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UHŘIČICKÉ NOVINY

Vážení spoluobčané,

s končícím rokem 2018 chci vám všem do
roku 2019 popřát pohodu, klid, spokojenost
a pevné zdraví. V průběhu tohoto posledního
čtvrtletí také skončilo funkční období jednoho
zastupitelstva a nastupuje funkční období pro
nové zastupitelstvo, které vzešlo z letošních
říjnových voleb, jejichž výsledky uvádíme
v jiném článku našich novin. Děkuji členům
minulého zastupitelstva za jejich práci, kterou
vykonali ve prospěch naší obce. Jednání na za-

stupitelstvu nebyla vždy jednoduchá, ale nakonec byly přijaty závěry sledující zlepšování
prostředí a života v naší obci.
Nově zvolené zastupitelstvo si pro stávající
volební období stanovilo následující program:
• Oprava chodníků u hlavní silnice směrem
na Polkovice a na návsi obce,
• Dokončení územního plánu obce
• Koupě pozemků na„cvičišti“ od České obce
sokolské kvůli možnosti kulturně-sportovního využití této části obce
• Vybudování urnového háje na hřbitově
• Slavnostní vítání občánků
• Oprava kulturního sálu, chodník ke kulturnímu sálu
• Dokončení úpravy veřejného prostranství
u hlavní silnice od Kojetína (parkoviště,
park), všeobecná péče o zeleň v obci,
úprava obecního pozemku při příjezdu od
Kojetína
• V rámci péče o životní prostředí a vzhled

OBEC

obce vybudování dalších polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad
• Pokračování v čerpání finančních prostředků na nákladnější akce formou dotací (víceúčelové hřiště, cyklostezky, kulturní sál,….)
• Kulturní a společenské akce (slivkošt, gulášfest, letní kino, ukliďme Česko….), pokračování ve vydávání Uhřičických novin
• Parkoviště za hospodou
• Cyklostezka do Kojetína (další jednání
s dotčenými stranami o možnosti realizace)
• Prostranství u vlakové zastávky, nová čekárna u autobusové zastávky
Vytýčené záměry nejsou nijak jednoduché
a snadné, ale věřím, že se nám je v zastupitelstvu podaří, mnohdy i za spolupráce občanů, úspěšně realizovat.
Jaroslav Křepelka, starosta
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USNESENÍ č. 1
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Uhřičice
konaného dne 31. 10. 2018
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1/01/2018

Zastupitelstvo obce Uhřičice
bere na vědomí
složení slibu všech zvolených členů zastupitelstva obce Uhřičice.

2/01/2018

Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
program jednání zastupitelstva.

3/01/2018

Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
pro volební období 2018–2022 funkci jednoho místostarosty.

4/01/2018

Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
pro volební období 2018–2022 výkon funkce starosty jako uvolněnou.

4/01/2018

Zastupitelstvo obce Uhřičice
říjen – prosinec 2018
schvaluje
pro volební období 2018–2022 výkon funkce starosty jako uvolněnou.

5/01/2018

Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
pro volební období 2018–2022 výkon funkce místostarosty jako
neuvolněnou.

6/01/2018

Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
veřejnou volbu starosty a místostarosty obce Uhřičice.

7/01/2018

Zastupitelstvo obce Uhřičice
volí
do funkce starosty obce Uhřičice pana Jaroslava Křepelku.

8/01/2018

Zastupitelstvo obce Uhřičice
volí
do funkce místostarosty obce1/3
Uhřičice paní Bc. Evu Poláchovou.

9/01/2018

Zastupitelstvo obce Uhřičice
zřizuje
finanční výbor a kontrolní výbor.

10/01/2018 Zastupitelstvo obce Uhřičice
určuje
počet členů finančního a kontrolního výboru jako tříčlenné.
11/01/2018 Zastupitelstvo obce Uhřičice
volí
předsedou finančního výboru pana Ing. Františka Orálka.
12/01/2018 Zastupitelstvo obce Uhřičice
volí
předsedou kontrolního výboru paní Michaelu Pískovskou.
13/01/2018 Zastupitelstvo obce Uhřičice
volí
členem finančního výboru pana Bohumíra Souška a pana Rudolfa
Smetanu.
14/01/2018 Zastupitelstvo obce Uhřičice
volí
členem kontrolního výboru pana Zdeňka Svačinu a pana Martina Šebelu.
15/01/2018 Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva obce dle Nařízení
vlády ze dne 11. 9. 2017 č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstvech územních samosprávných celků, ve znění pozdějších
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15/01/2018
UHŘIČICKÉ
NOVINY Zastupitelstvo obce Uhřičice

schvaluje
měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva obce dle Nařízení
vlády ze dne 11. 9. 2017 č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstvech územních samosprávných celků, ve znění pozdějších
předpisů, s účinností od 1. 11. 2018 dle Přílohy č. 1.

16/01/2018 Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
pověření starostovi obce Uhřičice Jaroslavu Křepelkovi provádět ve
volebním období v letech 2018-2022 rozpočtová opatření v příjmech,
výdajích a financování neomezeně.
2/3
V Uhřičicích dne 31.10.2018

OBEC
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starosta obce
místostarosta obce

USNESENÍ č. 2

ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřičice
konaného dne 29. 11. 2018
Vyvěšeno
na úřední
desce aobce
elektronické
17/02/2018
Zastupitelstvo
Uhřičicedesce dne: 1. 11. 2018
schvaluje
Sejmuto z úřední
desky program
a elektronické
desky
dne: 19. 11. 2018
doplněný
jednání
zastupitelstva.
18/02/2018 Zastupitelstvo obce Uhřičice
bere na vědomí
Rozpočtová opatření č. 8–září a č. 9–říjen 2018.
19/02/2018 Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
Smlouvu o zprostředkování Smlouvy o úvěru se spol. KGC Group s.r.o.
se sídlem kpt. Otakara Jaroše 281/12, Křečkovice, 68201 Vyškov
a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
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20/02/2018 Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
přijetí bankovního úvěru od Komerční banky, a.s. ve výši 10.000.000 Kč
na refinancování úvěrové smlouvy uzavřené s Českou spořitelnou, a.s.,
číslo 11177/14 LCD ze dne 18.8.2014, s pevnou úrokovou sazbou ve
výši 2,69 % p. a., splatností do 31.12. 2030, bez zajištění a pověřuje
starostu obce k podpisu úvěrové smlouvy.

