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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zima nás opustila a nastává jaro, jedno z nejkrásnějších období roku. Ptáci se vracejí
z teplých krajin zpátky do svých oblíbených
míst, kde budou vyvádět svá mláďata. Příroda se začíná probouzet, kvetou stromy, tráva se začíná zelenat, sluníčko svými paprsky
ohřívá zem a nálada lidí s příchodem jara má
pozitivní energii.
Vážení spoluobčané, chtěl bych vás v tomto
vydání Uhřičických novin informovat o investičních akcích, které plánujeme v letošním roce uskutečnit. První velká investiční
akce, která nás čeká, je vybudování nového
chodníku podél hlavní cesty směrem na
Polkovice. Podali jsme žádost o dotaci na

tuto stavbu a nyní čekáme na rozhodnutí
o přidělení dotace. Celková výše nákladů na
tuto akci se podle rozpočtu pohybuje kolem
3 milionů korun.
Další investiční akcí je vybudování parkoviště a úprava parku podél hlavní cesty směrem na Kojetín po levé straně silnice. Máme
vydané územní rozhodnutí a nyní čekáme
na stavební povolení. Časové zpoždění zavinil problém s uložením elektrických kabelů,
který se po jednání s dotčenými subjekty
podařilo odstranit. Následně jsme dostali
tolik potřebné kladné stanovisko k realizaci
projektu.
Již delší dobu jste mnozí nebyli spokojeni
s činností našeho obchodu, zejména pokud

se týká prodávaného sortimentu. Projednávali jsme tuto situaci se zástupci vedení Jednoty COOP Uherský Ostroh, která prodejnu provozuje. Přislíbili v této věci nápravu
a současně požádali vedení obce o finanční
pomoc při krytí ztráty obchodu (za loňský
rok činí 140 tis. Kč), což vedení obce odmítlo.
K určité nápravě v obchodě již došlo a zastupitelstvo obce se rozhodlo, že po půl roce
celou situaci ve všech souvislostech znovu
zhodnotí.
Na závěr Vám přeji pevné zdraví a trpělivost
při realizaci plánovaných akcí.
Jaroslav Křepelka, starosta

Z jednání zastupitelstva obce Uhřičice
Zastupitelstvo obce Uhřičice se na svém 4. zasedání konaném dne 27. března 2019 zabývalo mimo jiné
těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:

-

vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 1 – prosinec 2018, č. 1 – leden 2019 a č. 2 – únor 2019,

-

schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8020666/VB/1 ze dne 29. 1. 2019 se spol. ČEZ Distribuce, zastoupenou spol. ELPREMONT elektromontáže,

-

schválilo Smlouvu o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě se spol. Vodovody a kanalizace Přerov,

-

schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč Charitě Kojetín,

-

schválilo poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč MS Zábrodí Uhřičice

-

schválilo poskytnutí dotace ve výši 26.300 Kč Moravské hasičské jednotě – SDH Uhřičice,

-

schválilo poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč posádce dračí lodě U9 Uhřičice,

-

schválilo poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč oddílu badmintonu Uhřičice,

-

schválilo poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč spol. Kroměřížská dráha,

-

schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč spol. Babybox pro odložené děti – STATIM,

-

vzalo na vědomí žádost o poskytnutí dotace spol. Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu, odložilo její projednání na září
2019 a pověřilo starostu obce k dalšímu jednání,

-

schválilo zastupitele pana Jaroslava Křepelku spolupracovat s pořizovatelem při zpracování Územního plánu obce Uhřičice,

-

neschválilo nabídku projektových prací Ing. Jaroslava Bránského – spol. Abras projektový ateliér Blansko.

Bc. Eva Poláchová, místostarostka
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Schválený rozpočet obce Uhřičice na rok 2019 (v Kč)
ROZPIS PŘÍJMŮ
§, oddíl Text

schválený rozpočet
na rok 2018

upravený rozpočet
k 31. 10. 2018

návrh rozpočtu na
rok 2019

Tř. 1 Daňové příjmy (položkové členění)
1111

Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

1 400 000,00

1 295 933,10

1 500 000,00

1112

Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti

160 000,00

22 520,74

40 000,00

1113

Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů

130 000,00

125 370,66

150 000,00

1 500 000,00

1 152 541,23

1 500 000,00

60 000,00

54 530,00

60 000,00

2 700 000,00

2 683 207,19

3 000 000,00

1121

Daň z příjmů právnických osob

1122

Daň z příjmu právnických osob za obce

1211

Daň z přidané hodnoty

13xx

Místní daně a poplatky

275 000,00

231 542,84

267 000,00

1511

Daň z nemovitosti

900 000,00

707 160,94

900 000,00

4111

NI př. transf. ze všeob. pokl. sp. st. rozpočtu

0,00

70 887,00

0,00

4112

NI př. transf. ze st. rozpočtu v rám. souh. dotací

0,00

116 000,00

0,00

4116

Ost. přijaté transfery ze státního rozpočtu

0,00

1 347 973,00

0,00

4122

NI př. transfer. ze st. rozpočtu

0,00

31 700,00

0,00

4216

Ost. přijaté transfery ze státního rozpočtu
součet třídy 1:

