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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
jak se zpívá v jedné známé české písni „ čas
letí jakobláznivý“a konec roku je před branami, ale nebuďte smutní, protože zase je před
námi celý krásný rok a hlavně vánoční čas,
čas svátku, pohody a klidu. Dostává se Vám
do rukou druhé vydání Uhřičických novin.
Závěr roku je časem bilancování a hodnocení
a proto i já bych se s Vámi na úvod novin rád
podělil o to, co se v naší obci v tomto roce
událo a co se nám podařilo.
K nejdůležitějším investičním akcím tohoto roku bylo dodělání domovních přípojek
s napojením na novou splaškovou kanalizaci
v obci. Kanalizace je zkolaudovaná a k dnešnímu dni je napojeno asi 80% nemovitostí
v obci. Chtěl bych Vám touto cestou poděkovat, že jste k tomu přistoupili zodpovědně
a s napojením neotáleli. Povolení vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace
nám končí 31. 12. 2016. Do tohoto data musí
být všechny nemovitosti napojeny na novou
splaškovou kanalizaci. Další informace o kanalizaci naleznete v článku předsedy DSO
Povaloví p. Mgr. Jannise Isakidise.

Druhou velkou investiční akcí tohoto roku
bylo vybudování nové asfaltové cesty v místní části „RAJČUDA“, která byla po dokončení
splaškové kanalizace ve velmi špatném stavu. S ohledem na tuto skutečnost se vedení
obce rozhodlo vybudovat novou komunikaci a současně s prováděnými opravami
i z části vyměnit původní vodovodní potrubí,
které již bylo rovněž v nevyhovujícím stavu.
Podrobnosti k této akci se dočtete v příštím
vydání Uhřičických novin.
Další akcí letošního roku byla oprava kamenného kříže u hasičské zbrojnice zafinanční podpory Olomouckého kraje. Celková oprava kamenného kříže stála 77.000,-Kč
a krajský úřad na opravu kříže přispěl částkou
30.800,- Kč.
Poslední investiční akcí většího rozsahu
bylo zakoupení nového zásahového vozidla
pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
naší obce. Celkové náklady na nákup automobilu činily 602.580,-Kč a finanční dotace z
Olomouckého kraje byla ve výši 120.000,-Kč.
Za poskytnuté dotace jim děkujeme a byli
bychom rádi, kdyby nám vycházeli vstříc s
dotacemi i v příštích letech.

Společenská kronika
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 19. listopadu 2016 oslavil pan Josef
Jurman 91. narozeniny. Je nejstarším občanem v Uhřičicích. Všechno nejlepší, hodně
zdraví a dobrou náladu mu přeje rodina.
Ke gratulantům se za všechny občany připojuje také sociální komise.Členky komise
oslavenci panu Josefu Jurmanovi, který je
stále tělesně svěží a jeho věk by mu málokdo
hádal, popřáli pevného zdraví a aby se v této
kondici dočkal stovky. Současně mu předali
kytičku s malým dárkem.
Věra Tichá, Lenka Toboláková

UŽ JE Z NĚHO DŮCHODCE
Že čas je neúprosný poznal v letos v říjnu
pan Zdeněk Pochyla, dlouholetý zaměstnanec obecního úřadu, když dosáhl na další
životní metu-starobní důchod.
Drobné zdravotní potíže, které ho poslední dobu pronásledovaly, úspěšně překonal.
Děkuji mu za práci, kterou pro obec
vykonával a přeji mu, jistě za nás za všechny,
aby si zaslouženého důchodu ve zdraví ještě
dlouho ke své spokojenosti užíval.
Jaroslav Křepelka, starosta
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Tolik základní informace. Pokud Vás zaujaly, čtěte naše noviny dál a dozvíte se podrobnosti a také spoustu dalších zajímavostí
o aktivitách spolků, sdružení, sportovních
oddílů, které v naší obci fungují. Dále o dění
v Mateřské škole, o akcích pořádaných obcí
Uhřičice apod.
Vážení spoluobčané, chci Vám všem na
tomto místě poděkovat za přízeň a pochopení při realizaci výše uvedených projektů.
Ty nejsložitější akce už snad máme za sebou
a do budoucna se můžeme orientovat na
zvelebování naší obce tak, aby se nám zde
všem společně dobře žilo. Jsme obec otevřená a tak vítáme nápady i podněty z řad občanů. Jsou-li v zájmu rozvoje obce, snažíme se
tyto podněty podporovat a uvádět do života.
Milí spoluobčané, na závěr mi dovolte
popřát Vám co nejkrásnější prožití přicházejících vánočních svátků a v roce 2017 přeji
Vám všem pevné zdraví, štěstí a aby byl rokem splnění všech přání.
Jaroslav Křepelka, starosta
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Z redakčního šuplíku
Přípravu druhého čísla Uhřičických novin předznamenalo doplnění redakční rady
o kronikáře p. Zdeňka Tichého. Nyní je tedy
pětičlenná v tomto složení: Ing. František
Orálek-předseda, Jaroslav Křepelka, Zdeněk
Tichý, Lenka Toboláková a Věra Tichá-členové.
Vlastní příprava tohoto čísla započala už koncem měsíce října, kdy se řešilo jeho obsahové
zaměření. Mimo tradičních dopisovatelů byli
vyzváni ke spoluúčasti jednak jednotlivé společenské organizace, ale i ostatní občané.
Výsledkem je velký počet článků, který si
vyžádal zvýšení počtu stran. Objektivně je

však třeba říci, že zejména od společenských
organizací se články „dolovaly“ obtížně. Dalo
to práci, než jsme dostali potřebné podklady
do článku. Navrhneme vedení obce zvážit,
aby při poskytování dotací na činnost organizace byly tyto vázány podmínkou prezentace
činnosti v Uhřičických novinách. Redakční
rada sice neprovádí redakční ani jazykové
úpravy článků, ale pokud někdo potřebuje,
poskytne mu metodickou pomoc. V případě,
že se na článku podílí více autorů, uvádí se v
abecedním pořadí.

Závěrem apeluji na vás, naše čtenáře. Při
čtení našich novin posuzujte prosím články
podle toho, zda vás jeho obsah zaujal a řekl
to, co měl a nikoliv jeho gramatickou správnost. Články nepíší studovaní novináři. Mnozí
autoři opustili školní lavice v minulém století
a těžko se jim vzpomíná kdy použít i nebo y,
předložku s nebo z, kde v souvětí použít čárku, atd. Mnozí sami z vlastní zkušenosti víte, že
to co jsem napsal dnes, zítra bych napsal určitě jinak. A tak je to také s tímto mým článkem.
Ing. František Orálek

Hody 2016
V řece Moravě uplynulo již dost vody od
doby, kdy jsme letos slavili hody. Stojí však
za to se k nim ve vzpomínce vrátit. V rámci
hodů se ve dnech 7. a 8. května uskutečnila
celá řada akcí. O některých jsou v dnešních
novinách samostatné články (hodové střelby, výstavka).
Oslava hodů je neodmyslitelně spjata
s nedělní slavnostní mší, konané u sochy
sv. Floriána. Předchází jí slavnostní průvod od

hasičské zbrojnice, jehož organizaci si pod
patronát vzal místní SDH, který na předhodovou sobotu uspořádal taneční zábavu.
Před hasičskou zbrojnicí, kde je umístěna
pamětní deska padlých, starosta obce p. Jaroslav Křepelka pozdravil přítomné a krátce
je informoval o hodových oslavách. V 10.30
se za krásného slunečného počasí a v doprovodu dechové hudby vypravil průvod
směrem k soše sv. Floriána, patrona obce.

