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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
i v tento prázdninový čas se život v naší
obci nezastavil. Letních prázdnin si užívají
hlavně děti, které v tomto období zažívají spoustu zážitků, jak se svými kamarády
na letních táborech, tak se svými rodiči na
dovolených v naší krásné zemi nebo na
slunečných plážích v zahraničí. Redakční
rada obce pro Vás připravila další vydání
Uhřičických novin, ve kterých si společně
připomeneme události za období duben-

-červen.První významnou událostí bylo
v naší obci tradiční hodové veselí, které se
koná vždy při příležitosti svátku sv. Floriána včetně připomenutí konce 2. světové
války. Další významnou událostí byla sportovní akce mikroregionu s názvem „Střední
Hanou na kole.“ Bouřkové počasí připravilo některým našim občanům 16.6.2017
krušné chvíle, když vichřice poničila jejich
domy. Během posledních tří měsíců se
vedení obce podařilo zakoupit komunál-

ní techniku, která nejen usnadní práci zaměstnancům, ale pomůže urychlit a zkvalitnit péči o vzhled naší obce. Připravujeme
nový informační systém, díky kterému
budou zájemcům zasílány důležité obecní
zprávy formou SMS do jejich mobilu. Závěrem bych chtěl všem občanům a hlavně
dětem popřát pěkné slunečné dny.
Jaroslav Křepelka
starosta obce

USNESENÍ č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřičice
konaného dne 8. 6. 2017
206/18/2017 Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje program jednání zastupitelstva.
207/18/2017 Zastupitelstvo obce Uhřičice
bere na vědomí
Rozpočtová opatření č. 1, 2, 3 – únor 2017,
Rozpočtové opatření č. 4 – březen 2017
a Rozpočtové opatření č. 5 – duben 2017.
		
208/18/2017 Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
zavedení informační služby pro občany obce
Uhřičice SMS InfoKanál od společnosti Konzulta Brno, a.s., se sídlem 602 00 Brno, Veveří 9 dle cenové nabídky a pověřuje starostu
obce Jaroslava Křepelku k podpisu smlouvy.
209/18/2017 Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
Závěrečný účet obce Uhřičice za rok 2016
bez výhrad.
210/18/2017 Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
Účetní závěrku obce Uhřičice za rok 2016.
211/18/2017 Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
Výroční zprávu o hospodaření Mateřské školy Uhřičice, příspěvkové organizace, včetně

Účetní závěrky Mateřské školy Uhřičice za
rok 2016.
212/18/2017 Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
za rok 2016 do fondů Mateřské školy Uhřičice, p. o. dle návrhu ředitelky mateřské školy.
213/18/2017 Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
žádost Mateřské školy Uhřičice, příspěvkové
organizace, o přesun peněz z rezervního fondu do investičního fondu dle předloženého
návrhu za účelem nákupu konvektomatu pro
školní jídelnu.
214/18/2017 Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
poskytnutí investičního příspěvku ve výši
80.000,-Kč Mateřské škole Uhřičice, příspěvkové organizaci, na nákup konvektomatu pro
školní jídelnu.
215/18/2017 Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
Kupní smlouvu o převodu nemovitostí - pozemku parcely č. 549 o výměře 271 m²a pozemku parcely č. 550/1 o výměře 1.139 m² v
katastrálním územíobce Uhřičice dle cenové
nabídky a pověřuje starostu obce k podpisu

smlouvy.
216/18/2017 Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 3.000,-Kč Kroměřížské dráze, z. s., se sídlem Osíčko 122, 768
61 Bystřice pod Hostýnem, IČO: 22664823
a pověřuje starostu obce k uzavření veřejnoprávní smlouvy.
217/18/2017 Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
nákup profesionálního mulčovače za malotraktor typ TRD 130 od společnosti HITL, s.r.o.,
se sídlem 672 01 Moravský Krumlov, Dobelice 57, IČ: 25321765 dle cenové nabídky.
218/18/2017 Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
opravu místní komunikace podél řeky Moravy v katastrálním území obce Uhřičice dle cenové nabídky společnosti SISKO Přerov, s.r.o.,
se sídlem 750 02 Přerov, Velká Dlážka 527/6.
V Uhřičicích dne 8. 6. 2017

