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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
skončil nám školní rok, dětem bylo rozdáno
vysvědčení a všichni se společně těšíme na
prázdniny. Někteří jsou s výsledkem své práce spokojeni, jiní bohužel ne. Přichází Vám
do rukou další vydání Uhřičických novin, ve
kterých se v jednotlivých článcích dozvíte,
co se událo za poslední tři měsíce v naší obci.
S nástupem prázdnin dochází k větší aktivitě
dětí, které provozují své záliby a čas tráví na
dovolených se svými rodiči a kamarády na
táborech. Bohužel se v poslední době u nás
v obci vyskytují i negativní jevy, zejména jakým způsobem někteří tráví svůj volný čas
(malováním po obecních budovách, sprejováním po čerpacích stanicích, nádržích na
dávkování síranu do splaškové kanalizace
a dokonce došlo až k zapálení kontejneru

na textil u prodejny Jednoty). Neustálý nepořádek u polopodzemních kontejnerů, kdy
občané odpad ponechají kolem kontejnerů
a nevhazují je do nádob určených k recyklaci. Apeluji proto na občany, aby důsledně třídili odpad, papírové krabice rozebrali
a potom je vhodili do určených nádob na
odpad. Žádám rodiče, aby poučili své děti,
jak se mají chovat, aby nedocházelo k ničení obecního majetku a veřejné zeleně v naší
obci. V dohledné době bude, také z tohoto
důvodu, v určitých lokalitách naší obce zaveden kamerový systém. V případě zjištění
ničení obecního majetku, jak na budovách,
tak na veřejné zeleni bude po rodičích vymáhána náhrada škody. Věřím, že si z mého
příspěvku vezmete ponaučení a začneme se
k sobě a ke svému okolí chovat ohleduplně,

jeden druhého si budeme vážit tak, aby se
v naší obci dobře žilo.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval občanům, kteří se zapojili do úklidu při bleskové
povodni, která nás postihla 13. června večer.
Za necelé čtyři hodiny spadlo kolem sedmdesáti mm vody a spolu s vydatným deštěm
udeřily také za tuto dobu třikrát kroupy.
Ze tří budov byla čerpána záplavová voda
a značné škody vznikly na úrodě v zahradách.
Přeji Vám krásné prázdniny, hodně sluníčka
a dětem spoustu zážitků na dovolených se
svými blízkými a kamarády.
Jaroslav Křepelka,
starosta obce

Zastupitelstvo obce Uhřičice
se na svém 5. zasedání konaném dne 20. června 2019 zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi a přijalo
následující usnesení:

• vzalo na vědomí Rozpočtová opatření č. 3 – březen 2019, č. 4 – duben 2019 a č. 5 – květen 2019
• schválilo Závěrečný účet obce Uhřičice za rok 2018 bez výhrad
• schválilo Účetní závěrku obce Uhřičice za rok 2018
• schválilo Výroční zprávu o hospodaření Mateřské školy Uhřičice, p. o., včetně Účetní závěrky Mateřské
školy Uhřičice za rok 2018
• schválilo rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Mateřské školy Uhřičice, p. o. za rok 2018 do fondů mateřské školy dle předloženého návrhu
• schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6,
Žižkov, 130 00 Praha 3, a pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy
• schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene se spol. GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem a pověřilo
starostu obce k podpisu smlouvy
• schválilo poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč Českému svazu chovatelů, z.s. ZO Kojetín a pověřilo starostu obce k podpisu veřejnoprávní
smlouvy
• vzalo na vědomí žádost o poskytnutí dotace oddílu malé kopané Veteráni Uhřičice a pověřilo starostu obce, aby písemně vyzval žadatele k doplnění žádosti
• schválilo poskytnutí dotace žadateli na částečnou úhradu výdajů spojených s účastí na Mistrovství Evropy Spartan race Dolomiti v Itálii
ve výši 4.000 Kč a pověřilo starostu obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy
• schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč na podporu provozu Linky bezpečí, z.s. a pověřilo starostu obce k podpisu darovací
smlouvy
• schválilo cenovou nabídku na výrobu kancelářského nábytku od spol. Miloslav Pánek, stolářské, tesařské a podlahářské práce
• schválilo vypracování projektové dokumentace na vybudování polopodzemních kontejnerů dle cenové nabídky spol. ENVIprojekt s.r.o.
Zlín, Na Požáře 144, 760 01 Zlín
• schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Uhřičice č. 1/2019, o nočním klidu
• schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Uhřičice č. 2/2019, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Uhřičice o čistotě a pořádku, ze dne 5. 10. 1995
• schválilo Směrnici č. 1/2019 – stravování zaměstnanců obce
• schválilo vypracování aktualizace Programu rozvoje obce
• neschválilo cenovou nabídku na výměnu kanalizačních poklopů na hlavní silnici od spol. POKLOPSYSTÉM s.r.o., se sídlem Hradec 161,
33211 Hradec
Bc. Eva Poláchová, místostarostka