Zde kojetínský farář Páter Ryšavý se svým
doprovodem sloužil za hojné účasti občanů
mši svatou. Její průběh byl však někdy bohužel narušován hlukem motorových vozidel
neukázněných řidičů, kteří přes zákaz kolem
místa konání mše projížděli. Přes tento nedostatek se účastníci mše rozcházeli spokojeni
a většina zamířila ke svátečnímu obědu.

3

UHŘIČICKÉ NOVINY
Na hodovou neděli odpoledne se na fotbalovém hřišti sportovalo. Protože fotbalové
mužstvo hrálo svůj zápas mimo obec, nahradil je tzv. „srandamač“, kdy hojný počet
diváků sledoval fotbalový zápas mezi rodiči a dětmi. Všichni se dobře bavili a je třeba
s povděkem kvitovat, že se děti nemstily za
možné výchovné prohřešky svých rodičů likvidačními odvetnými fauly. Ke zranění nedošlo, fotbalový zápas se prostě povedl. Kdo
se řádně nevybil, mohl tak učinit na střelnici
nebo kolotoči.
Hody se nám ve svém průběhu díky počasí a iniciativní dobrovolné práci organizátorů
líbily. Většina občanů si určitě v pořádaných
akcích vybrala a snad se nastavená vysoká
organizační laťka podaří do budoucna alespoň udržet.
Ing. František Orálek

Hodové myslivecké střelby
Každoročně je součástí hodových oslav
v Uhřičicích soutěž myslivců ve střelbě na
asfaltové holuby. Letos o hodové sobotě
7. května 2016 v 9 hod. ráno se na kojetínské
střelnici sešlo 19 střelců, 3 kuchařky a mnoho
diváků. Počasí bylo příznivé. Sluníčko nasvítilo příjemných 20 °C, jen sílící vítr sliboval, že
s asfaltovými holuby trochu zamává.
Při slavnostním nástupu předseda MS Jiří
Sázel a střelecký referent Dušan Křepelka přítomné nejen přivítali a popřáli jim úspěšnou
střelbu, ale také je požádali o maximální opatrnost při zacházení se zbraní. Po rozlosování
byly vytvořeny tři skupiny: dvě po 6-ti a jedna
o 7 střelcích a šlo se na věc. Obsluhu vrhaček
měl na starosti správce střelnice pan Fidra.
Střílela se disciplína „myslivecké kolo“dvakrát po 16 terčích z vysoké a nízké věže.
Po prvním kole došlo na jasné rozdělení na
ty, kteří umí lépe a ty, kterým poněkud schází
pohotovost a to správné střelecké oko.
Všichni se ale dobře bavili a zdravá soutěživost dobrou náladu ještě pozvedla. Občer-

Hodová výstava
Řezbáři + tři architekti (skupina Signál 64)
V době konání obecních hodů proběhla
v naší obci výstava obrazů a prací některých
členů výtvarné skupiny Signál 64 a řezbářských výrobků žáků Střední školy řezbářské
v Tovačově. Výstavu zahájil starosta obce
p. Jaroslav Křepelka společně s p. Ing. arch.
Boleslavem Leinertem a p. Ing. Jaroslavem
Kačírkem ml..
Na výstavě bylo možné vidět olejomalby věrně zobrazující okolí Kojetína a blízké
Beskydy p. Ing. arch. Jaroslava Kačírka st., který bohužel již není mezi námi.
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stvení bylo vynikající, zejména guláš všem
velice chutnal.
A jaké byly výsledky? Nejlepší mušku měl
Navrátil, který trefil 27 terčů, 26 se podařilo
zasáhnout Lukáši Langrovi a Zdeňkovi Svačinovi, v následném rozstřelu byl Langer
úspěšnější. Čtvrtý se umístil Miroslav Jurman.
O pátou příčku v rozstřelu tvrdě bojovali otec

a syn Křepelkovi. Mládí bylo úspěšnější. Spokojeni byli s umístěním i ostatní a cena se dostala i na posledního 19. účastníka.
Poděkování za příjemně strávenou sobotu si zaslouží všichni, kteří se podíleli na přípravě střelnice i občerstvení. Tak za rok „na
shledanou“.
Zdeněk Tichý
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Dále pak, akvarely a kalendáře p. Ing.
arch. Boleslava Leinerta, které zachycují
domy, města a květiny v našem okolí. K vidění rovněž byly i obrazy p. Ing. arch. Petra Leinerta malované převážně pastelem
a křídami, kde náměty čerpá z architektury
navštívených měst. Výstavu velmi příjemně doplnili svými řezbářskými výrobky žáci
ze Střední školy řezbářské v Tovačově, která
vychovává žáky k odborné práci se dřevem
i k uměleckému řemeslu.
Výstavu navštívila celá řada občanů naší
obce i další hosté, kteří navštívili obec v rámci konání obecních hodů. Mnozí návštěvníci
ocenili tuto výstavu vyjádřením poděkování

v návštěvní knize. Zvlášť poděkování patří
zejména p. Ing. J. Kačírkovi ml. a p. Ing. arch.
B. Leinertovi za pečlivou přípravu a instalaci

této výstavy, neboť bez jich práce by tato výstava nevznikla.
Dr. Ing. Venclík Jiří

Den matek
Letošní oslava Dne Matek připadla na
15. května 2016. A jako každý rok měla oslava
pestrý program. Starosta obce přivítal maminky a všechny pozvané a popřál jim všechno
nejlepší k jejich svátku. V kulturním programu
vystoupilo několik kroužků, převážně z řad
dětí.
K vystoupení k nám zavítaly Mimiorionky z Nezamyslic – jsou to dívky do věku 10
let. Ty nám připravily vystoupení mažoretek.
Dále nám program připravily kroužky Atlas
Přerov. Jako první vystoupily „Hedvičky B“, to
jsou dívky do věku 10 let, které měly připravenou pohádku v taneční podobě, kde jsme
se i zasmáli. Dále to byl kroužek dívek nad
10 let, které nám předvedly břišní tance, nejedna maminka se zavlnila, jak jim to pěkně
šlo. Jako čtvrté vystoupení jsme měli opět
„Hedvičky A“, to jsou dívky od 10 let, ty nám
ukázaly krásné taneční vystoupení v podobě
hip hopu. Jako další to byla Mateřská škola

Uhřičice, která měla vystoupení ve stylu pohádky, písniček a hry na flétnu. Dále k nám
zavítala děvčata ze Zumby Kojetín pod vedení Gabči Matouškové a jejich vystoupení bylo
moc pěkné. Na závěr vystoupily Nezamyslické
mažoretky, dívky ve věku nad 10 let.
Pan Silbernágl připravil růže, které děti
předaly maminkám jako hold k jejich svátku, ale samozřejmě i pro potěšení. Maminky
i přítomní měli také po celou dobu k dispozici
zákusky a kávu.
Těším se na příští rok a doufám, že
k nám zavítají pozvané kroužky tak jak
o v letošním roce. Děkuji všem, kteří
mě byli nápomocni při přípravě i průběhu oslavy.
Lenka Toboláková
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Sbor dobrovolných hasičů
V sobotu, 2. července 2016, se pořádala
v Uhřičicích soutěž hasičských družstev –
Memoriál Václava Baďury. Letošní, v pořadí
už dvacátý, ročník začal slavnostně. Před zahájením soutěže proběhlo předání nového
vozidla jednotce SDH Uhřičice za přítomnosti starosty obce Uhřičice a Pátera Ryšavého
z Kojetína, který vozidlo pokřtil. Bylo pořízeno
z finančních prostředků Olomouckého kraje
a obce Uhřičice. Můžeme tedy doufat
v ochrannou „boží ruku“ nejen nad vozidlem,
ale i nad činností a iniciativou našich hasičů v
případě nutnosti ostrého výjezdu, kterých je
naštěstí v naší obci jen minimální množství.

