
Každoročně se na náměstích
měst a vesnic rozsvítí v advent-
ním čase vánoční stromy, pod
nimiž se konají charitativní
sbírky pro potřebné děti.
V  neděli 1. prosince rozsvítily
děti ze základní a mateřské
školy vánoční strom – stříbrný
smrk, který daroval pan Fran-
tišek Luskač. Strom nejdříve
nazdobily vlastnoručně vyrobe-
nými hvězdičkami z  keramiky
a  papíru. U  stromu pak zpívaly
písničky a  recitovaly básně
o  zvířátkách, které se pomalu
připravují na zimu. Každý ná-
vštěvník si odnášel zvoneček
pro pohodu, který vyrobily děti
pod vedením paní učitelky ing.
Ivany Tlapákové. Po jejich
vystoupeních zazpíval sbor
dospělých dvě písně.

***

Tradici vánočních stromů založil
v  Brně v  roce 1924 básník
a  spisovatel Rudolf Těsnohlídek.
Na myšlenku pomoci opuštěným
dětem ho přivedla historie, kte-
rou zažil pět let před tím, když
22. prosince 1919 v  lese u Bílo-
vic nad Svitavou s  přáteli za-
chránil odložené, téměř zmrzlé
batole. Těsnohlídek si tehdy
s  malířem Františkem Koudel-
kou a Josefem Tesařem vyšli do
lesa pro vánoční stromek. Opu-

štěnou 17-ti měsíční holčičku
našli v  místech poblíž dnešní
Myslivny lišky Bystroušky mezi
kořeny stromu. Matku Lidušky,
jak děvčátko pojmenovali,
četníci zakrátko vypátrali. Byla jí
pětadvacetiletá služka Marie
Kosourová z  Netína, otcem byl
ruský zajatec z  první světové
války. Svobodná matka s  dítě-
tem nikde nemohla získat služ-
bu a bída ji nakonec dohnala
k  zoufalému činu. Za opuštění
dítěte byla odsouzena k  pěti
letům těžkého žaláře. Příběh se
smutným začátkem měl ale
dobrý konec. Holčičku vychovala
brněnská rodina Polákových
a Liduška se později provdala za
středoškolského profesora do
Prahy. Zemřela v  roce 1997
v 78 letech. Místo v  lese, kde se
podruhé narodila, připomíná
skromný památník. Tato událost
vedla spisovatele Těsnohlídka
k  hlubšímu zájmu o osudy opu-
štěných dětí a myšlence zbudo-
vat pro ně domov. Proto založil
tradici stavění vánočních stromů
na náměstích, u kterých se
vybíralo pro potřebné. Tuto
tradici přetrhla německá okupa-
ce v  roce 1939. Obnovila se
znovu po válce a peníze vybíra-
né pod stromy pomáhaly váleč-
ným sirotkům. Za komunis-
tického režimu se sice někdy
stromy stavěly, ale s  jinou

„ideovou náplní“. Stromy repu-
bliky s  kasičkami vrátil na pár
let uvolněný rok 1968. Vybíralo
se na dětské vesničky SOS,
které se tehdy začaly stavět. Od
80. let ozdobené stromy na
náměstích umocňovaly atmosfé-
ru Vánoc už pravidelně a po
listopadu 1989 se naplno obno-
vilo i jejich charitativní poslání.
V  poslední době ale jako by se
města předháněla, kdo bude mít
strom nejkrásnější a nejvyšší.
O  tom, že nejvyšší nemusí být
nejlepší, se v  roce 2003
přesvědčila tragicky Praha, když
se více než pětadvacetimetrový

smrk na Staroměstském náměs-
tí zřítil za vichřice a zranil pět
lidí.

Zatím se nám vždy podařilo, že
vánoční strom obci někdo
věnoval, kdyby náhodou někdo
přemýšlel o tom, že mu jeho
strom již překáží, je na
nevhodném místě a chtěl by jej
odstranit, může se přihlásit na
obecním úřadě a příští rok by jej
děti ze školy a školky určitě zase
pěkně ozdobily, aby tak udělal
ještě radost nejen jim, ale
i všem občanům.
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Zdravím fanoušky SK Uhřice,

po podzimní části se mužstvo
dospělých umístilo na 2. místě
okresního přeboru se ziskem 27
bodů, což nám dává určitý klid
na přípravu do jarních kol.
Snažili jsme se vylepšit útočnou
hru mužstva a to se nám vcelku
podařilo. Vstřelili jsme ve 14
utkáních 27 branek a to se nám

v  minulých sezonách nepodařilo
skoro za celou sezonu. Tak
doufám, že jste byli s  naším
projevem spokojeni hlavně Vy,
naši fanoušci. Zimní přípravu
začneme 4. 1. 2014. Během
února a března odehrajeme
několik přípravných utkání na
umělé trávě v  Dambořicích.
O  přesných termínech a soupe-
řích vás budeme informovat.