106 309,00

800 546,50

0,00

7 231 309,00

8 639 913,20

7 417 000,00

Tř. 2 Nedaňové příjmy
1019

Pronájem zemědělské půdy

40 000,00

27 973,00

40 000,00

1032

Podpora ostatních produkčních činností

20 000,00

2 000,00

20 000,00

2321

Příjmy za stočné

5 000,00

1 440,00

0,00

3111

Mateřské školy – přijaté pojistné náhrady

0,00

3 281,00

0,00

3314

Činnosti knihovnické

500,00

1 341,00

500,00

3319

Ostatní záležitosti kultury (pronájem sálu, židlí, stolů)

20 000,00

45 406,00

40 000,00

3326

Poř. zach a obn. hodnot míst. kult. významu

1,00

1,00

1,00

3419

Ost. tělovýchovná činnost – přij. nekap. přís. a náhrady

0,00

7 567,00

0,00

3612

Bytové hospodářství

100 000,00

73 160,00

100 000,00

3613

Nebytové hospodářství (Gajdoš, singul., kovárna, kadeř.)

90 000,00

73 917,00

90 000,00

3631

Veřejné osvětlení

3632

Pohřebnictví

0,00

11 246,00

0,00

3 380,00

1 000,00

3 380,00

3639

komunální služby a územní rozvoj j.n

0,00

4 100,00

0,00

3722

Sběr a svoz komunálního odpadu

4 000,00

814,00

4 000,00

3725

Příjmy za tříděný odpad

5512

Požární ochrana – přij. nekap. přísp. a náhrady

35 000,00

39 119,50

55 000,00

0,00

5 781,00

0,00

6171

Činnost místní správy

50 000,00

32 337,00

50 000,00

6310

Příjmy z úroků

20 000,00

15 535,18

20 000,00

6402

Finanční vypořádání z minulých let

800 000,00

365 337,00

500 000,00

1 187 881,00

711 355,68

922 881,00

součet třídy 2:
Tř. 8 Financování
8124

financování – splátky + přijaté půjčky
součet třídy 8:

8115

-1 074 876,00

-1 074 876,00

-1 074 876,00

-1 074 876,00

mezisoučet

7 344 314,00

Převod z minulých let

4 168 696,00

4 320 005,00

11 513 010,00

9 351 268,88

Příjmy celkem:

11 585 010,00
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Schválený rozpočet obce Uhřičice na rok 2019 (v celých Kč)
ROZPIS VÝDAJŮ
§, oddíl text

schválený rozpočet
na rok 2018

upravený rozpočet
k 31. 10. 2018

návrh rozpočtu
na rok 2019

1014

Ozdrav. hosp. zvířat (deratizace – nákup služeb)

7 000,00

3 025,00

7 000,00

1037

Celospolečenské funkce lesů (dotace myslivosti)

11 000,00

549 000,00

11 000,00

2212

Silnice

2219

ost. záležitosti pozemních komunikací

800 000,00

41 250,10

700 000,00

2 500 000,00

121 605,00

2 500 000,00

2292

Provoz veř. silniční dopravy (dopravní obslužnost)

38 010,00

38 010,00

38 010,00

2310

Pitná voda

11 000,00

11 240,90

11 000,00

2321

Odvádění a čištění odpad. vod (kanalizace)

350 000,00

242 445,20

350 000,00

3111

Předškolní zařízení

430 000,00

444 781,00

450 000,00

3143

Školní družiny a kluby

30 000,00

18 659,00

25 000,00

3314

Činnosti knihovnické

100 000,00

73 680,60

100 000,00

3319

Ostatní záležitosti kultury

150 000,00

107 327,42

120 000,00

3326

Poř. zach. a obn. hod. míst. kult. význ.

70 000,00

63 400,00

20 000,00

3341

Rozhlas a televize

40 000,00

0,00

40 000,00

3399

Záležitosti kultury, církví a sděl. prost.

84 000,00

48 624,00

50 000,00

3419

Tělovýchovná činnost

200 000,00

90 365,00

100 000,00

3611

Programy podpory individ. bytové výst.

3612

Bytové hospodářství

3631

Veřejné osvětlení

3632

Pohřebnictví

3635

územní plánování

3636

Územní rozvoj

3639

Komunální služby j. n.

3721

Sběr a svoz nebezpečného odpadu

3722

Sběr a svoz komunálního odpadu

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

6 000,00

0,00

6 000,00

81 000,00

18 417,54

80 000,00

120 000,00

100 177,00

120 000,00

2 000,00

866,88

1 000,00

100 000,00

115 754,00

43 000,00

18 000,00

16 290,00

18 000,00

150 000,00

1 479 450,00

50 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

250 000,00

199 388,00

250 000,00

90 000,00

98 276,00

100 000,00

3745

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

2 500 000,00

2 497 307,00

3 000 000,00

4339

Soc. péče – pomoc rodině a manželství (příspěvek
k narození dítěte, finanční příspěvek k překlenutí tíživé
fin. situace)

15 000,00

15 000,00

15 000,00

4341

Soc. pom. osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepř.

10 000,00

0,00

10 000,00

4359

Ostat. soc. péče – pomoc starým občanům (přísp. na
obědy pro důchodce)

40 000,00

23 506,00

30 000,00

5512

Požární ochrana

70 000,00

62 614,00

60 000,00

6112

Zastupitelstvo

950 000,00

780 102,00

900 000,00

6115

Volby do zastupitelstev ÚSC

0,00

5 079,00

0,00

6118

Volba prezidenta republiky

6171

Činnost místní správy

6310

Příjmy a výdaje z finančních operací

6330

převody vlastním fondům v rozp. úz. ur.

