UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ
ZPRAVODAJ
Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a
dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy?
Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno to pěkné, milé a příjemné, na co
v mrazivých dnech všichni čekáme – hřejivé sluneční paprsky, probouzející se
příroda, barevný svět kolem nás a s tím i příjemnější nálada a radost ze života.
První tráva, první květy, procházky v přírodě vonící svěžím vzduchem..

Půvab ročního období okolo jarní rovnodennosti vytváří příroda každý rok stejně.
Ale přesto vždy neopakovatelně krásně. Tato krása začíná v předjaří zpěvem
skřivánka ještě v zasněžené krajině, hvízdáním kosů, příletem špačků, květy
sněženek, bledulí. Východy slunce jsou plné nové síly, která probouzí mízu ve
vrbových prutech. Slunce křísí teplem přírodu a život v ní vítězí nad spánkem a
smrtí.

MALUJ S NÁMI
Stejně jako každý rok, tak i letos nesmělo chybět malování s dětmi, a to tentokrát na
téma: „Moje maminka“ nebo „Moje vysněné povolání“. Troufám si říci, že to byl
nejúspěšnější ročník, jelikož se soutěže zúčastnilo 16 dětí, které zároveň svými výtvory
vyzdobí místní knihovnu. Soutěž probíhala ve třech kategoriích, ve kterých se postupně
umístily tyto děti:
Předškolní děti

Děti 1. stupně ZŠ

Děti 2. stupně ZŠ

1.

Gábinka Dopirjaková

Barunka Čermínová

Kačenka Bubíková

2.

Natálka Čermínová

Kristýnka Hanáková

Tomášek Bubík

3.

Davídek Řeháček

Eda Hampel

Radeček Montag

Chtěla bych poděkovat všem dětem, které s velikou chutí nakreslily i dva obrázky a také
maminkám, které pomohly s výzdobou tašek, jenž si budou moci zakoupit na velikonočním
jarmarku. Soutěž nám pomohl vyhlásit místní klub důchodců, kterému děkuji za jejich přízeň.

KNIHOVNA

Místní knihovna byla ve čtvrtek 5. března obohacena o 3 knižní soubory. Mezi novými
knihami má veliké zastoupení literatura pro děti a mládež, spolu s beletrií pro ženy. Ze
seznamu vyčnívá světový bestseller Zmizelá. Psychothriller, který se stal kultem i
fenoménem, se pyšní velkými ohlasy i ve filmové podobě. Severské detektivky si získávají
stále více příznivců, proto mají v naší knihovně rovněž své zastoupení. Nechybí ani naučná
literatura týkající se první i druhé světové války. Milovníky fantasy a antiutopie jistě potěší
knižní série s názvem Loď mezi hvězdami.
Rádi bychom také pozvali všechny občany na výstavu obrázků ze soutěže Maluj s námi,
které budou k vidění během provozní doby místní knihovny, tj. každý čtvrtek od 16 do 18
hodin.
Denisa Muroňová

VELIKONOCE
Dovolujeme si vás pozvat na VELIKONOČNÍ JARMARK
v sobotu 28. března od 14:30 hod. do kulturního domu.
Program:

K vidění budou mláďátka zvířátek
Prodej velikonočních ozdob a květin
V 15:30h vystoupí místní děti s písničkami a básničkami
V 16:30h vyhodnocení soutěže o nejhezčího a nejchutnějšího beránka

