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povolení je i  stavba „Zastávka Silničná“, 
která bude mít návaznost na předchozí dvě 
etapy. Jednalo by se o úpravu krajské silnice 
se zálivem pro autobusy a  dlážděné plochy 
chodníků viz situační plánek.

Tato varianta je předjednaná jak s  Policií 
Hodonín – odborem dopravy, tak s dopravním 
inženýrem Krajského ředitelství policie 
Jihomoravského kraje jako nejbezpečnější 
možnost řešení. Věřím, že se tento projekt 
podaří v brzké době dotáhnout do konce.

 Závěrem bych Vám popřál ještě jednou pevné 
zdraví a poklidnou podzimní pohodu.

Petr Tihelka 
starosta

SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
nejprve bych Vám chtěl popřát pevné zdraví 
v  tomto složitém období, které nás zastihlo 
již podruhé a dá se říct, že podzimní nástup 
omezení a  nárust nakažených má mnohem 
větší intenzitu než to jarní. Doufejme a věřme 
tomu, že se jedná o stav, který by se měl 
v  dohledné době začít snižovat. Z  tohoto 
důvodu nechci rozebírat toto nešťastné téma 
a chci se s Vámi podělit o veselejší věci, a těmi 
jsou věci, které se v  obci podařilo dokončit 
a  co se v  nejbližší době chystá realizovat.
Za ukončenou akci i  po finanční stránce 
je schválení nového územního plánu (ÚP) 
pro naši obec. S územním plánem jsem Vás 
již seznámil v předchozích zpravodajích, tak 
jen v krátkosti finanční stránka. Za pořízení 
nového ÚP jsme zaplatili celkem 370.139,- Kč.                                                                 
 
Z toho dotace:
Jihomoravský kraj  165.560,- Kč 
Min. pro místní rozvoj  194.664,- Kč 
Vlastní prostředky  13.915,- Kč

Nový územní plán je k  nahlédnutí 
v elektronické podobě na webu Obce Uhřice 
– sekce obecní úřad a  samozřejmě v  tištěné 
podobě na OÚ.

 Další pozitivní zprávou ohledně financí je 
podpis smlouvy s  JMK na 170.000,- Kč, 
které jsou příspěvkem na vrtanou studnu ve 
sportovním areálu v Lednici.

Dotace                                                170.000,- Kč 
Vlastní prostředky obce                   59.900,- Kč

O dotaci jsme zažádali i  na kanalizaci na 
Silničnou.  Bohužel, tady asi nesplníme počet 
bodů na získání dotace. Každopádně tato 
stavební akce by měla započít ještě v  tomto 
roce. Stavba bude rozdělena na dvě etapy a to 
dešťová a splašková kanalizace a následně další 
etapou bude chodník s veřejným osvětlením.  
Stavební akce „Kanalizace Silničná“ by měla 
finančně vyjít na 3.897.758,- Kč včetně DPH. 
Stavbu bude na základě výběrového řízení 
provádět firma Svoboda a syn Brno s.r.o..  Přes 
zimní měsíce bychom chtěli nachystat druhou 
etapu, aby na sebe akce mohly navázat. Ve 
fázi projektové dokumentace pro stavební 

Turnaj ve volejbaleOlympiáda ve škole
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1. KDU-ČSL 71 hlasů 29,83 %

2. ČSSD 54 hlasů 22,68 %

3. Starostové pro jižní Moravu 31 hlasů 13,02 %

4. ANO 2011 22 hlasů 9,24 %

5. Česká pirátská strana 16 hlasů  6,72 %

6. ODS s podporou Svobodných a SOM 13 hlasů 5,46 %

7. Svoboda a přímá demokracie (SPD) 8 hlasů 3,36 %

8. Komunistická strana Čech a Moravy 8 hlasů 3,36 %

9. Moravané 5 hlasů  2,10 %

10. DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT 3 hlasy 1,26 %

11. Spolu pro Moravu 3 hlasy  1,26 %

12. Trikolóra hnutí občanů 2 hlasy 0,84 %

13. ROZUMNÍ – Petr Hannig 2 hlasy 0,84 %

KRAJSKÉ VOLBY 2020

Jak dopadly volby v naší obci

V dnešní nelehké době s COVID-19 
proběhly v naší malebné obci volby do 
krajského zastupitelstva, a  to v  pátek 
2. 10. 2020 a  v  sobotu 3. 10. 2020. 
Do okrskové volební komise bylo 
delegováno 5 členů stranami a hnutími, 
které kandidovali v  těchto volbách 
a  zapisovatelka, kterou delegoval pan 
starosta. Před volbami obec dostala 
dostatek ochranných pomůcek 
a  desinfekčních prostředků, aby 
proběhly volby i z tohoto pohledu podle 
nastavených opatření, která se s volbami 
pojila. Všechny voliče, kteří došli 
v hojném počtu, bychom chtěli pochválit, 
že dodržovali všechna opatření, tzn. 
voliči došli v  roušce a před vstupem do 
volební místnosti si vydesinfikovali ruce. 
V naší obci došlo k volební urně celkem 
240 oprávněných voličů, kteří odevzdali 
všech 240 úředních obálek. Celkem bylo 
v  naší obci 595 oprávněných voličů, 
což dalo volební účast 40,34%. Oproti 
celostátnímu průměru 37,95% jsme 
dopadli o trošku lépe. Je vidět, že naši 
voliči jsou přece jenom zodpovědnější. 
Příkladem všem došli k volbám starosta, 

místostarosta a většina našich zastupitelů. 
Ze všech odevzdaných úředních obálek 
shledala okrsková volební komise 2 hlasy 
neplatné. V obou odevzdaných úředních 
obálkách byly 2 hlasovací lístky.

Rád bych na závěr poděkoval všem 
voličům, kteří dorazili k volbám, a zároveň 
i všem členům okrskové volební komise za 
bezproblémový průběh voleb a  bezvadné 
sečtení všech odevzdaných hlasů.

 
Roman Gryga

Členové volební komise Nejmladší volič
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HOSPODAŘENÍ AQUAPARKU UHŘICE V ROCE 2020

VEČERNÍ KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ

PŘÍJMY

VÝDAJE

Vstupné 702 530 Kč

Nájemné 54 474 Kč

CELKEM 757 004 Kč

Mzdy 230 850 Kč

Ochranné pomůcky 8 440 Kč

Drobný hm. majetek 6 776 Kč

Materiál + služby 106 387 Kč

Vodné a stočné 145 915 Kč

Školení 12 120 Kč

Oprava a údržba 226 270 Kč

Elektřina 177 329 Kč

CELKEM 914 087 Kč

aquapark uhřice

Jak dopadly volby v naší obci

HROBOVÁ MÍSTA

Od 23. listopadu 2020 bude 
možné v  kanceláři Obecního úřadu 
v Uhřicích uzavírat smlouvy na nájem 
hrobového místa. Nájemné a cena za 
služby byly stanoveny na 1.000,- Kč 
za dvojhrob. Nájem bude sjednán 
na dobu určitou a to od 1.1.2021 do 
31.12.2030. 

Již tradiční keramika pro dospělé se 
rozjela první lekcí v pátek 25. září 2020. 
Oblíbená lektorka Martina Kuksová si pro 
přihlášená děvčata připravila výrobu misek 
s motivem podzimu. Práce šla účastnicím 
skvěle od ruky, a  tak se povedlo vytvořit 
nejeden krásný výrobek. Celá lekce se nesla 
v přátelském duchu a už teď se těšíme na 
další pokračování. 

Doufáme, že budeme moci pokračovat 
v příjemné sestavě a přejeme všem spoustu 
kreativní energie

Eva Hrubá 
učitelka ZŠ 

Vstupné
Nájemné

Mzdy

Drobný hmotný majetek

Vodné a stočné

Oprava a údržba 

Ochranné pomůcky

Materiál + služby

Školení

Elektřina
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NAŠI IMUNITU OVLIVŇUJE VÍCE FAKTORŮ. JAK JI MŮŽEME  ZLEPŠIT? 

Podzim je období, kdy jsme kvůli 
nepříznivému počasí a  zvyšujícímu se 
výskytu virových infekcí mezi lidmi 
vystaveni většímu riziku vzniku 
onemocnění, jako jsou chřipka či 
různé typy virových onemocnění 
horních cest dýchacích. Není 
s podivem, že s příchodem 
pandemie se lidé začali 
zajímat o to, jak zlepšit 
svou odolnost. Imunitou je 
obecně nazývána schopnost 
organismu čelit cizorodým 
látkám a  organismům, 
které na nás působí z okolí. 
Důležitý je dobrý stav našeho 
imunitního systému, který 
nám pomůže se lépe vypořádat 
s  náporem virů a  bakterií. Naše 
vlastní obranyschopnost je náš 
nejlepší lékař. Dnes se sice v médiích 
dozvíte, že si máte dezinfikovat ruce, 
udržovat odstup, nosit roušku a  čekat 
na vakcínu. Ale nikde se nedozvíte, jak 
zlepšit svoji imunitu, že bychom měli 
vzít zodpovědnost na sebe a  změnit svou 
životosprávu k  lepšímu. Pro její zlepšení 
nejsou důležité jen vitamíny a  minerály, 
ale hlavně vyrovnaná psychika s minimální 
stresovou zátěží a  samozřejmě pravidelný 
a  kvalitní  spánek, který jde ruku v  ruce s 
duševní pohodou. Měli bychom dodržovat 
pravidla označovaná jako spánková hygiena 
– spát dostatečně dlouho, před spaním se 
nevěnovat počítači, televizi nebo mobilu, 
spát v  neosvětlené a  vyvětrané místnosti. 
Dobrý spánek můžeme posílit i  užíváním 
přírodních látek ve formě čajů, tablet nebo 
kapek, a  to především chmel,  meduňka, 
kozlík,  mučenka, které patří do skupiny 
tzv. rostlinných sedativ, jež zmírňují napětí 
a pomáhají lépe usnout.