6399

Ostatní finanční operace

6402

finanční vypořádání minulých let
mezisoučet

6409

Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem

0,00

18 884,79

0,00

1 700 000,00

1 834 655,02

1 800 000,00

10 000,00

9 851,60

0,00

0,00

365 337,00

0,00

60 000,00

54 530,00

60 000,00

0,00

8 554,21

0,00

11 013 010,00

9 557 453,26

11 085 010,00

500 000,00

15 000,00

500 000,00

11 513 010,00

9 572 453,26

11 585 010,00

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce: 28. 12. 2018
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Badmintonisté reprezentovali v Tovačově
V Tovačově se již každoročně v prvním
lednovém víkendu pořádá Memoriál Dany
Kouřilové v badmintonu dvojic. Letošní 11.
ročník se konal 5. ledna 2019. Na tuto hojně
navštěvovanou sportovní akci se přihlásilo
celkem 25 dvojic. Mezi nimi nechyběli ani
hráči z Uhřičic. Za „naše“ barvy nastoupili:
Šebela Martin, bratři Šafránkovi, Ježek Ivo,

Mirga Ernest. Jednotlivé zápasy byly hodně
vyrovnané a v nejednom případě bylo skóre
nerozhodné. V této velké konkurenci „naši“
badmintonisté srdnatě bojovali, snažili se
dosáhnout co nejlepšího umístění a můžeme konstatovat, že se mezi ostatními výsledkově neztratili. Svědčí o tom celkové 16.
místo Bratří Šafránkových, 18. místo Marti-

na Šebely a Ernesta Mirgy a 14. místo Ivoše
Ježka. Výše uvedeným děkujeme za dobrou
reprezentaci naší obce a doufáme, že si užili
krásný sportovní den a za svůj sportovní výkon byli i náležitě oceněni. SPORTU ZDAR!!!
Martin Šebela
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Místní poplatky
Vážení občané, v roce 2019 se na obecním
úřadě vybírají následující poplatky:
• poplatek za odvoz komunálního odpadu a
• poplatek za psa
Poplatek za odvoz komunálního odpadu je
stanoven podle obecně závazné vyhlášky
číslo 3/2012. Částka zůstala ve stejné výši
jako v předešlých letech a to 400,- Kč/1 osoba. Fyzická osoba, která v obci nemá trvalý
pobyt, ale je majitelem nemovitosti v katastru obce platí 400,- Kč na rok za nemovitost.
Splatnost poplatku je k 30. 6. příslušného
kalendářního roku. Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kteří pobývají nepřetržitě

minimálně jeden rok mimo území České republiky.
Poplatek za psa platí majitelé těch psů,
kteří nejsou očkováni proti vzteklině.
V tomto případě jde o částku 50,- Kč za
prvního psa a za každého dalšího 100,-Kč.
Splatnost poplatku za psa je k 31. 5. příslušného kalendářního roku. Poplatek za
psa je vybírán v souladu s obecně závaznou vyhláškou číslo 3/2011. Upozorňujeme, že pokud je pes řádně očkovaný,
je potřeba doručit na obecní úřad kopii
očkovacího průkazu k prokázání této skutečnosti.

Tříkrálová sbírka v Uhřičicích

Začíná nový rok, rok 2019. Prvním křesťanským svátkem od začátku roku je den 6. ledna – Tři králové. S tímto svátkem je spojena
tradiční Tříkrálová sbírka. Tato dobrovolná
charitativní akce, kterou organizuje Charita
Kojetín, v naší obci proběhla v sobotu 12.
ledna 2019.
V den sbírky jsme se všichni sešli na obecním
úřadě. Zde jsme koledníky oblékli do krátkých bílých košil, na pokrývku hlavy jsme
jim připevnili papírovou královskou korunu
a každá skupina dostala pokladničku.
Rozdělili jsme se do tří skupin. První skupinu
pod vedením pí Jitky Čadové tvořili koledníci: Barbora Opravilová, Daniela Orálková
a Tereza Vavříková. Druhou skupinu pod vedením pí Boženy Charvátové tvořili: David
Koutný, Daniel Zgyuga a Anna Julie Zgyugová. Třetí skupinu pod vedením pí Věry
Tiché tvořily: Andrea Morávková, Kateřina
Koutná a Lucie Mirgová.
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Poplatky je možné uhradit osobně během
úředních hodin v účtárně obecního úřadu.
Úhradu je možné také provést elektronicky na
účet č.: 1883097399/0800. Při zadávání platby
se nepíše variabilní symbol a do kolonky Zpráva příjemci uvést, kdo platbu posílá, číslo domu
a čeho se týká. Např.: platba za odvoz odpadků
dvoučlenné domácnosti bude v uvedené kolonce zapsána takto: Douděra 429, odpad 2x.
Poplatek za stočné je od roku 2018 příjmem
Dobrovolného svazku obcí Povaloví Lobodice,
který je provozovatelem splaškové kanalizace.
Jitka Seidlová
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Každá skupina měla přidělenu určitou část
obce. Mladí koledníci před každým domem zazpívali nám všem známou koledu
„My tři králové jdeme k vám“ a spolu s nimi
si ji i někteří navštívení obyvatelé zazpívali. Poté křídou na dveře nebo vrata napsali
K + M + B + 2019 Je to formule požehnání
„Ať Kristus požehná tomuto domu po celý
rok“ (latinsky Christus mansionem benedicat) a má do domu přinést po celý rok klid.
Mezitím také koledníci rozdávali symbolické
cukříky. V naší obci přispěli občané částkou
12 686,- Kč. Vám všem za finanční příspěvek
a sladkou odměnu koledníkům patří naše
poděkování.
Věra Tichá
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Hodnocení pálenek
Loňský rok byl u nás k pěstitelům ovoce abnormálně příznivý. Vyhnuly se nám nebezpečné jarní mrazíky, sluníčka a tepla během
roku bylo bohatě. Přestože byl v průběhu
roku problém s nedostatkem vláhy, byla
úroda veškerého ovoce velmi dobrá. To bylo
potřeba sklidit a zpracovat. Bylo ho naštěstí tolik, že mimo domácího zpracování na
marmelády, džemy či zavařeniny zbylo ještě
dostatečné množství na výrobu kvalitního
kvasu a z něho výborné pálenky. Napálilo se
jí dost a stálo za to, vzájemně si její kvalitu
mezi pěstiteli porovnat.
Proto se Obec Uhřičice rozhodla uspořádat
akci nazvanou „Slivkošt“, kde se mohli zájemci pochlubit svými pálenkami. Její organizaci na svá bedra převzal Rudolf Smetana.
A tak se sobota 2. února 2019 stala dnem,
kdy byl v Uhřičicích v místním kulturním
sále uspořádán historicky první ročník koštu slivovice a jiných domácích pálenek. Do
soutěže bylo přihlášeno 39 půllitrových
vzorků, což předčilo očekávání pořadatelů.
Samozřejmě největší množství bylo slivovice, ale byly i vzorky třešňovic, meruňkovic
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a pálenek z dalších druhů ovoce. Vzhledem
k počtu vzorků byl původní záměr vyhodnotit nejlepší pálenku ze všech vzorků změněn
tak, že byly vytvořeny tři skupiny. V první
skupině byly třešňovice a meruňkovice, druhou skupinu tvořily jenom švestky a třetí