SOUTĚŽ! Vyhlašujeme soutěž o nejhezčího a nejchutnějšího velikonočního
beránka. Přineste svého beránka v sobotu 28. 3. ve 14h do kulturního domu a
návštěvníci budou hodnotit jeho vzhled a chuť!
HISTORICKÝ PŮVOD VELIKONOC: Velikonoce jsou nejvýznamnější svátky křesťanské
církve. Jsou spojené s památkou umučení a vzkříšení Krista, je to vzpomínka na jeho
zmrtvýchvstání. Velikonoce se slaví vždy po jarní rovnodennosti, první neděli po jarním
úplňku. Tímto způsobem stanovená neděle může být mezi 22. březnem a 25. dubnem.
PAŠIJOVÝ TÝDEN: je to poslední týden před Velikonocemi.
Modré pondělí, Žluté úterý – tyto dny se ve všech chalupách gruntovalo
Škaredá středa – tento den se nesměl nikdo na nikoho mračit, aby se nemračil po celý rok
Zelený čtvrtek – název dostal podle zelené barvy Olivové hory, kde začalo Kristovo
utrpení. V tento den bývá zvykem připravovat jídlo ze zelené zeleniny nebo bylin (špenát,
šťovík, mladá kopřiva apod.), aby byl člověk po celý rok zdráv. Zvyk měl poměrně reálný
základ. Na jaře je totiž nutné dostat do těla vitamíny a ty jsou obsaženy právě v zelených
jídlech. V křesťanských kostelech v tento den po ranním Gloria zmlknou zvony („zavážou se
provazy“) a říká se, že odletěly do Říma. Až do bílé soboty je zvonění nahrazováno hlukem
klapaček, hrkaček, řehtaček, štěrkotek, s nimiž děti chodí po vsi ráno, v poledne a večer a
naposledy na Velký pátek v 15 hodin.
Velký pátek – je to den ukřižování Krista, den hlubokého smutku, kdy se nekonaly mše a
při bohoslužbě v katolických kostelech se pouze zpívalo a četly texty.

Bílá sobota – v mnohých krajích bývalo zvykem v tento den světit oheň před kostelem. Od
tohoto ohně se zapálila velká Velikonoční svíce (Paškál) a pomocí ní se oheň přenesl do
kostela.
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) – je to den zmrtvýchvstání Krista. Vrcholí
velikonoční svátky, končí čtyřicetidenní půst.
Velikonoční pondělí – chlapci obcházejí domy s pomlázkou spletenou z vrbového proutí a
zdobenou stuhami. Pomlázka je symbol předávání síly, zdraví a svěžesti /omlazení/. Šlehány
jsou dívky a ženy, aby byly zdravé, veselé a pilné. Odměnou za pomlázku jsou malovaná
vajíčka.
POMLÁZKOVÉ PRÁVO: pro chlapce začíná o půlnoci z neděle na pondělí a v pondělí
odpoledne je to už „ženské pomlázkové právo“, kdy ženy a dívky mohou oplácet šleháním
zelenými pruty či upletenou pomlázkou anebo poléváním vodou.

DEN ZEMĚ
Obec Uhlířov ve spolupráci s ČČK, SDH Uhlířov a Mysliveckým sborem pořádá „Úklid
lesa“. Uklízet půjdeme v neděli 29. března. Sraz v 9 hod. u minimarketu. Ukončení akce
bude na myslivecké chatě u zadního rybníka, kde na účastníky čeká klobáska a pivo.
Nezapomeňte si sebou vzít rukavice. Zveme všechny občany. Všichni máme zájem na tom,
aby se nám na tu místní krajinku koukalo lépe.

OSVOBOZENÍ OBCE
V pátek 24. 4. v 17 hod. proběhne beseda v kulturním domě na téma: „ 70 LET OD
UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY A OSVOBOZENÍ OBCE“
Program:
 Vzpomínky událostí z těchto pohnutých dnů bude vyprávět pan Jan Vavrečka a paní
Aurélie Böhnischová
 K nahlédnutí budou staré kroniky
 Fotky a pohlednice
 Promítání a prezentace
„ Snad nejkrutější dobu v historii obce zažili uhlířovští občané na sklonku 2. světové války,
kdy probíhaly v okolí Uhlířova velmi kruté boje. Asi od poloviny ledna 1945 bylo ve vesnici
slyšet od Ratiboře dunění děl. V dubnu se kolem Uhlířova kopaly zákopy. V noci z 21. na 22.
dubna 1945 stavěli všichni muži z Uhlířova „flaky“ nad Megruntem. 22. 4. ustupovalo naší
vesnicí spousta německého vojska a dopadali sem první ruské granáty. V noci z 23. na 24.
dubna vpadli do vesnice sovětští vojáci. Přišli od Megrunta a od Vody. Potyčka o vesnici
trvala asi hodinu. Přijel ruský tank a před Arnoštem Vránou začal střílet .. „

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Jako každý rok, tak i letos jsme pro místní děti připravili PÁLENÍ ČARODĚJNIC a
následně STAVĚNÍ MÁJE. Slet čarodějnic se uskuteční 30. dubna od 16:30 hod. na
místním hřišti. Pro děti jsou připraveny soutěže, rej čarodějnic, opékání buřtů. Velká hranice
bude zapálena v 18:30 hod.