Někdy se doporučuje otužování studenou 
sprchou (ovšem je třeba začít již v  létě, ne 
v chladném počasí - tělo si musí zvyknout 
pozvolna!), někdo nedá dopustit na saunu.

Důležitá je i vyvážená strava, kde mají mít 
své místo i  obiloviny, luštěniny, zelenina 
a ovoce. Na podzim by se do jídelníčku měly 
vracet hutnější pokrmy ideálně ze sezonních 
surovin. Konzumace čistě sezonních 
produktů nám bez problémů zabezpečí 
dostatek vitaminů, minerálů a živin, protože 
z  přírody máme v  každém ročním období 
k dispozici právě to, co nejvíce potřebujeme.  

Významné je jíst v klidu a pohodě, nikam 
nespěchat a  jídlo si, pokud možno, 
vychutnat. Pro prohřátí organismu je dobré 
jídla obohatit kořením, které prokrvuje 
sliznice, což posílí jejich obranu proti 
průniku nemoci - například papriku, pepř, 
zázvor nebo chilli.

TIP na skvělý čaj na zahřátí: zázvor 
nastrouhejte nebo nakrájejte na malé kousky, 
zalijte vařící vodou a nechte 10 minut odstát, 
poté sceďte. Přidejte citrón a med. Popíjejte 
šálek každý den a zima si na vás nepřijde.

Velmi důležitým vitamínem pro imunitní 
systém je vitamín C. Jako zdroj využijte 
lokální potraviny jako jsou jablka, papriky, 
brokolice, kysané zelí, šípky nebo červená 
řepa. Z  těchto plodin je naše tělo dokáže 
zužitkovat mnohem lépe než třeba z citrusů, 
které k  nám putují často i  několik týdnů 
z opačného konce světa.

Stále více je v  boji s infekcemi odborníky 
oceňován vitamín D. Přirozeně ho získáváme 
ze slunce, ale v  zimě musíme přidat játra, 
vejce, mléko, ryby.

Vitamíny skupiny B pomáhají udržovat 
správné fungování metabolismu. Hlavním 
zdrojem jsou kvasnice, celozrnné obiloviny, 
luštěniny, ořechy a opět také ryby.

Vitamín A zvyšuje odolnost těla vůči infekcím 
a  pomáhá nejen při tvorbě zrakového 

pigmentu. Najdeme ho v  rybím tuku, 
játrech, mrkvi, zelené a  žluté zelenině 

(špenát, kapusta, petrželová nať, 
kedlubna, zelí, brokolice, kukuřice, 
dýně, paprika).

Pro zdravé fungování 
organismu je klíčová správná 
funkce střev. Právě tam se 
nacházejí probiotické (tělu 
prospěšné) bakterie. Udržují 
ve střevech potřebné pH, čímž 
přispívají k  dobrému stavu 

imunitních buněk a  následně 
k  posílení obranyschopnosti 

organismu. Naleznete je například 
v  zakysaných mléčných výrobcích 

či ve kvašené zelenině např. v zelí, 
v mrkvi či v ředkvičkách.

Pomocníkem mohou být také betaglukany 
- přírodní látky vyskytující se v  houbách, 
zejména v hlívě ústřičné.

Vhodná je též bylinka Echinacea 
purpurea, česky Třapatka nachová, která 
má imunomodulační účinky (zvyšuje 
obranyschopnost).

Není dobré podceňovat různé, zdánlivě 
mírné příznaky toho, že v  organismu není 
vše v pořádku. K takovým příznakům patří 
rýma, kašel, zvýšená teplota a únava. Tímto 
nám organismus signalizuje, že něco není 
v pořádku. Jsme unavení a ospalí - energii, 
které se nám nedostává, totiž potřebuje naše 
tělo na boj s infekcí, proto bychom rozhodně 
měli tělo poslechnout a ulehnout do postele.

Také stres je jedním z nejsilnějších faktorů 
oslabujících imunitu, a  proto kromě 
zdravé stravy, dobrého spánku a  užívání 
vitamínů, minerálů, je dobré také nesledovat 
zprávy a  zbytečně se nestresovat kvůli 
maličkostem.  Pracujte každý den na svém 
zdraví. Spěte hluboce, jezte i pijte kvalitně, 
choďte na procházky do lesa a  do hor, 
setkávejte se jen s lidmi, kteří vás pozitivně 
dobíjí a myslete pozitivně. Pozvedněte hlavu 
od displeje svého telefonu a  najděte si své 
offline koníčky se svými přáteli. Život plyne 
a  je jen na vás, jestli ho prožijete anebo 
protrpíte. Přeji Vám všem pevné zdraví!

PharmDr. Jana Fedorčáková

Z LE PŠETE SI

I M U NITU !

VITAMÍNY

PITNÝ REŽIM

CVIČENÍ

HYGIENA

KVALITNÍ SPÁNEK

PSYCHICKÁ POHODA

OVOCE, ZELENINA

HYGIENAHYGIENAVITAMÍNYVITAMÍNY

PITPIT ÝNÝ ŽREŽIMIMPITNÝ REŽIM

OTUŽOVÁNÍOTUŽOVÁNÍOTUŽOVÁNÍCVIČENÍCVIČENÍ

PSYCHICKÁ POHODAPSYCHICKÁ POHODA

KVALITNÍ SPÁNEKKVALITNÍ SPÁNEK
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Vážení čtenáři, občané Uhřic,
školní rok 2020-2021 jsme zahájili dne 
1. září 2020. Prvňáčky doprovodili do školy 
jejich rodiče, tam jsme je společně s našimi 
žáky, s  paní učitelkou a  panem starostou 
přivítali a popřáli jim, aby se jim ve škole 
líbilo a dařilo.

V  tomto školním roce máme ve škole 
31  žáků, škola má dvě třídy se čtyřmi 
ročníky.

PRVNÍ TŘÍDA 
třídní učitelka Mgr. Kristýna Jedovnická

1. ročník  
Fedorčák Štěpán, Foltýn Jakub, Malý Jan, 
Ohera Tomáš, Radikovský Jáchym, Štěrba 
Václav, Vodičková Jasmína, Zástřešek 
Tomáš

3. ročník 
Aufová Lucie, Buchlovský Petr, Moravčík 
Matyáš, Tesaříková Nela, Valihrachová 
Amálie, Vodička Jan

DRUHÁ TŘÍDA 
třídní učitel PhDr. Kamil Ježík

2. ročník  
Andrysík Tadeáš, Bednařík Vojtěch, Bělo-
houbek Jakub, Dvorský Štěpán, Kopřivová 
Tina, Kovanda Jakub, Radikovský Jakub, 
Tesařík Filip, Trčková Veronika, Vlček 
Milan

4. ročník 
Andrysíková Viktorie, Malá Nella, Mokrý 
Mikuláš, Tesařík Ondřej, Trčka Marek, 
Vojta Lukáš, Živná Kristýna

V průběhu velkých prázdnin jsme uspořádali 
pro děti čtyři turnusy příměstských táborů:

1. Indiánské léto – Eva Hrubá, Kristýna 
Jedovnická

2. Putování s Malým princem – Eva Hrubá, 
Andrea Blažková

3. Kouzelná angličtina s Harry Potterem – 
Kamil Ježík, Radka Grufíková

4. Kniha džunglí – Kristýna Jedovnická, 
Olga Švecová

Proto bych rád poděkoval všem 
spolupracovníkům, kteří se aktivně zapojili 
do našich příměstských táborů, poděkování 
však také patří externím pedagogům, 
kteří svůj volný prázdninový čas věnovali 
práci s  našimi dětmi. Na tento I. ročník 
příměstských táborů navážeme i v budoucnu 
a už teď máme připravena témata a motivy 
na další cyklus příměstských táborů.

V  průběhu měsíce září proběhla na 
fotbalovém hřišti velmi povedená akce 
„Uhřická olympiáda“. Tato akce by se opět 
neobešla bez aktivního zapojení a spolupráce 
rodičů. Žáci naší školy a  děti z  mateřské 
školky plnili jednotlivé disciplíny a nakonec 
na všechny čekala zasloužená odměna. 

