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STAROSTA: Přeji Vám příjemné prožití svátků vánočních.

Vážení občané,

konec roku se nezadržitelně blí-
ží, stupňuje se předvánoční
shon, zařizování, nervozita z  to-
ho, aby nás v  čase vánočních
svátků nic netížilo a v klidu jsme
si mohli vychutnat pohodu

těchto krásných dnů.

I v  pracovním sektoru je nálada
podobná, snaha vše, co je byť
jen trochu možné, dotáhnout
a  dodělat v  tomto roce za
podmínek o něco málo výhod-
nějších, než budou příští rok.

Výhledově nás tíží růst cen
v  důsledku vyšší DPH a úspor-
ných kroků státu, jak je nám to
ve všech možných podobách
předkládáno. V  naší obecní rovi-
ně se to podepíše na zvýšení
některých poplatků za výkon
služby státní správy a na

úřadech.

Ale jak už jsem zmínil, blíží se
konec roku a já bych Vás chtěl
ve stručnosti seznámit s celoroč-
ní činností a plánovanou činnos-
tí na příští rok.
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Vánoční strom před školou
rozsvítily děti ze základní a ma-
teřské školy v  Uhřicích. Strom
se rozzářil první adventní nedě-
li, tedy 27. listopadu.

***

Datum první adventní neděle je
pohyblivé. Je to proto, že posled-
ní adventní neděle připadá vždy
na neděli před 25. prosincem,
který je hlavním vánočním
svátkem. A protože 25. prosince
je každý rok v  jiném dni v  týdnu,
tak i první adventní neděle má
každý rok jiné datum. Advent
vždy trvá do půlnoci 24. prosin-
ce. Někdy se proto stává, že
poslední adventní neděle může
připadnout i na Štědrý den.

V  takovém případě trvá advent
vlastně jen tři týdny, i když má
čtyři adventní neděle.

***

Děti společně se svými učitel-
kami připravily vánoční ozdoby
a  nazdobily stromeček před ško-
lou. Připravily si pásmo o sluníč-
ku, zpívaly o končícím listopadu
a snažily se všechny přítomné
zimně a vánočně naladit. Pak už
všichni jenom čekali jestli se
vánoční stromeček rozsvítí. Kaž-
dý návštěvník si odnesl hvězdič-
ku pro štěstí, kterou děti z  ma-
teřské školy vyrobily z keramiky.

(red)
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Ani jsme se nenadáli a je za
námi podzimní část sezony
2011/2012 v  okresním přeboru
Hodonín, ve které se naše
mužstvo dospělých prezentovalo
rozlišnými výkony.

Obecně můžeme konstatovat, že
se nám dařila spíše utkání
s tradičně lepšími oddíly, naopak
jsme však většinou „jánošíkov-
sky“ přenechávali body muž-
stvům ze  spodní části tabulky,
což znamená, že výkony v průbě-
hu podzimu zřejmě nebyly
optimální, ale určitě také nebyly
nejhorší.

V  poločase sezony 2011/2012
jsme tedy nasbírali průměrných
17 bodů a pokud se nám podaří
stejný počet bodů uhrát také

v  jarní části, pak se jistě
nemusíme obávat bojů o záchra-
nu v  OP. Musíme si však
uvědomit, že zápasy jarní části
bývají obvykle náročnější a utká-
ní na opravu špatných výsledků
rychle ubývá. Pohledem do pod-
zimní tabulky můžeme rovněž
zjistit, že jsme se, až na výjimky,
střelecky docela prosazovali a co
je hlavní, došlo ke zlepšení hry
v  zadních řadách, kdy jsme zby-
tečně neinkasovali. Co se týče
kádru, chtěli bychom i pro jarní
část udržet mužstvo v obdobném
složení, a proto neočekáváme,
že by v  zimním období došlo
k výraznějším změnám.

Celkově tedy můžeme říci, že
podzimní část byla průměrná
a  rozhodně je v  průběhu zimní

přípravy, která vypukne ihned na
začátku ledna, na čem zapra-
covat. V  zimní přestávce sehra-
jeme také několik přípravných
utkání o jejichž termínu konání
Vás budeme informovat.

