
Nový školní rok 2014/15 byl
slavnostně zahájen dne 1. září
2014. 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 Prochá-
zková. Přítomen byl starosta
obce Petr Tihelka. Zahájení se
také zúčastnili rodiče. Prvňá-
čkům byly předány upomínkové
listy a dárečky.

Organizace školy je v  letošním
školním roce následující:

I. třída (1. a 2. ročník), celkem
14 dětí - třídní učitelka Marcela

Procházková

II. třída (3. a 4. ročník), celkem
10 dětí - třídní učitelka Lenka
Němcová

Základní školu navštěvuje v  le-
tošním školním roce 24 žáků.
Tentokrát přesně tolik, aby škola
nemusela mít výjimku z počtu
žáků. Protože paní učitelka
Němcová má zkrácený úvazek,
začala v naší škole působit ještě
paní učitelka Jana Horáčková,
také na zkrácený úvazek.
V  letošním roce vzděláváme
i  dítě zdravotně postižené, které
má individuální vzdělávací plán
a doporučeného asistenta peda-

goga, proto byla od 1.9.2014 na
toto místo přijata Iva Krako-
vičová, která splňuje kvalifikační
předpoklady.

Mateřskou školu navštěvuje
celkem 25 dětí a starají se
o  ně paní učitelky Petra Baje-
rová a Eva Matušů. 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 vy-
hovět všem žádostem o přijetí
a  některé děti nemohla z  kapa-
citních důvodů přijmout. Snad
se brzy dočkáme plánované

stavby nové mateřské školy
a  tím i zvýšení kapacity naší
školy.

V  družině působí paní vy-
chovatelka Iva Krakovičová. Do
družiny je přihlášeno 23 dětí
naší školy.

Mezi provozními pracovníky ne-
došlo k žádné změně. 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 Burýš-
ková.

Mgr. Marcela Procházková
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Po mimořádně úspěšné sezóně
OP ročníku 2013/2014, kde
jsme skončili na 2. místě, jsme
zahájili přípravu na novou se-
zónu. Vzhledem k začátku nové-
ho ročníku, který byl stanoven
na 3.  8.  2014 jsme odehráli
pouze jedno přátelské utkání
ve Slavkově (prohra 2:1) a po-
tom všichni ti, kteří nebyli na
dovolené, se zúčastnili memo-
riálu Františka Pěnčíka.

Kádr mužstva jsme chtěli zacho-
vat takový, jaký odehrál poslední
ročník. To se nám však úplně
nezdařilo. Hostování Milana
Pacandy skončilo a nový ročník
začal už ve Vícemilicích. Taktéž
hostování Petra Hovězáka se
nepodařilo prodloužit a tak se
s  ním budeme potkávat už jen
jako se soupeřem v  dresu
Dambořic. Novým, neboli staro-
novým hráčem SK Uhřice je Aleš
Vojtíšek, který po roce a půl u

nás opět hostuje.

Memoriál Františka Pěnčíka,
který se uskutečnil 26. 7. 2014
za pěkného slunného počasí
a  za velmi dobré účasti, byl
poslední přípravou pro hráče
I. mužstva, i když nastupovali za
různé části obce Uhřice proti
sobě. Stinnou stránkou této
akce pro SK Uhřice bylo zranění
dvou hráčů – Tomáše Valihra-
cha a Richarda Pěnčíka. Na tuto
skutečnost jsme reagovali an-
gažováním Jindřicha Gálíčka,
který se do Uhřic přistěhoval,
dříve hrál za Tovačov.

Vstup do nového ročníku pro
nás nebyl dobrý. Zmíněná zra-
nění a probíhající dovolené
v  srpnu se promítly do základní
sestavy mužstva. Ta se měnila
každou neděli a bohužel se to
projevilo i na výsledcích. Postu-
pně, až s uzdraveným T. Valihra-

chem a následně R. Pěnčíkem,
bylo mužstvo kompletní. Ale
bohužel v  Moravanech se zranil
Zdeněk Vlach.

Za zmínku určitě stojí i fakt
v  podobě rozlosování, když
z  úvodních 6 kol jsme hráli
pouze 2x doma a 5x venku.

Musíme pouze doufat, že to
špatné jsme si vybrali právě
v  začátku nového ročníku
a  nyní se nám fotbalové štěstí
podložené dobrými výkony,
nakloní zpět na naši stranu tak,
jak tomu bylo na jaře.

Petr Meduna

Vážení občané,

čtyřleté volební období se blíží
do finále a tak přišel čas na
skládání účtů. Nejdříve bych Vás
chtěl seznámit s  tím, co se nám
v  tomto volebním období poda-
řilo vybudovat, pořídit a zajistit
pro naši obec.

Rozšířila se odpočinková plocha
v  místním aquaparku, bylo zde

vybudováno hřiště na plážový
volejbal, dále hygienickým pod-
mínkám nevyhovující krytý ba-
zén, byl nahrazen novým dět-
ským bazénem a pro nejmenší
děti bylo vybudováno dětské
hřiště. Podařilo se také dořešit
dlouhodobě reklamované záva-
dy u generálního dodavatele.