skupina byla tvořena pálenkami z ostatních
druhů ovoce.
Zkušební porota, kterou převážně tvořili dodavatelé vzorků, od 16.30 poctivě ochutnávala a pečlivě hodnotila všechny vzorky. Po čtyřech hodinách odpovědné práce porotců byly
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sečteny výsledky a starostou obce Jaroslavem
Křepelkou a Rudolfem Smetanou oznámeny
výsledky v jednotlivých kategoriích.
V první skupině obsadily první tři místa meruňkovice. První byl David Navrátil, druhý
byl Jaroslav Křepelka a třetí Vladimír Řezáč.
V kategorii slivovic zvítězil Jiří Jakůbek (v Novém Přerovsku bylo chybně uvedeno Jakoubek – Jirko promiň), druhý skončil František
Orálek a třetí Blažena Zavřelová.
Ve třetí skupině zvítězila broskvovice Bohumíra Souška ml., druhá byla hruškovice Jitky Seidlové a třetí byla hruškovice Milana Smištíka.
Vítězové obdrželi dárkový balíček. Za druhé
a třetí místo byly uděleny věcné ceny.
Aby porotci takové množství vzorků zvládli,
měli k dispozici tlačenku, škvarky, guláš, zabíjačkovou polévku, prejt a jiné pochutiny.
Samozřejmě nechybělo dostatečné množství
minerálek. Protože na koštu byli také diváci,
tak měli navíc možnost ochutnat sudové víno
nebo pivo. O dobrou náladu se staral se svou
harmonikou a zpěvem Milan Zahradník. Mnozí přítomní si spolu s ním také zanotovali.
Vyhlášením výsledků samozřejmě košt neskončil. V ochutnávání vzorků se, byť neoficiálně, pokračovalo dále. Mezi přítomnými
se také mezitím hodnotil průběh koštu a vyjadřovali svou spokojenost. Za zdařilé uspořádání Slivkoštu patří tedy organizátorům
a jejich obětavým pomocníkům naše poděkování a rádi se zúčastníme jeho pokračování v dalších ročnících.
Fr. Orálek, foto: Z. Tichý
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Výroční členská schůze MS Zábrodí Uhřičice
Dne 23. 2. 2019 se
v přísálí kulturního domu v Uhřičicích konala již
tradiční výroční
členská
schůze
Mysliveckého
spolku
Zábrodí
Uhřičice. Tématem
této schůze bylo
jednak zhodnocení uplynulého
roku 2018 a také
plán na rok nadcházející. Přítomna byla valná většina z 23 členů spolku a pozvání také
přijali zástupci honebního a singulárního
společenstva.
Schůzi zahájil předseda spolku Jiří Sázel
zprávou o činnosti spolku. Byly zmíněny aktivity, které je potřeba během nadcházejícího roku vykonávat na úseku myslivosti, střelectví, kynologie či kultury. Těmito aktivitami
je především údržba mysliveckých zařízení
v honitbě, pořádání dvou střeleb na asfaltové terče, možnost uspořádání podzimních
zkoušek či organizace „poslední leče“. Byla
nám představena taktéž změna legislativy,
týkající se vyplácení zástřelného za černou
zvěř. Na závěr shrnul předseda rok 2018, co
se týče výše zmíněných činností spolku.
Jako druhý přednesl svou zprávu o mysliveckém hospodaření hospodář Jaroslav Křepelka st. Hospodář doplnil předsedu v úseku myslivosti. Především shrnul probíhající
činnosti v péči o zvěř, přikrmování v době
nouze, či zvyšování úživnosti honitby, spočívající ve výsadbě stromů a zřizování potravinových políček. Za součinnost v těchto oblastech poděkoval i zástupcům honebního
společenstva. V roce 2018 proběhlo zazvěřování 30 kusy bažanta obecného a 36 kusy
králíka divokého. Dále následovala zpráva
o ulovené zvěři za uplynulý rok. V naší honitbě se ulovilo, co se týče spárkaté zvěře,
21 kusů srnčí zvěře a 11 kusů prasete divokého. Hospodář jmenovitě pochválil činnost
Jaroslava Tichého za 10 ulovených prasat.
Co se týče drobné zvěře, tak se uskutečnily
celkem 3 hony, během kterých bylo uloveno 48 kusů zajíce polního, 48 kusů bažanta
obecného a 61 divokých kachen. Z ostatní
drobné zvěře bylo uloveno např. 41 kusů
holuba divokého či 24 nutrií říčních. Závěrem hospodář poděkoval za tyto výsledky
a pozval přítomné na chovatelskou přehlídku trofejí, která proběhne 4–5. května v Dřevohosticích.
Dále v programu následovala zpráva o finančním hospodaření, kterou podal Bohumír Soušek. Vzápětí následovala zpráva
kynologického referenta. Byly zhodnoceny
proběhnuvší kynologické akce, kterých se
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naši členové zúčastnili. Rovněž byly sděleny informace o nadcházejících akcích, jako
jarní svod či lesní zkoušky. Závěrem byla
přednesena možnost opětovného konání
podzimních zkoušek v naší honitbě. Namísto střeleckého referenta přednesl zprávu
o střelectví předseda Sázel. Zhodnotil především dvoje střelby na asfaltové terče, které proběhly v období našich hodů a také na
konci srpna. Jako další si vzal slovo kulturní referent Antonín Langer. Jeho zpráva se
týkala především „poslední leče“. Byl zhodnocen průběh celé akce a taktéž bylo poděkováno všem, kteří se podílejí na kulturních
akcích konaných naším spolkem. Jako poslední byla Zdeňkem Svačinou přednesena
zpráva kontrolní komise. Bylo nám sděleno,
že po důkladné kontrole všech položek nebyly shledány žádné závady.
Závěrem předseda spolu s hospodářem poděkovali za úspěšný rok nejen členům spolku, ale také zástupcům honebního a singulárního společenstva, stejně jako našim
sponzorům a všem příznivcům myslivosti.
Nakonec následoval přípitek s provoláním
MYSLIVOSTI ZDAR!
V průběhu schůze byla vystavena přehlídka
trofejí za rok 2018 a tablo MS s fotografiemi
členů spolku.
Za MS Zábrodí Uhřičice
Jaroslav Křepelka ml.

