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STAROSTA: Nastává čas zhodnotit končící rok

Vážení spoluobčané,

rok nám pomalu končí, blíží se
čas vánočních svátků, kdy
zasedáme ke společnému stolu
a v  poklidné atmosféře Vánoc
zapomeneme na okolní shon.

Nastává čas zhodnotit odcháze-
jící rok a připravit se na násled-
ný. Dovolte mi, abych Vás ve
stručnosti informoval o tom, co
se v  tomto roce podařilo usku-
tečnit. Vyzdvihl bych tři největší
investiční akce, a to „Rekon-
strukci jednotné kanalizace
v  místní části Chaloupky, která

byla ukončena v  řádném ter-
mínu. Následně na to se
realizovala „Rekonstrukce místní
komunikace v  místní části Cha-
loupky“, kde z hlediska víceprací
byl termín prodloužen. Pro
informaci u této stavby došlo
k  předání staveniště 12.9.2012
místo 1.9.2012, tím se konečný
původní termín o 12 dnů
prodloužil, a to na 12. prosince,
avšak z  důvodu již zmíněných
víceprací v  podobě propustku
u  Schovancového a úprav pro
únosnost podloží řešíme doda-
tek ke smlouvě na termín, který
by neohrozil kvalitu stavebních

prací. Je jisté, že některé
nedodělky a terénní úpravy
zůstanou na jarní měsíce.

Tak to bude i v  případě stavby
„Kanalizace Uhřice – splašková
stoka B1“. Tato stavba byla
podpořena dotačním titulem ve
výši 1800000,- Kč. O dotaci se
rozhodovalo na podzimním zase-
dání Zastupitelstva Jihomorav-
ského kraje, které se konalo
v první polovině září a od toho se
odvíjel i začátek stavebních
prací. U stavby vzniklo několik
problémů v  podobě změn pra-
covních postupů, kdy se zvětšil

rozsah prací prováděný bezvýko-
povou metodou – řízeným
horizontálním vrtáním na úkor
výkopové metody. Změny se
prováděly v  průběhu stavby
podle místních podmínek, kdy
některé vrty se musely opakovat
z  důvodu nesoudržného podloží.
Vlastní stavba by měla být ke
konci roku hotova, ale samo-
zřejmě zůstávají terénní úpravy,
opravy plotů a uvedení zahrad
a dotčených pozemků do původ-
ního stavu.

Je faktem, že Chaloupky a celý
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V  neděli 2. listopadu děti
z  mateřské a základní školy
rozsvítily vánoční strom u školy,
který předtím ozdobily vlastno-
ručně vyrobenými hvězdičkami
a andílky.

Zpívaly písničky a recitovaly
básně o končícím podzimu

a začátku toho krásného zimního
a adventního období. Jedna
z  písní byla o tom, že prosinec
prosí o snížek bílý... A protože
jsme zpívali s radostí a mysleli to
opravdově, hned druhý den začal
padat.... Krásné kouzlo, že?! To
kouzlo Vánoc nespočívá pouze
v  krásně ozdobeném stromečku

a dárcích. Je to čas, kdy míváme
k  sobě mnohem blíže, máme
více času pro své blízké a přá-
tele. Čas, kdy si plníme nejedno
přání.

***

Každý návštěvník si odnášel

stromeček pro radost, který děti
pod vedením paní učitelky
Tlapákové vyrobily. Po vystou-
pení dětí zazpíval sbor
dospělých píseň od Hany
Zagorové - Jen jedenkrát v roce.

Mgr. Marcela Procházková

Období letních prázdnin je
dávno za námi a my jsme Vás
v  posledním čísle uhřického
zpravodaje pouze krátce infor-
movali o novém soutěžním
ročníku 2012/2013, ve kterém
má SK UHŘICE své zastoupení
v  podobě družstva starší
přípravky v  okresní soutěži
a  družstva mužů v  okresním
přeboru.

Po odehrané podzimní části
můžeme být v  obou případech
vcelku spokojeni s  dosaženými
výsledky a následně také s umís-
těním družstev.

