
Mezi třiceti vystoupeními při Dni Zajímavým zpestřením byla i ukázka 
koní v sobotu 16. června, zřejmě senoseče a žní s písněmi v podání 
diváky nejvíce zaujal tzv. Quadrom. sboru z Polešovic na Uhersko-
Jsou při něm čtyři koně zapřaženi za hradišťsku. Při sklizňových pracích 
sebou v kočáře. Upoutal též zvlášť ale excelovali koně, zapřaženi
vymezený program pod názvem v historických strojích. Součástí byl
Pocta kladrubskému koni. Bylo při i křest kobylky lipicána. Zhostil se ho 
něm předvedeno devět ušlechtilých starosta Uhřic Zdeněk Knesl; hříbě 
zvířat. Nejstarší české plemeno, nese jméno Moravia. Zajímavým 
vyšlechtěné už před 450 lety, odpolednen, za účasti bezmála 
sklidilo zasloužený obdiv diváků. tisícovky návštěvníků, zasvěceně 
Ostatně mohutnost a přitom ladnost provázela dvojice odborníků, dr. M. 
kladrubáků, vysoká vznosná akce Sedlická a ing. F. Petřík, ředitel 
končetin, patří mezi přednosti středního učiliště, zaměřeného na 
tohoto plemene. chov koní.                                     (bí)

Na okrskové soutěži v Dambořicích značný náskok. Také dorostenci
hasiči z Uhřic, zvítězili skoro ve z Uhřic zvedli nad hlavu vítězný 
všech kategoriích. Utkali se pohár. Vítězství a to o pouhé dvě 
s členy Sboru dobrovolných hasičů sekundy uniklo pouze mladším 
(SDH) z Dambořic, Násedlovic žákům.
a Žarošic. Vyhráli přitom téměř 
všechno, co bylo možné! SDH byl v Uhřicích založen 5. února 

1899. Čítal v tom čase 31 členů a 12 
Muži a dorost soutěžili v požárním přispívajících. Už 19. února toho 
útoku a štafetě na 4 x 100 metrů. roku byla zakoupena stříkačka a vý-
Mladí museli zdolat štafetu 4 x 60 stroj. Hasiči byli v obci populární, 
metrů a požární útok. V kategorii neboť zachraňovali životy a majetky 
muži, vyhrály Uhřice A nad uhřickým občanů. To se nezměnilo ani po více 
družstvem B; na dalších místech se než 108 letech.
umístily ostatní sbory z druhého 
okrsku. Pohár získali též uhřičtí LUKÁŠ TESAŘÍK
starší žáci; před ostatními získali 
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Zdeněk Knesl: Koupaliště chceme postavit do roka a do dne

U hlavního tahu přes Uhřice, zbývá aktuálních záležitostech jsme Byly splněny všechny požadavky, m Je to dílo pro obec nesmírně 
dokončit úsek vozovky k Silničné. hovořili se starostou Zdeňkem včetně harmonogramu. Ve stanove- důležité. Můžeš uvést některé jeho 
Až potom začne rekonstrukce K n e s l e m . ném termínu byla dokončena parametry?
mostu ve středu obce. Pro dopravu vozovka v délce přes půl kilometru. 
to znamená omezení. Kromě této m Jak bys charakterizoval dokon- Jedná se o pracovně třetí etapu Je nutno dodat, že je to nejvíce 
hlavní akce, se ještě letos počítá čené dílo? vozovky přes vesnici. Je široká šestzatížená komunikace v obci. Hlavní 
se zahájením dalších. O těchto tah přes ni.

Na hlavním tahu zbývá dokončit část vozovky k Silničné

HASIČI Z UHŘIC měli po okrskové soutěži důvod k oslavě. Vždyť např. 
muži z družstva A zvítězili nad uhřickým béčkem; až za nimi byly další 
zúčastněné sbory. Na dobrém výsledku měla zásluhu pravidelná 
příprava a výcvik hlavně žáků.                                            Foto: ARCHIV

DEN KONÍ byl svátkem milovníků a chovatelů těchto ušlechtilých 
zvířat. Mohli obdivovat osm plemen, při vystoupeních se jim 
představilo více než 60 koní. Vedoucí uhřické stáje Josef Iš např. při 
tzv. quadromu řídil čtyřspřeží za sebou jdoucích koní; měřilo 15 metrů, 
což byl republikový unikát. Na snímku ho zachytil Lukáš Tesařík.

Vyhráli téměř vše, co bylo možné!

Při Dni koní bylo v programu třicet vystoupení

pokračování na str. 2
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Na sobotu 14. července tr. se Proběhla jednání s rodiči i některými V tabulce skončili žáci na devátém, druhé straně, a to je též fakt, nový 
připravuje výroční valná hromada bývalými a vytypovanými hráči. tedy předposledním místě. V sezóně trenér Stanislav Urbánek se snažil
Sportovního klubu (SK). Na ní bude Přesto, a to je podmínka, pokud 2006-2007 získali 15 bodů a za-s hráči pracovat. Nicméně, už 
hodnoceno též zapojení mužstev a chceme zvládnout soutěž, potřebu- znamenali skóre 53:99. Dobrou vzpomínaná zranění, ale též nedis-
jejich umístění v soutěžích. Jaká je jeme nejméně 14 hráčů. A to zatím vizitkou je 17 vstřelených gólů Petra ciplinovanost hráčů při trénincích, 
v tomto směru situace, sdělil nemáme! Jinými slovy: Nejsem Hovězáka. Rád bych doplnil: cílemvedly k nedobrému umístění v tabul-

v této kategorii není umístění, nýbrž Zpravodaji Uhřic (ZU) prezident SK 
kvalitní trénink, což znamená Zdeněk M a l e ň á k.
odpovědnost vůči sobě, spoluhrá-
čům i trenérům. Jsem přesvědčen, m Jak hodnotíš výsledky a umístě-
že se to daří. Trenéři J. Kramář a R. ní prvního mužstva?
Pavlica mají k dispozici 20 chlapců. 
Mnozí z nich se s fotbalovou Rozhovor se odbývá před dohrávkou 
atmosférou a způsobem tréninku dvou závěrečných kol soutěže, takže 
teprve seznamují. Na hřišti v Lednici leccos se může změnit. Přesto,
se např. v neděli 24. června za i kdyby nastal zásadní zvrat, některé 
účasti Dambořic, Terezína a Klo-záležitosti jsou zřejmé: Mužstvo 
bouk uskutečnil pohárový turnaj dospělých má a nadále bude mít
žáků.v příštích letech, nedostatek hráčů. 