20/02/2018 Zastupitelstvo obce Uhřičice
říjen – prosinec 2018
schvaluje
přijetí bankovního úvěru od Komerční banky, a.s. ve výši 10.000.000 Kč
na refinancování úvěrové smlouvy uzavřené s Českou spořitelnou, a.s.,
číslo 11177/14 LCD ze dne 18.8.2014, s pevnou úrokovou sazbou ve
výši 2,69 % p. a., splatností do 31.12. 2030, bez zajištění a pověřuje
starostu obce k podpisu úvěrové smlouvy.
21/02/2018 Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
výši cestovních náhrad a stravného pro členy zastupitelstva obce
v souladu s Vyhláškou č. 463/2017 Sb., o změně sazby základní náhrady
za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení
průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních
náhrad, a to v základní sazbě.
22/02/2018 Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
1/2
Smlouvu o dílo na zimní údržbu
veřejných prostranství a komunikací
v obci Uhřičice a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
23/02/2018 Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
poskytnutí daru za rok 2019 ve výši 5.000 Kč Domovu na Zámečku
Rokytnice, p.o. zastoupenou ředitelkou JUDr. Evou Fabovou, se sídlem
Rokytnice 1, 751 04 Rokytnice, a pověřuje starostu obce k podpisu
darovací smlouvy.
24/02/2018 Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
a) kupní cenu ve výši 340.000 Kč za účelem odkoupení nemovitého
majetku v k.ú. Uhřičice, zapsaném na LV č. 444 vedeném
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, ve vlastnictví České obce
sokolské, a to:
pozemek p.č. 493/2 – ostatní plocha/jiná plocha o výměře 317 m²,
pozemek č. 561/1 – ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha
o výměře 580 m²,
pozemek p.č. 561/2 – ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha
o výměře 937 m²
pozemek č. 561/3 – zahrada/zemědělský půdní fond o výměře
1.219 m²
b) využívání výše uvedených pozemků pro kulturně - společenské akce
a sportovní účely občanů obce Uhřičice
c) pověření starostovi obce k podpisu kupní smlouvy a k právním
jednáním spojeným s převodem majetku do vlastnictví obce Uhřičice
V Uhřičicích dne 30. 11. 2018
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USNESENÍ č. 3
USNESENÍ č. 3
ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřičice
ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřičice
konaného dne 27. 12. 2018
konaného dne 27. 12. 2018
25/03/2018 Zastupitelstvo obce Uhřičice
25/03/2018 Zastupitelstvo
obce Uhřičice
schvaluje
schvaluje
program jednání zastupitelstva.
program jednání zastupitelstva.
26/03/2018 Zastupitelstvo obce Uhřičice
26/03/2018 Zastupitelstvo
obce Uhřičice
bere na vědomí
bere
na vědomí
Rozpočtové
opatření č. 10 – listopad 2018.
Rozpočtové opatření č. 10 – listopad 2018.
27/03/2018 Zastupitelstvo obce Uhřičice
27/03/2018 Zastupitelstvo
obce Uhřičice
schvaluje
schvaluje
schodkový rozpočet obce Uhřičice na rok 2019 v paragrafovém znění
schodkový
rozpočet
obcezůstatku
Uhřičicez na
rok 2019
po započtení
částečného
minulých
let. v paragrafovém znění
po započtení částečného zůstatku z minulých let.
28/03/2018 Zastupitelstvo obce Uhřičice
28/03/2018 Zastupitelstvo
obce Uhřičice
schvaluje
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu obce Uhřičice na roky 2020 a 2021.
střednědobý výhled rozpočtu obce Uhřičice na roky 2020 a 2021.
29/03/2018 Zastupitelstvo obce Uhřičice
29/03/2018 schvaluje
Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
rozpočet Mateřské školy Uhřičice, p.o. na rok 2019.
rozpočet Mateřské školy Uhřičice, p.o. na rok 2019.
30/03/2018 Zastupitelstvo obce Uhřičice
30/03/2018 bere
Zastupitelstvo
obce Uhřičice
na vědomí
bere na vědomí
žádost o dotaci Jednoty spotřebního družstva v Uherském Ostrohu,
žádost o dotaci
Jednoty
spotřebního
družstva
v Uherském
Ostrohu,
Veselská
733, 687
24 Uherský
Ostroh
a pověřuje
starostu
obce
Veselská
733,
687
24
Uherský
Ostroh
a
pověřuje
starostu
obce
k dalšímu jednání.
k dalšímu jednání.
31/03/2018 Zastupitelstvo obce Uhřičice
a) odvolává
z Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Povaloví zástupce:
Mgr. Jannise Isakidise, Mgr. 1/2
Jiřího Isakidise, Zdeňka Kouřila
1/2
6

b) jmenuje
do Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Povaloví nové zástupce:
Michaelu Pískovskou, Bc. Evu Poláchovou, Ing. Zdeňka Polácha

a) odvolává
z Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Povaloví zástupce:
říjen – prosinec 2018
Mgr. Jannise Isakidise, Mgr. Jiřího Isakidise, Zdeňka Kouřila
b) jmenuje
do Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Povaloví nové zástupce:
Michaelu Pískovskou, Bc. Evu Poláchovou, Ing. Zdeňka Polácha