Vyvěšeno na úřední desce a elektronické
desce dne: 9. 6. 2017
Sejmuto z úřední desky a elektronické desky
dne: 28. 6. 2017

Jaroslav Křepelka v.r., starosta obce; Bc. Eva Poláchová v.r., místostarosta obce
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Pravidla pálení biologického odpadu
Po celý rok pracují lidé na svých zahradách
a zahrádkách. Tyto práce bývají pravidelně
také spjaty s vypalováním porostů a pálením
biologického odpadu (listí, větví, rostlinného
odpadu apod.). Z hlediska pohledu požární
ochrany je tato činnost spojena se zvýšeným
rizikem vzniku požáru.
Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů zakázáno a porušení zákazu je možno trestat u fyzických osob až do výše 25 000
Kč a u právnických osob postihem do 500
000 Kč. Na rozdíl od vypalování porostů není
pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem
výslovně zakázáno. I na tuto činnost platí
však určitá pravidla a omezení.
Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení,
které provádí podnikající fyzické a právnické
osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat
každé pálení na územně příslušné operační středisko Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje. Pálení lze nahlásit telefonicky na čísle 950 770 011 nebo z pohodlí
domova po internetu pomocí jednoduchého
formuláře, který je uveřejněn na webových
stránkách www.hzsol.cz (v horní pravé části
„vyhledávání“ uvést „pálení“ a stisknout OK)

Při ohlašování pálení je nutno uvést zejména
následující informace:
1. datum a místo pálení
2. osobu, která je za pálení odpovědná
+ kontakt (mobilní telefon)
3. dobu po kterou bude pálení probíhat
Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na
fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na
svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického
odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na informační a operační středisko HZS Olomouckého kraje. I pro tyto práce na soukromém
pozemku platí určitá pravidla:
1. Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší a platných obecně závazných vyhlášek obcí (požární řád
obce, vyhlášky o nakládání s komunálním
odpadem apod.)
2. Pálení musí být po celou dobu přítomna
osoba starší 18 let.
3. Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci
hořlavých kapalin.
4. Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze) by se pálení
mělo přerušit.

5. Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých
předmětů (domy, auta, ploty apod.)
a mít k dispozici jednouché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek
apod.)
6. Velikost ohniště je třeba volit tak, aby
všechen hořící materiál shořel v době,
kdy je na místě přítomen dozor.
Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit a prolít vodou. V období sucha
je třeba ohniště kontrolovat i v průběhu
následujícího dne, popřípadě opakovaně
prolít vodou.
V případě, že se oheň vymkne kontrole
a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě
vzniklý požár ohlásit na požární stanici
Kojetín-tel. 950 783 011, případně na tísňové linky 150 nebo 112.
Zdroj: nprap. Jiří Košek, oddělení kontrolní
činnosti HZS Libereckého kraje,
Ing. František Orálek

Obyvatelé Uhřičic podle záznamů v matrice kojetínského
kostela roku 1715
Ržebavka Thomas, Wincor Johanes, Navratil Antonij, Jasšek Mathias, Sedlacžkova
Magdalena, Skopal Martin, Zatloukal Andreas, Sázel Martin, Jaschek Mathias, Tichý
Wenceslaus, Hradil Jacobus, Fiala Mathias,
Koutny Johanes, Bigoček Martin, Škroniček
Martin, Trschicky Ivan, Dostál Nicolaus. Talacžek Martin, Malich Georg, Vrtěl Simeon,
Vozihnoj Laurentij, Wincura Ivan, Sklenarž
Ivan, Vitek Georg, Schafanzik Josef, Pierotek
Andrea, Wistrčil Michael, Zlámal Vítek, Kubal
Martin, Spurný Georg, Czermak Josef, Kužela
Wenceslav, Hlavacz Josef, Roubal Laurentij,