***

Za Sk Uhřice bych všem
spoluobčanům popřál krásné
Vánoce a zároveň hodně štěstí
a zdraví v roce 2014

Tomáš Valihrach

Milí spoluobčané,

konec roku se nám nezadr-
žitelně blíží a ve Vašich do-
movech panuje předvánoční
shon, nákupy a přípravy na
požehnané Vánoce. I u nás v ob-
ci ve vánočně naladěné atmo-
sféře proběhlo slavnostní roz-
svícení vánočního stromu na

první adventní neděli. Snad
kromě chybějící sněhové nadílky
se vše podařilo.

V  krátkosti bych vybočil ze
zavedených témat a rozepsal
bych se o aktuální věci v  obci,
což je sběr bioodpadu. Společ-
nost Ekor, kterou vlastní obce
a  města regionu Kyjovsko

rozšířila v  letošním roce svou
činnost o svoz bioodpadu. K  to-
muto kroku se přistoupilo po
pilotním projektu v  Dambořicích
a Stavěšicích, kde došlo vý-
znamně k  poklesu množství
vyprodukovaného komunálního
odpadu v  závislosti na separaci
bioodpadu.

Svoz bioodpadu započal 2. 4.
2013, avšak naše obec se
k  tomuto projektu připojuje
s  ostatními obcemi Ždánicka až
v  letošním prosinci. Důvodem
bylo nevyjasnění smluvních
podmínek na dotaci pro město
Ždánice, které nás v  tomto

pokračování na str. 2

(red)



projektu částečně zastřešuje.
V  návaznosti na tento problém
se naše účast zpozdila do
období, kde produkce tohoto
odpadu bude minimální.

Přiblížil bych trošku systém
financování v odpadovém hospo-
dářství. V  současné době jde na
skládkovné na jednu tunu
komunálního odpadu (směsné-
ho) odpadu 899,- Kč bez DPH,
z  toho 500,- Kč zůstává na obci
na jejímž katastru skládka je
a  100,- Kč z  každé tuny se
ukládá na následnou rekultivaci
skládky, zbytek zůstává společ-
nosti Ekor na uložení a náklady
s tím spojené.

Za uložení bioodpadu se účtuje
299,- Kč za jednu tunu, což je
znatelný rozdíl, navíc po zpraco-
vání bioodpadu vznikne výsledný
produkt (kompost), jež je zpětně
použitelný. U obcí, které sváží
bioodpad v  letošním roce byl
zaznamenán pokles ve složce
komunálního odpadu od 11% do
46 % za sledované období od

dubna po září. Zprůměrovaný
pokles činí 28,5 %, což je
množství, které při uvedených
finančních částkách udělá zna-
telný rozdíl, ale finanční ukaza-
tel projektu je jen jeden pozitivní
aspekt. Musíme brát v  potaz
životní prostředí, kde pomalu
o  třetinu snížíme skládkované
množství odpadu jen tímto kro-
kem, navíc nemusíme obtěžovat
spoluobčany kouřem při pálení
rostlinných zbytků. Dalším kro-
kem je třídění skla, plastu a  pa-
píru, jenž už se běžně prakti-
kuje. Použil jsem reálná čísla
a  jak je vidět výstup téhle jed-
noduché matematiky nám jedno-
značně říká, že je to krok
správným směrem a třídit odpa-
dy smysl určitě má. Přidal bych
ještě jednu informaci a to, že
poplatek za svoz TKO zůstává
stejný i na rok 2014 a to ve výši
300,- Kč na osobu, jsou to jedny
z  nejnižších poplatků při srovná-
ní s ostatními obcemi, je to i tím,
že obec cca. 100 000,- Kč ročně
doplácí na odpadové hospo-
dářství, ale v  rámci zachování
čistého životního prostředí pro

naše děti jsou to smysluplně
vynaložené finance. Tímto bych
opustil tohle důležité téma,
o kterém se nedalo nezmínit.