Rád bych na tomto místě poděkoval 
za celkovou organizaci a  uspořádání 
paní Romance Mokré, paní Vendule 
Kopřivové, paní Šárce Tesaříkové, paní 
Žanetě Bednaříkové, paní Michaele Malé, 
paní Michaele Burešové a  paní Dagmar 
Krmíčkové. Dále bych rád poděkoval 
sponzorům za finanční dary - panu Zdeňku 
Machaňovi a SK UHŘICE.

Bohužel na konci měsíce září došlo 
v  pedagogickém i  nepedagogickém sboru 
k  několika prokázaným případům nemoci 
Covid-19, a  proto na základě rozhodnutí 
Krajské hygienické stanice byla v  mateřské 
i  základní škole nařízena karanténa. Do 
školy jsme se po zrušení karantény vrátili od 
pondělí 19. 10. 2020. Poté byla na základě 
usnesení vlády škola opět zavřena.

V  době nařízení karantény byla přerušena 
také dodávka obědů pro cizí strávníky – 
dovoz obědů pro ně byl obnoven znovu od 
pondělí 12. 10. 2020.

Pevně doufám, že nás nic podobného nadále 
nezaskočí a  budeme děti a  žáky vzdělávat 
běžným způsobem.  

Nezbývá mi, že abych v  této kritické době 
popřál všem hodně pozitivní energie, síly 
a hlavně zdraví.

Přeji všem krásný podzim!

PhDr. Kamil Ježík, MBA  
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Rád bych se Vámi podělil o dojmy z příjemně 
strávených chvil ve Vranově nad Dyjí, kde se 
dne 1. srpna konala v Galerii Doré vernisáž 
výstavy obrazů mladého uhřického umělce 
Jana Chmelaře.

Galerie Doré se nachází ve starém kamenném 
měšťanském domě, kde v  srpnových 
třicetistupňových teplotách bylo více 
než příjemně. Milou atmosféru navodili 
i přítomní hosté, kteří se přišli na Honzova 
umělecká díla podívat. Mimo uhřické 
„fanoušky“ měl podporu i  ze sousedního 
Rakouska a také podporu místních občanů.

Výstavu uvedl pan Jiří Škodák, který, 
jak  jsem se později dozvěděl, je ve sféře 
výtvarného umění pojmem jak u nás v České 
republice, tak i v Německu. V Německu byl 
nucen za své názory určitou dobu pobývat.  

Pan Škodák objevil v Honzovi výtvarný talent 
a probudil je v něm  již v učňovském věku, 
kdy jej učil na SOU v Rousínově. Od této 
doby jsou dobrými přáteli a Honza s mistrem 
konzultuje svá díla. Na jeho proslov navázala 
hudbou místní houslistka. Za tónu hudby 
jsme si měli možnost prohlédnout  Honzovy 
obrazy a  můžu upřímně říct, že se bylo na 
co dívat. Prostě každý na malování talent 
nemáme, tak nezbývalo než tak trochu tiše 
závidět.

Osobně bych byl velmi rád, jak uvedl pan 
Škodák v jednom novinovém rozhovoru po 
návratu na Moravu, kam se vrátil, aby tvořil 
umění pro náš národ, aby tento odkaz  plnil 
také Honza. Tvořil umění pro naše Uhřice, 
pro náš region a  také pro svoji potěchu. 
Také bych byl rád, kdybychom se dočkali 
v  budoucnu další takové výstavy.  Honzo, 
mnoho zdaru! 

Petr Tihelka, starosta

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY

VERNISÁŽ

ročníku a s předškoláky, kteří nyní nastoupili 
do první třídy.

V  září jsme přivítali naše nové nejmenší 
děti v  mateřské škole. I přesto, že některé 
plakaly, neboť odloučení od maminek není 
lehké, myslím si, že adaptaci zvládají již 
dobře a situace se uklidňuje. Poznávají nové 
kamarády, zvykají si na sebe, na třídní pravidla 
a celkový režim v mateřské škole. Společně se 
učíme nové hry, říkadla, tvoříme a hrajeme si.

V  září proběhla „Uhřická olympiáda“. 
Učitelé základní školy ve spolupráci s  rodiči 
připravili různé sportovní disciplíny, soutěže 
a  v  neposlední řadě sladké odměny. Vše 
probíhalo za účasti některých rodičů na 
místním fotbalovém hřišti. Spolu s  žáky ze 
základní školy se olympiády zúčastnily také 
nejstarší děti z mateřské školy Pastelky. S dětmi 

Milí čtenáři,
máme tu opět začátek nového školního 
roku. Dovolte mi, abych se krátce poohlédla 
za tím předchozím. Jak jistě všichni víte, 
na jaře nás potkala nemilá věc, a to zavření 
školy i školky na více než dva měsíce kvůli 
koronavirové pandemii. I když to bylo velice 
těžké období, naši pedagogové ve spolupráci 
s Vámi, s rodiči, tuto nelehkou situaci zvládli. 
Ke konci května jsme opět všichni nastoupili 
do školy a školky. 

Co se týká mateřské školy, provoz byl až do 
7. srpna. S dětmi jsme hodně využívali školní 
zahradu. Jelikož nám počasí přálo, chodili 
jsme na zahradu již po dopolední svačině, 
abychom byli co nejvíce na čerstvém vzduchu. 

V  červnu jsme se také rozloučili s  dětmi ze 
školy, které postoupily do dalšího, vyššího 

ze třídy Sluníček jsme si udělali olympiádu 
na zahradě naší školy. Rozhodli jsme se tak, 
protože děti jsou malé a cesta na místní hřiště 
by pro ně byla únavná a namáhavá. Všichni 
jsme si to pořádně užili. S kolegyněmi jsme 
pro děti připravily různé disciplíny, které 
děti s  nadšením plnily a  velice je to bavilo. 
Za odměnu obdržely sladkou medaili. Touto 
cestou bych také ráda poděkovala všem, kteří 
se na olympiádě podíleli.

Bohužel nás postihla opět nemilá věc, 
a  to opětovné uzavření základní školy 
a mateřské školy kvůli pandemii koronaviru 
a  onemocněním některých pracovníků. I 
když situace není jednoduchá, doufejme, že 
letošní školní rok i přesto zvládneme ve zdraví 
a dojedeme do jeho zdárného konce.

Přeji všem čtenářům hodně zdraví a  pevné 
nervy.

Pavlína Syslová, učitelka MŠ
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SEDMNÁCTÝ ROČNÍK HASIČSKÉHO SOUSTŘEDĚNÍ PROBĚHL 
V EKOCENTRU CHALOUPKY

se skleníkem, meteorologickou stanicí, 
malou farmou (kozy, ovce, drůbež). K výuce 
slouží i dva altány a přírodní amfiteátr. Ale 
především louky, lesy, pastviny a rybníky.

Slunečný týden jsme tradičně strávili 
trénováním hasičských štafet, požárního 
útoku a  závodu požárnické všestrannosti. 
V  následujících závodech jsme s  velkým 
přehledem ovládli kategorii starších žáků. 
V  kategorii mladších žáků jsme obsadili 
druhé místo. Celým hasičským soustředěním 
se prolínala táborová hra nazvaná „Divoký 
západ“. Do hry se rozdělily všechny děti 
do pěti skupin – Vinnetou gang, Negři na 
západě, Bangové, Dostavník a  Žokejové. 
Hráli různé hry, např. boj o vodu, válení 
valounů, rýžování zlata, kovbojský pětiboj, 
šifrovanou zprávu a  mnoho dalších. 
Vzhledem k  epidemiologické situaci jsme 
omezili výlety, většinu času jsme strávili 
v přírodě. Ale i přesto jsme navštívili hasičské 
muzeum v nedalekých Heralticích. Muzeum 
bylo otevřeno v  roce 2004 a je spravováno 
Sborem dobrovolných hasičů Heraltice. 
Muzeum je umístěno v  domě č. p. 1 ve 
středu obce, dům byl dříve školní jídelnou s 
kuchyní. Budova byla mezi lety 2002 a 2004 
rekonstruována, byly opraveny podlahy, 

V  době od 8. do 15. srpna jsme se již po 
sedmnácté zúčastnili letního hasičského 
soustředění. Společně s  mladými hasiči 
z  Dambořic, Násedlovic a  Žarošic jsme 
strávili úžasný týden v Ekocentru Chaloupky. 