Je oprávněná kritika, že se náš SDH navenek příliš neprezentuje. Místní jednotka
hasičů se však například zúčastnila čerpání
Sifonu, který je ukryt v polích východně od
Uhřičic a v současné době také probíhá nábor nových členů, s jejichž pomocí bude
možné se opět začít účastnit „Velké ceny“
a celkově činnost sboru oživit. Jednotka se
také bude podílet na zkvalitnění kulturního
vyžití v naší obci. Stejně jako letos bude pořádat Maškarní bál a Hodovou taneční zábavu,
kterých se v letošním roce zúčastnilo za poslední roky nejvíce lidí.
Na závěr patří poděkování vedení obce za
podporu, taktéž všem občanům, kteří se na
činnosti sboru jakkoliv podíleli.
Martin Šebela
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Samotné soutěži plně přálo i počasí. Provázela ji jasná obloha s teplotou 25°C. Startovní plocha byla letos řádně upravena
(zpevněna a vydlážděna), což oproti minulým letům poskytlo všem soutěžícím stejné
a kvalitní podmínky a nemuseli se potýkat
s blátivým terénem.
Soutěže se zúčastnilo 17 družstev mužů
a 14 družstev žen, z toho Kojetín a Popůvky
měli po dvou družstvech, ostatní obce po
jednom. Aby se soutěž pro velký počet účastníků podařilo organizačně zvládnout, probíhala pouze na jedno kolo. O to však byla pro
soutěžící náročnější, protože případná chyba
již nešla v druhém kole opravit.
Nejlepší muži byli z Ludslavic. Zvládli
start-cíl za 17,68 s. Družstvo z Polkovic v těsném druhém závěsu mělo čas 17,74 s. Nejlepší ženy z Popůvek A dosáhly času 18,51 s.,
děvčata z Počenic zasáhla cíl v 18,91 s. Smůlu

měla děvčata z Popůvek B. V boji o bronz zasáhla levý terč v čase 18,91, ale soutěžící na
pravé straně nezvládla hadici, ta ji povalila
a její poraněný kotník bylo třeba lékařsky
ošetřit.
Při slavnostním závěru každé ze zúčastněných družstev obdrželo diplom. První tři
v obou kategoriích navíc pohár a dvě láhve
vína. Celkový vítěz, muži z Ludslavic, navíc
získal putovní pohár memoriálu, který již
před dvaceti lety věnovali potomci Václava
Baďury, dlouholetého starosty uhřičického
hasičského sboru. Dvacátý ročník Memoriálu
Václava Baďury se pochlubil rekordní účastí
soutěžících i velkého zájmu diváků, vynikající
organizací a viditelnou snahou účastníků dosáhnout co nejlepší výsledek. Nezbývá než
organizátorům poděkovat za jejich přínos
k hladkému průběhu celé soutěže a popřát
„Požárnímu sportu zdar!“
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U9 na dračích
závodech v Kojetíně
O víkendu 20. a21.8.2016 se v areálu Loděnice Kanoistiky v Kojetíně jako každý konec léta konaly tradiční závody dračích lodí
na 200m a na 1000m.Soutěžilo se v kategoriích: Grand Prix, Fun, firmy, školy, dračice
a dětské domovy.
Posádky se mohly přihlásit na tzv. „malé
lodě“ (small boat), což je posádka tvořena desítkou pádlujících, anebo „velká loď“
s 20 pádlujícími. Uhřičická posádka U9 se
letos přihlásila do závodu malých lodí. Do
těchto závodů se celkem přihlásilo 14 posádek. Všechny souboje v rozjížďkách byly vždy
velmi těsné a často rozhodovaly vteřiny nebo
videozáznam.
Posádka U9 Uhřičice se však na těchto
závodech zapsala do historie, když při druhé rozjížďce po těsném protnutí cílové čáry
se na vlastní kůži přesvědčila o teplotě vody
a dostála tak svému názvu po známé válečné ponorce U9. Posádka stihla projet špičkou lodi cílem jako první a poté se převážila
a celá U9 skončila ve vodě. Vítězství v této jízdě bylo porotou uznáno. Naštěstí se nikomu
nic nestalo a všichni doplavali ke břehu. Nic
příjemného to ale nebylo.
U9 se zúčastnila závodů na 200m malé lodě
a skončila ze 13-ti přihlášených posádek na
8. místě. V závodě na 1000m jsme získali krásné 5. místo ze 14-ti posádek. Za toto umístění
získala U9 i pohár, který je k vidění na radnici
v Uhřičicích.
Závěrem vzdávám hold a velké díky všem
zúčastněným a těším se na další sezónu.
Martina Orálková

Sportovní den
Poslední srpnovou neděli, tj. 28. 8. 2016
jsme uspořádali „Sportovní den pro děti i dospělé“. Je to akce, kterou pořádáme každoročně již několik let. Je o ní stále zájem a jeho
projevem je hojná účast jak dětí tak dospělých. Letos nám krásně svítilo sluníčko a tak
jsme mohli děti i dospělé zapojit do různých
soutěží (skákání přes švihadlo, šplh na laně,
sběr plastových vršků jednou nohou, házení
na cíl atd..). Nejoblíbenější soutěží se stalo
„Lovení jablek a sání lentilek“. Nápomocni
mě byli Jirka Tobolák, Anna Křepelková, Pet-

Stezka odvahy

Dne 27.9.2016 proběhl první ročník „Stezky odvahy“. Děti zde měly prokázat svou odvahu a nebojácnost v hluboké temné noci.
Sraz byl pod kaštanem v 19.00. K naší nemalé radosti přišlo hodně děti, většina s rodiči.
Po dohodě jsme je rozdělili do skupinek po
dvou, po třech a některé, které se více bály

ra Stanková, Zuzka Svačinová a Ríša Podaný,
kteří mně pomohli celou akci připravit, za což
jim moc děkuji. Děti soutěžily buď v družstvech, nebo jako jednotlivci. Celkovým vítězem se stal Jirka Koutný, který vyhrál dětský
šampus, medaili, sladkosti a diplom za celkové vítězství ve všech disciplínách. Ostatní
děti dostaly diplom, medaile a sladkosti v podobě balíčků. Věřím, že se spolu stejně dobře
pobavíme i v roce následujícím.
Lenka Toboláková

tak po čtyřech. Děti se dušovaly, že nemají
strach, ale malá dušička v nich často určitě
byla. S úsměvem jsem zjistila, že všechny
děti mají baterky. Po upozornění, že baterky na stezku odvahy nepatří, tak je schovaly.
Skupinky dětí jsme vypouštěli od kaštanu
a první pokyn trasy měly umístěný v plechov-

ce vedle hořící svíčky. Takto byla vyznačena
celá trasa. Ta vedla od kaštanu kolem staré
radnice, směr kompostárna, rybník a cesta
kolem něj směr fotbalové hřiště. Po celou
dobu, jsme měli na různých stanovištích rozmístěná strašidla, kterých se úspěšně zhostili
Anna Křepelková, Petra Stanková, Zuzka Sva-
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činová, Adam Svačina, Petr Trnečka, Michal
Silbernágl a Ríša Podaný. Patří jim za to mé
vřelé poděkování. Podle vyjádření účastníků se celá akce velmi zdařila. Překvapily mě
hlavně menší děti, že to tak bezvadně zvlád-

ly. Měla jsem z toho trochu obavy, ale vše
nám jistili někteří rodiče, kteří je měli pod
dohledem. Závěr jsme provedli na fotbalovém hřišti, kde menší děti za odvahu dostali
diplom s balíčky za její splnění a starší děti

dostaly bezpečnostní reflexní pásky. S dobrou náladou jsme se všichni rozešli, a já se už
těším na rok 2017. Po této zkušenosti bude ta
příští stezka určitě delší a náročnější.
Toboláková Lenka