Je to dáno nízkým počtem chlapců
m Pro Uhřice i SK je chloubou v rozhodujících ročnících. Na situaci 
hřiště v Lednici. Přesto, mnohá se podepsalo též odhlášení dorostu 
zařízení stárnou. Počítáte s jejich ze soutěže. Musíme proto doplňovat 

hráče z jiných oddílů. Pro letošek to obnovou? V této souvislosti: SK 
shodou okolností, vyšlo. Přišli pořádá též společenské akce. 
zkušení hráči z vyšších soutěží: Jiří Které to letos budou?
Raušer a Petr Uřičář. Posilou je též 
Kamil Melichárek a domácí hráč Na 25. června tr. připravujeme, 
Miroslav Trčka. vzhledem k špatnému stavu hrací 

plochy, podsetí hřiště. Chystáme se 
m Přesto, mužstvo se dostalo na též vymalovat a natřít okna šaten. v současnosti schopen odpovědně ce. Chceme s prvním mužstvem

Kromě toho, zatím bez data, konec tabulky... odhadnout, zda se podaří postavit v další sezóně dosáhnout lepších 
zvažujeme uspořádat letní country dorost nebo ne...výsledků. Konkrétní mohu být, až 
zábavu; SK letos pořádá martinské Do závěru chybějí dvě kola, zatím bude jasno, kdo je posílí.
hody i Kateřinskou zábavu.jsme na 11. místě. Objektivně je ale m Uhřice se léta snaží vychovávat 

nutno přiznat: mužstvo provázela příští fotbalisty už v družstvu žáků. m Zmínil jsi se o absenci dorostu. 
smůla, kdy hráči utrpěli četná Otázky položila redakce ZUJak si vedou?Jaká je v tomto směru situace?
zranění, což mělo vliv na výkony. Na 

Zranění hráčů ovlivnily celkové umístnění

MUŽSTVU KOPANÉ zkomplikovalo situaci v soutěži několik zranění. 
Hráčům chyběl též trénink, a to navzdory tomu, že byla snaha trenéra 
je dobře připravit na zápasy. Projevila se v tomto směru 
nedisciplinovanost členů mužstva, která našla odraz ve výsledcích.
                                                                               Foto: LUKÁŠ TESAŘÍK

Fotbal v Uhřicích má velmi bohatou tradici
Kopanou v Uhřicích provozoval pro společenský a kulturní život; kdy byla nouze o potraviny, pouze Karel Machaň, František Pěnčík, 
Sportovní klub (SK). Tak zněl název zábavy, ani shromáždění se ne- našlo jakési přilepšení u sedláků. Karel Výstup, Josef Valihrach, 
zhruba do roku 1949. Poté byl směla konat. Přitahovalo proto Ladislav Dědič a Karel Macháček. 
přejmenován na Tělovýchovnou hřiště v Lednici. Zpravidla v pod- Hráči byli narozeni kolem roku Po vstupu do soutěže bylo ale nutné 

uskutečnit úpravu hrací plochy, jednotu (TJ) Sokol. Ta v obci večer se na ploše konaly zápasy. 1940; např. František Pěnčík 1936, 
neboť nevyhovovala požadavkům.působila do valné hromady v srpnu Zápolení mělo výhodu; vzešli z něho Karel Macháček 1941 (zemřel 

skuteční fotbalisté. Mnozí z nich 1994), Josef Valihrach 1939, V Lednici se opět pracovalo; hřiště 1993. Na ní se sportovci vrátili
takříkajíc zaskakovali v mužstvu, po Ladislav Dědič 1940.se zvětšilo.k původnímu názvu SK.
roce 1945 se stali jeho oporou.

mFotbal v Uhřicích má tak více než Především v 70. letech 20. století 
70letou tradici. Během let jede- Od roku 1941 oddíl vstoupil do zaznamenal fotbal v obci úspěchy; 
náctka zaznamenala vzestupy Západomoravské fotbalové župy po vítězství ve IV. třídě v roce 1971, Kopaná na vzestupui pády. Kopaná se ale hrála v obci v Brně; hrálo se především s druž- první mužstvo postoupilo do III. třídy. 
nepřetržitě od roku 1936. stvy z Kloboucka, Ždánicka a okolí V ní byly podávány přesvědčivé 

Uhřické mužstvo kopané dosáhlo Čejče. Jelikož někteří starší hráči výkony, takže během dvou let Uhřice 
m vynikajících výsledků v první postupně zanechávali aktivní stanuly v čele tabulky, a to v roce 

polovině 70. let 20. století. Situace sportovní činnosti, byly získávány 1974. V sezóně 1973-1974 fotba-
se zlepšila už v roce 1960, kdy byl posily jinde. Patřil mezi ně např. Petr listé získali 36 bodů s vynikajícím Fotbal v době
ustaven fotbalový svaz v Hodoníně. Šebesta z Karlína, Emil Kraus skóre 60 daných gólů proti 27 

německé okupace Uhřice hrály ve IV. třídě. Sestava byla a Zdeněk Macura, oba z Brna. Hráli inkasovaným.
následující: Ludvík Valihrach, Fran-s chutí a rádi; neměli žádné materi-
tišek Šaněk, Vojtěch Valihrach, Po okupaci republiky 15. března ální nebo finanční požadavky. Pro Z publikace k 70. výročí kopané
Miroslav Klečka, Václav Pěnčík, 1939 se zásadně zhoršily podmínky hráče z Brna se v čase protektorátu, v Uhřicích
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Proto bylo nutné upravit některé místa odpočinku byla zavedena 
metrů, má tři odstavná parkoviště. odjezdy a příjezdy autobusů; část voda, přístupy k hrobům zpevněny
Stavbaři, po dohodě s obyvateli, se spojů bude vedena pouze přes a vysazena další zeleň.
snažili umožnit, aby si lidé vybudo- Silničnou. Z Uhřic, především z a do 

m Jaký je stav s přípravou lokalit vali vlastní stání; byly tak např. Brna, musejí lidé vyjít nahoru po 
pro bytovou výstavbu?budovány a přizpůsobeny vjezdu svých. Autobusy, které budou do 

obrubníky. Silnici lemuje chodník ze obce zajíždět, se otočí a pojedou po 
V trati Veselé předpokládáme zámkové dlažby; je široký 1,5 metru. stejné trase k už vzpomínanému 
výstavbu šesti domů. Zatím probíhá Kromě toho bylo vybudováno nové mostu k Janovu dvoru. Jinak to 
geometrické zaměření, poté se veřejné osvětlení; bylo dokončeno prostě nejde udělat! V tomto směru 
počítá s prodejem příštím vlastní-i podél vozovky na Silničnou. Komu- hodláme obyvatele informovat, a to 
kům. Pro šest domů, a stejný počet nikace má odvodnění. na zastávkách i v tomto Zpravodaji. 
by měl stát i na Žabáku, obec hodlá 

m Dokončit tzv. rekonstrukci, kdy m Doprava v Uhřicích bude ome- vybudovat inženýrské sítě tak, aby 
se budovalo nové zpevněné pod- zena i kvůli rekonstrukci už se na ně měli možnost vlastníci 
loží, na něž se pokládal asfaltový vzpomínaného mostu... nových domů napojit. Pokud jde
koberec, kolem něhož byly posta- o termíny, letos proběhne příprava,
veny chodníky ze zámkové dlažby, Jistě. Hodláme ji po tuto dobu vést v příštím roce pak zahájení, tedy 
zřejmě není levnou záležitostí. po tzv. Druhé straně. Takže oproti realizace.
Kolik to stálo? současnosti, kdy nebyla průjezdná 

m V loňském roce byl hlavní hlavní vozovka, se nic nezmění. 
Průtah přes obec, včetně chodníků, společenskou událostí sjezd rodá-Autobusy pojedou normálně.
vyjde na více než 13 miliónů korun. ků k výročím obce a sportovců, 
Kromě toho je třeba počítat s ve- letos je akcí více. Na které bys m Kromě hlavního tahu, a ten byl

kladl důraz?řejným osvětlením. To stálo přes v neutěšeném stavu, se počítá s vý-
milión čtyři sta tisíc korun. Aby to bylo stavbou koupaliště. Kdy se zahájí?