Bývalá hájovna na  kraji lesa nad malou 
osadou Nová Brtnice je obklopena 
lesem i  pastvinami. Nedaleko se nachází 
rybník ke  koupání i  rybníček na  bádání 
a pozorování přírody. Pobytové ekocentrum, 
které má kromě skvěle  vybaveného zázemí 
pro výuku také  50 lůžek pro účastníky, 
a  další místa ve stanech, nabízí týdenní 
programy i  víkendové a  prázdninové akce. 
A  to i  s  kuchyní, jídelnou a  nezbytným 
příslušenstvím. Disponuje sálem pro 45 
osob s rozsáhlou přírodovědnou knihovnou, 
dataprojektorem a  promítacím plátnem; 
rukodělnou učebnou pro 20 žáků, která je 
zařízena ve stylu tradiční venkovské světnice 
z  konce 19. století s  kachlovými kamny; 
laboratoří s  kapacitou 15 žáků vybavenou 
laboratorním sklem, mikroskopy a  lupami; 
podkrovní učebnou pro zhruba 30 žáků, 
kde se vyučuje včelařství. Tam probíhají 
bylinkové čajovny a  relaxační programy. 
Těžištěm výuky je ale terén nejbližšího okolí. 
Součástí areálu je ukázková přírodní zahrada 

stropy, omítky, bylo vybudováno sociální 
zařízení, vyměněna okna a provedeny další 
úpravy v domě či jeho okolí. Muzeum pak 
bylo v roce 2004 otevřeno při oslavách 110 
let od založení místního sboru dobrovolných 
hasičů. V roce 2014 došlo k rozšíření muzea 
o přístavbu a  rozšíření sbírek. Součástí 
sbírek muzea je primárně hasičská historická 
technika. Hlavní část sbírky je založena 
kolem  historické ruční stříkačky  z roku 
1920, která patřila místním hasičům, 
od počátku také byly vystaveny bílé 
hasičské uniformy,  historické požární 
vozidlo  zakoupené před 25 lety od 
dobrovolných hasičů z  Kostníků, přenosné 
stříkačky či malá vodní souprava.

Večerní program vyplnilo opékání špekáčků, 
divadelní představení našich mladých hasičů, 
diskotéka a další zajímavé činnosti. Z Uhřic 
se zúčastnilo 24 dětí se svými vedoucími 
Lenkou, Jirkou a Víťou Večeřovými a  jako 
kuchař Lukáš Tesařík.

Lukáš Tesařík – hasiči Uhřice
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SK UHŘICE V PODZIMNÍ ČÁSTI DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ SEZONY

Zdravím nejen všechny 
fanoušky SK UHŘICE 
a přináším několik informací 
z  průběhu podzimní 
části soutěžního ročníku 

2020/2021 a z dění v klubu vůbec. Současná 
situace v  souvislosti s  onemocněním 
COVID-19 je v  průběhu podzimní části 
„všelijaká“, jen ne stabilní. Jak určitě víte, 
tak v  podstatě veškerá sportovní činnost 
(tj. tréninky i zápasy) byla od 14. 10. 2020 
zastavena. Naši přípravku tato skutečnost 
postihla ještě o 14 dnů dříve, jelikož dětem 
byla nařízena karanténa.

Stav je nyní následující: družstvo mužů 
dosud odehrálo 10 ze 13 mistrovských 
utkání a družstvo mladší přípravky pak jen 
4 soutěžní utkání z  celkového počtu 10. 
I když je tento zákaz prozatím stanoven 
do 03. 11. 2020 a ačkoliv byla svazovými 
orgány odsouhlasena úprava termínové 
listiny, tj. prodloužení sezony až do 
30. 11. 2020, tak asi jen málo z nás věří, že 
se ještě tento rok nějaké mistrovské utkání 
odehraje. Uvidíme...

Co se týče mimosportovního dění, tak 
jsme dokončili kompletní rekonstrukci 
chodníku podél opěrné zdi a před bufetem, 
kterou jsme v  letních měsících započali. 
Dne 27. 08. 2020 jsme spolu s ostatními 
spolky a obcí Uhřice uspořádali ukončení 
prázdnin, jakousi obdobu dětského dne. 
V průběhu měsíce září pak byly definitivně 
dokončeny veškeré stavební a  instalační 
práce vrtu sloužícího k  zavlažování 
sportovního areálu. Vrtaná studna byla 
hrazena z prostředků obce za využití dotace 
z  rozpočtu Jihomoravského kraje. Kraj 
na  projekt   vrtné studny přispěl částkou 
170.000,- Kč, vynaložené prostředky ze 
strany obce Uhřice činily 59.900,- Kč. 

Nad rámec této dotace byla pořízena čerpací 
technologie ve výši 34.787,- Kč. Tato 
čerpací technologie byla hrazena v plné výši 
z prostředků SK Uhřice.  Dne 17. 10. 2020 
jsme opět provedli sběr kovošrotu.

Nyní ke sportovní činnosti našich družstev. 
Družstvo dospělých se zatím v  podzimní 
části aktuálního soutěžního ročníku 
trápí. Dosavadní průběh provází částečné 
oslabení týmu, zranění a  zejména pak 
slabší výkonnost celého týmu. Nechci ale 
konkrétně hodnotit dosavadní průběh, ten 

přenechám trenérovi po řádném ukončení 
podzimní části, aby se s Vámi podělil o své 
hodnocení, názory a závěry. 

U mládeže je situace (v  rámci možností) o 
poznání veselejší. Ačkoliv jsme v posledním 
zpravodaji avizovali, že jakékoliv družstvo 
žáků nepřihlásíme (zejména s  ohledem na 
počty hráčů a změny v systému soutěží, kdy 
byly tyto KFS zpřísněny), jsme velice rádi, že 
všichni naši hráči využili možnosti nabídnuté 
spolupráce, kterou jsme spolu s TJ SOKOL 
Dambořice dohodli. Kdo patřičné soutěže 
sleduje, musel si všimnout, že se všem daří 
vcelku dobře a některým dokonce výborně. 
Pokud by někdo nevěděl, tak starší i mladší 
hráči hrají v  Dambořicích nově krajskou 
I. třídu, sk. B. Stejně tak dorost, kde také 
několik našich kluků působí, hraje krajskou 
I. třídu, sk. C. Zejména pak mladším žákům 
se v této soutěži daří prozatím skvěle! 

Mladší přípravka pod trenérem Ondřejem 
Dvorským pilně trénovala 2x týdně, ovšem 
mistrovských utkání jsme moc nesehráli, 
bohužel nám do toho vstoupil výše zmíněný 
koronavir. Zatím nevíme, jak vůbec celá 
sezona proběhne, jelikož zápasů na dohrání 
bude spousta, takže opět mohu říci jen 
„uvidíme“. Každopádně dětí u  mladší 

přípravky nám přibývá, což je výborná 
zpráva. V týmu máme také početnou enklávu 
děvčat, která klukům rozhodně nedaruje nic 
zadarmo, a  na hřišti je tak někdy pořádně 
„veselo“.

Všem klukům a  holkám napříč všemi 
kategoriemi držíme palce i  do další části 
sezóny, a děkujeme tímto také všem rodičům 
za jejich podporu a  ochotu v  této složité 
době.

Pevně věřím, že v  dalším zpravodaji Vám 
budeme moci již poskytnout konkrétní 
údaje o probíhajícím soutěžním ročníku, 
a zejména pak veškeré potřebné informace o 
dohrání nesehraných utkání, průběhu další 
části sezony, tj. předpovědi na jarní část, 
apod.

Závěrem snad ještě informace, že prozatím 
jsme náš jubilejní XXX. PLES KVĚTŮ, 
který se má uskutečnit 6. února 2021, 
nezrušili. Jsme ve spojení s  kapelou 
MISTŘÍŇANKA, sledujeme vývoj 
společenského dění, nařízení vlády a vůbec 
celou tuto složitou dobu a včas Vás budeme 
informovat o možnostech konání této akce.

Josef Mokrý – předseda SK
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TURNAJ  
V MINIGOLFU

TURNAJ V PLÁŽOVÉM VOLEJBALE

Vítězem nultého ročníku se tak stala Marie 
Gajárková. Doplňkovým programem na 
zpestření nedělního odpoledne bylo házení 
disku do košů (discgolf). Již teď se můžete 
těšit na další ročník turnaje v  minigolfu, 
který se uskuteční v neděli 12. září 2021.

Závěrem tohoto článku bych chtěl dále 
oznámit, že Sportservis má v  plánu, tak 
jako každý rok, uskutečnit lyžařský zájezd 
na Stuhleck, a  to v  sobotu 19. prosince 
2020. Aktuální situaci samozřejmě budeme 
sledovat a  budeme Vás informovat o 
možnostech konání této akce. Případný 
náhradní termín je plánován na přelom 
měsíců ledna a února.

   Michal Malík 
místostarosta

Sportservis Uhřice plánoval uspořádat dne 
4. října turnaj v  minigolfu pro děti do 15 
let. Bohužel pandemická situace a následná 
vyhlášená karanténa pro místní MŠ a  ZŠ 
celý plán pokazila. Do toho přišlo opatření 
s omezením shromažďování se více než 20 
osob. Vzhledem k  nastalé situaci jsme byli 
nuceni celý turnaj přeorganizovat. Turnaj se 
tak uskutečnil v neděli 11. října v omezeném 
počtu do 20 golfistů. Pravidla byla nastavena 
tak, že všech devět minigolfových drah 
(jamek) bylo odehráno na dvě kola. Na 
každém stanovišti měl účastník šest pokusů 
odpinknout míček do jamky a  v  případě 
neúspěchu si napsal do soutěžní tabulky 
sedmičku. První místo získal hráč s 
nejnižším součet odpalů ze všech drah. 

