
Rozlosování okresního přeboru To je závěrečná věta z hodnocení Pokud čtenář po přečtení tohoto sezóně odcházejí do dorostu tři 
MUŽIuplynulé sezóny okresního přeboru článku získává dojem, že jen naří- hráči. V této sezóně naši žáci 

ročníku 2009-2010. Tomuto ovšem káme a stěžujeme si, není to tak. dosahovali již lepších výsledků díky 
8.8. 16:30 Uhřice - Svatobořicepředcházela celá řada utkání Dobře víme, že příčinou neúspěchů zkušenostem, které již velká část 
15.8. 16:30 Dambořice - Uhřicevydařených, ale i větší část těch je malá snaha některých hráčů hráčů má. U tohoto mužstva pracuje 
22.8. 16:30 Uhřice - Bzenec „B“nevydařených. Hlavně v podzimní o tréninkový proces, který zaručuje vzorně skupina rodičů, kteří se 
29.8. 16:30 Ždánice - Uhřicečásti se nám nedařilo, jak herně, tak jak kvalitu jednotlivých hráčů, tak starají nejen o fotbalový růst, ale
5.9. 16:30 Uhřice - Moravanyvýsledkově, ale to již začíná být celého mužstva. Víme, že je to hlavní i o různá vylepšení, mezi které patří 
12.9. 16:00 Ježov - Uhřicetradicí. V druhé polovině soutěže věc, kterou je potřeba vylepšit, aby návštěvy zábavních center a podob-
19.9. 16:00 Uhřice - Hovoranymužstvo dohánělo ztrátu, ale díky nedocházelo k takovým závěrům, ně. K tomuto mužstvu hledáme 
26.9. 16:00 Sobůlky - Uhřiceněkolika špatným výsledkům jsme jak v právě skončené sezóně. trenéra, který povede odborný růst 
3.10. 15:30 Uhřice - Radějovse zařadili mezi mužstva bojující mladých hráčů. 

Jak dál v příštím období 10.10. 15:00 Vlkoš - Uhřiceo záchranu. Z řadou soupeřů i z těch 
17.10. 15:00 Uhřice - Vnorovypředních míst jsme dokázali hrát Mimo sportovní činnost, pokračuje 

Zásadně se musí změnit přístup 24.10. 14:30 Uhřice - Strážnicevyrovnané partie, ale bohužel to zdárně modernizace sportovního 
hráčů k jejich povinnostem, tréninku 31.10. 14:00 Tv. Lhota - Uhřicenevedlo k bodovému efektu. Velkou zařízení, šatny jsou před celkovým 
a utkání. Někteří hráči z mužstva 7.11. 14:00 Svatobořice - Uhřiceměrou se nejen na hráčích ale i ve- dokončením. V kulturní činnosti 
odejdou, na zkoušku přicházejí dení mužstva podepsalo nevydaře- jsme se podíleli jako spolupořadatel 
mladí hráči z blízkého okolí. V této Zdeněk Maleňákné pohárové utkání doma s Mikul- na vydařených babských hodech. 
fázi nemůžu být konkrétní, zatím se čicemi. Deset minut nás dělilo od 
jedná jen o přípravu a vyzkoušení postupu do finále poháru OFS Hodo-
vytipovaných hráčů. Jsou zajištěna nín. Špatné posouzení rozhodčího
přípravná utkání včetně poháro-a naše neukázněnost nám zastavily 
vého turnaje ve Vážanech. Podrob-cestu do finále a finanční odměnu. 
nosti a termíny zjistíte na kabelové Místo toho jsme dostali tresty
televizi nebo na internetových a pokuty, které nám po odvolání k vý-
stránkách sportovního klubu.konnému výboru OFS byly sníženy. 

Důležitou částí sportovního klubu Závěr sezóny jsme odehráli pod 
jsou naši žáci. Bohužel Uhřice jsou tíhou těchto verdiktů. Závěrečný 
malá obec a kluků nebo holek výsledek je takový, třetí místo od 
zapálených pro fotbal není. Několik konce zaručuje setrvání v OP 
roků doplňujeme naše mužstvo Hodonín i pro příští období. 
hráči z Archlebova. Po ukončené 

