
Hned 6. září byly pro děti
připraveny 4. olympijské hry -
za ně patří dík hlavně paní
Radce Mokré, Katce Hrubé,
Míši Luskačové a dalším
maminkám. Maminky celé hry
pro děti připravily a upekly jim
dort s olympijskými kruhy.

***

Olympiáda začala tím, že jsme
v předstihu připravili 4 vlajky pro
každou skupinu a jednu s  olym-
pijskými kruhy. Ráno jsme se
přesunuli na hřiště a první úkol
bylo pomalovat kapitány druž-
stev a to víte, že jsme si to
náležitě užili, protože jsme měli
možnost pomalovat paní uči-

telky… A pak jsme se rozcvičili
a  hurá do olympijských disciplín
– házeli jsme, skákali, běhali…

***

Na dětech byla vidět radost
z  pohybu a velká bojovnost
a soutěživost. Odnášely si kromě
úsměvu také medaile, upomín-
kové listy a sladkosti. Maminky
koupily dětem i šampusy
a  cukrovinky. Každé z  dětí
alespoň jedenkrát vystoupilo na
stupně vítězů a hřištěm se
ozýval radostný pokřik: HURÁ,
HURÁ, HU...

(mp)
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Zdravím fotbalové fanoušky SK
Uhřice, chtěl bych Vám ve
zkratce popsat průběh letní
přípravy a část rozehrané
sezony 2013/2014.

V létě jsme se poprvé sešli 10.
července a od tohoto dne jsme
začali zbrojit do nové sezony.
Hledání nového trenéra bylo
neúspěšné a tak jsme museli
opět improvizovat. Vedení trénin-
ků a předzápasovou přípravu
převzal Tomáš Valihrach a Petr
Meduna „koučuje“ mužstvo
během zápasu.

Koncem července se konal již
tradiční „Memoriál Františka
Pěnčíka“ a díky všem bývalým
a současným hráčům z toho
byla pro všechny zúčastněné
krásná a veselá sobota.

V přípravě jsme sehráli pohárový
turnaj v Dambořicích a přátelské
utkání z SK Křenovice - účastník
1.B třídy. Podařilo se nám, díky

dobrým vztahům se Zbrojovkou
Brno, prodloužit hostování
Tomáše Zemana a Milana Pa-
candy, dále jsme přivedli Radka
Konečného ze Žarošic, Aleše
Spálovského ze Slavkova, Tomá-
še Mikesku ze Želetic a Jakuba
Strmisku, Petra Hovězáka a Rad-
ka Valu z Archlebova. Všichni
kluci výborně zapadli do kolekti-
vu, což byl základní stavební
kámen pro rozjezd nové sezony.
V průběhu podzimní části jsme
ještě z Brna přivedli Jakuba
Neumanna - nadějného doros-
tence, který je po těžkém
zranění a přišel se k nám
rozehrát.

V prvním domácím utkání jsme
sice před domácími fanoušky
selhali, ale od té doby táhneme
krásnou sérii bez porážky, jež
činila k  10. říjnu 9 utkání.
V  tabulce se nacházíme na
3.  místě a pyšníme se druhou
nejlepší defenzivní činností, což
se obdržených branek týče.

Zbývají nám čtyři utkání do
konce podzimní části a pro klid
na práci v zimní přípravě bude
ještě každý bodík pěkný.

V závěru bych rád informoval
všechny spoluobčany, že dne
26.10.2013 provedeme tradiční

sběr kovového odpadu a za kaž-
dý příspěvek předem děkujeme.
V neposlední řadě děkuji všem
fanouškům, sponzorům a obec-
nímu úřadu za podporu a těšíme
se na další spolupráci.

Tomáš Valihrach, SK Uhřice

Po prázdninové pauze jsme se
opět vrhli do tréninků a zápasů
v pro nás nové věkové kategorii
Mladších žáků.

Naši mladí fotbalisté si museli
zvykat, oproti kategorii přípra-
vek, na několik změn. Větší hrací
plocha, jiné rozestavění hráčů

v  poli, hra na ofsajdy, dele-
govaní rozhodčí a podobně.
Když k tomu připočteme neúčast
nejstarších kluků (Urban, Kouřil)
ze zdravotních či jiných důvodů
a kvalitu mužstev velkých obcí
(Kyjov, Vracov), výsledky našeho
týmu nejsou nejlepší.

Pozitivní na tom však je, že
oproti nám dospělým, nepropa-
dají naši mladí fotbalisté
nervozitě a skepsi, ale jdou do
dalších zápasů s  neskutečným
odhodláním a technické nedo-
statky nahrazují velkou bo-
jovností. V  tomto duchu vidíme
světlo na konci tunelu, kde se

odrazíme k  lepším výsledkům.
Opět opakujeme - samotná hra
je důležitější než výsledek.

Závěrem chci poděkovat Petru
Bajerovi, Milanu Drápalovi a Du-
šanu Pěnčíkovi za finanční pří-
spěvek na nákup nových míčů.