2

Duben – červen 2019

Ukliďme svět, ukliďme Česko
Zima pomalu končí, a s tím přichází jarní termín největší dobrovolnické akce Ukliďme Česko.
Letos se do tohoto celorepublikového projektu zapojila i naše
obec. Oficiální začátek úklidů byl naplánován na 6. dubna. V tento den se uklízelo
i u nás.
V devět hodin ráno jsme se všichni sešli pod
kaštanem, kde hlavní organizátor úklidu
rozdělil dobrovolníky do třech skupin. Každé skupince určil zodpovědného vedoucího, vysvětlil trasu úklidu, rozdal pytle na
odpad a seznámil s bezpečnostními pokyny.
I přes nepřízeň počasí byla účast občanů
hojná. Sešlo se nás téměř třicet. Nejmladšímu účastníkovi nebyly ani čtyři roky. Zapojili
se také senioři.
První skupinka s dětmi měla za úkol uklidit
cestu směrem k rybníku. Odtud se přesu-

nuli kolem Greftu k Prutníku. U hlavní cesty
se potkali s druhou skupinou, kde společně
uklidili bývalou zastávku. Zde se nasbíralo nejvíce odpadu. Třetí skupina vyčistila
příkopy u hlavní cesty směrem na Kojetín.
Odvoz pytlů s odpadem zajistil pracovník
obce obecním traktorem. Ten také operativně zásoboval všechny skupiny dalšími
pytli, kterých se nakonec nasbíralo 100 kusů
s úctyhodnými 1,6 tunami odpadu. Byli jsme
překvapeni, co vše se mezi odpadky našlo.
Počínaje plastovými a skleněnými láhvemi,
pneumatikami, sklem, oděvy od plavek až
po boty. Děti objevily kosterní pozůstatky
zvěře. V poledne jsme úklid ukončili. Všichni byli špinaví a promoklí, ale spokojení. Na
závěr čekalo na všechny opékání špekáčků
a drobné pohoštění u kulturního sálu.
Celkové dojmy z této akce, která je u nás
první tohoto druhu, jsou pozitivní. Nikdo

z nás nečekal, že děti s takovou chutí prošmejdí každé křoví i příkopu. Nenechaly ležet
ani ten nejmenší kousek smetí. Neodradila
je špína ani zápach a vydržely se silami až do
konce.
Na závěr ještě trocha čísel. Během prvního
úklidového víkendu sesbíralo v celé České
republice přes 65 000 dobrovolníků více jak
1 120 tun odpadu, a to na 2 273 místech. Tolik dobrovolníků v České republice v jeden
víkend ještě nikdy v historii neuklízelo.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, za vysoké pracovní nasazení a dobře odvedenou
práci! Díky Vám je okolí obce zase o něco
hezčí. Těšíme se na příští rok, kdy se nás
snad sejde ještě mnohem víc.
Rudolf Smetana
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Dětský bazárek
Na Velký pátek, který letos připadl na
19. dubna, se maminky rozhodly uspořádat
Dětský bazárek. Přihlásit se k prodeji věcí
mohl kdokoliv, jediná podmínka byla, že si
bude sám prodávat dětské věci. Mohlo to
být oblečení od narození až do 15 let, boty,
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hračky, sportovní potřeby, zboží pro kojence
jako lahvičky, odsávačky a jiné další věci.
Zájem o prodej nebyl velký. Sešlo se nás jenom
sedm, z toho dvě prodávající nebyly z Uhřičic.
I přes malou účast byl i tak velký výběr hlavně
v oblečení jak pro holčičky, tak i pro kluky.

Ceny byly opravdu nízké, prodávalo se už od
5,- Kč.
Tímto moc děkujeme všem, kteří se bazárku
zúčastnili nebo nás jinak podpořili. Vzhledem k malému zájmu a účasti další bazárek
v dohledné době asi dělat nebudeme.
Petra Hromadová, Lucie Pitnerová
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Velikonoce – svátky od Květné neděle po Bílou neděli
Velikonoce neboli také svátky jara patří
k pohyblivým křesťanským svátkům spjatým s umučením a vzkříšením Ježíše Krista.
Podle církevní historie připadlo utrpení Kristovo na dobu, jež následovala po jarní rovnodennosti, a současně jí předcházel jarní
měsíční úplněk. Toto pravidlo bylo vzato za
základ a křesťanské Velikonoce (Velikonoční
neděle) se slaví vždy první neděli po prvním
jarním úplňku.
Křesťané se na tyto svátky připravují čtyřicetidenním obdobím nazývaným postní doba,
které začíná Popeleční středou. Samotný svatý týden pak začíná Květnou nedělí
a Velikonoce jako takové končí Bílou nedělí
(2. velikonoční nedělí – 28. 4.).
Květná neděle (letos 14. dubna)
Květná neděle bezprostředně předchází Velikonocům. Oslavuje Kristův triumfální vjezd
do Jeruzaléma několik dnů před jeho umučením.
V liturgii svátku jsou význačné tři momenty:
požehnání ratolestí, jež se odehrává mimo
chrám, s průvodem celého společenství;
čtení pašijí; slavnost mše svaté. Na tuto neděli se za papeže Jana Pavla II. začal slavit
Světový den mládeže.
Sazometná (škaredá) středa (letos
17. dubna)
Tento den se vymetají saze z příbytků, tj.
domy se čistí a připravují na svátky.
Zelený čtvrtek (letos 18. dubna)
Název vznikl pravděpodobně z toho, že se
v dřívějších dobách v tento den měla jíst jen
zelená strava (zelenina).
Večer naposledy zvoní zvony, které pak
„odlétají do Říma“ a až do Bílé soboty jsou
nahrazovány řehtačkami a klapačkami. Podle tradice, když zazní zvony naposledy, si
máte zacinkat penězi, aby se vás držely po
celý rok.
Velký pátek (letos 19. dubna)
Název byl odvozen od velkého tajemství.
Velký pátek je připomínkou dne smrti a ukři-