***

Vy všichni, kteří sledujete a pod-
porujete fotbal v  Uhřicích, mi
jistě dáte zapravdu, když nyní
vyzvednu a pochválím především
naši starší přípravku. Ačkoliv se
v  této věkové kategorii děti
seznamují zejména se základy
fotbalové abecedy a učí se mít
fotbal rády, je zájem našich
nejmladších o fotbal a jejich
umístění po podzimní části na
5.  příčce velmi povzbuzující
a nemálo důležitý pro jejich další
fotbalový růst. Jde o věkovou
kategorii do 10 let, která je
u  nás doplněna i děvčaty tak,
aby kádr našich mladých hráčů
byl co nejširší. Porovnávat se
s ostatními můžeme samozřejmě
až v  pozdějším věku, pokud ale
znáte mužstva, se  kterými

v  daném ročníku hrajeme,
musíte mi dát za pravdu, že
jejich účinkování v  dané soutěži
je velkým úspěchem. Za tímto
pokrokem je třeba vidět nejen
zájem samotných hráčů starší
přípravky, ale především je
nutné vyzvednout práci trenér-
ské dvojice František Pěnčík
a Jan Buršík. Je třeba jim vyslovit
pochvalu za jejich čas, trpělivost
a vedení a poděkovat jim za
jejich obětavou činnost. Také
rodičům, kteří podporují své děti
při trénincích, utkáních a dopra-
vě na tato utkání, patří velký dík.

Uvědomujeme si, že bez pomoci
a času, který jim věnují, by pro
nás organizace této soutěže byla
velice obtížná a někdy dokonce i
nemožná. Vedení SK UHŘICE jim
proto za vše moc děkuje.

***

Bohužel začátek nového ročníku
OP mužů se neobešel bez jistých
změn v  kádru. Hostování skon-
čilo Lukáši Ždánskému z  Archle-
bova, se kterým jsme se ná-
sledně nedohodli na jeho dalším
působení u nás. Na poslední
chvíli sešlo také z  hostování
Aleše Vojtíška, který dal před-
nost působení ve vyšší soutěži
(Krajský přebor kraje Vysočina).
Do mužstva přišel z  Archlebova
Jakub Strmiska a Radek Vala,
který u nás vyrůstal v  žácích
a  potom působil v  dorostu SK

Žarošice. Po podzimní části
skončilo hostování Lukáši Svobo-
dovi a Jonáši Ottovi, s  jejichž
dalším působením v týmu
momentálně nepočítáme. Ostat-
ní hostování byla prodloužena na
další rok (Petr Hovězák, Tomáš
Zeman a Pavel Konečný). V  rám-
ci pracovních možností se do
mužstva vrátili Petr Meduna ml.
a Zdeněk Maleňák.

***

Soutěž pro nás však nezačala
dobře. Hned v  prvním kole se
vážně zranil Zdeněk Vlach a po
14 dnech měl autohavárii Jakub
Strmiska, tím se kádr mužstva
zúžil na 13 hráčů. To zdaleka
nebylo vše, protože čtyři kola
před koncem podzimní části
soutěže se zranili hráči Josef
Mokrý a Pavel Konečný. Proto
v  průběhu podzimu nebylo
možno stabilizovat sestavu
a  bylo nutno několikrát využít
Miroslava Trčku st., který již svoji
aktivní činnost ukončil. Přesto
jsme dvě třetiny podzimní části
sbírali body a až v  posledních
čtyřech kolech jsme ztratili
kontakt s  týmy v  první polovině
tabulky. To znamenalo propad až
na 9. místo s 19 body.

I přes tyto problémy, které jsme
museli v  průběhu soutěže řešit,
si myslíme, že jsme byli docela
úspěšní. Nicméně určitě máme
na čem pracovat a co zlepšovat.

Vzhledem k  tomu, že nevíme,
jak se budou vracet jednotliví
hráči po zranění, musíme se
snažit kádr doplnit. To pro nás
bude však úkol nelehký. Osobně
bych se rád zmínil ještě o jiné
skutečnosti, která jistě neunikla
ani Vám, příznivcům SK UHŘICE
– a to je vyloučení Miroslava
Trčky ml. dvakrát v  posledních
čtyřech kolech. V  důsledku toho
nám bude chybět v prvních dvou
jarních kolech, což nám opět
působí nemalé a naprosto
zbytečné komplikace.

Přes všechny naše současné
problémy všichni věříme tomu,
že jarní část soutěže zahájíme
s  plným nasazením a chutí
a  budeme body sbírat tak, aby-
chom se umístili na co nejlepší
pozici v tabulce.

***

Závěrem mi dovolte, abych
jménem celého Sportovního
klubu Uhřice popřál nejenom
všem našim příznivcům,
fanouškům, hráčům, trenérům
a funkcionářům, ale také všem
spoluobčanům příjemné prožití
vánočních svátků a v novém
roce především pevné zdraví
a  mnoho štěstí a spokojenosti
v kruhu svých blízkých a přátel.

