo nespočívá pouze o adventu konaly některé lidové 2010 všem zazpívaly koledy u vá-
zaměstnanci ZŠ a MŠ Uhřice. A do v krásně ozdobeném stromečku obřady, které tento zákaz více méně nočního stromečku u školy.
nového roku jen to nejlepší, hodně a dárcích. Je to čas, kdy míváme porušovaly.
zdraví, štěstí a lásky.k sobě mnohem blíže, máme více Pokusily se o to, aby se Vaše 

času pro své blízké a přátele. Proto lze také říci, že advent je předvánoční únava proměnila. Aby-
Mgr. Marcela Procházkováčasem, v němž se mobilizuje dobro, ste na ni na chvíli zapomněli a těšili 
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Zpívání koled u vánočního stromu

přikázali všechněm rektoruom V Čechách je starodávný obyčej příslušníků opovrženíhodných pro- totiž byla důležitým zdrojem příjmů 
školním i farářuom jich, aby na den koled a koledování doložen ještě fesí na veřejných vánočních osla- věčně hladových žáků. Nikdo se
sv. Mikuláše žáci nechodili v ša-v předhusitských dobách. Vzdělaný vách nakonec vedla v roce 1390 o vánočních svátcích za skrytou 
tech nádherných ani v pásech mnich Jan z Holešova sepsal v Břev- k vydání nařízení, jež jim účast na žebrotu nestyděl. Vždyť kdysi i Jan 
pozlacených nebo stříbrných, s zá-novském klášteře více než před půl koledách zapovědělo. Koleda však Hus zpíval na kůru, koledoval a že-
ponami, u věncích perlových, ale tisíciletím spis Štědrý večer, v němž bez toho měla čím dál nevázanější bral na pražských ulicích. A podle 
prostě, kteří chtí, v svých šatech zachytil vánoční obyčeje a zvyky charakter. Nejrůznější nařízení proto starého zvyku odevzdával výslužku 

našich předků. Neopomněl popsat omezila i účast kněží. Nižší kněžský starším studentům a pokorně čekal anebo měštěnínských suknicích 
ani vánoční píseň, která se tehdy stav to nesl nelibě, protože tak byl na svůj díl. Novou renesanci prožila nedrahých, a ovšem na koních aby 
zpívala: Vele, vele, stojí dubec ochuzen o možnost vánočního přivý- česká koleda v 18. století. V 19. nejezdili, jak někdy jsú činievali;
uprostřed dvora. O mnoho mladší dělku. Bylo tehdy zvykem, že „řádné století nechyběly mezi koledami ani a to zachovati uložili v budúciech 
není ani koleda Narodil se Kristus koledy“ byly konány na způsob kramářské a písmácké písně. časech tak choditi pod poslušen-
Pán, která vznikla z latinské duchov- procesí kněží a žáků. Kněží nesli Oblibu koled nezmenšily ani četné stviem panským". Lidem se ale 
ní písně Ave hierarchie coelestis obraz Kristův, jejž obyvatelé domu zákazy vyhlašované z kazatelen. nazdobení koledníci líbili, a tak se 
(Bud' pozdraveno, kněžstvo nebes- líbali. Žáci, oblečení v bílé roucho, Zpěv koledníků nejčastěji doprová-vždy našel způsob, jak přísný zákaz 
ké). V našich zemích se stejně jako nesli hořící svíce a kadidlem zela harfa, housle, klarinet nebo pánů konšelů a univerzity zdárně 
jinde koledovalo a zpívaly se vánoční vykuřovali domy. Za to dostávali flétna a v Podkrkonoší trumšajt. obejít. Ještě v polovině 14. století na 
písně od adventu do Hromnic. První dary. Kněží přitom zpívali latinské Koledníci zpívali česky o narození koledu chodili i pražští preláti, 
koledníci se objevovali již o svátku písně jako Ecce Maria genuit nobis Ježíška, cestě do Betléma a králov-kanovníci a ostatní duchovenstvo. 
sv. Mikuláše. Žáci farních škol salvatorem, Judea et Jerusalem ských darech, vinšovali, děkovali Za vlády Karla IV. měl pražský 
chodili na mikulášskou koledu i se nolite timere nebo Heac est dies. (případně hrozili) za koledu. Na arcibiskup a vysocí církevní hodnos-
svými správci. Nosili s sebou velkou Zpěv pražských koledníků míval Valašsku chodily děti o Štědrém dnu táři zaručen pevný kolední plat. 
figuru biskupa. Sami si oblékali velmi dobrou úroveň, k čemuž do kostela k jeslièkám a pøinášely Arcibiskup byl povinen „dáti pre-
bohatě zdobené šaty, jezdili na hlavně přispělo zavedení ars Jezulátku nejrùznìjší dárky. Malý látům a kanovníkům 4 kopy, služeb-
koních a vozech. V roce 1429 zpívali musica jako jednoho z povinných Ježíšek nedostal jen oøíšky, jablka, níkům kostela, tj. vikářům a oltářní-