Na závěr bych chtěl všem, kteří
jste jakýmkoliv způsobem při-
spěli v  tomto roce ke zvelebení
naší obce poděkovat. Byl bych
rád, kdyby se v  tomto duchu

pokračovalo i v  následujícím
roce.

Přeji Vám jménem svým i členů
zastupitelstva obce krásné
a klidné Vánoce, do nového roku
hodně zdraví, pohody a spoko-
jenosti.

Petr Tihelka - starosta
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Víkend, kdy je první neděle
adventní, již tradičně patří
různým vánočním jarmarkům,
výstavám a  dílničkám. I tento
rok proběhla na hasičské zbroj-
nici vánoční výstava floristky
Evy Kořínkové. Mohli jste si zde
vytvořit již dopoledne s  pomocí
Evy vlastní adventní věnec,
nebo jinou vánoční dekoraci.
Odpoledne již bylo možné za-
koupit různé vánoční dekorace
a výzdobu do svých domovů. Na
prodej také byly výrobky do
kuchyně značky Tescoma.
Pokud ještě nějaká hospodyňka

potřebovala formičky, či dokou-
pit skleničky, měla možnost.

Součástí výstavy byla letos
poprvé soutěž o nejlepší vánoční
cukroví. Sešlo se celkem 21
vzorků a každý, kdo přišel, měl
možnost hlasovat o tři nejlepší
vzorky. Zájem byl překvapivě
veliký a celkem se sešlo 83
hlasovacích lístků. Z  těchto
lístků byl jeden vylosován a  vý-
herce získal dárkový balíček
v  hodnotě 500,-- Kč. Výherkyní
se stala paní Anna Medunová.

Všechno cukroví vypadalo oprav-
du úžasně a bylo vidět, že každá
soutěžící si na něm dala záležet.
První cenu s  přehledem získala
paní Lenka Foltýnová (Bělo-
houbková) se svými Ořechovo-
medovými řezy a byla odměně-
na fotoaparátem Canon v  hod-
notě 8000,-- Kč. Cenu věnovala
Eva Kořínková. Druhé místo
získala Regina Urubková se
svým Medovníkem a na třetí
příčce se umístila Veronika
Novotná se svými Lupínky. Za
druhou a třetí cenu obdržely
slečny dárkový balíček s výrobky

Tescoma. Ceny věnovala Obec
Uhřice. Každá snaha se cení
a  proto za každý vzorek cukroví
byla odměnou malá formička.

Cukroví, které zůstalo, bylo roz-
dáno v neděli během rozsvěcení
vánočního stromu a ani jeden
kousek nepřišel nazmar.

Jelikož cukroví, které vyhrálo se
těšilo velkému zájmu, přikládám
zde recepty.

Jana Chmelařová

V  pořadí již 26. ročník zkoušek
krátkosrstých německých oha-
řů se konal v  České republice
a na jižní Moravě vůbec poprvé.
Soutěž zastřešoval OMS
Hodonín a za samotné centrum
celého hodnocení byly vybrány
Světovým a Německým klubem
ohařů Čejkovice.

Zkoušky probíhaly v  honitbách
okresů Hodonín, Břeclav a Vyš-
kov. Obsahovaly hodnocení
exteriéru přihlášených psů,
zkoušky v  polních a vodních
pracích. Je samozřejmostí, že
pro účast na soutěži jsou
stanovena přísná pravidla.
Přihlášený pes nebo fena musí
mít výstavní oce-nění výborný
nebo velmi dobrý. Musí také ab-
solvovat nejméně dvě „Zkoušky
vloh“, „Podzimní zkoušky“ polní
a vodní práce, a  „Všestranné

zkoušky“ polní, lesní, vodní, ho-
dnocené v  první ceně. A původ
soutěžících? Německo, Itálie,
Rakousko, Španělsko, Sloven-
sko, Rumunsko, Ukrajina, Pol-
sko, Česko a jiné.