FOTO: Profimedia.cz
žování Ježíše Krista, který dle evangelií zemřel na kříži ve tři hodiny odpoledne. Proto je
prožíván jako den ve znamení smutku, ticha
a rozjímání.
Velký pátek je také postním dnem – omezuje se maso, nastává újma v jídle.
Nemělo by se pracovat na poli ani zahradě,
aby se nehýbalo zemí.
Bílá sobota (letos 20. dubna)
Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem, neboť se tento den zásadně neslaví mše svatá
a další svátosti, kromě pomazání nemocných a svátosti smíření. Skončením Bílé
soboty skoncoval také dlouhotrvající půst.
Nastává období příprav a chystání na slavné
Vzkříšení, na Hod boží velikonoční. Připravují se obřadní a sváteční pokrmy, je čas na
pečení mazanců i velikonočních beránků,
pletení pomlázek a zdobení vajíček.
Velikonoční neděle neboli Boží hod velikonoční (letos 21. dubna)
Kristus vstal z mrtvých za svítání „prvního
dne v týdnu” neboli „prvního dne po sobotě” (která byla podle židovského kalendáře
posledním dnem týdne). Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupi-

telské dílo. Proto se křesťané v tento den
začali pravidelně scházet k eucharistickému
„lámání chleba” a tento den nazvali „dnem
Páně”.
Velikonoční (červené) pondělí (letos
22. dubna)
Tento den je pomlázka, velikonoční hodování, mrskut. Chlapci chodí dům od domu za
děvčaty se spletenými pomlázkami, většinou z vrbového proutí, zdobenými stuhami.
Šlehají dívky a vinšují. Za to dostanou malovaná vajíčka.
Někde je zvykem, že v úterý chodí s pomlázkou děvčata, jinde polévají chlapce vodou.
V mnoha vsích bylo zvykem číhat na děvčata ráno, když šla do kostela.
2. Velikonoční neděle neboli Bílá neděle
(letos 28. dubna)
Druhá neděle velikonoční – novokřtěnci nosili v tento den naposledy bílé křestní roucho. Dnes je často dnem slavnostního prvního sv. přijímání.
Po Velikonocích nastává velikonoční doba,
která trvá 50 dnů do svátků „Seslání Ducha
svatého”.
S využitím internetu Fr. Orálek

Turnaj v badmintonu
V sobotu 27. 4. 2019 se
na uhřičickém areále
konal již neuvěřitelný
10. ročník v badmintonu dvojic „O pohár
starosty obce“. Byli pozváni hráči z Beňova,
se kterými se obzvláště rádi vidíme, a hráči
z Tovačova. I když se počty ročníků zvyšují,
počty dvojic se bohužel každoročně snižují.
Bývala však doba, kdy se museli hráči pro
velkou účast odmítat. Máme pouze jedno
hřiště a tak maximální počet hrajících dvojic
je 12. Letos jako i loni se zúčastnilo pouze 6

párů, ale i tak byla atmosféra přátelská a výkony na hřišti byli velmi vyrovnané, výměny
rychlé a promyšlené – no radost se dívat.
A tady máme výsledky soubojů:
1. místo Jaroslav Tichý a Zdenek Pecha
2. místo Petr a Michal Šafránkovi
3. místo Jarda Vansa a Richard Šípek
4. místo Anička Křepelková a Martin Šebela
5. místo Štěpán Lenhart a Pavla Rybářová
6. místo Martina Baculáková a Jiří Jakůbek
Odměnou pro všechny zúčastněné byla
na prvních pozicích již tradičně perníková
medaile od P. Šebelové, které tímto velmi
děkujeme. Každý hráč dostal dárkový ba-

líček. Připraveno bylo bohaté občerstvení
v podobě studené kuchyně, oblíbený kotlíkový guláš a po turnaji se opékaly buřty.
Věřím, že pokud bude aspoň trochu sloužit zdraví, tak tento turnaj nebyl poslední a jestliže bude nadále zájem o účast,
v této super pohodové atmosféře bychom mohli pokračovat i v dalších letech.
Co říci závěrem? Myslím, že to bylo krásných,
sportovních 10 roků plných srandy, navazování nových přátelství, někdy sáhnutí si na
dno svých fyzických sil. Tak snad příští rok?
Martina Orálková
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Hasiči a hody 2019
Tradičním hegemonem hodů v Uhřičicích je
již celou řadu let místní sbor dobrovolných hasičů. A nemohlo tomu být ani letos jinak. O nedělním hodovém průvodu je psáno v článku,
uvedeném na jiném místě našich novin.
Ve svém článku se chci zmínit o dalších dvou
akcích spojených s letošními hody.
Týden před hody, v neděli 28. 4., proběhl
sběr železného šrotu a sbíraly se i v domácnostech nepotřebné elektrické přístroje
(pračky, chladničky, apod.). Celkem se nasbíralo 3920 kg železného šrotu. 2 pračky, 11
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ledniček, 16 televizorů, 3 LCD, 1 žok drobného elektra.
Myšlenka ekologicky zlikvidovat se rozplynula poté, co „neznámý(í)“ poničil(i) sesbíraný elektroodpad. Co člověk neudělá pro pár
korun na úkor životního prostředí. I přesto
se podařilo sběr odvést na místo, kde s ním
naloží, jak se sluší a patří.
Je smutné, že část nasbíraného šrotu z naloženého přívěsu na parkovišti během nedělního dopoledne odvezli neznámí pachatelé.
Přestože byli vyfotografováni, jak sběr odvá-