Obec Uhřičice dne 16. března 2019 pořádala pro děti každoroční a u dětí i rodičů stále
oblíbený „DĚTSKÝ KARNEVAL“.
Na tuto akci nám do tomboly přispělo celkem devět sponzorů: obec Uhřičice, SDH
hasiči Uhřičice, Golbeck – Tovačov, Auto
– Pneuservis Ondřej Lasovský, p. Bohumír
Soušek, p. Miroslav Rozkošný, pí Věra Chalupová, pí Věra Vrábelová, pí Jana Řihošková.
Patří jim za to naše velké poděkování.
Děti se nám nejdříve předvedly v krásných
maskách. Potom probíhaly různé soutěže
a samozřejmě nechyběl ani tanec. Letošní
rok jsme trochu obměnili tím, že jsme vybírali
dobrovolné vstupné, prodávali lístky do tomboly a občerstvení. Takto získané finanční
prostředky budou použity na další akce pro
děti, které bude pořádat obec Uhřičice. Tombolu jsme proti minulým rokům pozměnili
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tak, že si děti s vylosovaným lístkem mohly
cenu vybrat samy. Mimo toho jsme vybrali
z darovaných věcí do tomboly pět nejhodnotnějších cen a ty jsme pak losovali zvlášť.
Tento karneval jsme letos organizačně pořádali ve trojici Lucie Pitnerová, Petra Hromadová a Lenka Toboláková.

Akce se povedla, přišlo hodně dětí s rodiči.
Ještě jednou všem moc děkujeme a těšíme
se na další akce.
Toboláková Lenka,
Pitnerová Lucie, Hromadová Petra

Maškarní ples
V letošním roce se konal již pátý, tradiční
„Maškarní ples pro dospělé“. Sešli jsme se
všichni v krásných maskách a dobré náladě,
kterou po celý večer doprovázela hudební skupina DOMINO. Místní Hasiči získali
mnoho sponzorských darů nejen od firem,
organizací a spolků, ale i od občanů Uhřičic,
a proto byla tombola velmi bohatá.
Hlavní cenou pro letošní ples byl dort, který
byl vytvořen jako „hasičské auto“. V soutěži o nejlepší masky večera zvítězila dvojice
„Lego“. Na druhém místě se umístila „Jeptiš-
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ka“ a třetí místo obsadili „Potápěči“. Tyto vyhodnocené masky byly opravdu dobře propracované a vítězové si na nich dali hodně
záležet a byly po zásluze odměněny.
Letošní maškarní ples se po všech stránkách
vydařil a budeme rádi, když bude pokračovat i v dalších letech. Naše poděkování patří
všem, kteří se organizačně na maškarním
plese podíleli. Stejně tak i sponzorům, občanům a obci Uhřičice za podporu kulturní
činnosti v obci.
Martin Šebela