Již tradičně byl hlavním organizátorem 
Dušanem Pěnčíkem uspořádán turnaj 
v  plážovém volejbale. Sportovní klání 
proběhlo v  neděli 30. srpna 2020 na 
místním volejbalovém hřišti v  areálu 

aquaparku Uhřice. Předpověď počasí nebyla 
moc příznivá. Předpovídaný déšť se naštěstí 
značně opozdil a  turnaj mohl probíhat 
v  příznivých podmínkách. Do soutěže se 
přihlásilo 7 dvojic, které byly rozlosovány do 

skupiny A a B. V každé skupině hrála družstva 
mezi sebou. Do semifinále postoupila 
z každé skupiny dvě družstva. V semifinále 
i medailových bojích se hrálo na 2 sety do 21 
bodů, přičemž v případě remízy rozhodoval 
součet získaných bodů. O prvenství bojovali 
Dušan a Jan Pěnčíkovi proti Radce Malíkové 
a Martinu Kostrhounovi. Po vypjatém boji 
se radovala smíšená dvojice Radka a Martin. 
Svým prvenstvím tak vylepšili druhé místo 
z  loňského ročníku. Závěrem turnaje 
proběhlo předání pohárů a hodnotných cen. 
Všichni sportovní nadšenci jsou tímto zváni 
na příští ročník tohoto turnaje.

  
Michal Malík, místostarosta
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UKONČENÍ PRÁZDNIN
Dne 27. srpna 2020 proběhlo v  Uhřicích 
„Ukončení prázdnin“. Vzhledem k  situaci 
šlo o jednu z  mála akcí, kterou se podařilo 
uskutečnit. Kvůli plánovanému programu se 
akce uskutečnila ve všední den, ale i  přesto 
byla účast poměrně vysoká.

Celá akce byla zahájena seskokem parašutistů 
na „Zadní louky“ a věřím, že to byl nevídaný 
zážitek. Průlet vojenského letounu nad vesnicí 
a  lesem byl skutečně nevšední podívanou, 
která měla úžasnou atmosféru. Také seskok 
parašutistů s výstrojí na taktických padácích 
bylo něco, co se nevidí každý den, dokonce 
ani na propagačních seskocích, které jinak 
armáda činí. Nebylo snadné něco takového 
zorganizovat, takže jsme byli všichni opravdu 
moc rádi, že všechno vyšlo, jak mělo a  je 
na místě znovu poděkovat panu Jindřichu 
Gálíčkovi, že seskok do Uhřic zorganizoval.

Program pokračoval na místním hřišti 
v Lednici, kde byly připraveny hry a soutěže 
a samozřejmě ceny pro děti. 

Bylo velmi příjemné, že se do organizace 
zapojily uhřické spolky a že kdo mohl, pomohl. 

Poděkování patří všem, kteří se na organizaci 
celé akce jakoukoliv formou podíleli, zejména 
pak našim hasičům, fotbalistům a myslivcům. 

Věřím, že se při dobrém zdraví zase sejdeme 
na další takové akci.

  Lukáš Gajárek

PRACOVNÍ NASAZENÍ BĚHEM II. SVĚTOVÉ VÁLKY – LADISLAV ČUMBA

Milí čtenáři, 
redakce uhřického zpravodaje oslovila pana 
Ladislava Čumbu ml., který žije ve Veselí 
nad Moravou. Jeho otec Ladislav Čumba 
pocházel z Uhřic. Koníčkem pana Ladislava 
Čumby ml. je historie, zejména pak ta 
rodinná.

Můj otec, Ladislav Čumba, se narodil v roce 
1922 v Uhřicích č. p. 119. Zemřel v roce 2001 
v Žarošicích, kde je pochován. Na sklonku 
svého života sepsal své vzpomínky, v nichž 
bilancuje cestu svým životem. Na jejich 
základě vznikl i  tento článek. Zajímavou 
kapitolu představuje zaznamenání 

událostí během druhé světové války, včetně 
několika příběhů z rodných Uhřic.     
Do obecné školy chodil v  Uhřicích, do 
měšťanky v  Dambořicích. Tam byl ředitelem 
Štěpán Ingr, bratr generála Jana Sergeje Ingra, 
pozdějšího ministra obrany v Benešově exilové 
vládě. Bezprostředně   třetí den   po ukončení 
základní školy nastoupil čtrnáctiletý hoch jako 
cukrářský učeň do Bystřice u Olomouce. Tam 
pak zůstal, s krátkou přestávkou, jako tovaryš.

Dne 22. května 1942 převzal na pracovním 
úřadě v  Olomouci „výměr o přikázání“ na 
práci v Breslau (dnes polská Vratislav). Nástup 
byl za týden. Z olomouckého nádraží odjel ve 
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Po Novém roce (1945) bylo prohlášeno 
město za pevnost, starosta požadující 
volný průchod armády byl popraven. Bylo 
stanoveno, že jeden týden se musí vystěhovat 
obyvatelé pravého břehu Odry, druhý týden 
levého. V  zimě a  sněhu rozváželi utíkající 
obyvatele na pět tamních nádraží, město 
bylo bombardováno. Dne 25. ledna o 
půlnoci se vrátil ze služby, kamarádi vyráběli 
z postelí sáně na kufry, celý jeho majetek se 
vešel do krabice od margarínu. Šli pěšky po 
dálnici Breslau-Berlín, pak vlakem, přejeli 
říšské hranice do Sudet, v železniční stanici 
Vekelsdorf (dnešní Teplice nad Metují) byli 
zadrženi, následně odvezeni na pracovní 
úřad v  Turnově, a  pak do Hohenelbe 
(Vrchlabí). Tady je přidělili k  firmě Hans 
Walter Autowerke jako dělníky pro opravy 
aut.

Každý pátek pracující čeští protektorátní 
zaměstnanci vyvedli dva z jejich skupiny, na 
ně s kamarádem vyšla řada 16. února. Jeli 
vlakem do nedalekých Martinic, pěšky je 
převedli lesem přes hranice do protektorátu 
a dál vlakem k nim domů do Semil. Ráno 
pak pokračoval dalším vlakem do Pardubic, 
Olomouce, Litovle a pěšky do Myslechovic, 
kde bydlel jeho kamarád. Dalšího rána 
pokračoval vlakem do Křižanovic, kde 
bydlela jeho sestra, odtud vlakem do 

skupině asi osmdesáti podobně 
nuceně nasazených. Byli určeni 
převážně k  práci v  tamějším 
dopravním podniku.  Protože byl 
od příbuzného řemesla, z  počátku 
byl přidělen jako pomocník 
v kuchyni   s kapacitou 1 500 obědů 
denně.

Skupina byla určena k  postupné 
náhradě pracovních pozic Němců 
odcházejících na frontu. Na jaře 
1943 nastoupil do kurzu řidičů 
tramvají. Dodnes mi není jasné, 
jak mohli udělat z vesnického kluka 
s  poklidným řemeslem řidiče ve 
velkém městě s  26 tramvajovými 
linkami. Za války se jich ale na to 
nikdo neptal. Pracovní doba byla 
desetihodinová, sedm pracovních 
dnů a  pak den volna. Bydleli 
v  dřevěném domku na světnici 
po 8-10 osobách. V  sousedství 
byl domek francouzských zajatců. 
Mimo oběda byla k  večeři melta, 
brambory, někdy plátek salámu, 
marmeláda z  řepy nebo lžička 
tvarohu. V  pondělí byla přidělena 
polovina bochníku chleba na týden. 
Jednou za měsíc mýdlo a cigarety. Jídlo se 
koupit nedalo, bylo na lístky, ty však tito 
nasazení nedostávali. Na rozdíl od ostatních 
nekouřil, proto měnil cigarety za jídlo.   

Kolotoč služeb mu jednou přerušila 
porucha brzd. Do cesty mu vjel skleněný 
kočár s nevěstou a ženichem, zastavit nešlo. 
Bílý kůň s chocholkou padl mrtvý, z kočáru 
zůstaly skleněné střepy, novomanželé vyvázli 
bez škrábnutí. Když nám po třiceti letech ve 
Vratislavi ukazoval toto místo, velice jsme 
se bavili. Prohlásil, že tito manželé na svou 
svatbu určitě nikdy nezapomněli.  Pro něho 
to ale tehdy bylo policejní vyšetřování, 
naštěstí bez následků.   

S  pohonnými hmotami se tak šetřilo, že 
namísto v autech, vozili vězně v tramvajích. 
Ve městě byla neblaze proslulá věznice, 
kde se prováděly popravy. Z  blízkých 
Násedlovic byl obětí student teologie 
Karel Šemora. Postupně se všechno 
komplikovalo. V  poledne býval poplach, 
doprava se zastavila, všichni museli do 
krytů, po odeznění nastal dopravní chaos. 
Bezprostředně zažil bombardování letiště 
vzdáleného jednu tramvajovou zastávku od 
jejich domku, jedinou ochranou byl zákop, 
ve kterém leželi.

Slavkova a nakonec autobusem, který 
mu zastavil u  Halířova mlýna (pozn. 
redakce dnešní sjezdovka).  

