
Opět po roce přišel čas každo- Zukalová, když vyhráli štafetu 4x60 
ročního porovnávání sil mezi hasiči m a požární útok a potvrdili tak roli 
z okrsku č. 2, mezi které patří favoritů. Potřetí v posledních 
kromě nás ještě Dambořice, Žaro- čtyřech letech vyhráli ve štafete 
šice a Násedlovice. Soutěže se 4x100 m i v požárním útoku naši 
zúčastnilo celkem 14 družstev, dorostenci. V kategorii mužů se nám 
z Uhřic to byla družstva starších tentokrát tak nedařilo a po několika 
žáků, dorostenců a mužů. drobných chybách jsme obsadili až 

předposlední místo. Ale i tak jsme si 
*** z Násedlovic odvezli pěkné zážitky

a hlavně zkušenosti, které se nám 
Již třetí vítězství v řadě uhájili naši budou hodit v příštích letech.
starší žáci ve složení: Ondra 
Procházka, Lukáš Hořava, Lukáš (tes)
Šmerda, Lukáš Gajárek, Staňa 
Palčík, Tomáš Večeřa a Lucka 

Mladí hasiči využili květnový Radniční věž. Byla postavena
svátek a vydali se na celodenní v letech 1447-1448 stavitelem 
výlet za poznáním Znojma. Mikulášem ze Sedlešovic. Vysoká je 
Cestovali jsme tak, jak to máme 80 metrů a z ochozu lze vidět město, 
nejraději, tedy vlakem. okolí i rakouské Alpy. Starší z našich 

žáků navštívili i Premonstrátský 
*** klášter, založen již ve 12. století.

V prohlídce bylo k vidění vinařsko – 
Navštívili jsme labyrint chodeb pod bednářské muzeum, štukové sály, 
centrem města budovaný ve čtyřech obrazová galerie a také jsme navští-
patrech pod sebou s názvem vili mimořádnou výstavu myslivec-
Znojemské podzemí, které patří kých trofejí. Jako většina z našich 
k nejrozsáhlejším v Evropě s celko- akcí proběhla i tato společně se 
vou délkou přes 30 km. Zhlédli jsme všemi dětmi z našeho hasičského 
nově otevřenou expozici Tajemného okrsku. Celkem to bylo 70 mladých 
podzemí, kde jsme viděli pohádkové hasičů, z Uhřic pak 23.
postavy, alchymistickou dílnu, oživlé 
skály či ukázku vězeňských kobek. (tes)
Dále jsme navštívili symbol města - 

s celkovým počtem 36 bodů. váním Petra Meduny. Sportovní klub Uhřice nabízí přízniv-BOJ O ZÁCHRANU
cům sledování výsledků a dění v klu-

SE PODAŘIL *** *** bu na nově založených interneto-
vých stránkách: o které se zasloužil 

První rok v okresním přeboru jsme Žákovské družstvo obsadilo v sou- Zdeněk Valihrach ml.Působení mužů sportovního klubu 
zvládli, co bude dál? Počítáme se těži předposlední místo. V někte-Uhřice v okresním přeboru, bude 
zařazením většího počtu uhřických rých utkáních naznačilo své mož- ***díky povedené jarní části sezóny, 
hráčů, mezi nimi budou Richard nosti. Po skončení tohoto ročníku hodnoceno jako úspěšné. Po 
Pěnčík, Tomáš Hořava, vracející se dojde opět k omlazení, když mezi Sportovní klub oslovuje všechny nevydařených pěti kolech odvolal 
z hostování v Žarošicích. V jednání je dorostence přechází dva žáci. své členy a příznivce o podporuvýbor SK před utkáním v Damboři-
i hostování Mirka Trčky ml. S hráči, Bohužel z místa trenéra odchází a nabízí členství všem zájemcům.cích trenéra Stanislava Urbánka. 
kteří u nás byli na hostování a pro- Josef Kramář. Za jeho práci zaslu- V nejbližší době budete navštíveni Na místo trenéra se posunul Petr 
jevili vztah k našemu klubu budeme huje poděkování výboru SK. Dále našimi zástupci. Za přízeň a podpo-Meduna. Remíza v Dambořicích 
jednat, ostatní půjdou do jiných bude pokračovat Roman Pavlica ru děkuje SK Uhřice.nás nastartovala k sérii 6 výher
klubů. Místo trenéra není definitivně a dvou remíz. Výsledkem je 6. 