Vážení spoluobčané,

podzim se ukazuje v  celé své
barevné kráse, což značí, že
nám začíná období příprav na
zimní sezónu. Je to období, kdy
můžeme vyhodnotit letní sezó-
nu, kde obec kromě stabilní
údržby zajišťovala i jeden

z  nejnáročnějších úkolů, a to
provoz místního aquaparku.

Nebudu zde popisovat finanční
analýzu a detail letošní sezóny,
to si určitě zaslouží samostatný
článek, ale chtěl bych v  krátkos-
ti popsat letošní provoz aqua-
parku z  obecného nadhledu

s  konstatováním, že i přes
rekordní počet návštěvníků, se
vše podařilo zdárně zvládnout.
Občas se vyskytly drobné pro-
blémy a nedostatky, ale ty záko-
nitě patří k  tak frekvento-
vanému provozu. Potěšující pro
nás je, že většina reklamo-
vaných závad v  areálu byla

dodavatelem stavby odstraněna.
Zůstavají nám dořešit poslední
dvě závady, ač zásadní. Jedná
se o opěrnou zeď a vadnou ná-
dobu jednoho ze dvou filtrů
v  technologické části. U obou
závad bylo navrženo řešení,
které po upřesnění a odsou-

pokračování na str. 2

František Pěnčík



hlasení obou dotčených stran
bude zrealizováno. Tím bych
uzavřel letošní vydařenou sezó-
nu místního aquaparku a přešel
k  další zásadní věci projed-
návané zastupitelstvem obce.

Prioritou zastupitelstva je stavba
mateřské školy. Mateřská škola
se začala řešit zhruba dva roky
nazpět z  důvodu nedostačující
kapacity. Prvopočáteční návrhy
byly na rozšíření a rekonstrukci

stávající budovy školy, avšak
rekonstrukce by nepřinesla po-
žadovaný efekt v  závislosti na
finanční výdaje, nemluvě o tom,
že prostor by byl neustále
omezený stávajícím obvodovým
zdivem. Rekonstrukce nebo
rozšíření nad stávající půdorys
by byla nákladnější než nová
stavba. Další zdůvodnění stavby
nové školky je, že při rekon-
strukci by se musela přerušit
výuka ve stávající budově, což
znamená přemístění žáků jak

mateřské, tak základní školy do
některé ze sousedních škol
a  přerušení provozu kuchyně
a  tím i dodávky obědů pro
seniory. Je zcestné si namlou-
vat, že po minimálně půlroční
pauze by se nám všichni žáci
vrátili zpět a stejné by to bylo se
zákazníky kuchyně.

Pro stavbu školky jsou navrženy
varianty, ke kterým se může
každý občan vyjádřit. Varianty
jsou k  nahlédnutí a posouzení

na infokanálu, webových strán-
kách obce a na nástěnce. Při
následných volbách do posla-
necké sněmovny bude v  místní
škole samostatný sektor, kde se
každý občan bude moci
rozhodnout, která varianta by se
měla realizovat. Na závěr bych
všem chtěl poděkovat za
podněty ke stavbě MŠ.

Petr Tihelka – starosta obce
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Při posledních Babských
hodech jsme navázaly kontakt
se souborem Ženičky ze
Ždánic. Ty nás na oplátku
pozvaly na Setkání ženských
pěveckých sborů okolních
vesnic do Ždánic.

Loni jsme se zúčastnili tohoto
setkání pouze jako divačky
a  moc se nám líbilo. Když jsme
letos obdržely opět pozvání,
řekly jsme si, že už musíme
vystoupit a zazpívat naše lidové
písničky, které umíme. Dalo se
nás dohromady dvanáct děvčat,
vybraly jsme si z  našeho
zpěvníku, který máme
z minulých Babských hodů a  ješ-
tě jsme přidaly několik písniček
nových. Jako úvodní písničku
jsme si vybrali „Zastav se pou-
tníku“, kterou pro nás všechny
z  Uhřic darovala paní Anna
Žilková, která je autorkou textu
a hudbu k  ní složil Zdeněk
Gurský. Tato písnička měla
premiéru v kostele, ale myslím,
že je tak krásná, že se dá zpívat
v podstatě při jakékoliv příle-
žitosti. Pro úvodní blok jsme
vybraly písničky, ve kterých se

zpívá o lásce k rodné zemi,
Moravě, Uhřicím a v druhé části
jsme zařadily písničky většinou
o lásce.

Celé léto jsme se scházely
téměř každý týden a zpívaly
jsme a zpívaly. Sešly jsme se
bezvadná parta žen a myslím, že
jsme se kromě zpěvu i hezky
bavily. Musely jsme naplánovat,
jak se oblečeme a co hosti-
telkám přivezeme jako podě-
kování za pozvání. Přivezly jsme
koláče, perníky, víno, slivovičku.
Jako dárek na památku paní
Ludmila Kramářová upekla vel-
ké perníkové srdce. Všechny
jsme byly oblečené v  našich
krojích. Svobodná děvčata byla
v  „českém krojku“ a my vdané
jsme byly oblečené v  našich
nových   krojích, které jsme si
ušily pro slavnostní příležitosti.
Některé jsme měly turecké
šátky, některé jsme byly bez
šátku. Sukně a kordulky jsme
měly tmavších barev, některé
jsme je měly naškrobené do
faldů, jiné zase tzv. naměkko.
Prostě jsme se oblékly každá
tak, abychom se cítily dobře

a  pohodlně. Protože ve Ždáni-
cích spolupracují při šití nových
krojů s paní Poláčkovou
z  Archlebova, která je uznávaná
coby znalec v této oblasti,
zeptala jsem se, jak hodnotí
naše nové kroje. Dostaly jsme
perfektní hodnocení. Líbily jsme
se i proto, že jsme měly
v  podstatě každá jiný kroj,
nepůsobily jsme uniformovaně
jako armáda.