Do soutěže bylo přihlášeno 198
psů a fen. Ti byli rozděleni do
čtyřiceti skupin. Skupinu tvořilo
pět psů a vždy tři rozhodčí. Ke
skupině byl přidán střelec a  ob-
sluha vypouštění zvěře. V  naší
honitbě probíhalo hodnocení
polní práce. Hlavní rozhodčí byla
velmi přísná, ale korektní paní
z  Německa. Na polní práci se
posuzuje u psa použitelnost
nosu, průběh a způsob hledání
zvěře, vystavování, klid před
zvěří a po výstřelu, přinášení
pernaté zvěře. Poslušnost, spo-
lupráci s  vůdcem a klid po
výstřelu sledují rozhodčí v  prů-

běhu celé zkoušky. Polní práce
probíhala ve dvou patnáctiminu-
tových kolech. První hledání živé
pernaté zvěře a druhé hledání
„pohozené“ mrtvé pernaté zvě-
ře. Nejlepší hodnocení v  naší
skupině putovalo do Itálie. Za-
hájení bylo v  8:00 hod. a zkouš-
ky byly ukončeny v  16:00 hod.
na pozemcích v trati „Šlók“.

***

Myslivecké sdružení „Dolina“
Uhřice obdrželo poděkování Klu-
bu chovatelů německých krátko-
srstých ohařů Praha, ve kterém
se také píše: „V dnešní době
není mnoho MS, která jsou
ochotná propůjčit své revíry ke
konání takovýchto zkoušek.
Také není mezi MS tolik schop-
ných a obětavých kolektivů lidí,
kteří nelitují svého volného času

a dokážou se pro věc nadchnout
a dotáhnout ji ke zdárnému
konci“. Tolik citace. Na zkouš-
kách se podíleli: Kučera Petr -
vypouštění zvěře, Záleský Zde-
něk - střelba, Trbola Milan st. -
foto a dokumentace.

Myslivecké sdružení Dolina
Uhřice

***
OŘECHOVO MEDOVÉ ŘEZY

Recept poskytla:
Lenka Foltýnová

Ingredience:
Těsto:
50 dkg hl. mouky

20 dkg cukru
20 dkg másla
2 vejce
2 lžíce medu
2 lžíce mléka
2 lžičky sody

Na těsto:
12 dkg másla
3 lžíce medu
16 dkg ml. cukru
25 dkg hrubě nasekaných
ořechů

Krém:
25 dkg másla
10 dkg cukru
3 dcl mléka
1,5 lžíce hl. mouky
1,5 lžíce solamylu

Vytvoříme ze všech přísad těsto.
Rozdělíme na 2 stejné díly. Oba
díly vyválíme v  placku (na 2
plechy). Připravíme si směs na
těsto (na pánvi, z  másla, cukru,
medu + ořechů). Na jednu
z  placek naneseme ořechovou
směs. Obě placky upečeme.
Připravíme krém, nejprve

uvaříme kaši z  mléka, mouky
a  solamylu. Utřeme cukr s  má-
slem a přidáme postupně
vychladlou kaši. Krém vyšlehá-
me. Krémem spojíme upečené
pláty. (spodní plát bez ořechů,
horní plát s ořechovou vrstvou.

***
MEDOVNÍK

Recept poskytla:
Regina Urubková, doma jej

připravují už několik let, před
lety jej objevila její maminka

v časopisu APETIT.

Ingredience:
Těsto:
3 vejce
30 dkg krupicového cukru
1 hera
3 lžíce tmavého medu
1 kávová lžička sody
40 dkg hl. mouky (00 extra)

Krém:
1 plechovka slazeného
kondenzovaného mléka
30 dkg másla

Předehřejeme troubu na 170
stupňů Celsia (horkovzdušnou
na 150 stupňů). Na plech si při-
pravíme 6 kusů pečícího papíru,
na který si tužkou nakreslíme
tvar budoucího medovníku (ob-
kreslíme talíř nebo dortovou
formu, kterou po upečení pláty

i  vykrojíme, průměr kruhu je cca
28 cm). Heru pomalu rozpustí-
me ve vodní lázni, potom do ní
přidáme vejce a postupně přidá-
váme med, cukr, mouku i sodu.
Směs v  misce nad párou míchá-
me přibližně 10 minut dokud
těsto nezezlátne (míchám pomo-
cí šlehače a hnětacích metliček
se spirálou určených pro hnětení
těsta). Vzniklé těsto rozdělíme
na 6 stejných dílů. Na pečící
papír gumovou stěrkou rozetře-
me v  co nejtenčí vrstvě těsto,
mělo by kružnici asi o centimetr
přesahovat. Placku na plechu
pečte dozlatova 7 až 10 minut (v
horkovzdušné troubě peču i více
plechů, plátů najednou). Upeče-
né pláty po vychladnutí okrojíme
podle formy (talíře…) do půvo-
dně předkresleného tvaru. Okra-
je nadrobíme a později je
použijme na posyp medovníku.
(Lze je nadrobit prsty v  míse
nebo nasekat pomocí sekací
nádoby elektrického mixéru.)
Máslo a mléko vyšleháme
pomocí šlehače do hladkého
krému (trvá to cca 10 minut). Na
upečené pláty natřeme v  tenké
vrstvě krém, přiklopíme další
placku a opět natřeme. Tak
pokračuje až po šestou placku.
Krémem natřeme medovník
i  nahoře a po vnějších stranách.
Posypeme posypkou (sypu ji
přes sítko). Medovník nechte