žejí do Kojetína, policie odmítla v této věci
jednat s odůvodněním, že nebyli chyceni při
činu.
V sobotu, 4. května 2019, pořádali hasiči
v místním kulturním domě tradiční předhodovou taneční zábavu. O dobrou náladu se starala skupina PanTock. Nechybělo ani bohaté
občerstvení a tak účastníci, kteří se sešli v hojném počtu, byli s celým průběhem spokojeni.
Děkuji všem, kteří se organizačně na obou
akcích svou aktivní účastí podíleli.
Martin Šebela
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Hodové střelby
Dne 4. 5. 2019 uspořádal náš myslivecký spolek „Zábrodí Uhřičice“ již tradiční Hodové střelby na střelnici v Kojetíně. Střeleb se zúčastnilo
18 střelců, a to jak z řad našich členů, tak pozvaných přátel a sponzorů. Střílelo se dvoukolově na loveckém kole vždy po 18 terčích.
Vítězem střeleb se stal p. Lukáš Langer.
Na druhém místě se umístil p. Jaroslav
Křepelka st. A na třetím místě p. Antonín
Langer.
Každý účastník závodu si odnesl věcnou
cenu. Diváckou kulisu vytvářeli jako již tradičně přátelé spoluobčané. Během celého
dne jsme dle možností doplňovali tekutiny
a jedli zvěřinový guláš. Jménem MS bych
tímto chtěl poděkovat všem sponzorům obzvláště firmě Signalbau za věcné dary. Děkuji dále Lence Tobolákové, Haně Langrové,
Renatě a Terezy Peškové a Aleně Hromadové za celodenní vzornou obsluhu.
Věřím, že i v příštích letech budeme v těchto
střelbách pokračovat.
Za MS „Zábrodí“ Uhřičice
Jiří Sázel – předseda
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Hody
Uhřičické hody jsou pod
patronací sv. Floriána
provázeny několika společenskými a kulturními
akcemi. Pravidelně v hodovou neděli dopoledne
organizuje uhřičický SDH
průvod k soše sv. Floriána, kde je následně
sloužena mše svatá.
V letošním roce se v neděli 5. května po 10.
hodině začali účastníci scházet u rozkvetlého
kaštanu oblečeni převážně v teplých bundách a mnozí měli připraveny i deštníky. Teplota se totiž pohybovala mezi 9 a 10°C a po
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vydatném, toužebně očekávaném, nočním
dešti ještě občas přelétla mírná přeháňka.
Starosta obce úvodem přivítal přítomné.
Ve svém krátkém projevu informoval o investičních akcích za uplynulé období, kdo
se narodil, kdo zemřel a co se na nejbližší
období připravuje. Pozval přítomné také na
sportovní areál, kde mohou využít služeb
lunaparku.
Poté se v 10.30 vydal průvod za doprovodu
dechové hudby a faráře R. D. ThLic. Radka
Sedláka, Ph.D. z troubecké farnosti k vyzdobené soše sv. Floriána. Vzhledem k nepříznivému počasí byla zde proti minulým rokům

pouze společná modlitba. Poté se průvod
vydal k obecnímu úřadu, kde byla v zasedací místnosti sloužena panem farářem mše
svatá.
Po jejím ukončení se dechová kapela vydala
po obci a před několika domy jejím obyvatelům zahrála několik skladeb.
I když tedy bylo počasí proti minulým rokům znatelně horší, občané se moc nezlobili
a doufají, že se to příznivě projeví na letošní
úrodě.
Ing. František Orálek
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Den matek
Obec Uhřičice
dne 12. května
2019, tak jako
každý rok, pořádala pro maminky, babičky
a prababičky“
DEN
MATEK“.
K jejich svátku k nám na pozvání přijely MAŽORETKY z Atlasu Přerov. Jsou to děvčata ve
věku 9–12 let. Předvedla nám vystoupení ve
třech verzích, a to se jim moc povedlo.
Dále vystoupil Dominik Smištík spolu se
svým učitelem hudby a zahráli nám na borlice myslivecké fanfáry a k tomu nám i zazpívali texty k tomu určené. Děkujeme za
velmi povedené vystoupení. Dále ukázala
místní děvčata Anička Řihošková a Andrejka Nesvadbová své hudební umění hry na
harmoniku, Svým vystoupením prokázala,
že v jejich věku (9–11 let) si s tímto hudebním nástrojem dobře rozumějí, a byla radost
je poslouchat. K nim se po jejich vystoupe-
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ní přidal žák stejného věku z hudební školy v Kroměříži, který nám zahrál na klávesy
a k tomu i zazpíval. Také moc děkujeme za
jejich vystoupení. A samozřejmě nesměli
mezi gratulanty chybět naši nejmenší z Mateřské školky v Uhřičicích, kteří nám zazpívali a zahráli různé pohádky.
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A nakonec nám vystoupili Liduška Ptáčková
a Jiříček Smutek – děti ve věku 5 a 7 let, kteří
nám zatančili společenské tance Waltz a Českou polku, se kterou ukončili tuto krásnou akci.
Maminky během tohoto svátečního odpoledne dostaly zákusek, kávu a krásnou růžičku,
kterou nám zajistil p. Lumír Silbernágl. Chtěla

bych poděkovat všem, kteří přijali naše pozvání a přijeli nám ukázat své umění a také
těm, kteří mně pomáhali s obsluhou, jmenovitě Jirkovi Tobolákovi a Aničce Křepelkové.
Toboláková Lenka
Foto: Anna Křepelková
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Seniorská obálka

