
Letošní podzimní sezónu žáků jsme Do týmu přišla výborná posila, a to 
zahájili 22. srpna utkáním s Dambo- trenér Franta Pěnčík. Přišla také 
řicemi. Do dnešního dne máme Silva Pěnčíková, která je zatím 
odehraných 10 zápasů, z toho tři jedinou dívkou mezi žáky. Nemusí 
vítězné. Ještě tři zápasy nás čekají. být ale poslední. Proto děvčata, ale
Ten poslední odehrajeme 31. října i chlapci, kdo máte zájem hrát fotbal 
v Bukovanech. Po ukončení pod- za SK Uhřice neváhejte se přihlásit. 
zimní části sezóny 2010-2011 se 
pojedeme vykoupat do vyškovského ***
aquaparku a tím zakončíme letošní 
snažení. V závěru bychom chtěli poděkovat 

sportovnímu klubu i rodičům za 
*** podporu. Firmě Simost za posky-

tování auta k dopravě žáků na 
Opětovným založením žáků v Arch- venkovní zápasy. 
lebově jsme přišli o dva jejich hráče  
Marka Němce a Lukáše Chytila. Miroslava Urbanová

Nový školní rok 2010/11 byl Zastupitelstvo obce schválilo škole k žádné změně. Úklid a provoz školy Tumová a obědy nám vaří kuchařky 
slavnostně zahájen dne 1. září výjimku z počtu žáků. má na starost paní Marcela Šmer- Jarmila Černá a Věra Burýšková.
2010. V uvedený den zahájila dová, kuchyň a jídelnu paní Anna Mgr. Marcela Procházková
provoz i mateřská škola a školní Mateřskou školu navštěvuje celkem 
jídelna. Prvňáčci byli přivítáni už na 26 dětí a starají se o ně paní učitelky 
schodech, kde je čekali ostatní Ivana Tlapáková a Petra Bajerová. 
školáci. Zahájení provedla ředitelka Provoz se na žádost rodičů prodlou-
školy Marcela Procházková. Příto- žil a je každý pracovní den od 6.30 
men byl starosta obce Zdeněk do 16.30 hodin. Ředitelství školy 
Knesl, který prvňáčkům předal drob- požádalo obec o výjimku z počtu 
né dárky. Zahájení se také zúčastnili dětí, které bylo také vyhověno.
rodiče. Hned na první školní den 
bylo pro děti připraveno divadelní Třídní učitelkou 1. a 2. ročníku je 
představení z repertoáru divadélka Mgr. Marcela Procházková, 3. a 4. 
Veselá školička. Na něj se přišlo ročník vyučuje Mgr. Andrea Medřic-
podívat i 8 maminek se svými dětmi ká. V družině působí paní vychova-
(včetně těch od prvňáčků). telka Iva Kůřilová, která zastupuje 

paní Naděždu Vodičkovou, která se 
Základní školu navštěvuje v letoš- připravuje na mateřské povinnosti. 
ním školním roce pouze 15 žáků.  Mezi provozními pracovníky nedošlo 

Do nové sezóny okresního přeboru jsme darovali body z domácího Meduna. Ostatními členy výboru byli Vítězslav, Kopřiva Jan a Lucie 
ročníku 2010-2011 vstupuje muž- hřiště slabým Hovoranům. Také zvoleni: Mokrý Josef, Valihrach Buršíková.
stvo dospělých s několika změnami. některé gólové nadílky z Dambořic Tomáš, Trčka Leopold, Divácký Zdeněk Maleňák
Svoji činnost v Uhřicích ukončil a Ježova potvrzují, že mužstvo je na 
Radek Paták, Jiří Drnovský a Jiří začátku a stále se sehrává. Co je 
Střaslička, který odešel na hosto- velmi dobré, je zjištění, že mužstvo 
vání do Lovčic. Pro trest zatím chce trénovat a zlepšovat svoji hru. 
nehraje Mirek Trčka starší a aktivní Na to všechno dohlíží staronový 
činnost ukončil Trčka Jan. Na jejich trenér Petr Meduna. 
místa se podařilo získat mladé 
hráče. Na hostování z Brna přišel ***
Lukáš Svoboda a Tomáš Zeman.
Z Archlebova pak Ondřej Machálek Valná hromada rozhodla
a Lukáš Ždánský. Z Hovoran posílil o změnách ve výboru SK
naše mužstvo Jan Ivičič. Vstup do 
soutěže je po více letech o mnoho Valná hromada se uskutečnila za 
nadějnější, alespoň co se týká zisku malého zájmu členské základny.
bodů. Při podrobnějším pohledu na I přesto zvolila pro příští období nový 
výsledky zjistíme, že výkonnost sedmičlenný výbor. Po 16 letech 
mužstva je zatím jako na houpačce. ukončil svoji činnost prezident 
Dokázali jsme překvapivě zvítězit ve sportovního klubu Zdeněk Maleňák. 
Ždánicích a Sobůlkách. Naopak Na jeho místo byl zvolen Petr 