Záhora Johanes, Chloupek Matias, Mraczek
Paulus, Konečny Johanes, Rinoch Martin,
Heisner Georg, Paliczka Laurentij, Hlavinka
Sigismund, Arnošt Fabián, Pržikryl Andreas, Dorazil Georg, Bocan Thomas, Kraviczka
Jakob, Wincsaur Johanes, Hapal Johanes,
Lenoch Pavlus, Sklenaržik Johanes, Hrabal
Ivanus, Pržikryl Andreas, Svozilik Ivan, Kuttva
Joan, Kreysa Thomas, Roubal Jan, Zaoral
Josef, Deyduch Jakob, Oral Wenceslav, Spalovsky Georg, Svitek Andeas, Skorel Martin,
Sedlaček Martin, Sternbersky Lavrentij, Lyba
Jakob, Pavlik Paul, Šafařik Josef, Skržipec

Mathias, Sklenaržik Johanes, Hromada Wenceslav, Bubeníček Johanes, Soušek Andreas,
Držimal Vitus, Oral Johanes, Březolubsky Johanes, Kutal Mathias, Urbánek Ivan, Coufal
Mathias, Bubeníček Ivan, Bielik Johanes, Peschek Martin.
Silněji napsaná jména nacházíme v obci
i dnes.
Některé rody zde žijí po staletí, jiné za uplynulá staletí zanikly, odstěhovaly se ….
Zdeněk Tichý

Babinec z Uhřičic
Velikonoční tvoření
Velikonoce jsou nejdůležitějším křesťanským svátkem. Všichni věřící v tyto dny oslavují zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Každým
rokem velikonoční dny připadají na jiné datum. Vypočítává se to podle úplnˇku. Přesně
řečeno, Velikonoce se slaví vždy v neděli,

která následuje po prvním jarním úplnˇku.
Podle křesťanských tradic má každý den
svůj výklad. Jistě znáte Zelený čtvrtek, Velký
pátek či Bílou sobotu. Většina z nás neví co
jednotlivé dny znamenají a slaví Velikonoce
jako jarní svátek a využívájí je jako možnost
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k rodinným návštěvám. Obzvláště děti si užívají Velikonoční pondělí, kdy chlapci a muži
s pomlázkami chodí na koledou, šlehají dívky a ty jim dávají barevná vajíčka. Vajíčko je
jedním ze symbolů nového života a také Velikonoc. Maminky i babičky pečou velikonočního beránka. I my jsme si v našem „Babinci“
připomněly tuto tradici. Vajíčka jsme měly již
nabarvené, ale vytvářely jsme krásné velikonoční dekorace, které vidíte na fotografiích.
Sešly jsme se v dobré náladě, vypily kávu
a něco smlsly. Proto se těším na další setkání
Babince, jehož datum upřesníme v průběhu
roku.
Lenka Toboláková

ČARODĚJNICE
Noc kterou často známe jako prosté „čaroďky“, slavíme každý rok v den, kdy se duben
láme v květen, tedy z 30.4. na 1.5. Tato tradice je hodně starým lidovým zvykem nejen
v Česku ale i v několika jiných zemích. Tímto
lidovým svátkem slavíme příchod jara. Tato
noc je také známá jako „Noc čarodějnic“. Při
samostatné oslavě nesmí chybět velkávatra,
při které se většinou opékají tradiční špekáčky a podobné pochutiny. Před zapalováním
ohně se obvykle postaví hranice, na kterou
se symbolicky připevní figurína ztvárňující
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čarodějnici.
Tak i my slavíme každým rokem tento svátek.
Pro děti máme připravené čarodějnické soutěže v podobě: skákání v pytlích, překážkový běh s koštětem, atd. Na ukončení tohoto
svátku si děti mohly opéct špekáčky. Letos
jsme měli i soutěž o „Nejhezčí čarodějnici“,
kterou byla vyhodnocena Terezka Čadová.
Za svoji čarodějnici dostala dárek v podobě
sladkostí. Už se těším na další rok , který doufám bude lepší jak byl ten letošní .
Toboláková Lenka
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Hodová výstava v Uhřičicích
V době, kdy se v Uhřičicích konaly hody, byla
v prostorách tělocvičny v budově obecního
úřadu uspořádána výstava na téma Národopisné motivy v díle Marie Gardavské.
Sestava 17 fotografií s hanáckou tématikou
byla doplněna o prezentaci keramické dílny
Ivany Bělařové, která zde představila svoji
práci. Obyvatelé a hodoví návštěvníci Uhřičic
si tu mohli přečíst články, které byly společně
s fotografiemi vystaveny po celé místnosti.
Články se týkaly např. historie Hané, výroby
másla, velikonočních tradic atd. Dále si ná-