To si netroufám kvalifikovat. V pod-všechno, na most naproti domu 
statě kulturní i společenské aktivity Václava Tesaříka, je nutno uvolnit Letos v srpnu. V tomto období probí-
podporujeme, a to nejen morálně, přes tři milióny korun. Mimochodem, há výběrové řízení na dodavatele, 
nýbrž i materiálně. Např. nedávno to bude široký šest metrů, po jeho takže zatím není jasné, kdo je bude 
byl Den dětí, na němž se finančně jedné straně povede chodník. Měl stavět. Jedno ale už jisté je: Kou-
významně podílel Simost Brno. Je za by být hotov do zimy, počítáme do paliště, a tak je to stanoveno, by 
námi též zdařilý a populární svátek martinských hodů. mělo být hotovo za dvanáct měsíců. 
koní; těší se oblibě chovatelů z širo-Obrazně řečeno: Do roka a do dne. 

m Od 1. července pracovníci firmy kého okolí. Přivítali jsme iniciativu Tedy, pokud se začne letos 1. srpna, 
Simost nastoupí na tzv. novou žen, uspořádat tzv. babské hody. ve stejném měsíci v příštím roce, by 
silnici. Jak dlouhý úsek udělají? Někteří občané jedou na setkání měl být zahájen zkušební provoz.

Uhřic na Vyškovsku. V plném proudu 
Nová vozovka, a to naznačuje hotový m Zastupitelstvo se zabývalo též jsou přípravy na Slovácký rok v Ky-
chodník, povede od křižovatky rozšířením a úpravou hřbitova. Jak jově. Počítá se, že na něj pojedou
u zrcadla za bytovku. Celkem 190 vypadá situace? v sobotu 11. srpna z Uhřic dva 
metrů. Už ji lemuje nové veřejné koňské povozy, a to pana Iše a pana 
osvětlení. Kvůli pracím, a to je Hřbitov se zvětší, počítáme s dokon- Pěnčíka. Kromě toho se předpoklá-
složitost, je nutné od 1. července čením obvodových zdí, rozšířením dá účast krojovaných v průvodu. 
komunikaci od zrcadla na Silničnou přístupu. Kromě toho projekt před- Měli by nést obecní prapor.
uzavřít; Uhřice tak měsíc budou pokládá urnový háj, nové osvětlení, 
dopravně přístupné pouze po cestě chodníky i hlavní cestu. Chceme, Otázky kladl: OLDŘICH BÍLOVSKÝ
od mostu na silnici k Janovu dvoru. aby též do horní části posledního 

Vzhledem k výstavbě posledního zastávce Silničná bude v 17.39 ze Silničné do Kyjova, nepojede bude na Silničné v 9.51 hod. 
úseku hlavního tahu přes Uhřice, hodin (v 16.59 hod.) přes Uhřice w autobus vyjíždějící v 11.15 z Kyjova 
cesty směrem k bytovkám, podél w autobus vyjíždějící v 17.26 hodin ze na Silničnou, nepojede v 11.56 hod. 
tzv. nové silnice, byly od 1. do m Brno - Ždánice, Silničné do Kyjova, nepojede přes Uhřice. Končit bude na Silničné 
konce července upraveny odjezdy autobus vyjíždějící v neděli ve 12.48 (v 17.29 hod.) přes Uhřice v 11.57 hod. 
některých spojů ČSAD. hod. ze Silničné do Ždánic, nepojede w autobus vyjíždějící v 15.45 hodin

přes Uhřice, kde byl ve 12.51 hodin m Kyjov - Brno, z Kyjova na Silničnou, nepojede
v 16.26 hod. přes Uhřice. Zastávka m Dambořice - Ždánice a zpět, w autobus vyjíždějící ve 4.20 hodin

spoje zůstávají beze změn m Ždánice - Násedlovice - Čejč - z Kyjova do Brna, nepojede (ve 4.57 bude v 16.29 hodin na Silničné. 
Hodonín a zpět, hod.) přes Uhřice. Zastávka bude na w autobus vyjíždějící v 16.30 z Ky-

Silničné v 5.00 hodin jova na Silničnou, nepojede v 17.11 m Kyjov - Žarošice - Dambořice, zůstává beze změn
w autobus, vyjíždějící v 5.15 hodin hodin přes Uhřice. Končit bude na autobus z Kyjova vyjíždějící v 6.23 

hod. bude končit na Silničné v 7.08 m Brno - Kyjov, z Násedlovic do Brna, nepojede Silničné v 17.14 hod. 
spoj navíc - bude vyjíždět ve všední v 5.24 hod. přes Uhřice. Zastávka w autobus vyjíždějící v neděli v 18.20 hodin (dříve končil v Uhřicích) w 

den v 6.15 hodin z Uhřic do Kyjova bude na Silničné v 5.27 hodin hodin z Kyjova do Brna, nepojede
w autobus, vyjíždějící v 5.50 hodin v 19.01 hod. přes Uhřice. Zastávka m Dambořice - Žarošice - Kyjov, w autobus vyjíždějící v 10.49 hod. ze 
z Kyjova do Brna, nepojede v 6.30 na Silničné bude v 19.04 hodin.beze změn Silničné do Kyjova, nepojede přes 

Uhřice, kde měl být v 10.52 hod. hodin přes Uhřice. Zastávka je
v 6.33 hodin na Silničné (r)m Ždánice - Brno, w autobus vyjíždějící v 15.45 hod. ze 

Silničné do Kyjova, nepojede přes w autobus, vyjíždějící v 9.15 hod.autobus vyjíždějící v sobotu v 17.20 
z Kyjova na Silničnou, nepojedehodin za Ždánic do Brna, nepojede Uhřice, kde měl být 15.48 hod. 
v 9.53 hod. přes Uhřice. Končit  v 17.43 hodin přes Uhřice - na w autobus vyjíždějící v 16.29 hodin 

Od 1. do konce července budou upraveny jízdní řády

pokračování ze str. 1

Tradiční Den dětí byl plný her a od-
měn vítězům. Provázel ho smích, 
hudba, rámoval dětský úsměv a roz-
zářené oči. Uskutečnil se v sobotu
9. června na hřišti v Lednici. Děti 
střílely z luku, skákaly v pytlích. 
Zájemci absolvovali tzv. pašeráckou 
stezku, hráli neposedná čísla, ku-
želky a jiné hry. Pro nejmladší bylo 
připraveno malování křídou po zemi. 
Všichni získali odměnu v podobě 
různých sladkostí. Kromě toho 
každý z účastníků hned po příchodu 
do sportovního areálu, dostal dárek. 
Nechyběla ani oblíbená dětská 
diskotéka a odpoledne skončilo 
opékáním buřtů u táboráku. Pěkné 
odpoledne pro nejmladší Uhřičáky 
připravila obec za finančního přispě-
ní firmy Simost Brno; na akci se 
významně podílel SDH, SK a ZŠ 
Uhřice. 

(tes)

PŘI DNI DĚTÍ, malí i větší, 
soutěžili v sedmi disciplínách. 
Pro nejmenší nechybělo ani 
malování po zemi křídami.