Halloween
Halloween je anglosaský lidový svátek.
Slaví se 31.října, tedy den před křesťanským
svátkem Všech svatých. Toto datum vychází
z oslav svátku Všech svatých, který se z Říma
přenesl do Irska a vychází z židovské tradice
slavení svátků již předcházejícího večera, neboť Židé počítali začátek dne již předchozím
západem slunce. V Irsku se halloweenové
zvyky postupně rozvinuly. Vystěhovalci pak
tento zvyk přenesli v 19. století do USA, kde
se všeobecně rozšířil. Odtud se spolu s expanzí americké kultury rozšířil i do dalších
zemí a tedy i k nám.
U nás je tradičním zvykem vyřezávaná
dýně se svíčkou uvnitř. I my jsme tento svátek
oslavili vyřezáváním dýní a doplnili soutěžemi pro děti. U některých soutěží se zapojily
i maminky. Nejpěknější halloveenovou dýni
vyrobil Tomášek Řihošek.
Děkuji za spolupráci maminkám a těším
na další shledání.
Toboláková Lenka

Zamyšlení nad detoxikací, aneb pečuj o vlastní zdraví
Mimo masérskou činnost se skoro dvacet
let zabývám alternativním přístupem k životu bez chemických léků. Do toho mimo jiné
spadá nezanedbatelným vlivem i vnitřní očista organismu.
Takzvaná detoxikace se v posledních letech stala celkem velkým fenoménem.
Chci tímto svým článkem přispět svou
měrou k tomuto systému péče a osvětlit důvody proč s tím začít.
Když srovnáme, jaký byl styl života našich
předků před sto lety s dnešním chvatem
a honbou za všemi možnými výdobytky moderního světa, tak nám brzy bude jasné, kde
děláme chyby.
Pojem „civilizační choroby“ v dvacátém
století zdomácněl natolik, že dnes už se do
nich dá zahrnout snad každá nemoc. Před
cca 150 lety bychom museli dlouho hledat
pacienty
např. s vysokým tlakem - cholesterolem,
astmatickými problémy či všemi těmi alergiemi, na které si vzpomenete.
A rapidní nárůst nádorových onemocnění
nebo problémů s klouby a páteří za posledních 30 let je alarmující!
Dříve se konzumovaly domácí potraviny,
určitě žádné chemicky upravované, přibarvované a kdovíco ještě.
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Maso se jedlo snad prý jednou týdně – umíme si to představit? A dodržovala
se důsledně i doba postní! Kdo neví, co to
znamená, ať se zeptá pamětníků nebo si to
„vygooglí“. O přemíře stresu, různých vysokofrekvenčních záření mikrovlnek, mobilů,
tabletů a jiných výdobytků civilizace se pak
není čemu divit…
O vřelém vztahu lidí k přemíře alkoholu
a dalším závislostem se myslím nemá cenu
rozepisovat.
Jak to změnit?
Zamyslet se každý sám nad sebou, nehledat chybu nikde jinde a v nikom jiném! Chtít
vzít odpovědnost sám za sebe a svůj život do
vlastních rukou.
Pro optimální a zdravé fungování těla začít s pročištěním střev, jater - žlučníku a ledvin. Těmto orgánům přímo přísluší zlepšení
dýchání, stavu pokožky, kloubů a také např.
kvalita sluchu, čichu či vidění.
Možností se dnes nabízí celá řada: bylinné
čaje, tinktury, detoxikační náplasti, potravinové doplňky typu Chlorella, zelený ječmen,
atd.
Spousty bylinek si lidé pěstují na vlastní
zahrádce.
Mnoho léčivek roste samovolně v přírodě – medvědí česnek, kopřiva, pampeliška či
kostival.

Nečekejte hned zázraky na druhý den.
Vždyť jste si tělo zanášeli nevědomě několik
let, nebo desítky let!
Hlavně vydržet, být trpělivý a pozorovat
reakce svého těla. Pro ty statečnější – co třeba zkusit jednou za čas dodržet půst? Návodů je na internetu mnoho. Nejlépe je vyzkoušet co vám vyhovuje a toho se držet.
Zajímavé je např. omezení potravin a nápojů způsobujících překyselení organismu.
Další z důležitých věcí při očistě je přísun tekutin!
Z buněk se začnou vyplavovat toxiny, odpadní látky a je nutno podpořit proces zvýšením pitného režimu. Rozhodně NE alkohol
(ani pivo). Mléko také vyloučit.
Vše souvisí se vším, fyzická změna bude
postupovat v souladu s psychickou. Proto je
někdy pozorována i změna v chování.
Osobně preferuji hlavně tinktury bez obsahu lihu. Jsou vhodné i pro diabetiky. Prodejny se sortimentem zdravého stylu jsou
dnes prakticky v každém větším městě. V případě individuálního zájmu každému ochotně všechny potřebné informace předám.
Přeji všem spoluobčanům mnoho zdravých dní plných lásky.
Martin Orálek, masér
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Ze života mateřské školy
Děti z Mateřské školy v Uhřičicích se od
30. 5. do 3. 6.2016 zúčastnily Ozdravného
pobytu v penzionu Ráztoka na Rusavě. Byl to
týden plný her, soutěží, výletů a vzájemného
poznávání s dětmi z Mateřské školy v Polkovicích. Děti si tento týden v přírodě užily na
sto procent - nikdo nebrečel a nikomu se
nestýskalo po rodičích. Děti zde měly bohatý
program: výlet na Hostýn, návštěvu keramické dílny na Rusavě, hledání „liščího pokladu“,
cestu za vodníkem ke studánce a mnoho dalších aktivit.
Konec školního roku je plný výletů. Děti
z mateřské školy si udělaly celodenní výlet
nejprve na dopravní hřiště v Kroměříži, kde
jezdily na kolech a koloběžkách podle značek a semaforů. Na besedu přišli i strážníci
Městské policie v Kroměříži. Potom jsme se
zúčastnili dne otevřených dveří v Agro-družstvu Morava v Kojetíně. Tady jsme si prohlédli
stroje a traktory, ti odvážní si mohli do nich
vylézt. Také jsme viděli téměř všechna domácí zvířata, která většina dětí zná už jen
z obrázků.
Na další výlet jsme jeli do Dinoparku ve
Vyškově, tady byli nadšení především chlapci, ale i děvčatům se dinosauři a návštěva 4D
kina líbila.
Závěr školního roku byl slavnostní především pro předškolní děti, které po prázdninách nastoupily do ZŠ. Paní ředitelka společně s panem starostou tyto děti slavnostně
pasovali na školáky.
Prázdniny uběhly jako voda a my jsme se
opět sešli v naší mateřské škole. Samozřejmě
bez „školáků“, ale s novými malými kamarády. V školním roce 2016-2017 navštěvuje MŠ
v Uhřičicích pouze 16 dětí, je to málo, ale děti
předškolního věku v obci nejsou.
I v letošním školním roce nabízíme dětem
doplňkové programy k ŠVP a to Rozšířená
hudební výchova a hra na zobcovou flétnu,
Ekohrátky, Každý měsíc divadlo, Výukové
programy pro předškolní děti na Domě dětí
v Kojetíně a Školička – příprava předškolních
dětí na vstup do ZŠ.
Jen co se děti ve školce trochu zabydlely,
už jsme využili pěkného počasí a vyjeli si na
výlet do Tovačova, kde si děti prohlédly sádky, nakrmily kačeny a labutě na rybníce a navštívili jsme i tovačovský zámek. Za výletem
jsme udělali sladkou tečku – nesměla chybět
zmrzlina na osvěžení po náročném dni.
V měsíci říjnu pořádala mateřská škola
pro děti a rodiče „Dýňování“. Při účasti všech
dětí a jejich rodičů vznikaly různá strašidýlka,
která jsme si potom rozsvítili na zahradě MŠ.
Děti i rodiče dostali sladkou odměnu – dýňový koláč a teplý punč.
V měsíci listopadu navštívily děti jako první z výukových programů na DDM keramiku,
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kde se seznámily s keramickou hlínou a jejími
vlastnostmi. Každá návštěva keramické dílny
má dvě části – děti si vyrobí např. svícen, který si po vypálení v keramické peci při další
návštěvě natřou glazurou.
Ve druhé polovině listopadu děti pilně nacvičovaly program na Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu v Uhřičicích. Jsme rádi, že
se z této akce stává tradice.
V mateřské škole jsme uspořádali předvánoční besídku pro rodiče a prarodiče spojenou s mikulášskou nadílkou. Děti v MŠ nazdobily stromeček a čekaly, zda se pod ním
objeví i nějaké dárečky pro hodné děti.
Děti a všichni zaměstnanci mateřské školy
přejí občanům Uhřičic pěkné a klidné vánoce
a v novém roce 2017 hodně štěstí a zdraví.
Michaela Otáhalová, ředitelka MŠ