køížaly, med, brynzu, smetanuna Staroměstské radnici o sv. Miku- oborů na vysokém učení pražském. kům a jiným 2 kopy, žákům a kůrním 
a kroupy, ale i hezkou vánoèní láši s „biskupem“ žáci od sv. Miku- V lidovém prostředí však častěji než 20 a bonifantům 10 grošů, ovšem 
písnièku. Dìti pøed jeslièkami tanèily láše, z Týna, od sv. Michala, Havla, latinské chorály zaznívaly české jen těm, kteří osobně do domu 
a zpívaly. Dárky zùstaly u jeslièek Jiljí a Haštala. Vykoledovali si po zpěvy se světskou tematikou. Karel arcibiskupova přišli a kolední zpěv 
pøes Boží hod a na svátek sv. Štìpána 2 groších z denních peněz. Koledníci IV. zavedl instituci kůrních žáků, před ním vykonali“. Koledovali
je dostaly tøi nejchudší dìti z vesnice. to však v Praze neměli lehké. jejichž hlasy se o vánoční době po i správci farních škol, městští 

Například v roce 1447 „purk- století ozývaly nejen z kostelů, alepacholci, biřici, pivovarští dělníci. Na 
(red)mistrové a konšelé obojího města i na tržištích a v hospodách. Koleda koledu chodili i lehké děvy! Účast 

Koledování již v předhusitských dobách

Volby do zastupitelstva obce
Zdeněk Knesl ČSSD 199
Lukáš Tesařík NK obce Uhřice 197
Mgr. Marcela Procházková NK obce Uhřice 155
Ing. Ondřej Bělohoubek ČSSD 149
František Pěnčík *) KDU-ČSL 146
Ing. Veselý Marek Ph.D. KDU-ČSL 143
Libor Plachý Sportturist 133
Petr Tihelka Sportturist 129
Michal Malík KDU-ČSL 122
Milán Trbola ČSSD 118
František Poláček NK obce Uhřice 102
Zdeněk Maleňák NK pro sport a kulturu 101
Václav Štěrba KDU-ČSL 100
Zdenek Valihrach NK 97
Blanka Medunová NK pro sport a kulturu 91

Pořadí zvolených zastupitelů podle počtu hlasů

Komunikace „Pod hájenkou“ dokončena



Čas letí jako voda a je tu opět konec pokračovala v dílnách pro děti a ro- do spřátelené školy na Slovensku, me písničky a před vánočními prá-
roku, ke kterému patří bilancování. diče - vyráběli pejska a kočičku ze trénovaly koledy, pohádky a dne 22. zdninami se slavnostně naladíme. 
Co se povedlo a co ne… Za námi jsou starých ponožek, zdobili trička prosince proběhne posezení s rodiči,  
téměř čtyři měsíce nového školního a dělali perníkové zápichy. Rodičům kde zahrajeme pohádky a zazpívá- Mgr. Marcela Procházková
roku. Že se dětem práce daří je  bylo nabídnuto fotografování od 
vidět, když je potkáte s úsměvem na dvou firem na různé kolekce a kalen-
tváři. dáře.