Foto: LUKÁŠ TESAŘÍK

Odpoledne plné her

Rok se sedmičkou na konci, přinesl PÍSKOVCOVOU DESKU, připomí- patrový objekt uprostřed vesnice. nici různé kulturní a společenské 
pro Uhřice mnohé události. Vět- nající opravu tvrze, nechal v roce akce.

mmmšinou dobré. V historii osady 1547, tedy před 460 lety zhotovit 
mmmznamenal změny; nové stavby vladyka Znáta z Vickova (Uhřice rod 

VE VLČNOVĚ, nedaleko Uherského i významné počiny. držel 1545-1566). Relief byl zřejmě 
Brodu, se v roce 1857 narodil dr. VE ČTVRTEK 19. října 1967 byla původně v průčelí zemanského 
František Přikryl (+1939). V Uhřicích otevřena prodejna potravin naproti mmm domu, poté na stavení obývané 
učil v letech 1879-1880. Platil za škole. Její stavba, uskutečněná šafářem; na sklonku 19. století byl 

PODLE JAKUBA VRBASE (1858- znalce Velké Moravy, byl autorem svépomocí, trvala téměř dva roky.zazděn do tzv. bačalárny v Janově 
1952), a takto to zveřejnil v pu- prvních dějin Uhřic. Z jeho koncepce dvoře. V jeho průčelí je stále.

mmmblikaci Ždánsko (1930), byla první historie obce vycházel i kronikář 
písemná zmínka o Uhřicích zazna- Martin Jandl (1826-1897), Jakub mmm

NA ZAČÁTKU prosince 1987 byla menána už v roce 1267, tedy před Vrbas a další.
kolaudována hasičská zbrojnice. 740 lety. Osada měla patřit pod PŮVODNÍ ŠKOLA na místě hostince 
Náklady převýšily 600 000 korun, mmmklášter ve Vilímovicích; jeho opat byl U Miholů byla postavena za purk-
vzniklo dílo dosahující jednoho údajně patronem kostela. Informaci mistra Ingnáce Klečky v roce 1827. 

OD ÚNORA 1907 v obci působil miliónu korun; občané při její prý Vrbas získal v Moravském Zhotovil ji za 120 zlatých Matěj 
odbor Národní jednoty (NJ). Nej- výstavbě odpracovali 13 000 zemském archivu v Brně. Doku- Střeštík; obec dodala materiál. 
většího rozmachu NJ dosáhla na brigádnických hodin. Hodnoty jsou ment, z něhož možná čerpal, se ale Budova měla původně doškovou 
sklonku 20. a začátku 30. let 20. uváděny v cenách, platných na nepodařilo objevit. střechu (slaměné víchy), její půdorys 
století, kdy v jejím čele údajně stál sklonku 80. let 20. století.i po přestavbě v 50. letech 20. 
Jan Bílovský (1882-1961). V létě se mmm století prý zůstal zachován. Za 60 
pravidelně konaly na výletišti v Led-  (red)roků začali žáci navštěvovat nový 
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Co obci přinesl rok se sedmičkou na konci?

V katastru Uhřic se nacházejí bel (1883-?), když prohlásil, že se Koncem roku 1982 byla převedena i vrty. Poslední byl nedávno otevřen
významná ložiska velmi kvalitní poblíž nádraží Uhřice u Kyjova do pravidelné těžby; vydolované v areálu podzemního zásobníku 
ropy; jsou v něm umístěna též nachází tzv. sirný květ a metan. podloží bylo upraveno a využito pro plynu.
důležitá zařízení pro skladování Důkladný průzkum se ale uskutečnil skladování plynu.
nafty a plynu. Patří mezi ně např. až na sklonku 60. let 20. století. Po Do SNS proudí médium též z ka-
podzemní zásobník i skladovací jeho vyhodnocení byly v letech 1977 Na začátku roku 2001 byl v Paní tastru Dambořic a Žarošic; denně se 
nádrže; pojmou 5000 kubíků až 1980 otevřeny tři vyhledávací hoře otevřen podzemní zásobník tak potrubími přisune 1230 kubíků 

vrty; v hloubce kolem 2500 bylo plynu; údajně největší v ČR. Asi půl ropy. Z prodané nafty 3,75 procenta média.
objeveno významné ložisko nafty kilometru od něj vzniklo v roce 2003 plyne do obecní pokladny. Její těžba 
a zemního plynu. Sonda už během tzv. sběrné naftové středisko (SNS) na základě prognóz na Uhřicku Na přítomnost zemního plynu

a nafty v okolí obce upozornil už potrvá do roku 2020. pokusné těžby produkovala 20 tun Uhřice-jih. Kolem byla vybudována                 (red)
ropy a 200 000 kubíků plynu za den. nezbytná zařízení; v areálu pracujív roce 1929 geolog Eduard Schna-

V katastru Uhřic se nacházejí významná ložiska

HLAVNÍ TAH PŘES Uhřice se dokončuje. Počítá se, že práce v tomto 
úseku skončí do konce června. Vozovka bude mít odvodňovací žlaby. 
Poté stavbaři nastoupí na tzv. novou silnici. Po dobu, kdy budou úsek 
rekonstruovat, povede objížďka po tzv. Druhé straně.

NEJVÍCE VYUŽÍVANÁ SILNICE, bude širší a také její podklad byl 
zpevněn. Kromě toho má též vybudována odstavná parkoviště. Letos 
chce obec dokončit též most naproti domu Václava Tesaříka, neboť 
původní je v havarijním stavu.                               Foto: LUKÁŠ TESAŘÍK

Rozpouštění sádla se mohlo stát minut na místě, přesto moc práce lavice a poté proběhlo přírodní rozpouštění sádla na plynových 
osudným. Vznítila se záclona a oheň neměla. Oheň v kuchyni byl uhašen odvětrání zakouřených prostor. Na kamnech. Poté, co se vznítila 
se dále šířil. Pouze zásluhou občany z blízkého okolí. Nezapo- místo přijela též zásahová jednotka záclona, se požár rozšířil na 
duchapřítomnosti sousedů a pra- mněli vypnout přívod elektrického ze Žarošic a z Archlebova. Oheň se kuchyňskou linku a jídelní sedačku. 
covníků stavební firmy Simost, proudu i plynu; pomocí zahradní z kuchyně nerozšířil, přesto byla Pohotovým občanům, pracovníkům 
nebylo neštěstí větší. hadice hasili plameny. Po příjezdu předběžná škola odhadnuta na firmy Simost a hasičům poškozená 

zásahové jednotky mohl být zhruba 100 000 korun. rodina Pěnčíkových poděkovala též 
Zásahová jednotka Sboru dobrovol- uskutečněn průzkum požářiště; byla prostřednictvím místního rozhlasu.
ných hasičů (SDH) byla do pěti odstraněna téměř spálená jídelní Oheň začátkem května vzplanul při                                                     (red)