Nový školní rok zahájil divadelním představením
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Milí spoluobčané a čtenáři Zpravo- Také volení zástupci obce - zastu- které směřovaly k dalšímu rozvoji zájmy s cílem uspokojovat společné 
daje Uhřic, pitelé, budou za pár dnů končit se obce s cílem postoupit zase o kou- potřeby a udělají vše pro spokojený 

svými mandáty a bude třeba se sek dál ke spokojenosti našich život v obci.
máme tu podzim s krásnou paletou ohlédnout, jak se podařilo plnit občanů. Jsem přesvědčen o tom, že 
barev okolní přírody, ale také přání veřejnosti při naplňování ve volbách, které jsou za dveřmi Do příštích dnů a týdnů přeji všem 
zvýšené pracovní úsilí při sklizni volebních programů a zda obec a proběhnou ve dnech 15. a 16. úspěšné zvládnutí všeho, co je 
úrody v zahradách a na záhumen- pokročila ve své výstavbě a moder- října 2010 v budově školy si občané nutné vykonat  a připravit se tak na 
kách. S koncem roku přichází také nizaci. Volební období od posledních vyberou své favority, o nichž budou zimu, které nám připadá mnohdy 
hodnocení předcházejícího období, voleb v r. 2006 je historií a naší přesvědčeni, že se vynasnaží nekonečná, a popřát si také pevné 
co se podařilo a jaké jsou výsledky povinností je složit účty ze své a budou svědomitě v následujících zdraví a radost v kruhu svých 
naší celoroční námahy. činnosti a uvést výsledky práce, čtyřech letech prosazovat jejich nejbližších.

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

Změny v mužstvu nastartovaly nový přístup

Tým žáků má nového trenéra



Součástí kulturního kalendáře mělo praveny různé soutěže, při kterých 
být i divadelní vystoupení ke dni dětí si mohly vyzkoušet jak jsou zručné
v červnu tohoto roku pod širým a pohyblivé.
nebem. Bohužel počasí nepřálo, 
vytrvale pršelo a představení mu- Soutěžilo se v pěti disciplínách. 
selo být odloženo. První disciplínou bylo přejít po dřevě-

ných ostrůvcích vymezený prostor. 
Divadelní vystoupení skupiny Děti nesměly šlápnout na zem. Další 
historického šermu BUHURT bylo tři soutěže byly o přesnosti. Není 
tedy přesunuto na státní svátek vůbec jednoduché trefit se do ote-
28.9.2010 - do tepla kulturního vřené pusy šaška, či kruhy se trefit 
domu. Tady se odehrávala i pohád- na meč nepřítele, nebo měšcem 
ka „Tři princové v bedně“. zdolat hlavy nepřátelských vojáků. 

Neoblíbenější se stala střelba
Pohádka nás zavedla k Edně Bedně, z luku, kterou si vyzkoušeli i mnozí 
která zaklela tři prince do televizní rodiče. Ovšem sladká odměna byla 
obrazovky a statečná princezna připravena pouze pro děti.
Pepina se rozhodla je zachránit. 
Musela přečíst celou knihovnu, aby V tento den bylo nevlídné počasí, 
našla správný návod k vysvobození. které přímo vybízelo strávit příjemné 
Ten byl zcela jednoduchý. Byla to odpoledne na divadelním předsta-
příručka k ovládání televizního vení s dětmi. I když účast byla malá, 
přijímače. Pepině k osvobození o to větší radost byla dětí z velkého 
princů stačilo vytáhnout televizní množství sladkých odměn a naší 
šňůru ze zásuvky. Vysílání skončilo odměnou byl jejich úsměv na 
a princové byli osvobozeni. tvářích.