Akce se vydařila, bylo krásné
počasí a na rozdíl od loňského
roku nám u rybníka, kde se
všechno odehrávalo, nebyla
zima. Kromě nás tam byly ještě
ženy ze Strážovic a místní Ženič-
ky a chlapi ze Ždánic. Po všech
oficiálních vystoupeních nám
vyhrávala cimbálová muzika, při
které se nám tak krásně
s  ostatními zpívalo, že se nám
ani nechtělo domů.

Tímto bych chtěla poděkovat
všem ženám, které se setkání
zúčastnily a perfektně repre-
zentovaly naši obec. Dále také
děkuji Obci Uhřice, která nám
poskytla materiální pomoc,

hlavně ale kancelář starosty
obce pro naše pěvecké zkoušky
a zajistila nám i odvoz na tuto
akci. Auto nám poskytl také p.
Jan Pěnčík, kterému tímto také
děkujeme.

Bylo by hezké zúčastňovat se
této akce a možná i dalších
podobných akcí pravidelně. Ješ-
tě lepší by však bylo získat pro
zpěv lidových písniček a  udr-
žování místních lidových tradic
další zájemce. A nemusí to být
jenom ženy, mohou to být i děti
a naše mládež a také muži.
Dobrých zpěváků a tanečníků je
mezi námi určitě dost. Je sice
hezké jednou za čas někde
vystoupit a ukázat, že také něco
umíme. Ale pro to, abychom se
této činnosti věnovali cíleně
a  pravidelně, tak pro to bohužel
nemáme u nás v  Uhřicích
podmínky. Doufám, že se nám
někdy podaří získat potřebné
prostory pro naši zájmovou čin-
nost. A touto činností nemyslím
jen lidový zpěv nebo tanec.

Blanka Medunová

Prostor před školou se v úterý
15. října v podvečer zaplnil
různými „strašidýlky“ z dýní a ty
dětem pohlídají strašáci Hugo
a  Tonička, které si vyrobili ško-
láci. Děti z mateřské školy zase
vytvořily kluka a holku z  košťat,
žížalu z listí a stonožku z dýní.
Zkoušeli jste spočítat, jestli má
opravdu sto nohou? A ostatní
„strašáčky“ vyrobily doma děti
s  maminkami a zapálily je před
školou. Byla to ale krásná po-
dívaná!!! Podvečer zahájili ško-
láci s básničkou, kterou si sami
vymysleli:

Ten náš Hugo s Toničkou, 
mávají nám ručičkou.

Zamávají,zamrkají,
naše dýně pohlídají. 
Hlídejte nám fešáky,
ty dýňové strašáky.

Když tu budou zítra stát,
přijdeme se podívat.

Pak děti ze školky odrecitovaly
několik podzimních básniček
a  pak rychle posvítit „dobrým
lidem“.... Rozsvítili jsme lam-
piony a vydali se na procházku
Uhřicemi... A těch lampionů bylo
letos také mnoho... (mp)

V pátek 25. října 2013 se usku-
teční v  naší obci sběr nebez-
pečného odpadu. Pracovníci
společnosti Ekor s.r.o. Kyjov
budou na parkovišti u školy
v  době od 15.00 do 17.00 hod
tento odpad přijímat. Tématika
nebezpečných odpadů se netě-
ší takové publicitě jako je re-
cyklace plastů, papíru či skla.
To především proto, že
nebezpečné odpady nejsou
žádná sranda a málo komu by
se chtělo děsit veřejnost sedící
před televizí něčím takovým,
jako jsou kila rtuti, olova,
zbytků pesticidů a dalších
toxických lahůdek, které se
povalují mnohdy jen kousek od
jejich obýváků. A je to škoda,
protože nebezpečný odpad se

jmenuje nebezpečný především
proto, že je nebezpečný. A ve-
řejnost by se o tomto nebez-
pečí měla dozvědět, vyděsit
a  následně se začít rozumně
chovat.

Co to vlastně je ten nebezpečný
odpad? Je to takový druh odpa-
du, který se vyznačuje negati-
vním vlivem na životní prostředí
a zdraví lidí nebo zvířat, nebo
kdy při manipulaci s  ním hrozí
nějaké další nebezpečí. Některé
z  nebezpečných odpadů je
možné recyklovat, jiné se recy-
klovat nedají a musí se spálit ve
spalovnách nebezpečných odpa-
dů (pořád lepší, než když se vám
budou válet za humny, že?)
Popřípadě se musí jinak odbor-

ně likvidovat. Zatímco třídění
klasických odpadů z  domácností
je jednoduchá věc, s  nebez-
pečnými odpady je to složitější.
Komu by se chtělo nosit do
sběrného dvora plechovku od
ředidla? Nebo zbytky čisticích
prostředků? Ale vynásobte si
toto číslo počtem obyvatel naší
obce a hned jsme úplně jinde.