Rozpouštění sádla se mohlo pro dům stát osudným



V době, kdy od roku 1952 do jara Bývalý obecní šenk se sálem už za a zaměstnance statku; od roku takříkajíc utopily v bahně.
1957 stál v čele Uhřic Ludvík Filla tzv. první republiky využívaly levi-1909, kdy byla na trati ze Ždánic do 
(1903-1974), byl postaven v po- cově orientované organizace, např. Čejče zahájena přeprava osob, do ní Mnoho zařízení chybělo. Mezi nimi 
myslném středu vesnice obecní sociální demokraté. Národní jed-chodili železničáři a cestující. Nešlo i budova obce; administrativní
úřad. Byla to přízemní budova; nota (NJ) v něm pořádala divadelní přitom o zanedbatelný počet; podle a záležitosti obyvatel se proto 
první patro se přistavilo až v první představení a různé besídky. Filla statistiky např. během roku 1927 vyřizovaly v pronajatých prosto-
polovině 60. let 20. století. navíc dokázal připravit např. pro odjelo z nádraží v katastru Uhřic rách. Filla začal prosazovat stavbu 

milovníky karbanu dobré podmín-(stanice se nazývala Násedlovice) v tom čase budovy národního 
Do té doby se úřadovalo různě; ky: Pořídil speciální stoly, kde údajně na 117 000 osob. výboru. Nakonec se mu to povedlo; 
většinou v soukromých obydlích. mariášníci a hráči taroků mohli v dubnu 1953 byl přízemní objekt 
Např. v domě starosty Františka shromažďovat drobné mince. Také dokončen. Kromě toho se své-
Otta (1887-1971) nebo u Šaňků oni byli stálými kunčofty. V hospo- pomocí reguloval potok. Ještě, 
u Dolní uličky. Obec měla, pravda, dě navíc panovala přátelská když byl v čele národního výboru 
k dispozici místnost v hasičské atmosféra. Pro většinu stálých (MNV), vznikla poptávka po zdících 
zbrojnici, stojící naproti tzv. nové zákazníků byl Filla pouze Ludva; materiálech. Mnozí občané začali 
silnice. Byla postavena v roce 1924 také on je oslovoval křestním opravovat domy, jejich požadavky 
za více než 30 000 korun. Nachá- jménem. na cihly ale nebyly uspokojeny.
zela se zhruba v místech, kde byl po 

mmmjejí asanaci na konci 80. let 20. Na jaře 1957 bylo proto rozhod-
století, postaven most na tzv. nuto obnovit provoz v cihelně

V čele obceDruhou stranu (u zrcadla). Budova v Uhřicích. V tom čase už byl Filla 
u potoka ale byla vlhká, v místnosti na odchodu z funkce. Prý mu ale 

Na konci 40. let 20. století zemřela působila navíc obecní knihovna. vadilo, že se práce v cihelně 
Fillovi první manželka. Kluci už byli opožďovaly. Trvaly neúměrně dlou-
odrostlí, našli uplatnění mimo obec. Kromě toho stála v Chaloupkách ho. Nakonec byla rekonstrukce
V roce 1952 byl zvolen do čela pastouška. Stavení muselo být, z okresu zastavena. To bylo na 
vesnice. Byl, pravda, neuvolněným vzhledem k tomu, že hrozilo jeho sklonku 50. let 20. století. Navíc 
funkcionářem, administrativnízřícení, v březnu 1964 zbořeno. při jarním tání ujel břeh a zavalil 
a další záležitosti vyřizoval tajemník, Sloužilo jako obydlí pro posledního strojovnu. Materiál a práce za 
v tom čase Karel Kramář (1917-obecního chudého Stanislava Brab- nejméně 100 000 korun tak přišly 
1992). V čele sídla vystřídal Tomáše ce, řečeného Špóc. Navíc se To už ale Filla žil v Uhřicích. Koupil, vniveč. To už Filla byl zase pouze 
Žilku (1890-1968). Fillova volba v něm skladoval sběr, protože mezi na zaplacení si musel vypůjčit, od hostinským; v létě 1957 funkci 
byla jednoznačná: podporovali ho suroviny patřily též kosti, šířil se židovky bývalý obecní hostinec na předal.
myslivci i komunisté. Ostatně kolem zápach. dolním konci vesnice. Ve vesnici se 
hostinský z dolního konce v každém mu narodili též čtyři chlapci: mmm
čase sympatizoval s levicovými mmm Ferdinand, Ludvík, Miroslav a Ja-
aktivitami. Scházel se u něho např. V čele vesnice stál ve složitém roslav. Po roce 1945 odešli do 

Začínal v Janově dvoře přípravný výbor Jednotného země- období. Přesto se za něho uvedl do světa, všichni už zemřeli; poslední 
dělského družstva (JZD), pravidelné provozu obecní úřad; v první Jaroslav zhruba před dvěma lety

Ludvík Filla pocházel z Lovčiček. Od schůze v hospodě konaly různé polovině 60. let 20. století bylo na v Hodoníně.
mládí, už jako chlapec, se toulal dělnické spolky a organizace. přízemní budovu přistavěno patro.
v lese. Někdy, když byl starší, ulovil mmm V roce 2003 byl objekt rekonstru-

mmmzajíce nebo koroptev. Maso přišlo ován. Do vzpomínek pamětníků se 
vhod, protože v početné a chudobné Živnost vynášela ale Filla především zapsal jako 

Stát v 50. letech 20. století v čele rodině, bylo vzácností. hostinský, velký nimrod a milovník 
poměrně malé vesnice, nebylo Živnost vynášela. Ve vesnici byla psů. Ve své době dokázal v obci 
snadné. Prostředky se věnovaly na Po 1. světové válce mu bylo sice ještě další hospoda, kterou udělat co bylo v dané situaci možné 
rozvoj průmyslu a měst; už méně nabídnuto, aby převzal zájezdní vlastnil Richard Mihola (1905- a také užitečné.                 
nebo vůbec byla podporována sídla hostinec v Uhřicích - Janově dvoře. 1953), ale k Fillům chodil stálý 
s nízkým počtem obyvatel. Uhřice Postavil ho žid Schiller v roce 1910. okruh zákazníků. Byli to především   (bí)
byly přitom obcí bez pevných cest, Po vzniku republiky ho získalo lidé bydlící na dolním konci ves-
kanalizace, takže ulice byly plné hospodářské družstvo. Sloužilo pro nice; kromě nich, protože majitel 
bláta; vozovky se tak záhy sedláky, pracující na okolních polích byl náruživý myslivec, nimrodi.
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Za Ludvíka Filly byl zprovozněn obecní úřad

OBEC POŘÍDILA traktor italské provenience. S příslušenstvím (různými 
nádstavci) přišel na zhruba milión korun. Lze ho využít při kosení trávy, 
jako nakladač na stavbě i pro jiné práce.              Foto: LUKÁŠ TESAŘÍK

LUDVÍK FILLA
Foto: ARCHIV

Obecní pozemky a majetek je pokosena tráva, sestřih dostaly
v pořádku zásluhou čtyř mužů, i vrby na tzv. Kopečku. Dále byl 
pracovníků pro veřejně prospěšné upraven odvod vody z okapů
práce. Tráva byla pokosena, stromy u kostela, vydlážděny některé 
ostříhány. Pro ulehčení a zrychlení plochy, např. u zahrady Holešín-
práce byl pořízen traktor italské ských. Pracovníci též upravili obecní 
provenience s příslušenstvím. pozemek u domu chalupáře Šebka. 