V Uhřičicích dne 27. 12. 2018

Říjnové senátní a komunální volby v obci Uhřičice

sů, Petr Michek - 7 hlasů, Pavel Dopita – 24 ských hlasů (12,77 %), čímž získala mandát
Říjnové senátní
a komunální
volby v obci Uhřičice
hlasů,
Jan
Krchnavý
– 1 hlas, Pavel Makový pro 1 zastupitele. Zvolen byl za KSČM kanParlamentu České republiky sídlí v Praze na Malé Straně ve třech starobylých palácích:
–Senát
5 hlasů,
Dagmar Halašová – 9 hlasů, Marek didát pan Blahoslav Macourek s celkovým
Valdštejnském, Kolovratském a Malém Fürstenberském. Senát je jednou z komor Parlamentu ČR
počtem 35 hlasů,
Obrtel
– 27 hlasů, Jaroslav Fidrmuc aroky
Zuzana
Jaroslav Křepelka v.r.
Eva
Poláchová
v.r.který byl jedničkou na
a podle ústavy má 81 členů, kteří jsou voleni na období 6 let. Každé dvaBc.
je volena
jedna třetina
kandidátce.
ὅ
hmová
každý
po
11
hlasech.
B
nových
členů.
starosta obce
místostarosta obce
Do
2.5. kola
senátních
voleb,
které
uskuhlasy,
Bc.
Poláchová
– 166 hlasů, Zdeněk Svačina – 166 hlasů, Martin Šebela
Ve dnech
10. – 6. 10.
2018 proběhlo 173
v naší
obci
1. kolo
volebEva
dose
Senátu
Parlamentu České
republiky. Občané
volit mezi 12.
11 kandidáty:
Božena
Sekaninová(ČSSD),
Jitka Chalánková
tečnilo
vemohli
dnech
10.
–
13.
10.
2018
Rudolf
Smetana – 156
hlasů,
Michaela
Pískovská – 155 hlasů a Ing. František Orálek – 154
(Nezávislá kandidátka), Irena Blažková(ANO),
Petr Michek(Moravané),
Dopita(SPD),
Jan
postoupila
v rámci volebního
obvoduPavelProsKrchňavý(PV), Pavel Makový(MZH), Dagmar Halašová(ODS), Marek Obrtel(ČSNS), Jaroslav
Vyvěšeno na úřední desce atějov
elektronické
desce
dne:
28.
12.
2018 volbách v Uhřičicích dosáhla hodnoty 52,68 % a by
senátorka
Božena
Sekaninová
asvými
MUDr.
Fidrmuc(KDU-ČSL)a
Zuzana Bὅ hmová(KSČM).
Voliči
v Uhřičicích
rozhodli
hlasy
následovně:
Celková
volební
účast
v komunálních
Božena Sekaninová
– 18 hlasů, Jitka Chalánková
hlasů, Irena Blažková
– 13 hlasů,ve
Petr Michek - 7
Jitka
Chalánková.
V obci– 29Uhřičice
získala
než
celorepublikový
za což je voličům potřeba poděkovat.
hlasů, Pavel Dopita – 24 hlasů, Jan Krchnavý
– 1 hlas,
Pavel Makový – 5 hlasů, průměr,
2.
kole Boženadesky
Sekaninová
15
hlasů
aDagmar
Jit-Halašová – 9
Senát Parlamentu
republiky
hlasů, Marek Obrtel – 27 hlasů,
Jaroslav Fidrmucdne:
a Zuzana Bὅ hmová
každý
po 112019
hlasech.
Sejmuto zČeské
úřední
deskysída elektronické
14.
1.
Chalánková 22 hlasů. Senátorkou byla
lí v Praze na Malé Straně ve třech staroby- ka
Do 2. kola senátních voleb, které se uskutečnilo
ve dnech12.
10. – 13. 10. místostarostka
2018 postoupila v rámci
Bc. Eva
Poláchová,
volebním
obvodu
Prostějov
lých palácích: Valdštejnském, Kolovratském ve
volebního
obvodu Prostějov senátorka
Božena Sekaninová
a MUDr. Jitkazvolena
Chalánková. V obci Uhřičice
získala ve 2. kole
Božena Sekaninová
15 hlasů a JitkasChalánková
22 hlasů. Senátorkou
Jitka
Chalánková
celkovým
po- byla ve
a Malém Fürstenberském. Senát je jednou MUDr.
volebním obvodu Prostějov zvolena MUDr. Jitka Chalánková s celkovým počtem 8 472 hlasů.
8 472 hlasů.
z komor Parlamentu ČR a podle ústavy má čtem
81 členů, kteří jsou voleni na období 6 let.
Každé dva roky je volena jedna třetina noSdružení nezávislých kandidátů Šance pro
vých členů.
všechny získalo od voličů celkem 1.468 hlasů
Ve dnech 5. 10. – 6. 10. 2018 proběhlo v naší
%), čímž získalo mandát pro 8 zastuobci 1. kolo voleb do Senátu Parlamentu Zastupitelstvo obce je základní orgán obce, který je volen na čtyřleté funkční období.(87,23
Do
obce
je základní
pitelů.
Zvoleni byli: Jaroslav Křepelka – 183
zastupitelstva obce bylo voleno celkem
9 zastupitelů.
Komunální volby v orgán
Uhřičicích proběhly
ve
České republiky. Občané mohli volit mezi 11 Zastupitelstvo
stejném termínu
jako 1.je
kolovolen
senátních voleb,
tj. ve dnech 5. 10.funkční
– 6. 10. 2018. Vobobci kandidovala
který
na čtyřleté
hlasy, Bohumír Soušek – 173 hlasy, Bc. Eva Pokandidáty: Božena Sekaninová(ČSSD), Jitka obce,
pod číslem1 politická strana Komunistická strana Čech a Moravy a pod číslem 2 sdružení nezávislých
Do zastupitelstva obce bylo voleno láchová – 166 hlasů, Zdeněk Svačina – 166 hlaChalánková (Nezávislá kandidátka), Irena dobí.
kandidátů Šance pro všechny. KSČM získala celkem 215 voličských hlasů (12,77 %), čímž získala
9 zastupitelů.
Komunální
volby
sů, Martin Šebela – 160 hlasů, Rudolf Smetana
mandát pro 1 zastupitele.
Zvolen byl za KSČM kandidát
pan Blahoslav Macourek
s celkovým počtem
Blažková(ANO), Petr Michek(Moravané), celkem
který byl jedničkou
na kandidátce.
Uhřičicích
proběhly
ve stejném termínu – 156 hlasů, Michaela Pískovská – 155 hlasů
Pavel Dopita(SPD), Jan Krchňavý(PV), Pa- v35 hlasů,
Sdružení nezávislých
kandidátů
Šance pro všechny
získalo od voličů
celkemdnech
1.468 hlasů (87,23a%),
1. kolo
senátních
voleb,
tj. ve
Ing. František Orálek – 154 hlasy.
vel Makový(MZH), Dagmar Halašová(ODS), jako
čímž získalomandát pro 8 zastupitelů. Zvoleni byli: Jaroslav Křepelka – 183 hlasy, Bohumír Soušek –
Marek Obrtel(ČSNS), Jaroslav Fidrmuc(- 5. 10. – 6. 10. 2018. V obci kandidovala Celková volební účast v komunálních volbách
KDU-ČSL)a Zuzana Bὅhmová(KSČM). Voliči pod číslem1 politická strana Komunistic- v Uhřičicích dosáhla hodnoty 52,68 % a byla
v Uhřičicích rozhodli svými hlasy následov- ká strana Čech a Moravy a pod číslem 2 tedy vyšší než celorepublikový průměr, za což
ně: Božena Sekaninová – 18 hlasů, Jitka Cha- sdružení nezávislých kandidátů Šance pro je voličům potřeba poděkovat.
Bc. Eva Poláchová, místostarostka
lánková – 29 hlasů, Irena Blažková – 13 hla- všechny. KSČM získala celkem 215 volič-
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Stezka Odvahy
vnitř hřbitova a podepsat se spolu s otiskem do areálu přicházeli, byli plni zážitků a zatím
prstu na strašidelnou tabuli. Odtud byl směr než ostatní dorazili, se s nimi s námi o ně
Rajčuda a zahradami nazvanými " Ostrovy" podělili. Byla z toho vidět spokojenost, a to
k fotbalovému hřišti. Děti jsme vypouštěli po z obou stran zúčastněných. Všichni byly od5 minutách, ale stejně na sebe postupně če- měněni za odvahu diplomem a svítícím nákaly, protože se bály (jak se nám později při- ramkem. Musím hlavně poděkovat všem liznaly). Ale byly i takové děti, které to vzdaly dičkám, kteří mě s touto akcí pomáhaly. Bylo
v půlce akce. Ani se jim vzhledem k nároč- jich hodně a raději je zde nevyjmenovávám,
nosti moc nedivím. Stezka odvahy se vedle abych snad na někoho nezapomněla. Oni
již zmiňovaného hřbitova skládala z dalších sami vědí, koho se to týká. Byly super a za
Lampiónový průvod včelích
medvídků
Obec Uhřičice dne 28. září 2018 pořádala již různých strašidelných úkolů. Jejich splně- to jsem jim moc vděčná, neměli to zrovna
3. ročník oblíbené akce "STEZKA ODVAHY". ním získaly děti celkem šest indicií, podle lehké. Tato akce byla opravdu moc vydařená
kterýchse
měly
na konci
pohádku.
a těším
se nauspořádaly
ten další ročník.
Určitěročník
se buTéto akce se Zase
letos zúčastnilo
hodně dětí
je tu podzim,
rokves rokem
sešel
a my,uhádnout
Maminky
z Uhřičic,
jsme
druhý
Některé
úkoly
byly
náročné,
ale
děti
je
spolu
deme
snažit
jej
zase
trochu
více
zdokonalit.
věku 3-15
let.
V
letošním
ročníku
jsme
oblampiónového průvodu včelích medvídků.
měnili trasu. Sraz jsme měli na cvičišti. Od- s rodiči řádně plnily. Ukončení jsme měli na Moc všem ještě jednou děkuji.
tud jsme vycházeli směr koleje a dlouhou sportovním areále. Zde jsme všem podávali
SrazZde
bylděti
pod
kaštanem
11.na2018
v 17:00
a letos
si připravily bohatší program.
Jakmile
osvěžení.
Děti i dospělí,
jakjsme
postupně
Toboláková
Lenka
alejí ke hřbitovu.
musely
vejít do-10.pití

v obecním rozhlase začala hrát písnička o včelích medvídcích, průvod vyrazil směrem na fotbalové
hřiště. Tam se všechny děti shromáždily a udělaly jsme společnou fotku.

Lampiónový průvod včelích medvídků

je tusotva
podzim,
rok s rokem
se sešel a my,
pro všechny
účastníky
průvodu.
Pan starosta
Na zahřátí byl horký punč,Zase
který
stačil
pro všechny
účastníky
průvodu.
Pan
starosta
nám
Maminky
z
Uhřičic,
jsme
uspořádaly
druhý
nám
zajistil
ohňostroj,
který
se
všem
zajistil ohňostroj, který se všem určitě líbil. Dětem jsme rozdaly špekáčky, které si opekly na určitě
ročník lampiónového průvodu včelích med- líbil. Dětem jsme rozdaly špekáčky, které si
připraveném táboráku.
vídků.
opekly na připraveném táboráku.