Neskončila však zábava pro děti. Jana Chmelařová
Skupina Buhurt měla pro děti při-

V letošní sezóně navštívilo uhřický 
aquapark 13738 osob, z toho 8202 
dospělých, 4447 dětí a 1089 lidí po 
18. hodině. Celkem bylo na vstup-
ném vybráno 565 290,-- Kč.
O bezpečnost koupajících se starali 
4 plavčíci. Hana Mokrá a Lenka 
Strmisková, kteří mají absolvován 
kurz plavčíka na fakultě sportovních 
studií Masarykovy univerzity. Další-
mi plavčíky byli Jitka a Veronika 
Medunovy. V pokladně se střídali 
Otýlie Berková a Ludmila Aufová. 
Správcem byl Leopold Trčka.

 Připomeneme jen ty zásadní akce, 
které byly realizovány v jednotlivých Z níže uvedeného výčtu je patrné, že 
letech do současnosti a jaké hospodaření obce za uplynulé 
prostředky byly vynaloženy z obecní období bylo racionální, zaměřené 
pokladny.zásadně na modernizaci obecní 

infrastruktury, která utváří nový ráz 
***vesnice, je bezpečným zázemím

a zárukou dlouhodobé kvality. 
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Kulturní komise organizuje společenský život v obci

V roce 2006 až 2007 proběhla rekonstrukce komunikace od zrcadla 
po fotbalové hřiště. Celková částka za provedené opravy včetně nové 
kanalizace a veřejného osvětlení byla 14 086 421,-- Kč.

V roce 2007 až 2008 byla rekonstruována hlavní silnice od BJ čp. 236 
po Tesaříkovo čp. 247 včetně nového mostu u spodní autobusové 
zastávky. Hodnota díla včetně chodníků, parkovacího pruhu a veřej-
ného osvětlení činila 19 292 687,-- Kč. Dále bylo realizováno 
prodloužení kanalizace a komunikace ke koupališti včetně parkovišti
v celkové výši 1 908 019,-- Kč.

V druhé polovině roku 2010 byla zahájena stavba „Rekonstrukce 
komunikace pod hájenkou“ za 3 846 327,-- Kč. Dále se zahajuje 
stavba Plocha pro recyklaci stavební suti v Janovém Dvoře s ukon-
čením do konce listopadu. Na tuto akci byla schválena dotace
z Operačního fondu životního prostředí a Evropské unie. Ta bude tvořit 
podstatnou část nákladů, které jsou po výběrovém řízení ve výši 9,5 
mil. Kč. V letních měsících byla provedena výměna oken ve škole
s nákladem 171 762,-- Kč a rekonstrukce dětského hřiště za školou ve 
výši 200 837,-- Kč.V roce 2008 až 2009 byla největší investiční akcí výstavba koupaliště 

za 41 242 475,-- Kč. V dalších akcích byly vybudovány inženýrské sítě 
pro stavbu rodinných domů ve Veselé za 3 512 421,-- Kč a inženýrské 
sítě pro stavbu rodinných domů na Žabáku v celk. výši 3 993 687,-- Kč.

Také podpora společenské a kul- obec podílela na podpoře kulturní 
turní činnosti organizací v obci je památky, místních organizací
důležitá pro zapojení hlavně a sdruženích. V úhrnu za celé období 
mládeže do společenského života. podpořila tyto organizace v jejich 
Je snaha udržet tradice a zvyklosti, společensko - sportovní, zájmové
pokračovat a ctít to, co naši a kulturní činnosti takto: 
předchůdci budovali. Proto se také 

Sbor dobrovolných hasičů ...................….........………………………..… 70 tis. Kč
Sportturist Uhřice ............. ..................………………………………..…...  92 tis. Kč
Sportovní klub .............…....................…………………………………..…250 tis. Kč
Myslivecké sdružení Dolina Uhřice ..........................…………………... 25 tis. Kč
Pro rozvoj včelařství …..............……………..................………………..…7,5 tis. Kč
Základní uměleckou školu Ždánice  …………..................………………... 3 tis. Kč
Charita Hodonín sloužící našim občanům ……….............…………..….18 tis. Kč
Nemocnice Kyjov - nákup diagnostických přístrojů .............………... 14 tis. Kč
Oprava Kostela Sv. Jana Křtitele celkem od r. 2005  …...........… 2.126 mil.Kč