Co se událo ve škole na podzim?! A co v prosinci?! Školu navštívil 
Pouštěli jsme s dětmi draky, školáci Mikuláš se svými pomocníky andě-
byli 2 krát v Brně; jednou na lem a čertem a dětem přinesli nadíl-
muzikálu Ať žijí duchové, podruhé ku. Dne 6.prosince dostaly děti ještě 
na výukovém programu Čarodějné jeden dárek, jely do divadla Radost 
býlí, kde získali zajímavé informace na pohádku Broučci. No a jinak jsme 
o léčivých bylinách a dokonce si měli spoustu práce - připravovali vá-
vyrobili vlastní herbář a bylinkové noční výzdobu školy, vystoupení pro 
masti. V říjnu byla před školou seniory, které bylo v sobotu 11. pro-
výstavka výrobků z dýní a obcí se since a na které jsme si připravili
prošel průvod s lampiony. Děti si i masky a kulisy. Každé dítě se 
zahrály na broučky a svítily všem proměnilo v nějaké zvířátko či osobu 
dobrým lidem. Proběhl sběr starého a zahrály našim dědečkům a ba-
papíru. Školáci navštívili místní kni- bičkám Vánoční pohádku. Každému  
hovnu, kde pro ně paní knihovnice jsme navíc připravili svícen z per-
Hana Kučerová připravila krásný níku. Děti připravily dárečky z kera-
program. Paní Martina Kuksová miky pro rodiče, chystaly přáníčka 

Letošní rok přináší 205-té výročí Poloha Prostějova na císařské silnici byl však vytlačen postupujícími švagr princ Murat a jeho generálové. 
jedné z nejproslulejších událostí mezi dvěma největšími moravskými spojenci. Díky obratnosti při jednání s Fran-
našich dějin, bitvy u Slavkova, která městy (Olomoucí a Brnem) přivedla couzy se podařilo zabránit vypálení 
se odehrála 2. prosince 1805 na totiž ve válečném roce 1805 do ulic 2. prosince 1805 pak došlo města, jak k tomu došlo například ve 
polích mezi Slavkovem a Brnem. Prostějova hned dvě armády, k hlavnímu střetnutí, jež skončilo Vyškově. Útrapy obyčejných lidí, 
Střetly se v ní armáda francouz- o jejichž výživu se město muselo Napoleonovým triumfem. Ještě jichž se bitva dotkla, byly katastro-
ského císaře Napoleona I. a spojená postarat. K zásobování vojska téhož dne k půlnoci ustupovali přes fální.
armáda ruského cara Alexandra dodávala městská rada v čele Prostějov poražení Rusové. K ránu
I. a rakouského císaře Františka I. s purkmistrem Adamem Entlem 3. prosince vstoupil do města fran- (red)
Na 75 tisíc francouzských vojáků denně na 14 tisíc chlebů, přes couzský vojenský oddíl, Napoleonův 
čelilo zrána 2. prosince téměř 90 2 tisíce otepí slámy, 892 měřic ovsa, 
tisícům spojenců. Je pak všeobecně 609 měřic ječmene, 304 centýře 
známo, že vítězně z bitvy vyšel sena a vedle masa a nápojů také 
Napoleon I., když dokázal prorazit 326 sáhů dřeva.
střed spojenecké sestavy a obrátit 
rusko-rakouskou armádu na ústup. V Prostějově byl také ubytován 
Oběti, které si střet vyžádal, však rakouský císař František a ruský car 
byly nepředstavitelně enormní, Alexander. Císař František I. Lotrin-
zejména pak na straně poražených. ský se ubytoval v hotelu U zlaté 
Francouzi zaznamenali na 1500 koruny, což je někdejší Žerotínovo 
padlých a 7000 raněných, Rusové náměstí 12, dnešní Žižkovo nám. 
a Rakušané na 15 000 mrtvých Car Alexander I. nocoval v domě 
a raněných, do zajetí padlo na 30 bratra starosty, Kajetána Entla, kde 
000 spojeneckých vojáků. byl hostinec a kavárna, dnešní 

Masarykovo náměstí 13, v součas-
I když se válečná vřava odehrávala né době zde stojí radnice. V hotelu
v dostatečné vzdálenosti od Prostě- U zlaté koruny proběhlo i důležité 
jova, přesto je město také úzce jednání v předvečer bitvy a 27. 
spjato zejména s událostmi, které listopadu vyrazilo spojenecké vojsko 
střetu předcházely, a které násle- proti Napoleonovi, který tehdy se 
dovaly. svým štábem obsadil Vyškov, odkud 