Sraz byl pod kaštanem 10. 11. 2018 v 17:00 Doufáme, že na dalších ročnících bude stále
a letos jsmebude
si připravily
Jak- letos
velká účast
jako letos
a určitě
mámeco
pořád co
Doufáme, že na dalších ročnících
stálebohatší
velkáprogram.
účast jako
a určitě
máme
pořád
mile v obecním rozhlase začala hrát písnička zlepšovat. Věříme, že se všichni bavili a lampizlepšovat. Věříme, že se všichni
bavili a lampiónový průvod si krásně užili.
o včelích medvídcích, průvod vyrazil směrem ónový průvod si krásně užili.
na fotbalové hřiště. Tam se všechny děti shroPitnerová Lucie a Hromadovámáždily
Petraa udělaly jsme společnou fotku.
Na zahřátí byl horký punč, který sotva stačil
Pitnerová Lucie a Hromadová Petra
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Poslední leč
Dne 24. 11. 2018 se konal v honitbě Uhřičice hon na drobnou zvěř. V posledních
letech nás trápí nízký počet zvěře. Proto se
tento hon konal bez loveckých hostů, pouze za účasti členů našeho mysliveckého
spolku. Vedoucí honu, myslivecký hospodář Jaroslav Křepelka, seznámil přítomné
s vlastní organizací honu a upozornil na
dodržování předpisů bezpečného zacházení se zbraněmi. V honitbě byly určité části při honu vynechány a zvěř v nich vůbec
nelovíme. Na honu byla ulovena 1 liška
obecná, 24 ks zajíce polního a 11 ks kohoutů bažanta obecného (slepice nelovíme).
Po skončení honu jsme se přemístili do
sálu kulturního domu, kde se pro účastníky
honu i další zájemce konala tzv. „Poslední
leč“. K tanci a poslechu hrála živá hudba.

Kromě tekutého občerstvení měli hosté
možnost pochutnat si na zvěřinovém guláši nebo pečeném divočákovi se zelím. Podle všech bylo kuchařské dílo A. Langra a L.
Macourka vynikající a patří jim náš dík. Pro
přítomné byla také připravena lákavá, bohatá tombola složená z věcných cen a zvěřiny.
Za myslivecký spolek tímto děkuji pí L.
Tobolákové a B. Souškové s rodinou za
obsluhu v kuchyni, pí Z. Švarcové s rodinou za obsluhu “pekelného sklepa“ a pí V.
Tiché a D. Skřipcové za organizaci při vstupu. Mimo toho děkuji všem sponzorům
za přispění věcnými cenami do tomboly.
Z ohlasů přítomných, kteří hodnotili prožitý
večer velmi příznivě a odcházeli spokojeni,
máme radost a těší nás, že jsme touto akcí
obohatili kulturní činnost v obci.
Jiří Sázel, předseda MS
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Z ohlasů přítomných, kteří hodnotili prožitý večer velmi příznivě a odcházeli spokojeni,
máme radost a těší nás, že jsme touto akcí obohatili kulturní činnost v obci.
Jiří Sázel, předseda MS
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Vánoční tvoření
Babinec z Uhřičic dne 30. listopadu 2018 pořádal pro maminky a děti VÁNOČNÍ TVOŘENÍ.
Stejně jako předešlém roce se nás sešlo celkem 8 maminek. Účast tedy nebyla veliká, ale dá se to pochopit. Je
před vánocemi. Začíná ten známý vánoční shon a ruch kolem shánění dárků,
kapra, stromečku, pečení cukroví, atd.
Letos jsme měly trošku nevšední tvoření.
Pro tvorbu adventních věnců a ozdob jsme
použily kosmetické tampony. Tvořily jsme
stromečky. Danielka Orálková s pomocí tety
Jany Křepelkové vytvořily krásný adventní
věnec. Vypadal jako by byl postříkaný šle-

hačkou, jen ho rozkrojit-moc pěkná práce.
Poklábosily jsme, byla dobrá předadventní atmosféra. Co jiného ještě napsat. Snad

jen to, aby ten příští rok 2019 byl úspěšnější.
Děkuji všem, kteří se vánočního tvoření zúčastnili.
Toboláková Lenka
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Rozsvícení vánočního stromu
Stejně jako v minulém roce tak i letos připravila mateřská škola program při příležitosti
rozsvícení vánočního stromu, symbolizujícího počátek adventu. Letos tento datum
připadl na 30. listopadu. Pěkný program,
tvořený písničkami i básničkami zaměřenými na blížící se vánoční svátky, nacvičovaly
učitelky mateřské školy nejen s dětmi, které
navštěvují mateřskou školu, ale také i s dětmi, které již mateřskou školu nedávno opus-
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tily a chodí do základní školy. Předvedené
vystoupení dětí se přítomným velmi líbilo
a odměňovali je častým potleskem. Mimo
toho starosta obce odměnil všechny děti čokoládovým adventním kalendářem a pexesem. V chladném počasí přišel všem přítomným k duhu připravený výborný punč.
Nejen přítomné děti s rodiči, ale i všichni
ostatní, kteří se přišli na vystoupení dětí
podívat, odpočítali okamžik rozsvícení stro-

mu. Ten se rozzářil žárovičkami a světelnými
rampouchy. Na závěr pěkného podvečera
osvětlil oblohu pestrobarevný ohňostroj.
Lucie Pitnerová

Rozsvícení vánočního
stromu
závěr pěkného
podvečera osvětlil oblohu pestrobarevný ohňostroj.
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Lucie Pitnerová

Stejně jako v minulém roce tak i letos připravila mateřská škola pr
při příležitosti rozsvícení vánočního stromu, symbolizujícího počá
adventu. Letos tento datum připadl na 30. listopadu. Pěkný progr
tvořený písničkami i básničkami zaměřenými na blížící se vánoční
nacvičovaly učitelky mateřské školy nejen s dětmi, které navštěvu
mateřskou školu, ale také i s dětmi, které již mateřskou školu ned
opustily a chodí do základní školy. Předvedené vystoupení dětí se
přítomným velmi líbilo a odměňovali je častým potleskem. Mimo
starosta obce odměnil všechny děti čokoládovým adventním
kalendářem a pexesem.
V chladném počasí přišel všem
přítomným k duhu připravený výborný punč.
Nejen přítomné děti s
ale i všichni ostatní, kteří se přišli na vystoupení dětí podívat, odpočítali okamžik rozsv
stromu. Ten se rozzářil žárovičkami a světelnými rampouchy.
závěr pěkného podvečera osvětlil oblohu pestrobarevný ohňostroj.

Lucie Pitnerová
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většinou ne vlastní vinou na okraji společnosti. Bohémové, začínající umělci, prostitutky,
bezdomovci a narkomani se navzdory nepřízni osudu pokoušejí protlouci životem a
překážky, které jim osud staví do cesty, v sobě nacházejí záviděníhodnou sílu a touhu k živ
vypráví o neveselých událostech ze života specifické společenské vrstvy, nabízí strhující
úděl, v němž je nakonec i přes všechny obtíže nejdůležitější láska, touha a víra v budoucno