Petr Meduna – předseda SK



horní konec obce stavbami trpí
ať už provozem, znečištěním
komunikace či hlukem, ale
s  jistotou se dá říct, že situace
bude jenom lepší. Dokončením
stavby „Kanalizace Chaloupky –
splašková stoka B1“ bude obec
odkanalizována s výjimkou domů
u Silničné.

Chtěl bych navázat na téma,
které se trochu nepovedlo, a to
je provoz lyžařského svahu. Je to
téma popisované již několikrát
v  regionálním tisku. Lyžařský
svah zůstane tuhle zimu mimo
provoz. Obec měla v  úmyslu
svah nadále pronajmout, avšak
nový nájemce se nenašel a starý
se s  obcí neshodl na podmín-

kách nájmu a to i přesto, že
v  loňském roce byl proveden
servis vleku a byl částečně vyře-
šen problém se zasněžováním,
kdy bylo zásobování vodou vyře-
šeno jímáním vody z  místní
vodoteče. Toto technické zaří-
zení je ve zkušebním provozu,
který je podmínkou kolaudace.
Tuto zimu tedy bohužel vstříc
lyžařům nevyjdeme.

Závěrem bych Vám popřál pří-
jemné prožití vánočních svátků,
hodně štěstí, zdraví a úspěchů
v novém roce.

Petr Tihelka
starosta obce
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V  letošním roce se konečně
dočkala rekonstrukce prodejna
smíšeného zboží Jednoty v Uhři-
cích, jejíž základní kámen byl
položen v roce 1966.

Výstavba se realizovala v  tzv.
akci „Z“ za účasti MNV, JZD
a  Jednoty Hodonín. Velkou
zásluhu na této výstavbě a na
jejím zdárném průběhu měl
tehdejší předseda MNV Franti-
šek Kučera a samozřejmě naši
občané, kteří zde odpracovali
mnoho bezplatných brigádnic-

kých hodin. Dne 19. října 1967
se prodejna dočkala slavnostní-
ho otevření. Prvním vedoucím
nové prodejny se stal p. Ladislav
Čumba ze Žarošic a prodavač-
kami p. Ludmila Maleňáková,
p. Jana Adamcová a p. Františka
Vyhňáková. Na svoji dobu to byl
moderní obchodní dům, který
nahradil nevyhovující obchody
s  potravinami v  domě rodiny
Vyhňákových a průmyslovou pro-
dejnu v  konzumu se smíšeným
zbožím u Marčíků. Za těch 45 let
prošla prodejna jen malými

technickými úpravami.

Až letos se podařilo Jednotě
Hodonín prodejnu zmodernizo-
vat a to provést přístavbu
vstupu - zabezpečit bezbariérový
přístup do prodejny, rozšířit
prodejní plochu o stávající skla-
dové prostory a současně
vylepšit zázemí pro zaměstnance
jako je sociální zařízení, šatna,
úklidová místnost, kotelna, chla-
dírna či kancelář. Celá tato akce
dle vyjádření vedení Jednoty
stála 2,5 mil. Kč. Této rekon-

struované prodejně „šéfuje“
p.  Martinásková, a o prodej se
starají p. Škrháková, Sladká,
Malhocká a Večeřová. Kultura
prodeje se v  této prodejně znač-
ně zlepšila, jenom my zákazníci
si musíme zvykat na nový tzv.
„zasedací pořádek zboží“ , ale to
nevadí, hlavně, že už nebude-
me padat na nebezpečných
a poškozených schodech do pro-
dejny!

(red)

Vítězkou čtvrtého ročníku sou-
těže ERA starosta roku se stala
Vlasta Mokrá z  Násedlovic.
Porota ji vybrala jednomyslně
z pěti finalistů.

Vlasta Mokrá je nejen starostkou
Násedlovic, ale také už šest let
předsedkyní Mikroregionu Ždá-
nicko, kam patří i naše obec.
Spolupráci s  paní Mokrou si
pochvaluje náš současný sta-
rosta Petr Tihelka i ten minulý
Zdeněk Knesl, který pracoval
s  paní Mokrou ve funkci
místopředsedy mikroregionu.
Oba dva se zúčastnili slavnost-
ního předání rychtářského práva
spolu s  odměnou ve výši
250000 Kč.