Došlo také k  rozšíření stavební
lokality Veselý o pět stavebních

míst s  kompletní technickou in-
frastrukturou – veřejným osvět-
lením, dešťovou a splaškovou
kanalizací, vozovkou, chodní-
kem a rozvody elektro a plynu.
Na třech stavebních parcelách
už stojí nové domy.

V  Chaloupkách proběhla rekon-
strukce kanalizace a komunika-
ce, včetně opravy mostku u kou-
paliště. U Tesařového vzniklo

nové parkoviště a následně pak
byla vydlážděna plocha před
Počtovým, kde navíc došlo k vy-
čištění a zpevnění koryta toku.

Mezi nejnáročnější akce musím
zařadit odkanalizování zbylé
části obce, pod názvem: „Uhřice,
kanalizace splašková stoka B1“.
Jednalo se o kanalizaci, do které
se napojila zbývající část Cha-

pokračování na str. 2

Zbývající zápasy mužstva dospělých Zbývající zápasy mužstva žáků



Na tomto místě přinášíme infor-
mace o způsobu hlasování ve
volbách do zastupitelstev obcí,
které se konají v  pátek
10.  října 2014 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v  sobotu
11.  října 2014 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin. Volební míst-
nost v  naší obci je jídelna
v Základní škole, Uhřice čp. 90.

Voličem je občan obce Uhřice za
předpokladu, že alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně
18 let, je v den voleb v  této obci
přihlášen k  trvalému pobytu
a  jde o státního občana České
republiky nebo o státního obča-
na členského státu Evropské
unie s  trvalým nebo přechodným
pobytem, pokud požádal o zápis
do dodatku stálého seznamu
voličů.

Volič po příchodu do volební
místnosti prokáže okrskové
volební komisi svou totožnost
platným občanským průkazem
nebo platným cestovním pasem
České republiky. Jde-li o cizince,
průkazem o povolení k  pobytu
vydaným podle zákona č.
326/1999 Sb., o pobytu cizinců

na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

Úprava hlasovacího lístku

a způsob hlasování:

Po obdržení úřední obálky,
popřípadě hlasovacího lístku,
vždy vstoupí volič do prostoru
určeného k  úpravě hlasovacích
lístků, kde může volič hlasovací
lístek upravit jedním z  uvede-
ných způsobů:

1. Označit křížkem ve čtverečku
v  záhlaví sloupce před názvem
volební strany pouze jednu
volební stranu. Tím je dán hlas
kandidátům této volební strany
v  pořadí dle hlasovacího lístku
v  počtu, kolik činí počet členů
zastupitelstva obce, tj. v  naší
obci 7 členů.

2. Označit v  rámečcích před
jmény kandidátů křížkem toho
kandidáta, pro kterého hlasuje,
a to z  kterékoli volební strany,
nejvýše však tolik kandidátů,
kolik členů zastupitelstva obce
má být zvoleno, tj. v  naší obci
7 členů.

3. Kromě toho lze oba způsoby,
popsané v  předchozích bodech,
kombinovat, a to tak, že lze
označit křížkem jednu volební
stranu a dále v  rámečku před
jménem kandidáta další kandi-
dáty, pro které hlasuje, a to
v  libovolných samostatných
sloupcích, ve kterých jsou uve-
deny ostatní volební strany.
V  tomto případě je dán hlas
jednotlivě označeným kandidá-
tům. Z  označené volební strany
je dán hlas podle pořadí na
hlasovacím lístku pouze tolika
kandidátům, kolik zbývá do
počtu volených členů zastupi-
telstva obce, tj. v  naší obci do
7 členů.

Po úpravě vloží volič hlasovací
lístek do šedé úřední obálky,
určené pro volby do zastupi-
telstev obcí.

Pokud volič neoznačí na hlaso-
vacím lístku ani volební stranu,
ani žádného kandidáta, hlaso-
vací lístek nevloží do úřední
obálky, hlasovací lístek pře-
trhne nebo vloží do úřední
obálky několik hlasovacích
lístků do téhož zastupitelstva,

je jeho hlas neplatný. Každý
volič hlasuje osobně, zastou-
pení není přípustné. S  voličem,
který nemůže sám upravit
hlasovací lístek pro tělesnou
vadu, anebo nemůže číst nebo
psát, může být v  prostoru
určeném pro úpravu hlasova-
cích lístků přítomen jiný volič,
nikoliv však člen okrskové
volební komise, a hlasovací
lístek za něho upravit a vložit
do úřední obálky, a popřípadě
i  úřední obálku vložit do
volební schránky. Volič hlasuje
tak, že úřední obálku vloží před
okrskovou volební komisí do
volební schránky.

Volič může ze závažných,
zejména zdravotních důvodů,
požádat obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze
v  územním obvodu stálého
volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise
zřízena.

(red)
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Vápenka se nazývá uhřický
potok i místo poblíž močálů,
z  nichž vyvěrá. Název, ale
hlavně nalezené zbytky kamene
dokumentují, že se v tomto
prostoru kdysi pálilo vápno.
Nezbytný nerost se prý kopal
nahoře nad cestou k Dambo-
řicím. Kromě toho v území
údajně stály tři domky.