A co považujeme za nebezpečný
odpad? Patří sem zejména: zbyt-
ky umělých hnojiv, herbicidů,
pesticidů a mořidel, repelenty,
zbytky čisticích prostředků z  do-
mácností, zbytky barev, laků,
odmašťovadel, ředidel, olejů,
motorových olejů, lepidel,
nemrznoucích směsí, dále pak
baterie (monočlánky) - tyto je

možné celoročně ukládat v  pro-
dejně Jednoty, autobaterie,
baterie z  notebooků, mobilů,
elektrické baterie, zářivky a jiný
odpad obsahující rtuť, kyseliny,
louhy, léky, tiskařské barvy,
tonery, inkousty, chladničky
a  mrazáky obsahující freony,
televizory, monitory, pneuma-
tiky. Stačí se doma trochu
porozhlédnout a  určitě každý
nějaký ten nebezpečný odpad
objeví. Udělejme proto něco pro
lepší životní prostředí a zajděme
s  tímto odpadem v  pátek 25.
října na parkoviště u školy
a  bezpečně jej uložme. Nic nás
to nebude stát (sběr hradí
obec), jen pár kroků.

(red)



Stalo se již tradicí, že mladí hasiči z Uhřic,
Dambořic, Násedlovic a Žarošic vyrážejí na
letní hasičské soustředění. Tentokrát již
podruhé do obce Sklené, která se nachází
na Vysočině nedaleko od Fryšavy. Sraz
uhřických hasičů byl v  sobotu 10. srpna
u  hasičské zbrojnice, odkud následoval
transport do Skleného. Nejdříve nás
dovezlo hasičské auto na vlakové nádraží
do Slavkova a asi v deset hodin nabral vlak
směr Brno. Z naší obce nás jelo celkem 20,
z  toho 8 starších žáků, 7 mladších žáků,
dva vedoucí, dva instruktoři a kuchař.

V  Brně jsme asi půl hodiny čekali na přípoj
do Žďáru nad Sázavou a odtud to bylo již, co
by kamenem dohodil (8km) do cíle naší
cesty. Nešli jsme pěšky, ale opět nás hasiči
vzali na milost a do tábora nás dovezli. Tam
už čekalo vybalování, ubytování a další
nezbytné úkony potřebné k  úspěšnému
začátku soustředění. Čekalo na nás deset
čtyřlůžkových chatek a budova se čtyřiceti
místy a sociálním zařízením. Večer ná-
sledovalo „opravdové“ zahájení tábora
s  rozdělením hasičů do skupin po osmi.
V  těchto družstvech jsme mezi sebou
soutěžili v  celotáborové soutěži s  názvem
„Hasičské léto“. Tak například jedním
z  úkolů bylo hledání písmenka a skládání
tajenky nebo také chůze na lyžích, na
kterých byly připevněné dva páry bot
a  spoustu dalších soutěží a her. Zpravidla
v  7  večer hodin se podávala večeře. Po
celou dobu tábora nám výborně vařil jeden
kuchař a dvě kuchařky. Ve 22 hodin, tedy po
večerce, se všichni odebrali do svých pokojů
a chatek.

Během celého hasičského soustředění
mladí hasiči pomáhali i v kuchyni. Hned jako
první začali Dambořáci. Každé ráno nás
v  7  hodin probudil budíček. Po budíčku
následovala rozcvička a poté snídaně.
Dopolední čas jsme většinou trávili
tréninkem hasičských dovedností na louce,
která se rozprostírala před táborem.
Trénovali jsme zejména štafetu 4x60,
štafetu požárních dvojic a požární útok.

V úterý nás čekal výlet na Devět skal, které

patří mezi nejnavštěvovanější turistická
místa kraje Vysočina. Z  nejvyšší skály se
nám otevřel krásný výhled do širokého
okolí. Ve středu odpoledne k  nám přijeli
mladí hasiči ze Starých Hamrů, abychom si
spolu změřili své síly. Soutěžilo se ve všech
trénovaných disciplínách. Na další den byl
připraven branný závod, proto si všichni
opakovali hasičské značky a uzly. Start
závodu byl v 10 hodin a v každé hlídce
běželo 5 členů. Na prvním stanovišti byly
připraveny vzduchovky. Na druhém stano-
višti jsme poznávali topografické značky
a  určovali pomocí buzoly azimut stromu
v  lese. Na stanovišti č. 3 se vázaly
hasičské uzly, jako je například úvaz na
proudnici, zkracovačka nebo plochá spoj-
ka. Na čtvrtém stanovišti na nás čekala
zdravověda. Poradili jsme si se zlomenou
rukou a poraněním kolena. Na pátém
stanovišti se určovaly typy přenosných
hasících přístrojů. Na posledním stanovišti
jsme přelezli lano, které bylo upevněné
mezi dvěma stromy. V  branném závodě
jsme získali bronzovou medaili. Odpoledne
probíhala soutěž v  disciplínách štafet
a  požárního útoku. Celkově jsme se
umístili na krásném druhém místě. První
místo obsadili hasiči z  Násedlovic, na
třetím se umístili Dambořice a čtvrté místo
získalo družstvo ze Žarošic.