Fotbalisté bilancovali
Je za námi podzimní část fotbalové sezóny TJ Sokol Uhřičice. Účty skládali fotbalisté
v sobotu 18. listopadu 2016 na svéčlenské
schůzi, které se zúčastnilo 20 hráčů a členů.
Jako host byl přítomen starosta obce Jaroslav Křepelka.
Schůzi zahájil a řídil Jan Gajdoš, předseda
oddílu.
Fotbalisté jsou zařazeni do okresní soutěže, která je nejnižší fotbalovou soutěží okresu
Přerov. Naše hodnocení dosažených výsledků v její podzimní části nemůže být nijak příznivé. Nenavázali jsme na dobrou jarní část
uplynulé sezóny, kdy na konci sezóny jsme
figurovali v tabulce na slušném 3. místě. Doslova zoufalé výkony na začátku předurčily
v podstatě celou podzimní část. Příznačná byla velká výkonnostní nevyrovnanost
v jednotlivých zápasech. Dokázali jsme vyhrát
v derby v Polkovicích a příští zápas prohrát ostudně 0:12 v Brodku. Nutno také podotknout, že
u některých hráčů byla nedisciplinovanost,
jejímž důsledkem byly obdržené dvě červené karty s následnými pokutami.
Přes tristní výkony ze začátku sezóny se
námke konci podařilo doslova odrazit ode
dna. Po odehraných třinácti kolech zimu
přečkáváme, na nepříliš populárním předposledním 9. místě, se ziskem 13 bodů a skóre
27:58. Na pohodlný střed tabulky nám stačilo
uhrát o pouhé 3 body více. Doufejme, že jarní
část bude úspěšnější!

Mimo fotbalovou činnost se zaměřujeme na péči o fotbalové hřiště. Za vydatné
finanční podporyobce byla letos dokončena
ochranná sít za bránou. Byla také vybudovaná studna pro závlahu hřiště, které tímto
získalo na kvalitě povrchu. Před hlavním
hřištěm vyrostlo menší tréninkové, které využívá převážně mládež. Také jsme obměnili
část dosluhujícího vybavení (brankové sítě,

lajnovačku hřiště, míče na mistrovské utkání,
bidony a golmanské rukavice).
Závěrem chci touto cestou poděkovat
vedení obce a jejímu zastupitelstvu za podporu, kterou našim fotbalistům věnuje a bez
které si nelze činnost vůbec představit. Jen
nás mrzí, že naše sportovní výkony nejsou
této podpoře zcela adekvátní.
Petr Gajdoš

Vzpomínka na zesnulé
Podzimní čas nás také nabádá ke chvilce
rozjímání. Už úvod měsíce listopadu, kdy
1. listopadu je svátek Všech svatých a 2. listopadu Památka zesnulých je k tomuto předurčen. Na hřbitovech navštěvujeme hroby
svých blízkých a se vzpomínkou na ně po-
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kládáme květiny a zapalujeme svíce. Dne
8. listopadu 2016 v 16 hodin byla na místním
hřbitově „Dušičková pobožnost“ a v 17 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu„Mše svatá“ za všechny občany z Uhřičic, kterou sloužil
farář Páter Pavel Ryšavý z kojetínské farnosti.

Zároveň vás chci touto cestou pozvat na „Půlnoční mši svatou“, která bude v kojetínském
kostele Nanebevzetí Panny Marie sloužena
24. prosince 2016 ve 22.00 hodin.
Věra Tichá
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Advent 2016 začíná 27. listopadu
Zapomeňte na předvánoční šílenství,
adventní čas je začátek liturgického roku,
je dobou zklidnění a rozjímání. To je poselství pravého adventu.
Taky si každý rok říkáte, že se nebudete
honit, stresovat, že si advent užijete, a pak
těsně před Štědrým dnem cítíte srdce bušit
až v krku? Co to zkusit letos? Třeba by to mohlo vyjít. Pokud se vrátíme k tomu, jak advent
prožívali naši předci, tedy jako čas zklidnění,
rozjímání, půstu. K tomu člověk ani nepotřebuje věřit v boha. Jen si to musí naordinovat,
zkusit brát tuto dobu jako období, kdy bude
mít čas na sebe a své blízké, a dokázat to pak
fakt dodržet.
Samotný název advent pochází ze slova
adventus, tedy z latinského výrazu pro příchod. V současné době se advent ustálil na

dobu čtyř týdnů před Vánoci, což může trvat 22 až 28 dní. Každá z adventních nedělí
má svůj název – železná, bronzová, stříbrná
a zlatá, i když podle mnohých pramenů jsou
názvy nedělí až důsledkem komercionalizace svátku. Barvou adventu je fialová (modrá),
která symbolizuje pokání, ztišení a čekání.
Tyto barvy se též objevují i svíčkách na adventních věncích – tradičních symbolech adventu, které zdobí české domácnosti. Jedna
svíce na věnci má však růžovou barvu – ta
symbolizuje radost. Svíčky se zapalují proti
směru hodinových ručiček. Časté jsou i věnce
s pátou, bílou svíčkou uprostřed. Ta se zapaluje na Štědrý den a symbolizuje Krista.
Kromě adventních věnců zdobily dříve
české domácnosti i další, obyčejné věnce.
Prosté věnce z různých rostlin měly symbo-

lický význam, většinou měly zajistit svému
majiteli štěstí, lásku, zdraví a bohatství. Do
doby adventní patřil půst, a to nejen co se
jídla týká. Zakázána byla zábava, pomlouvání
i sex. Lidé naopak měli častěji zamířit na mši,
kde se zpívaly staročeské roráty ke cti Panny
Marie.