Na tiskopise senior uvede svoje jméno, příjmení, zdravotní pojišťovnu, datum vyplnění tiskopisu, také kontakt na své příbuzné,
sousedy, kterým důvěřuje a kteří jsou ochotni se po dobu jeho hospitalizace v nemocnici postarat o domácího mazlíčka. Uvedený kontakt na praktického lékaře pomůže
záchranářům získat podrobnější informace
při řešení zdravotních komplikací seniora.
Svým podpisem ztvrzuje senior pravdivost
uvedených informací.
Tiskopis a pokyny k vyplnění jsou k dispozici na webových stránkách Olomouckého
kraje https://www.olkraj.cz/seniorska-obalka-muze-zachranit-zivot-nove-take-v-olomouckem-kraji-aktuality-8770.html.
Informace k „Seniorské obálce“ i tiskopis pro
vyplnění Vám poskytnou v úředních hodinách také na Obecním úřadě v Uhřičicích.
			

Projekt: Implementace politiky stárnutí
na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207
Copyright © ZZS JMK, 2018

I.C.E. KARTA

Údaje slouží k informaci v situaci tísně
a ohrožení zdraví nebo života
VYPLŇTE TISKACÍM PÍSMEM

Datum vyplnění

ZDravotní
pojIšťovna

jméno a příjmení, tItul

Dat. naroZení
nebo r.Č.

alergIe

nemocI

oD kDy ?

léky – náZev

Dávka

Dávkování

I.C.E. KARTA

kontakty na blíZké oSoby
pořaDí jméno a příjmení

měSto

vZtah

telefon

1
2
3

Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

jméno a kontakt na
praktIckého lékaře
2018 v2

Projekt „Seniorská obálka“ vznikl ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí
a krajských samospráv. Do projektu Seniorské obálky se zapojil také Olomoucký
kraj. Seniorská obálka může zachránit život
starším lidem v případě tísně nebo ohrožení
života.
Co je vlastně „Seniorská obálka“ a k čemu
slouží?
Jedná se o tiskopis s názvem I.C.E karta,
do kterého si senior vyplní všechny důležité informace o svém zdravotním stavu
a umístí ho na viditelné místo na ledničku
nebo zevnitř vstupních dveří svého domova. Informace uvedené v Seniorské obálce
usnadní práci záchranářům v situacích, kdy
je pacient v bezvědomí, v ohrožení života,
případně je dezorientován a je s ním obtížná komunikace. Uvnitř Seniorské obálky
naleznou záchranáři důležité informace
o pacientově zdravotním stavu, užívaných
lécích, alergiích, hospitalizaci v nemocnici (je vhodné připojit propouštěcí zprávu
z nemocnice) apod. Tiskopis si senior vyplní
nejlépe ve spolupráci se svým praktickým
lékařem nebo se svými příbuznými.

Souhlasím s využitím těchto údajů
pro potřeby IZS při mém ošetření.
www.seniorivkrajich.mpsv.cz

[zdroj: Olomoucký kraj]
Bc. Eva Poláchová, místostarostka

podpis

I.C.E. KARTA

Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

tísňová čísla:

I.C.E. KARTA

155 Záchranná služba
150 hasiči
158 policie Čr
112 Integrovaný záchranný systém

Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

https://www.olkraj.cz/seniorska-obalka-cl-4555.html
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Střední Hanou na kole
V sobotu 25. května 2019 v 9.00 hodin odstartoval další ročník sportovní akce Střední
Hanou na kole, který uspořádal svazek obcí
Mikroregionu Střední Haná. Registrace účastníků v Uhřičicích probíhala tradičně u hasičské zbrojnice, kde byl postaven stánek s občerstvením a propagačními předměty. Z naší
obce odstartovalo celkem 53 účastníků.
Cyklisté startovali i z dalších obcí mikroregionu – Ivaně, Kojetína, Křenovic, Lobodic,
Měrovic nad Hanou, Němčic nad Hanou,
Obědkovic, Oplocan, Polkovic, Stříbrnic,
Tovačova, Troubek a Zářičí. Na stanovištích
sbírali cyklisté razítka obcí, kterými projeli.
Každá obec měla pro sportovce připraveno

drobné občerstvení. Sportovní akce se v letošním roce zúčastnilo celkem 703 registrovaných cyklistů.
Cílovou destinací se v letošním roce stalo
město Kojetín. V areálu místního koupaliště proběhlo slavnostní losování o věcné
ceny, byli také vyhodnoceni nejstarší cyklista, cyklistka a nejmladší účastník akce. V letošním roce si odměny odvezl pan Baďura
(78) z Kojetína, paní Obrová (81) z Lobodic,
nejmladšímu účastníku cykloturistické akce
bylo pouhých 10 měsíců. Bohatý program
doprovázel moderátor rádia Haná Lukáš
Kobza. Sportovní akce se opravdu vydařila.
Bc. Eva Poláchová, místostarostka

Počet registrovaných cyklistů v obcích:
1.