vštěvníci na výstavě mohli prohlédnout hanácké kroje,které upoutávaly pozornost návštěvníků hlavně díky tomu, jak dokonale na
nich byly zhotoveny i ty nejmenší detaily. Za
zajímavost určitě stály i tři historické vesnické
nástroje. Cep, který se používal od středověku k mlácení obilí, dále byla k vidění máselnice - nádoba, ve které se stloukalo máslo a nakonec lopata na chleba, kterou se chléb sázel
do pece a pak upečený sez pece vytahoval.
Při odchodu si mohli návštěvníci zakoupit
brožuru „Hanáci z pohledu Marie Gardavské,

kdysi a dnes“, také si mohliodnést pohlednici Uhřičic a vyjádřit svůj názor na zhlédnutouvýstavu v návštěvní knize, která zde byla
k dispozici. Po dobu trvání si výstavu prohlédla asi stovka návštěvníků, kteří si tak obohatili hodové oslavy o kulturní zážitek a mohli
zavzpomínat, jak se na Hané historicky žilo.
S organizací výstavy velkým dílem pomáhali členové kojetínského Signálu 64, pánové
Leirnert a Kačírek, kterými tímto děkujeme
a těšíme se i na další budoucí spolupráci.
Anna Křepelková

ku.V sobotu dopoledne pořádali myslivci na
střelnici v Kojetíně Hodovou střelbu, o jejímž průběhu se dozvíte více v článku uveřejněném na jiném místě dnešních novin.
Sobotní večer byl vyhrazen tradiční předhodové taneční zábavě, kterou pořádali hasiči z uhřičického SDH.
Na nedělní dopoledne byla připravena
místním SDH slavnostní mše svatá, které
předcházelo položení slavnostních kytic

k památníkům obětí světových válek.
Účastníci mše svaté se sešli v 10.30 hodin
před budovou hasičské zbrojnice. Vítala je
polojasná obloha a teplota kolísající kolem
20 °C.Po krátkém proslovu starosty obce
Křepelky se průvod vydal za doprovodu dechové hudby před budovu bývalé obecní
radnice. Zde Páter Ryšavý se svými spolupracovníky adechovou hudbou sloužil mši
svatou.

Hodové střelby
V sobotu 6. května uspořádal náš Myslivecký spolek ,,Zábrodí“ UhřičiceHodové střelby
na asfaltové terče na střelnici v Kojetíně. Za
velmi pěkného počasí se hodových střeleb
zúčastnilo 16 střelců z našeho spolku a našich mysliveckých přátel. Průběh střelecké
soutěže byl velmi napínavý. Pořadí na prvních místech se neustále měnilo. Vítězem
střeleb se nakonec stal pan Jaroslav Křepelka
st. Na druhém místě se umístil pan Jaroslav
Křepelka ml. a na třetím místě se umístil pan
Jiří Sázel. V průběhu střeleb bylo podáváno
občerstvení jak pro závodníky, tak pro naše
příznivce. Srnčí guláš neměl chybu! Celkově
byly střelby hodnoceny účastníky velmi kladně a my se už nyní těšíme na příští ročník tradičních ,,Hodových střeleb“.
Jiří Sázel předseda MS

Hody 2017
Začátek měsíce května je vždy spojen s přípravou na hody, které jsou historicky spjaty
se Svatým Floriánem, patronem obce, jehož
svátek připadá na 4. května.V letošním roce
připadla hodová neděle na 7. května.V pondělí 8. května následoval státní svátek a tak
byly na hody tři volné dny.
V rámci hodových oslav byly v budově radnice otevřena výstava věnovaná dílu Marie
Gardavské. Píšeme o ní v samostatném člán-
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Nedělní odpolednevěnovali mnozí občané
se svými hosty pobytu v okolí sportovního
areálu, kde na ně čekaly kolotoče, houpačky
a další povyražení.
Tradicí se už pomalu stává a na oblíbenosti