Hojně navštívená výstava vín
Letos o velikonoční neděli se konala ale i vína starších ročníků. Degustá- modré a dornfelder. řic. Velikonoční „košt“ doprovázela 
výstava vín, kterou uspořádal Český toři hodnotili celkem 451 vzorků vín, pěknými písničkami nejen o víně 
zahrádkářský svaz v Uhřicích ve z toho bylo bílých 293 a červených Šampionem výstavy se v bílých cimbálová muzika „Mládí“ z Čejče. 
spolupráci s obcí Uhřice. Tato již 158. Mezi významně zastoupené vínech stal vzorek sauvignonu
tradiční výstava vín drobných vinařů odrůdy patřilo veltlínské zelené, r. 2009 pana Tomáše Mokrého Tuto akci navštívilo asi 300 milov-
z naší obce, ale i z nejbližšího okolí, ryzlink rýnský, sauvignon, aurelius, z Násedlovic, v červených vínech  níků dobrého vína. Výstavní výbor 
byla uspořádána po dvou letech. neuburgské, müler-thurgau, ruland- pak frankovka r. 2005 pana Vítěz- děkuje všem vinařům za poskytnuté 

ské šedé, rulandské bílé, muškát slava  Šmerdy ml. z Uhřic. Frankovka vzorky vín, degustátorům za odbor-
Vystavovány byly vzorky vína nejen moravský, tramín červený, zweigel- z roku 2006 pana Šmerdy zvítězila né posouzení a všem, kteří se 
ročníku 2009, který byl mnoha trebe, frankovka, cabernet sauvig- také na výstavě v Dambořicích.  Za podíleli na přípravě této výstavy. 
odborníky pasován na jeden z nej- non, cabernet moravia, svatovavři- nejlepší kolekci 5ti vín si odnesl 
lepších ročníků za poslední období, necké, modrý portugal, rulandské diplom p. Tomáš Bělohoubek z Uh- (red)
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Starosta Zdeněk Knesl:  Rozvoj a výstavba obce pokračuje úspěšně
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Milí čtenáři Zpravodaje Uhřic. v blízkosti aquaparku po veřejné jarním zasedání. ohlášená stavba pro zajištění jímání 
diskuzi a schválení orgány obce. vody z uhřického potoka „Vápenka“ 

Čas neúprosně letí, je tu léto Spokojenost návštěvníků je ta nej- Stavby, které byly ukončeny, byly pro účely zasněžování sjezdovky 
a konečně vytoužené prázdniny pro lepší zpětná vazba a také skvělá úspěšně kolaudovány a předány do vyhrála firma Stavoing s.r.o. Uhřice.
děti, které ho nyní užívají naplno. inspirace do budoucna. Po dlouhé užívání veřejnosti. Nové čekají na U první stavby je cena ve výši 4 mil. 
Krásné počasí dopřává opalování, zimě nastoupilo bouřlivé jaro, které svoje zahájení v nejbližším období. 615 tis. Kč a druhá stavba ve výši 
koupání, relaxaci v pěkném prostře- nám nadělalo mnoho vrá-sek a pří- 239,5 tis. Kč. Obě stavby jsou kryty 
dí uhřického aquaparku, který je vy- roda nám ukázala svoji sílu a moc. Výběrové řízení na dodavatele schváleným obecním rozpočtem. 
tížen naplno. Je snaha usměrňovat Ale vše se překonalo a následné proběhlo na stavbu rekonstrukce Lze konstatovat, že se jedná o firmy 
parkování v obci, které bude řešit měsíce budou ve znamení dalšího místní komunikace pod hájenkou, odborně zaměřené pro realizaci 
budoucí výstavba parkoviště v rámci budování obce tak, jak stanovilo kterou bude realizovat firma Eurovia staveb tohoto druhu a již nyní se 
projektu turistické a rekreační zóny zastupitelstvo ve svých závěrech na Brno (dříve Silnice Brno) a další 

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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...pokračování na str. 2

Okresní přebor v Uhřicích zůstane

Jak vypadá fotbalová sezóna žáků?
Co se vlastně děje během žákovské třináctého na jedenácté místo, což je 
fotbalové sezóny. Našim trenérem je pro nás velký úspěch. Za poctivé 
Jan Buršík, ale stále hledáme na docházky kluků na tréninky a zápasy 
pomoc nového trenéra, takže chlapi jsme vyrazili na výlet do haly Bongo
hlaste se! Naše družstvo má hráče v Brně. Všem se tu moc líbilo. Řádili 
z Uhřic, Archlebova a brankáře jsme, ať nám bylo šest nebo 
z Brna. Tréninky bývají dvakrát týdně patnáct. Po posledním odehraném 
a to v 16:30 hod. na hřišti. V sezóně zápase jsme si udělali krásnou 
podzim jaro jsme odehráli 24 zá- dodělanou na hřišti. Nechyběl 
pasů. Během zápasů nedošlo táborák a rychlé špunty. Rozloučili 
k žádným vážným úrazům ani jsme se se třemi spoluhráči, kteří 
zlomeninám. Jen modřiny a oděrky, odchází do dorostu. Jsou to Staňa 
ale to je běžné. Postoupili jsme ze Palčík, Petr Rozehnal a Lukáš Válek. 

