
Je sobota 10. října těsně po a optická signalizace. Navíc mezi 
poledni, a na okresním kole hry třetím a čtvrtým stanovištěm se 
Plamen ve Velké nad Veličkou běželo podle azimutu. Za Uhřice se 
sčítací komise vyhlašuje výsledky. zúčastnili František Hroudný, David 
Mezi námi propuká obrovská ra- Luskač, Ondřej Procházka, Lukáš 
dost. Poprvé v historii naši hasičští Hořava, Lukáš Šmerda, Petr Tihelka, 
dorostenci vybojovali 1. místo. Honza Chmelař, Veronika Drápalová

a Magda Hovězáková.
***

***
Do soutěže se přihlásilo celkem 50 
družstev z 25 sborů okresu Hodo- Závodu se zúčastnili i starší žáci, 
nín. V podzimní části okresního kola kteří letos ve své kategorii skončili 
se soutěží v závodu požárnické na 16. místě. Je to ústup ze slávy, 
všestrannosti. Trať závodu měřila protože stejný triumf, jako letos 
3 kilometry a bylo na ní 7 stanovišť - dorostencům se jim povedl před 
střelba ze vzduchovky, přeskok přes čtyřmi lety a od té doby byli vždy mezi 
vodní příkop, šplh na laně, určování nejlepšími třemi mužstvy okresu.
vhodných hasících přístrojů, první 
pomoc, značky požární ochrany  (tes)

Zahájení nového školního roku 2009/2010
Nový školní rok 2009/2010  byl ky jako je keramický, výuka hry na 
slavnostně zahájen 1. září 2009. flétnu nebo výuka německého 
Nejen na prvňáčky a jejich rodiče jazyka. Na každý měsíc je připraven 
čekaly paní učitelky a celý per- jeden tématický den, letos již 
sonál školy. Za zřizovatele, tj.  proběhl den na téma: les a ochrana 
obec, se zahájení zúčastnil místo- přírody a draci (papíroví). Žáci se 
starosta p. Zdeněk Maleňák a p. také budou podílet na různých 
Lukáš Tesařík. Popřáli žákům společenských a kulturních akcích. 
hodně úspěchů v nadcházejícím Například na vítání občánků, bese-
školním roce a předali prvňáčkům dě se seniory, vánočním zpíváním 
drobné dárky. V tento slavnostní před školou. V měsíci září se 

uskutečnily „olympijské hry“. Za den bylo pro žáky školy připraveno 
jejich přípravu patří poděkování p. divadelní představení z repertoáru 
Radmile Mokré a p. Kateřině Hrubé. divadélka „Veselá školička“. Všem 
V říjnu se pak uskutečnila výstavka se moc líbilo, divadlo školu navštíví
výrobků z dýní a lampiónový průvod. v průběhu tohoto školního roku 
Všichni zaměstnanci školy se snaží ještě třikrát.
nabízet žákům kvalitní program

*** a velmi náš těší zájem i z řad rodičů
a široké veřejnosti.

Co čeká žáky v letošním roce? 
Mohou navštěvovat zájmové krouž- Mgr. Marcela Procházková
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Vážení spoluobčané a čtenáři světových trzích, které zaznamenaly Popradu. Po dobu pobytu jsem památkami a obdivoval Vysoké 
Zpravodaje Uhřic propad v průběhu sledovaného s manželkou navštěvoval okolní Tatry v jejich majestátnosti a kráse. 

období. města s jejich krásnými historickými 
vstupujeme do podzimního období, 
které je provázeno vždy zvýšeným Přesto se daří zajišťovat financování 
náporem práce, musí se sklidit vše obce poměrně vyrovnaně a také 
co se urodilo a také se připravit na stavební akce budou dotaženy do 
zimní období, které se zdá být vždy konce, tak jak jsme o nich psali
nekonečně dlouhé. Také obecní v minulém čísle. Hlavní pozornost je 
záležitosti jsou součástí tohoto úsilí z naší strany věnována technické 
a snahou je zvládnout vše tak, jak infrastruktuře pro výstavbu RD ve 
bylo připraveno. Rok je pozname- Veselé a na Žabáku, kde se 
nán celosvětovou krizí a ta má dokončuje stavba komunikací a po-
dopad také na naši obec a to ložením asfaltového povrchu bude 
z hlediska příjmů do rozpočtu obce. vše připraveno k předání do užívání. 

Starostí obce a všech našich obča-
Jedním z ukazatelů je příjem do nů bude se starat o vybudované 
rozpočtu z těžby ropy a plynu, kde je hodnoty a dbát o jejich údržbu tak, 
z uvedených čísel patrný propad aby dlouho sloužily ke spokojenosti 
proti skutečnosti roku minulého. nás uživatelů. 

Za 2. pololetí r. 2008 bylo dosaženo ***
příjmu do rozpočtu obce z uvedené 
činnosti částkou 6 016 004,-- Kč Po mnoha letech jsem v prvním 
a za 1. pololetí roku letošního jen zářijovém týdnu navštívil Slovensko 
4 176 311,-- Kč. Rozdíl je poměrně při své dovolené s ubytováním
vysoký a to z důvodu cen ropy na v krásném podtatranském městě 

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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Milé přijetí u starosty obce Štrby a předsedy Združenia miest a obcí 
Slovenska pana Michala Sýkory.