Uhřický aquapark láká návštěvníky
Příjmy: Tržby ze vstupného ............................................... 565290,--

Tržby za půjčování ....................................................... 240,--
Bufet  nájem + elektřina ......................................... 31000,--
Celkem ................................................................. 596530,--

Výdaje: Elektřina ................................................................. 110747,--
Voda ......................................................................... 74190,--
Mzdy ........................................................................ 88460,--
Služby ...................................................................... 55484,--
Školení plavčíci ......................................................... 3000,--
Spotřební materiál .................................................. 94898,-- 
Vstupenky ............................................................... 20500,--
Vývoz odpadu ............................................................ 3600,--
Celkem ................................................................. 450879,--

Zisk aquaparku v roce 2010

596530 - 450879 = 145651,-

Zdeněk Knesl - starosta

V roce 2007 bylo obnoveno „Vítání uhřických občánků do života“.
26. září tohoto roku proběhlo již posedmé. Tentokrát se zúčastnili 
Monika a Ondřej Tesaříkovi se svým synem Ondřejem a Renata
a Marcel Burianovi se svou dcerou Emou.

***
Velké poděkování patří všem, kteří se podílejí

na přípravě kulturních akcí.
***



Co čeká děti v letošním školním A co už jsme za ten měsíc ve škole Snad je za námi naše práce a úsilí počasí, tak se sejdeme 19. října
roce? Dětem ZŠ byly nabídnuty prožili? Byli jsme stavět v lese vidět. Pro všechny zaměstnance v 18 hodin. Se školáky pojedeme na 
4 zájmové kroužky. Keramiku a ně- skřítkům domečky. Uvedený den byl školy je největší odměnou úsměv muzikál „Ať žijí duchové“ do Brna, 
mecký jazyk povede Iva Kůřilová zaměřen na ochranu přírody, pozná- dětí a samozřejmě i jejich rodičů. Já zapojíme se do mezinárodní spolu-
a flétnu a anglický jazyk Andrea vání stromů apod. bych jim za jejich snahu také chtěla práce s partnerskou školou na 
Medřická. Je vyučován nepovinný poděkovat.Slovensku - projekt Záložka do knihy 
předmět náboženství - ve spolupráci Ti menší (školka a 1. a 2. třída) byli spojuje školy. Navštívíme místní 
s panem farářem jej bude vyučovat v divadle Radost v Brně na kouzelné Plánů máme hodně... Uvidíme, na knihovnu. V podzimních a jarních 
paní Bohumila Bělohoubková. pohádce: „Co se stalo v Maňás- co nám budou stačit síly a co se nám měsících uspořádáme sběr papíru

kově". podaří. a po celý rok budeme sbírat pome-
Jedenkrát za měsíc připravuje paní rančovou a citronovou kůru. 
Martina Kuksová dílnu pro maminky 24. září byly pro děti připraveny Mgr. Marcela Procházková
a děti. Ta první byla dne 22. září 1. olympijské hry - za to patří dík paní Dvakrát týdně se uskutečňuje v bu-
a vyráběli magnetky na ledničku Radce Mokré a Katce Hrubé a dal- dově školy cvičení jógy pro dospělé. 
a hráli pohádku O pejskovi a kočič- ším maminkám. Na dětech byla Cvičení vede Lucie Veselá z Ná-
ce. Další dílna se uskuteční 13. října vidět radost z pohybu a velká sedlovic. Pokračujeme ve vaření pro 
a děti budou vyrábět maňásky bojovnost a soutěživost. Odnášely si cizí strávníky a ve spolupráci s obcí 
a opět je čeká nějaká pohádka. kromě úsměvu také medaile a upo- zajišťujeme i rozvoz obědů. 