Stavení měla zřejmě pevné zá-
klady. Podle Martina Jandla se
to zjistilo snad v roce 1877, kdy
se opravovala zeď kolem koste-
la. „Od pramene Vápenky se pro
stavbu vozil písek a materiál pro
výrobu cihel. Při kopání byly
objeveny zbytky stavení,“ zazna-
menal.

Podle ústního podání, bylo
dochováno též v kronice psané
Metodějem Čičatkou, osadu obý-
vali všelijací lidé. Živili se pytlá-
ctvím a zbojnictvím. To samo-
zřejmě vrhalo špatné světlo na
celou vesnici. Proto údajně
jeden z mocných zemanů - ne-
podařilo se zjistit, v kterém roce
- rozkázal, aby se obyvatelé

podivné kolonie usadili v obci.

* * *

Poblíž zřídla potoka Vápenka
se údajně zdržoval, a také
zahynul, vůdce pytlácké tlupy
Haba. Pocházel prý ze Zdravé
Vody, uměl údajně čarovat. Vě-
děl například, jak přivábit zvěř
i  jak se ztratit pronásledova-
telům.

Byl ubit snad kolem roku 1860.
Jak zaznamenal Metoděj Čiča-
tka, jeho tajemství údajně
vypátral starý Klapil. Záhadu mu
prý odhalil sám pytlák: „Na
Milešovských lukách roste byli-
na. Tu musíš usmažit na másle.
Trochu si tím potřeš ruce. Voní
tak omamně, že jí žádná zvěř
neodolá...“

Klapil se údajně s Habou
vypravil na louky. Našli bylinu.
Připravil ji podle pytlákova návo-
du. S natřenýma rukama prý
vylezl na třešeň. Nečekal dlouho
- za chvíli se k němu začala
sbíhat zvěř. Byl údajně z toho

tak zmatený, že spadl se
stromu. Jak se dostal domů,
nevěděl.

Haba ale zestárl. Zdržoval se
pak nejvíce kolem pramene Vá-
penky. Prý měl v okolí vybu-
dováno několik úkrytů. Přesto-
že po něm pátrali myslivci
i  hospodáři, nikdo ho ani jako
starého nedokázal polapit. Až
jednou se to povedlo, když spal.
Dopadli ho prý v dubovém hou-
ští. Než se staroch vzpama-
toval, byl obklíčen. Muži Habu
údajně umlátili klacky, až
skonal. Byl nalezen už mrtvý.
„Někdo přivázal tělo ke koním
a dotáhl do vesnice,“ zazna-
menal Martin Jandl v Pamětní
knize Uhřic.

* * *

V minulosti, a to se prý docho-
valo až do začátku 20. století,
lidé věřili v nadpřirozené bytosti.
Ve vesnicích byli jedinci, kteří
dokázali čarovat. Podobně jako
se ještě na sklonku 20. století
vyskytovaly kolem Starého Hro-

zenkova na Uherskohradišťsku
Bohyně, byly v Uhřicích osoby,
většinou ženy, mající údajně
kouzelnou moc. Vzpomněl je
i  kronikář Martin Jandl a jeho
následovník Metoděj Čičatka.
Podle něho se v některých
rodinách čarovalo ještě na konci
19. a začátku 20. století.

„Nejvíce se v obci mluvilo
o  Smetanovi. On zřejmě pomá-
hal, zatímco jeho manželka
škodila. Žen, obdařených prý
čarovnou mocí, v Uhřicích bylo
hodně. Farář Jedlička je údajně
všechny viděl přes hostii. Když
zvedl monstranci, napočítal jich
prý půl třinácté,“ napsal v roce
1930 Čičatka.

Lidé patrně proti čárům hledali
pomoc. Proto měli při ruce tzv.
vazové dřevo. „Pocházelo snad
z jedovaté rostliny - lýkovce;
její prut údajně rušil nadpři-
rozenou moc,“ zaznamenala
kronika.

Z příběhů Oldřicha Bílovského

loupek, tato vedla přes nemalé
množství soukromých pozemků
a navíc pod hladinou místní
vodoteče. Stavba probíhala
v  podzimních měsících, kdy po-
časí nám moc nepřálo, ale i  tak
proběhla bez větších problémů,
následně i po této stavbě došlo
k pročištění koryta potoku.

Jednou z  menších akcí bylo
vybudování nového osvětlení
a  venkovní elektroinstalace na
hřišti v „Lednici“ i s následnými
drobnými úpravami terénu.

Dále se podařilo vybudovat pro
naše děti dvě dětská hřiště a to
u samoobsluhy a na Špici.

V  letošním roce proběhla kom-
pletní rekonstrukce vozovky
a  veřejného osvětlení v  místní
části Mrštice, akce byla rozdě-
lena na tři samostatné etapy,
dvě etapy se týkaly rekonstrukcí
vozovek a třetí rekonstrukce
mostu přes Vápenku. Na zákla-
dě požadavků odboru dopravy
a  policie byla tato část komu-
nikace pojata jako obytná zóna.