Vstup do sezóny 2009-2010 se opět nepodařil
Vstup prvního mužstva SK Uhřice do pu do soutěže je „nošením dříví do jsou opačné problémy, jak u muž- dokončením. Převážná část prací, 
nové soutěže okresního přeboru roč- lesa“. Špatná tréninková morálka je stva dospělých. Účast na trénincích kromě odborných, se provádí bri-
níku 2009-2010 se opět nepodařil. hlavní příčinou, dále pochopitelná je vysoká, chodí až 18 hráčů. gádnicky. Poděkování za možnost 
Plný bodový zisk se podařil až nesehranost a také skutečné mož- Docházka k utkáním je ale poněkud realizace patří SIMOSTU Brno a OU 
v 9. kole na našem hřišti s muž- nosti tohoto kádru. To vše stojí za horší. Je povzbudivé, že do dění ČSTV Hodonín.
stvem z Ježova. Tak, jak jsme slíbili, dosavadními výsledky. Již teď je okolo těchto mladých hráčů se 

***po skončeném ročníku 2008-2009 jasné, že nás čeká kruté jaro. Pro zapojují ve větší míře rodiče hráčů
došlo k obměně kádru. Odešli hráči: úspěšný závěr sezóny musíme a to je určitým příslibem do 

Sportovní klub dále připravuje Uřičář Lukáš a Petr, Zálešák Mirek, všichni udělat maximum. Trenér budoucna. Mladým hráčům se 
Martinské hody ve dnech 14. a 15. Chimiak Lukáš, činnosti ukončil Trč- mužstva je Meduna Petr. věnuje Roman Pavlica se svým 
listopadu a Kateřinskou zábavu 28. ka Jan. Tyto odchody byly nahrazeny asistentem Lukášem Střasličkou. 
listopadu. Na těchto akcích zahraje ***mládím. Novými hráči jsou Hořava 
dechová hudba Vlkošáci. ***Tomáš a Pěnčík Richard, kteří byli na 

Žákovské mužstvo vstoupilo do hostování v Žarošicích, dále Trčka 
Zdeněk Maleňáksoutěže se střídavými výsledky, ale Sportovní klub pokračuje v postup-Mirek mladší a Des Pavel.

dá se říct, že plní to co se od tohoto né rekonstrukci sociálního zařízení 
mužstva čeká. U tohoto mužstva šaten. Jeho první fáze je před Komentovat příčiny špatného vstu-

Uhřičtí hasiči přepisují své dějiny

Den dětí, konaný 13. června 2009 na fotbalovém hřišti v Uhřicích, byl jedinečnou příležitostí ukázat našim potomkům, že oni jsou pro nás ti 
nejdůležitější a že na jejich úsměvu nám záleží. Den dětí se uskutečnil i díky našim sponzorům, mezi které patřilo i místní pohostinství - Dvorský Ondřej, 
kterého jsme omylem opomněli uvést v minulém čísle našeho zpravodaje.



Smysl života člověka je naplněn Každé narozené dítě obdrží příspě- jsou na vítání srdečně zváni.  Vašich dětí do života bylo jednou
narozením potomka, pokračova- vek ve výši 10000,-- Kč. z trvalých vzpomínek, ať starost
tele života nás a našich předků, a odpovědnost ve výchově je Na závěr chceme vyjádřit přání 
jako nekonečný řetěz generací, Oslava narození byla vždy uctívána. korunována neplacenou odměnou všem rodičům, aby se jim splnil 
který by se neměl nikdy uzavřít.  Co Proto jsme v naší obci tuto oslavu v podobě dětské lásky, radostijejich sen o krásném rodinném 
může být krásnějšího a kdo může slavnostního uvítání do života a úsměvu.zázemí plném radosti a porozumě-
být šťastnější než ten, kdo na obnovili. Minimálně dvakrát do roka, ní, a ať jim jejich děti rostou do 
svých rukou hýčká svoje děťátko     Blanka Medunovápodle počtu narozených dětí, přichá- krásy a síly. Přejeme si, aby vítání 
a kdo je vychovává a vede životem. zí zástupci obce, aby se společně

s rodiči podělili o radost z narození 
Život bez dětí, je jako zvon bez srdce.  jejich ratolestí, našich nových spolu-
Ale s radostmi přichází také i ná- občánků. S velkou radostí si také 
ročnější stránka  a tou je výchova děti z naší základní školy vedené 
a realita života. Všichni víme, že Mgr. Marcelou Procházkovou připra-
vychovávat nového člověka je vují pásmo písniček a básniček, 
nesmírně těžký a zodpovědný úkol. které pak svým malým kamarádům 
Dítě potřebuje vždy a ve všem lásku, společně s pohádkovou knížkou, 
ochranu, trpělivost a péči rodičů. malou hračkou  a přáníčkem věnují. 
Výchova v upřímného, čestného Všichni rodiče i zástupci obce si 
a vlasti oddaného občana, hrdého společně připijí na zdraví, maminky 
na svoji rodinu, obec i republiku, je dostanou z rukou pana starosty 
ta správná cesta formování jeho malou kytičku a na závěr se mohou 
osobnosti. děti vyfotografovat na památku 

tohoto slavnostního dne v kolébce, 
Při této příležitosti je třeba říci, že kterou pro tuto příležitost nechala 
nejen stát, ale i naše obec se snaží vyrobit Obec Uhřice. Tato slavnostní 
přispět skromným darem do chvíle je také písemně zachycena

v obecní kronice narozených dětí, nastoupené nelehké úlohy rodičů
kterou vede paní Jana Adamcová. a současně vychovatelů a i nadále 
Společně s podpisy rodičů a starosty bude rozvíjet vhodnou formou 
obce se do této kroniky mohou podporu mladých rodin, které dají 
zapsat všichni členové rodiny, kteří přednost životu v naší krásné obci. 