Adventní výlet za kulturou
Letošní výběr divadelního předvánočního
představení padl na světoznámý muzikál
RENT. Pro náš výlet jsme vybrali první adventní
neděli – 2.12.2018. Před samotným kulturním
zážitkem jsme navštívili adventní trhy v centru Brna, ochutnali letošní svařák, punč a prohlédli si brněnskou vánoční výzdobu, v letošním roce doplněnou o velké Ruské kolo na
Moravském náměstí, odkud byl krásný výhled
na celé Brno.
Opět jsme navštívili v rámci výletů za kulturou
nové prostory, tentokrát se představení odehrávalo v činoherní scéně Městského divadla
v Brně.
Rocková opera RENT patří mezi jeden z nejdéle reprízovaných titulů, byl několikrát uveden
napříč celým světem a v roce 2005 se dočkal
i filmového zpracování. Dílo, které vypráví
o tom, že i přes obrovskou sílu a odhodlání
jsme pořád jenom smrtelní lidé, získalo punc
kultovnosti i díky tomu, že jeho autor Jonathan Larson zemřel krátce před dlouho očekávanou premiérou a nikdy se tak nedočkal
zaslouženého ocenění své dlouholeté práce.
Dojímavý, syrový a mnohdy i surový příběh se
odehrává v 90. letech minulého století v East
Village, v alternativní čtvrti newyorského
Manhattanu v době vrcholící epidemie AIDS,
ve společnosti lidí stojících většinou ne vlastní

vinou na okraji
společnosti.
Bohémové,
za- tak,
v němž
je nakonec
přes všechny
nej-tak lesto
Přestože
se snažíme
představení
vybírat
aby oslovilo
coi největší
částobtíže
diváků,
čínající
umělci,
prostitutky,
homosexuálové,
touha apojetí
víra v budoucnost.
spíš
mladší
„účastníky
zájezdu“,
kteří ocenilidůležitější
akčnostláska,
a moderní
muzikálu.
bezdomovci a narkomani se navzdory nepříPřestože se snažíme představení vybírat tak,
zni osudu
protlouci životem a i přes aby oslovilo co největší část diváků, tak letošIng.
Janapokoušejí
Křepelková
všechny překážky, které jim osud staví do ces- ní výběr potěšil spíš mladší „účastníky zájezdu“,
ty, v sobě nacházejí záviděníhodnou sílu a tou- kteří ocenili akčnost a moderní pojetí muzikálu.
hu k životu. Muzikál, ač vypráví o neveselých
událostech ze života specifické společenské
Ing. Jana Křepelková
vrstvy, nabízí strhující pohled na lidský úděl,

Vesnicí jde Mikuláš
Dlouholetou a oblíbenou tradicí je mikulášská nadílka.Provádí se v podvečer před
svátkem sv. Mikuláše (6. prosince) a jejím
aktérem je Mikuláš doprovázený andělem a čerty. O sv. Mikuláši, biskupu z Myry
(nyní je to Demre v Turecku), se traduje,
že ač pocházel z bohaté rodiny, všechno
bohatství za svého života rozdal a zůstal
nakonec chudý. A odtud pochází tato tradice obdarování. Rodiny zvou tento průvod s Mikulášem do rodin, kde mu malé
děti přednesou básničku nebo zazpívají
písničku, za což dostanou malé dárky. Ty
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zlobivější a větší děti proženou trochu čerti, aby od nich dostali příslib polepšení,
zejména ve známkách a chování ve škole.
Tato tradice se ctí i u nás, v Uhřičicích. V letošním roce chodil s laskavým Mikulášem
(Jana Štěpánková) anděl (Barbora Čtvrtníčková) a čtyři divocí čerti (Richard Podány,
Zuzana Svačinová, Michal Silbernágl a František Tichý). Obdarované děti byly spokojeny. Jak bude postupovat slíbené polepšení
budou čerti vyhodnocovat příští rok.
Martin Šebela, František Orálek
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Mikulášská diskotéka
Obec Uhřičice dne 8. prosince 2018 pořádala pro děti poslední akci v roce: " MIKULÁŠSKOU DISKOTÉKU". Letos přišlo hodně dětí
i s rodiči. Na tuto akci jsme se na děti a rodiče dostatečně připravili v podobě různých
soutěží. Ani děti ani rodiče jsme nenechali
chvíli posedět, museli se všichni zapojit. První soutěž pro rodiče musely vymyslet děti.
Chvíli se ostýchaly, styděly se domluvit, ale
na konec pro rodiče připravily soutěž v podobě házení kroužků na tyč. Vytvořila se dvě
družstva maminek a soutěžilo se o perníky.
Vyhrálo družstvo maminek, kterého členem
jsem byla i já, což mě samozřejmě potěšilo.
Děti nám rozdaly domácí perníčky a pokračovali jsme dále v soutěžích. Další soutěže
byly v podobě: chození se zavázanýma očima šátkem přes překážky, kloboukovaná,
atd. Čas rychle ubíhal a ani jsme se nenadáli,
že uběhla hodinka a půl, když na diskotéku
nám zavítal Mikuláš s andělem a 3 čerty. No
v tu chvíli se přestalo soutěžit a přesměrovali jsme veškerou naši pozornost k těmto
bytostem. Děti Mikulášovi říkaly básničky,
zazpívaly i písničky. Rozdány byly balíčky a pomalu se diskotéka chýlila ke konci.
Akce se nám vydařila, spokojenost byla na
místě a já bych chtěla poděkovat (snad tím

neprozradím nějaké tajemství) Jirkovi Tobolákovi za Mikuláše, Zuzce Svačinové za anděla a Jirkovi Koutnému, Emilovi Zgyugovi
a Adamovi Svačinovi za čerty. Moc jim dě-

kuji. Touto cestou chci všem popřát hodně
zdraví a spokojenosti do Nového roku 2019.
Toboláková Lenka
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podoběnějaké
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se ostýchaly, styděly se domluvit, ale na konec pro
rodičeToboláková
připravily soutěž
Lenkav podobě házení kroužků na
tyč. Vytvořila se dvě družstva maminek a soutěžilo se
o perníky. Vyhrálo družstvo maminek, kterého členem
jsem byla i já, což mě samozřejmě potěšilo. Děti nám
rozdaly domácí perníčky a pokračovali jsme dále v Mateřská škola
e byly v podobě: chození se zavázanýma očima šátkem
e ubíhal a ani jsme se nenadáli, že uběhla hodinka a Léto a prázdniny jsou již v nedohlednu, do nového školního roku jsme vykročili „pra
s andělem a 3 čerty. No v tu chvíli se přestalo soutěžitnaa dveře nám zaťukal podzim. Začátek školního roku jsme zahájily kroužky, které pra
k těmto bytostem. Děti Mikulášovi říkaly básničky,
to: Rozšířená hudební výchova a Angličtina pro děti předškolního věku. Každý měsíc
a pomalu se diskotéka chýlila ke konci.
na divadelní představení do Němčic.
místě a já bych chtěla poděkovat (snad tím neprozradím
Ve středu 19.září jsme s dětmi jeli na návštěvu do Základní umělecké školy v
uláše, Zuzce Svačinové za anděla a Jirkovi Koutnému,
si děti prohlédly nově zrekonstruovanou školu, třídy a sál. Seznámily se s prostředím,
čerty. Moc jim děkuji.
a spokojenosti do Nového roku 2019.
navštěvovat, pokud se rozhodnou, že chtějí pokračovat ve hře na nějaký hudební nást