Poslední tečkou odehrané sezóny Rozlosování soutěže žáků
byla pozvánka na pohárový turnaj do 

22.8. Uhřice - DambořiceDambořic. Hrálo se o pohár starosty 
29.8. St. Poddvorov - Uhřiceobce. Turnaje se zúčastnily týmy 
1.9. Uhřice - MiloticeUhřic, Dambořic, Želetic a Čejče. My 
5.9. Uhřice - Žarošice

jsme dovezli krásný pohár za 2. 8.9. Uhřice - Prušánky
místo. Velká radost! A toto všechno 12.9. Archlebov - Uhřice
by nešlo bez velké podpory rodičů. 19.9. Uhřice - FK Šardice
Takže velký dík všem, co se zapojili! 26.9. Násedlovice - Uhřice
Do další sezóny si přejme hodně 3.10. Uhřice - Želetice
úspěchů, málo úrazů a hodně 10.10. volno

17.10. Uhřice - D. Bojanovicevstřelených branek. Přijďte nám 
24.10. Čejč - Uhřicefandit.
7.11. Svatobořice - UhřiceVaši žáci SK Uhřice



Šest výprav se zúčastnilo v sobotu o pouhé čtyři desetiny sekundy, se v pátek odpoledne. Do krásné domácí dokáží sami zorganizovat
19. června celostátního setkání umístili naši hasiči ve složení: přírody se jelo podívat 40 našich v tak malém počtu lidí. Všeho bylo 
obcí nazvaných Uhřice. Hostitelská František Hroudný, Michal Tesařík, obyvatel. Ti dříve narození spali dost a vše perfektně fungovalo.
role sportovně-společenského set- Petr Valihrach, Pavel Tihlařík, Lukáš v penzionu v nedalekém Vimperku, ti 
kání tento rok připadla nejmenší (tes)Tesařík, Miroslav Strmiska a Tomáš mladší ve vlastních stanech přímo
osadě tohoto názvu v republice. Hořava. Na dalším místě skončily v Uhřicích. Všichni obdivovali jak to 
Čtyřicetihlavé Uhřice u Vlachova domácí Uhřice, pak Uhřice od 
Březí na Prachaticku se jí chopily se Kroměříže, od Vyškova a jako 
ctí. Uhřice jsou malá obec nedaleko poslední Uhřice u Benešova. Po 
Vlachova Březí obklopená přírodou ukončení požárního útoku byl 
Národního parku Šumava. Čisté zahájen turnaj v malé kopané. Po 
ovzduší a klid venkova uspokojí několika zápasech pokazilo dobrou 
všechny, kteří touží uniknout náladu vážné zranění fotbalisty
z civilizačního shonu. V okolí je z mužstva Uhřic u Kroměříže. Pro 
množství zajímavých cílů pro výlety hráče s komplikovanou zlomeninou 
do přírody i za historickými pa- nohy musel přiletět záchranářský 
mátkami. Romantický pobyt může vrtulník. Proto o vítězi turnaje v ko-
být umocněn celou řadou zacho- pané rozhodly pokutové kopy. Naši 
vaných selských stavení v ty-pickém fotbalisti ve složení: Libor Plachý, 
stylu tzv. jihočeského selského Jan Trčka, Dušan Strmiska, Zdeněk 
baroka. Vlach, Michal Auf, Tomáš Hořava, 

Richard Pěnčík a Tomáš Bajer 
Celostátní setkání začalo tentokrát skončili na 4. místě a neobhájili tak 
netradičně soutěží v požárním loňské vítězství. 
útoku. Nejlepšího času dosáhly 
Uhřice u Blanska. Na druhém místě, Z našich Uhřic se tentokrát vyjelo už 

***1 295 143,- Kč - to je z rozpočtu naší to také jisté pracovní příležitosti pro 
těšíme, že první stavba vyřeší obce. Celková částka na akci činí naše občany a při dobré organizaci 