 Zdeněk Maleňákvyřešeno, výbor SK počítá s pokračo- ***místo v tabulce při skóre 37:40

Kdo se pohybuje v prostředí dětí, Při příchodu obdržely uhřické děti  světa. Pevné datum, tedy 1. červen, zimního oblečení se zavázanýma 
ví, že nejkrásnější jsou ty okamži- dárky - každý dostal plyšovou hrač-bylo stanoveno až na mezinárodní očima - tady na ně dohlížela Martina 
ky, kdy jsou šťastné, spokojené ku, mohl si vybrat omalovánky konferenci pro ochranu dětí v roce Hovězáková a Jindřich Valihrach. 
a veselé. Den dětí byl jedinečnou nebo pexeso a k tomu ještě obdržel 1952. Den dětí má upozornit světo- Vedle nich na „skákání v pytli“ 
příležitostí ukázat našim potom- pastelky. O spravedlivé rozdělení vou veřejnost na práva a potřeby dávaly pozor Dana Kordiovská
kům, že oni jsou pro nás ti nejdůle- dárků se staraly paní Marie Hegro-dětí. a Květa Čumbová. Pytle na tuto 
žitější a že na jejich úsměvu vá a Helena Šmerdová. disciplínu nám ušila paní Helena 
a radosti nám záleží. Tak jako všude ve světě, tak i my Šmerdová. U další disciplíny mohly 

Mezi jednotlivými disciplínami se v naší obci, se snažíme dětem děti prokázat svoji trpělivost u lovu 
Oslavu dne dětí navrhla v roce 1949 pohybovaly s kartičkou pověšenou připravit  den plný her a zábavy. ryb, kde pomáhali Václav a Ludmila 
Mezinárodní demokratická federa- na krk, kde měly seznam stanovišť Tesaříkovi. Rybářské potřeby pro 
ce žen, Mezinárodní odborové a pořadatelé jim tam označili Zorganizovali jsme pro ně různé děti zhotovil pan Milan Trbola a děti 
sdružení učitelů a Světová federace splněný úkol. Za splněný úkol byly soutěže a disciplíny, ve kterých ve škole si je samy nabarvily. Paní 
demokratické mládeže. Mezinárod- odměněny sladkou odměnou. Děti mohly ukázat, jak jsou zručné, Petra Bajerová si pro děti připravila 
ní den dětí se poprvé slavil 1. června si mohly u „Eskymáka“ vyzkoušet, pohyblivé a také jak jim to pálí při nádherně barevné kuželky, které 
1950 ve více než 50 zemích celého jak jsou šikovné při oblékání řešení různých úkolů. 
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Vážení spoluobčané a čtenáři III/41919 přes obec, která byla rekonstrukce vozovky postaven ného harmonogramu a bude stavba 
Zpravodaje Uhřice zahájena  v březnu tohoto roku. most nový. dříve zprovozněna.

Nejprve byl likvidován starý most
Polovina roku 2009 je za námi a my v dolní části u „Žabáku“, který byl Dodavatelem stavby je firma Simost Obecní stavby a rekonstrukce
se již nyní můžeme poohlédnout, neopravitelný a nesplňoval kritéria s.r.o. Brno, která vyhrála ve velké jsou plněny
zda se daří plnit to, co jsme si současných předpisů. Po vyhodno- konkurenci výběrové řízení a v sou-
předsevzali. Zcela zásadní akcí Stavbou, která je hrazena z obecní-cení technického stavu bylo časné době se dá konstatovat, že 
v obci je rekonstrukce statní silnice rozhodnuto, že bude v rámci vše probíhá v předstihu stanove- ...pokračování na str. 2

Zpravodaj Uhřic • Vydává Zastupitelstvo obce Uhřice • Řídí redakční rada, předseda Zdeněk Knesl • Povoleno Ministerstvem kultury ČR dne 4. 4. 2003, pod 
evidenčním číslem MK ČR E 14400 • Inzerci přijímá: Obecní úřad PSČ 696 34 Uhřice, tel. 518 631 630

Tisk: Obec Uhřice • Sazba: František Majer - http://fm.ic.cz, tel. 608 406 680
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Děti oslavily svůj svátek hrami