Leden – Březen 2019
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Badmintonový turnaj Bedřich Cup Beňov 2019

V sobotu 16. 3. 2019 se v beňovské sokolovně konal další ročník Bedřich Cup, badmintonového turnaje ve čtyřhře. Sešla se
zde parta lidí, kteří oplývají rychlostí, bystrostí, postřehem a výbornou kondicí.
Tyto vlastnosti jistě má a k tomu pomyslnou
kapku štěstí, bez které to ve sportu nejde,
uhřičický pár Jiří Jakůbek a Martin Šebela, kteří získali 1. místo! Gratulujeme! Na
druhém místě se zcela zaslouženě umístili

Roman a Adam Hýskovi z Chropyně a třetí
místo obsadil beňovský pár Josef a Marťa
Žalmánkovi.
Na dalším 4-9. místě se dále umístili kluci
Šafránkovi z Uhřičic, beňovští Tonda Pavlík
a Ríša Šípek, poskládaný pár z Beňova a Staré Vsi Jarda Vansa a Denča Dvořáková, následuje Štěpán Lenhart a Pavla Rybářová, naši
nováčci Milan Babiánek a Soňa Chlumecká
a nesmíme zapomenout na holky Pěchovy
z Kojetína.
Všem patří velká gratulace! Předvedli jste
mimořádné výkony, bylo radost dívat se na
krásné, dlouhé výměny i rychlé smeče.
Poděkování patří též Zbyňkovi Baťkovi za
pěkné úvodní slovo, a hlavně našemu rozhodčímu Josefovi za zorganizování turnaje.
Jaroslava Žalmánková Beňov
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Slavnostní vítání občánků v Uhřičicích
Poslední březnovou sobotu dne 30. 3. 2019
se v Uhřičicích konalo první slavnostní vítání
nových občánků. Krásné a slunečné počasí
bylo předehrou této malé slavnosti, která se
konala v zasedací místnosti místního obecního úřadu.
Slavnostního uvítání dětí, rodičů a dalších
hostů se ujal starosta obce Jaroslav Křepelka. Sváteční atmosféru u všech přítomných
naladilo milé vystoupení dětí z místní mateřské školy, které doplnila recitací básní
paní Marie Pochylová. Rodiče vyslechli slav-
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nostní proslov místostarostky Evy Poláchové a poté následovaly podpisy rodičů do
pamětní knihy a předání dárečků. Maminky
dostaly od starosty obce kytičku, tatínkové pamětní knihu Přerovsko z nebe, děti
pamětní listy a drobné dárky. Všechny děti
byly u této slavnostní příležitosti postupně vyfoceny ve vyřezávané kolébce. Uvítání proběhlo ve dvou časech a na místním
obecním úřadě bylo poprvé uvítáno 12 občánků, tři děvčátka a devět chlapečků. Přivítány byly tyto děti: Nela Palubjáková, Lívie
Rajzová, Dominika Večerková, Mikuláš Hro-

mada, David Jansa, Jakub Kotek, David Mirga, Michal Motúz, Tomáš Palubják, Tobiáš
Pitner, Dominik Rozkošný a Josef Droběna.
Tento malý slavnostní obřad ukončila krásnými slovy paní Věra Tichá, která popřála všem
rodičům i dětem pevné zdraví, hodně štěstí
a těm nejmenším hlavně šťastné dětství.

Za obec Uhřičice
Eva Poláchová a Jaroslav Křepelka
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Z obecní kroniky – I. světová válka
1914–1917
Zpráva o vypovězení války Srbsku byla
přinesena 26. července před polednem
z Kojetína. Rakousko toužící po pomstě za
zavraždění následníka trůnu Ferdinanda
a jeho manželky zažehlo strašlivý požár světové války. Tentýž den, 26. července, byla
vyhlášena příprava rakouské mobilizace,
1. srpna všeobecná mobilizace. K vojsku byli
povoláni všichni reservisté zeměbrany a domobrany až do 36 let.
Rakousko se domnívalo, že v krátké době
pokoří Srbsko, ale zklamalo se. Tuhé boje
vedené se Srby svědčily, že domnělé vítězství nepřijde tak snadno. Když do války zasáhlo Rusko a Německo, byl zažehnut plamen, který zasáhl celou Evropu. Od prvých
okamžiků byly sympatie českého národa na
straně Srbska, zatímco německá veřejnost
podněcovala k bojechtivosti.
Denně konalo se modlení u sochy sv. Floriána, prosíc Boha za brzký mír a vítězství rakouských zbraní. V nitru mnohého bylo jinak
a s tou modlitbou a prosbou nebylo to myšleno upřímně, čemuž nasvědčovalo hlasité
reptání a odchod z kostela v Kojetíně, když
kněz po mši svaté počal se modlit za císaře
a za vítězství zbraní rakouských. Lidé do kostela přestali chodit, nebo před modlitbou za
císaře odešli, takže kostel byl poloprázdný.
Též modlení u sv. Floriána netěšilo se dlouhému trvání a nakonec zůstali jen ti, kteří
by rádi viděli vítězství na straně Rakouska,
jejich počet byl tak malý, že modlení ustalo.
Do 1. září 1914 nastoupilo vojenskou službu
65 mužů.
28. července při klasifikaci koní z 92 předvedených odvedeno 26.
21. září 1914 nařízeno očkování proti choleře.
Po žních 1914 nebyl v ničem pociťován nedostatek a prodávalo se za nezvýšené ceny.
Čilá poptávka po životních potřebách a vývoz do Německa způsobily zvýšení cen, takže k jaru 1915 ceny stouply až o 100 %.
Roku 1914 byla úřadní cena pšenice 26 – 30
K, na jaře 1915 až 55 K, žito 20 – 22 K a 46 –
50 K na jaře, ječmen 18 – 20 a 40 – 44 a oves
18 – 20 a na jaře 35 K.
Roku 1914 byli do svazku obce přijati: Jan
Skácelík – kovář a Alois Horák – stolař.
Koryto mlýnské struhy (náhonu) připsáno
na Rudolfa Indráka, rolníka z č. p. 4, který
mlýn po vyhoření odkoupil. Obec zakoupila k chovu býka za 650 K. 1. ledna otevřen,
i přes odpor obecního zastupitelstva, třetí
hostinec v obci rolníkem Rudolfem Indrákem, který jej zřídil z bývalého mlýna č. p. 21.
Školní rok 1914–1915. Školou povinných
žáků 153, z toho chlapců 91. Měšťanskou
školu v Kojetíně navštěvovalo 5 chlapců.
Návštěva školy následkem mobilizace otců
a bratrů žáků a následkem nemoci tyfu
a svrabu byla slabá.