Dále jsou v běhu projekční přípravy značně neuspokojivý stav silnice 12 951 424,- Kč. Bude to zařízení nemalé finanční zdroje do rozpočtu 
na stavby, o kterých jsme se pod hájenkou ke spokojenosti pro třídění stavebního odpadu obce.  
zmiňovali v minulém zpravodaji, našich občanů zde bydlících, ale i z bouraček, jeho drcení a třídění do 
rozšířené o vyřešení svodu dešťo-všech ostatních, při zajištění frakcí, které se zpětně budou ***
vých vod z lokality Veselá, která nám bezpečného provozu. využívat pro stavební účely. Tímto se 
v přívalu jarních vod zaplavila ulehčí problém stavebníků, kam se Ale nyní je léto v plném proudu a já si 
Chaloupky až po most u zrcadla. *** stavební sutí. Svoji kapacitou bude přeji, aby bylo pro Vás příjemné. 
Toto se opakovalo 3 krát po soběnabízet i využití pro okolní obce Relaxací a odpočinkem je třeba  
a jen ochotou místních spoluobčanů Další velkou stavbou, kterou se a také vytvoří nějaká pracovní místa načerpat nové síly pro příští období
a členů Sboru dobrovolných hasičů v průběhu posledních měsíců poda- a finančně přispěje do obecního s prožitkem spousty krásných chvil 
bylo vše odstraněno a uklizeno.  řilo zařadit do tohoto roku, je dlouho rozpočtu. radosti a spokojenosti v kruhu svých 

připravovaná Plocha pro recyklaci drahých, přátel i známých.
Pokračuje se na zpracování návrhu stavební suti v Janovém Dvoře, kde Na tuto stavbu je připravováno 
změny č.3 Územního plánu obce byla schválena rozhodnutím Stát- výběrové řízení na dodavatele, které S upřímným přáním a pozdravem 
Uhřice a byla předložena studie na ního fondu životního prostředí ČR proběhne po konzultaci v Praze Vám všem.
řešení turisticko-rekreačního prosto-částka ve výši 11 008 710,- Kč jako v dohledné době a stavba bude 
ru za aquaparkem s cílem zvýšit dotace z fondu EU a 647571,- Kč ukončena do konce tohoto roku tak, Zdeněk Knesl
zájem o naši obec při využití všech dotace ze SFŽP ČR. Akce počítá aby byla zprovozněna pro začátek  starosta obce
zařízení a sportovišť v obci. Přinese se zdrojem žadatele ve výši jarní stavební sezóny.
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Hranice 700 obyvatel opět pokořena
K 1.1.2010 opět padla hranice 700 Sčítání lidu v žádném případě budou sčítat všechny země EU 1869 a v roce 2011 přinese i řadu 
obyvatel v naší obci. K tomuto datu nezjišťuje majetkové ani finanční z nařízení Evropské komise v jeden novinek. Největší z nich je možnost 
měla naše obec 711 obyvatel. poměry obyvatel České republiky. společný rok. elektronického vyplnění a odeslání 

Český statistický úřad tak nebude sčítacích formulářů přes internet, 
V příštím roce nás čeká sčítání lidu, zjišťovat ve sčítání lidu majetek *** ale s rozvojem společnosti se mění i 
domů a bytů, rozhodným okamži- rodin, vybavenost domácností otázky. Nově se objeví otázka na 
kem bude půlnoc z 25. na 26. spotřebiči ani příjmy obyvatel. Sčítání se na našem území koná registrované partnerství.
března 2011. Poprvé v historii se pravidelně každých 10 let už od roku 

(red)***

V Uhřicích u Vlachova Březí se uskutečnilo
celostátní setkání stejnojmenných obcí

Statistika pohybu obyvatel od roku 1985



V sobotu 22. května přišel den nám bohužel překazilo špatné asi 250 dobrovolných hasičů. Poté tu 12. čevna odstraňovala popada-
měření sil hasičů z druhého okrsku, počasí a zaplavená část naší obce. ještě dvakrát odklízela bahno ze né stromy na silnici z Uhřice směrem 
tedy Uhřic, Žarošic, Dambořic a Ná- Proto všechny jednotky obětovaly zaplavených „Chaloupek“ a v sobo- na Násedlovice.                          (tes)
sedlovic. Soutěž se konala v Žaroši- svůj volný čas a přijely na pomoc do 
cích. Tentokrát se zápolení mladých Uhřic. Nános bláta byl odstraňován 
hasičů konalo dopoledne a soutěž pomocí vodních proudů, asanačních 
dospělých měla začít až odpoledne. lišt a za pomoci nakladače a náklad-
Děti během dopoledne zvládly šta- ního auta odvážen mimo obec.
fetu 4x60 metrů, štafetu požárních 
dvojic a požární útok. Tyto disciplíny ***
rozhodly o tom, že v kategorii star-
ších žáků obhájili své loňské vítěz- Zásahová jednotka sboru dobro-
ství naši starší žáci před Žarošicemi volných hasičů obce Uhřice byla 
a Násedlovicemi. V kategorii mlad- mimo jiné pomáhat, v úterý 18. 
ších žáků zvítězily Dambořice před května, se zpevňováním hráze u Ho-
námi. Na dalších místech skončily donína v oblasti Nesyt Skařiny. 
Násedlovice, Žarošice a Dambořice Pokládání geotextilie a pytlování 
„B“. Odpolední soutěž dospělých hrází se zúčastnilo 32 jednotek, tj. 