uležet (minimálně 2 hodiny,
delší doba je ideální).

***
LUPÍNKY

Recept poskytla:
Veronika Novotná, která jej má

od babičky.

Ingredience:
4 bílky
100 g hladké mouky
100 g moučkového cukru
100 g ořechů (lískových,
vlašských nebo mandlí,
nejoblíbenější jsou lískové)

V  misce metličkou rozmícháme
do hladké hmoty bílky, cukr
a  mouku. Přidáme celé ořechy,
promícháme a nalijeme do má-
slem vymazané a moukou
vysypané formy na srnčí hřbet.
Dáme do vyhřáté trouby a peče-
me asi 15 minut (při 180
stupních). Zda je upečeno,
prověřujeme klasicky, špejlí
(těsto se nesmí lepit). Po upe-
čení vyklopíme z  formy a nechá-
me vychladnout. Krájíme ostrým
nožem na velmi tenké plátky
(lupínky), které skládáme vedle
sebe na suchý plech a pak
v  troubě prudce opečeme do
zlatova (a křupava). Musí se to
pečlivě hlídat, aby se nepřipekly.
Uchovávají se v  suché uzavřené
nádobě, aby nezvlhly.
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Není to tak dlouho, co jsme
slavnostně zahajovali školní
rok 2013/2014 a ta část, která
patří do roku 2013 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, drama-
tický kroužek, keramika a hu-
debně-pohybový kroužek. Pro
nejmenší děti s  rodiči bývá
jedenkrát až dvakrát měsíčně
pod vedením paní Martiny Kuk-
sové dílnička nebo cvičení.

Jednou za měsíc probíhá oslava
narozenin všech, kteří se naro-
dili v  daném měsíci a jednou za
měsíc je „barevný den“. Všechny
děti i zaměstnanci se ten den
obléknou v  dané barvě – již byl
oranžový, kostkovaný, červený
a  žlutý. Proč zrovna tyto barvy?

Je to náhoda, děti si je losují,
takže je překvapení pro všechny,
jaký bude ten další...

Co se událo ve škole na
podzim?! Uspořádali jsme sběr
papíru – celkem jsme odevzdali
3,6 tun papíru a utržili 3 600
Kč. Sběr papíru proběhne opět
na jaře. V  říjnu jsme připravili
s  maminkami výstavu dýní před
školou a uspořádali lampionový
průvod. Ten samý měsíc jsme
vítali nové občánky Uhřic do
života – připravili jsme pro ně
krátké pásmo písní a básní
a  přáníčko a obrázek na pa-
mátku. V  listopadu byl Den
otevřených dveří - všichni se
mohli přijít podívat na děti do
výuky. Od října do prosince žáci
základní školy absolvovali kurz
plavecké výuky v Bučovicích.

5. prosince navštívil naši školu

Mikuláš se svou družinou a na-
dělil dětem malé dárečky.
V  neděli 8. prosince jsme
s  dětmi vystoupili na besedě se
seniory, na kterou jsme také pro
každou babičku a dědečka při-
pravili dáreček – malého andíl-
ka z keramiky, kterého tentokrát
děti vyrobily pod vedením paní
učitelky Vodičkové. 13. prosince
jsme byli na výstavě betlémů ve
Ždánicích a 20. prosince poje-
deme do Násedlovic na před-
stavení Betlém. Snad na naše
děti nezapomene ani Ježíšek
a  nadělí jim nějaké krásné
dárky pod stromeček.