V  pátek na nás čekal další výlet a to
návštěva Nového Města na Moravě, kde
jsme navštívili expozici s  názvem Straši-
delné podzemí. K  vidění zde byly různé
nadpřirozené bytosti jako je hejkal, lesní víly
nebo čerti. Taky jsme si vyslechli pověsti
týkající se okolí Nového Města. Poté
následoval rozchod ve městě.

Večer nás čekalo vyhlášení výsledků
hasičského soustředění. Každý hasič dostal
pamětní medaili. V  sobotu ráno si všichni
sbalili věci a asi v  9 hodin nás hasiči
dopravili auty na vlakové nádraží do Žďáru
nad Sázavou a plni zážitků jsme se vraceli
přes Brno a Slavkov domů. Všem se tábor
moc líbil a již nyní se těšíme na příští ročník.

Lukáš Gajárek
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V roce 1914 vypukla 1. světová
válka. Záminkou byl atentát na
následníka rakousko-uherského
trůnu Františka Ferdinanda
d´Este dne 26. června 1914
v Sarajevě. Do bojů se postupně
zapojilo 38 států; do zbraně bylo
povoláno 70 miliónů mužů. Přes
20 miliónů vojáků utrpělo zra-
nění a 10 miliónů padlo. Bylo
mezi nimi též 26 obyvatel Uhřic.
Např. nejmladší, Josef Rozehnal,
zahynul už v roce 1915; v tom
čase mu bylo 18 let. Po mrtvých
zůstalo 10 vdov a 32 sirotků.
Kromě toho bylo 11 osob trvale
invalidních, z nich šest těžce.
Podle Jakuba Vrbase bojovalo
na různých frontách z obce 14
legionářů; dva muži přišli o život
v Rusku. Vdovy a sirotci do
osmnácti let, pobírali tzv. vdovčí
a sirotčí důchod - 75 korun
měsíčně na osobu.

Oslavy vzniku samostatného
státu se v Uhřicích uskutečnily
až na jaře 1919. V neděli
4.  května toho roku byla zasa-
zena Lípa svobody. Průvod
s  ověnčeným vozem, na němž
byl ozdobený strom, střežený
legionáři a stárky v krojích, vyšel
od školy. Na prostranství na
dolním konci vesnice, pod Šibro-
vem, kde byl symbol vysazen, se
konaly proslovy. Potom k němu
přihrnuly hlínu významné osoby -
starosta, radní a řídící učitel
Metoděj Čičatka. Na závěr
zazněla nová státní hymna. Jak
zaznamenala kronika, slavnost
zanechala v účastnících hluboký
dojem.

Na základě sčítání lidu, žilo
v  obci ve 20. letech uplynulého
století 1001 obyvatel české
a  slovenské národnosti; jedna
rodina byla židovská a jedna
německá. Vesnice měla 214
domů.

V červnu 1919 se uskutečnily
volby do obecních zastupitel-
stev. V zemi přinesly výrazné
vítězství sociálně demokratické
strany. V Uhřicích lidová strana,
sociální demokracie a republi-
káni (agrárníci) získali každý po
pěti mandátech. Starostou se
stal za koalici republikánů a  so-
ciálních demokratů František
Šlezinger.

Tři roky poté, 16. října 1923, se
uskutečnily další volby. Strany si
rozdělily mandáty takto: lidovci
čtyři, republikáni pět, komunisté
tři, sociální demokraté a křes-
ťanští socialisté po jednom
pověření. Šlezingera na postu
starosty vystřídal Josef Čamlík

(1886-1971) za republikánskou
stranu (agrární, která od konce
června 1922 nesla název
Republikánská strana zeměděl-
ského a malorolnického lidu).

Josef Čamlík se narodil v roce
1886; když byl zvolen, měl tedy
37 let. Mimochodem - zemřel v
85 letech, v roce 1971. Patřil
nesporně k pokrokovým lidem,
snažících se využívat daných
možností. Byl důvěrníkem ře-
pařů na Ždánicku, předsedou
sboru starostů v tomto regiónu,
členem Syndikátu hodonínských
cukrovarů. Prosazoval, aby se
do obce dostala moderní tech-
nika, např. elektrický proud, ve
vesnici měli lidé rádia nebo
telefon; bylo zajištěno lepší
spojení se světem. Proto se též
zasadil o výstavbu komunikací.
Tento požadavek nastolil, neboť
Uhřice především v tomto směru
zaostaly.