Do soutěže ji navrhli sami
občané za práci a úspěchy při
budování obce. Za dobu jejího
působení byly v  obci kompletně
opraveny chodníky a komuni-
kace, bylo rekonstruováno
víceúčelové sportoviště, nově
zbudována točna autobusů
a  mnoho dalšího. „Za dobu
působení paní starostky ve
funkci se život v  obci změnil
k  nepoznání. Pomohla lidem po-
chopit, že pokud budou táhnout
za jeden provaz, bude to ku
prospěchu všech spoluobčanů“
uvedla manažerka projektu Era
starosta roku.

(red)
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Není to tak dlouho, co jsme
slavnostně zahajovali školní rok
201/2013 a ta část, která patří
do roku 2012 už je téměř
u  konce. Asi i proto, že se
v  naší škole pořád něco děje,
čas velmi rychle utíká.

V  letošním roce fungují tři
kroužky – anglický jazyk, drama-
tický kroužek a keramika – pro
děti i dospělé. Pro nejmenší děti
s  rodiči bývá jedenkrát až
dvakrát měsíčně pod vedením
paní Martiny Kuksové dílnička
nebo cvičení. Děti už malovaly
na trička, vyráběly společenskou
hru semafor, vyrobily si svícen
malováním na sklo a pár dnů
před Vánoci zdobily pomeranč.

Jednou za měsíc probíhá oslava
narozenin všech, kteří se narodili
v  daném měsíci a máme tzv.
tematický den. Všechny děti
i  zaměstnanci se ten den
obléknou k určitému tématu – již
byl ovocný, strašidelný a čer-
tovský. V prosinci bude andělský.

Dokážete si představit školu
plnou malých strašidel nebo čer-
tíků?! Přijďte se někdy podívat.

Co se událo ve škole na podzim?
V září jsme stavěli domečky pro
skřítky, proběhla 3. sportovní
olympiáda – za účasti Šárky
Kašpákové, byli jsme v  divadle
Radost v Brně na pohádkách Tři
pohádky pro rošťáky, Čarodějná
škola a O Sněhurce a sedmi
trpaslících. Uspořádali jsme sběr
papíru – celkem jsme odevzdali
3,06 tun papíru a utržili 3 060
Kč. Sběr papíru proběhne opět
na jaře. V  říjnu jsme připravili
s  maminkami výstavu dýní před
školou a uspořádali lampionový
průvod, v  listopadu byli pouštět
na sjezdovce draky. V  říjnu
a  listopadu jsme vítali nové
občánky Uhřic do života –
připravili jsme pro ně krátké
pásmo písní a básní a přáníčko
a obrázek na památku.

5. prosince navštívil naši školu
Mikuláš se svou družinou a  na-

dělil dětem malé dárečky. Ve
středu 19. prosince jsme zahráli
všem přítomným v  naší škole
pohádku a zazpívali písničky
a koledy a před vánočními prázd-
ninami se slavnostně naladili.
Snad na naše děti nezapomene
ani Ježíšek a nadělí jim nějaké
krásné dárky pod stromeček.

Na Vánoce i v novém roce
vinšujem vám nastokrát
Teplé slunce nad domovem,
pohodu a dobro kolem.
A co víc Vám můžem přát?
Aby štěstí, zdraví bylo akorát!

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

Klid, odpočinek a samozřejmě
dárky, to jsou věci, které se
bezpochyby vybaví téměř
každému, vyřkne-li se kouzelné
slovo Vánoce. V  poslední době
se ale první dvě položky
začínají spíše přeměňovat ve
spěch a stres. Přeplněná
nákupní centra o Štědrý den
nejsou žádnou výjimkou. Lidé
během roku zaměstnáni jinými
starostmi, snaží se na poslední
chvíli nakoupit dárky pro své
nejbližší. Během vánočních
svátků se čím dál víc lidí věnuje
práci, kterou nestíhají v  prů-
běhu roku. Jen letmo odbíhají
k  vánočnímu stromku a pak
spěchají zase zpátky před
obrazovku počítače. Doba je
uspěchaná, ale nebylo by lepší
zastavit se, rozjímat a udělat si
chvíli čas na rodinu a přátele?

O to se snažila i kulturní komise
obecního úřadu, která zajistila
pro spoluobčany na třetí advent-
ní neděli do kulturního domu
v  Uhřicích vánoční koncert
dechové hudby „Boršičanky“.
A  vpravdě řečeno, snad se nám
tento záměr podařil realizovat.