nasazením. Život na Slovensku se Tatranská Štrba a také Štrbské navštívit.
nám naráz jevil klidnější a spokoje- Pleso, jedno z nejvýznamnějších Poznatky z pobytu jsou více jak 
nější i když není pro občany lehké turistických míst Vysokých Tater, ale  ***uspokojivé a vše bylo ještě 
zvládat přechod z koruny na eura, také v celostátních záležitostech zvýrazněno krásnými slunečními 
ale vše se překoná a výrazný krok do rozvoje a života měst a obcí Vážení spoluobčané, podzimní čas dny. Je třeba říci, že výstavba zde je 
Evropy bude učiněn. Slovenska v čele ZMO Slovenska. je v plném běhu a počasí nás na to vidět na každém kroku, krásné nové 

Samotná obec Štrba, tak jako i další výrazně upozorňuje. Přeji Vám dálniční úseky s novými mosty jsou 
Velkou ctí nám bylo osobní přijetí obce a města, které jsme shlédli, úspěšné zvládnutí všeho, co jste si architektonicky sladěné a navozují 
předsedou Združenia miest a obcí jsou vybudované, rekonstruované předsevzali v tomto roce udělatvelmi dobrý pocit bezpečné jízdy a to 
Slovenska a starostou obce Štrby a vypovídají o pracovitosti a od- a pomalu myslet na rok budoucí, lze konstatovat i o většině dalších 
panem Michalem Sýkorou. Byl to hodlanosti jejich občanů zajistit který nebude nijak lehký a bude hlavních průtazích s množstvím 
čas příjemně strávený v jeho budoucím generacím spokojený vyžadovat velkou míru úsilí překo-kruhových objezdů ve většině měst, 
společnosti a jeho výrazná osobnost a příjemný život, uprostřed krásné nat současné těžkosti a obrátit vývoj které jsme navštívili. Také jsme 
ve mě zanechala ten nejlepší dojem přírody o níž je dobře pečováno a to k pozitivnějším hodnotám našeho zaznamenali větší ukázněnost 
rozvážného, znalého a milého vše při zachování krásných tradic společného konání. Přeji Vám všem řidičů a to vše při cestě doplněné 
člověka se schopností umět a hodnot zanechaných jejími předky. stálé zdraví, trpělivost a úspěch ve krásou okolní přírody dojem z cesty 
naslouchat druhým a rozhodovat Dojem z dovolené ze státu nám srdci vaší práci a životě.výrazně umocňovalo. Setkali jsme 
zodpovědně ve všech věcech nejen nejbližšímu je zcela pozitivní a navo-se se samými příjemnými lidmi
v řízení obce Štrby, do níž spadá zuje myšlenku znovu Slovensko Zdeněk Knesl - starostaa ochotou dělat svoji práci s plným 
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Na Žabáku se budují inženýrské sítě pro 6 rodinných domů.
Rekonstrukce průtahu obce je téměř u konce. Silnice je s omezením 
průjezdná.                                                                  Foto: Lukáš Tesařík

Druhý ročník tenisového turnaje ve čtyřhře
Sportservis Uhřice, občanské jeden hráč je z Uhřic. K soutěžení se skupinách. Vítězem turnaje se stali Malík a Marek Stanislav, Jindřich 
sdružení a SIMOST s.r.o. Brno bratři ,přihlásilo 26 hráčů. Z těchto hráčů Milan a Aleš Drápalovi Valihrach a Martin Kovanda, Petr 
uspořádal za pěkného počasí pro 2. místo obsadili byly rozlosovány dvě skupiny „A“ bratři Dušan Bajer a Dušan Pěnčík. Poslední
místní sportovce i nesportovce, kteří  a na bronzovém a „B“, kde ve skupině hrály dvojice a Radim Strmiskovi z krásných pohárů získali Richard 
mají zájem o tenis, druhý ročník stupínku skočili proti sobě systémem „každý s kaž- Vojtěch Malík a Jan Pěnčík a Tomáš Hořava.
tenisového turnaje ve čtyřhře. Do . Za nimi následovali František dým“. Finálový den se pořádal Trčka
turnaje se mohla přihlásit libovolná Poláček a Ladislav Rozehnal, Jožka Za Sportservis  Michal Malíkv sobotu 19. září. Do finále byli hráči 
dvojice hráčů s tím, že alespoň Mokrý a Tomáš Bělohoubek, Michal nasazeni dle umístění v základních 

Na snímcích zachyceny finálové dvojice bratrů Drápalových a Strmiskových. O každý míček se bojovalo ze všech sil. Ten poslední pro sebe uhráli a celý 
turnaj vyhráli Aleš a Milan Drápalovi.                                                                                                                                                              Foto: Sportservis

V Uhřicích bylo obnoveno slavnostní vítání občánků

Vítání občánků dne 26. dubna se zúčastnili Zdeněk a Zuzana 
Masaříkovi s dcerou Adélou a manželé Ondřej a Helena Bělohoubkovi 
se synem Markem. 