DEN MATEK
Zveme všechny maminky, babičky a prababičky na DEN MATEK do kulturního domu dne
5. května od 16:30 hod. Vystoupí děti z mateřské školky v hudebním doprovodu paní
učitelky.

DEN DĚTÍ A KÁCENÍ MÁJE
Den dětí jsme letos naplánovali na neděli 31. května dopoledne. Pro děti máme
nachystané soutěže a úkoly, které budou plnit při dobrodružné cestě. Ta povede k zadnímu
rybníku, kde na myslivecké chatě bude přichystané občerstvení pro děti a jejich doprovod.
Stejně jako loni, tak i letos místní hasiči pro vás chystají divadelní představení, které se
uskuteční u příležitosti kácení máje v neděli 31. května. Po představení bude následovat
dražba májky a SMAŽENÍ VAJEC.

ZÁJEZD
ČČK Uhlířov si vás dovoluje pozvat na jarní Zahrádkářskou výstavu do Věžek.
K prohlédnutí nebo k prodeji je zde široký výběr květin, ovoce a zeleniny. Dále okrasné
rostliny, ovocné keře a stromy. Jaké by to bylo sazení bez potřebných pomůcek pro zahradu a
dům.
Zájezd by se měl uskutečnit v den státního svátku v pátek 1. května. Bližší informace vám
poskytneme v měsíci dubnu.

OSTATNÍ
 Oznamujeme občanům, že úterní ping-pong se bude hrát pouze do konce dubna.
Poslední den, kdy si budete moci zahrát, bude úterý 28. dubna.
 Zumba! Každé pondělí od 18:30 hod. v kulturním domě. Cena: 10,-kč. Tancujeme
hodinu v kuse, poslední minuty věnujeme příjemnému protahování.
 Fotosoutěž stále pokračuje! Své fotografie na téma „Naše obec – čtvero ročních
období“ můžete posílat na e-mail: fotosoutezuhlirov@seznam.cz. Fotky si můžete

prohlédnout na fcb ve složce Kulturní život v Uhlířově nebo nově také na webových
stránkách obce. Uzávěrka soutěže je 1. 11. 2015. Nejkrásnější fotografie pak budou
vybrány do kalendáře, který bude možný k zakoupení na Vánočním jarmarku.
 Uhlířovský karmaš letos připadá na víkend 13. - 14. června. Na programu bude letní
kino, nohejbalový turnaj, karmašová zábava, kolotoče, bohaté občerstvení a hudba jak
k tanci, tak k poslechu.
 Stále více třídíme odpad! Od příštího týdne přibude u hospody další kontejner
(popelnice), tentokrát na sběr drobného kovového odpadu (na plechovky, konzervy,
nádobky od sprejů, laků na vlasy, apod.). Popelnice na sběr plastů na hřbitově se velice
osvědčila. Děkujeme, že třídíte.
 Zápis do mateřské školky proběhne v pondělí 4. května.
Vypracovala: Bc. Barbora Ulmanová

Srdečně Vás zveme na

VELIKONOČNÍ JARMARK
dne 28. března od 14:30h v kulturním domě

Program:
K vidění budou mláďátka zvířátek

Pletení pomlázek
Prodej velikonočních ozdob a květin
V 15:30h vystoupí místní děti
V 16:30 vyhodnocení soutěže o nejhezčího a
nejchutnějšího beránka

SOUTĚŽ!
Vyhlašujeme soutěž o nejhezčího a nejchutnějšího velikonočního beránka.
Přineste svého velikonočního beránka 28. 3. ve 14h do kulturního domu a
návštěvníci budou hodnotit jeho vzhled a chuť.

Výherkyně nebudou litovat. Navíc všechny účastnice budou odměněny.
Zapojit se může úplně každý!