8

získáváfotbalové zápolení mezi rodiči a dětmi, které vzniklo jako náhrada za pravidelně pořádané mistrovské fotbalové utkání
našich fotbalistů. Závodní fotbal u nás přes
velkou podporu obce pro malý zájem fotba-

listů bohužel neslavně skončil.Pan Antonín
Langr pořídil z tohoto sportovního klání
několik momentek, které zde rádi uveřejňujeme.
Ing. František Orálek
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Den Matek
V neděli 14. Května 2017 , obec Uhřičice tak
jako každý rok , pořádá pro maminky, babičky, prababičky k jejich svátku „ DEN MATEK“.V
letošním roce nás poctily svou návštěvou tři
kroužky: Atlas Bikos Přerov, Bohunovické mažoretky a Mateřská školky Uhřičice. Z Atlasu
Přerov senám předvedly kroužky- Hedvinie,
to jsou děvčata v rozmezí 13 a víc let, mažoretky- dívky 8-9 let a taneční soubor starších

děvčat. Z Bohunovic nám své umění ukázalyMažoretky, které měly ve svém programu
tři vystoupení, z toho dvě společné a jedno jako jednotlivci, kteříukázali své vlastní
vynikající vystoupení. A potom vystoupily
naše děti z Mateřské školy Uhřičice, kde jako
každý rok mají vždy něco nového a bylo to
opravdu krásné a dojemné.K poslechu a tanci nás po celou dobu doprovázel Jirka Jirák,

který hrál Retro písničky aby ty starší maminky a babičky zavzpomínaly na své mládí.
Na závěrděti předávaly růže svým maminkám a babičkám, které obstaral pan Lumír
Silbernágl. Tato akce se opět povedla na
výbornou a budeme se těšit na další spolupráce s těmito organizacemi, které si na nás
najdou vždy čas .
Toboláková Lenka

Cyklistická akce „Střední Hanou na kole“
V sobotu 27. května 2017 se uskutečnil nultý ročník cyklistické akce „Střední Hanou na kole“. Do cyklistické akce
byly zapojeny obce mikroregionu
a to Němčice nad Hanou, Tovačov, Kojetín, Ivaň, Troubky, Uhřičice, Lobodice,
Oplocany, Měrovice nad Hanou, Září-

čí, Křenovice, Obědkovice, Polkovice
a Stříbrnice. Organizace letošního ročníku se ujaly obce Křenovice a Ivaň.
Každá obec mikroregionu měla za úkol
připravit dle vlastního uvážení drobné
občerstvení a místo pro odpočinek, kde
by účastníci mohli načerpat nové síly.

Některé obce nabízely i drobné propagační předměty. Sportovní akce se
mohl účastnit každý milovník jízdy na
kole, bez ohledu na věk.
Počasí bylo v tento den příznivé, již
od ranních hodin svítilo sluníčko. Stanoviště v Uhřičicích bylo přichystáno
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u hasičské zbrojnice, kde bylo připraveno pro sportovce výborné občerstvení
z kuchyně naší školní jídelny, za které
sklidila obec velkou pochvalu. Cyklisté
z Uhřičic dostali na startu zelené tričko
se znakem naší obce. Ve stejném trikotu reprezentovali obec i zástupci na
stanovišti u hasičárny. Na startu obdržel každý účastník mapu mikroregionu s trasou a vyznačenými zastávkami
v jednotlivých obcích, kde mohl získat
razítko dokazující průjezd. Cyklistickou
trasu si mohl každý z účastníků naplánovat sám podle svých možností a sil.
Do cílové stanice, která byla na víceúčelovém hřišti v Ivani, dojelo celkem
356 cyklistů, z toho 272 projelo celou
trasu. Nejstarším účastníkem cyklistické akce se stal občan z Lobodic
v úctyhodném věku 81 let a nejmladšími sportovci byla vyhlášena roční dvojčátka z Tovačova, která jela ve vozíku za
kolem. V cíli si účastníci mohli zakoupit
něco dobrého k snědku a pití v místním
bufetu. Vydařené sportovní odpoledne
bylo ukončeno vyhlášením výsledků
nejlepších cyklistů a kulturním programem se soutěžemi.Sportovní akce se
setkala s velkým ohlasem a věříme, že
nezůstane pouze u nultého ročníku.
Bc. Eva Poláchová, místostarostka