Za jeho působení v čele vesnice
se v polovině 20. let 20. století
uskutečnila pozemková reforma;
byl rozparcelován lichtenštejský
velkostatek. Stalo se tak podle
zákona i navzdory tomu, že
kníže Jan II. z Lichtenštejna
(1840-1929) po sobě zanechal
takříkajíc světlou stopu. Kromě
jiného například dokončil úpra-
vu zámeckého parku v Lednici.
V  této obci a ve Valticích, zřídil
na vlastní náklady vodovod,
postavil školu, radnice. Také
v  Uhřicích vybudoval moderní
hospodářství; jeho lidé stáli
u  zrodu železniční trati z Čejče
do Ždánic. Vznikem velkostatku
a jeho parcelací se zabývá
samostatná kapitola - Janův
dvůr na sklonku 19. a začátku
20. století.

V roce 1921 byl založen Orel.
Kromě dorostu a žactva, se do
cvičení přihlásilo 28 členů, dal-
ších 34 bylo tzv. přispívajících.
Cvičilo se v hostinci U Miholů,
číslo 143. Veřejná vystoupení se

uskutečnila v roce 1922
a  1925; poté se konala tzv.
besídka (1926).

Už od února 1907 v obci půso-
bil místní odbor Národní jedno-
ty (NJ). Zpočátku v něm bylo
zapojeno pouze 21 lidí; po
vzniku samostatného státu
jejich počet vzrostl na 140
členů. V Národní jednotě na
začátku 20. let 20. století
vznikla myšlenka, zřídit v Uhři-
cích odbočku sokolské jednoty.
Hned při založení čítala 31 mu-
žů a 32 dorostenců. Byla
uspořádána veřejná cvičení a tři
akademie.

Odbor Národní jednoty dosáhl
největšího rozmachu na sklonku
20. a začátku 30. let 20. století.
Na její akce vzpomněl Karel
Němec st.: "Byl jsem ještě malý
kluk, ale dobře si pamatuji, že
se skoro každý měsíc konaly na
výletišti v Lednici různé akce,
divadla a oslavy. Vím to dobře,
neboť otec, také Karel, narozený
v roce 1884, byl v tomto období
hospodářem, spíše jednatelem
NJ. Pokud mě paměť neklame,
v  období, o němž hovořím,
Národní jednota v Uhřicích číta-
la na 240 členů."

Podle Němce v čele NJ stál Jan
Bílovský (1882-1961). "Na akce
se chodilo v průvodu přes
vesnici; představitelé NJ jeli
v  kočáře. Bylo jejich povinností,
spíše to patřilo k bontonu, na
slávu přinést něco na zakous-
nutí. Vzpomínám, že manželka
předsedy Alžběta (1884-1951)
měla sebou koš, tzv. koutňák,
plný různých zákusků. Nabízela
je při slavnosti," dodal Karel
Němec.

V roce 1919 bylo ustaveno
Sdružení venkovské Omladiny.
Mělo 44 členů, ale už za dva
roky (1921) bylo rozpuštěno.

Na začátku 20. let 20. století
bylo založeno Hospodářské
družstvo (HD) pro okres

ždánický, se sídlem v Uhřicích,
Janově dvoře. V roce 1922
zaznamenalo ztráty. Nicméně už
za pět let vykázalo obrat deset
miliónů korun; prodalo přitom
240 vagónů zboží. Sdružovalo
244 členů se 456 tzv. závodními
podíly. Získalo sýpku, hostinec
poblíž nádraží, bylo garantem
pozemkové reformy.

V  roce 1927 byl do Uhřic
zaveden telefon. Výdaje na něj
činily 11 700 Kč. V obci bylo ale
pouze pět radiopřijímačů, v tom
čase tzv. kristalek. Fungovaly
přesto, že vesnice nebyla
elektrifikována.

Krutou zimu zaznamenala kroni-
ka v roce 1929. Metoděj Čičatka
ji v kronice charakterizoval:
"Nejprudší mrazy trvaly od 3. do
11. února; např. na ostatky
(pondělí 11.) klesla rtuť teplo-
měru pod minus 30 stupňů
Celsia. Jelikož napadlo hodně
sněhu, vázla doprava. Proha-
zovat cesty i tratě se ukázalo
nad lidské síly, protože silný vítr
okamžitě navál další sníh. Od
těchto snah bylo upuštěno,
neboť podél silnic byly kupy
sněhu do výše stromů. Největší
kalamita nastala koncem února;
projevil se nedostatek uhlí. Ve
školách byly prázdniny, auto-
busy nejezdily, vlaky jen po-
skrovnu. Hladem zahynulo mno-
ho ptactva a zvěře. Stromy,
hlavně pak meruňky, ořechy
a  třešně, praskaly mrazy. Po-
mrzla až pětina ovocných
dřevin."

Na jaře 1929, byla obec
elektrifikována. Podle kroniky
se tak stalo půl století po
vynálezu žárovky T. A. Ediso-
nem (1847-1931). Ve středu
10. července 1929 se rozsvítilo
prvních 31 světel. Elektrifikace
stála 260 000 korun, proud
dodávala elektrárna v Osla-
vanech.

Z příběhů Oldřicha Bílovského

Desátého srpna se na tábor vyjelo,

mladým hasičům se trénovat chtělo.