Sezóna 2008 – 2009 bude hodnocena jako úspěšná 

Mladí hasiči opět na květnovém výletě

Hasičské zápolení v Násedlovicích
...pokračování na str. 2



nebyl krácen počet dětí pro umístění při ja tých usnesení obecních učitelů a školního personálu, tak 
v tomto zařízení. Stavební úpravy si orgánů, v rámci rozpočtu obce, který rodičů a hlavně dětí, které jistě užily ho rozpočtu a je součástí již zmíněné 
vyžádaly náklady ve výši 267 tis. Kč. je plněn rovnoměrně a je předpo- prázdnin dostatečně a načerpaly rekonstrukce státní silnice, jsou 

klad, že se naplní i jisté příznivé společně se svými rodiči nové síly. chodníky  a podélné parkovací stání 
Další stavbou, která byla realizová- prognózy na další navýšení příjmové Do tohoto období přeji všem mnoho v místě před kulturním domem.
na, byl solární systém na novém části z těžby ropy, ale toto bude až klidu a úspěchů. Děkuji také všem, V těchto dnech bude provedeno 
aquaparku, který již od počátku průběhu roku následného. kteří byli omezeni ve své blízkosti dláždění parkovacích ploch a vše 
sezony velmi výrazně napomáhá stavebními aktivitami za trpělivostbude připraveno tak, aby se
k ohřevu bazénové vody, která svojí Máme polovinu srpna za sebou a za a toleranci, která je vždy v takových v prvním týdnu v září mohl položit 
příjemnou teplotou láká mnoho pár dnů bude zahájen nový školní případech velmi potřebná .živičný povrch komunikace a ná-
návštěvníků a je jediným přihříva- rok, který znamená období dalších sledně mohl být umožněn provoz  
ným bazénem v okolí. Přes určité 10 měsíců usilovné práce, jak Zdeněk Knesl - starostaveškeré dopravě.
nedostatky a závady, které byly 
Skanskou Brno - dodavatelem stav-Další stavbou ne méně důležitou je 
by odstraněny, vše funguje tak jak technická infrastruktura pro výstav-
má ke spokojenosti návštěvníkůbu 6 RD na Žabáku, kterou realizuje 
a provozovatele, jímž je obec Uhřice.firma Stavoing s.r.o Uhřice. Lze 

konstatovat, že s výše uvedenými 
Dobré jméno tohoto našeho nového firmami je velmi dobrá spolupráce.
zařízení, které je velmi kvalitní V plném rozsahu byla realizována 
službou občanům a ostatním stavba biokoridoru v trati bývalé 
návštěvníkům, je již dobře zapsáno Šraňkové cesty a bude velmi 
a jsme tomu rádi. Jistě že jsou žádoucím a významným prvkem
nedostatky a potřeby, dořešitv krajině .
v budoucnu vhodnější parkování 
vozidel, rozšíření areálu  pro rekre-Další stavební akcí s níž nebylo 
aci včetně vybudování vhodných počítáno, byla úprava vnitřních pro-
hřišť, které jsou standardně sou-stor MŠ, kde z hlediska hygienických 
částí podobných zařízení.předpisů nebyly splněny stanovené 

požadavky k počtu umístěných dětí. 
Na závěr je třeba říci, ...Stavební úprava byla řešena

z rozhodnutí ZO v době prázdnin
...že vše zatím pokračuje v rámci a dnes je vše vyřešeno tak, aby 

Rod Racků z Mrdic vymřel roku Uhřický pán Znáta z Víckova byl téměř celá Evropa. Na věci nic Víckovců zemřel po meči synem 
1545 bez potomků, kdy zemřel nejmladším synem svých rodičů, za nemění skutečnost, že poprava se Janovým neznámého jména, který 
Jaroslav Racek, který byl pohřben manželku si vzal Magdalenu z Nevě- nepodařila a oba místodržící svůj byl zabit údajně roku 1641 v Pro-
do kostelní hrobky. domí, se kterou se zasloužil o dů- pád přežili, stejně tak i císař stějově v souboji s císařským 

kladné obnovení tvrze v Uhřicích Fabricius. Následkem toho odešel důstojníkem.
Uhřice se dostaly do majetku o čemž svědčí pamětní deska s leto- Jan Adam ze země a ztratil se. Ze 
příbuznému rodu pánů z Víckova, počtem 1547 v Janovém Dvoře. Po Miroslav Adamec ml. záznamů kronik víme, že rod 
kteří podle kronikáře Václava Hájka panu Znátovi obdržel Uhřice jeho 
z Libočan pocházeli od předka bratr Přemek. Rod pánů z Víckova za 
Vícka, jež si postavil roku 1185, účasti Jana Adama z Víckova se 
s povolením knížete Konráda účastnil osobně českého povstání. 
Znojemského hrad na jedné hoře Tento Jan Adam byl přítomen 
mezi Ždírcem a Květnicí na Tišnov- pražské defenestraci, kdy byli dva 
sku a podle sebe jej pojmenoval císařští úředníci, čeští místodržící 
Víckovem. Víckovci patřili k nejstar- Vilém Slavata z Chlumu a Jaroslav 
ším moravským rodům, psali se Bořita z Martinic za porušování 
z Prusinovic, asi podle vsi u Hole- náboženských svobod odsouzeni
šova. k smrti a 23. května 1618 vyhozeni