Poslední vítání proběhlo 18. října. Zúčastnili se Renata Burianová se 
synem Jakubem, Monika Chromá a Marcel Müller s dcerou Annou 
Marií, Jitka Trbolová a Jiří Žalkovský s dcerou Eliškou a Jana 
Bělohoubková a Martin Kosír se synem Martinem.

Další vítání občánků se uskutečnilo 4. října za přítomnosti manželů 
Luskačových s dcerou Danielou, manželů Cagáškových se synem 
Davidem, manželů Krmíčkových s dvojčátky Pavlem a Kateřinou a 
manželů Mokrých se synem Ondřejem.

Tehdejší dlouho trvající válečné neustávala. Za vpádu Tatarů roku nosti a osadníků vesnice opět Protože tehdy bylo vedeno mnoho 
časy, hlad a nemoci zničily osadu 1663 utrpěla zase vesnice a byl hospodářsky vzrůstala tak, že ji dobytka po státní silnici hlavně do 
tak, že v roce 1656 tu bylo jenom poničen i kostel. neuškodily vprády početných Kuta- Brna a hodně nemocných kusů 
7 domů obydlených z celkového čů uherských v roce 1705. umíralo byla v Uhřicích zřízena 
počtu 67. *** rasovna. Pobodný neboli ras byl 

*** osvobozen od všech robot a daní. 
*** Roku 1667 bylo napočteno 24 Tato živnost byla využívána ještě 

obydlených domů a noví usedlíci byli Roku 1749 bylo v Uhřicích již 51 koncem 19. století.
Přičiněním Hoffmanna z Liechten- na určitou dobu osvobozeni od rolníků, kteří obdělávali asi 146 
steina se ujali noví osadníci 21 roboty a daní. Roku 1672 byl hektarů polí a k tomu 25 chalup- Miroslav Adamec ml.
domů a 140 polí. Těžká léta stále opraven kostel. Přičiněním vrch- níků.

Uhřice po třicetileté válce



Základní školu navštěvuje v letoš- a provoz zajišťuje paní Marcela 
ním školním roce pouze 16 žáků. Šmerdová.
Paní ředitelka Mgr. Marcela 
Procházková učí I. třídu (l. a 2. Ve školní kuchyni došlo ke změně
ročník)  9 žáků a paní učitelka Mgr. a to ve funkci vedoucí školní jídelny, 
Andrea Medřická II. třídu (3. a 4. tu zastává paní Anna Tumová. 
ročník) 7 žáků. Výjimku z počtu Obědy a svačinky připravují kuchař-
žáků schválilo zastupitelstvo obce. ky p. Jarmila Černá a p. Věra 

Burýšková. 
Mateřskou školu navštěvuje 25 dětí 
a starají se o ně paní učitelky Ing. Ze školní jídelny je možnost 
Ivana Tlapáková a Petra Bajerová. odebírat obědy v hodnotě 43,- Kč. 
Provoz je denně od 6.30 hodin do Výdejní doba je od 12.15 do 12.45 
15.45 hodin. Také v MŠ zastupi- hodin. V případě potřeby je zajištěn 
telstvo obce schválilo výjimku rozvoz obědů do domu. Obědy si 
z počtu žáků, přesto nemohly být můžete objednat buď osobně 
všechny přihlášené děti přijaty. přímo v jídelně nebo telefonicky na 

čísle: 773 631 577.
Družinu má na starosti paní vycho-
vatelka Naděžda Vodičková. Úklid Mgr. Marcela Procházková

definitivně prosadil v prvé polovině Uhřice patří ke Slovácku, tzv. lukša (nudle), marhula (meruňka), Podobné je to i u takzvaně cizího r - 
19. století. Poté, kdy se přistěho-hanáckému Slovácku. Do této náspja (chodník pod okapem špolhert. palagraf, levolvér, falář. 
valci takříkajíc zabydleli a také část zvláštní enklávy řadí entnografové střechy), pcháč (bodlák), stařeček, Tyto výrazy lze objevit téměř ve 
občanů Uhřic našla zaměstnáníi další vesnice; kromě osad na stařenka (dědeček, babička), všech slováckých dialektech. 
v Brně. Ždánicku, např. Čejkovice. Někteří šporhelt (sporák), šrůtka (kus Vyskytují se navíc též odchylky