Dechová hudba pod vedením
kapelníka Antonína Koníčka
předvedla perfektní výkon. Její
sólisté jsou převážně absolventy
uměleckých škol a akademií mú-
zických umění, což bylo patrné
na jejich vystoupení. Koncert byl
rozdělen do dvou částí. V  první
části se kapela prezentovala
světskými písněmi - valčíkem,
polkou či tangem a druhá část
byla věnována ryze vánočním
písním, koledám a kostelním
písním jako třeba „O Matko
Páně, Madona“ aj. Celým kon-
certem provázela slovem Mgr.
Jana Grauberová - učitelka hud-
by. Dramaturgická úroveň kon-
certu byla na velmi vysoké
úrovni. Závěrem byli účinkující za
předvedený výkon odměněni
velkým potleskem posluchačů.
Tímto vánočním koncertem jsme
chtěli navázat na tradiční
„besedy se seniory“ tak trochu
netradičně. Bylo nám vytýkáno,
že ostatní občané jsou jaksi
oproti seniorům znevýhodňováni
a tak proto jsme zvolili tento
program, kterého se mohli
zúčastnit nejen senioři, ale i  os-
tatní občané. Dopravu autobu-

sem do kulturního domu mohli
také všichni využít a navíc
koncert byl pro všechny zdarma.
Senioři navíc obdrželi od obce
malý dárkový balíček.

I když počasí nebylo moc
příjemné, tak snad všichni
odcházeli z  koncertu obohaceni
o velký kulturní zážitek, o čemž
svědčily i slzy v  očích některých

zúčastněných. Ba dokonce ani
chlebíčky a zákusky snad ne-
chyběly! Snad jen účast mohla
být vyšší, ale to už neovlivníme
a  tak balíčky, které si senioři
nevyzvedli (a jejich hodně),
poputují do dětského domova
Lila v Otnicích, tam třeba udělají
radost. Nemocným a nemohou-
cím byly rozvezeny.

(red)
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Jak tomu velí tradice - a ty se
mají dodržovat, tak i v letošním
roce se rozezněla muzika naší
vesnicí. Ta veselá z nejvese-
lejších, ta hodová.

Předcházelo tomu velké napětí,
zda počasí bude přát, jestli
koláče správně vykynou a všech-
no bude tak, jak má. Letos to
mělo opravdu napínavý nádech
od sobotního rána, kdy muselo
být stavění máje z technických
důvodů odloženo. Stala se věc
nemilá a odpadla ji koruna.
Natřikrát se jí chlapi pokoušeli
napojit, a když i poslední pokus
selhal, nezbylo nic jiného než
odjet do lesa pro nový vršek.Vše
se v dobré obrátilo a s nepa-
trným zpožděním opět po roce
nad vesnicí zavlála mája.

Ještě než byla pevně ukotvena,
již vyhrávala muzika. Letos nám
po celé hody Slovácká kapela
Romana Horňáčka z Rohatce.
Tato "malá" kapela pochází ze
srdce moravského Slovácka a
vznikla počátkem roku 2010
z  podnětu kapelníka Romana
Horňáčka. Kořeny kapely však
sahají i do vzdálené minulosti,
kdy ještě bez oficiálního názvu

rozdávala svými písničkami
radost při různých příležitostech
doma i v zahraničí. Kapela, ač
u  nás téměř neznámá, zvládla
hody téměř na výbornou. Téměř
všem se líbila, ale samozřejmě
se našli i jedinci, kterým se
nezavděčila.

To už také přišli stárci a sklep-
níci a zavdávali vína všem, kteří
přišli se stavěním pomoci, nebo
se jen podívat.

Letošními krojovanými byli:

Jan Chmelař a Jana Rapantová,
David Luskač a Veronika Drápa-
lová, František Hroudný a Radka
Lahodná

Sklepníci:

Pavel Tihlařík a Tomáš Večeřa

Za doprovodu hudby stárci obešli
vesnici, dům od domu a všechny
pozvali na hodové veselí.

Večer muzika spustila marš
a  stárci se stárkami a sklepníky
zahájili večerní zábavu. Tančilo
a  zpívalo se skoro do rána
a  ještě zbyla chvilička i na

odpočinek.

Ráno doprovodila dechová
hudba slavnostní průvod na mši
svatou. K  stárkům se také při-
daly krojované děti a po mši si
všichni zatančili pod májou.
Odpoledne znělo vesnicí Tluču,
tluču… to když stárci si došli pro
svoje „klobůčky“ ke stárkám
a  všichni společně došli na
odpolední „Komáří sólo“, které
patřilo dětem.