Krátce na to musel s  ostatními 
sousedy kopat pro německou armádu 
zákopy nad Zdravou Vodou, za 
posledními domy v Uhřicích a v  lese 
k  Dambořicím. Poslední dny války 
si občané Uhřic vykopali na svých 
zahradách bunkry k ukrytí nezbytných 
věcí a  jinak tomu nebylo u  Čumbů. 
Přespávali u sousedů ve sklepě.  Válku 
přežili rodiče i  sourozenci, kteří o 
ní ale nikdy nemluvili. Zůstali jen 
jeho vzpomínky a  kupodivu desítky 
fotografií, s  řadou svých tehdejších 
kamarádů si dopisoval až do konce 
života.

Nasazen na práci v  Německu ve 
městě Taucha bei Leipzig byl i  jeho 
bratr František Čumba (*1919), zažil 
tam pořádnou dřinu v  koželužnách. 
Odtud utekl a  skrýval se v Uhřicích. 
Byl jedním ze čtyř uhřických mužů, 
na které bylo za války podáno z Uhřic 
udání, že se vyhýbají práci v Říši. Jeden 

z nich pak byl vyšetřován na Pankráci.   

Po třiceti letech jsme otci splnili přání a jeli 
jsme s  ním autem do Vratislavi. Zničené 
město bylo z  větší části obnovené. Válku 
však připomínaly třeba nikam vedoucí 
tramvajové koleje, travou zarostlé půdorysy 
domů, chybějící věž katedrály, pahorek ze 
sutin zarostlý lesem... Areál jejich konečné 
tramvajové stanice zůstal zachován včetně 
dřevěného domku, ve kterém bydlel - i  se 
zbytky ostnatého drátu na střeše.

Krátce po válce se v  Žarošicích oženil 
s  rodilou Uhřičankou Marií Drápalovou 
(na památku její babičky stojí obrázek Svaté 
Terezičky), do znárodnění provozovali 
naproti pod žarošickým kostelem cukrárnu. 
Poté otec prodával v  obchodech Jednoty 
Hodonín, v  letech 1967 – 1973 také 
v uhřickém nákupním středisku. 

V  obci stále bydlí potomci jeho bratra 
Karla Čumby (*1925). Naše nezvyklé 
příjmení vzniklo v  polovině 19. století 
právě v Uhřicích a  jsme tedy se jmenovci 
spřízněni. V  současné době jej nosí 44 
mužských a  48 ženských nositelek, naše 
předky známe v souvislé řadě až do poloviny 
16. století. Ale o tom snad někdy jindy.

  Ladislav Čumba ml.
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ZÁPISY Z PAMÁTNÍ KNIHY OBCE UHŘICKÉ
V roku 1844 bil kostel Uhřický okradený 
s  kalichem i limborium s  nejsvětějším 
obsahem, a od března měsíce 1859 spravuje 
fárnost Damborskou p. farář Matěj Jedlička 
rodili němec z  Hustopečí, narozen roku 
1815., a bil taky tento Ď: p: farář od 
fárníků Damborské obce předně u slavné 
koncistory Brněnské, obžalovaný, však ale 
zastáním občanů p: Antonína Poláčka, 
Františka Tesaře a Jozefa Adamce z  Uhřic 
skončila se žaloba ve prospěch p: faráře, na 
fáře Ďamborské, u přítomnosti arcikněze 
z  Tvarožné. Po krátké době opět povstali 
ty samý, i ještě jiní protivnici proti p: faráři 
Matěji Jedličkovi, bili to František Mička 
starosta, obecní písař Jozef Mokri, František 
Svahal radni, Jozef Koneční domkař, 
nadučitel Kafka a jeho bratr, Martin 
Bránkovsky, Jozef Mokrý švígr fotr Kavky 
učitela, a ještě mnoho jiných z Dambořic, i 
Bána z Bohomělic starosta, Fronek Martin 
starosta z Násedlovic, a Kelner Ján starosta 
ze Žarošic, i také Tesař František z Uhřic se 
stál protivníkem.

Všichni jmenovaní, i ještě jiní, měli tajné 
porady u Abraháma Fuksa žida masáře a 
hostinského v  Ďambořicích, a podávali 
rozličné žaloby proti p: faráři, i c. k. četnictvo 
se přičinilo, aby se dostatek svědku, 
proti faráři na odporku vyšetřovacím 
protokolům k soudu dostavylo, a svědectvý 
proti kázaním farářovým, že lid pobuřuje a 
proti vládě káže.

Vidělo se v tak smutné době zastupitelstvo 
Obce Uhřické, opět na základě křesťanské 
lásky a povinnosti nucené svého 
Duchovního pastíře co faráře se v záležitosti 
téj zastáli, protož hnéd v  roku 1874 bíl 
od soudu Ždánického předvolán představ 
obce, celí výbor Obecní z  Uhřic, ku 
protokolu vyšetřovacímu, za c.k. soudního 
adjunta Bartoška, a z Dambořic bilo mužú 
velice mnoho, i také ženy, předvolávaný 
k výslechu, ale malý počet bil těch co bili 
po straně farářové, ale hojný počet bilo 
těch proti faráři, až v roku 1875 se ukončíl 
tento spor u Visokýho trestního porotniho 
zemskýho soudu na Cejlu v  Brně, u 
přítomnosti třinácti porobeú, a šesti c.k. 
úředníkú, po šest dní stál p:farář před 
takovím porotním soudem co obžalovaní 
po boku svého obhájce ./.advokáta./.. 
Všech světků se strany příznivé i nepřiznivé 
bilo vzato pod přisahu na bo. Z Ďambořic, 
a z  Uhřic tři, první faráři nakloněný 

Adamec Jozef a Václav Adamec č.40, i taky 
c.k. zemský rada Jozef Abentrot, bývalí c.k. 
Okresní sudí ve Ždánicých.

Výmluvní svědkové při straně p:faráře 
z Ďambořic bili Josef Horák hostinsky, Matěj 
Polák krejčí, František Kroupa domkař, 
František Hroudný 1/4lánik, František 
Kratochvýl 1/4lánik, František Bílek 1/4lánik 
a p:Jozef Abentrot bývalí c.k. Okresní sudí 
ve Ždánicých, toho času c.k. rada při Vis: 
tr: soudu v  Brně, pak se stál prezydentem 
v  U: Hradišti, vylíčíl výmluvně chování 
p:faráře k  císaři, a k  vladě příznivé, zvláště 
v čas pruské války 1866, jeho obětavost, za 
jeho pobytu ve Ždánicých, že bil p:farář vždy 
hodným farářem, tak položíl základ tento 
svědek ve prospěch nevynnosti p:faráře, 
Nejznamenitější svědek, a nejvýmluvnější 
na něhožto se celá porota odvolávala bíl 
tento miláček faráře 1/4lánik z Uhřic, který 
svou výmluvnosti dovedl posaditi na hlavu 
korunu nevýnosti ve prospěch p:faráře, 
i Jozef a Václav Adamec z  Uhřic bili při 
straně faráře a  po ukončeném šesti dením 
výslechu přečetl jeden c.k. ouředník všechny 
žaloby proti p:faráři tam podané, a hanopise, 
což až pozdě na večér při rožatém světle se 
dělo, poněvadž četení déle než tři hodiny 
trvalo,  richle čtoucímů, s  toho poznati že 
takových žalop mnoho bili, až konečně 
dén sédmý po dlouhém rozmlouvání, dle 
výpovědi obzvláště dvouch svědků p: Jozefa 
Abentrota a c.k. rady, a toho jenž miloval 
faráře ¼ lánika z Uhřic, rozhodli že p: farář 
jest nevynný jednohlásně. A tak nepřátele 
p:faráře bili zahanbneni. Povaha téhož Ď: 
p: faráře, se od předstojicých zapletu takto 
až ku porotnímu zemskýmu vysokýmu 
trestímu soudu dostala.

Bil to muž lidu milovný, zvláště za jeho 
mladšího věku, kazatel výmluvný, pro 
každého obětivý, návštěvy milující, ku 
každému láskavý, jak o Duchovni, též 
Občanský záležitosti, zvlaštně při volbách 
obecního představenstva starostlivý, 
kdokoliv se k němu naklonil, a svou žádost 
./.umysl./. jemu přednesl, každému uvěříl 
a přiližnou láskou takové lidi milovál, a tak 
se stalo že tá přílišná láska za krátkou dobu 
vyhasla, a s Jeho přatelu stali se uhlavni Jeho 
nepřátele, poněvadž naproti tomu na koho 
se pohněvál, ten bil nešťastný, ten bil u něj 
stracený, o tom nechtěl ani slišeti, a tak 
s  toho povstali samé ruznice a samé hádky 
mezy občany Ďamborskými, poněvadž 

každý si přál biti údem výboru Obecního,  
a starostou, a p: farář nemohl všem vyhoviti.