z okna Pražského hradu. Tato akce 
*** se stala počátkem řetězové reakce, 

při níž se ocitla ve válečném stavu 

Rozehnal Ladislav, Štěrba Václav, starali Luboš Knesl a Pavel Tihlařík. Maleňákové a Marie Fojtové 
Tesařství Bajer Petr, Alumid – Nejžádanější byla střelba z luku a ze limonádu a špekáček, který si 
Milan Drápal, Simost Brno, Arvina vzduchovky. S lukem pomáhali Fran- opekly u táboráku. O to, aby nám 
– Maleňák Zdeněk a Aleš, SK tišek a Jiří Luskačovi a u vzduchovky oheň nezhasl se staral Michal měly srážet míčem. Vedle kuželek 
Uhřice, Madami a Valihrach byli Milan Trbola a manželé Diváčtí. Tesařík, Lukáš Tesařík byl naší bylo stanoviště „květinářství“, ve 
Tomáš. Díky našim sponzorům si oporou v technických záležitostech kterém děti měly za úkol rozpoznat 

V průběhu celého odpoledne se celé akce. Hlavní organizátorkou, kytky od ostatních rostlin. Jejich děti odnášely nejenom úsměv na 
děti mohly vyřádit na skákacím pomocnicí všech a fotografkou byla úspěchy sledovala Jana Chmela- tváři, ale také krásné dárky. Všem  
hradu pod dohledem Tomáše Blanka Medunová.řová. Kupodivu pro některé děti byl vyjmenovaným firmám děkujeme 
Valihracha a Petry Luskačové nebo těžký úkol „skákací panák“. Proto za jejich finanční příspěvky nejen 
si zahrát hru „Člověče nezlob se“, ***paní Marcela Procházková musela my, ale i děti, které z nich měly 

někdy sama ukazovat, jak se velkou radost. kde byly samy figurkami. Házet 
Den dětí uspořádala kulturní vlastně panák skáče. Jak mají děti kostkou jim pomáhaly Hana 
komise při Obci Uhřice. Na den dětí šikovné ruce se ukázalo u „klubí- Berková, Jitka Medunová a Hana  Jana Chmelařová,
přispěli: SDH Uhřice, Mega DU čka“, kde byla paní Ludmila Kra- Plachá. Blanka Medunová
Uhřice – Strmiska Josef, Mysli-mářová. Pro ty opravdu šikovné byla 
vecké sdružení Dolina Uhřice, přichystána „jízda zručnosti na Po absolvování všech soutěží si 

kole“, kde se o jejich bezpečnost každé dítě vyzvedlo u paní Jarky Stavoing Uhřice – Jaromír Luskač, 
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Tak jako v předešlých pěti letech, tvrdit, že tolik lidí neprošlo Uhřicemi rými jsme se celých šest let, které moc a moc děkuji a přeji do 
tak i letos uspořádala Výcviková od dob Napoleonských válek. jsme u Vás strávili, denně potkávali. budoucna všechno dobré.
stáj Uhřice společně s Jezdeckým 
klubem Uhřice a svými přáteli Josef IšTento VI. Den koní byl ale zároveň Ještě jednou Vám všem za všechno 
„koňaři“ za podpory Obce Uhřice v Uhřicích dnem posledním. Výcvi-
svůj „Den koní“. ková stáj v Uhřicích ukončila své 

působení dne 30.5.2009 a od 1.6. 
Návštěvníci si nejprve mohli pro- zahájila svoji další činnost na 
hlédnout stáje, potom následovalo Terezovském dvoře v Terezíně
předvedení jedenácti plemen koní u Čejče. Přesto doufám, že nám Vy 
a po přestávce byl panem starostou všichni z Uhřic zachováte i nadále 
slavnostně zahájen hlavní odpo- svoji přízeň a že nás budete navště-
lední program. V tomto odpoledním vovat i v Terezíně.
programu návštěvníci shlédli dvacet 
tři různých vystoupení v nichž se Chtěl bych poděkovat Vám všem 
představilo celkem 118 koní. Pro- Uhřickým za vlídné přijetí, podporu, 
gram byl velmi bohatý a sestaven veškerou pomoc a vůbec za 
tak, že si přišli na své jak odborníci, všechno. Bylo nám mezi Vámi moc 
tak i laická veřejnost. Protože nám dobře. Poděkování patří nejen 
přálo i počasí, byla účast více než starostovi Zdeňku Kneslovi, celému 
veliká. Přišlo se podívat okolo zastupitelstvu, ale Vám všem, s kte-
třinácti set návštěvníků. Troufám si 

VI. Den koní byl v Uhřicích posledním

Uhřice v majetku pánů z Víckova

Děti oslavily...