Nedělní večerní zábava byla,
i  přes velmi malou návštěvnost,
veselá. Je škoda, že každým

rokem v neděli přijde míň a míň
lidí, ale i tak se jsme se dokázali
bavit a bylo veselo.

Kdo na hodech byl hodoval, kdo
nebyl chyboval.

Jana Chmelařová

Letošní hody pořádal, za
finančního přispění obce, Sbor
dobrovolných hasičů Uhřice,
který Vám všem přeje krásné
prožití vánočních svátků, hodně
štěstí, zdraví a osobní spoko-
jenosti v novém roce.
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Všichni jsme se těšili na středu
26. září. Jen aby nám vyšlo
počasí, dělali jsme si trochu
starosti. Ale doufali jsme, že to
dobře dopadne a pustili jsme se
všichni do příprav, které musely
být důkladné.

A tak někteří z  nás objednali
všem veselá trička s  potiskem,
další vymysleli sportovní hymnu,
některé maminky koupily šam-
pus a dvě maminky připravily
sportovní disciplíny a medaile.
S dětmi v mateřské škole jsme si
připomněli, co k  sportu nepatří
a  v  základní škole zase děti
trénovaly svaly. Všichni společně
jsme se naučili zpívat naši
sportovní hymnu. A paní kuchař-
ky byly také pilné a napekly
slaďoučké, kulaťoučké... medai-
le. Ale ne, to bych to popletla,
tvarohové koláčky to byly! Ty
nám, unaveným soutěžícím,
přijdou jistě vhod, stejně jako
šampusy. Myslím si, že jsme
všichni společně naplnili slova

známé Werichovy písně: „ten
dělá to a ten zas tohle a všichni
dohromady udělají moc!“

***

Po příchodu na hřiště jsme si
nejprve rozcvičili celé tělo. A pro-
tože jsme všichni mluvili jazykem
českým, rozdělili jsme se do čtyř
skupin ne podle národnosti, ale
podle věku.

A potom se už s  chutí mohlo
začít skákat a házet do dálky, na
cíl, překonávat opičí dráhu
a  běžet na kratší, ale i delší
vzdálenost. Kdo chtěl kamaráda
povzbudit k  překonání osobního
rekordu, skandoval heslo např.:
„Matýsku, jémine, medaile tě
nemine!“ A přidaly se i maminky,
a tak děti ze sebe vydaly
maximum. I to sluníčko na nás
svítilo ze všech sil.

***

Ty letošní III. olympijské hry,
ale byly něčím slavnostní. Naše
škola v Uhřicích vyhrála od
sponzorů dárkový šek v hodnotě
20.000,- Kč na nákup spor-
tovního vybavení do školy. A tak
se těchto her zúčastnila i  býva-
lá olympionička a mistryně
světa v trojskoku Šárka Kašpár-
ková, která na hřišti rozdávala
dětem nejen medaile, ale
i  úsměvy a podpisy. Na otázku
veřejnosti, kolik má doma me-
dailí, jen skromně odpověděla:
„Víte, že ani nevím, nemám je
všechny spočítané.“ To naše
děti si medaile dobře spočítaly
a možná už někteří „šlapou
Šárce na paty.“

***

Po vyhodnocení her létaly
vzduchem mimo rychlých špuntů,
také slova díků a blesky z  foto-
aparátů. No a na úplný závěr
sportovního klání zaznělo hřiš-
těm v  Lednici: „Dnešním III.

olympijským hrám dvaapůlkrát
hurá – hurá, hurá, hu!“ Čekala
nás už jen cesta do školy. Na
otázku paní učitelky: „Za co máš
tu medaili?“ odpověděla nej-
mladší účastnice her hrdě: „No
přece za soutěžení!“ A tak jsme
byli na cestě zpět všichni moc
spokojeni, že se nějaká ta
medaile na krku, houpala úplně
všem dětem.

***

Nezbývá než poděkovat spon-
zorům Procter & Gamble a spo-
třebnímu družstvu COOP jednota
Hodonín, Obecnímu úřadu
v  Uhřicích a také paní Hrubé
a  Mokré, které se celé toto
dopoledne věnovaly uhřickým
školákům. Děkujeme, byl to den,
na který budeme všichni ještě
dlouho vzpomínat!

Petra Bajerová