Nesmíme ale také zapomenout
na naše nejmenší fotbalisty,
kteří v  tomto roce premiérově
započali v okresním přeboru (sk.
A) soutěž starší přípravky, ve
které po podzimní části obsadili
krásné 9. místo. Jejich soupeřem
však byly většinou týmy s většími
zkušenostmi s  touto soutěží
a  také s  větší a kvalitnější hráč-
skou základnou, což se projevo-
valo nekompromisními výsledky
a předvedenou hrou. Z  tohoto
důvodu bychom chtěli požádat
OFS Hodonín o přeložení (výmě-

nu) do sk. B, kde se jeví sou-
těžní zápolení na značně vyrov-
nanější úrovni a obliba, rozvoj
a  motivace našich nejmenších
sportovců by pak v  oblasti
mládežnické kopané v  Uhřicích
nabyla jistě většího významu.

Závěrem mi dovolte, abych jmé-
nem celého Sportovního klubu
Uhřice popřál nejenom všem
našim příznivcům, fanouškům,
hráčům, trenérům a funkcioná-
řům, ale také všem spoluobča-
nům příjemné prožití vánočních
svátků a v novém roce přede-
vším pevné zdraví a mnoho
štěstí a spokojenosti v  kruhu
svých blízkých a přátel.

Josef Mokrý



Rok 2011 se pomalu blíží ke
svému konci a na nás je se
poohlédnout, co všechno nám
přinesl. Tradičně jsme ho zahájili
začátkem ledna výroční valnou
hromadou.

V  sobotu 26. února se někteří
z  nás vydali na okresní hasičský
ples do Mistřína, kde hrála
dechová hudba Stříbrňanka.

První květnový den jsme se
zúčastnili hasičské pouti ve
Křtinách. Při příležitosti oslav
svátku Svatého Floriána, našeho
patrona, pořádala farnost Křtiny
v  čele s  panem děkanem Tomá-
šem Prnkou spolu s  místními
i  okolními hasiči již 10. ročník
hasičské pouti. I přes nepřízeň
počasí se nám po mši svaté
představili dobrovolní hasiči se
zásahem koněspřežnou stříkač-
kou. Své dovednosti předvedli
mladí hasiči a ukázky zakončili
profesionální hasiči, když před-
váděli různé způsoby záchrany
osob při řešení mimořádných
událostí. Během celého dne
hrála dechová hudba Bivojanka.

V  sobotu 11. června jsme se
zúčastnili okrskové soutěže
v  Dambořicích. Dopoledne sou-
těžili mladí hasiči a odpoledne
dorost a muži. Soutěže se
zúčastnilo celkem 19 družstev.

Od nás to byly družstva mladších
a starších žáků, dorostu a mužů.
Ve svých kategoriích zvítězili
starší žáci a muži. Mladší žáci
a  dorostenci skončili na místě
druhém, vždy za domácími
Dambořicemi.

Hned další sobotu, a to 18.
června jsme se zúčastnili
celostátního setkání Uhřic. Role
pořadatelů se tentokrát zhostily
Uhřice u Benešova. Uskutečnil
se zde již 13. ročník turnaje
v  malé kopané a devátý ročník
soutěže hasičů. Počasí letošní-
mu setkání nepřálo, ale svůj úkol
jsme splnili. Od 14 hodin
proběhla naše soutěž na louce
za kapličkou. Tentokrát se nám
příliš nevedlo a skončili jsme
předposlední.

V  sobotu 23. července proběhla
naše letošní největší akce,
kterou byla Benátská noc. Po
delší době, se vydařilo počasí,
i  když to během dne vypadalo
všelijak. K tanci a poslechu hrála
dechová hudba Galánka
a  rocková skupina Blackroses.
I  díky ní přišlo více než 300
návštěvníků. Tradičně byly při-
praveny dobroty z  kuchyně, spe-
ciality na grilu a hlavně bohaté
nápojové občerstvení. Na tuto
akci jsme zakoupili nové stoly
a opravili lavičky.