Protože křesťané odvíjeli svůj čas od narození Krista, první adventní nedělí, která
letos připadá na 27. listopadu, začíná liturgický rok, jenž se vyznačuje dvojím očekáváním – slavností narození Ježíše Krista
(24. prosince) a jeho zmrtvýchvstání (Velikonoce). V křesťanských zemích se advent
udržuje zhruba od 6. století.
fchalupa, ing. František Orálek

Letos bude dlouhý advent
Železná neděle letos připadá na 27. listopadu. Na věnci zapalme první fialovou
svíčku, která je takzvanou svící proroků. Tato
svíčka je památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. Někde už se
rozsvěcují vánoční stromy a betlémy.
Prvním adventním svátkem je svátek svatého Ondřeje, který slavíme 30. listopadu.
S tímto svátkem je spojena tradice lití olova,
ze kterého dívky hádaly, jaký bude jejich příští manžel. Vdavekchtivé dívky také chodily
vysekávat díru do ledu, v díře pak ve stínech
hledaly podobu budoucího ženicha. Nebyl-li
led, alespoň klepaly na dveře kurníku, ozval-li se kohout, už se chystaly na svatbu. Slepice
pak znamenala odklad.
Bronzová neděle pak bude 4. prosince.
Na věnci se zapaluje druhá svíce, takzvaná
betlémská, která reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky. Kromě toho by

však dívky měly vyběhnout ven uříznout
větvičky stromu či keře, který může do Vánoc
rozkvést. Nejčastěji se řežou větvičky třešně,
ale třeba i zlatého deště. Větvička, která o Vánocích rozkvete, přinese do vašeho domova
štěstí. Děvčatům na vdávání pak předpovídá
svatbu.
Ještě v 19. století chodil nejen Mikuláš, ale
o dva dny dříve i Barborky. Svobodné dívky
i vdané ženy chodily od domu k domu
a předváděly výstup ze života sv. Barbory.
Dětem pak rozdávaly dárky a těm zlobivým
hrozily.
Ano, na Mikuláše nelze zapomenout, protože tento svátek podléhá podobné komercionalizaci jako samotné Vánoce. Mikulášské
oslavy se dřív pojily s masopustem, který je
spojen s rejdy maškar. Ještě v 18. století chodili v takových průvodech často až čtyři Mikulášové, doprovázení čerty, anděly a řadou

neobvyklých masek.Dnes navštěvuje trojice
jednotlivé domácnosti a dětem rozdává sladkosti.
Stříbrná neděle připadá letos na 11. prosince. Na třetí adventní neděli zapalujeme
růžovou svíci, které se říká pastýřská. Ta vyjadřuje radost z toho, že postní období pomalu
končí a přicházejí slavnostní okamžiky. Po neděli přijde svátek svaté Lucie, ale Lucky chodívaly od domu k domu už v předvečer svého dne. S velkým nožem vyhrožovaly dětem,
které se o adventu nepostily, že jim rozpářou
břicha. Hodné děti pak Lucky obdarovaly
nějakou maličkostí. Ženy a dívky nesměly
v tento den pracovat ani příst.
Poslední neděle před Vánoci, zlatá, pakletos bude 18. prosince. Svíce, která na věnci
zbývá, se jmenuje andělská a představuje mír
a pokoj.
fchalupa, ing. František Orálek

Rozsvícení vánočního stromu
Počátek adventu je spojený s rozsvícením
vánočního stromu. V letošním roce jsme vánoční strom před samoobsluhou rozsvěcovali v sobotu 26. listopadu od 17 hodin.
Ředitelka mateřské školy pí. Otáhalová
připravila se svými spolupracovnicemi pro
přítomné bezalkoholický punč, ale hlavně

spolu s dětmi velmi hezké kulturní vystoupení. Děti zazpívaly písničky a koledy, přednesly básničky i zatancovaly. Za předvedené
výkony si děti zasloužily velký potlesk, který
byl také poděkováním pracovnicím mateřské
školy za to, s jakou pečlivostí celý program
připravily.

Starosta p. Jaroslav Křepelka vedle poděkování mateřské škole za vystoupení, popřál
občanům krásné vánoce a všechno nejlepší
do rok 2017. Po odpočítání od deseti do jedné se rozsvítil obecní vánoční strom a oblohu
rozzářil krátký ohňostroj. A Ježíšek už může
přijít.
Ing. František Orálek
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Vyrábění
adventních věnců
Dne24.11.2016 v obci Uhřičice proběhlo
„Vyrábění věnců“. Jsem trochu zklamaná, že
se nás sešlo tak málo, sešly jsme se jenom
ve čtyřech lidech. Ale pobavily jsme se i tak
a předvánoční atmosféru jsme si rádně užily.
Jen doufám, že v příštím roce se nás sejde
daleko více. Na fotkách vidíte, že to stojí za to.
Lenka Toboláková

Nová kanalizace
v Uhřičicích
Vážení občané,
nová kanalizace v Uhřičicích je plně funkční a je třeba se napojit. Pro všechny občany
obce Uhřičice vznikla vybudováním splaškové kanalizace povinnost napojit na tuto kanalizaci svoje záchody, koupelny a kuchyně.
Nesmíte do této kanalizace napojovat své
střešní okapy a dešťovou vodu. Nesmíte také
napojovat svoje odpady přes jímku žumpy
nebo septiku. Odpadní voda musí být napojena napřímo. Také do kanalizace nesmíte
vypouštět vodu, která nějakou dobu stála
v septiku nebo v žumpě.
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Dále bych vás chtěl upozornit na povinnost podepsat s provozovatelem kanalizace,
tedy s Dobrovolným svazkem obcí Povaloví
smlouvu o vypouštění odpadní vody. Tyto
smlouvy budete mít připraveny k podpisu
na Obecním úřadu v Uhřičicích a budete
vyzváni prostřednictvím obecního rozhlasu
a úřední desky k návštěvě Obecního úřadu
Uhřičice za účelem podpisu smlouvy.
Dobrovolný svazek obcí Povaloví provozuje také svoje internetové stránky s adresou: www.povalovi.cz
Na těchto stránkách najdete Kanalizační
řád, který byste si měli přečíst. Na stránkách
se také objevují na úřední desce termíny
konání Valných hromad, jejich program

a usnesení. Nemáme ještě stanovenou výši
stočného, která se na stránkách také objeví,
ale máme už schválené znění smluv, kde je
stanoven způsob výpočtu stočného.
Vážení občané obce Uhřičice,
kanalizace, kterou jsme v naší obci vybudovali, je něco, co naše obec opravdu potřebovala. S vybudovanou kanalizací se dostáváme na vyšší úroveň oproti ostatním obcím
a ostatní obce nám ji už teď závidí. Jsem
opravdu pyšný na to, že se nám to podařilo.
Je to opravdu úžasná stavba a proto se o ni
starejme, aby nám vydržela hodně let. Děkuji
všem, kteří nějak pomohli.
Mgr. Jannis Isakidis
Předseda představenstva DSO Povaloví
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Historie obce Uhřičice
První písemná zmínka o obci Uhřičice se
váže k roku 1131, kdy je část obce uváděna
jako majetek moravské církve. Podle pověsti
je založil český panovník při válečné výpravě proti Uhrům. Za válek krále Jiříka z Poděbrad s Uhry obec zpustla ale v roce 1480
je opět uváděna jako osídlená. V roce 1515
bylo v obci 45 usedlých a škola.Roku 1767,
40 sedláků, 19 chalupníků, mlynář, šenkýř
a 5 domkařů. R.1830 je uváděno 73 domů
a 613 obyvatel, r.1910 již 116 domů a 749
lidí. V roce 2000 stojí v obci 210 domů a žije
608 obyvatel. Katastrální území obce má rozlohu 918 ha 40 a 69 m2.
29.března 1995 byl Uhřičicím Parlamentem České republiky udělen obecní znak
a prapor. V zeleném štítě stříbrný žernov
s červeným oškrtem, přes něj položeny tři
zlaté obilní klasy postavené do vidlice. Stříbrný žernov je atributem sv. Floriana, patrona
obce, zelená barva štítu a zlaté klasy znázorňují zemědělský charakter obce a její polohu
v úrodné Hané. Červená barva oškrtu je bar-