Opět po roce jsou tu chvíle, kdy
kolem vládne ruch, všude se
uklízí, vaří a peče, vzduch voní
vanilkou, purpurou a jehličím.
Vymýšlíme přání na pohled-
nice, lámeme si hlavu nad tím,
jak každého potěšit. Vánoce

jsou opředeny zvláštním kouz-
lem. To kouzlo však nespočívá
pouze v  krásně nazdobeném
stromečku, dárcích. Je to čas,
kdy míváme k  sobě mnohem
blíže, máme více času na naše
blízké, přátele. Těšíme se na
Vánoce stejně jako naše děti.
Nechme se dětmi ovlivnit
a  strhnout a prožívejme radost
s  nimi. Tešme se z  toho, že
v  pokoji na nás čeká krásně
nazdobený stromeček, přichází
ten okamžik... Cililink! Cililink!
Vánoce jsou tady!

Ty nejkrásnější a nejpohodo-
vější Vánoce v  kruhu Vašich
nejbližších Vám přejí všechny
děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ
Uhřice.

Mgr. Marcela Procházková

Podzimního setkání hry Plamen
ročníku 2013/2014 se za Uhři-
ce zúčastnili starší žáci a své
zastoupení jsme měli i v  kate-
gorii dorostu mezi jednotlivci.

Cílem tohoto závodu je získávat
a upevňovat všestranné sporto-
vní dovednosti soutěžících a zvy-
šovat jejich znalosti. Tento rok
se soutěže v  Radějově zúčast-

nilo 40 družstev z  okresu
Hodonín. Trať byla umístěna
v  mírně zvlněném terénu a vy-
značena barevnými fáborky. Na
trati byly rozmístěny a viditelně
označeny stanoviště. Pro žáky to
jsou tyto: střelba ze vzduchovky,
základy topografie, uzly, základy
první pomoci, požární ochrana
a  lano. Dorost plní úkoly na
těchto stanovištích: střelba ze

vzduchovky, šplh na laně, pře-
skok přes vodní příkop, požární
ochrana, optická signalizace,
základy první pomoci a přesun
podle azimutu.

V  kategorii starších žáků jsme
obsadili pěkné sedmé místo.
Velkým písmem se do kroniky
uhřických hasičů zapsal Tomáš
Večeřa, který ovládl soutěž jed-

notlivců v  kategorii dorostu
a  přidal se tak k  našim vítěz-
ným družstvům starších žáků
(ročník 2005/2006 a 2008/
2009) a družstvu dorostenců
(ročník 2009/2010).

Lukáš Tesařík

Jednou z  nejčastějších příčin
požáru v  domácnosti jsou čin-
nosti, při kterých se využívá
otevřený oheň.

Svíčky si v posledních letech na-
šly své pevné místo v  našich
domech či bytech. Jejich obliba
neustále stoupá, ale jen má-
lokdo si uvědomuje, jak veliké
nebezpečí v  sobě skrývají. Neza-
pomeňte, že hořící svíčka nebo
prskavka je otevřený oheň
a s  jako takovým by se s ní mělo
zacházet. Ještě ve vzdálenosti
8-10 cm od plamene svíčky
teplota dosahuje 200 °C, což
stačí k zapálení papíru, plastů,
textilií a dalších předmětů, které
ponecháte v blízkosti hořící
svíčky. Zapálenou svíčku proto
nelze položit kamkoliv a na co-
koliv. Svíčka by měla být umístě-
na na stabilní nehořlavé podlož-
ce bránící přímému kontaktu
svíčky s podkladem (např. chvo-
jím v adventním věnci, ubrusem
apod.). Svíčky umísťujte v dosta-
tečné vzdálenosti od hořlavých
materiálů, rozhodně je nedávej-

te k oknům do průvanu, blízko
záclon, v těsné blízkosti textilií,
nenechávejte je na poličce ani
na skříni, neboť se oheň může
rychle přenést na nábytek
a ostatní zařízení bytu. Zapálené
svíčky nesmíte nechat během
jejich hoření bez dozoru.
Zhasněte je vždy, když opouštíte
domov nebo jdete spát. Pod
stálou kontrolou by měla být
i  zapálená vonná aromalampa,
u  které hrozí vyhřeznutí hořlavin
přímo na podložku. Dávejte
pozor na děti, aby si bez dozoru
nehrály se zápalkami, svíčkou,
nebo prskavkou.