Ivaň

59

2.

Kojetín

178

3.

Křenovice

25

4.

Lobodice

51

5.

Měrovice nad Hanou

39

6.

Němčice nad Hanou

59

7.

Obědkovice

19

8.

Oplocany

18

9.

Polkovice

37

10.

Stříbrnice

6

11.

Tovačov

64

12.

Troubky

61

13.

Uhřičice

53

14.

Zářičí

34

Celkem

12
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Volby do Evropského parlamentu
Evropský parlament (EP) je jeden ze
sedmi orgánů Evropské unie a spolu
s Radou Evropské unie přijímá její legislativní akty. Reprezentuje občany Evropské unie. Poslanci parlamentu jsou
voleni přímou volbou každých pět let.
První přímé volby do Evropského parlamentu byly v červnu 1979.
Poslanci jsou v jednotlivých zemích EU voleni podle zásad poměrného zastoupení v tajné volbě všemi občany EU, jednotlivé volební
systémy se však liší. V Belgii, Lucembursku, Řecku a na Maltě jsou
volby pro občany povinné.
Parlament má 751 poslanců, Česko zastupuje 21 poslanců.
Počet poslanců z jednotlivých členských států určuje z podnětu
parlamentu jednomyslným rozhodnutím Evropská rada (čl. 14 SEU).
Volit mohou všichni občané Unie na území daného členského státu.
Sídlem EP je Štrasburk (plenární zasedání), ale parlament pracuje
také v Bruselu (výbory, schůze politických skupin) a Lucemburku
(sekretariát). Základní pravomoci Evropského parlamentu jsou legislativní, rozpočtová a kontrolní. Také politická role Parlamentu
v EU postupně roste.
V České republice se konaly volby zástupců do EP ve dnech 24. a
25. 5. 2019. V Uhřičicích při volební účasti 25 % dosáhla SPD:
25,89 %, ANO 2011: 20,54 %, ODS: 11,61 %, KSČM: 9,82 %, KDU-ČSL:
8,04 %, Pirátská strana: 7,14 % a ČSSD: 5,36 %.
Zvolení poslanci do Evropského parlamentu
Výpis stran a poslanců zvolených do Evropského parlamentu. Strany jsou vypsány podle obdrženého volebního čísla, zvolení poslanci
podle abecedy.
Strany zvolené do Parlamentu:
|ODS (4)|KSČM (1)|STAN/TOP 09 (3)|Piráti (3)|SPD (2)|ANO (6)|KDU-ČSL (2)
5. Občanská demokratická strana (4 poslanci)
5.1 Ing. Evžen Tošenovský, kraj: Celostátní výsledky, přednostní hlasy: 7,43 %
5.2 Ing. Jan Zahradil, kraj: Celostátní výsledky, přednostní hlasy: 14,89 %
5.3 Ing. Veronika Vrecionová, kraj: Celostátní výsledky, přednostní hlasy: 2,45 %
5.4 RNDr. Alexandr Vondra, kraj: Celostátní výsledky, přednostní hlasy: 8,56 %
9. Komunistická strana Čech a Moravy (1 poslanec)
9.1 Ing. Kateřina Konečná, kraj: Celostátní výsledky, přednostní
hlasy: 23,47 %

26. STAROSTOVÉ (3 poslanci)
26.1 JUDr. Jiří Pospíšil, kraj: Celostátní výsledky, přednostní hlasy: 13,47 %
26.2 JUDr. Stanislav Polčák, kraj: Celostátní výsledky, přednostní hlasy: 9,17 %
26.3 RNDr. Luděk Niedermayer, kraj: Celostátní výsledky, přednostní hlasy: 24,41 %
27. Česká pirátská strana (3 poslanci)
27.1 Bc. Marcel Kolaja, kraj: Celostátní výsledky, přednostní hlasy: 4,65 %
27.2 Bc. Markéta Gregorová, kraj: Celostátní výsledky, přednostní hlasy: 4,27 %
27.3 Mgr. Mikuláš Peksa, kraj: Celostátní výsledky, přednostní
hlasy: 2,89 %
28. Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (2 poslanci)
28.1 Ing. Hynek Blaško, kraj: Celostátní výsledky, přednostní
hlasy: 21,92 %
28.2 MUDr. Ivan David, kraj: Celostátní výsledky, přednostní
hlasy: 15,25 %
30. ANO 2011 (6 poslanců)
30.1 Dita Charanzová, kraj: Celostátní výsledky, přednostní hlasy: 10,73 %
30.2 Martina Dlabajová, kraj: Celostátní výsledky, přednostní
hlasy: 6,25 %
30.3 Ing. Martin Hlaváček, kraj: Celostátní výsledky, přednostní
hlasy: 1,18 %
30.4 Ing. Ondřej Knotek, kraj: Celostátní výsledky, přednostní
hlasy: 0,75 %
30.5 Ing. Ondřej Kovařík, kraj: Celostátní výsledky, přednostní
hlasy: 1,36 %
30.6 Ing. Radka Maxová, kraj: Celostátní výsledky, přednostní
hlasy: 2,24 %
39. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana
lidová (2 poslanci)
39.1 Ing. Michaela Šojdrová, kraj: Celostátní výsledky, přednostní hlasy: 13,18 %
39.2 Mgr. Tomáš Zdechovský, kraj: Celostátní výsledky, přednostní hlasy: 14,45 %