V obřadech bohoslužebných bil onen vel. P: 
farář nad mírů obětavý, zvláštně pro Obec 
Uhřickou, za mladých let jeho věku se moc 
obětovál, tak řka, že k  Uhřickým láskou 
dýchál, ale stáři všechno změní, bil tento 
ten kněz, který v nedostatku Duchovenství 
s přivolenů sl: konsistorie první svoje služby  
boží ./.mše svatý./. a dvoje i troje kázáni 
v neděli a svátky konál, a co nejslavněji ve 
chrámu páně cirkevni obřady vykonávál, 
a dosti richlo, až ku 70.ti roků věků svého 
se stál příliž váhavím, tak že roku 1884. 
v  Uhřicých s  oktabé sl: božího Těla se 
dopolední služby boži ukončili teprve třetí 
hodinu odpoledne, a ten samý rok na den 
památky věrných Dušiček počál sloužiti mši 
sv: o jedné hodině odpoledne, a to se stalo tak 
pozdě mnohokráte, a odpoledni služby boži 
bývaly při krátkém dni običejně při rožatém 
světle až večér, i také pohřeby. V  neděli 
običejně z  ranní Uhřiččí přišli domu o půl 
neb až o jedenácté hodině, domů a z hrubé 
ke druhé i po druhé hodině odpolední, a 
mrtvé mockráté v roku 1885 až čtvrtý dén 
pohřbil, t.j. V  Uhřicích dne 19.ho srpna 
1885. na oumisl panských mladéu obětovál 
m.sv: při tej se tak zapomenul ./.pomatl./. že 
místo Kanon, odspivál Otčenáš a.t.d. a míníl 
již T: páně přijmouti, a teprv biv upamatovan 
ministrantem přikročil ku pozdvyhování 
svaté hostie i kalich a samo sebou se rozumí, 
že tak učiniti nezamíslel.

V roku 1886 ku podpoře téhož Ď:p:faráře a 
k radosti fárníku přibíl na fáru Ďamborskou 
po prázdninách kooperátor novovisvěcený 
velebný pan Jozef Výchdský moravan 
rodili s  Kumštátu ./.sin velkoobchodníka 
v kožích./. horlivý to kněz, kazatel výmluvný, 
katecheta dokonalí, pokoj pořádek milujicí, 
ku panu faráři úslužný a milujicí, v  roku 
1887 zvolen bíl za předsedu míst: školní 
rady v Uhřicých, a i toto povolání zákonitě 
zastával až do 

1890. Ď:p:farář Matěj Jedlička dne 31.ho 
srpna t.r. slavně savíl padesátileté jubílium 
svého knežstvý, za přítomnosti 5.ti knězú, a 
svého kaplana, slavnost bila skvělá!

Před započatou slavností, Ferdinant Prokop, 
deset rokú starý, sinek Tomáše Prokopa 
z Uhřic, soukromě Ď:p. jubilantovi vislovíl 
Díkuvzdání, spolu i blahopřání, podál je 
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jemu na spúsobilím papíře otíštěné, jak na 
vedlejší strance opsano jest, přitom Ď:p.
jubilant mnoho slzél. 

Láskaví čtenář se upozorňuje, že první, 
a poslední řádkový abecední slabiky, 
kolkolem sestavené a samy pro sebe čtené 
vislovuji jméno a příjmení jubilanta.

Dopsáno zřejmě později:  
Který r. 1894 dne  4/12 v pánu zemřel +

V  prosinci t.r. zemřela kuchařka nad 
zmíněnému p: faráři 20./12 1890.

Veledůstojný a Velevážený pane jubilante 
Mnohou práci, jsou jíž Vašše údy sešlě, avšak 
Vašše srdce, posud jasní Vašší vlídnou Tvá.Ř. 
A mnohá bila žen Vašše, dvacettisíc sv: Oběti, 
pět tisíc kázaní, proslovila Vašše ust.A. 
Tajemstvým jest nám počet zásluh Vašších, 
které zná jen na visosti všeho tvorstva mi.R. 
Ej púl sta roků sv: Oběť Vámi denně konaná, 
v den Vaššich milích druhotin, znova 
nastav.A. Jéžiš Kristus ráčiž Vás na tele i 
na Duši sílití, anděl strážný opatrovati, i 
Cherubin a sera.F. Já Vám srdečně přeji sv: 
pokoj, stálé zdraví, aby jste na vinici páně 
ještě pracovál mnohá let.A. 
Ejhle Vašše stádo se dnes pokorně k Vaššemu 
pastýřskému srdci tulí, vzdavaje Vám 
vdě.K.Druhotin mila zlatá berla Vašše, budiž 

VČELAŘSKÝ ROK
Vážení čtenáři uhřického zpravodaje, 
v  tomto článku bych Vás rád informoval 
o činnosti naší organizace, která sdružuje 
včelaře ze Žarošic, Uhřic a Násedlovic. Také 
nastíním, jaký byl včelařský rok. 

Rok 2020 nezačal moc dobře. V  naší 
republice byly hlášeny velké úhyny. 
V některých částech naší země dosahovaly 
úhyny téměř 90 % včelstev. Faktorů, proč 
tomu tak bylo, je spousta. Jedním z  nich 
byl bezpochyby dlouhý teplý podzim, kdy 
dlouhověká včelstva, která se mají starat až 
o jarní generaci stále krmila vyvíjející plod 
a matka stále kladla, ale pro včelstvo tyto 
včely již neměly žádný význam, protože 
nepřežily zimu. Na tomto vyvíjejícím se 
plodu se dále množili paraziti, kteří roznáší 
různé viry nebezpečné pro včely. Chyběl 
i dostatek kvetoucích rostlin a včelstva 
strádala nedostatkem pylů, který je důležitý 
pro jejich rozvoj. Dalším faktorem může 

být skutečnost, že včelař pozdě zakrmil svá 
včelstva nebo provedl léčení v  nevhodnou 
dobu. 

Jaro se rozvíjelo pozvolně, což včelstvům 
vyhovovalo na jejich jarní rozvoj. Akáty 
přemrzly, a tak se jarní medy vytáčely ve 
složení ovocné stromy, luční květiny, řepka 
a část akátu, vše dohromady. Tento med je 
pak jemný v chuti a je v něm zastoupena 
velká rozmanitost pylů. Počasí moc 
květu lípy nepřálo, déšť smyl pyl, což se 
projevilo i na menším množstvím lipového 
medu a na jeho chuti a vůni, která není 
tak intenzivní. Pak následoval med ze 
slunečnice. 

Co se týká pylové pastvy, tak zemědělci 
začínají vysévat biopásy s  různým složení 
rostlin na rozdělení velkých lánů. Vzniká tak 
pestřejší nabídka různých pylů pro včely a 
hmyz. 

Letos se nám podařilo opět získat dotaci 
z  Jihomoravského kraje ve výši 30  000 Kč 

Vám i stádu Vaššemu k nebesřišší bránám 
klíČ. Líbám v nejhlubší pokoře ctihodné ruce 
Vašše, Věčnou korunu slávy srdečně Vám přejI.

M:D:C:C:C:L:X:X:X:X:  P:B:P:J:K:                
Ferdinand Prokop

Čís:43. V Uhřicých 
toho času 10.ti letý žák má slíbenou odměnu  
za to blahopřání stálo 3./50Z  

A dně 25.ho června 1894. tento jubilant při 
Generálím vizitací bíl pozbaven duchovní 
kostelní správí, bil jemu dan administrator.

A jubilant zemřel dne 4. prosince 1894.

Alena Gálíčková

na výsadbu medonosných a pylodárných 
stromů a dřevin. Mezi obce Násedlovice, 
Uhřice a Žarošice budou tyto dotace 
rozděleny stejným dílem. 

Naše základní organizace má 26 členů. Letos 
bylo zazimováno 304 včelstev.  

Za ZO ČSV jednatel Miroslav Brychta
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VČELAŘSKÝ KROUŽEK MLÁDEŽE
Činnost včelařského kroužku mládeže při 
základní organizaci, stejně jako u jiných 
včelařských kroužků se časově shoduje se 
školním rokem. Začíná tedy každý rok 
v září a oficiálně končí v červnu, ale jelikož 
se ve včelařském kroužku v rámci praktické 
výuky staráme o včely, tak činnost kroužku 
pokračuje i během prázdnin. V  sezoně 
2019/2020 navštěvovalo kroužek 5 dětí ze 
Žarošic, Uhřic a Ždánic. Na začátku jsme 
společně s  dětmi včely řádně zakrmili a 
léčili, abychom na jaře měli silná a zdravá 
včelstva schopná nejen se uživit, ale také 
přinést nám včelařům sladkou odměnu. 
Pro podporu včelí pastvy jsme s kroužkem a 
dobrovolníky pomohli také vysázet a oplotit 
medonosné stromky v  obci Násedlovice, 
kde výuka ve včelařském domě probíhá. 
Výsadba medonosných stromků proběhla 
také v obcích Žarošice a Uhřice, na jejichž 
katastrech působí ZO ČSV Žarošice. 
Zbytek podzimu a zimu jsme s  dětmi 
strávili ve Včelařském domě v Násedlovicích 
opakováním a prohlubováním teoretických 
znalostí, zejména v oblasti anatomie včely, 
k  čemuž nám také pomohly pomůcky 
zakoupené z  dotací z  Jihomoravského 
kraje a obce Žarošice. Poslední výuku před 
Vánocemi si děti ozdobily medové perníčky.