strana 6 Zpravodaj Uhřic 4/2010

Události předcházející bitvě u Slavkova v r. 1805

Zpravodaj Uhřic 4/2010 strana 3

Ve škole se stále něco děje

V neděli 17. října 2010 se ve filiálním ru a orchestru. nejoblíbnějším...“.  Pak následovalo za organem sedí mistr své profese. 
kostele sv. Jana Křtitele v Uhřicích Panis angelicus ze Mše A dur Césa- Potvrdil tak renomé regenschoriho 
uskutečnil koncert duchovní hudby, *** ra Francka, jež oslavuje eucharis- katedrály sv. Petra a Pavla v Brně
který začal ve 14:00 přivítáním tického Krista. Velmi oblíbeným a profesora varhanního oddělení 
všech přítomných P. Jaroslavem Na úvod koncertu zaznělo Laudate autorem Dómského komorního Konzervatoře Brno. Petr Kolař byl 
Horákem. Poté si vzal slovo Petr pueri (Chvalte chlapci) německého sboru Brno je Wolfgang Amadeus navíc s královským nástrojem velmi 
Kolař, který ve stručnosti představil skladatele Felixe Mendelssohna Mozart (1756-1791). Z jeho četného spokojen a na jejich adresu řekl 
interprety - Dómský komorní sbor Bartholdyho. Poté následoval Žalm díla zde zaznělo sborové moteto Ave kompliment: „Blahopřeji Uhřicím
Brno, který účinkoval ve složení: „Nemám domýšlivé srdce, Pane“ verum corpus a Laudate Dominum. k tak pěkným varhanům. Kdybych 
soprán Markéta Böhmová, Lucie hudebního skladatele a varhaníka Následující Improvizace na volné měl možnost, okamžitě bych si tento 
Karafiátová, Dagmar Kolařová ml.; v Ostrovačicích u Brna Zdeňka Polo- téma v podání profesora varhan- nástroj vzal s sebou do katedrály“ .
alt. Dita Kyseláková, Jana Kyselá- láníka v interpretaci Jany Kyselá- ního oddělení Konzervatoře Brno 
ková, Olga Frydrychová, Zita Šurá- kové (alt), Petra Kolaře (varhany) byla pomyslnou „třešničkou na ***
ňová; tenor Lubomír Smékal, Václav a Ave Maria v podání Lucie Karafiá- dortu“. Předposledním číslem pro-
Hrabálek; bas Petr Kolař, Zdeněk tové (soprán) a Dagmar Kolařové gramu koncertu bylo Pie Jesu Koncert Dómského komorního 
Svoboda, sbormistr Dagmar Kola- (digitální klavír). Nutno konstatovat, amerického skladatele Andrew sboru Brno potvrdil, že klasická 
řová, digitální piano Stanislava že Dómský komorní sbor Brno má ve Lloyd Webera. Důstojnou tečkou hudba dokáže oslovit i v době 
Syrková. Toto těleso se vyprofilovalo svém repertoáru několik Pololáníko- koncertu bylo Hallelujah z oratoria dnešní, kdy jsme ze všech stran 
z dětského sboru Petrováček půso- vých skladbeb, např. Missu brevis, Mesiáš anglického barokního mis- zahlcováni tzv. „hudebním smo-
bícího při katedrále sv. Petra a Pavla Cantus laetitiae. Navíc dne 21. tra Georga Friedricha Händela. gem“. Upřímné a dlouhé ovace 
v Brně na podzim roku 2008. Ačkoli března 2010 premiéroval jeho Sólové party zpívali: Markéta obecenstva ve stoje toho byly 
má tento ansámbl za sebou teprve „Křížovou cestou s Matkou Páně“. Böhmová (soprán), Jana Kyseláková důkazem. Za vše vypovídá také 
dva roky působení, dovedl se Bez zajímavosti také není, že sou- (alt), Lubomír Smékal (tenor) a Petr skutečnost, že někteří posluchači 
etablovat a zařadit se mezi tělesa, časný duchovní správce P. Jaroslav Kolař (bas). Posluchači odměnili jeli na koncert také do Dambořic, 
která o sobě dávají vědět. V letošním Horák působil v letech 1984-1985 interprety mohutným aplusem ve jenž byl díky většímu interiéru 
roce např. vystupoval na Noci v Ostrovačicích, kde poznal a vnímal stoje, který se zdál být nekonečný. tamního kostela realizován i s or-
kostelů, Květnových hudebních neš- hudební mistrovství Zdeňka Pololá- Proto následoval za řízení Petra chestrem. Pochvalu si zaslouží 
porách v Červeném kostele, Sboro- níka i jeho krásný lidský profil Kolaře přídavek Mnogaja ljeta. organizátoři v čele s P. Jaroslavem 
vání (přehlídka chrámových sborů) a přístup. Žalmy jsou klenotem Horákem, kteří svoji roli zvládli se 
či Svatocecilském setkání, což je knihy knih - Bible, proto nepřekvapí, *** ctí. Je jen škoda, že navzdory 
slavnost chrámových hudebníků, že mnoho skladatelů je zhudebnilo. dobrovolnému vstupnému a zajíma-
kterou v katedrále sv. Petra a Pavla Inspiraci v nich nalezl i Franz Koncert byl dramaturgicky i inter- vému repertoáru nebyl na začátku 
každoročně pořádá brněnská jedno- Schubert, který se proslavil svými pretačně zajímavý. Sbor podával koncertu kostel zcela zaplněn
ta Musica sacra. Nejvýznamnějším písňovými cykly. V podání sboru zde vyrovnané výkony, přičemž největší a někteří posluchači přišli pozdě. 
počinem Dómského komorního zazněl jeho Psalm 23 (Hospodin je úspěch sklidil s Händelovým Přitom nebývá samozřejmostí, aby 
sboru Brno však bylo spoluúčin- můj pastýř). Skladba Jesus bleibet Hallelujah. Ze sólistů vynikala sopra- zde účinkoval sbor takových kvalit. 
kování na pontifikální bohoslužbě meine Freude (Ježíš zůstává mojí nistka Markéta Böhmová. Nejlepším Proto si lze přát, aby umělecky 
celebrované papežem Benediktem radostí) Johanna Sebastiana Bacha bodem koncertu však bezesporu hodnotné kulturní akce v Uhřicích 
XVI. v Brně  Tuřanech dne 27. září byla do programu koncertu zařaze- byly improvizace Petra Kolaře, který měly i v budoucnu zelenou a těšily 
2009. Podílel se také na vzniku na na přání P. Jaroslava Horáka pro na nich ukázal zvukový půvab se z větší návštěvnosti, než tomu 
hudebního nosiče CD Deus caritas svoji krásnou harmonickou maleb- i možnosti tohoto královského ná- bylo nyní. 
est s podtitulem „Hudba z boho- nost a pro lidsky skvělý, přímo stroje. Dómský varhaník zaujal 
služby se Svatým otcem Benedik- hřejivý i teologicky bohatý obsah pohotovými a nápaditými registra- Ing. Mgr. Karol Frydrych