Údolí podél potoku Vápenka ve Kostel zasvěcený sv. Janu Křtiteli, germánskými kmeny. Ještě před první moravský arcibiskup pohřben, 
Ždánickém lese bylo pravděpodob-byl v současné podobě založen ve příchodem misie na Moravu sestavil znamená odhalit jednu z největších 
ně osídleno po dostavbě chrámu, 13. století. Na místě chrámu prý slovanské písmo, tzv. hlaholici. záhad Velké Moravy.
asi už v 9. století. Podle řídícího stávala církevní stavba. Snad dře- Jméno Cyril získal až v roce 868 při 
učitele Čeňka Racka (1891-asi věná. Podnět k tomu, aby vznikla, návštěvě Říma. Metoděj byl spíše * * *
1961) byl zakladatelem osady dal údajně svatý Metoděj. Prý ji též praktický člověk. Nabyl všestranné 

vysvětil. Tvrzení historikové nevyvra- Uhřík. Název pak mohl být odvozen vzdělání. Asi do roku 856 byl Metoděj do Uhřic prý zavítal v roce, 
celi; mnozí je spíše akceptovali. od jeho jména, případně od Uher správcem slovanského knížectví, kdy měl šedesát let. Stál na 

(Maďarska nebo Slovenska, pravděpodobně kolem Sofie, tedy pískovcovém balvanu a hovořil
Přesto jde o pověst - legendu. považovaného za tzv. Horní Uhry). na západě Bulharska. Poté odešel k shromážděným. „Na tomto místě 
Předávaly si ji generace obyvatel do kláštera, kde získal mnišské bude postaven chrám Páně. Lidem Uvedl to v publikaci Na našem 
Uhřic. Zásluhou toho se dochovala jméno Methodios - Metoděj; bylo ku prospěchu a k slávě Boží!“ možná Slovácku z roku 1938.
do současnosti. patrně odvozeno od jeho postupu říkal.

k bádání. Původně se prý nazýval Podobné úvahy lze nalézt i v kro-
* * * Michael. Údajně slíbil, že se znovu zastaví nice Uhřic, sepsané Metodějem 

a chrám vysvětí. Slovo zřejmě Čičatkou (1874-1959). Domněnku 
V Uhřicích, v tom čase důležitém Na Moravu oba bratři přišli po dodržel. je možno doplnit: stařešina rodu, 
středisku v posledním výběžku zakladatel osady, přišel z jihu,jednání vyslanců knížete Rostislava 
slovanského osídlení ve slovácké z Uher (Panonie) nebo ze Sloven-s císařem východní Říše římské Když končil promluvu, kus pískovce 
Nivě, v údolí Ždánického lesa, se ska. Místo se přitom takříkajíc Michalem III. (838-867) a patriar- se prý udrolil. Kdosi z davu žádal, 
moravský metropolita Metoděj prý zalidňovalo postupně. Největšího chou Fótiem (820-asi  891).  aby balvan byl dán na kazatelnu. 
zastavil při cestě do Brna. Podle rozmachu asi dosáhlo poté, kdy byl Proběhlo v metropoli Byzance Caři- Ulomená část pak zatmelena. 
pověsti též navštívil rezidenci, která údajně vystavěn a vysvěcen kostel hradě, snad v roce 862.
se nacházela pod pozdější osadou Tak se i stalo: Kámen údajně sloužil nad obcí. Mohlo se tak stát před 
Silničná. Údajně v jejich zdech Do země věrozvěstové přinesli jako schod na kazatelnu. Udrolenou smrtí metropolity Metoděje, tedy 
přenocoval. písmo, tzv. hlaholici, dvojramenný část, ale nikdo nikdy nedokázal snad v roce 883 nebo 884.