Druhou polovinu školního roku nám stejně 
jako mnoho jiným kroužkům přerušila 
pandemie a nebylo možné se scházet ve 
včelařském domě. Pandemie přišla pro 
kroužek v nešťastnou dobu na začátku jara, 
a proto jsme s dětmi nemohli začít chodit 
ke včelám a starat se o ně společně jak jsme 

to dělali v  předchozích letech. Z  důvodu 
pandemie byla v  letošním roce zrušena i 
soutěž Zlatá včela, která se měla konat 18. 
dubna ve Slavkově u Brna. Věřím, že příští 
rok již nic nebude bránit v uskutečnění této 
soutěže, na kterou se děti vždy těší, protože si 
mohou nejen zasoutěžit a ověřit své včelařské 
znalosti a dovednosti, ale také se potkají 
s  jinými mladými včelaři a včelařkami. 
Naštěstí se pandemická situace v  průběhu 
léta trochu zklidnila a s dětmi jsme mohli na 
konci školního roku a o prázdninách provést 
nejlepší práci, kterou včelaření nabízí - 
vytáčení medu, kdy si děti odnesly i několik 
sklenic s medem domů za péči o včely.

Nyní na začátku školního roku 2020/2021 
začal i další rok ve včelařském kroužku. Před 
první výukovou hodinou jsem navštívil ZŠ 
Nenkovice a ZŠ a MŠ Žarošice, kde jsem 
žákům prezentoval činnost kroužku a vzal 
také na ukázku včely v pozorovacím úlu. 
Díky tomuto náboru přišlo na úvodní 
hodinu kromě stávajících členů i 7 nových 
dětí ze Žarošic, Násedlovic, Uhřic a 
Želetic. Doufám, že jejich zájem o včely 
a včelaření jim vydrží a že nám situace 
dovolí se scházet ve včelařském domě, aby 
načerpaly nové teoretické znalosti, které 
po zimě uplatní přímo v  úlech při práci 
se včelami, a že se nám včely opět odmění 
dostatečnou medovou snůškou, kterou 
i v  letošním roce 2020 podpoříme další 
výsadbou medonosných dřevin opět za 
finanční podpory Jihomoravského kraje a 
obcí Žarošice, Uhřice a Násedlovice.

Závěrem bych chtěl moc poděkovat všem, 
kteří činnost kroužku podporují, zejména 
rodičům, kteří vozí děti do kroužku do 
včelařského domu a podporují je v  této 
činnosti a také zástupcům obcí Násedlovice, 
Žarošice a Uhřice. 

Roman Švábík  
vedoucí VKM

Obec zřizuje telefonickou linku  
na zajišťování nákupů a dovážku léku. 

601 551 259
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TVRZ

Vážení čtenáři, 
v  uvedeném článku Vás redaktor Daniel 
Rubeš seznámí s  historií uhřické tvrze. 
Článek vyšel dne 16. června v  týdeníku 
Znojemský týden.   

Na samé maximální hranici tří desítek 
kilometrů vzdušnou čarou od hranic našeho 
okresu (pozn. redakce Znojemsko) leží na 
jižní Moravě na Hodonínsku obec Uhřice 
u Kyjova a v jejím centru najdeme soubor 
několika rodinných domů s přilehlými 
zahradami, jenž je současnou podobou 
zdejší středověké tvrze.

Tvrz Uhřice u  Kyjova v  kopci ke kostelu 
chráněná vodními plochami s příkopy 
strážila vstup do vsi před Kumány, Tatary, 
Turky či jinými nájezdníky z  východu 
a vznikla pravděpodobně někdy na sklonku 
1. třetiny 14. století příslušníky zdejšího 
rodu nižší šlechty. Před rokem 1368 patřila 
jedna polovina tvrze v  Uhřicích Ofce, 
vdově po Štefíku z Kunovic a druhá Beneši 
z Bouzova. Na delší dobu pak tvrz v Uhřicích 
u Kyjova vlastnili i s obcí Rackové z Mrdic 
a  i když se ve vkladech z  let 1446 a 1468 
sídlo uvádí jen jako tvrziště, přesto ji měli 
v majetku na dvě stovky let až do pol. 16. 
století. Poté Znáta z Víckova s manželkou 
Mandalénou z  Nevědomí započali v  r. 
1547 s její opravou a přistavěli k ní pivovar 
a lisovnu s vinným sklepem. V květnu 1589 
koupil tvrz, dvůr i ves Uhřice u Kyjova Jan 
Kryštof Jäger z  Puysbrunnu, který svůj 
majetek odkázal dceři Anně Salomeně. 
Před filipojakubskou nocí, 30. dubna 1630 
pak Anna Salomena provdaná Podstatská 
areál uhřické tvrze přenechala Maxmiliánu 
z Lichtenštejna, jenž jej připojil ke svému 
ždánickému panství, a  tím sídelní funkce 
skončila. Následnou švédskou výbojnou 
politikou uhřická tvrz na sklonku 17. století 
zanikla, a protože Lichtenštejni zdejší sídlo 
k bydlení obnovovat nepotřebovali, nechali 
celý areál přebudovat v  panský dvůr, do 
něhož dosadili své zaměstnance, aby střežili 
jejich majetek a zároveň dbali, aby poddaný 
lid plnil povinnosti vůči vrchnosti. Panský 
dvůr se v  Uhřicích u  Kyjova dochoval až 
do rokem 1896, než byl rozparcelován 

mezi několik soukromých 
vlastníků a  volná lokalita 
zadaptována výstavbou 
domů ve prospěch 
a  potřeby chodu vsi i  pro 
základní občanskou 
vybavenost. Od r. 1922 se 
podoba historického areálu 
středověké tvrze v Uhřicích 
u  Kyjova začala měnit 
a  dnes by ji v  obyčejné 
vesnické zástavbě centra ani 
nikdo nehledal. Naštěstí 
nám celková závěrečná 
adaptace lokality ve 20. století upravená pro 
soukromé bydlení a doprovodné zemědělsko 
– pěstitelské aktivity, v přilehlých plochách 
zahrádek zachovala alespoň centrální 
pahorek historického jádra uhřické tvrze.  

Dnes je rozsáhlý areál dávné tvrze Uhřice 
u  Kyjova v  poměrně zeširoka volně se 
zvedajícím terénu rozdroben mezi několik 
soukromých vlastníků a  logicky tak slouží 
jen k  privátním účelům i  k  využívání ve 
prospěch standardního chodu jejich životní 
poutě. Počátkem 3. tisíciletí lze konstatovat, 
že zcela všední podoba areálu uhřické tvrze 
ve formě řadové zástavby zůstane stejná 
nejenom v roce 2020, ale že je konečná.

Protože je areál tvrze v Uhřicích u Kyjova po 
mnoho desítek let rozparcelován na několik 
rodinných domů se zahrádkami a je využíván 
výhradně pro uvedené potřeby a  činnosti 
jeho vlastníků, není pro veřejnost ani ve 
prospěch cestovního ruchu volně přístupnou 
kulturně historickou památkou.

Daniel Rubeš

TVRZ UHŘICE U KYJOVA V DATECH
Sklonek 1. třetiny 14. století – Předpokládaný začátek výstavby tvrze v Uhřicích u Kyjova příslušníky 
zdejšího rodu nižší šlechty. Polovina 14. století – jedna polovina uhřické tvrze patřila Ofce, vdově po Štefíku 
z Kunovic a druhá Beneši z Bouzova.
2. polovina 14. století – Tvrz v Uhřicích u Kyjova vlastnili i s obcí Rackové z Mrdic.
Polovina 15. století – Ve vkladech se uhřické sídlo uvádí jen jako tvrziště v majetku rodu Racků.
1547 – Znáta z Víckova s manželkou Mandalénou z Nevědomí započali s opravou uhřické tvrze a přistavěli 
k ní pivovar a lisovnu s vinným sklepem.
Květen 1589 – Rozsáhlý areál tvrze s dvorem v Uhřicích u Kyjova koupil Jan Kryštof Jäger z Puysbrunnu.
30. duben 1630 – Před filipojakubskou nocí dědička Anna Salomena provdaná Podstatská areál uhřické 
tvrze přenechala Maxmiliánu z Lichtenštejna.
2. třetina 17. století – Lichtenštejnové areál uhřické tvrze připojili ke svému ždánickému panství a sídelní 
funkce skončila.
Konec 17. století – Následky vpádu švédských vojsk tvrz v Uhřicích u Kyjova zcela zanikla a protože 
vrchnost zdejší sídlo k bydlení obnovovat nepotřebovala, přebudovala jej v panský dvůr.
1896 - Panský dvůr v Uhřicích u Kyjova přestal fungovat.
Počátek 20. století – Areál po uhřické tvrzi byl rozparcelován mezi několik soukromých vlastníků.
1922 – Výstavbou domů pro potřeby vsi a pro občanskou vybavenost se podoba areálu tvrze v Uhřicích 
u Kyjova začala měnit.
20. století – Areál uhřické tvrze zanikl s obyčejnou zástavbou centra vsi.
2020 – Dávný rozsáhlý areál tvrze Uhřice u Kyjova je stále rozdroben mezi několik vlastníků a slouží jen 
k privátním účelům.