Zpevňovali svah u bývalé hájovny
Kromě sečení trávy, práce v Janově a pracovali na hřišti pro minigolf
dvoře při kácení topolů a úpravě a obou kurtech za školou. Samo-
plochy pro materiál, byly natřeny zřejmě se podíleli na přípravě např. 
prolézačky u školy; také pískoviště Dne dětí a dalších konaných akcí.
doznalo změny. Před tím se muži 
činili v Zadních borečkách; byla  (tes)

Obecní pozemky v pořádku
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století byly domy budoványBěhem let se technologie i způsob sloupy, spojené nahoře vazbou. někdy se též užívalo prachu z jemné 
výstavby domů změnily. A také Mezi ně byly dány slabší sloupky a žlutice. Ten se sypal do bednění a z pálených cihel. Byly též izolo-

vány proti vlhkosti. Stavení výrazně zrychlily. Zatímco ještě do celá stěna se propletla proutím. zaléval vodou. Po vyschnutí se stěny 
nebyla podsklepena; tento 80. let 20. století byly inženýrské Když byla tato, takříkajíc dřevěná obílily. Nahoru se daly slaměné 
zpùsob pøetrval zhruba do 60. sítě a infrastruktura výlučně záleži- bouda hotova, stěny se tzv. zaluskaly došky. Tvořily je pevně svázané 
let 20. století. K tomu je na místì tostí stavebníka, v současnosti je připraveným blátem s plevami. víchy. Poslední střechu, pokrytou 
doplnit, že do konce 60. let 20. snaha řešit tyto záležitosti z po- Směsí se muselo mrsknout, až to došky, měla Anna Malíková. Stálo 
století v Uhøicích chybìla kana-lusklo, aby dobře přilehla a držela. vedle domu Františka Pěnčíka hledu obce. Lokalitu takříkajíc 
lizace. V 70. a dalších letech se Prý v takové chalupě, a to si po- (1936). Po její smrti v polovině 50. připravit.
používalo tvárnic a dalších chvaloval i Jandl, bylo teplo a jen let 20. století bylo obydlí zbořeno; na 
materiálù; domy se zaèaly těžko se bourala. místě je stále nezastavěná plocha.V minulosti, ještě v 19. století, se 
budovat se sklepy. Techno-stavělo levně, hlavně ze dřeva. Dům, 
logie, a také rychlost dokonèení Také v pozdějších letech, zhruba do jak uvedli v kronice Martin Jandl Pozdìji, už v poslední tøetinì 19. 
staveb, doznaly zmìny v 90. století, se stavìlo z vepøovic konce 19. století, se stavělo z bláta(1826-1897) i Metoděj Čičatka 
letech 20. století. s plevami. Vznikla, jak se nazývala, (kotovic), tedy nepálených (1874-1959), stál na tzv. podešvách 

pichovanice. Nejdříve se připravilo cihel; až v pozdìjších letech se - čtyřech dubových kládách, polo-
(red)materiál po vyschnutí dal do tzv. bednění na stěny. Do něho se žených do země po obvodu stavení. 

pece. Zhruba od 20. let 20. udusala nachystaná mazanice; To tvořilo grunt. Do nich se zasadily 

Způsob výstavby domů se během let změnil a zrychlil

NA ŽABÁKU VYROSTLY rodinné domky. Záměrem je lokalitu připravit 
tak, aby se v ní lidem dobře bydlelo.                      Foto: LUKÁŠ TESAŘÍK

Mladí hasiči z Uhřic, Násedlovic, hasily pomocí kožených vaků, až po vystoupili v Nedvědici, po kamenité Do svých domovů, unaveni, ale 
Dambořic a Žarošic, 65 chlapců současnost. V expozici mladé cestě pak šli pěšky asi dva kilometry spokojeni, mladí hasiči dorazili 
a děvčat, se v úterý 8. května zvláště zaujaly ruční stříkačky a zá- nahoru k Pernštejnu. Na průvod- kolem půl deváté večer. Z Uhřic se 
vypravili do Přibyslavi a na hrad sahové uniformy z různých koutů covské trase pak zhlédli obdivuhod- vydařené výpravy za poznáním 
Pernštejn. světa. Zhlédli též jezdeckou sochu nou architekturu jednotlivých částí zúčastnilo 20 mladých hasičů.

Jana Žižky z Trocnova. hradu, od jednoduchého, přes 
Do Slavkova je odvezla hasičská pozdně gotickou pevnost, dále pak  LUKÁŠ TESAŘÍK
auta, dále pokračovali vlakem. Při cestě zpět zavítali na Pernštejn, renezanční palác, barokní, rokoko-
V Přibyslavi si prohlédli hasičské zřejmě nejvýznamnější a nejkrá- vou i klasicistní rezidenci a roman-
muzeum; od začátků, kdy se požáry snější moravský hrad. Z vlaku tismus první poloviny 19. století.

Výprava mladých do hasičského muzea i na Pernštejn

MLADÍ HASIČI na zájezdě museli kus cesty na Pernštejn vyšlápnout 
pěšky.                                                                     Foto: LUKÁŠ TESAŘÍK

Letos setkání zástupců ze šesti znak pak vychází z existence tvrze. obce přijel německý důstojník. Podhoranka; navázala na tradici 
Uhřic, proběhne v sobotu 30. Tu symbolicky znázorňuje řez Vyjednával se starostou Karlem původně hasičské hudby Uhřičanky. 
června v sídle s tímto názvem cimbuří. Dolní polovina štítu je Kadlecem, aby byli vyměněni koně Od roku 1985 působila při JZD 
u Bučovic na Vyškovsku. V obci žije pojmuta v barvách pánů z Hol- pro odvoz raněných vojáků. Ve Nesovice, po transformaci družstva 
kolem 200 obyvatel, katastr štejna; v horní se pak nachází stejný čas byla na vesnici zahájena na takříkajíc volné noze. Po roce 
zaujímá rozlohu větší než 430 stříbrná růže (symbol kaple sv. palba; granáty dopadaly nedaleko 1999 přešla pod Obecní úřad 
hektarů. Rosalie) a mlýnské kolo. Modrá sídla obce, před nímž se oba Uhřice. Vystupovala v okolí, na 

barva dva rybníky. domlouvali. "Starosta neuvědomiv festivalu ve vídeňském Prátru, na 
Podobně jako většina vesnic a osad si nebezpečí, vyjednával dál. Byl ale Slovensku i na přehlídce dechovek
toho názvu, vznikly z osadníků Hektické okamžiky byly pro Uhřice střepinou granátu zasažen do dutiny v Nizozemí.
z Uher nebo podle jména Uher, tedy za německé okupace; už v roce břišní; po převozu do nemocnice 
jako osada náležející Uhrovi. První 1941 byl zatčen mlynář Jaromír zemřel," zaznamenala událost Součástí programu budou setkání a 
písemná zmínka pochází z roku Zeman a obviněn ze sabotáže. Byl kronika Uhřic. také sportovní, případně společen-
1327, kdy v sídle získal Milíč pak popraven v Kounicových kole- ské soutěže mezi zástupci všech 
z Náměště roční důchod. Obecní jích v Brně. Na sklonku války do K Uhřicím na Vyškovsku patří kapela zúčastněných Uhřic.                    (re)