dokonce Krumvíř a Brumovice. Už uzeného nebo slaniny), fčil (nyní), v rodech. Proti spisovému břicho, 
Většina rodů totiž přišla do Uhřic pouhý fakt, že kraj při pohledu od atd. bota, rozmarýna, jsou maskulina 
během 18. a na začátku 19. stoletíSlavkova u Brna, např. ze Skalky, je břuch, bot, rozmarín. Místo hadr, je 
z jiné části Moravy než ze Slovácka. jiný než kolem Vyškova, Olomouce Tato slova zase nesou stopy ženského rodu hadra.
Většinou z Brněnska a z Vyškovska. nebo Brna; řadí obec do jiné hanáčtiny: zmola (hluboký zářez
Např. Žatčan, Hodějic, Kobeřic, folklórní oblasti. Navíc, po staletí v krajině vymletý vodou), tragač, Bylo by možné uvádět další a další 
Mouřínova. Jen menšina pocházela uznávanou pomyslnou dělící čárou tihelňa (cihelna), šlahačka, ščukat odchylky od spisové češtiny; zároveň 
z Břeclavska a Hodonínska. Jejich mezi Slováckem a Hanou byla stará (škytat), škarbal (stará bota), šohaj s tím pak shodné výrazy s jinými 
jazyk byl určující pro vývoj a vznik formanská cesta Těšanka. Na jih (chlapec), škrobák (brouk), šopa slováckými i hanáckými dialekty. 
specifického dialektu.bylo slunné Slovácko, na sever pak (kolna), šumař, trnky, truhla, trachta, Vyskytují se v téměř v každé vesnici

i nářečí. V Uhřicích mají zvláštnost: Haná. turkyň (kukuřice), šmodrchat 
Řeč formovali i lidé dojíždějící za Některé výrazy inklinují k slo-(zamotat), šufánek (naběračka), 

váckým dialektům, nářečí jako prací do Brna; chudobná děvčata * * * šulit (šidit), pegáč nebo pagáč 
c e l e k  n e s e  p ř i t o m  z n a k y  např. v 19. století sloužila v tomto (vdolek), plucar (skleněná nádoba 
hanáčtiny. Jazyk se postupně vyvíjel. Původně městě, případně v obcích v jeho na víno), balamutit (klamat), tihla, 

se v Uhřicích zřejmě hovořilo tzv. okolí. Mnohé výrazy byly převzaty včíl, verunka (slunéčko sedmiteč-
dolským nářečím; podobně jako * * *dokonce z tzv. brněnského hantecu. né), vlňák atd. Některé výrazy byly 
např. v sousedních Násedlovicích převzaty ze slovenštiny např. 

V minulosti se čeština spíše nebo v Želeticích. Z brněnského dialektu vzešla též marhula (meruňka).
přikláněla k tvarům budú, sú (např. předrážka v-; používá se u slov, 
husitský chorál Kdož sú Boží Většina výrazů ve vinohradnictví, začínajících na o -. Pravděpodobně Ve starším nářečí, především v 19.
bojovníci atd). Postupně se vyvinul užívaná v Uhřicích, se přitom až se takové tvarosloví ujalo na a na začátku 20. století, se před 

nápadně shoduje s obraty, běžnými sklonku 19 a začátku 20. století. určitá slova dávala tzv. předrážka h-, spisovný jazyk; za základ sloužily 
v tomto oboru v dolském nebo jiném Především v minulosti tak činili lidé tedy hudit (maso) hulica, Hanča, výrazy užívané ve středních 

Čechách. Nářečí v Uhřicích přitom slováckém nářečí. Např. hora, hlava, zásadně; současná hovorová řeč od Hadam, herteple, hniť. Předrážku 
tažeň, trefy, frankofka, lipka, kolí, toho u některých tvarů upustila. přitom znají a užívají (stále) mnohé ovlivnily prvky původního dialektu 
smítat, posňica, vavřiňák, martiňák, slovácké dialekty. Byla obvyklá a jazyka, který s sebou přinesli 
stříhat, šplíchat, zbírat, presovat, Lze uvést výrazy typické pro Uhřice, především v některých obcích na přistěhovalci po roce 1620; půso-
burčák, řezák, druhák, koštýř nebo které mají původ ve slováckých Podluží. V minulosti byla běžná bila na něj i značná komunikace
koštéř. Totožné jsou ale i další dialektech. Např. aji (i), bečet, kromě Uhřic i jinde na Ždánicku. s prostředím Brna; samozřejmě též 
výrazy. (plakat), beleše (vdolky), borka se sídly nacházejícími se na jih

(borovice), códit (studnu), čagan Proti spisovné normě se v některých a východ od obce.
Ovšem už za Martina Jandla asi (hůl), herteple (brambory), ja (ano - případech vyslovuje r místo ř., např. 
převládal jazyk dosídlenců. Z původ- vzniklo z němčiny), járek (příkopa), uderit, porát (pořád), dvírka. Užívat r Z příběhů Oldřicha Bílovského
ních obyvatel Uhřic pravděpodobně kalfas (truhlík na maltu nebo velký místo ř je přitom typické např. pro 
katastrofu po roce 1620 nikdo hrnek), kotovice (vepřovice) kyška Horňácko. Tyto výrazy přitom 
nepřežil. Hanácký dialekt se zřejmě (kyselé mléko) lapět (sedět dlouho), inklinují ke slovenštině.
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Personál školy přes prázdniny částečně obměněn

Už ve 13. století byly Uhřice klášter začal bránit proti tomuto tečnost. damborského ročně na svátek sv. 
důležitou farní osadou. Když v roce závazku. Martina čočku, ječmen a oves.
1220 král Přemysl Otakar I. Daroval I na základě těchto rozepří zůstaly 
Žarošice, které příslušely k uhřické Údajný uhřický kněz z tohoto období Žarošice přifařeny do Uhřic pouze Miroslav Adamec ml.
faře, klášteru velehradskému, věno- Elvín, později žaloval opata vele- do roku 1315. Pak zůstaly při 