mínkové listy. Maminky koupily 
*** dětem i šampusy, brambůrky a cu- Během prázdnin se nám podařila 

krovinky. vyměnit část oken na školní budově, 
V letošním roce se snažíme o malou provedli jsme opravu školní zahrady 
oslavu každých narozenin. Oslave- S dětmi jsme se zúčastnili „Vítání a zabudovali nové herní prvky. Část 
nec si svůj den užívá;  chodí celý den občánků“, kde jsme naše nejmenší budovy je nově vymalovaná, bylo 
s medailí MÁM VELKÝ DEN, dostane přivítali pásmem písní a básní. zrekonstruováno stávající vybavení 
malý dárek, upomínkový list, všichni školy (např. nábytek v kuchyni), 
mu přijdou popřát a zazpívat. A jak Co plánujeme v nejbližší době? kuchyň byla vybavena novým skla-
to na správné oslavě bývá, nakonec Pouštění draků, výstavku výrobků dovacím nábytkem (regály a skříně) 
si připijeme skleničkou šampusu z dýní před školou s lampionovým a během léta se provedlo vyklizení 
(samozřejmě nealkoholického). průvodem. Když nám bude přát hospodářských stavení za školou. 

Před tzv. filipojakubskou nocí, tedy polovině 20. století. 1636). Po jeho návratu z volby bydlení, začala sloužit jako opěrný 
poslední den v dubnu, byla tvrz papeže, táhl v čele vojska do Uher. bod proti nepřátelům. Choť maji-
v Uhřicích prodána. Psal se rok Význam Uhřic se snížil. Vzhledem V roce 1622 dobyl Kladsko a tím tele panství Kateřina, sídlila
1630. Majitelka Anna Salomena, k tomu, že panstvo sídlilo ve též větší část Slezska. Za to mu v Bučovicích. Její manžel dlel 
provdaná za Karla Podstatského Ždánicích, odkud bylo spravováno císař Ferdinand II. (1578-1637) většinou u císařského dvora nebo 
z Prusinovic, dcera Jana Kryštofa lichtenštejnské domínium, ztratila postoupil konfiskované statky po byl s vojskem v poli. Několikrát 
Jägera z Poysprunu, zboží přene- obec na významu. Její vliv i hodnota Kounicích. V říjnu 1623 byl pouze navštívil Ždánice. Neexis-

poklesly. V tvrzi zůstala nepočetná chala knížeti Maxmiliánu z Lich- Maxmilián s bratrem Gundakarem tuje zmínka o tom, že se někdy 
posádka cizích žoldnéřů. Měla úkol tenštejna (1578-1643). Ten za ně povýšen do knížecího stavu tzv. objevil v Uhřicích. Jeho majetek
střežit lichtenštejnské statky a dbát, prý zaplatil 28 000 zlatých. V kupní římské říše. v obci byl pouze součástí roz-
aby hrstka zbídačených nevolníků smlouvě byla uvedena tvrz a ves. sáhlého panství.
plnila povinnosti vůči vrchnosti. K tomu patřily stodoly ovčírny, V čase, kdy válčil, sídlila Lichten-
Později byl do Uhřic dosazen pivovar, vinohrad na Romenově, Podle Jakuba Vrbase existovala tvrz štejnova manželka Kateřina v Bučo-
správce. Odpovídal za hospodaření; preschouz, pres a sklep. Dále v Uhřicích do švédského vpáduvicích. Starala se o statky, ale 
záležitosti týkající se vesnice, byly toufarský dvůr a vinohrad, zvaný v roce 1645. Snad. Vojska seveřanů především o obnovu katolictví. Stře-
řešeny vrchnostenskými úředníky Zahrada. Uhřice se tak dostaly v čele s Linhartem Torstensonem dem jejího i Maxmiliánova zájmu 
ve Ždánicích. (1603-1651) se v tomto čase na bylo sídlo panství, tedy Ždánice. Ty k ždánickému panství.

lichtenštejském panství objevila; ale, podobně jako většina vesnic na 
* * * řadu opěrných bodů si Švédové po jižní Moravě, byly z větší části Vesnice, zbídačená válkami a ná-

neúspěšném obléhání Brna na zpustošeny.jezdy vojsk, se téměř vylidnila. Hrozil 
Lichtenštejnové pocházeli z Dol-jí zánik. Nejdříve ji sužovaly hordy Moravě udrželi až do června 1650. 