Před hasičskou zbrojnicí vzniklo
nové parkoviště a byla zastřeše-
na socha sv. Floriána. Hasiči,
pak dostali dvě nová hasičská
auta – Tatru 815 a IVECO.

U kostela vyrostla nová kaplička
P. Marie Lurdské, na hřbitově se
opravily chodníky a opěrná zeď
u parkoviště před kostelem.
V  neděli 28. října pak byl insta-
lován nový dřevěný kříž u potoka
pod Šraňkovou cestou.

Na přelomu minulého a tohoto
volebního období byla realizo-

vána stavební akce: „Plocha pro
shromažďování a recyklaci sta-
vební suti“ v  Janovém Dvoře.
I  na této stavbě mělo současné
zastupitelstvo svůj díl práce.
Jednalo se o nákup rypadlo-
nakladače New Holland a insta-
laci automobilové váhy, kterou
původní projekt nezahrnoval.

Z  rozpracovaných akcí je nutné
zmínit rekonstrukci, zateplení
a  přístavbu kulturního domu.
Místní kulturní dům byl dlouho
ve fázi nedokončené stavby, co
se týče stavební stránky, tak
i  „papírové“. Tímto krokem tuto
stavbu zvelebíme a zmodernizu-
jeme tak, aby mohla co nejlépe
sloužit pro potřeby občanů
a organizací.

Ve fázi územního řízení je i nová
stavební lokalita „Čtvrtky za
kostelem“, kde je plánována
výstavba devatenácti nových
rodinných domků. Tady probíhal
velký počet jednání při výkupu
pozemků, ale vše se podařilo
zdárně zvládnout.

Na co jsem obzvláště hrdý je
projekt nové mateřské školy
s  kompletně uzavřeným staveb-
ním řízením, tzn. stavebním
povolením s  nabytím právní
moci. U  tohoto projektu se však
navýšil projektantský rozpočet,
proto se jednalo na zastu-
pitelstvu obce o finančním
pokrytí akce. Rozhodnutí o fi-
nancování stavby závisí na do-
tačním titulu, o kterém bude
rozhodnuto každým dnem.

Zásadní stavba, která není zrea-
lizována a zůstává nadále prio-
ritou je chodník na Silničnou.
Jako kompenzace vůči tomuto

bodu, můžu alespoň uvést ně-
která úspěšná jednání s  firmou
Kordis JMK o posílení a změny
některých autobusových spojů,
dle požadavků občanů.

Tímto bych uzavřel výčet inves-
tičních akcí a dodám ještě
informaci, že na tyto akce se
podařilo získat dotace ve výši
4,7 mil. Kč.

Nesmím také opomenout běž-
nou údržbu obce jako je sečení
trávy na obecních pozemcích,
hřbitově, zimní údržbu chodníků,
komunikací apod. a další drobné
opravy, které prováděli naši pra-
covníci. Také pořízení osobního
automobilu Dacia pro rozvoz
obědů a potřeby obce. Velký
posun nastal také v  odpadovém
hospodářství, kde došlo ke
svozu bioodpadu a pořízení
kontejneru na textil a oděvy.

Závěrem bych chtěl poděkovat
všem zastupitelům, radním, ko-
misím i výborům za jejich čin-
nost, vstřícnost, konstruktivnost
a snahu se dohodnout na řešení
zásadních problémů v  obci. Můj
dík patří také občanům, kteří
měli trpělivost, ohleduplnost
a  pozitivní postoj k  realizo-
vaným změnám v obci a jakým-
koliv způsobem se podíleli na
tom, aby naše obec vzkvétala
a  to nejen po té materiální
stránce, ale i kulturní, sportovní
a společenské.

Děkuji zastupitelstvu obce za
vykonanou práci a Váš čas, který
jste věnovali zvelebování naší
obce a ještě přikládám účast
jednotlivých zastupitelů na za-
sedáních zastupitelstva obce
ve  skoro již uplynulém volebním
období.

Petr Tihelka – starosta obce

Tak proměnlivé léto, jako to
letošní, u nás už dlouho nebylo.
Navíc tak špatný konec prá-
zdnin, kdy extrémní chlad do-
provázely i četné srážky, dosud
nezažili ani někteří senioři.
A  přitápět si koncem srpna?
Letos věc naprosto běžná.

Nebýt teplotně nadprůměrného
července, patřilo by letošní léto
k nejchladnějším za celou dobu
měření. Vždyť tropických dnů
bylo v průběhu dvou měsíců
prázdnin jen šest. Letošní
prázdniny, zejména jejich druhá
část, patřily také k nejdešti-
vějším.

Letní sezóna našeho koupaliště

se do povědomí lidí zapíše pře-
devším svým netradičním průbě-
hem, kdy hlavní roli sehrálo
počasí. Počasí, které se na
rozdíl od minulých let, neměnilo
po týdnech ani po dnech, ale po
hodinách, přispělo k nižší ná-
vštěvnosti areálu.

Koupací sezóna byla zahájena
27. června a ukončena 11.
srpna. Celkem se koupalo 26
dnů. Aquapark navštívilo 9493
osob, z  toho 5171 dospělých,
3696 dětí a 626 návštěvníků
po 18-té hodině. Je to necelá
polovina oproti loňskému roku.