Od počátku roku jsme se věno-
vali získání nového zásahového
vozidla. Ve druhé polovině měsí-
ce září jsme vozidlo Tatra 815
CAS 32 přivezli z  firmy Komet
Pečky domů. Od tohoto slav-
nostního okamžiku jsme za-
počali se seznamováním se
a výcvikem. Hodně práce a času
jsme věnovali i úpravě hasičské
zbrojnice.

V  letošním roce měla zásahová
jednotka dva zásahy. Při prv-
ním, v neděli 27. února, hořela
suchá tráva podél silnice
k  Janovému Dvoru. Při druhém
jsme v  sobotu 22. října
společně s  jednotkou ze Slav-
kova a ze Žarošic hasili lesní

traktor v  lese u Milešovských
rybníků. Po regulaci vodního
toku Vápenka v horní části
vesnice jsme na pokyn sta-
rosty obce provedli v  rámci
výcviku umytí vozovek pomocí
asanační lišty.

Hodně času jsme věnovali i  na-
šim mladým, ale o těch jsme
psali pravidelně v  předešlých
vydáních zpravodaje.

Závěrem bych rád poděkoval
všem členům za jejich práci
a  Vám všem přejí místní hasiči
klidné prožití vánočních svátků
a pevné zdraví v  novém roce
2012.

Lukáš Tesařík

V  letošním roce se žádné větší
investiční akce neuskutečnily,
letošek proběhl jako přípravný
rok pro další období.

Z menších akcí se dokončila pro-
jektově připravená akce z  minu-
lého roku, což byla pásová vpusť
u Kamenského. Za zmínku stojí
vybudování dětského hřiště,
demolice skladových budov za
školou a následná úprava pro-
stranství včetně stavby dřevo-
domku pro děti. Vybagrování
části koryta vodoteče v  úseku
mezi mosty u Malíkového a Str-
miskového, dále navezení zemní
hráze v  lokalitě Žabák, jako
protipovodňové opatření pro
novostavby. Na koupališti byl
odstraněn stávající zastřešený
dětský bazén a na jeho místě se

v  současné době buduje nový,
splňující požadované současné
normy. Dále bude rozšířena
travnatá plocha a navýší se
i kapacita parkovacích míst. Byla
zkolaudována plocha pro
ukládání a recyklaci stavební
suti v  Janovém Dvoře. K této
činnosti byl zakoupen traktor-
bagr.

Dokončila se změna územního
plánu č. 3, která obsahuje nové
stavební lokality. Tato poslední
fáze schválení byla provedena
dne 13. 12. 2011 na jednání
zastupitelstva obce. V  návaz-
nosti na změnu územního plánu
se připravuje následná výstavba
rodinných domů, jak na obec-
ních pozemcích, tak na pozem-
cích, které jsme připravili pro
odkup.

Ve fázi rozpracovaných projektů

je chodník a veřejné osvětlení na
Silničnou, včetně vybudování
autobusové zastávky ve spolu-
práci s Obcí Žarošice. V této
záležitosti nechalo minulé vede-
ní obce zpracovat projekt na
zastávku s  vydlážděnou zpevně-
nou plochou, avšak tato akce
nepokračuje z  důvodu některých
nesouhlasných stanovisek. Naše
snaha je tento projekt dopra-
covat k realizaci.

Další rozpracované akce jsou
projekt dokončení rekonstrukce
a opravy kulturního domu, re-
konstrukce vozovky s  kanalizací
v části obce Chaloupky, která se
v  určitých místech začala pro-
padat následkem značně zde-
gradovaného a rozpadlého beto-
nového potrubí, což prokázala
kamerová zkouška, kterou pro-
vedl správce kanalizace. Projek-
tově je připravena i akce na

rekonstrukci elektroinstalace na
hřišti.

Prvořadým úkolem pro příští rok
je pro nás stavba kanalizace
v  horní části obce, která není
dosud odkanalizovaná (jedná se
o úsek od Počtového po bytovky
za koupalištěm).