Mateřská škola
Léto a prázdniny jsou již v nedohlednu, do
nového školního roku jsme vykročili „pravou
nohou“ a na dveře nám zaťukal podzim. Začátek školního roku jsme zahájily kroužky, které
pracují při MŠ a to: Rozšířená hudební výchova
a Angličtina pro děti předškolního věku. Každý
měsíc také jezdíme na divadelní představení
do Němčic.
Ve středu 19.září jsme s dětmi jeli na návštěvu
do Základní umělecké školy v Kojetíně. Zde si
děti prohlédly nově zrekonstruovanou školu,
třídy a sál. Seznámily se s prostředím, které
budou navštěvovat, pokud se rozhodnou, že
chtějí pokračovat ve hře na nějaký hudební
nástroj. Dětem se návštěva velmi líbila a hned
se ptaly, kdy se sem pojedeme opět podívat.
Ve čtvrtek 25.listopadu jsme měli v MŠ „Dýňování.“ Děti společně se svými rodiči dlabali
dýně a poté si je vystavili na zahradě MŠ. Dýně
se velmi povedly a večer nám krásně svítily.
Měsíc listopad a prosinec, byl ve znamení
nácviku písní na Rozsvěcování stromu, který
jsme rozsvítili v sobotu 1.prosince. Děti z mateřské školy i děti ze základní školy, které do
mateřské školy chodily, nacvičovaly vánoční
písničky a koledy pod vedením paní učitelky
Lenky Lenochové od 27.listopadu. Ještě jednou bych chtěla všem zpěvákům poděkovat.
Ve čtvrtek 6.prosince byla v mateřské škole Vánoční besídka pro rodiče. Děti vystoupily s písničkami a koledami, které zpívaly na rozsvícení
stromu a doplnily je básničkami, říkadly a ta-
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návštěva velmi líbila a hned se ptaly, kdy se sem pojedeme opět podívat.
Ve čtvrtek 25.listopadu jsme měli v MŠ „Dýňování.“ Děti společně se svými r
dýně a poté si je vystavili na zahradě MŠ. Dýně se velmi povedly a večer nám krásně
Měsíc listopad a prosinec, byl ve znamení nácviku písní na Rozsvěcování stro
rozsvítili v sobotu 1.prosince. Děti z mateřské školy i děti ze základní školy, které do
školy chodily, nacvičovaly vánoční písničky a koledy pod vedením paní učitelky Len
od 27.listopadu. Ještě jednou bych chtěla všem zpěvákům poděkovat.
Ve čtvrtek 6.prosince byla v mateřské škole Vánoční besídka pro rodiče. Děti
písničkami a koledami, které zpívaly na rozsvícení stromu a doplnily je básničkami,
tanečkem „Bu bu bu“ od Míši Růžičkové. Děti své blízké obdarovaly sněhuláčky z kv
si vyráběly v mateřské škole,
V pondělí 17.prosince děti netrpělivě očekávaly příchod Ježíška. Ten na nás ne
donesl velkou spoustu krásných hraček, didaktických her a cvičebních pomůcek.
Ve středu 19.prosince šly děti tradičně s malým dárkem a přáním popřát krásn
Obecní úřad, kde zazpívaly oblíbené vánoční písně a koledy. A ani tam na ně Ježíšek
Všem čtenářům a občanům Uhřičic přeji hodně štěstí, zdraví a pohody v roce

Lenka Lenochov

nečkem „Bu bu bu“ od Míši Růžičkové. Děti své
blízké obdarovaly sněhuláčky z květináče, které si vyráběly v mateřské škole,
V pondělí 17.prosince děti netrpělivě očekávaly příchod Ježíška. Ten na nás nezapomněl
a donesl velkou spoustu krásných hraček, didaktických her a cvičebních pomůcek.
Ve středu 19.prosince šly děti tradičně s ma-

lým dárkem a přáním popřát krásné Vánoce
na Obecní úřad, kde zazpívaly oblíbené vánoční písně a koledy. A ani tam na ně Ježíšek
nezapomněl.
Všem čtenářům a občanům Uhřičic přejihodně štěstí, zdraví a pohody v roce 2019.
Lenka Lenochová , učitelka MŠ
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Loučení s rokem 2018 a přivítání Nového roku
A je to tady! Zase nám končí jeden rok a začíná další. A jako v loňském roce tak i letos
jsme se díky dobrovolníkům z naší obce
mohli sejít na silvestrovské oslavě, která se
konala v přísálí kulturního domu. Přestože
byl začátek stanoven na 23hodinu, někteří
lidé začali přicházet již o půl hodiny dřív. Pro
všechny bylo přichystáno občerstvení v po-

době kotlíkového guláše, točeného piva
Chors, nealko nápoje. Z teplých nápojů byl
dispozici „svařák“ z červeného nebo bílého
vína. Byla také možnost ochutnat jednohubky z domácích zdrojů anebo chléb se sádlem. Většina čekajících na půlnoc si přinesla
z domova na půlnoční přípitek láhev šampaňského a nezapomněli ani na skleničky.

Po odpočítání půlnoci zapálil starosta obce
ohňostroj a postupně se pak se svými ohňostroji a petardami přidávali i další. Po novoročním ohňostroji většina lidí pokračovala
v debatách až do ranních hodin. Letošní silvestrovské oslavy byly druhé v pořadí. Proti
loňskému roku přišlo více lidí, byl problém
s místem v přísálí. Někteří si ani neměli kam
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sednout a tak stáli venku a využívali tepla
u ohýnku. Organizátory těší, že se akce líbí
a je o ni větší a větší zájem. Do budoucna
bude potřeba zvážit využití sálu.
Závěrem bych chtěla poděkovat dobrovolníkům, kteří tuto akci připravili: Martina Baculáková, Martina Orálková, Daniela Orálková, Lenka Opravilová, Martin Orálek.Největší
dík ale patří Jiřímu Jakůbkovi, který je hlavním aktérem celé akce a za pomoci vedení
obce ji i uskutečnil. Věřím, že se i na příštích
silvestrovských oslavách sejdeme v tak hojném počtu. Za všechny výše uvedené vám
všem v roce 2019 přeji pevné zdraví a smysl
pro humor.
Martina Orálková
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Zajímavosti z obecní kroniky – rok 1918
Co předcházelo? I. Světová válka. Miliony
mrtvých na bojištích i v zázemí, bída a hlad
zejména ve městech. Následoval vznik samostatného státu o kterém naši předci
mohli jen snít. Co o roce, v němž vznikla
naše republika, píše obecní kronika.
Válečná vřava nebrala konce. Na všech frontách bojováno. Byly sic činěny pokusy i ze
strany samotného císaře Karla I. k míru, které
však nevedly k úspěchu.
Na východní frontě učiněno s Ruskem příměří od 18.12. 1917 do 16.1.1918 v Brestu Litevském. Následkem toho odvoláno vojsko
v počtu na 300 000 a posláno na frontu proti
Itálii a na pomoc Němcům proti Francii.
7.dubna učiněn mír s Rumunskem, bez válečné náhrady.
Italové ve 12. ofenzivě přiblížili se až na 15
km k Terstu. 20. října 1917 počala ofenziva
rakouská v níž Italové zatlačeni zpět o 80 km
až k řece Piavě. Vojáci vypravovali o hojnosti
všeho v zabraném území . Němcům bylo trpěno, že mohli věci domů odesílati.
V červnu 1918 dostalo rakouské vojsko rozkaz přepraviti se na druhý břeh řeky Piavy.

Pokus se nezdařil a dle úředních zpráv na
100 000 těl krylo bojiště. Počet ten byl daleko větší vzali-li se do počtu utopení v řece
Piavě. V této ofenzivě z Uhřičic byl raněn
Skácelík Jan z č.70 do ruky , Přikryl František
zajat (vstoupil pak do legií), Hřebavka Jindřich a Arnošt Jindřich padli.
Na západní frontě bojováno se střídavým štěstím. Němci v několika místech dobyli něco
území ale Verdunu a Paříže se zmocniti nelze.
Učiněným mírem s Ruskem dostalo se svobody našim zajatcům v Rusku, kteří posíláni
domů. Né takové svobody dopřáváno zajatcům v Rakousku.Ani jediný ruský zajatec
nesměl cestou úřední domů, proto v touze
po domově a rodině potajmu utíkali. Z obce
utekli 7. května z čís. 38, 61, 62 a 67. V červenci utekli italští zajatci z čís. 32, 55, 59 a 69,
kteří v počtu 13 mužů byli v lednu 1918 na
práci do obce přiděleni.
U obou národů byl patrný rozdíl Rus váhavý
ale vytrvalý a snadno chápavý, Ital horkokrevný a vznětlivý, vždy ale veselý a do zpěvu. Mezi italskými zajatci a domácími chlapci došlo k bitce, z které Taliáni vyšli vítězně.