kříž a ostatky sv. Klimenta (v roce vyplnit. „Památný kámen se stopou 
Pouť do těchto končin pravdě- 101 n.l byl utopen v moři). Vypra- Metodějovou, zmizel při některé Zajímavý, i když v podstatě shodný 
podobně uskutečnil poté, kdy byl covali zákoník světského práva - opravě kostela,“ konstatoval Jakub názor, prezentoval v rukopisné práci 
vysvěcen arcibiskupem (870). Zakon sudnyj ljudem. Pobývali prav- Vrbas (1858-1952) v knize Ždánsko. O Uhřicích z roku 1969, Vladimír 
Možná krátce po propuštění z bavor- děpodobně většinou v opevněném Mokrý (1918), uhřický rodák, t. č. 
ského vězení. Byl do něj uvržen městě, nazývaném Morava, v sídle Martin Jandl (1826-1897) v Pamět- bytem v Lomnici u Tišnova. Kromě 
potom, kdy se stal panonským panovníka. Byla to bájná metropole ní knize Uhřic uvedl, že památný jiného uvedl: „Podle Ústavu pro 
metropolitou. království Moravanů. Historikové se kámen byl z kazatelny odstraněn jazyk český ČSAV v Brně je název 

kloní k názoru, že se nacházela roku 1672; nahradila ho prý tvořen příponou -ice, od osobního 
Do Uhřic poprvé zavítal zřejmě v areálu NKP Valy. Asi čtyři kilometry dřevěná stolička. Podle ústního jména Uher, případně Uhra. To je 
v roce 873 nebo 874. Údajně byl východně od Mikulčic. podání se údajně posvátný balvan přitom odvozeno z národa Uhrů, tedy 
v osadě ještě jednou, když kostel hledal ještě v 60. letech 20. století; Maďarů; místní jméno znamená 
vysvětil. Z této návštěvy se ale Konstantin zemřel při návštěvě pátrání uskutečnili pracovníci Pa- původně VES LIDÍ UHROVÝCH. 
bohužel nedochovala zmínka; za- Říma, údajně 14. února 869; byl mátkového ústavu v Brně. O jejich Znamenalo to osadu, kde žili 
znamenal ji pouze kněz a historik pohřben v chrámu sv. Klimenta. Bylo zkoumání ale není nikde záznam, potomci jisté osoby, v tomto případě 
František Přikryl. Mohla proběhnout mu 42 let. Metoděj se dožil více než ani zmínka. Na základě sdělení, lidé Uhrovi.“
těsně před metropolitovou smrtí. 70 roků. Jako rok jeho narození bývá spíše domněnky, prý zkoumali sklep 
Snad v roce, uváděném jako datum uveden 815; část historiků se kloní patřící k domu číslo 50; nic ale Z příběhů Oldřicha Bílovského
založení osady - 884. k datu 813. Prý leží ve velkém neobjevili. u příležitosti svátků Cyrila

chrámu moravském, po levé straně a Metoděje.
* * * za oltářem bohorodičky. Podle spisu * * *

Žitije Mefodija zesnul prý na rukou 
Bratři Konstantin (826-869) a Me- kněží 16. dubna 885.
toděj přišli na Moravu na podzim 
863, možná na jaře 864. Pocházeli Podle dlouholetého vedoucího 
ze Soluně. Město se řecky nazývá výzkumu v Mikulčicích docenta 
Thessaloniké, patřilo a patří (v sou- Zdeňka Klanici (1938) byl patrně 
časnosti v něm žije téměř 346 000 Metodějův hrob objeven v největší 
obyvatel) k přístavům a významným známé velkomoravské bazilice. Je 
dopravním křižovatkám v Egejském dlouhá 36 a široká 12 metrů. 
moři. Bylo založeno roku 315 před „Věrozvěstovy tělesné pozůstatky 
naším letopočtem. byly pravděpodobně původně ulože-

ny v hrobě označeném číslem 580, 
Otec obou bratrů Lev byl v 9. století uprostřed hlavní lodi největšího 
v Soluni tzv. drugáriem, tedy vyso- velkomoravského kostela,“ upřesnil 
kým úředníkem ve správě východo- Klanica.
římské říše. Matka Marie s ním měla 
sedm dětí; mezi nimi nejstaršího Za místo Metodějova posledního 
Metoděje a o 13 let mladšího odpočinku bylo označeno na jižní 
Konstantina. Ten byl velice nadaný, Moravě nejméně 10 lokalit; např. 
především filologicky. Ovládal Sady u Uherského Hradiště, hora 
řečtinu, latinu, hebrejštinu; domluvil svatého Klimenta v Chřibech a další. 
se se Slovany i s Němci a dalšími S určitostí přitom stanovit, kde byl 