Chtěl bych tímto poděkovat
všem, kteří nám při přípravách
a uskutečňování jednotlivých
akcí pomáhali a vyšli vstříc a vě-
řím, že v  tomto duchu budeme
pokračovat i v příštím roce.

Na závěr Vám všem přeji pří-
jemné prožití svátků vánočních
a do nového roku hlavně zdraví,
štěstí a spokojenost ve Vašich
rodinách.

Petr Tihelka
starosta obce
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Setkání seniorů, konané v  ne-
děli 11. prosince v  kulturním
domě bylo poděkováním obce
a výrazem úcty dříve narozeným
spoluobčanům.

Nejdříve vystoupili Jakub a Te-
rezka Pěnčíkovi při hře na
klávesy a trubku. Vystoupení si
připravili i žáci prvního stupně ze
základní školy v  Žarošicích.
Nechyběly písničky, hraní na
flétnu a verbuňk pěti mladých
chlapců v  krojích, mezi kterými

byl i Lukáš Gajárek a Jakub
Pěnčík, který mimo jiné zvítězil
v  regionálním kole verbířské
soutěže a postoupil do celo-
státního kola v  Uherském Hra-
dišti. Pěkné bylo také vystoupení
mažoretek.

Poté přišly na řadu děti z  mateř-
ské a základní školy v  Uhřicích.
Děvčata se převlékla v  Káče
a  kluci v  čertíky a zazpívali
dědečkům i babičkám písničky,
zatancovali kvapík, mazurku

a  recitovali básničky s  čertov-
skou tématikou.

***

Největší ovace v  programu skli-
dili „Tetky z  Kyjova“ a „Chlapi
z  Boršova“. Oba soubory zaujaly
repertoárem známých i méně
známých lidových písní. Po pře-
stávce pak obě skupiny zpívaly
vánoční koledy.

Téměř 120 seniorů odcházelo

z kulturního domu spokojených.
Odnášeli si pěkné zážitky, vá-
noční balíček od obecního
úřadu a svíčku, kterou pro ně
vyrobily děti z naší školy.

***

Za přípravu Besedy se seniory
patří velké poděkování členům
kulturní komise.

(red)
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Není to tak dlouho, co jsme
slavnostně zahajovali školní rok
2011/2012 a ta část, která
patří do roku 2011 už je téměř
u konce... Asi i proto, že se
v  naší škole pořád něco děje,
čas velmi rychle utíká...

V  letošním roce fungují čtyři
kroužky – anglický jazyk, spor-
tovní a dramatický kroužek a ke-
ramika – pro děti i dospělé.
V  měsíci prosinci byla nabídnuta
rodičům vánoční dílna. Mohli si
vyrobit andělíčka z  těstovin,
keramickou rybu nebo skláda-
nou hvězdu z papíru. Zajištěn byl
i program pro děti, aby mohly
maminky nerušeně vyrábět.
Účast byla malá, ale snad se
maminky, které přišly, trošku
vánočně naladily, neformálně
popovídaly a strávily v  prosto-
rách školy hezké odpoledne.

Jednou za měsíc probíhá oslava
narozenin všech, kteří se naro-

dili v daném měsíci a máme tzv.
barevný den. Všechny děti i za-
městnanci se ten den obléknou
v dané barvě – již byl pruhovaný
den, oranžový a hnědý. V prosin-
ci bude bílý.

Co se událo ve škole na pod-
zim? V září jsme stavěli domečky
pro skřítky, proběhla 2. sportovní
olympiáda, byli v  divadle Radost
v Brně na pohádce Míček Flíček.
Uspořádali jsme sběr papíru –
celkem jsme odevzdali 3,76 tun
papíru a utržili 3 760 Kč. Sběr
papíru proběhne opět na jaře.

V  říjnu jsme připravili s  mamin-
kami výstavu dýní před školou
a  uspořádali lampiónový průvod,
pouštěli jsme s  dětmi draky
a  školáci byli v  kině na před-
stavení Saxana.