O bezpečnost se starali čtyři
plavčíci: Sabina Sladká, Hana

Burýšková, Silvie Šmídková
a  Petr Mokrý. V  pokladně
vybíraly vstupné Ludmila Aufová
a Marie Šaňková. I přes

nepřízeň počasí nebyl provoz
ztrátový.

(tes)

pokračování ze str. 1
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Rybářské sdružení v Dražův-
kách spolu se starostou obce
Dražůvky nás požádalo o spolu-
práci při výlovu rybníka neboli
tzv. mokřadu pro žáby. Jako
v  každé vodě, tak i zde se
časem rozmnožily ryby ušlech-
tilé i plevelné a právě tyto bylo
nutné z mokřadu vylovit. Po
projednání, výpočtech a přípra-
vách byl vytvořen plán výlovu.

Akce začala 24. července 2014
a to tím, že rybáři začali sni-
žovat hladinu rybníka stavidlem,
pokud jim to příroda a  její
zákony dovolily a to do vyrovnání
hladiny rybníka s hladinou poto-
ka. Toto byl signál pro hasiče,
kterým zbývalo ještě asi půl
metru vody z hladiny rybníka
vyčerpat požárními čerpadly.

Následující den tj. 25. července
2014 v 17.00 hod přijela na
břeh rybníka kolona požárních
vozidel sestavená z našich
hasičů a hasičů okrsku č.  2,
Dambořic, Násedlovic a Žarošic.
Hasiči z Nenkovic nám zapůjčili
dvě čerpadla.

Postupně se zapínala všechna
čerpadla, čtyři plovoucí a pět
kalových čerpadel Heron. Čerpá-
ní vody probíhalo nepřetržitě pět
hodin. Za tu dobu se snížila
hladina v mokřadu natolik, že již
bylo vidět hřbety velkých kaprů.
Čerpání bylo zastaveno a po
malém občerstvení v podobě
klobásků se jednotky vrátily do
svých základen. Na místě
zůstala přes celou noc ta naše,
aby odčerpávala nastupující
vodu a udržela tak sníženou
hladinu.

Nad ránem bylo třeba hladinu
ještě mírně snížit. Za krásného
rozbřesku a východu slunce
nastoupili rybáři ve vysokých
holinkách (i bez nich) a brodili
se hlubokým bahnem v rojnici
a  slovovali podběráky kapry
a  jiné ušlechtilé a plevelné ryby
mezi nimi hlavně karasy. Na
břehu bylo vytvořeno pracoviště
pro vytřídění a mytí zablácených
ryb čistou vodou. Voda se
používala z naší hasičské
cisterny. Vše muselo probíhat
velmi rychle, bez průtahů, to aby

ryby neuhynuly nebo nějakým
způsobem nepřišly k újmě. Do
připravených kádí a nádrží
putovalo na 100 velkých kaprů,
4 nádherní sumci 100-120 cm,
a pro zákazníky pak zůstalo na
500 kg karasů od malých až do
velikosti 35 cm.

Tímto byl výlov zakončen. Po
úklidu našeho zázemí nám zů-
staly krásné vzpomínky na pře-
žitou noc v přírodě u rybníka,
za tichého bzučení čerpadla
a  centrály, která zajišťovala
osvětlení prostoru a také záži-

tek z výlovu, který se nena-
skytne každý rok.

Současně s tímto byla prověře-
na schopnost součinnosti po-
žárních jednotek při odčerpá-
vání tak velkého množství vody
při malých výškách hladiny.
Zároveň jsme získali poznatky
pro inspiraci na ještě lepší
technické vychytávky a úpravy
naší současné techniky pro
využití při nenadálých událos-
tech.

František Luskač

Hned 5. září jsme byli stavět
skřítkům domečky. Jednalo se
o  společnou akci mateřské
a  základní školy, kdy jsme se
snažili vést děti ke kladnému
vztahu k přírodě a učili je, jak
se v lese a přírodě chovat.

Jedenkrát měsíčně jezdí do naší
školy rodilý mluvčí a vede se
3.  a 4. třídou hodinu v anglič-

tině. Děti tak mají možnost
slyšet anglický jazyk v té nejlep-
ší formě. Poprvé nás lektoři
navštívili 8. září 2014.

Ve čtvrtek 18. září nás před
školou čekalo velké červené
vozidlo - E.ON Energy Truck
s  naučně zábavným programem
pro malé i velké. Děti z  ma-
teřské školy a 1. a 2. ročníku

základní školy provázel progra-
mem kouzelník Voltík a po-
mocnice Leontýnka. Děti se
nenásilnou formou dozvěděly, co
je elektrická energie, k  čemu
slouží a jak s ní bezpečně za-
cházet. Děti volaly Čáryfuka
a  dostaly kouzelnické klobouky
a další kouzelnické vybavení. Ty
starší zase provázeli programem
Mrs. E a Mr.  On a  děti se staly

agenty mise Plus+. Všichni byli
velmi nadšeni, dozvěděli se
spoustu nových poznatků a na
závěr obdrželi hezké dárky. Část
programu probíhala ve škole
a  část přímo v  Trucku. Naše
pozvání přijali i  čtvrťáci ze
Žarošic a určitě se jim u nás
také líbilo.