Rusové jako Taliáni rádi zpívali. Zpěv jejich
byl pěkný co se týče melodie i textu. Po kapitulaci rakouského vojska i Italové odešli
23.10. 1918 do své vlasti.
Rekvizice:
3.dubna r.1918 odebrán byl vojenskou správou měděný drát z bleskosvodu ze školy (byl
45 m dlouhý a vážil 8,5 kg).
9.dubna zvláštní komise z hejtmanství spisovala hovězí dobytek a činila seznam pro
rekvizici na 3 měsíce. Sepsáno bylo 56 krav.
10. dubna komise za vojenské asistence rekvírovala kovové zboží z mědi, mosazi a hliníku. 2. května odebíráno rolníkům z ponechaných zásob 11 kg z osoby s ujištěním, že po
míru s Ruskem nastane dovoz z Ukrajiny a že
jim pak obilí navráceno bude. Zklamali se.
29. ledna byla rekvizice sena.
Nařízeno z každého zabitého vepře do 60 kg
odvést 2 kg sádla eráru, do 80 kg 4 kg a do
100 kg 6 kg sádla. (Hlásili se samí 60 kg.)
28. července byl soupis veškerých zásob následkem nedostatku. Soupis prováděl učitel
Jurečka z Lobodic.
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Při jedné vojenské rekvizici zaplatila obec
335K 50 h za stravu a pivo.
Počasí – Jaro a léto příznivé. Žně odbyly
se za pohody. Koncem srpna nastaly deště,
které sklizeň zemáků a řepy znemožňovaly.
Některé řepy a zemáky zamrzly a dobývány
byly až v lednu 1919.
Ceny obilí v r.1918.
Pšenice – úřední cena 55 K až 80 K , prodávána za 300 až 1200K. Žito 55 K prodáváno za
300 až 1000 K. Ječmen 50 K prodáván za 300
až 500 K. Oves 50 K prodáván za 300 až 500
Proso 60 K prodáváno za 200k, Pohanka 100
K prodávána za 300 K. Cena řepy 12 K za 1q
Ceny životních potřeb:
Máslo 1 kg za 40 až 60 K, sádlo 80 až 100K,
mléko 1 litr za 1,20K, vejce kus za 0,70K,
Pára holoubat 8 až 10K, maso hovězí 1 kg
10K, pivo 1 litr 0,90K, líh čistý 80 až 100K,
pára selat 1000 až 1500K, koza 500K, pára
koní 14000 až 20000K, šaty mužské 1000 až
1500K, botky 300 až 450K.
Ceny tato byly stále zvyšovány a obchod
pod rukou za ceny přemrštěné prováděn
mnohými jednotlivci vesele dále.
Ovoce prodáváno do Přerova do továrny na
marmeládu 100kg za 100K – jablka sbíraná.
Mnozí stržili tisíce za ovoce.
Dle soupisu (uvedeny jen některé položky)
bylo v r. 1918 oseto v obci:
Pšenice 59 ha, žito 52 ha, ječmen 139 ha,
oves 52 ha, konopím 46 ha, zemáky 18 ha,
cukrovkou 167 ha. Dle tohoto soupisu měla
obec nařízeno odvést k aprovizačním účelům za úřední ceny 187 q pšenice, 240 q žita,
398 q ječmene, 206 q ovsa.
Plat učitelů na škole obecné v Uhřičicích.
Josef Dobeš správce školy 3000K, Pavel Silnoušek učitel 972K, Květa Smečková učitelka 972K, Božena Mračková výpomocná
učitelka 160K, Ludmila Skřivánková učitelka
ručních prací 1272K.
Odvody: 26. ledna odvod branců 18 letých.
Odvedeni – Pecha Alois z čís.105, Urbánek
Jan z čís.12, Zavřel Jan z čís 65. (Urbánek
a Zavřel byli k hospodářství vyreklamováni).
17. dubna odvedeni – Vymazal Oldřich z čís.
28, Navrátil Josef, čeledín z čís. 18. Narukovali 8.května 1918.
Válečné půjčky. V roce 1917 obec upsala
10000K, občané 165000K, v r. 1918 obec
10000K, občanská záložna 16400K, občané
188700K.
Sbírky:
Na začátku války projíždělo denně několik
vlaků s vojskem nádražím kojetínským jedouce na frontu. Občané z Kojetína, Uhřičic
a jiných dědin nosili vojsku různé potravi-
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ny , ovoce a víno. Vojákům českých pluků.
Později konány sbírky pro raněné vojíny
dlící v Kojetíně (v měšťanské škole). V r.1915
prováděny peněžní sbírky pro červený kříž
a pro vojsko sbírky prádla, ponožek, nátepníček a jiného. Pro různé dobročinné spolky sbírány v obci potraviny (zemáky, fazole,
kroupy).
Bída a hlad. Nedostatek potravin byl pociťován všude.Nejhůř na tom byl lid žijící ve
městě. Též šaty, obuv a jiné potřeby těžko
bylo sehnati ,neboť tyto se povětšině za
potraviny vyměňovaly. Lid ve městech následkem nedostatku všeobecného, zvláště
ale potravin , počal se bouřiti a stávkovati.
Kde prošly stávky ty klidně, někde však následkem vojenského zakročení tekla i krev
nevinných. (Jako v r. 1917 v Prostějově.)
Ve zlých časech válečného běsnění vznikla
v Praze šlechetná idea – „České srdce“ sdružení obětavých a šlechetných lidí s účelem
dobrovolnými dary a příspěvky majetnějších tříd zachraňovati a podporovati rodiny
chudé, od nesmírné bídy a hladu. Provolání
a vysvětlení účelů v novinách našlo příznivého přijetí na venkově o čemž svědčí zasílané
dary potravin, šatstva a peněžních obnosů
těmto spolkům. Šlechetná myšlenky tato
ujala se. Podle vzoru pražského zřizovány
byly tyto spolky na Moravě (v Brně, Mor.Ostravě, Přerově i jinde).
Obec uhřičická byla podporovatelkou těchto středisek.
Šlechetné dílo korunováno heslem „Zachraňte děti, budoucnost národa“
a vemte ty nejubožejší co národní hosty
k sobě na venkov. A venkov pochopil. Tisíce dětí rozjelo se z měst na venkov aby
tam pookřály. Na toto provolání přihlásilo
se z obce 14 občanů, že po jednom dítku
z Vídně nebo z Prahy k sobě si přes školní
prázdniny vezmou. Po 15. červenci přijeli
mladí hosté jichž se ujali Vavrouch Alois č.5,
Zavřel Leopold č.17, Indráková Josefa, hostinská č.21, Vrana Vincenc č.27, Skřipec František č.31, Tichý František č.32, Macourek
Josef č.57, Vavrouch Alois č.58, Jášek Josef
č.59, Zavřel František č.65, Tichá Marie č.69,
Kyselá Filomena obchodnice č.71, Čiščin Arnošt hostinský č.74. Občané tito jsouce přesvědčeni o veliké bídě lidu, zvláště městského, přáli dětem, by drobotina tato odnesla
si ten nejlepší dojem na své dobrodince. Při
odjezdu koncem prázdnin byly děti štědře
obdarovány potravinami a šatstvem. Rodina Čiščínova ujala se jednoho děvčete, které u nich „Českým srdcem“ přiděleno bylo.
Děvče šatili a starali se o ně a když oba zemřeli odkázali děvčeti slušný obnos.
Desertéři:
Deserce se ve vojsku stále více množila.
V naší obci bylo přes dvacet takových desertérů , kteří dostavše dovolenou (urlab)