Dětský den
Dne 3. června 2017 jsme pro dětimístní ale
i děti z okolních vesnic pořádali „Dětský den“.
Přidali se k nám naši hasiči z místního SDH
a počasí nám taképřálo.Pro děti jsme měli připravený bohatý program v podobě různých
soutěží. Nechyběla ani střelba ze vzduchovky
na terče. Jako odměnu dostávaly děti sladkosti. Hasiči předvedli cvičný požární zásah
na cíl, který si pak mohly děti takévyzkoušet.
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Na pozvání vystoupila i Airsoftová skupina
TEAM- BLACK HAND. Předvedla tři ukázkyz
jejich programu. . Všem,kteří mně byli při
celé akci nápomocni chci tímto poděkovat.
Díky tomu, že se k nám také navíc přidalo
i příznivé počasí, jsme všichni, děti i dospělí,prožili krásné odpoledne.
Toboláková Lenka
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Sibyla – královna ze Sáby
Dne 10. června 2017 proběhl další plánovaný
obecní zájezd za kulturou – tentokrát jsme
sevypravili do Prahyna velkolepý historický
muzikál Sibyla – královna ze Sáby. Odjezd
do Prahy byl stanovený na 10. hodinu dopolední a i přes mírné počáteční komplikace
a nekonečnou cestu po D1 jsme do Prahy
dorazili ve 14,30 hodin. Představení v divadle
Hybernia začínalo v 18,00 hodin, takže nám
zbyl čas i na individuální program ve městě.
Počasí bylo nádherné, takže jsme si odpoledne v hlavním městě všichni užili a těšili se
na kulturní zážitek spojený s pohádkovým
muzikálem.
Biblický romantický příběh o králi Šalamounovi ze země izraelské a Sibyle, královně ze
Sáby začíná pozváním Sibyly králem Šala-

mounem do Jeruzaléma. Mezi králem Sibylou vzplane velká láska a i proto Sibyla líčí
králi své vize a proroctví o daleké budoucnosti Jeruzaléma, ale i celého světa. Přítomnost Sibyly ale nehraje do karet izraelským
kněžím, kteří se snaží vyhostit královnu z
Izraele. Hlavní příčinou odchodu královny
je narození jejího a Šalamounova společného syna. Sibyla odchází se svým průvodem
a věrným přítelem Písařem, jehož úkolem
je zaznamenat dějiny a události té doby a
proroctví vědmy Sibyly. Nikdy však nedorazí
zpět do své vlasti, jejich pouť končí v poušti,
kde Sibyla plní své poslání a diktuje své vize,
proroctví a poznání o Bohu. Poté umírá. Písař po smrti královny přináší smutnou zprávu
Šalamounovi a tlumočí mu královnino přání,

aby její vize byly zachovány pro budoucí
generace. V silném návalu emocí se král Šalamoun rozhodne dát sábskému národu to
nejcennější, co Izraelci dosud vlastnili, Mojžíšovu archu úmluvy. Izraelský lid se bouří
a nechápe rozhodnutí svého krále. Šalamoun, odsouzen samotným bohem umírá
osamocen a v nemilosti vlastního lidu….
Hlavní poselství muzikálu je, že i v těch nejtěžších chvílích života má největší smysl láska „jen láska zůstává, i když je všechno ztracený…“
Kulturní zážitek určitě stál za to a už teď se
opět těšíme, co pro nás organizátoři zájezdů
připraví na příště.
Jana Křepelková