V sobotu 19. záři 2009 proběhne Dříve však lidé tolik odpadu Za rok tak můžete vytřídit až 40 kg Dvoře. Producenti tohoto odpadu se 
v naší obci v době od 9.00 do 11.00 nevytvářeli a odpad byl zcela jiného papíru, 30 kg plastů, 15 kg skla. budou muset k odvozu tohoto 
hodin na parkovišti u školy sběr složení než dnes. V současnosti V obrázcích na této straně je odpadu domluvit také s firmou Ekor. 
nebezpečného odpadu. problém odpadů narostl především přehled co patří a co ne do jedno-

v důsledku nadměrného používání tlivých kontejnerů. Na třídění odpadu se zaměřili také 
Mezi nejčastější druhy nebezpeč- umělých hmot a obalových mate- žáci naší školy. Žáci byli zapojeni 

V naší obci jsou čtyři sběrná hnízda ného odpadu patří: léky, akumuláto- riálů. Navíc je většina obalových do soutěže ve sběru papíru, kterou 
kontejnerů a to: u čp. 138 (Trum-ry, postřiky na ochranu rostlin, barvy, materiálů vyráběna z neobnovitel- na podzim loňského roku vyhlásila 
pešového), u samoobsluhy, u čp. 19 lepidla, oleje a nádoby jimi znečiště- ných surovin (ropy) a recyklací tyto firma EKOR Kyjov a nejšikovnější 
(Adamcového) a v Janovém Dvoře. né apod. Dále pak zde můžete uložit zdroje šetříme. sběrači pak byli odměněni dárky 
Prosíme udržujte kolem těchto elektrozařízení - televize, rádia, počí- od této firmy. Nejlepší ve sběru byli: 

Třídění má význam i v době světové kontejnerů pořádek. Pokud zde tače, mikrovlnné trouby, ledničky, Robek Pavel 270 kg, Mokrý Rado-
hospodářské krize. Zkrátka, kdo třídí odkládáte odpad, který je určen do pračky, světelné zdroje (zářivky, slav a Adéla 246 kg a Kučerová 
odpad, chrání životní prostředí. těchto kontejnerů a nevejde se do výbojky), galvanické články apod. Vendula  177 kg.  Na jaře letošního 
Každý z nás vyhodí za rok asi 300 kg nich, tak jej zde ukládejte těsně před roku se již papír nesbíral, poněvadž 
odpadů. Pokud však už doma třídíte odvozem svozovou službou EKOR firmy jej přestaly vykupovat. Žáci Položme si otázku, proč vlastně 
a dáváte je do barevných kontejnerů Kyjov. Plast je vyvážen každé také sbírali kůru z pomerančůtřídit odpad. Vždyť to není tak 
umožníte tak recyklaci více než pondělí, papír ve středu. V současné a uzávěry z plastových lahví. Je dávno, kdy jsme mohli sbírat jen 
třetiny tohoto množství. době byla obec nucena uzavřít dobré, že děti jsou vedeny k tomu, starý papír a železo, které jsme 

(red)uložiště stavební suti v Janovém aby odpad třídily.                       odevzdávali do sběrných surovin. 

Základní škola a Mateřská škola navštívil divadelní soubor „Veselá ného zábavného parku Bongo ocenění za svou práci (vysvědčení),  
připravila na jaře letošního roku školička“. v Brně, kde si děti mohly vyzkoušet stačili ještě navštívit stáj v Uhřicích, 
pro děti již tradiční karneval. různé atrakce. Překonávaly rozma- kde Marek Čumba pro ně připravil 
Z důvodu chřipkové epidemie však S předstihem 11. května  oslavila nité překážky a užily si spoustu mimo jiné  jízdu na koni.
termín musel být přesunut až na škola „Den dětí“. Žáci byli rozděleni dobrodružství, zábavy i pohybu. 
19. dubna,  přesto  karneval  na- do pěti družstev a na cestě ke Výlet pak pokračoval na hradě Špil- Během prázdnin ve škole probíhaly 
vštívilo asi 170 dětí a dospělých, konečnému překvapení museli plnit berku, kde byl připraven zajímavý opravy  a údržba (malování, úprava 