doktorand hud. vědy na FF MU Brnotem XVI. v Brně“. Sbor zpívá za v německém originálu. P. Jaroslav cemi, invencí i virtuozitou, přičemž 
doprovodu varhan, digitálního klaví- Horák dodává: „Patří určitě k mým nikoho nenechal na pochybách, že 

Koncert Dómského komorního sboru

Třiadvacetiletý baron Ferdinand von raněného křídelního pobočníka do- a poct byl pochován na zahradě tohoto třiadvacetiletého carova 
Tiesenhausen byl estonský šlechtic pravili ustupující Rusové po bitvě samoty při samé silnici. Dnes zde křídelního pobočníka poskytly L. N. 
a Kutuzovův zeť. Kolem r. 1802 se z Prateckého návrší až na samotu najdeme jen památnou desku Tolstému látku i vzor pro jeho hrdinu 
oženil s Jelizavetou, prostřední Silničná u Žarošic. s křížkem. v románu Vojna a mír - postavu 
z Kutuzových pěti dcer, která až Andreje Bolkonského. Ten sice 

V hostinci Vincence Malíka na „Nevím, má drahá, jak utišíš naši donedávna sledovala svého muže nechal Andreje zranění u Slavkova 
Silničné našel tak Kutuzovův zeť ubohou Lízinku. Zatím jí Ferdinan-na výpravě do střední Evropy, ale přežít, i když původním romanopis-
poslední útočiště. U jeho lože zůstal dovu smrt neoznámili. Ať Bůh dá sílu musela cestou zůstat s ostatními covým záměrem bylo jeho život 
jen sluha a lékař. Francouzi, kteří jí i Tobě…“ píše po třech týdnech rodinnými příslušníky ruských ukončit také na Prateckém návrší. 