Požáry vánočních stromků se
v  posledních letech objevují
spíše ojediněle, protože většina
domácností používá k jejich
osvětlení elektrické žárovkové
svíčky. I u nich bychom měli
dodržovat základní bezpečnost-
ní pravidla a na stromek insta-
lovat pouze takové osvětlení,
zakoupené nejlépe v běžné
prodejní síti, které je opatřené
českým návodem, ve kterém

jsou uvedeny srozumitelné infor-
mace, jak s výrobkem bezpečně
zacházet a jak jej správně
používat. Hasiči evidují případy,
kdy kvůli elektrickému zkratu el.
svíček došlo k požárům bytů.

Během adventní doby se již
prodává zábavná pyrotechnika,
která se používá především při
oslavách příchodu nového
roku. Při jejich prodeji a skla-
dování je nutno dodržovat
veškerá základní bezpečnostní
pravidla takovým způsobem,
aby nedošlo ke vzniku požáru,
výbuchu, nebo jinému ohrožení.
Před použitím zábavné pyro-
techniky si pozorně přečtěte
návod k  použití, který by měl
být přiložen. Tam se dozvíte,
jakým způsobem byste měli
s  pyrotechnikou zacházet, aby
nedošlo k  požáru či ohrožení
života.

Vánoce jsou také obdobím
častějšího pečení a vaření. Ne-
nechávejte bez dozoru otevřený
plamen plynového sporáku

a dbejte zvýšené opatrnosti, aby
nedocházelo ke vznícení připra-
vovaných potravin. Pamatujte,
že např. horký olej na pánvi
a  jiné hořlavé kapaliny se nesmí
hasit vodou, jinak může dojít
k  popálení nebo opaření nezku-
šeného „hasiče“. Pokud se Vám
na pánvi vznítí potraviny, zakryj-
te pánev pokličkou a oheň udus-
te, posloužit k tomu může mokrý
hadr nebo hasicí rouška. Výbor-
ným pomocníkem je při těchto
bytových požárech univerzální
hasicí přístroj ve spreji, kterým
požár uhasíte v zárodku než se
stačí rozšířit a napáchat velké
škody. Je nutné jej však mít ulo-
žený nadosah od sporáku. Na-
opak, v  těsné blízkosti sporáku
neukládejte hořlavé předměty
jako utěrky, papírové ručníky
a „chňapky“ na horké nádoby.

Uhřičtí hasiči Vám všem přejí
klidné prožití vánočních svátků
a pevné zdraví do nového roku
2014.
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V  letošním roce připadlo pořa-
datelství tradičních „Martin-
ských hodů“ a „Kateřinské
zábavy“ opět na SK UHŘICE
a  tak bychom Vás chtěli struč-
ně informovat o jejich průběhu.

Hned úvodem je však třeba říci,
že nás letos provázely obrovské
komplikace při shánění stárků
a  stárek, kdy nám byly kladeny
různé překážky jak ze strany
uhřické mládeže, tak ze strany
rodičů a celá situace ohledně
stárků se vyřešila v  podstatě až
pět minut po dvanácté.

***

Tímto je třeba velmi poděkovat
všem letošním stárkům a stár-
kám a zejména pak jejich
rodičům – ještě jednou Vám
všem moc děkujeme. Za výraz-
nou podporu a pomoc rovněž
musíme poděkovat obci Uhřice
a  jejím představitelům, bez
jejichž přispění by bylo pořádání
této tradiční akce nemožné.

***

Po oba hodové dny nás dopro-

vázela DH IŠTVÁNCI ze Šardic,
která nám hrála na této akci
poprvé, což někdy bývá, s  ohle-
dem na místní zvyky a tradice,
nelehká úloha. Nicméně obrá-
zek nad jejich účinkováním jste
si již jistě vytvořili, a zda se jim
letošní hody vydařily více či
méně, jste již určitě rozebrali
a jejich vystoupení zhodnotili.

***

Samotné hody byly uspořádány
v  zažitém rozsahu a obvyklém
programu. Stavění máje, zvaní
občanů po obci, sobotní a ne-
dělní večerní zábavy, mše svatá,
„komáří sólo“ pro děti, atd.

***

Návštěvnost obou hodových zá-
bav byla bohužel podprůměrná
a  smutné je to, že nás v  pod-
statě více podpořili přespolní
„hodovníci“, nežli místní občané.
Pozitivem však byla hojná účast
mládeže na těchto akcích, což
snad svědčí o tom, že jim nejsou
naše tradice a zvyky lhostejné
a  mají i nadále v  naší obci svoji
budoucnost. To je také ten

hlavní „motor“, který nás pořa-
datele (SK UHŘICE a SDH UHŘI-
CE), spolu s obcí Uhřice, neustá-
le pohání a nutí pokračovat.