Poslední dobou slýchávám v obci Rodiče neplatí školné v mateřské     ve škole se učíme, školy. Není to výběr dětí, ale jejich 
debaty o tom, zda je dobré školu škole ani školní družině, neplatí     ještě dnes, ještě dnes, rodičů.
v obci mít či nemít, proto jsem se poplatky za kroužky (ve většině     potěšíme celou ves.
rozhodla napsat k tomu tématu pár jiných obcí a měst se za tyto služby Naše škola, jako všechny malé školy 
řádků. platí a to nemalé částky). Všechny Pokud škola v obci zanikne, kdo vás má i nedostatek. Zkrátka co se

učitelky základní i mateřské školy přijde potěšit na posezení se senio- v davu ztratí, to je ve školní skupině
Škola v Uhřicích má dlouhou historii. jsou aprobované pro svou práci, ry, vítání občánků, den matek…Proč o pár desítkách dětí velmi viditelné, 
V roce 1887 byla postavena budova, vyučujeme anglický jazyk, nabízíme někteří rodiče volí raději jinou školu a pak už jen běží tamtamy. Malý 
ve které se děti učí dodnes. V roce kroužek německého jazyka, kerami- pro svoje děti a nepěstují v nich počet je neustále pod kontrolou
1977 však bylo vyučování v budově ky, hry na flétnu, vyučuje se u nás pocit sounáležitosti s obcí:  „Jsem a znáte to: „Kdo chce psa bít, hůl si 
školy na dlouhých 16 let zastaveno nepovinný předmět náboženství. z Uhřic, chodím do školy v Uhři- vždycky najde“ nebo „Kdo nic 
a výuka byla obnovena až v roce V neposlední řadě školu využívá cích…“ a raději pro ně volí cestu - nedělá, nic nepokazí“.
1993. A obec to tenkrát stálo i veřejnost. dvakrát týdně probíhalo „Každé ráno musím stihnout auto-
nemalé úsilí, aby se jí podařilo školu cvičení power jogy a denně se vaří bus a ztratím se mezi spoustou Pro zaměstnance školy je ale nej-
opět otevřít. V posledních letech se ve školní jídelně téměř 100 porcí jiných dětí“. Někteří podotknou: větší odměnou dětský úsměv - to, že 
situace opakuje. Škola se potýká jídel, téměř polovina je pro obyva- Stejně jednou půjdou do jiné školy, se děti k nám rády vrací tu ukázat 
s malým počtem žáků a je tedy tele Uhřic. Ve spolupráci s obcí je tak proč ne hned. Ano to je pravda- vysvědčení, tu se jen tak stavit na 
možné, že se historie bude opa- zajištěna i donáška těchto obědů. také jsme jednou začali chodit do kus řeči.
kovat. Každý rok se snaží obec ve škole práce, někdy odešli do důchodu… 

něco opravit a zmodernizovat a to ale všechno má svůj čas. Je na A teď už je to na vás… je dobře mít
Obec se snaží zachovat v Uhřicích také něco stojí - např. loni úprava zvážení, co je pro děti lepší, zda v obci školu? Nebo ať si dítě zvyká
školu a to i za předpokladu mateřské školy, letos výměna části malá školička, kde se všichni znají, a může dojíždět třeba i do školy 
nemalých finančních výdajů. Za oken a oprava zahrady. paní učitelka individuálně pracuje mateřské…. Stejně ho to dojíždění 
děti, které navštěvují jiné školy s každým dítětem, protože jich má jednou čeká… Co vy na to? Můj 
1. stupně ZŠ nemusí obec hradit V posledních letech jsme s dětmi ve třídě málo, každému se může názor znáte a hájím ho veřejně, ale 
finanční prostředky. Pokud však složily píseň, ze které je tento věnovat. Nebo raději zvolí pro své zdá se mi zbytečné investovat čas
škola zanikne, přibude obci i tento úryvek: dítě cestování do jiné školy, jiné a energii do školy, ve které by nebyly 
závazek. Školu v obci mít nebude, obce, mezi spoustu jiných dětí. Zvolí děti….
ale finance za vzdělání dětí bude     Nejsme sice velicí, pro něj cestování v době, kdy za 
vynakládat stále. Obec přispívá     my uhřičtí školáci, aktovkou není ani vidět a je pro ně Mgr. Marcela Procházková
každému dítěti, které navštěvuje     ale máme prima partu sehranou, těžké opustit maminku na pár chvil, ředitelka ZŠ a MŠ Uhřice
naši školu denně 10Kč na oběd.     že se pilně snažíme, natož odjet někam daleko do cizí 
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Legenda stará přes tisíc let

Na místě, kde údajně kázal Metoděj, stojí v této době kostel.