(mp)

V uplynulém školním roce měly
paní kuchařky Alena Gálíčková
a Věra Burýšková napilno, při-
bylo nám během roku o jednu
polovinu více strávníků. Přesto
se děvčata svého úkolu zhostila
velmi dobře. Motivovala je
i častá pochvala dětí, strávníků
seniorského věku, ale i ostat-
ních uhřických strávníků, pro
které vaříme a  obědy jim
obecní zaměstnanci rozváží až
do domu.

Za pochvaly od strávníků, i jejich
názory na stravování děkujeme.
Kladné i záporné názory na
stravování lze i nadále sdělovat
osobně, na tel. č.: 773 631 577
a nově i e-mailem na adresu:
jidelnauhrice@seznam.cz.

Za všechny názory děkujeme.

Ve školní kuchyni bylo uvařeno
za loňský školní rok přes 11 000
porcí obědů. K tomu ještě přes
7000 svačinek, pro naše nej-
menší strávníčky, včetně „cesto-
vních balíčků“ pro výletníky
a svačinek pro naše „plaváčky“.

Nový školní rok u nás začal
ještě náročněji. Přibylo dalších
10 strávníků. Naše kapacita –
100 obědů, bude brzy plná. Ke
stravování je přihlášeno 46
dětí, 10 členů personálu školy
a 45 strávníků z Uhřic, pro
které vaříme v průměru 35
porcí denně. Zvýšený počet
strávníků je pro nás výzva,
které se chceme zhostit stejně

dobře, jako v loňském roce. Anna Tumová
vedoucí školní jídelny

Dětem ZŠ bylo nabídnuto
8 zájmových kroužků a uvidíme,
o které bude dostatečný zájem.
Děti mají na výběr: hudebně-
pohybový, keramický, dramati-
ckou výchovu, hru na flétnu,
angličtinu pro nejmenší, balet-
ní přípravu, dyslektický krou-
žek. Bude vyučován nepovinný
předmět náboženství. Paní Mar-
tina Kuksová nabízí dílničky pro
maminky s  dětmi a cvičení
s dětmi.

V  letošním roce se snažíme
o  malou oslavu každých naro-
zenin. Oslavenec si svůj den
užívá – chodí celý den s  medailí
„DNES MÁM NAROZENINY“ a má
ten den určitá privilegia – jde
první na oběd, nedostane špat-

nou známku (i kdyby si ji třeba
zasloužil), nebude zkoušený,
pokud nebude sám chtít. Dítě
z  MŠ jde první na vycházce
a  podobně. Oslavujeme tento
den v  rámci třídy se svými
kamarády.

Jedenkrát měsíčně budou „tzv.
tematické dny“, společné pro
mateřskou i základní školu.
Daný den bude zaměřen k  urči-
tému tématu – v září byla ochra-
na přírody, proto Den skřítků,
v  říjnu Den zdravé výživy, v  listo-
padu bychom chtěli pouštět
draky.

Co plánujeme v  nejbližší době?
Pojedeme do divadla Radost na
představení Krkonošské pohád-

ky. Plánujeme výstavku výrobků
z  dýní před školou a lampionový
průvod – když nám bude přát
počasí, tak 14. října v  18 hodin.
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 Kychyň-
kovou. Jedná se o sbírku pro
nemocnou holčičku z  Vracova
a  rodiče tímto způsobem shání
peníze na zaplacení lázní, které
nejsou hrazeny zdravotní pojiš-
ťovnou. Sběrná nádoba je
umístěna v  budově školy
a  pokud 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.

Marcela Procházková
ředitelka školy
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Jako již tradičně – i letos pro-
běhlo společné letní soustře-
dění mladých hasičů z  obcí
Uhřice, Dambořice, Žarošice
a  Násedlovice. Jistě stojí za
zmínku, že letos jsme vyjeli již
po jedenácté. Tentokrát jsme
se po dvouleté pauze vrátili do
obce Celné - Těchonín v Orli-
ckých horách. Soustředění bylo
určeno zejména pro procvičení
hasičských disciplín – štafet,
požárního útoku a pro branný
závod mezi zúčastněnými obce-
mi. Soustředění by ale nebylo
úplné bez výletů, soutěží
a  hlavně spousty legrace. Na
výletech jsme byli na zřícenině
hradu Potštejn a v  dělostře-
lecké pevnosti Bouda. Soutěžili
jsme v celotáborové hře „Cesta
kolem světa“ a legraci jsme
zažívali na každém kroku.

Celé to začalo v sobotu 2. srpna,
respektive v  pátek, kdy jsme
navečer měli dovézt na místo
určení – na hasičku – bagáž
a  zásoby. Počasí nám to pozdní
odpoledne moc nepřálo, ale to
rozhodně nebylo předzvěstí věcí
příštích, leda by pršela radost
a veselá nálada.