V  listopadu jsme byli přivítat
nové občánky Uhřic do života –
připravili jsme pro ně krátké

pásmo písní a básní a přáníčko
na památku. Přijelo za námi
divadlo Barborka s  představe-
ním Pejsek a kočička a Divadél-
ko Hradec Králové s  představe-
ním Nová dobrodružství veverky
Zrzečky. V  neděli 27. listopadu
jsme rozsvítili vánoční strom
u  školy, který jsme předtím
ozdobili vlastnoručně vyrobený-
mi hvězdičkami.

A co v  prosinci? Školu navštívil
napoleonský voják, který dětem
povyprávěl, co se dělo v  našem
okolí v  době napoleonských vá-
lek a nechal děti vystřelit z  puš-
ky. Mikuláš se svými pomocníky
andělem a čertem na děti také
nezapomněl a přinesl dětem
nadílku. No a jinak jsme měli
spoustu práce – mimo jiné jsme
připravili vánoční výzdobu školy
a vystoupení pro seniory.

Ve škole proběhne ještě vánoč-
ní koncert s  názvem Vánoční

radovánky a v  posledním pro-
sincovém týdnu chystáme po-
sezení s  rodiči, kde zahrajeme
pohádku a zazpíváme písničky
a koledy a před vánočními
prázdninami se slavnostně
naladíme. Snad na naše děti
nezapomene ani Ježíšek a na-
dělí jim nějaké krásné dárky
pod stromeček.

Na závěr použiji báseň Šťastné
a veselé od Jindřicha Balíka

Na nebi létají
v podvečer andělé,
pod bílou peřinou

spí celá zem.
Šťastné s veselé

Vánoce všem!

To Vám ze srdce přejí všechny
děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ
Uhřice.

Mgr. Marcela Procházková
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Každý si začátek listopadu
může spojit s  něčím jiným. Pro
někoho je to nástup špatného
počasí s  příznakem příchodu
zimy, pro někoho to může zna-
menat ukončení práce na za-
hrádce a klidné sledování tele-
vizních seriálů. Každý to cítí
a  vidí jinak. Ale skutečnost je,
že právě na Martina je většina
Uhřičáků zvyklá hodovat. Právě
letošní Martinské hody připadly
na víkend 12. - 13. listopadu.
Počasí nás opět překvapilo,
protože Martin na bílém koni
nepřijel! Po oba dva dny nás
doprovázelo krásné, slunečné
a nezvykle teplé počasí.

Ale musím se vrátit zpět a začít
pěkně od začátku. Parta mla-
dých, která se rozhodla, že
letošní hody chtějí prožít dle za-
vedených tradic, se začala schá-
zet již 5 neděl před termínem
hodů. To proto, aby vše secvičili,
připravili, domluvili a zazpívali si
hodové písničky. Myslím, že se
jim to opravdu povedlo.

Malý problém nastal s  dovozem
máje, protože jsme ji museli
přivézt již ve čtvrtek. Ale zvládli
jsme to a stárci, sklepníci
a  ostatní Uhřická mládež tak
mohla máj připravovat celý
pátek a také měli čas dokončit
i  zdobení malých májek. Vše se
zdařilo a v  páteční večer mohl
každý stárek postavit májku před
dům své stárky.

V sobotu v 10 hodin začaly hody
tradičně stavěním máje pod
vedením zkušeného „stavaře“
Milána Trboly staršího. Když máj
stála, mohly se rozeznít první
tóny dechové hudby Vlkošáci,
kteří zahráli do kroku stárkům
přicházejícím k máji již v kroji. Ti
si mohli zatančit se stárkami
svůj první hodový tanec. Vlko-
šáci nás po oba dva dny dopro-
vázeli a krásně vyhrávali jednak
po vesnici, tak i na kulturním
domě. Sobotní večerní zábava
probíhala za účasti 250 platí-

cích návštěvníků ve velmi veselé
náladě.