vou olomouckého arcibiskupství, kterému
Uhřičice historicky patřily.
Po patnáctileté integraci do Kojetína se
v roce 1990 obec osamostatnila. Je řízena
patnáctičlenným zastupitelstvem. Od voleb
v listopadu 2006 devítičlenným.
Pravěké osídlení dokazují nálezy kamenných sekyrek a mlatů, popelnicových pohřebišť a kosterních hrobů. Název obce lze vyložit jako – ves lidí Uhříkových. První písemná
zmínka se váže k roku 1131, roku 1174 celou
ves daroval moravský kníže Oldřich biskupskému kostelu v Olomouci ale v roce 1358
je zmínka o Mikuláši z Uhřičic. Od počátku
16,století patří celá ves kapitule Olomoucké.
Mlýn se připomíná již roku 1277, škola
roku 1450, 1515 a trvale od roku 1643.
Roku 1819 téměř celá obec vyhořela od
vznítivšiho se sádla při smažení koblihů. Po
mnoho let směly hospodyně smažit koblihy
jen na Rajčudě ( místní část, původní název
„Rajčula“).

Záplavami utrpěla obec nejvíce v roce
1814, 1911 a 1997.
Do I.světové války odešlo 145 mužů,
20 z nich zahynulo.
V legiích bojovali – Horáček František,
Charuza Jan, Křepelka Kazimír, Přikryl František, Skopal Jindřich, Smažinka Antonín,
Zahradník Antonín, Křepelka Josef, Pecouch
Antonín, Přivřel Rudolf, Skácelík Jan, Tichý
František, Vozihnoj Alois.
II.světová válka připravila o život šest našich spoluobčanů. V koncentračním táboře zahynul – Vymazal Alois, výstřel německé stráže
usmrtil Josefa Pechu, nášlapná mina Františka
Vožďu a při osvobozovacích bojích 6. května
byli dělostřeleckým granátem zabiti Jindřich
Urbánek a Antonín Zdražil. Při průzkumu postavení německých vojsk zahynul dne 7. 5.
1945 odbojář František Korner, berní úředník.
V zahraniční armádě jako letec bojoval
František Březovský.
Zdeněk Tichý

Naše knihovna
Z počátku knihovna sídlila na radnici. Od
jejího založení až do roku 2012 ji vedl knihovník pan František Topilín. O knihovnu se
příkladně staral. Po jeho smrti převzala tuto
funkci knihovnice jeho dcera, paní Dagmar
Bocanová. Místní knihovna sídlí asi od roku
1980 v jedné z našich nejkrásnějších staveb
tzv. „Záložně“. Dostala název „Knihovna Amálie Vrbové“. Proč Amálie Vrbová? Je to jedna
z našich nejúspěšnějších rodaček. Starší občané možná vědí, že se tu u nás, v tehdejším
mlýně, v r. 1863 narodila. Od dětství psala
básně a poději pod pseudonymem Jiří Sumín
začala psát prózu. (např. Z doby našich dědů,
Potomstvo atd.) Z Uhřičic brzy odešla a zemřela v r. 1936 v Přerově.
Knihovna se skládá ze dvou místností vybavených regály plných knih. Knihy jsou zde
zařazeny podle různých žánrů. Knihy zajišťuje a financuje obec Uhřičice. Evidenci, balení
a rozvoz knih obstarává Městská knihovna
Kojetín. Jednou měsíčně probíhá doplnění
stálého knižního fondu souborem asi 25 ks
knih. Ty zde zůstanou po dobu 8 měsíců. Takových cyklů je za rok dvanáct. Vždy ke konci
měsíce je soubor stažen a proběhne výměna
mezi obcemi v rámci Kojetínského střediska.
Čtvrtletně je do knihovny přidělen ještě jeden větší soubor, který tu pobude po dobu
jednoho roku. V rámci možností se doplňují
knihy z fondu obecního úřadu.
Ale nejen knihu si v knihovně můžete půjčit! Je tu možnost zapůjčení časopisů, mezi
kterými si vyberou jak dospělí, tak i děti.

Máme zde také zřízený koutek veřejné internetové stanice, kde je možné si bezplatně
zjistit různá data a informace. A ptáte se, jaký
je u nás zájem o četbu? V knihovně je za rok
2016 zaregistrováno 25 čtenářů dospělých
a 4 čtenáři mladiství. Abyste si udělali představu, tak tito čtenáři za rok 2016 přečetli
1 755 ks knih a časopisů.
Doufám, že i v dnešním přetechnizovaném světě se najde dost lidí, kteří zajdou do
naší knihovny vybrat si nějakou knížku, která

je zaujme. Přála bych si, abyste k četbě přivedli i své děti, aby také zkusily vzít do ruky
knížku, ucítili její vůni a pěkně v klidu přečetly to, co je zajímá. Přijďte! Jste srdečně zváni
a ráda Vám poradím s výběrem zajímavé
knížky. Půjčovní doba je každý čtvrtek od
16,00 hodin do 18,00 hodin (kromě svátků).
Na viděnou s Vámi v knihovně se těší Bocanová Dagmar - knihovnice
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Myslivecký spolek Zábrodí Uhřičice
Jedním ze spolků působících v naší obci
je i Myslivecký spolek Zábrodí Uhřičice (dále
jen spolek). Hlavní náplní našeho spolku je
společný výkon práva myslivosti v honitbě
Honebního společenstva Uhřičice. K této činnosti patří chov a lov zvěře, přikrmování zvěře v době nouze, podávání soli, ozdravných
látek a v letních měsících vody do zřízených
napáječek. Nákupem a vypouštěním bažantů napomáháme oživení stávajícího stavu

této zvěře. Chováme a do honitby vypouštíme divoké králíky. Tlumíme predátory včetně
mývalů a lišek. V oblasti kynologie pořádáme
výcvik a následné předvedení loveckých psů
na zkouškách z výkonu. V rámci zdokonalování a bezpečného zacházení se zbraněmi
pořádáme dvakrát ročně střelby na asfaltové
terče. Průběžně v honitbě sázíme a doplňujeme stromky a keře v remízkách. Společně s Honebním společenstvem a Obecním

úřadem Uhřičice jsme provedli výsadbu
48 kusů stromků, které jak věříme, budou
sloužit nejen jako zeleň v přírodě, ale jejich
plody budou potravou pro ptactvo a zvěř.
Ve spolupráci se Singulárním společenstvem
provádíme vyžínání trávy v „oplocenkách“.
V současné době má spolek 22 členů, kteří
ročně odpracují více jak 1 000 brigádních hodin na akcích pořádaných spolkem.
Jiří Sázel, předseda spolku

Výsadba stromků v polní části honitby

Myslivci, kteří se zúčastnili
výsadby stromků v polní honitbě
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Po namáhavém vyžínání trávy bylo třeba doplnit kalorie.
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Brigáda myslivců na vyžínání trávy v mladém lesním porostu.