K první písemné zmínce o obci val též hrabě Konrád z Nardetu svůj hradského Heřmana pro 14 beček uhřickém kostele jen Násedlovice
dochází až v roce 1336 za majitele díl v majetku Žarošic a ustanovil aby vína, které dluží Uhřicím. a Dambořice. Avšak v roce 1326 
Vrška, do této doby se nedochovaly velehradští byli povinni dávat z vino- odstoupily z dosud neznámých 
spolehlivé listinné důkazy (pozn. hradů žarošských kostelu v Uhřicích Z důsledku této pře byli povoláni oba důvodů Dambořice. Za úbytek 
redakce).bečku vína. Víno bylo odváděno do opatové do Kroměříže, aby soudu příjmů měl uhřický farář podle 

Uhřic asi až do roku 1250, kdy se vyvrátili nebo potvrdili tuto sku- nařízení biskupa dostávat od faráře 

První zmínky o Uhřicích ze 13. století

Školní kronika se bohužel nedo- zel prý z Milešovic, v Uhřicích nebyl roku 1925 pak na čtyři třídy. Po dětí; škola byla jednotřídní, 
chovala; ztratila se prý, když bylo spokojený, proto záhy odešel do Aloisu Hrdličkovi, byl ustanoven navštěvovalo ji 18 žáků. Výuka
v objektu v Uhřicích přerušeno na Bohumilic. V roce 1877 nastoupil v roce 1912 řídícím učitelem v objektu byla obnovena až ve 
šestnáct let vyučování. Zmínky . Byl to ale pijan, ; v roce 1930 pak školním roce 1993-1994; fungova-František Vojtek Metoděj Čičatka
o tom, kde a jak se vzdělávaly děti, . V Uhřicích setrval do chodil špinavý a učitelské povolání la jako expozitura Základní školyČeněk Racek
ale zaznamenaly pamětní knihy. roku 1956; školu po něm převzal zanedbával. v Žarošicích. Až zhruba po dvou 
Martin Jandl uvedl: „V třicetileté . Od 1. září 1959 byl letech byla ustavena ředitelkou Josef Kokorský
válce zanikla v obci fara i škola. Na ředitelem . Po jeho Eva Urbanová, po ní pak v roce František Novák„Dne 1. listopadu 1879 se stal 
začátku devatenáctého století prozatímním učitelem František odchodu do důchodu v roce 1974, 1998 Marcela Procházková.
docházel do Uhřic preceptor z Dam- byla správou školy pověřena Přikryl. Měl teprve 21 let, byl 
bořic. Učil děti v domě číslo 10 * * *Bohumila Bělohoubková.svobodný. Na podzim 1880 odešel 
v Šibrově, a to až do roku 1820.“ do Osvětiman. Potom studoval 

bohoslovectví a v roce 1885 byl Kromě řídících, správců a ředitelů Budova školy byla na sklonku 19. 
Jak doplnil, v tomto roce purkmistr působili v Uhřicích výteční kantoři; vysvěcen na kněze. Působil ve století postavena uprostřed vesni-
Ignác Střeštík koupil též v Šibrově většina z nich později stála v čele Velkých Karlovicích na Vsetínsku a v ce; tvořila a zůstala její domi-
dům číslo 2. V místnosti byly tři škol. V letech 1945 až 1946 to byl Týnu u Lipníku nad Bečvou,“ nantou. 
dřevěné lavice pro žáky, kteří byli např. dlouholetý ředitel žarošické zaznamenal Jandl.
nuceni nosit do školy palivo na měšťanky, později základní školy, Po roce 2002 začala rekultivace 
topení. Preceptorem byl Josef Podle něho jako renomovaný histo- Josef Tomek. Dva roky, 1949 až zahrady a celého okolí. V zadání 
Křežan. Po něm žáky učil František zahradnímu architektovi bylo např. rik bádal v archivech a poskytl 1951, uhřické děti vzdělával i jeho 
Blecha. „Ke konci roku 1823 byl za cenné dokumenty a informace. nástupce Miroslav Jarolím. Mezi stanoveno, aby parkoviště bylo 
prvního rechtora jmenován Josef odděleno od školy. Ten ale přede-Podrobil se rigoróznímu řízení oblíbené kantory v 60. letech 20. 
Cop. Muž to byl žáky milovaný, vším navrhl výsadbu dřevin; např. a obhájil doktorskou práci. Byl století patřil např. i Josef Slezák.
zemřel v roce 1836,“ napsal Jandl. lípu symbolicky zasadily na podzim uváděn v publikacích, uveřejnil 