Zástupci Uhřic se letos sejdou na Vyškovsku



Ze správců školy v obci zřejmě Znovu se oženil. Jeho druhá žena, z důležitých pedagogických pomů- v sobotu 21. dubna 1945, popravit 
nejdéle setrval Čeněk Racek velmi kultivovaná, které si málokdo cek bylo ukazovátko. Fišpanka, jak za školou.
(1891-asi 1961). Dvacet šest let, dovolil říci jinak než paní řídící, říkal. Když bylo třeba, přehnul 
do roku 1956. V Uhřicích nastoupil Exekuce proběhla nedaleko včelínu; pocházela údajně ze Slovenska. Její provinilce přes lavici a dal mu na 
v roce 1930 po Methodu Čičatkovi ranění zajatci byli likvidováni ranou křestní jméno znělo Ludmila. Rac- zadek. Někdy neposluchy trestal 
(1874-1959). Od poloviny 20. roků do týla. Pan řídící Racek se kovi se starala o domácnost a vzor- tak, že museli nastavit ruku. 
20. století měla škola už čtyři třídy. sousedem Václavem Klečkou muse-ně vychovávala dva syny z prvního Rákoskou pak dostali od pana 
Navštěvovalo ji kolem 150 žáků. li vyhloubit jámu, kam byla těla řídícího zpravidla ránu do otevřené 

popravených Rusů uložena. Než se dlaně. Popravdě je ale na místě 
Při jejím dočasném zrušení na konci odstěhoval do Jihlavy, těsně před přiznat: Racek uhodil vždy žáky 
70. let 20. století se ztratila kronika; odchodem do důchodu, Racek na ty takříkajíc s citem. Nikdy si nikdo 
jména učitelů za Rackova ředitelo- chvíle vzpomněl: "Byly to nejhorší nestěžoval, protože tzv. výplata ve 
vání lze proto jen hádat a spoléhat okamžiky v mém životě. Pod dozo-škole byla do začátku 50. let 20. 
na paměť dříve narozených občanů. rem esesáka jsme museli vyhloubit století, veřejností uznávaným 
V 30. letech 20. století mezi kantory hrob pro ty, kteří nás přišli osvo-pedagogickým prostředkem. A to
např. patřil vynikající fotbalista bodit. Navíc nám zřejmě hrozilo, že i navzdory tomu, že tělesné tresty 
Ladislav Krátký (asi 1910-?) nebo dostaneme též kulku. Blížil se ale byly už v tom čase ve školách 
obávaný pedagog Roubíček. Po roce konec války a poddůstojník, který na zakázány.
1945 pak už na dvoutřídní obecné, práci dohlížel, nás patrně o vlastní 
později národní škole, učil dlouho- újmě propustil. Pořád mi znějíPan řídící Racek měl autoritu; mezi 
letý ředitel žarošické měšťanky v uších dávky ze samopalu, z něhož žáky, ve sboru i v obci. Ne náhodou 
Josef Tomek (1916-2007) a jeho střílel do vzduchu, když na nás křikl, byl pro své vojácké vystupování 
nástupce Miroslav Jarolím (1924- abychom zmizeli."vzápětí po osvobození v roce 1945, 
2004). zvolen předsedou Revolučního 

mmmnárodního výboru. Prý si obyvatele 
mmm vesnice získal tím, když oblékl 

Čeněk Racek v Uhřicích vzdělával parádní důstojnickou uniformu
Zřejmě první a poslední štace nejméně dvě generace. Učil např. manželství. K ruce za tzv. první a po příchodu osvoboditelských 

autorovu matku, narozenou v roce republiky měla služku; u řídících se jednotek se v ní producíroval po 
V análech byl pouze uveden rok 1917 i moji maličkost, ročník vystřídala asi tři děvčata z Uhřic. vesnici. Pamětníci vzpomínají, že 
Rackova narození a místo, kde 1940. Ve vesnici přes některé stejnokroj a distinkce kapitána 
spatřil světlo světa: Veverská připomínky, a ty se pokaždé objeví, mmm působily i na ruské vojáky.
Bítýška. Jinak nic. Např., kde působil zanechal světlou stopu. Kromě 
před příchodem do vesnice nebo správy školy vykonával, jak bylo Náruživý včelař používal tzv. mmm
další informace. Zřejmě, a to uvedeno, funkci předsedy Revo-fišpanku
vyplynulo z poznatků pamětníků, lučního národního výboru a po Nejpernější Rackův den
Uhřice byly Rackovou první a po- příchodu do vesnice vedl kroniku. Po řídícím Čičatkovi zdědil Racek 
slední štací. Před tím než v 30. roce Také psal o Uhřicích; zajímavé úly. Byl, podobně jako jeho Při osvobozování Uhřic patrně 
20. století začal ředitelovat obecné informace vyšly např. ve dvou předchůdce, náruživým včelařem. Čeněk Racek prožil nejpernější 
škole, byl patrně vojákem z povo- sbornících Na našem Slovácku okamžiky života. Měl už v tom čase Poněkud složitější to bylo s muzi-
lání. Měl prý hodnost kapitána. Také (1936 a 1938). Jeho oblibu doku-54 roků. Ve škole sídlil štáb kou. Čičatka byl všestranný hudeb-
pozdější žáci, v současnosti senioři, mentovaly i návštěvy některých německých jednotek. V Uhřicích ník; učil na housle, hrál v kostele 
vzpomněli na jeho vystupování. žáků u něho v Jihlavě, kam se po bylo soustředěno přes tisíc vojáků na varhany. Racek vždycky před 
"Bylo vojácké. Tento styl uplatňoval odchodu do penze odstěhoval.wehrmachtu a mužů zbraní SS. hodinou zpěvu dlouho ladil housle, 
i vůči podřízeným kantorům a žá- Velel jim obersturmbannführer, tedy aby nakonec na nástroj pouze 
kům," shodovali se.  OLDŘICH BÍLOVSKÝdrnkal jako na mandolínu. podplukovník. Nechal čtyři ruské 

zajatce, kteří se spolu s dalšími 
Jisté je: Před tím než nastoupil Při vyučování se ale nerozpakoval nejméně šesti desítkami zřejmě 
v Uhřicích, pohřbil první manželku. neposlušné trestat fyzicky. Jedním průzkumníků, do vesnice probili už
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Školní rok končí, byl pro žáky úspěšný
Školní rok 2006-2007 končí. Pro probíhaly dílny pro rodiče s dětmi. Barevné dny. vat na podzim.
učitele i žáky byl úspěšný. Základní Před Vánocemi a Dnem matek se 

mmma mateřskou školu v Uhřicích Kromě toho děti sbíraly kůru z po-pak uskutečnily dílny pro matky
navštěvovalo 47 dětí. Z toho 23 merančů a uzávěry plastových lahví. s dětmi; připravily je učitelky Ivana 