Uhřičtí hasiči soutěží i pomáhají
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Hody se v Uhřicích slavily od hodin, a to stavěním máje. K máji to potvrdit.  Návštěvníci hodů shlédli překrásných perníkových srdcí, kte-
nepaměti.  Nejvýraznější událostí jsme postupně přicházely za zpěvu náš slavnostní krojovaný nástup ré napekla a nazdobila Ludmila 
byly sice vždy Martinské hody, ale písniček z několika částí obce. a taneční vystoupení na Zpěv Kramářová a také ceny útěchy  
koncem června nejblíže k 24., kdy je Společně jsme si zazpívaly, zatan- skřivana, který jsme nacvičovaly pánských trenýrek s překvapením.  
svátek svatého Jana Křtitele, se čily verbuňk a seznámily všechny pod vedením Jany Chmelařové.  Po Tombola byla určitě příjemným 
slavily Malé hody. Později byly již bez hodovníky s „Babským desaterem“. celou zábavu se všichni veselili zpestřením celého večera. 
máje a bez stárků a mnohdy se Pak jsme pokračovaly veselým a dobře se bavili. I letos děvčata 
spojily se sjezdem rodáků. průvodem přes celou obec. Po celou napekla a nazdobila perníčky, které Hezké počasí, lákavý program, 

dobu nám vyhrávala dechová hud- potom v „perníčkové“ dostaly od dobrá dechovka a hlavně desítky 
Nápad uspořádat Babské hody ba Vlkošáci. Již od začátku se o nás svých tanečníků, které zavedly do šikovných Uhřických bab zajistili 
v tomto termínu vznikl již před třemi a o naše příznivce, kteří se na nás kola. Byl to skoro hodinový taneční pěknou návštěvnost letošních 
lety - mrzelo nás, že v posledním přišli podívat před školu, starali naši maraton - všichni, kteří tančili a také Babských hodů. 
červnovém víkendu se v Lednici tři sklepníci. Měli dostatečné množ- Vlkošáci, to zvládli na výbornou.
netančí a nezpívá.  Protože se našlo ství dobrého vínka, které určitě Za zdar celé akce patří dík nejen 
mezi námi hodně nadšenců, kteří všem přišlo v tak velkém vedru Potom již netrpělivě návštěvníci všem ženám, které si nachystaly 
chodí rádi v kroji, rádi si zazpívají vhod. hodů očekávali naše půlnoční pře- kroje a nacvičily hezký program na 
a zatancují, dlouho jsme se neroz- kvapení  letos jsme si nacvičily pod celou sobotu, organizátorům, kteří 
hodovaly, jestli  Babské hody budou Průvod 32 krojovaných Uhřických vedením Mirky Urbanové a Michaely se starali o program a o to, aby 
i letos. bab, sklepníků a několika dětí Luskačové taneční vystoupení na všechno probíhalo tak, aby byli 

procházel obcí až do 18 hodin. starou známou ruskou „Kalinku“.  všichni spokojeni. 
Ve spolupráci s Obcí Uhřice a SK Zpívaly jsme, tancovaly a u několika Všechny jsme se na chvíli změnily
Uhřice jsme se pustily do příprav. Již domů jsme se zastavily na ob- v ruské ženy s jejich typickými Děkujeme také pořadatelům SK 
během zkoušek se z hřiště a také po čerstvení a odpočinek. Moc nás čelenkami a hlavně pořádným Uhřice a Obci Uhřice, díky nimž se 
obci často linuly písničky a v po- potěšil zájem našich spoluobčanů, copem, který nemohl chybět.  Tanec mohly všechny naše plány uskuteč-
dobně veselé náladě se nesly celé kteří i ve velkém vedru vyšli ze svých měl podle reakcí diváků velký nit a hlavně všem, kteří nám zacho-
Babské hody. Zpívalo se a tanco- domovů se na nás podívat a spo- úspěch. vali přízeň a těšíme se na to, že 
valo, popíjelo a slečny a paní lečně s námi si zazpívali a zavdali si Babské hody zase zopakujeme. 
různého  věku ukázaly, že když se dobrého vínka. V závěru taneční zábavy jsme 
někdo chce bavit, tak se baví a věk vylosovaly z řad návštěvníků a jejich Blanka Medunová
v tomto případě nehraje žádnou roli. Hodovou zábavu, která probíhala vstupenek ty šťastlivce, kteří se stali 

večer na hřišti v Lednici, jsme si majiteli „ženy na tělo“, žhavé milen-
Hody jsme zahájily v sobotu ve 14 opravdu užívaly. Kdo tam byl, může ky, sladkého mámení, několika 

Koncem června v Uhřicích vládly především baby v krojích
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