Životní jubilea
V našem životě jsou významná data, na jejichž základě slavíme zejména narozeniny
nebo jmeniny svoje či svých blízkých. K těmto slavnostním okamžikům patří ovšem také
den, kdy vstoupí „ona“ a „on“ do společného
svazku manželského. S přibývajícími léty
je to po roce „svatbabavlněná“, po druhém
roce „papírová“, deseti letech „cínová“, pětadvaceti “stříbrná“, padesáti „zlatá“, šedesáti
„diamantová“. Sobota 15. června 1957se stala dnem svatebním pro manžele Svatoslavu
a Čestmíra Crhonkovy. Oba manželé pocházejí z Drahanské vysočiny (paní Svatoslava
z Protivanova a pan Čestmír z Nivy) a do
Uhřičic se přistěhovali v roce 1961.
Všechno nejlepší, hodně zdraví a „Ať vám
to spolu ještě dlouho vydrží!“, přeje rodina
(syn, dvě dcery, pět vnoučat a čtyři pravnoučata).
Ke gratulantům se za všechny občany připojuje i sociální komise, jejíž členky spolu
se starostou obce panem Jaroslavem Křepelkou osobně manželům předali kytičku
s malým dárkem s přáním pevného zdraví
do dalších let. A dá-li Bůh, tak za dalších pět
let oslavili svatbu „kamennou“.
Věra Tichá, Lenka Toboláková
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Nové Přerovsko, 23. června 2017
Místní lidé nic podobného nepamatují. Nebe
zlověstně potemnělo, a najednou začal vát silný vítr. Živel měl takovou sílu, že strhl střechy
dvou domů, rozmetal po okolí tašky a vyvrátil
osmdesát let starou lípu.
Poničené střechy rodinných domů, vyvrácené
stromy a trámy, které se rozletěly jako třísky
do okolí. Tak to vypadalo v pátek 16. června
2017 odpoledne v Uhřičicích na Kojetínsku,
kterými se prohnala silná vichřice.
Poničený byl i sloup nízkého napětí, takže
byla část obce několik hodin bez proudu.
Hasiči spolu s místními obyvateli uklízeli následky spouště až do večera. Pokračovat budou i v příštích dnech.
„Byla to otázka deseti minut, déle to netrvalo. Venku se setmělo, a pak začalo pršet. Vyšla jsem před dům a viděla, že všechno lítá
kolem. Strašně jsem se lekla, protože tašky
z domu odletěly až k sousedovi. Naštěstí se nikomu nic nestalo,“ vylíčila jedna z obyvatelek
Uhřičic na Kojetínsku Martina Baculáková.
Během chvilky přišel o střechu majitel jednoho z rodinných domů, který jen stěží hledal
slova pro to, co se stalo.
„Vítr strhl a kompletně zničil plechovou střechu i s komínem. Uletěla až na zahradu a po-

lámala ovocné stromy. Pryč je i veškerá zelenina,“ ukazoval rukou na spoušť před domem
bratr majitele Karel Vavrouch, který spolu
s ostatními členy rodiny uklízel ze zahrady
dřevěné trámy. Rozletěly se do okolí.
„Bouřka s kroupami přešla přes barák, zatočilo
se to po zahradě, a dostalo až na druhý konec
dědiny ke hřišti. Teď musíme hlavně zakrýt
barák, aby neteklo dovnitř. Pak nás čeká kompletně nová střecha,“ dodal další z příbuzných
Vladimír Vavrouch.
Následky řádění silného větru pomáhali odstraňovat jednotky hasičů z Přerova, Kojetína
a Uhřičic.
Podle ředitele přerovských hasičů Miroslava
Čočka, který zasahoval na místě, bylo nutné
zakrýt střešní prostor plachtami a provizorní
dřevěnou konstrukcí tak, aby případný déšť
napáchal co nejmenší škody.
„Druhým nejhůře poničeným místem, kde
nastala obdobná situace, je lokalita u sportovního hřiště. Tam ale uletěla střecha z neobydleného hospodářského objektu. Není to tak
vážné, ale protože díky silnému větru odputovala na jiný objekt, snaží se ji naše jednotky
odstranit. Ve stejné části obce je i nalomený
sloup nízkého napětí, takže na místo dora-

zila energetická služba. V ulici bude vypínat
proud a provádět osazení nového sloupu,“
řekl Miroslav Čoček.
Obyvatelé rodinných domů v okolí hřiště byli
v šoku. V ulici nebyl snad jediný člověk, který
by svůj majetek zcela uchránil.
„Vyházelo mi to asi čtyřicet tašek a zničilo
rýnu. Chlívek, ten je úplně hin,“ krčil rameny
jeden z místních Bohumil Turovský.
V podobné situaci byl i Josef Nesvadba.
„Dozvěděl jsem se to tak, že mi volala sousedka. Tašky ze střechy totiž odletěly do ulice až
k sousedům,“ řekl muž, který se odpoledne snažil alespoň provizorně zakrýt střechu,
aby do domu neteklo. Lidé chodili po vesnici
s kolečky a nakládali na ně popadané tašky
a větve.
Podle starosty obce Jaroslava Křepelky byly
nejhůře poškozeny dva objekty.
„Tašky střech jsou ale po celé dědině. Šlo to
od Prostějova, mraky se zatáhly a nebe zčernalo. Já byl v té době na dědině, seděl v autě
a modlil se, aby do něj nepraštilo. Podle rozsahu škod to vypadá na menší tornádo,“ poznamenal starosta Uhřičic. Přesné škody bude
obec teprve vyčíslovat.
Zdroj: Nové Přerovsko,
zpracoval: Jaroslav Křepelka ml.