Škola se zaměřila na třídění odpadu. základní stupeň (ZŠ); na jaře Nešlo o soutěž a zatím neproběhlo Tlapáková a Miroslava Půčková. Při 
Aktivity vyvrcholily soutěží ve sběru přibyla další žákyně, která se hodnocení. Je tedy zřejmé, že ško-těchto setkáních se vyráběla 
starého papíru. Tak v podzimní části přistěhovala. Na konci roku bylo láci a jejich rodiče se činili. Sestry přáníčka, svícny a malovalo na 
bylo odevzdáno 2250 kilogramů Bělohoubkovy např. sebraly 17 500 hedvábí.tedy v první až čtvrté třídě 24 
a v jarní téměř 3000 kilogramů. Akci vršků.školáků. Do mateřské školy (MŠ) 
vyhlásila firma EKOR v Kyjově; Děti z MŠ absolvovaly plaváníbylo přihlášeno a navštěvovalo ji 
nejlepší sběrači od společnosti v Hustopečích; druháci a třeťáci ze Jak bylo naznačeno: škola hodlá23 dětí.
dostanou dárek. Mezi prvními se ZŠ pak plavecký výcvik v Hodoní- i v příštím školním roce tyto aktivity 
umístili Radoslav Mokrý s 548 Po celý školní rok děti pracovaly ně. Kromě toho se školáci zúčast- rozvíjet. Přivítá proto, když jí veřej-
kilogramy (1. místo), dále pak v kroužku keramiky pod vedením nili řady kulturních akcí. Např. nost bude nápomocna. Je na místě 
Klára Hrubá (335 kilogramů avychovatelky Ivy Krakovičové. Bylo v červnu divadelního představení poděkovat, těm, kteří se do akcí 
2. místo) a Jakub Pěnčík (274 vytvořeno mnoho nádherných vý- v brněnském divadle Radost zapojili.
kilogramy a 3. místo).robků. Od letošního února byl dětem (Pohádka o pejskovi a kočičce), 

(mp)nabídnut výtvarný kroužek; vedla ho dále pak výlet do Dinoparku a ZOO 
ZŠ získala tak finanční částku vychovatelka Naděžda Vodičková. ve Vyškově. Proběhlo též zhod-
2400 korun; sběr se bude opako-Kromě toho každých čtrnáct dnů nocení celoroční hry nazvané 

ŠKOLA POMALU končí. Děti mají za sebou rok usilovného snažení
i radostí. To především, když byly na výletě nebo strávily den při 
soutěžích v přírodě.                           2x foto: MARCELA PROCHÁZKOVÁ

PODMÍNKY PRO VYUČOVÁNÍ se změnily i v Uhřicích. Jiné jsou též 
požadavky; zatímco v minulosti byl kladen důraz na čtení, psaní
a počty, v současnosti už na prvním stupni zasahuje technika.

Na první Babské hody v Uhřicích hodová zábava začne ve 20.00 tančit, rozhodly jsme se ve spolu- vínečko nám náladu napraví."
jsou všichni srdečně zváni. hodin, samozřejmě též v přírodním práci se Sborem dobrovolných 
Uskuteční se na hřišti v Lednici areálu v Lednici. Na 22.30 hodin hasičů (SDH) a obcí Uhřice Ještě v 70. letech 20. století v 
v sobotu 30. června. Vyhrávat bude připravily organizátorky překvape- uspořádat Babské hody. Tak jsme tomto termínu probíhaly tzv. malé 
oblíbená kapela Lácaranka. ní. Také proto se jistou dobu před se nějakou dobu scházely, a co hody. Někdy byly nazývány též 

veselicí scházely. Ve svém vzkazu z toho vzniklo, budete mít možnost salátové. Konaly se k poctě sv. 
Ve 14 hodin vyjde od školy uvedly: "Jelikož i my, ženy se vidět 30. června. A pokud se vám to Jana Křtitele, jemuž je zasvěcen 
krojovaný průvod obcí. Vlastní chceme pobavit, zazpívat si a za- bude líbit nebo ne, nám to nevadí; kostel.                     LUKÁŠ TESAŘÍK

Na první Babské hody 30. června jsou všichni zváni

Poklad našla školčata, dětem se hra družstvu byl. Šli jsme ke stájím (k Na krk dostaly kartičku a vyrazily postavit komín z kelímků, najít 
líbila. Popsala ji školačka Silvie JZD), jezdili jsme na koních. Odtud směr zemědělské družstvo. Tam na rozdíly v předložených obrázcích 
Pěnčíková. "Ve čtvrtek 31. května jsme šli na hřiště, kde nás čekalo ostatní čekali Katka Hrubá, Radka nebo vyřešit hlavolam. Pak děti 
jsem byla nadšená, zítra jdeme na několik úkolů. Když jsme je splnili, Mokrá, Marek a Luděk Čumbovi překvapili kovbojové; bylo nutné se 
výlet. Nevím sice, co mě tam čeká, začali jsme hledat poklad. Našli ho a František Hroudný, kteří se na akci vykoupit zazpíváním písničky o ko-
ale moc se těším. Hurá! školčata - Blanička a Peťa. Pak jsme kromě pracovníků školy podíleli. Hru ních. Potom mohly jít dál za 

se vrátili zpátky do školy. Ten den byl připravili a nachystali též sladkou pokladem. Na hřišti účastníky hry 
Slavný den je tu, jsem moc ráda, skvělý, lepší než všechny všední odměnu. čekalo házení kroužků na kříž, 
akorát nevím, co na sebe. Mamka dny." skákání v pytli a jízda na koloběžce. 
mi dala hroznou mikinu. Tak jsem Děti se svezly na koních, prohlédly si A potom bylo třeba jen podle veršů 

mmmdorazila ke škole a paní učitelky nás stáje. Pak dostaly zmrzlinu. Dalším najít poklad. Děti ho nalezly.
rozdělily na družstva. Já jsem byla úkolem bylo projít trasu vyznačenou 

Akce proběhla v Den dětí, tedy 1. modrá, Denča žlutá, Monča fáborky. Vždy u žlutého fáborku byl Všem kteří se na akci podíleli patří 
června. Děti se rozdělily do pěti oranžová, Páťa červený. Ještě tam úkol a indície. Ta měla drobotinu velké poděkování              
družstev; každé si vymyslelo jméno. byli zelení, ale nevím, kdo v jejich dovést k pokladu. Bylo třeba např. .                                                       (r)

   .

Poklad našla školčata, dětem se hra líbila
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Čeněk Racek působil v Uhřicích přes čtvrt století

BUDOVA ŠKOLY se změnila. Pan řídící Racek a za něho v ní působící 
kantoři, by ji nepoznali. Záměr je, vtisknout objektu původní podobu 
secese. Foto a montáž snímků: LUKÁŠ TESAŘÍK

Dobrovolný svazek 27 obcí (DSO) z jednotlivých sídel budou pozváni 
Ždánického lesa a Politaví vyhlásil na akci 28. září tr.
tradiční sportovní akci za po-
znáním regionu. Proběhne během Průkazka obsahuje místo na otisk 
letních měsíců do 31. srpna tr. razítka. Jsou v ní uvedeny i za-

jímavosti o té které obci. Např.
Na základě propozic účastníci po k Uhřicím je doporučeno kromě 
návštěvě některého ze sídel, si sochy sv. Jana Nepomuckého z 18. 
nechají otisknout razítko do století, zhlédnout kostel zasvěcený 
průkazky; lze je získat v obchodě, sv. Janu Křtiteli. Podle organizátorů 
v živnostech nebo na společenských poznávací akce je v gotickém slohu 
akcích. Pozvánky a zároveň doklad o a pochází též z 18. století. To je 
návštěvách jsou k dispozici na samozřejmě omyl, neboť chrám je 
obecním úřadě. Orazítkované je považován za jeden z nejstarších na 
nutné do 5. září tr. předat Moravě. 
prostřednictvím domovské obce 
DSO. Všichni držitelé 27 razítek (r)

Cesty za poznáním regionu

ČENĚK RACEK
Foto: ARCHIV
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