 - sem přišli příštího dne, měli k raně generál Kutuzov z Košic do Ruska důstojníků u Těšína. V bitvě Andrej pak prochází dalšími díly 
nému maximální ohledy. U domu své ženě Jekatěrině Iljiničně. K nic u Slavkova utrpěl zranění, kterým 6. románové epopeje, aby nakonec 
dokonce postavili stráž, která měla netušící mladé vdově do Těšína, kde prosince 1805 podlehl. Zemřel asi podlehl až ráně od Borodina. Tak se 
dohlížet na to, aby nebyl pacient stále čeká na manželův návrat, tři kilometry od místa, kde v ten vlastně mladý Ferdinand stal 
rušen. Přes všechnu snahu lékaře poslal svého druhého zetě, rotmis-samý den císař František I. Lotrinský nesmrtelným.
i Malíkovy rodiny však Ferdinand po tra kavalergardského pluku, Fjodo-s Napoleonem rozmlouvali pod 
dvou dnech dodýchal. Bez obřadů ra Opočnina. Život a náhlá smrt (red)lípou u Uhřic o příměří. Těžce 

Baron Tiesenhausen zranění podlehl na Silničné



Již několik týdnů před svátkem sv. V myslích ještě ani nedozněly stárky. Všichni společně pak přišli všem účastníkům hodů. Dále 
Martina se schází parta mladých hodové melodie a už tu byla do kulturního domu, kde se již stárkám, stárkům, sklepníkům
lidí, aby oživila lidové tradice v obci. Kateřinská zábava. Uskutečnila se tradičně konaly „Dětské hody“. a také jejich rodičům. Bez nich by 
Vyrábějí růžičky a mašle z krepového 27. listopadu opět s dechovou nebylo možné tuto krásnou tradici
papíru, kterými pak zdobí malé hudbou Galánka. V téměř rodinném Večer pak vyvrcholilo hodové veselí. v obci udržet. 
májky a velkou máj. Vesnicí se kruhu, za účasti 60 platících Všichni účastníci zapomněli na své 
nesou zpěvy. Nesmělé hlásky účastníků, se rozproudila zábava, denní starosti a veselili se do ***
jednotlivců se mění ve zkušený která končila s východem slunce. ranních hodin. Jen ta účast je rok od 
pěvecký sbor. Moravské písničky Poprvé v historii nebyl zástěrkový Sbor dobrovolných hasičů přeje roku slabší. Tentokrát nepřišlo ani 
ožívají v naší mladé chase, vynořují král, ale královna. Byla jí Petra všem občanům příjemné prožití 70 hodovníků.
se i písně již dávno zapomenuté. Klíčová (Malíková) ze Silničné. Za svátků vánočních a hodně štěstí, 

zástěrku zaplatila 1500 Kč. Kytič- zdraví a rodinné pohodyK tanci a poslechu hrála po celé 
Tradiční Martinské hody započaly již kovým králem s osmi kytičkami byl v roce 2011.hody dechová hudba Galánka
v pátek 12. listopadu. To se jelo pro Zdeněk Vlach.z Klobouk.
máju, se kterou se přijelo k hospodě. Lukáš Tesařík
Celé odpoledne se čistila, zdobily se Na závěr patří velké poděkování Letošními stárkami byli: František 
i vršky malých májí, které pak večer Hroudný + Veronika Trávníčková, 
postavil stárek před dům své stárky. Pavel Tihlařík + Veronika Tlapáková, 

David Luskač + Kamila Chromá.
Sobotní ráno vzbudil hodovníky 
místní rozhlas a zval na stavění Funkci sklepníků zastávali Michal 
máje k místnímu pohostinství. Tesařík a Tomáš Hořava.

Poté následovala obchůzka vesnicí, Letošním hodům přálo i výjimečné 
zvaní občanů na hody a večerní počasí. Svítilo slunce a teploty 
zábava. Kulturní dům po dlouhé přesahovaly 15°C.
době „praskal ve švech“. Pobavit se 
a zatancovat přišlo přes 330 Ale ani v pondělí nebyl hodovému 
platících návštěvníků. veselí konec. Se zpěvem a tancem 

se pokračovalo v místní hospodě při 
V neděli hody pokračovaly v místním tzv. „dodělané“. Muzikant byl jen 
kostele mší svatou, která byla jeden a přesto hrál jako celá kapela. 
sloužena za všechny místní hasiče, Byl jím Petr Pospíšil z Dambořic. Za 
tedy pořadatele letošních Martin- účasti již jen těch největších 
ských hodů. vytrvalců probíhala zábava do 

úplného vyčerpání většiny přítom-
V odpoledních hodinách pak stárci ných.
navštívili starostu a vyzvedli si své 
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