Odjezd byl stanoven na již
zmíněnou sobotu. To už sluníčko
hřálo, stejně jako úsměvy rodi-
čů, jejichž radost ve tváři umoc-
ňovala skutečnost, že své
ratolesti týden neuvidí. Dlužno
podotknout, že podobné nadšení
se odráželo i ve tvářích natěše-
ných dětí. Hasičskými auty jsme
odfrčeli – směr vlakové nádraží
Slavkov – někdy okolo deváté
hodiny.

Uhřice přispěly zdárnému prů-
běhu soustředění účastí 11
mladších žáků, 8 starších žáků,
vedoucími, instruktory a v  ne-
poslední řadě skvělým týmem
dvou zkušených a hlavně všeho-
schopných kuchařů.

Jmenovitě se zúčastnili: Ondřej
Matoušek, Jindřich Galíček,
Marek, Michal a Martin Dědá-
kovi, Adéla a  Radek Mokří,
Radim a Adam Veselí, Filip
a  Jiří Luskačovi, David Doležal,
Pavel Robek, Barbora Chmela-
řová, Jitka Gajárková, Michael
Malík, Michaela Aufová, Denisa
Palčíková a  Ondřej Vrána. Ve-
doucími byli Pavel Tihlařík, Lu-
káš Gajárek, Lukáš Tesařík,
Instruktory pak Vít Večeřa,
Marie Gajárková a těmi kuchaři
Václav Tesařík a  kuchařka
z  naší mateřské školy Alena
Gálíčková. Na tři dny za námi
přijely Šárka a Nela Tesaříkovy.

Vlakem jsme dojeli do Brna.
V Brně jsme přežili přestup, aniž
bychom ztratili jediného účast-
níka, batoh nebo kšiltovku, což
je zaručeně úctyhodný výkon.
Motoráček nás potom dovezl do
Ústí nad Orlicí. V Ústí byla výluka
na trati a na cestující čekalo
několik autobusů. Zděšení řidičů
bylo naprosto nehrané, když se
nás, něco okolo pětasedmdesáti
účastníků, začalo cpát do
přistavených autobusů. První
řidič stihl zavřít dveře, ale druhý
našemu nelítostnému návalu
odolával jenom stěží. S  děsem
v  očích nám nakonec zaměst-
nanci vlakového nádraží slíbili
extra autobus. Autobus skuteč-
ně dojel, byl extra pro nás a na
autobusovém nádraží v  Letohra-
dě nás již čekal další, který nás,
nejspíš ze strachu, že bychom
opět měli snahu využít služeb
hromadné dopravy, dovezl
někdy okolo třetí hodiny přímo
do areálu táborové základny
v Celném.

Po příjezdu na základnu jsme se
rozdělili do chatek a pokojů.
Děti si nějakým záhadným způ-
sobem rozdělily nabalenou
bagáž tak, že každý měl svou
a  nikomu nic nechybělo. Úkol
pro první odpoledne byl jasný -
ubytovat se, což spočívalo
v obsazení postele a jejím povle-
čení. Ne všichni se ovšem tako-
vými malichernostmi zabývali,
spát se dá i na nepovlečené.
Vybalit si věci, což znamenalo
zakopnout tašku s  věcmi pod
výše zmíněnou postel a připravit
se na večerní program. Večer
byl svolán nástup, kde byly děti
detailně seznámeny s  režimem
dní příštích a harmonogramem
soustředění. Přísun těchto infor-
mací jim sebeméně nezabránil
v  tom, aby se každé ráno užasle
a nerady budily budíčkem
v  sedm hodin, překvapeně hle-
daly kartáčky na zuby a něco
podobného ručníku, vhodného
ke spáchání ranní hygieny
a  rozespale, s  údivem v  pomač-
kaných obličejích, cvičily na
ranní rozcvičce. Spolehlivě se
probraly až při snídani.

V neděli dopoledne chystali ve-
doucí dráhu na hasičské disci-
plíny v nedalekém Mladkově.
Děti začaly soutěžit v  celotábo-
rové hře „Cesta kolem světa“.
Rozdělily se do skupin po deseti
a hurá do první soutěže: co
musíme mít sebou na cesty?
Peníze!…. Takže: hledáme peně-
ženku! Před polednem ale
začalo pršet a déšť vydržel až do
večera, takže připravená dráha

toho dne naplnění nedošla.

Dočkala se ale v  pondělí odpo-
ledne. Děti nacvičovaly disciplí-
ny na páteční závěrečnou
soutěž. Večer proběhlo karaoke
zakončené báječnou diskoté-
kou, kterou si všichni užívali
plnými doušky. Další den nám
zabral trénink na branný závod.
Stříleli jsme ze vzduchovek, učili
se topografické značky, uzly,
první pomoc.

Navštívili jsme dělostřeleckou
pevnost Bouda. Z  výkladu sty-
lově oblečeného průvodce
dýchal smutek nad tím, že tento
kolosální betonový objekt nikdy
nedošel svého využití. Prohlídka
byla zajímavá, ale byla tam
zatracená zima. Člověk si mimo-
děk uvědomil, jak tam asi bylo
vojákům, kteří v  pevnosti slou-
žili. No a nebylo by tábora bez
táboráku a tak ani nás ten večer
neminul.