různé úkoly, za které pak obdrželi program - prohlídka výstav, malová- noclehárny MŠ apod.). V úterý 1. září z toho pak 69 v maskách.
sladkou odměnu a svátek oslavili ní, zkoušení dobových šatů, mečů bude škola připravena opět zahájit 
šampaňským (samozřejmě dět- apod. Výlet se dětem moc líbil. svůj provoz. Slavnostní zahájení Nejen pro děti byla připravena 
ským). Poděkování patří paní Radmi- školního roku 2009/2010 pro-diskotéka, hry, soutěže, občerstvení 
le Mokré a paní Kateřině Hrubé za Ke konci školního roku navštívili běhne v 8.00 v budově školy.   a jako samozřejmost i bohatá 
přípravu akce a sladkou odměnu. školu příslušníci Policie ČR, před-tombola. Dále se žáci zúčastnili 

vedli svoji techniku, auta, pistole Mgr. Marcela Procházkovádivadelního představení v Brně,  
10. června se konal výlet do rodin- apod. Než žáci 30. června obdrželi prohlédli si planetárium a 2x školu 

Panství knížete Jana z Lichten- pro sezónní dělníky ze Slovenska děvčat, určených především na Na práci s potahy dohlížel šafář. 
steinu bylo velice rozsáhlé. I v naší tak zvaná Bačalárna. Při zvyšování polní práce. Denní plat měli asi 10 Dlouhá léta jím byl Tomáš Janka. 
obci byl dvůr a to na místě domků výnosnosti v zemědělství nestačily až 12 korun. Ve žních 10 až 15 Byl otcem známého továrního 
číslo 202 a 208. Úřední řeč v něm sýpky při dvorech a proto byla sekáčů kosilo polehlé obilí. Obilí, ředitele v továrně na hospodářské 
byla němčina. S dělníky se však v roce 1909 vybudována centrální které stálo bylo sečeno strojem, stroje Wichterle a Kovařík v Pro-
mluvilo česky. sýpka u nádraží. taženým dvěma páry koní. stějově. Tento Janka byl v období 

20. a 30. let velkým sběratelem
Na tomto dvoře hospodařil nájemník K sýpce byla postavena vlečka, a milovníkem umění. Vlastnil jednu Mléko měl na starosti šafář, 
Eduard Seidel ze Ždánic. Ve dvoře která sloužila v řepné kampani jako z největších a nejcennějších sbírek kterým byl Ferdinand Buchlovský. 
v Uhřicích, kterému byl podřízen rampa k nakládání cukrovky. Prvním obrazů.Účastnil se dojení, ošetření mléka 
i dům v Dambořicích, byl správce strojníkem na sýpce byl Josef Malík a zchlazení v ledovně, která stála 
a dva adjunkti. Jeden vedl hospodář- z Uhřic. Ruch v Janově Dvoře byl čilý ***za stájemi v místech, kde stával 
ství polní a druhý dobytkářství. a veselý od rána do večera. Bylo tu komín lihovaru. Do ledovny se 

Při práci s lidmi býval dozorce. Budovy dvora v Uhřicích byly staré zaměstnáno 20 až 25 dělníků, kteří vozilo několik set fůr ledu každý 
Dlouhá léta jim byl Josef Viliš, který a nedostačující. Knížecí úřady se jezdili většinou s koňmi a voly. rok. Toto zchlazené mléko se až do 
si po odchodu do výslužby postavil rozhodly postavit dvůr nový upro- konce první světové války vozívalo 
domek v čísle 103. Mimo hlavního ***střed svých polí. Nový dvůr byl do Vídně, po válce do mlékárny
dozorce byli ještě dva pomocní. stavěn postupně a bylo mu dáno v Brně.
Posledním byl Josef Punčochářjméno Janův Dvůr - německy Platu měli tito deputátníci čtvrtlet-
z čísla 181, jenž měl na starosti Johaneshof. V roce 1890 byly ***ně 2q žita, 1q pšenice, 1q 
řádné zasetí obilí a cukrovky. postaveny stáje nad nimi sýpky na ječmene, 11q hnědého uhlí

Dále Janův Dvůr zaměstnával obilí a krmiva.  V dalším roce byly a k tomu 3l petroleje měsíčně. 
hlásného ponocného. Navečer postaveny byty pro správce, Ve dvoře bylo asi 8 párů koní a 15 Každý rok dělník také dostal 10 

adjunkty a šafáře. přišel do dvora, každou hodinu párů volů, k tomu ještě průměrně arů vyhnojené půdy a průměrně 
odpískal či odtroubil u správcova 80 až 90 krav a jalovic. Dvůr si 150 korun měsíčně.