více na vojnu nešli. Byli to většinou mladí
vojáci, dvacetiletí Staří svědomitěji za Rakousko bojovali obávajíc se trestu za deserci.
Nejdéle vzdálen byl od pluku Antonín Křepelka, syn domkáře z č. 110 (od září 1917).
Však také četníci z Kojetína nadělali se na něj
honů. V r. 1918 přišla celá četa vojska chytat
Křepelku ale ten vždy stačil uletět nebo je
oklamat. Několikráte byl i chycen ale utekl
buď hned četníkovi nebo druhý den z Olomouce kam byl dopraven. (Pod postelí měl
v zemi tajnou skrýš.)
Jména desertérů v r. 1918. Kyselý Jan, Vavrouch Josef, Šabinský Josef, Tichý Jan, Křepelka Antonín, Zatloukal Vojtěch, Macourek
Jindra.
24.října 1918 byl na uhřičicické zastávce zabaven vagon různého zboží, které mělo být
dopraveno do Aše v Čechách. Správce zastávky František Zatloukal vyzradil expedici.
Peníze, které obdržel za pomlčení daroval
zdejší škole a org. Soc.dem.strany v Přerově. 28.říjnem r.1918 nadešel očekávaný den
od celého národa česko – slovanského. Po
kapitulaci rakouského vojska v měsíci říjnu na Italské frontě na řece Piavě se pyšné
sny němců o světovládě zhroutily. Vzpoury
a revoluce nabývaly půdu. Čechy, Morava,
Slezsko a Slovensko prohlášeny republikou.
(Vilém, císař německý uprchl do Holandska,
Karel I.císař rakouský do Švýcar. Statky císařské, pokud byly na území republiky Česko
slovenské zabaveny. ).
Zpráva o samostatnosti naší donesena z Kojetína, kdež živě o této bylo rokováno. Prapory červenobílé zdobily domy na náměstí.
V Uhřičicích vztyčen prapor na škole, radnici a singulární hospodě, kdež se sešla část
občanů. Z hospody zhozen rakouský orel.
Odpoledne skupina složená převážně z desertérů odešla sundávat rakouské orlíky do
Kojetína.
(A.Křepelka pomáhal sdělávat orla na četnické stanici.).
V poledne hlas zvonu ( kterým dlouhou
dobu nezvoněno) ohlašoval radostnou událost těm, kteří neměli tušení co se vlastně
děje. Vybíhali z domů a ptali se po příčině.
Radost zářila z očí všem.
Svoboda – jsme svobodni – letělo od úst
k ústům.
Po 300leté porobě dosáhl národ československý svojí samostatnosti, kterou vykoupil
vlastní krví. Važme si těžko nabyté samostatnosti pro niž mužové čeští hrdinně umírali
na všech bojištích světa.
Revoluce českého národa.
Lid v Čechách na Moravě ve Slezsku a na
Slovensku často vyslovoval požadavek pro
příští československý samostatný stát. Psal
tak v r. 1918 český tisk, mluvilo se tak na
schůzích v rezolucích a manifestech. Jak se
cítil v této době český národ? Co cítili všich-
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ni čeští lidé zaplaveni za všech stran mořem
německých bodáků? Čech pokud neztratil
poslední špetku Národního sebevědomí
šel za Masarykem .Všichni očekávali s vírou,
že dosáhne český národ v této válce úplné
svobody k čemuž značně přispěli Čechoslováci mimo hranice své vlasti tím, že chopili se zbraně a zasadili Rakousku a Německu hroznou ránu.
Z přesvědčení a s láskou aby uspokojili
vlastní svědomí vstupovali Češi a Slováci
zajatí v Rusku, Srbsku, Francii a Itálii pod
prapory národního vojska zahraničního.
Vstupovali do něho bez donucení jsouce
odhodláni položiti své životy za sociální spravedlnost a trvalý mír. Jim jsme povinni býti
vděčni, že dosáhli jsme samostatnosti a zkrácení války a útrap lidu, tím, že chopili se zbraní.

Do zahraničního národního vojska vstoupili z naší obce.
Zahradník Antonín, Křepelka Kazimír, Křepelka
Josef, Vozihnoj Alois, Charuza Jan, Přikryl František.
25.prosince 1918 projel nádražím v Kojetíně
vlak s legionáři a domobranci zahraničního
vojska do Kroměříže. Generál Picciony byl uvítán městskou radou.
Následky války světové. Následky války
vyvolané korunovanými hlavami, císařem
rakouským Frant.Josefem I. a císařem německým Vilémem a jejich pomocníky (Bertholdem, rakouským ministrem zahraničí) byly
veliké. Všeobecná bída a drahota, mravní úpadek, statisíce invalidů a miliony padlých, toť
hlavní následky.

Z naší obce padli na bojišti nebo zemřeli .
Padli nedočkavše se národního osvobození.
Těla jejich uložena v cizí zemi.
Tichý Josef č.69, Tichý Jan, Charuza Josef,
Onderka Bohuslav č.15, Řezáč Bartoloměj,
Hřebavka Jindřich, Arnošt Jindřich, Kurfirst
Bohuš, Vavřík Tomáš, Zdražil Antonín č.60,
Hřebavka Florián, Navrátil Jakub, Vybíralík
Ignác. Pšenica František, Churý Adolf –učitel, Knapp říd.uč.v Polkovicích, Oral Antonín,
Smažinka Karel, Hřebavka Josef, Křepelka
František.
Z kroniky opsal Zdeněk Tichý

Připravujeme
Již několik let jsme se zabývali tím, že bychom mohli uskutečnit tzv. „Košt slivovice“.
Sbírali jsme zkušenosti, jak to dělají jinde
a co dělají dobře a dalo by se použít i u nás.
Nyní jsme se rozhodli, že košt slivovice
a ostatních pálenek zorganizujeme v prvním čtvrtletí roku 2019. Zatím jsme předběžný termín stanovili na 2. února 2019.
Uskuteční se v kulturním sále od 16hodin.
Předpokládáme, že v tomto prvním ročníku

budeme hodnotit pálenky jen od místních
občanů a na základě zkušeností by se příští ročník mohl rozšířit o dodavatele i mimo
obec.
Tuto informaci berte prosím jako nezávaznou. V průběhu měsíce ledna bude zveřejněna pozvánka, hodnotící kritéria, atd.
Garanci nad přípravou se ujal pan Rudolf
Smetana

Diamanty mají jiskru, která blyští z každého pohledu, ale vašich nádherných společných šedesát let je v porovnání s nimi mnohem zářivějších.
Dne 11. října 2018 oslavili manželé Božena a Josef Skřipcovi 60 let společného manželského života, "Diamantovou svatbu". Do mnoha
dalších let jim přejí hlavně zdraví a životního optimismu dcera Broňa s manželem Toníkem, syn Staňa s manželkou Markétou a vnuci Broněk
s manželkou Lucií, Kryštof a Štěpán.
Ke gratulaci se také připojila sociální komise. Spolu se starostou obce panem Jaroslavem Křepelkou popřáli manželům Skřipcovým pevné
zdraví do dalšího společného života, ať jim to spolu ještě dlouho vydrží a předali jim kytičku s dárkem.
Tichá Věra, Toboláková Lenka
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Vzpomínka
Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, za ruce, které
nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byl, a každý den, který jsi s námi žil.
Dne 16. listopadu 2018
jsme si připomněli 4. výročí úmrtí
pana
JOSEFA TOBOLÁKA
Stále vzpomínají manželka, synové Stanislav a Jiří
s rodinami

Obecní
Obecní úřad
úřad Uhřičice
Uhřičice

Kontaktní údaje:

Adresa:
Tel.:
Účetní:
Starosta:

Uhřičice 111, 75201 Kojetín
581 763 796
588 002 564
588 002 565

E-mail:
uhricice@volny.cz
Www:
http://www.uhricice.cz/
Číslo účtu: 1883097399/0800

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

Zaměstnanci:
Zaměstnanci:

Účetní:
Seidlová
Účetní: Jitka
Jitka
Seidlová
Uklízečka:
Lenka
Toboláková
Uklízečka:
Lenka
Toboláková
Údržbář:
Sázel
Údržbář:Jiří Jiří
Tobolák
Kromě 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.
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