1915
Sbírka pro Červený kříž konána školními
dětmi 15. února vynesla na penězích 28
K a 50 hal., 10 párů vlněných ponožek, 12
párů vlněných nátepníček, 7 párů vlněných
onucí, 250 párů papírových podešví.
V roce 1915 byl třikrát prováděn soupis zásob. 28. února se jednalo o soupis prováděný v celé říši. Bylo zjištěno, že občané obce
mají 5.414 kg pšenice, 16.120 kg žita, 55.070
kg ječmene, 10.077 kg ovsa, 201 kg kukuřice. Mouky pšeničné 6.917 kg, žitné 8.381 kg,
ječné 2.910 kg, krupice 91 kg, krup 332 kg.
Lidí napočteno 712, koní 86.
K jarnímu setí bylo zapotřebí 46.220 kg ječmene, a 8.000 kg ovsa.
29. února byl prováděn soupis hovězího dobytka, 6. května všech věcí z mosazi, mědi
a cínu ve všech budovách mimo škol a kostelů. 28. září byly všechny tyto věci zrekvírovány a bylo nařízeno je odevzdat.
28. dubna bylo nařízeno odevzdat ostnatý
drát, odvedlo se 6 kg. 10. února bylo zabaveno všechno obilí nacházející se ve mlýnech. Dostalo se sice zaplaceno, ale nejeden
chudý člověk byl tak připraven o poslední
živobytí.
Přede žněmi 1915 byla císařským nařízením zabavena veškerá úroda obilí, takže majitel nesměl obilí prodat a ke své potřebě si
mohl ponechat jednu čtvrtinu po odečtení
potřeby na výživu a setbu. Jelikož se počal
jevit nedostatek chlebovin, bylo nařízeno
semílaní ječmene a míchání této mouky do
chlebové. Ve městech se začala prodávat
mouka kukuřičná, ale dráž než chlebová.
10. srpna byla stanovena maximální cena
obilí, dráž nesmělo být prodáváno.
Hovězího dobytka bylo v obci pro vojsko
zrekvírováno 30 kusů.
Ceny stoupaly u všech životních potřeb. Některé (dovážené) nebyly k dostání vůbec.
Na některé životní potřeby byly vydány nejvyšší možné ceny. 1 kg másla 4 K, tvarohu 0,70
K, 1 litr mléka 30 hal, vejce 10 hal. Za překročení těchto cen byly dávány mnohatisícové
pokuty, proto každý tyto raději spotřeboval
doma, než by je se ztrátou prodal. Jiné potřeby, zvláště řemeslnické výrobky, byly několikanásobně zdraženy.
Vláda nařídila půst v úterý a pátek, kdy
pod trestem bylo požívání masa zakázáno.
Mimo jiných vydala vláda nařízení, že dobytek má být vyživován bez zrní. Prasata se
měla krmit vnitřnostmi ze zabitých zvířat,
krávy plevami, koně denaturovaným cukrem, drůbež sušeným plevelem a jinými odpadky.
15. října se prováděl soupis obilí, mouky
a luštěnin, 20. října hovězího dobytka, 14.
listopadu prasat, sádla, sena, slámy a slepic.
V obci se r. 1915 porazilo na 200 vepřů.
11. prosince byla provedena úřední prohlíd-

