
1. Historie obce, památky, zaiímavosti

obec Uhřice se nacházíasi 3 km severovýchodně od Morkovic. obec lďí na silnici ll. třídyz Morkovic
do Mořic a nacházi se na rozhraní tří okresů- vyškovského, prostějovského a kroměříŽského, ale i tří
krajů - jihomoravského, olomouckého a zlínského. Patří ovšem ještě do Zlínského kraje -
kroměříŽského okresu.

Uhřice, původně Uherce, se prvně datují v roce 1336, tvar Uhřice je poprvé datován v roce 1407.
V obci se nachází zámeček, ke kterému patřilvelkostatek. První zmínky jsou z roku 1336' kdy byl
majitelem těchto nemovitostí Vrchoslav z Uherce. Markrabí Jan učinil Uhřice jako mnoho jiných lénern
adal22.ledna 1371 Půtoviz Holštejna. V roce'l398 se připomíná v Uhřicích mýn a svobodný dvůr.
Pak velkostatek přechází do různých rukou, aŽ roku 1810 koupil tento ve veřejné draŽbě lgnác
Bedřich z Fridrichsteátu; Tento rod drŽel majetek aŽ do roku 1853. Po tomto rodu dědil
v pozůstalostním řízení velkostatek se zámkem rod Jenison z Wa]woerthů a tento jej drŽel aŽ do Úmrtí
manŽelky drŽitele tohoto rodu, aŽ do roku í935.

Zámeček by|zřízenzb'ývalé tvze hraběnkou Zuzanou Gelhornovou, stejně jako ovčírna, pivovar se
sladovnou, panský šenk, mlýn a kovárna. V roce 1882 byla v obci zřízena škola v místě bývalého
pivovaru. Tento obci věnoval majitel velkostatku a zámku, hrabě Bedřich Jenison s podmínkou, Že '

škola bude zproštěna placení učitelských a školských poplatků. Do této doby chodily děti do školy
v sousedních Počenicích. Tato školní budova nedostačovala dlouho svému účelu a tak v roce 1926
byla postavena Škola nová, trojtřídní, odpovídajícÍ tehdejším poměrům.

2 . Současnost obce

2.1. lnfratruktura

obcí Uhřice prochází silnice č. ll/433 ve směru od Střílek a dále pokraěuje na Mořice a Prostějov, coŽ
přináŠí masívní dopravní zatíŽenÍ. Komunikace navíc je místy ve veími špatném stavu píná výmolů.

obec Uhřice je vlastníkem vodovodu a kanalizace, které byly zbudovány v Šedesátých letech
minulého století a potřebuje rekonstrukci' V obcineni Čov.

2.2 Cestovní ruch

obec Uhřice je souěástí nově zbudované cyklostezky , která byla zřizena na bývalé Železniění trati
z Morkovic do Nezamyslic. Také přes obec vede hipostezka, jď1iŽ zřizovatelem je MAS Hříběcí hory
Zdounky' Také zbudování nových polních cest z Uhřic na Dřínov a z Uhřic do Prasklic je pďenciálem
pro zvýšení cestovního ruchu , předevŠím lákadlem cyklistů.