Sociálně-právní ochrana dětí
Sociálně-právní ochrana dětí je cílená činnost, která zahrnuje především zajištění práva
dítěte na jeho příznivý vývoj a řádnou výchovu,
ochranu zájmů a práv dítěte, zahrnuje i působení směřující k obnovení narušených funkcí
rodiny. Sociálně-právní ochrana je upravena
zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
a vztahuje se na nezletilé děti do 18 – let věku.
Sociálně-právní ochrana se zaměřuje
zejména na ohrožené děti, jejichž rodiče
zemřeli, neplní si povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, případně tato práva
nevykonávají nebo je dokonce zneužívají.
Dále se zaměřuje také na děti, které vedou
zahálčivý nebo nemravný život, zanedbávají
školní docházku, nepracují, požívají alkohol
nebo jiné návykové látky, spáchaly trestný
čin nebo přestupek nebo jinak ohrožují občanské soužití a také ty, které se opakovaně
dopouští útěků od rodičů. Mezi zvlášť ohrožené děti patří ty, na kterých byl spáchán
trestný čin nebo které jsou ohrožovány násilím ze strany dospělých.
Orgánem sociálně-právní ochrany dětí je
i Obecní úřad v Uhřičicích a za poskytování
sociálně-právní ochrany je zodpovědný starosta.
Obec Uhřičice v rámci své působnosti organizuje a podporuje preventivní aktivity pro
účelné trávení volného času dětí. Z prostředků obce jsou hrazeny sportovní, vzdělávací
a kulturní akce pro děti. Obec spolupracuje
s místní mateřskou školou, na žádost základních škol řeší s rodiči a dětmi problémy se záškoláctvím. Spolupráce probíhá i s Charitou
v Kojetíně, kde je možnost zajištění azylového ubytování pro matky s dětmi v tísni, dále
s orgánem sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Přerova a Okresním soudem
v Přerově.
Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností
nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské
odpovědnosti a také na skutečnosti, že rodiče nemohou nebo nechtějí plnit povinnosti
vyplývající z rodičovské odpovědnosti vůči

dětem. Proto nebuďme lhostejní ke svému
okolí a nebojme se na tyto věci upozornit!
Obecní úřad je povinen:
- vyhledávat ohrožené děti
- působit na rodiče, aby plnili povinnosti
vyplývající z rodičovské odpovědnosti
- projednat s rodiči odstranění nedostatků
ve výchově dítěte
- projednat s dítětem nedostatky v jeho
chování
- sledovat, zda je na základě kontrolních
oprávnění zamezováno v přístupu dětí do
prostředí, které je z hlediska jejich vývoje
a výchovy ohrožující
- poskytnout nebo zprostředkovat rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte podle zvláštních právních předpisů
- oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti ohrožené (uvedené v § 6
zákona o sociálně-právní ochraně)
Ocitne-li se nezletilé dítě bez péče přiměřené jeho věku, zejména v důsledku úmrtí
rodičů nebo jejich hospitalizace, je obecní
úřad povinen (v rámci svého správního obvodu) zajistit takovému dítěti neodkladnou
péči, přičemž dá přednost při zajištění takové péče příbuznému dítěte. O uvedeném
opatření obecní úřad neprodleně informuje
obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí stanovuje, že dítě, které je schopno formulovat
své vlastní názory, má právo pro účely sociálně-právní ochrany tyto názory svobodně
vyjadřovat při projednávání všech záležitostí,
které se ho dotýkají, a to i bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných
za výchovu dítěte. Vyjádření dítěte se při
projednávání všech záležitostí týkajících se
jeho osoby věnuje náležitá pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti.
Při své činnosti bere orgán sociálně- právní ochrany v úvahu přání a pocity dítěte s
přihlédnutím k jeho věku a vývoji tak, aby
nedošlo k ohrožení nebo narušení jeho ci-

tového a psychického vývoje. Dítě, které je
schopno s ohledem na svůj věk a rozumovou vyspělost posoudit dosah a význam
rozhodnutí vyplývajících ze soudního nebo
správního řízení, kterého je účastníkem,
nebo jde-li o jiné rozhodnutí vztahující se
k jeho osobě, obdrží od orgánu sociálně-právní ochrany informace o všech závažných věcech jeho osoby se týkajících; o dítěti
starším 12 let se má za to, že je schopno informaci přijmout, vytvořit si vlastní názor a
tento sdělit.
Děti mají právo se i samy obrátit na kterýkoliv úřad s žádostí o pomoc nebo zatelefonovat na bezplatnou Linku bezpečí.
Sociální pracovníci Magistrátu města Přerova poskytují sociálně-právní ochranu nezletilým dětem v rozsahu 24 hodin denně. Na
sociální pracovníky se mohou obracet např.
občané, kteří mají zájem o pěstounskou
péči na přechodnou dobu, o dlouhodobou
pěstounskou péči, případně osvojení dítěte.
Kurátoři pro děti a mládež zprostředkovávají odbornou pomoc dětem s problémovým
chováním, které páchají trestnou činnost
a dopouští se přestupkového jednání a poskytují poradenství i rodičům. Sociální pracovníci zajišťují poradenství rodičům, kteří chtějí
u soudu řešit úpravu rodičovské odpovědnosti a vyživovací povinnosti k nezletilým
dětem na dobu do i po rozvodu manželství,
apod. Zajišťují také na základě jmenování
soudem výkon kolizního opatrovnictví pro
soudní řízení. Bližší informace i kontakty na
pracovníky lze najít na webových stránkách
Magistrátu města Přerova (www.prerov.eu).
Obecní úřad Uhřičice poskytne občanům
podle potřeby kontakty na neziskové organizace, které se zabývají např. dluhovým
poradenstvím, poskytováním pomoci obětem trestných činů a domácího násilí, poradenstvím v oblasti mezilidských vztahů nebo
které nabízejí sociálně-aktivizační služby pro
rodiny s dětmi, případně zajištují osobní asistenci klientům při jednání s úřady.
Bc. Eva Poláchová, místostarostka
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Dobrovolný svazek
obcí Povaloví
upozorňuje občany
Vážení občané.
Vzhledem k tomu, že se při připojování
k nové splaškové kanalizaci množí případy,
že při odpojování septiků a žump občané
vypouští septiky a žumpy do nové splaškové
kanalizace, upozorňujeme všechny občany,
aby to nedělali. Je to nepřípustné a bude to
pokutováno. Tak jako Dobrovolný svazek
obcí Povaloví jako provozovatel splaškové kanalizace bude postihován pokutami
ze strany společnosti VaK Přerov, která při
rozborech vody zjišťuje mnohonásobné
překročení povolených hodnot dusičnanů
a jiných látek v odpadní vodě z Uhřičic a tím
bezpečně prokazuje vyčerpávání domovních septiků a žump v Uhřičicích. Žumpy
a septiky nesmíte čerpat ani do staré kanalizace, která už má sloužit pouze jako
dešťová. Proto kdo neprokáže, že si nechal
svůj septik nebo žumpu vyčerpat a vyčistit
odbornou firmou, například společností
VaK Přerov nebo Sezako Prostějov, bude
pokutován.
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Jannis Isakidis
předseda svazku

Obecní úřad Uhřičice
Kontaktní údaje

Adresa:
Uhřičice 111, 75201 Kojetín
Tel.:
581 763 796
Účetní:
		
Starosta:
E-mail:
uhricice@volny.cz
Www:
http://www.uhricice.cz/

Úřední hodiny

Pondělí:
Středa:

8.00 - 11.00
8.00 - 11.00

588 002 564
588 002 565

13.00 - 17.00
13.00 - 17.00

Skládka zeleného odpadu je otevřena od 1. dubna 2016 do 31. října 2016 takto:
Po – Pá:
15.00 - 18.00
Sobota:
9.00 - 11.00
15.00 - 18.00

Zaměstnanci:

Účetní:
Jitka Seidlová
Uklízečka: Lenka Toboláková
Údržbář: Jiří Sázel
Mimo těchto zaměstnanců v trvalém pracovním poměru zaměstnává obec ve spolupráci s Úřadem práce v Kojetíně šest zaměstnanců na dobu určitou, kteří vykonávají
veřejně prospěšné práce.
Jitka Seidlová
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