* * *ních Rakous; rod byl uváděn užcísařských žoldnéřů Maxmiliána Byl zaznamenán jejich pobyt
v rezidenci v prostoru Silničné; v roce 1133. Jejich znak měl šest z Lichtenštejna; pak v polovině září 

Jen zvolna a postupně se Ždánice pravděpodobně se objevili i v Žaro-štítů; uprostřed pak rodový erb. 1619 byla osada vypleněna vojsky 
stávaly střediskem rozsáhlého šicích. Zle prý plenili ve ŽdánicíchNahoře vpravo byla slezská orlice, Jindřicha Dampierra (1580-1620)
panství. Do roku 1848 k němu a v Želeticích. O Uhřicích není nikde vlevo symptom vymřelého a spří-a Karla Buquoe (1571-1621). V srp-
náleželo 19 osad, včetně Uhřic. zmínka. Naproti tomu byl popsán zněného rodu Kuseringů. Dole nu a v říjnu 1621 pustošili Uhřice 
Patřil mezi ně též Archlebov, vpád Tatarů (1663) a Turků (1684).potom symbol opavského vévod-Valoni, v listopadu, Poláci. Na 

začátku roku 1634 odešel farář; prý Dambořice, Dražůvky, Lovčice, ství a rietberský znak. Uprostřed se 
nemohl vydržet bídu a strádání. Násedlovice, Nechvalín, Nenkovice, Tvrz v Uhřicích, byla přitom dobře nacházelo signum krnovského 

Ostrovánky, Věteřov a Želetice. chráněna vodními plochami od jihu vévodství. Nad erbem byl rozvinut 
Ještě v roce 1656 bylo pouze sedm Součástí lichtenštejského domínia a z východu. Tedy ze směrů, odkud purpurový, hermelínem podšitý 
domů obydlených; krátce poté se ale byly i Bošovice, Hostěrádky, bylo možno očekávat nejčastější knížecí plášť. Nahoře ho zdobila 
noví osadníci ujali 21 gruntů, ale Kobeřice, Lovčičky, Milešovice, nájezdy Turků, Tatarů nebo Uhrů. šlechtická koruna.

Mouřínov, Nížkovice a Otnice. V roce další čtyři stavení zpustla. Podle Maxmilián kníže z Lichtenštejna 
Kníže Maxmilián Lichtenštejn 1792 přibyl Karlín, roku 1858 záznamů o téměř dvacet let byl sice takříkajíc cizák, ale patřil
(1578-1643) se na sklonku 16. sto- Žarošice a poté 1863 Strážovice.později, tedy v polovině sedmdesá- k oporám mocnářtví. Jako voják 
letí, pravděpodobně v roce 1597, tých let 17. století, měly Uhřice měl smysl pro obrannou strategii. 
zasnoubil s Kateřinou, dcerou Jana Na jaře 1622 kníže Lichtenštejn stále 39 prázdných gruntů. Na Nechat zchátrat opěrný bod, čnící 
Šembery z Boskovic. Sňatkem ostře zakročil proti bratřím a tzv. základě neúplných údajů, v obci nad vodou a chránící jeho zboží ze 
získal Bučovice, Nový hrad a Po- novokřtěncům. Toufaři z Uhřic bylo pouze 10 hospodářů. Prý až na strany možného útoku, bylo pro 
zořice. Z otcova dědictví měl Cahnov museli odejít. Na cestu se směli vzít Vávru Valentu byli všichni ženatí něho asi nemyslitelné. Takový 
a Rabensburk v Rakousku. Byl pouze něco jídla a osobní potřeby. a měli děti. Na konci 17. století se postup se zřejmě příčil jeho zása-
vychován v českobratrské církvi. Do Ždánic, sídla panství, přijela tzv. v Uhřicích stále nacházelo 27 dám. Vojáckému stylu majitele 
Z ryze politických důvodů, jako protireformační komise. Doprová-opuštěných chalup a čtyři grunty. panství spíše odpovídalo, že opev-
rozený pragmatik, ale vstoupil do zeli ji polští kozáci. Ve čtvrtekAž v polovině 18. století žilo v obci nění opravil. K ochraně vlastnictví 
služeb katolicismu a Habsburků. 17. března toho roku, vojáci zmrskali 51 rolníků a 25 chalupníků. ustanovil posádku.
Jeho bratři Karel (1569-1627) kněze Jednoty bratrské Jana Berán-
a Gundakar (?-1658) ho následova- ka (asi 1550-1622). Poté byl pro Vzhledem k dosidlování vesnice Nelze přesně určit, kdy uhřická tvrz 
li. Podobně jednali i další příslušníci výstrahu ostatním před radnicí existovaly pro nové osadníky úlevy. přestala plnit původní účel. Prav-
rodu. upálen; na místě stojí socha sv. Jana Tak např. ještě v roce 1780 konal děpodobně v čase, kdy se přehnala 