ka po komorách, pátrající po tajných zásobách. Obilí a mouky odvedlo se na základě
rekvizice 222 q a 55 kg.
Odvody – v roce 1915 se konaly téměř každý měsíc. Týkaly se mužů od 18 do 50 let. Do
1. srpna bylo na vojně z obce o 742 obyvatelích 142 mužů. Z 96 koní na počátku války bylo odvedeno 56. V obci bylo 43 rodin,
jejichž živitelé byli mobilizováni, a které pobíraly finanční podporu. Ta činila pro manželku a děti nad 8 roků denně 80 haléřů, pro
mladší děti polovinu.
16. června 1915 přišli do obce váleční uprchlíci od italské Gorlice. 4 ženy, 2 starci a 8
dětí. Stát vyplácel jim denně 80, později 90
hal. podpory na osobu. Obec je ubytovala
v obecním domě č. p. 81. Jejich zamilovaným jídlem byla „polenta“ kukuřičná kaše,
ale jen ochutnali náš chléb a další jídlo. Práce se však štítili a též domácnost svou nečistě vedli. Jak malá byla jejich pracovní výkonnost, tak malé měli i požadavky. K nasycení
jim stačilo pár skokanů a lesních slimáků,
které nad ohněm opékali. Též listí z lopounu
a koziček opékali. Neměli-li toho, šli na ptaní
po vsi. 20. března 1919 se vrátili domů.
Soupisy, nařízení a rekvizice postihovaly čím
dál více lidí. Roku 1915 byl rekvírován dobytek hovězí i vepřový, obilí, mouka, sádlo,
seno, měď, mosaz a jiné. Lidé stíháni krutými
nařízeními počali obilí, mouku i jiné potraviny ukrývat do tajných skrýší, vykopaných
jam, do slámy i jinde. Ceny potravin stouply
příchodem kupujících z Přerova a Ostravy,
kteří se navzájem přepláceli. Peněz v oběhu stále přibývalo. Vláda přikázala stažení
zlatých a stříbrných mincí. Místo nich byly
dány do oběhu papírové dvoukoruny zvané
nouzovky.
Zdeněk Tichý
(článek bude pokračovat v příštím čísle)
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Připravujeme

Uhřičické
hody

Zájezd pro starší a pokročilé,
bližší informace podá pí Věra Tichá

Uhřičické hody se budou konat
v termínu 3.–5. 5. 2019
Program bude upřesněný a zveřejněný obecním rozhlasem, na
obecních vývěskách a na webových stránkách obce.

Školení řidičů
18

Leden – Březen 2019

Společenská rubrika
V roce 2018 se narodili:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jméno a příjmení
Žaneta Gáborová
Josef Šestořád
Tobiáš Pitner
Mikuláš Hromada
David Jansa
Tomáš Palubják
Michal Motúz

datum narození
místo narození
23. 2. 2018
Olomouc
29. 5. 2018
Přerov
6. 7. 2018
Kroměříž
10. 7. 2018
Přerov
1. 8. 2018
Kroměříž
12. 10. 2018
Brno
17. 12. 2018
Brno

Omluva

Omlouváme se manželům Skřipcovým za
chybu při oznámení o jejich diamantové
svatbě, uvedené v předešlém čísle Uhřičických novin. Nyní otiskujeme naši gratulací
znovu i s chybějícími fotografiemi. Fr. Orálek
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

Zlatá svatba
Padesát let už jste spolu.
Půl století jídáte u jednoho stolu.
Dneska máte velký den.
Přejeme Vám k němu jen,
hodně zdraví, lásky, štěstí,
k tomu Vám držíme pěsti.
Dne 8. března 2019 oslavili Hana a Josef Svačinovi 50 let společného života – Zlatou svatbu.
Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a lásky, přejí rodičům dcery Markéta a Hana s rodinami.
K mnoha gratulacím a přáním jubilantům, kteří jsou oba rodáky z Uhřičic, se připojila i sociální
komise spolu se starostou panem Jaroslavem Křepelkou, popřála manželům všechno nejlepší do dalších let a předala jim kytičku s dárkem.
									
Věra Tichá, Lenka Toboláková
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Blahopřání
Dne 16. března 2019 oslavil pan Josef Venclík 92. narozeniny.
Všechno nejlepší, hodně zdraví do dalších let mu přeje rodina.
S gratulací navštívily oslavence i členky sociální komise a popřály panu Josefu Venclíkovi
pevného zdraví a předaly mu kytičku s dárkem.
Tichá Věra, Toboláková Lenka

Vzpomínka
Tvůj život byla starost a práce, pro vše dobré měla jsi cit, dobré srdce ztichlo, a přece
nezemřelo, v paměti bude stále žít.
Dne 28. března 2019 jsme si připomněli nedožitých 100 let paní
Anny Pavlíkové.
S láskou vzpomíná dcera Jana s rodinou

V roce 2018 nás opustili:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jméno a příjmení
Irena Hlobilová
Josef Jurman
Josef Zavřel
Ludmila Urbánková
Petr Hromada
Jaroslav Baček

datum úmrtí
17. 1. 2018
24. 2. 2018
20. 4. 2018
28. 5. 2018
15. 6. 2018
14. 11. 2018

místo úmrtí
Uhřičice
Kroměříž
Přerov
Uhřičice
Kroměříž
Uhřičice

Obecní úřad Uhřičice
Kontaktní údaje:

Adresa:
Tel.:
Účetní:
Starosta:

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

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:

Účetní:
Jitka Seidlová
Uklízečka: Lenka Toboláková
Údržbář: Jiří Tobolák

E-mail:

uhricice@volny.cz,
podatelna@uhricice.cz
Www:
http://www.uhricice.cz/
Číslo účtu: 1883097399/0800
Uhřičické noviny č. 1/2019, periodický tisk územního samosprávného celku; Uhřičice 111, 752 01 Kojetín; IČ: 00636657; náklad 200 ks; datum vydání
12. 4. 2019; čtvrtletník; Zlom, sazba a tisk: Computer Media s.r.o.; www.obecni-noviny.cz. Povoleno Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E
22582. Jednotlivé články neprochází jazykovou ani redakční úpravou.
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