***

Kateřinská zábava byla shodou
náhod obsazena vskutku nad-
standardní kapelou – BORŠI-
ČANKOU. Snad i díky ní byla
účast o něco lepší, než obvykle
a mohli jsme si tak užít
vynikající vystoupení a skvělou

zábavu. Se svým programem se
přidaly také uhřické ženy, nebo
chcete-li děvčata (i se svým
sklepníkem) a daly tak zábavě
příjemné oživení a změnu. Jako
obvykle byl vyhlášen „kytičko-
vý“ i „zástěrkový“ král a stárci
i  stárky si tak mohli udělat
pěknou tečku za letošním
hodováním. Myslím, že všichni
byli prostě skvělí!

Josef Mokrý – jednatel SK

8. prosince 2013 se uskutečn-
ilo v  KD setkání seniorů. V  kul-
turním programu se nejdříve
představili babičkám, dědeč-
kům, prababičkám a praděde-
čkům se svým vystoupením
–  básničkami, písničkami a  ta-
nečky žáci z  naší základní
a  mateřské školy. Poté
následovalo malé občerstvení
v  podobě obloženého chlebíčku
a zákusku.

Ve druhé části kulturního pro-
gramu bylo připraveno hudebně
zábavné i naučné představení
o  životě a tvorbě českého herce
a písničkáře Karla Hašlera
v  podání Komorního hudebního
divadla z  Brna. Na prvním místě
to byly především krásné
melodie Karla Hašlera, které
chytnou posluchače za srdce.
Byly zasazeny do životního
příběhu autora. Tedy v  několika
fiktivních scénách jsme se
dozvěděli, jak slavné bonbony
„Hašlerky“ ke svému jménu
přišly nebo jak se seznámil
Karel Hašler se svojí ženou
Zdeňkou Frimlovou. Celý pořad
provázely jeho krásné písničky,
jako třeba: Já mám holku od

Okolků, Bílý kvíteček, Po starých
zámeckých schodech, Pětatři-
cátníci, Copak je to za vojáka,
Muziky-muziky, Onduličko, Vlta-
vo, Vltavo a celá řada dalších
půvabných melodií. Nescházela
ani ta nejznámější „Ta naše
písnička česká“, kterou si
všichni společně zazpívali. A teď
několik vět k  hereckému
obsazení: konferenciér a Karel
Hašler - Radim Sasínek - narodil
se ve Valticích (1965), po stu-
diích na gymnáziu v  Břeclavi byl
přijat na JAMU-obor Herectví
syntetické divadelní žánry. Jeho
osudem se stala opereta, své
první angažmá získal v  Satiric-
kém divadle Večerní Brno, byl
sólistou ND Brno. V  současné
době působí v  Divadle Radost
v  Brně. Konferenciérka a Zdeň-
ka Frimlová – herečka Věra
Zástěrová – narodila se v  Brně
(1959), navštěvovala baletní
školu, studovala herectví v  br-
něnské konzervatoři, byla hereč-
kou v Satirickém divadle Večerní
Brno, později v  Divadle u Jaku-
ba. Působila také v  Českém
rozhlase Brno jako hlasatelka
a  moderátorka. Hostovala v  di-
vadle Radost. V  současné době

hostuje v  Hadivadle v  inscenaci
Maryša a je pedagožkou
herectví na  konzervatoři Brno.
Harmonikář, klavírista a obchod-
ník Lhotský – Igor Rusinko –
rodák z  Východního Slovenska
(Snina 1956), absolvent košické
konzervatoře, studoval AMU
v  Bratislavě. Byl dirigentem
Zpěvohry Státního divadla v  Br-
ně, působil pedagogicky na
JAMU. Nyní je členem orchestru
Městského divadla Brno.

Celým programem provázela
začínající moderátorská dvojice:
Pavlína Hovězáková a Barbora
Chmelařová, které obstály na
jedničku. Naše poděkování patří
všem, kteří se podíleli na
uspořádání této akce a to nejen
účinkujícím, ale všem těm okolo,
kteří nebyli přímo vidět, ale bez
nich by se tato beseda nemohla
uskutečnit.

(red)