2005 děti.zajímavé materiály o Cyrilu a Meto- * * *
Pokračoval, že za purkmistra dějovi. Sepsal též historii Uhřic. Z ní 
Ignáce Klečky byla v roce 1827 Z příběhů Oldřicha Bílovskéhose dochovala pouze torza v Pamětní Ve školním roce 1977-1978 bylo 
postavena nová škola. Obec do- knize Martina Jandla a dalších vyučování v budově v Uhřicích 
dala materiál a stavbu uskutečnil Přikrylem publikovaných statích. zastaveno. Příčinou byl nízký počet 
za 120 zlatých Matěj Střeštík. 
Budova měla doškovou střechu, Po něm následovali: Tomáš Žilla, 
stála uprostřed vesnice, na místě Karel Stužka, dále krátký čas v obci 
současného hostince U Miholů. působil Arnošt Vágner. V roce 1885 

byla škola rozšířena na dvě třídy.
Po smrti Josefa Copa se rechtorem V roce 1891 byl ustanoven podučitel 
stal v roce 1836 Tomáš Vlach; poté Antonín Dáňa, dva roky poté 
byl krátkou dobu preceptorem nadučitel Alois Hrdlička. Ten v obci 
František Štikarovský. Až v roce setrval do roku 1912. 
1860 byl jmenován Konstantin 
Sedláček, po něm Josef Cilich. Až v roce 1899 nastoupil do Uhřic 
„Čtvrtým rechtorem byl Josef podučitel  Bogner a učitel František 
Lahodný, který v roce 1869 zemřel,“ Barák. Oba už pracovali v nové 
zaznamenal Jandl. Doplnil, že pátým budově. V ní se zpočátku vyučovalo 
se stal Vincenc Maška. Po něm ve dvou třídách, až v roce 1899 byla 
nastoupil Kajetán Skalický. Pochá- škola rozšířena na tři učebny; od 

Škola a její učitelé od začátku 19. století

Před vypuknutím prusko-rakouské pak štábní úřady požadovaly. které dovážely z Uhřic do Dambořic Po válce dostaly Uhřice největší 
války roku 1866 bylo nařízeno pruskému vojsku v Dambořicích válečnou náhradu ze všech obcí 
vypravit z obce 11 povozů na pomoc Podle záznamu  tehdejšího starosty a Hovoranech denně určité množ- okresu. Přesto v témže roce zemřelo 
rakouskému vojsku. Tyto vozy vezly Martina Jandla došli Prušáci do ství vybraných produktů. Největší v době od 3. srpna do 7. září na 
náklad z Brna přes Kutnou Horu až Uhřic na svatou Annu, zůstali zde část dodávek časem pocházela choleru 36 osob. Roku 1868 bylo 
ke Kolínu. Potom dále až k Rábu do 3 týdny a požadovali kávu, cukr, z velkostatku. Jak přišlo na uhřické, velké krupobití v jehož důsledku 
Uher. Výprava těchto sedláků s po- víno, pivo, kořalku, smetanu, máslo, zásobování vázlo. Starosta si ko- byla celé obci odpuštěna daň. 
vozy za to dostala jen skromnou mléko, sádlo, slaninu, maso, chleba, likrát nevěděl rady a snažil se Občané se sešli a složili prominutou 
náhradu od obce, protože její vejce a peníze. Obec jim musela Prušákům aspoň částečně vyhovět. daň na obnovu věže kostela.
představitel před návratem si dále opatřit voly a krávy, oves a ječ- Též mu bylo nepřítelem vyhrožo-
neopatřil potvrzení, které po něm men a také pak mnohé příspřeže, váno, jednou proto utekl do lesa. Miroslav Adamec ml.

Poměry ve zdejší obci v roce 1866



S průběhem letošního hasičského metrů, štafety požárních dvojic seznamu kulturních památek ČR. ská diskotéka.
soustředění, které se konalo již a požárního útoku. Běželi jsme i zá- Tvoří ji pět mohutných železobeto-
pošesté, zavládla spokojenost. vod požárnické všestrannosti. Kate- nových objektů, propojených Letního hasičského soustředění se 
Jako vždy se zúčastnil celý hasič- gorii mladších žáků vyhráli Dambo- systémem podzemních spojova- v době od 23. do 30. srpna 
ský okrsek č.2, tedy Uhřice, Žaro- řice před našimi. Náladu jsme si cích chodeb a rozsáhlých sálů. Ty zúčastnilo 80 mladých hasičů se 
šice, Dambořice a Násedlovice. spravili v kategorii starších žáků sloužily k umístění válečných svými vedoucími. Z Uhřic to bylo více 

a dorostenců, které jsme s přehle- kasáren pro osádku tvrze. Před jak 20 hasičů. Velké poděkování 
dem vyhráli. V kategorii dorostenců Vše začalo v neděli 23. srpna vchodovým srubem stojí unikátní patří kromě vedoucích i zdravotní-
a starších žáků jsme vyhráli i obě odjezdem do Orlických hor, do obce pětistřílnový pancéřový zvon. Je to kům a kuchařům, všichni ti jezdí 
štafety a požární útok a stali se tak Celné  Těchonín v okrese Ústí nad jediný dochovaný a volně stojící vždy ve svém vlastním volnu a bez 
nejúspěšnějším družstvem hasič-Orlicí. Ubytovaní jsme byli v chat- pancéřový prvek tohoto typu z čs. nároku na odměnu.
ského soustředění. V kategorii kách a ve zděné budově, kde bylo opevnění. Večerní program vyplnily 
mladších žáků jsme obsadili druhé zároveň sociální zařízení, kuchyně různé hry, soutěže, táborák a dět- (tes)
místo za stejně starými hasičia velká jídelna, která sloužila záro-
z Dambořic. Tento rok se závodiloveň jako společenská místnost.
i v kategorii mužů. Za tuto kategorii 
závodili kluci, kteří s námi jezdí Každý den měl předem nachystaný 
každý rok, ale svým věkem už program. V 7 hodin budíček, pak 
nepatří do mládežnické kategorie.nástup, rozcvička, hygiena, sní-
I tuto kategorii vyhrály Uhřice, před daně, úklid a dopolední program.
přetrénovanými Dambořicemi.V poledne byl od našich výborných 