Ze Slavkova se vyjelo,

dvakrát se přestoupit muselo.

Vlakem, to byla aspoň jízda,

po kolejích to vždycky hvízdá.

Po příjezdu vybalit jsme se museli,

chatky pojmenovat a připravit se na neděli.

Počasí se zdálo dobré,

rodiče nám dali drobné.

Každý den uklízet se muselo,

tam na Vysočině ještě nebylo posečeno.

Rozcvičku přežít se dalo,

na snídani se vždy spěchalo.

Trénovat se muselo,

ale nikomu se nechtělo.

Hry se hrály každou chvíli,

Jana si s tím dala píli.

V kuchyni se chutně vařilo,

nám všem se dobře baštilo.

Na borůvky se chodilo,

v lesíku dřevo se najít muselo.

Táborák byl připraven,

buřtík, párek opečen.

Do Nového Města na moreny se jelo,

hasičům podzemí se navštívit chtělo.

Vedoucí zmrzlinu nám koupili,

abychom už nezlobili.

Hlídku jsme si prostřídali,

domů se nachystali.

Na stezku nás vzbudili,

ve dvě v noci jsme tmou bloudili.

Nikomu se nechtělo,

spaní na nás čekalo.

Medaile se rozdali,

navzájem jsme se chlubili.

Doma na nás čekali,

my se trochu loudali.

Uteklo to jako voda,

za rok je tu tábor znova!

Báseň charakterizující

letní hasičské soustředění

složila Denisa Palčíková.
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Co nás čeká v letošním školním
roce? Dětem ZŠ byly nabídnuty
4 zájmové kroužky a ty, pokud
bude dostatečný zájem, pove-
dou: Naděžda Vodičková –
keramický kroužek a kroužek
anglického jazyka, Iva Krako-
vičová – dramatický kroužek
a  Marcela Procházková – hu-
debně-pohybovou výchovu. Bu-
de vyučován nepovinný před-
mět náboženství. Paní Martina
Kuk-sová nabízí dílničky pro
maminky s  dětmi a cvičení
s dětmi.

***

Jedenkrát měsíčně budou „tzv.

barevné dny“. Děti i zaměst-
nanci přijdou ten den oblečení
tak, aby ladili s  vyhlášenou
barvou? Jaké budou? To záleží
na náhodě, děti barvu losují.
V  září byl oranžový, v  říjnu
kostkovaný a  v  listopadu bude
červený. Na podzim jsme již
zvládli sběr papíru, který
zopakujme ještě v  jarních
měsících, výstavku dýní před
školou s  lampionovým průvodem
a byli jsme v  divadle Radost na
představení Mach a  Šebestová.
Školáci začali navštěvovat
plavecký výcvik v Bučovicích.

***

Po celý rok budeme sbírat
sušenou pomerančovou a citro-
novou kůru. Pokračujeme ve
vaření pro cizí strávníky a ve
spolupráci s  obcí zajišťujeme
i  rozvoz obědů. Zapojíme se do
humanitární akce Víčka pro
Natálku Kychyňkovou. Jedná se
o sbírku pro nemocnou holčičku
z  Vracova a  rodiče tímto
způsobem shání peníze na
zaplacení lázní, které nejsou
hrazeny zdravotní pojišťovnou.
Sběrná nádoba je umístěna
v  budově školy a po-kud chcete
i  vy pomoci, můžete vršky z  PET
láhví, džusů a mléka nosit do
školy do připravené nádoby.

Snad je za námi naše práce
a  úsilí vidět. Pro všechny
zaměstnance školy je největší
odměnou úsměv dětí a samo-
zřejmě i jejich rodičů. Já bych
jim za jejich snahu a pomoc
škole také chtěla poděkovat.

***

Plánů máme hodně.... uvidíme,
na co nám budou stačit síly a co
se nám podaří.

(mp)

Nový školní rok 2013/14 byl
slavnostně zahájen dne 2. září
2013. V  uvedený den zahájila
provoz i mateřská škola.
Prvňáčci byli přivítáni už na
schodech, kde je čekali ostatní
školáci. Zahájení provedla ředi-
telka školy Marcela Procház-
ková. Přítomen byl starosta
obce Petr Tihelka. Zúčastnili se
také rodiče. Prvňáčkům byly
předány upomínkové listy
a dárečky.

***

Organizace školy je v  letošním
školním roce následující:

I. třída (1. a 4. ročník), celkem
13 dětí - třídní učitelka Marcela
Procházková

II. třída (2. a 3. ročník), celkem
10 dětí - třídní učitelka Naděžda
Vodičková

Základní školu navštěvuje v  le-
tošním školním roce 23 žáků,
což je o pět dětí více než vloni,
ale i tak je to méně, než je
stanovený normativ pro naši
školu. Ředitelství školy požádalo
zastupitelstvo obce o výjimku
z  počtu žáků, které bylo
vyhověno.