Nepomuckého. Podobně se postu-tzv. třičtvrtláník dvojspřežnou robo- nejhorší válečná vřava. Snad na 
Jako mladý, byl Maxmilián v roce povalo i v osadách, náležejícímtu po tři dny v týdnu; k tomu pak sklonku 17. století. V tomto období 
1601 jmenován císařským dvor- k panství. Přesto na konci 17. a za-navíc v létě ještě jeden den tzv. pěší. se možná změnilo i zemanské 
ním radou. V bitvě na Bílé hoře čátku 18. století zůstalo mnoho Pololáník robotoval s potahem jen sídlo. Postupně se takříkajíc 
(1620) stál v čele dragounů. V boji přívrženců kalicha; někteří se k vy-dva dny v týdnu. transformovalo, tedy přeměnilo; 

znání přihlásili po roce 1781, kdy byl byl pro zranění generála Karla některé budovy zůstaly další se 
vydán tzv. toleranční patent.Bonaventory Buquoe (1571- přistavěly. Zaniklo opevnění a vod-Trvalo skoro dvě staletí než počet 

1621), ustanoven velitelem celého ní příkopy; byly přistaveny hospo-obyvatel převýšil pět set lidí. Na 
* * *císařského vojska. Za vítěze pře- dářské budovy a možná stáje. Tvrz začátku 19. století, tedy kolem 

vzal v Praze korunovační klenoty. se postupně stala panským roku 1800, měly Uhřice necelých 
Uhřice zřízením sídla panství ve Jako královský komisař pro po- dvorem. Ten se v obci dochoval do sto domů. V tomto období se 
Ždánicích, ztratily též strategický vstalecké záležitosti, zastupoval roku 1896.pravděpodobně přistěhovala větši-
význam. Především ale pokleslo kardinála a olomouckého biskupa na pozdějších obyvatel; jejich 
jejich postavení. Tvrz spíše než pro Františka z Ditrichštejna (1570- Z příběhů Oldřicha Bílovskéhopříjmení převažovala v 19. a v první 
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Školákům byly nabídnuty čtyři zájmové kroužky



Na třicet členů Sborů dobro- hasičů měst a obcí, v nichž se 
volných hasičů z Hodonínska střídalo přes 400 členů těchto 
a Břeclavska převzalo ve čtvrtek jednotek, kteří zachránili značné 
30. září z rukou hejtmana Mgr. hodnoty jak na státním a obecním 
Michala Haška bronzovou medaili majetku, tak na osobním majetku 
Jihomoravského kraje za oběta- spoluobčanů.
vost a nezištné úsilí při boji
s povodní v květnu a červnu Vysoce ocenil obětavost příslušníků 
letošního roku. integrovaného záchranného systé-

mu, zvláště pak dobrovolných hasi-
Mezi oceněnými byl za sbor čů, kteří bez ohledu na osobní 
dobrovolných hasičů v Uhřicích pohodlí a bezpečí v době mimořád-
Lukáš Tesařík. ných událostí nasazují všechny své 

síly na pomoc spoluobčanům.
Hejtman připomněl, že v tomto 
regionu zasahovalo během povodní (red)
celkem 18 sborů dobrovolných 