kuchařů připraven oběd. Poté 
Nezapomínali jsme ani na výlety, následoval polední klid a odpo-
navštívili jsme město Jablonné nad lední program.
Orlicí a pevnost Boudu. Tvrz Bouda 
je jednou z pěti stavebně dokon-Hlavním úkolem našeho soustře-
čených dělostřeleckých tvrzí čs. dění byla příprava na další ročník 
opevnění budovaného od roku Velké ceny okresu Hodonín a hru 
1935. Představuje nejzachovalejší Plamen, která vyplnila většinou 
stavbu ve své kategorii na území dopolední i odpolední program. 
celé České republiky. Od roku Věnovali jsme se nácviku hasič-
1995 je tvrz Bouda zapsána na ských disciplín štafety 4x60 a 4x100 
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Nezapomenutelný týden na hasičském soustředění
V květnu tohoto roku byl v uhřickém Kč. Koupací sezóna mohla být i del- Filtry jsou prány vodou a vzduchem. 
aquaparku vybudován solární ohřev ší, ale bohužel se objevily drobné Praní se provádí zpětným proudem Příjmy:
vody. Dodavatelem zařízení byla závady, které dřívějšímu spuštění vody, která je i s nečistotami 
firma Solar Power z Hodonína, zhoto- a poté prodloužení sezóny zabránily. odváděna do kanalizační jímky Tržby ze vstupného 475920,-
vitelem díla firma Jaroslav Válka ze Tyto závady byly samozřejmě firmou a odtud je přečerpávána do obecní Tržby za půjčování 390,-
Žarošic. Na střeše technologického Skanska opraveny. Řeší se možnost, kanalizace. Kvalitu vody je nutné Bufet  nájem + elektřina 31060,-
objektu bylo umístěno 30 nej- jak těmto poruchám na potrubí do upravovat přidáváním chemikálií. Skanska  náhrady  51100,-
výkonnějších selektivních solárních budoucna zabránit. Dávkuje se koagulant, korektor PH -------------------------------------------------------------------
panelů Heat, každý s plochou 2,3 vody a algicid. Ve filtrovně jsou Celkem 558470,-2 *** instalována dávkovací čerpadla, m . Absorpční plocha kolektoru 

která jsou blokována v provozním Heat je opatřena vysoce selektivní Výdaje:O bezpečnost návštěvníků se starali chodu na chod příslušných cirkulač-vrstvou nanášenou formou plazmy 
4 plavčíci, byli to Jakub Butaš a Hana ních čerpadel, aby nemohlo dojítve vakuové komoře. Díky technologii 

Elektřina 125277,-Mokrá, kteří měli Certifikát Masary- k nárazovému předávkování při vý-Greenheat nevyzařuje absorpční 
Voda   85081,-kovy univerzity z fakulty sportovních padku cirkulace. Koagulant, který plocha zpětně téměř žádné teplo, 
Mzdy 122541,-studií o absolvování kurzu plavčíka. vysrážkuje různé nečistoty, se ale předává jej obíhající kapalině, 
Rozbory vody   39704,-Dalšími plavčíky byli Marie Plašková dávkuje podle zátěže bazénu. Pokud která proudí do deskového výmění-
Chemie  90149,-a Jitka Medunová. V pokladně se je voda bazénu jiskřivě čistá je ku, který zajišťuje solární ohřev vody. 
Odzimování koupaliště   16810,-střídali Otýlie Berková a Ludmila možné dávkování přerušit nebo Duší celého systému je elektronický 
Školení - plavčíci  6767,-Aufová. snížit. Korektor PH se používářídící systém. Celé dílo vyšlo na

k úpravě PH bazénové vody, které se Opravy 9126,-1 078 000,-- Kč.
Spotřební materiál  16077,-*** musí udržovat v rozmezí 6,5 až 7,6. 

Algicid se dávkuje po ukončení Vývoz odpadu 3600,-***
Aby voda v bazénech byla čistá provozu asi jednou týdně nalitím do ------------------------------------------------------------------
a hygienicky nezávadná, cirkuluje po žlábku každého bazénu v množství Od 1. července do 1. září navštívilo Celkem 515132,-
celou dobu provozu přes úpravnu asi 6 litrů, v případě výskytu řas se aquapark 14495 osob, z toho 7122 
vody. Oba bazény mají tuto úpravnu aplikuje až 15 litrů tohoto přípravku. dospělých, 4358 dětí a 3015 lidí po Zisk:
společnou. Pro filtraci vody v bazénu Hygienické zabezpečení vody se 16. hodině. Průměrná denní návště-
jsou instalovány 2 laminátové provádí pomocí plynného chlóruva v koupací dny byla 300 lidí, 558470  515132 = 43338,-
tlakové pískové rychlofiltry. Jako v podobě stlačeného plynu do nejvíce v jeden den se sešlo 1046 
filtrační náplň je použit křemičitý kapalné formy v tlakové láhvi.koupajících. Celkem za tuto dobu 
filtrační písek o výšce vrstvy 1,2 m. (tes)bylo vybráno na vstupném 475920,- 

Aquapark má solární ohřev vody
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