Jaroslav Křepelka ml.
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Mateřská škola
Začaly prázdniny a děti si užívají sluníčka,
koupání, táborových dobrodružství a dovolených s rodiči, mně proto nezbývá, než
se ohlédnout za právě končícím školním rokem 2018/2019.
V uplynulém školním roce navštěvovalo Mateřskou školu Uhřičice 17 dětí, z toho pouze 10 dětí z obce Uhřičice, ostatní děti jsou
z Kojetína a 1 z Přerova.
Po celý rok jsme pracovali podle ŠVP „Rok
s koucourkem Matyáškem“, který byl doplněný mimoškolními akcemi a zájmovými
kroužky – „Rozšířená hudební výchova – hra
na zobcovou flétnu“ a výuka angličtiny pro
předškolní děti. Každý měsíc jsme s dětmi
navštěvovali divadlo v Němčicích.
Ve středu 19. září jsme s dětmi jeli na návštěvu do Základní umělecké školy v Kojetíně.
Ve čtvrtek 25. listopadu jsme měli v MŠ „Dýňování“. Děti společně se svými rodiči dlabaly dýně a poté si je vystavily na zahradě MŠ.
Dýně se velmi povedly a večer nám krásně
svítily.
Měsíc listopad a prosinec byl ve znamení
nácviku písní na Rozsvícení vánočního stromu, které bylo v sobotu 1. prosince.
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 tanečkem.
V pondělí 17. prosince děti netrpělivě očekávaly příchod Ježíška. Ten na nás nezapomněl a donesl velkou spoustu krásných
hraček, didaktických her a cvičebních pomůcek.
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Ve středu 19. prosince šly děti tradičně s malým dárkem a přáním na Obecní úřad, kde
zazpívaly oblíbené vánoční písně a koledy.
A ani tam na ně Ježíšek nezapomněl.
Po vánočních prázdninách jsme se opět
všichni sešli ve školce. V měsíci únoru jsme
jeli s dětmi do Kroměříže na výukový program „Zimovánky“. Zde si děti opakovaly
roční období a geometrické tvary zábavnou
formou. Děti program velice bavil a těší se
opět na další.
Měsíc březen jsme měli plný aktivit. Nejdříve se děti oblékly do karnevalových masek
a užily si krásné dopoledne. Pro děti byly
nachystané soutěže a hry a samozřejmě
i sladké odměny. V tomto měsíci jsme také
byly vynášet „Moranu“, aby nám už konečně
bylo teplo, začalo svítit sluníčko a my si ho
mohli naplno užít na naší školní zahradě.
Byli jsme také v Kojetíně na DDM, kde jsme
navštívili keramickou dílnu a děti si zde vyrobily dárečky pro maminky. V měsíci březnu jsme také pilně nacvičovali program na
akci Obecního úřadu „Vítání občánků“.
V měsíci dubnu jsme se začali připravovat
na svátek všech maminek nacvičováním
programu na besídku a na vystoupení v sále
pořádané OÚ Uhřičice.
Měsíc květen a červen jsou pro nás měsíce
výletů. Nejdříve jsme navštívili ZOO v Olomouci, kde děti nejvíce zaujaly žirafy a kočkovité šelmy. Projeli jsme se ZOO vláčkem.
Další výlet byl do „Sluňákova“, kde pro děti
byl připravený výukový program „Dobrodružství užovky Žofky.“ Děti získávaly vědomosti o tom, jak žije, kde žije, čím se živí a jak

ji poznáme. Do naší MŠ také zavítalo divadlo
s názvem „Kouzlení s klaunem.“ Nejen děti,
ale i my učitelky jsme byly z vystoupení
nadšené. Při vystoupení děti viděly spoustu
kouzel, žonglování, her s míčem. Do kouzel byly zapojeny i děti, a nakonec si každý
vyzkoušel točit míč na jednom prstu. Další
výlet byl pěší do Polkovic. Zde měly paní
učitelky přichystané soutěže pro děti a také
odměny. Zpátky do MŠ jsme jeli autobusem.
S blížícím se koncem školního roku jsme si
udělali s dětmi dopolední výlet do Kojetína
na střelnici. Po cestě děti plnily úkoly a hledaly poklad. Každý si poklad našel a mohli
jsme jít obědvat. Měli jsme uzené cigáro,
pečivo a kečup. Zpáteční cesta nám ubíhala rychleji, protože jsme byli posilněni dobrým obědem. Poslední akcí v tomto školním
roce bylo každoroční „Pasování školáků“.
Loučili jsme se se čtyřmi kamarády, kteří po
prázdninách nastoupí do 1. třídy ZŠ. Paní
ředitelka a pan starosta pasovali tyto „čtyři
statečné“ na školáky. Potom bylo na zahradě
MŠ připravené zábavné odpoledne na téma
„Afrika.“ Byly zde připraveny úkoly u žirafy,
geparda a slona pro děti a jejich rodiče. Měli
jsme tu i občerstvení, které přinesli rodiče.
Moc jim za to děkujeme.
Myslím si, že se nám školní rok 2018–2019
vydařil, a teď už si všichni užíváme zasloužených prázdnin, nabíráme nové síly a těšíme se na další školní rok plný dobrodružství
a nových kamarádů.
Lenka Lenochová
učitelka mateřské školy