*** bytu. Ráno porovnal hnůj, přivezl vydržoval i dva plemenné býky.  
slámu a dopoledne šel domů. Mimo tyto zaměstnance bylo

v zimě ještě 10 a v létě pak 60 až 70 V roce 1900 byly postaveny byty Miroslav Adamec ml.
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Uhřický velkostatek Janův Dvůr na začátku minulého století
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Sběr nebezpečného odpadu bude v Uhřicích 19. září

Školou uspořádaný karneval byl hojně navštíven
Hokejové nadšení se nevyhnulo ani Zdeněk Bureš a Antonín Valihrach. v divoké atmosféře, Uhřice nakonec a další, oporami mužstva byli také 
Uhřicím, i když organizovaný hokej Každý klub v turnaji vždy delegoval podlehly 1:3. Po neuznání čtvrté dva hráči ze sousedních Žarošic  
měl krátké trvání. Velkou oblibu měl rozhodčího, za Uhřice to byl Stani- branky ale museli uhřičtí narychlo František Šťastný a Jan Vlach. I po 
hlavně u mládeže v letech 1954 až slav Drápal. Hrálo se jen na opustit kluziště a uchýlit se do zániku hokejového oddílu ve druhé 
56. S myšlenkou založit hokejové kluzištích ve Stavěšicích a Ždáni- bezpečí před nazlobenými diváky. sezoně z finančních důvodů se 
mužstvo přišel kovář Antonín cích, přímo v Uhřicích tehdy vhodné samozřejmě dále bruslilo i hrával 
Valihrach, který s kamarády vyrobil kluziště nebylo. Mužstvo Uhřic tvořil brankář Petr hokej na každém kousku ledu, 
branky. Tím ještě víc podnítil zájem Bělohoubek, který chytal i se později na vybudovaném koupališti. 
o tento sport. „Úplně první utkání ve Stavěšicích zlámanou hokejkou, a později 

jsme prohráli 1:4, překvapilo nás dostal přezdívku Ikola - po vyni- Z pramenů Stanislava Drápala 
Uhřice se zapojily do okrskového ale vřelé uvítání zástupců obce kajícím finském brankáři, dále zpracovaných v knize Osudy hokeje 
turnaje hraného ještě se Stavěši- i hokejového oddílu“, vzpomíná Jaroslav Valihrach, Jaroslav Ada- na Hodonínsku
cemi a Ždánicemi. Vedení uhřického Stanislav Drápal. Ten také řídil mec, Antonín Valihrach, Jaroslav 
hokeje se ujali Stanislav Drápal, druhé utkání ve Ždánicích hrané Marčík, Josef Marčík, Josef Prokop

Hokejové nadšení v Uhřicích

Sýpka pro 150 vagónů obilí byla vybudována na začátku 20. století, po 
uvedení do provozu lokální dráhy z Čejče do Ždánic.

Lihovar vznikl na sklonku 40. let 20. století v areálu Janova Dvora.
V 90. letech 20. století byla výroba lihu zastavena.



Sbor dobrovolných hasičů v Uhři- ce pak získala „medaili za zásluhy“.     p o  ž á r u    t z v .   „ d ž  b e  r o v o  u   s  t ř ík  a č  k o u  “ .      v ý  c h    s t ř í k a  č e  k   a    k d  e   b  y l o   p  o třeba 
cích si ve dnech 27. - 28. června Po tomto shromáždění následovala Pochlubili se i stále funkční stříkač- vyššího výkonu čerpadla, má totiž 
připomněl 110. výročí svého na hřišti diskotéka. kou, která byla dodána již 27.1.1949 vyšší výkon než přenosná čerpadla.
založení. V sobotu 27. června od firmy Sigmund  z Olomouce a vy-
proběhla v 17. 00 hodin v zasedací Hasiči ze Žarošic se pochlubili V neděli 28. června byla v 9.30 svěcena při příležitosti 50. výročí 
místnosti hasičské zbrojnice valná Tatrou 815 a ukázkou likvidace sloužena mše svatá v kostele za založení sboru v roce 1950
hromada. členy SDH. Položením věnce u dopravní nehody s vyprošťováním a dostala jméno „Anna“. Jedná se