Nedělní hodový den začal prů-
vodem do místního kostela, kde
se konala hodová mše svatá.
Zastupující pan farář to vzal
„hopem“ a po skončení mše se
odebral průvod k máji, kde stárci
a stárky zatančili a zazpívali. Po
té si krojovaní rozebrali
muzikanty k  nedělnímu obědu.
Odpoledne stárci navštívili sta-
rostu obce a pak si postupně
u  každé stárky zpěvem vyžádali
zpět své klobouky, které u nich
zapomněli. Za doprovodu hudby
šli průvodem na kulturní dům,
kde je již netrpělivě očekávali
„komáři“. Po komářím sóle bylo
nutné nabrat síly na večerní
hodové veselení. Stárci šli ke
stárkám na večeři a kapela měla
občerstvení na kulturním domě.
Tady je nutno poděkovat rodi-
čům stárků, stárek a sklepníků
za připravené pohoštění pro
kapelu v  průběhu celých hodů.
Rodičům ale děkujeme hlavně za
oblečení svých dětí do krojů –
patří Vám dík za pochopení
a  spolupráci při uctívání hodo-
vých tradic v Uhřicích.

Nedělní účast na večerní hodové
zábavě byla velmi slabá, ale ti,
kteří se zúčastnili, se myslím
hezky bavili, zpívalo se a tanco-
valo až do rána.

Ti, kteří toho ještě neměli dost,
mohli v  pondělí navštívit místní
pohostinství, kam stárci a stár-
ky, dnes již tradičně, zvou Petra
Pospíšila z  Dambořic k  vytvoření
té správné atmosféry pro ukon-
čení hodů. Zábava probíhala až
do úplného vyčerpání většiny
přítomných.

V  tomto okamžiku je možná
nutné se zamyslet nad podobou
Martinských hodů v  Uhřicích,
možná již v příštím roce. Všichni
pořadatelé mají zájem na tom,
uspořádat tradiční hody v  podo-
bě, jak již dlouhá léta probíhají.

Ale asi to nebude možné. Nákla-
dy spojené s  pořádáním hodů
jsou tak vysoké, že není možné
organizovat zábavu, o kterou je
velice malý zájem. Nedělní ve-
černí zábava je toho důkazem.

Závěrem bych chtěl jménem SK
Uhřice poděkovat všem, kteří se
na letošních hodech podíleli,
kteří nás přišli podpořit a bavili
se s námi od pátku až do neděle.

Velký dík patří hlavně mladým
v krojích, kteří letošní hody vedli
a řídili:

Stárci a stárky:
Petr Tihelka

Veronika Trávníčková
---

Jan Chmelař
Jitka Medunová

---
Tomáš Havránek
Marie Plašková

Sklepníci:
Zděněk Vlach

Richard Pěnčík.

Než jsme se nadáli, tak tady byla
Kateřinská zábava. Ta se
uskutečnila v  sobotu 26. 11.
a  poprvé v  Uhřicích nám vyhrá-
vala dechová hudba Romana
Horňáčka z Rohatce. Účast byla
vcelku dobrá, přišlo 110 platí-
cích, ale bylo to hlavně díky

přespolní mládeži. Kapela bě-
hem večera „rozjela“ zábavu
tak, že se nám ani nechtělo jít
domů.

Přesto nemůžu zapomenout na
rozhovor s  jedním se zúčast-
něných, kdy jsme si kladli spo-
lečně otázku: „Kde jsou a co
dělají dnes večer všichni Uhři-
čáci? Proč se nepřišli pobavit
společně s  námi?“ Kdo potom
povede mládež k  tomu, aby se
naše tradice udržovaly, když to
neuvidí ve své rodině. Je pak
velmi těžké shánět mládež,
která by se oblékla do krojů
a  řídila zábavu po celé hody
i Kateřinskou.

A jak to letos na Kateřinské
dopadlo? Kytičkovým králem byl
zvolen Tomáš Hořava a zástěr-
kový král byl František Pěnčík.

I přes to všechno se nám určitě
letošní hody i Kateřinská zába-
va vydařily. Myslím si, že
všichni zúčastnění mohli být se
zábavou spokojeni. Nemalou
měrou ke spokojenosti nás
všech přispěli i organizátoři vč.
obsluhy ve výčepu, ve sklepě,
v  šatně i v  pokladně. Všem
patří náš dík, bez těchto lidí by
se pořádání Martinských hodů
neobešlo.

Petr Meduna
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