Duben – červen 2019
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Z obecní kroniky – I. světová válka
Pokračování článku z minulého čísla Uhřičických novin.
1916
Válečná vřava nabyla nebývalých rozměrů
a náš kraj, ač vzdálen od míst bojů, pociťoval následky války hlavně stíháním obyvatel
různými nařízeními, rekvizicemi a neustálými odvody mužů k vojsku. Zeměbranecká
povinnost byla vyhlášena od 18 do 50 let
věku. V celé zemi se počalo nedostávat potravin, jejich ceny stouply až o 300 %. V roce
1916 byl nedostatek masa, ale i piva a tabák
nebyl k dostání třeba 14 dní i déle. Jeho nedostatek řešili kuřáci pěstováním v zahrádkách a kouřením různého listí.

Rekvizice hovězího dobytka – platilo se za
1 q živé váhy 130 až 240 K. 12. dubna
10 krav, 5. května 7 a 10. července 5 krav.
28. dubna musela obec dodat 50 q zemáků a 10 q sena. 26. července byla druhá
rekvizice kovů za účasti vojenské eskorty.
17. ledna úřední prohlídka na zásoby a sádlo. 6. března konán četnictvem soupis řemeslníků v obci. Soupisy zásob se neustále
opakovaly. Zapisovaly se nejen potraviny
a dobytek, ale i kozy, zásoby kávy u obchodníků, konaly se prohlídky komor a zásob
i soupis psů. Při soupisu zvířat 15. července
bylo napočítáno 156 krav, 30 jalovic nad
1 rok stáří, 83 jalovic mladších, 4 býci, 62 tažných koní, z toho 15 zhřebných klisen, vepřů 174. Byl konán i soupis osetých pozemků.
V červenci byl proveden soupis úrody obilnin a sena.
Z oběhu byly staženy niklové 10 a 20 haléře
a nahrazeny železnými.
V létě 1916 se počalo nedostávat masa. Byla
zřízena ústřední nákupna hovězího, jen její
pobočky směly vykupovat dobytek a přenechávat ho řezníkům. K nařízenému půstu
z roku 1915 přibyl další den v týdnu, takže
v pátek byl půst církevní, v pondělí a ve středu státní, v sobotu den bez tuku. Nedodržení trestalo se pokutami.
Zákaz mletí obilí. Od 1. srpna byl vydán
zákaz svobodného mletí obilí. Pro každou
obec byl určen mlýn, kde jedině mohla obilí

semílat. Při dovozu obilí do mlýna se každý
musel prokázat povolením od hejtmanství,
potvrzeným starostou obce. Mlynáři a ve
větších mlýnech i stárci mleli obilí i bez povolení, ovšem za značnou peněžní úplatu,
obvykle 10 K za 1 q. Práce lidí se často odměňovala moukou ceněnou nad peníze.
Také řemeslníkům se platilo obilím.
Příděly potravin. Na osobu bylo stanoveno
14 dkg mouky nebo 19,6 dkg obilí. Pro těžce pracující denně 40 dkg mouky nebo 50
dkg obilí. Chléb jednotný o váze 140 dkg
měl stát 62 haléřů. Keťasi a lichváři vrhli se
na vejce, máslo a jiné potraviny. I zde byly
stanoveny nejvyšší možné ceny, které byly
respektovány jen ve styku s úřady, jinak se
mnohonásobně překračovaly. Na řemeslné
výrobky maximální ceny stanoveny nebyly.
Tak za boty stojící v roce 1914 18 až 24 K se
platilo 50 až 60 K, a v roce 1917 již 70 až 100
K. K lístkům na chleba zavedeným v r. 1915
přibyly i lístky na cukr a kávu. Pokračovaly
rekvizice krav, válečnému obilnímu ústavu
bylo z obce dodáno 850 q obilí a dodatečně
předepsána ještě dodávka 392 q .
Zajatci. Pro nedostatek pracovních sil byly do
naší obce přiděleny dvě skupiny ruských válečných zajatců. Nejprve bydleli pod dozorem
v předepsaných ubytovnách později bez dozoru u jednotlivých rolníků. Plat zajatce měl
činit 50 hal. a stravu denně. Většinou byli pro
svou pracovitost a přičinlivost placeni lépe.
Bylo povoleno používat na lehčí práce i starší
děti, vyučování bylo pro ně jen půldenní.
1. května byl zaveden letní čas, nařízeno
cvičení mládeže pro nastávající vojenskou
službu, nařízeny nové daně na úhradu válečných půjček, zavedeny lístky na chléb,
cukr, kávu, sádlo, mýdlo, petrolej, uhlí, pivo,
tabák. Byla zavedena povinná dodávka sádla, 262 kg z obce, mléka 150 l, vajec 1500 ks,
seno 260 q, slámy 400 q, zemáků 400 q a 45
ks hovězího.
Zdeněk Tichý

Obecní úřad 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,
podatelna@uhricice.cz
http://www.uhricice.cz/

Www:

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:

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