kříže na hřbitově byla uctěna řidiče z vraku automobilu pomocí o PS 8 s motorem dvoudobým, 
Byl zde přítomen starosta okresního památka zemřelých členů. V 15.00 hydraulických nůžek.dvouválcovým, chlazeným vodou 
výboru Sdružení hasičů Čech, přímo z čerpadla. Je udržována ve hodin pak následovaly ukázky 
Moravy a Slezska Miroslav Kuchař, výborném technickém stavu. zásahů hasičské techniky před Dambořáci předvedli uhašení 
který při příležitosti oslav předal hasičskou zbrojnicí. Představili se požáru osobního automobilu po-
členům místního sboru vyznamená- mocí střední pěny.Z Násedlovic přivezli k předvedení hasiči z Dambořic, Násedlovic, 
ní. Za zmínku stojí věrnostní stužka dvoukolovou stříkačku DS 16Žarošic a domácí. 
za 70 let členství v SDH, kterou  (red)   z roku 1951, používala se tam, kde 
obdržel pan Karel Němec. Organiza- Naši hasiči předvedli ruční hašení Foto: Michal Strmiskanebylo možné využít automobilo-
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20. června hostila naše obec Dále proběhla soutěž v požárním Uhřic odjížděli spokojeni. se jakýmkoliv způsobem podíleli na 
všechny Uhřice z celé ČR na již útoku, kde se domácím nevedlo přípravě, organizaci a zabezpečení 
tradičním setkání Uhřic, které se a skončili na místě pátém. Největší *** tohoto celorepublikového setkání.
koná každý rok, letos již po připravenost potvrdili Uhřice z okre-
jedenácté a to vždy v jiných su Blansko a z přehledem tuto Příští rok se setkání uskuteční  (red)
Uhřicích. soutěž vyhráli. v Uhřicích na Šumavě, kde jsou 

všichni srdečně zváni. Naše poděko- Foto na této straně:
****** vání patří také SDH, SK a všem, kteří Václav Tesařík

Do areálu v Lednici se sjely všechny Jak vidíme z výsledků, vítězem
Uhřice, které v naší republice existují v obou disciplínách se staly vždy 
a to z okresů Blansko, Kroměříž, Uhřice, což  je výborné! 
Prachatice, Příbram a Vyškov. 
Nejdelší cestu k nám měly Uhřice ze ***
Šumavy, nejmenší, co do počtu 
obyvatel (cca 40) i katastrální Starostové Uhřic (mezi nimi i jedna 
výměry, ale nejvyšší co do procentní starostka), si prohlédli naši obec
účasti občanů z obce na setkání z kočáru, taženého frískými koňmi 
(přijeli skoro všichni). Na účastníky pana Iše. Odpoledne setkání 
čekal program spočívající v turnaji obohatila výstava vín místních 
v malé kopané - hrálo se 2 x 10 vinařů spojená s ochutnávkou.
minut, 4+1 a systémem každý U všech uhřičáků měla velmi dobrý 
s každým. Na prvním místě v tomto ohlas. O příjemnou zábavu až do 
turnaji skončili domácí, na dalších pozdních nočních hodin se postara-
místech byly Uhřice od Kroměříže, la skupina Impuls z Blučiny. I přes 
Vyškova, Příbrami, Blanska a na po- částečně nepříznivé počasí se 
sledním místě z okresu Prachatice setkání vydařilo. Účastníci ze všech 

Na setkání vždy zvítězí Uhřice
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110 let hasičského sboru v Uhřicích

Sbor dobrovolných hasičů v Uhřicích pochodových a 3 cvičení se stříkač- nastoupiti službu vojenskou. Po tradice pořádání hasičských plesů. 
byl založen 5. února 1899. Bylo  kou, která byla dodána a vysvěcená skončení první světové války je V roce 1922 je žádáno o postavení 
zapsáno 33 činných a 11 přispíva- 13. srpna 1899. Prvního požáru se svolána valná hromada na den nového hasičského skladiště. V roce 
jících členů. Dne 19. února 1899 sbor zúčastnil 7. května 1900 9.února 1919, kde byl zvolen nový 1923 zasahuje sbor u všech požárů 
bylo rozhodnuto o zakoupení „hasič- v Žarošicích. výbor. Bylo také usneseno a odsou- v Uhřicích, zúčastňuje se zavěšení 
ky“ a potřebné výzbroje od firmy hlaseno, aby po padlých bratrech zvonů v místním kostele. Slavnostní 

Bohaté činnosti sboru se dotkla 1. Smejkal v Čechách u Prostějova. hasičích bylo vyplaceno jejich den pro sbor byl 24. říjen 1926 kdy 
světová válka. O tom svědčí zápisValná hromada, konaná dne 11. rodinám po dvaceti korunách. Od vedení obce předalo sboru nové 
z roku 1915, kdy předseda sboru února 1900 uvádí, že sbor čítá 31 roku 1919 dochází k oživení hasičské skladiště. 

- přednesl, že se musí udělat členů činných a 12 členů přispívají činnosti. Nejprve je nutno zajistit 
pořádek, poněvadž členové musí (red)cích, bylo provedeno 10 cvičení výzbroj a výstroj. Je obnovena 

Hasiči v Uhřicích již od roku 1899
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