Mateřskou školu navštěvuje
celkem 25 dětí a starají se o ně
paní učitelky Ivana Tlapáková
a  Petra Bajerová. Provoz na
žádost rodičů zůstává stejný
jako v  loňském roce a je každý
pracovní den od 6.30 do 16.30
hodin. Kapacita naší mateřské
školy je zcela zaplněna, proto
nemohla ředitelka školy vyhovět
všem žádostem o přijetí a někte-
ré děti nemohla z  kapacitních
důvodů přijmout.

V  družině působí paní vycho-
vatelka Iva Krakovičová. Do

družiny je přihlášeno všech 23
dětí naší školy.

Mezi provozními pracovníky
došlo ke změně, odešla paní
kuchařka Jarmila Černá a na její
místo byla přijata paní Alena
Gálíčková. Úklid a provoz školy

má na starost paní Marcela
Šmerdová, kuchyň a jídelnu paní
Anna Tumová a obědy nám vaří
paní kuchařky Alena Gálíčková
a Věra Burýšková.

Mgr. Marcela Procházková

Letošní koupací sezóna v  míst-
ním aquaparku začala tzv. „na
zkoušku“ 19. června a to na
4 dny. Ta „pravá“ koupací sezó-
na pak trvala od 2. července do
19. srpna. Sedm dní byl
v  tomto období aquapark
uzavřen z  důvodu nepříznivého
počasí.

Celkem se tedy koupalo 47 dní,
což bylo o 5 dnů méně než
v  roce 2012. I přes to si k  nám
našlo cestu více návštěvníků
než v  minulých obdobích, kdy
koupacích dnů bylo více. Aqua-
park navštívilo 22  338 osob,
z  toho 12  153 dospělých
a 8 232 dětí, po 18-té hodině to
pak bylo 1953 osob. Průměrná
denní návštěvnost byla 475
osob, což je v  porovnání
s  předchozími léty nejvíce.
Rekord v  denní návštěvnosti
padl 28. července, a to 1620
koupajících. Třeba o proti roku

2012 je to o 2  328 dospělých
více, o 2  135 dětí více a po 18-
té hodině navštívilo koupaliště
o  224 osob více. Takže letošní
sezóna se vydařila co do počtu
návštěvníků, tak i co se týče
tržeb ze vstupného – podrob-
nosti v tabulce příjmů a výdajů.

O bezpečnost návštěvníků se
starali čtyři plavčíci: Mgr. Mar-
tina Brablcová, Bc. Silvie Šmíd-
ková, Mgr. Petr Morký a  Petr
Moleš, v  pokladně pak vybíraly
vstupné p. Ludmila Aufová a p.
Marie Šaňková. Průběh letoš-
ního léta provázely extrémně
vysoké teploty, které se jistě
podepsaly na vysoké návštěv-
nosti. A nebyly to snad jen
vysoké teploty, ale i prostředí
místního aquaparku, které
přitahuje stále více návštěvníků
nejen z  blízkého, ale i vzdá-
leného okolí.

Vyhodnocení Aquaparku Uhřice – 2013

Příjmy: Tržby ze vstupného .................................. 893670,--

Volejbal ........................................................ 8650,--

Ostatní (reklama) ......................................... 3255,--

Bufet – nájem + elektřina ........................ 117152,--

Celkem ..................................................................... 1022727,--

Výdaje: Elektřina ................................................... 187950,--

Voda ........................................................... 85694,--

Mzdy ......................................................... 112700,--

Chlor, chemie, rozbory ............................... 81460,--

Plavčíci – školení, pomůcky ......................... 9990,--

Čistící, hygienické prostředky .................... 21750,--

Spotřební materiál ....................................... 9818,--

Opravy ........................................................ 52078,--

Revize ........................................................ 52460,--

Celkem ....................................................................... 613900,--

ZISK 408827,--(red)

Nadcházející volby do Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu České
republiky se uskuteční dne 25.
října 2013 od 14.00 do 22.00
hodin a 26. října od 8.00 do
14.00 hod.

***

Místem konání voleb je jídelna
v Základní škole Uhřice.

***

Volič obdrží volební lístky nej-
později den přede dnem voleb
(vzhledem ke zkráceným lhů-
tám). V den voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.

***

Volič je povinen při hlasování
prokázat totožnost a státní ob-
čanství České republiky (platným
občanským průkazem nebo plat-

ným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České
republiky). Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými dokla-
dy, nebude mu hlasování umož-
něno. Volit je možno i na
voličský průkaz. Ze závažných,
zejména zdravotních důvodů,
může volič požádat OÚ Uhřice
a  ve dnech voleb okrskovou
volební komisi, aby mohl hla-
sovat mimo volební místnost do
přenosné hlasovací urny.

***

Volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. Každý volič se
musí před hlasováním odebrat
do prostoru určeného pro úpra-
vu hlasovacích lístků, jinak mu
nebude umožněno hlasování.

***

K zajištění pořádku a důstojné-
ho hlasování ve volební míst-

nosti je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy
okrskové volební komise.

***

K volbám do Poslanecké sně-

movny v roce 2013 se přihlásilo
celkem 24 politických sesku-
pení, ve všech krajích ovšem
kandidátní listiny předložilo jen
17 stran, v  jihomoravském kraji
kandiduje 19 různých sesku-
pení.