Již sedmý ročník letního soustředění Osmého srpna to bylo, Ve čtvrtek jsme soutěžili,ních objektech. Rekonstruovaná 
mladých hasičů se uskutečnil v obci co se na tábor jelo. všechny jsme tím potěšili.hala s úvodní expozicí nabízí ukázky 
Celné-Těchonín v Orlických horách. Ve vlaku jsme hráli karty, Vyhráli jsme krásné místo,pěchotních zbraní, polních a proti-
Zúčastnili se mladší a starší žáci šťastně jsme dojeli do chatky. víme to už na jisto.letadlových děl, pěchotní a dělo-
z Uhřic, Dambořic, Žarošic a Násed- První den jsme se ubytovalistřelecké munice, výstroje vojáků, 
lovic. Bylo to více než 80 účastníků. a večer jsme se představovali. V pátek jsme brzy vstaliochranných prostředků proti bojo-

a na branný závod trénovali.vým a otravným látkám. Ojedinělá je 
V pondělí ráno pršelo, Odpoledne trochu pršelo,Týden od 8. do 15. srpna měl pře- obsáhlá stálá výstava věnovaná 
nikomu ven se nechtělo. na braňák se přesto běželo.dem nachystaný program. V 7 hodin osobnosti armádního generála 
Odpoledne se pak vyjasnilo Večer jsme si zatančili,byl budíček, následovala rozcvička, Ludvíka Krejčího. Na venkovním 
a na cvičiště se vyrazilo. byli jsme hodně čilí.hygiena, snídaně, úklid a dopolední prostranství se nachází téměř 50 
Večer byla diskotéka,program. Poté jsme měli připravený kusů velké vojenské techniky, mezi 
v chatce číslo 3 vinotéka. Kuchaři nám dobře vařili,oběd, po kterém nastal polední klid jinými i tanky, samohybná děla, 

obědy, večeře, svačiny.a odpolední program. Většinu času obrněné transportéry, těžká polní
V úterý jsme se snažili, Na táboře se nám líbilo,jsme věnovali nácviku hasičských a protiletadlová děla, nákladní
útok, štafety jsme cvičili. nic tu po nás nezbylo.disciplín v pěkném hasičském are- a terénní vozidla.
Večer se nám housenky schovalyálu v nedalekém Mladkově. Tréno-

***a v noci jsme je hledali.vali jsme štafetu 4x60 metrů, Večerní program vyplnily různé hry, 
štafetu požárních dvojic, požární soutěže, táborák, stezka odvahy (báseň charakterizující průběh 

Ve středu jsme jeli na výlet,útok a závod požárnické všestran- a dětská diskotéka. letního hasičského soustředění 
v Králíkách jsme byli hned.nosti. V celkovém hodnocení vyhrály složili Tomáš Večeřa, Víťa Večeřa, 
Muzeum jsme navštívili,v kategorii mladších žáků Dambo- Z letního hasičského soustředění si Lukáš Gajárek a Radek Mokrý)
hasiči nás přivítali.řice, před našimi mladšími žáky. Na všichni, kromě krásných vzpomínek, 
Večer jsme ohýnek zapálilidalších místech skončily Žarošice, odvezli i medaile, které budou 
a táborák tím zahájili.Násedlovice a Dambořice „B“. navždy připomínat společně stráve-

Kategorii starších žáků ovládli, před ný týden. Z Uhřic se zúčastnili tito 
ostatními, naši hasiči. mladí hasiči: Lukáš, Marie a Jitka 

Gajárkovi, Darinka, Aneta a Markéta 
Nezapomněli jsme ani na výlety. Matoušovy, Tomáš a Víťa Večeřovi, 
Navštívili jsme město Jablonné nad dále Barbora Chmelařová, Radek 
Orlicí, stanici profesionálních hasičů Mokrý, Denisa Palčíková, Tamara 
v Králíkách a vojenské muzeum Rozehnalová, Kateřina Šmerdová
také v Králíkách, které vzniklo a Denisa a Sabina Sladká. Hlavním 
severozápadně od města v prostoru vedoucím soustředění byl Lukáš 
bývalé výkrmny skotu. Leží právě Tesařík, vedoucím družstev Michal 
uprostřed rozsáhlého a velmi mo- Tesařík a Pavel Tihlařík a kuchařem 
hutně vybudovaného pásma česko- Václav Tesařík. Všem patří velké 
slovenského opevnění z období let poděkování.  
1935 - 1938. Je centrem této roz-

sáhlé pevnostní oblasti a pojítkem Lukáš Tesařík
mezi fungujícími muzei v pevnost-
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Sedmého ročníku letního soustředění se zúčastnilo více než 80 hasičů

Poděkování hejtmana sboru dobrovolných hasičů
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