Ve středu děti užily poznatky
z  předchozího dne a pustily se
do branného závodu. Uhřičtí
mladší žáci skončili druzí, starší
žáci třetí. A odpoledne zase na
hřiště do Mladkova a pěkně
trénovat.

Ve čtvrtek jsme se opět povozili
vláčkem. Tentokrát nás dovezl
ke zřícenině hradu Potštejn.
Počasí bylo nádherné, stejně
jako nálada. Od toho památné-
ho dne zdobí potštejnskou
návštěvní knihu hasičský zápis
z  našeho krásného soustředění.
Když jsme z  Potštejna dorazili
do Letohradu, dostaly děti
rozchod, aby utratily penízky,
které jim snad do té doby
nějakým nedopatřením zbyly
a  pak už jsme frčeli zpátky na
základnu.

Hlavní soutěž tábora nás čekala
v  pátek na hřišti v  Mladkově.
Mladí hasiči soutěžili ve třech
disciplínách a to ve štafetě
4x60, požárním útoku a ve

štafetě dvojic. Ve štafetách jsme
moc úspěšní nebyli, ale zato se
nám povedl požární útok. Mladší
žáci v celkovém hodnocení
obsadili druhé místo a starší
získali třetí místo. Na hřišti jsme
zůstali až do odpoledních hodin.
Mimochodem, dík patří také
mladkovským hasičům, kteří
nám pomohli, kde mohli.

Poslední večer nelze nezmínit
maškarní bál. Bylo neuvěři-
telné, co dokázaly děti v  tak
omezených podmínkách a rela-
tivně krátkém čase vytvořit
a  jak jsme se nasmáli jejich
fantastickým kostýmům.

A stejně jako by nebylo tábora
bez táboráku, nebylo by tábora
bez stezky odvahy. Ta proběhla
jeden večer pro starší žáky
a  další večer pro mladší žáky.
Nemohu nezmínit jakési radost-
né napětí, se kterým vedoucí
stezku odvahy chystali. Takové
to opravdové nadšení, se kte-
rým nejen připravovali straši-
delný večer, ale vedli celý
tábor. Neváhali vzít na sebe
obrovskou zodpovědnost za
tolik dětí, za jejich zdraví a za
jejich psychickou pohodu.
Neváhali kvůli nim ponocovat,
sami si odříct svůj odpočinek
a  pohodlí pro pohodlí a radost
dětí. Celá tahle skutečnost je
o  to cennější, že na tomto
zcela výjimečném soustředění
jsou schopny dát se dohromady
čtyři vesnice. A to není nic
obvyklého – právě naopak.
Mladí hasiči, kteří si jinak
konkurují, tady stáli všichni
pevně při sobě, aniž by vzala za
své zdravá rivalita mezi nimi.
A  to je jednoznačně zásluha
jejich vedoucích. Tak kéž jim
vydrží síla a elán vést tato
soustředění dál.

Zdar a sílu dvanáctému hasič-
skému soustředění!

Alena Gálíčková

Na základě rozhodnutí Zastu-
pitelstva Jihomoravského kraje
ze dne 18. září 2014 obdržela
zásahová jednotka sboru
dobrovolných hasičů Uhřice již
třetí dotaci během posledních
čtyř let. Tentokrát ve výši
80.000,- Kč určenou na nákup
plovoucího čerpadla, nastavo-
vacího žebříku, zásahových
oděvů a přileb. Předešlé dotace
ve výši 1.200.000 Kč byly
určeny na nákup nových hasič-
ských vozidel.

V  poslední době zásahová jed-
notka vyjížděla ke dvěma zása-

hům. 31. července a 12. září
2014 dešťová voda zaplavila
staveniště podzemního zásob-
níku plynu. Zde pomocí motoro-
vého kalového čerpadla Heron
a  dvou elektrických čerpadel
prováděla čerpání vody ze zato-
pených jímek. U druhého zásahu
byla přítomna i jednotka profesi-
onálních hasičů ze Slavkova.

***

Hasiči pomáhali p. faráři Jaro-
slavu Horákovi se zajištěním ob-
čerstvení při jeho významném
životním jubileu, kdy v  neděli

17. srpna pozval na přátelské
posezení uhřické občany k  míst-
nímu kostelu.

***

V  neděli 28. září, na svátek sv.
Václava, za nádherného počasí
„babího léta“ byli členové sboru
dobrovolných hasičů pověřeni
postavením nového dřevěného
kříže za obcí u potoka, pod bý-
valou Šraňkovou cestou. Tento
nový, nahradil kříž původní,
který zde stával. Za doprovodu
farníků a hasičů přivezlo kříž, od
kostela k  základové patce,

koňské spřežení s  ozdobeným
vozem pana Oskara Sněhoty.
Zde pomocí nakladače a souhry
dovedných rukou jej hasiči
vyzvedli a usadili na předem
připravené místo. Následně kříž,
který vyřezal p. Václav Levíček
z  Dambořic, vysvětil pan farář
Mgr. Jaroslav Horák. Hasiči po
dobu této akce také zajistili
usměrnění dopravy na potřeb-
ném úseku silnice.

***
Pro své příznivce mají hasiči

nové internetové stránky:
www.hasici-uhrice.cz
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