Školní rok 2016-2017 v Mateřské škole Uhřičice očima ředitelky
Další školní rok skončil a děti si užívají prázdninových radovánek plných sluníčka, koupání a dovolených s rodiči, aby se po prázdninách opět sešly v mateřské škole a prožívaly
své dětské radosti i starosti se svými kamarády.
V uplynulém školním roce navštěvovalo Mateřskou školu Uhřičice 18 dětí, z toho pouze
10 dětí z obce Uhřičice,ostatní děti jsou z Kojetína a 1 z Přerova.
Po celý školní rok jsme pracovali podle ŠVP
„Rok s kocourkem Matyášem“, který byl doplněn akcemi mimo mateřskou školu a zájmovými kroužky „Rozšířená hudební výchova
a hra na zobcovou flétnu“ a „Ekohrátky“ zaměřené na environmentální výchovu. Každý
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měsíc jsme s dětmi navštěvovaly kulturní
program v Němčicích.
V měsíci září jsme využili pěkného počasí
a jeli na výlet do Tovačova,kde jsme navštívili
sádky, podívali se u rybníka na labutě a kačeny a cestou zpět jsme si prohlédli tovačovský
zámek.
První naší společnou akcí dětí a rodičů bylo
„Dýňování“ v měsíci říjnu. Děti si se svými
rodiči vyráběli strašidýlka z dýní. Tyto velmi
podařené kousky jsme vystavili na zahradě
MŠ, děti i rodiče dostali za odměnu dýňový
punč a koláč.
V měsíci listopadu jsme již potřetí slavnostně
rozsvítili vánoční strom v obci Uhřičice. Učitelky nacvičily s dětmi krátký program, který

byl zakončený rozsvícením stromu a ohňostrojem. Po celou dobu byl podáván punč
pro zahřátí, který připravily ve školní jídelně
společně s paní školnicí.
Před vánocemi děti připravovaly program na
besídku pro rodiče a vyráběly dárek v keramické dílně na DDM Kojetín.Po vánoční besídce a nadílce dárků pod stromečkem v MŠ
se děti těšily na dárky doma a malovaly svá
přání do „dopisů Ježíškovi“.
V měsíci lednu jsme využili „Dne otevřených
dveří“, který Hasiči pořádají vždy v pátek 13.
Děti byly nadšené z techniky, ze speciálních
obleků, které si mohly vyzkoušet na vlastním
těle, ale nejvíce se jim samozřejmě líbila hasičská auta, do kterých se posadila i děvčata.

ČERVENEC 2017
I když je, únor nejkratším měsícem v roce my
jsme s dětmi kromě jarních prázdnin měli
několik akcí. Do mateřské školy přijeli klauni
a artisté z cirkusu se svými zvířecími miláčky,
kteří nám předvedli několik svých kousků.
Dětem se samozřejmě nejvíce líbila opice, se
kterou se všichni vyfotili. Dále jsme si společně s Mateřskou školou v Polkovicích vyjeli do
Ornitologické stanice v Přerově, kde jsme se
zúčastnili programu pro předškolní děti – odchyt ptáků do sítí a jejich pozorování a krmení, potom si každý vyrobil závěsné krmítko
pro ptáčky.
V březnu byl v MŠ Karneval motivovaný současnými pohádkovými postavami s mnoha
soutěžemi, navštívili jsme Divadelní přehlídku v Kojetíně, vynesli Moranu, aby už konečně bylo teplo a svítilo sluníčko a my si mohli
užívat radovánek na zahradě mateřské školy
a na výletech. Byli jsme na koncertě v Němčicích a zúčastnili se výukového programu pro
předškolní děti na DDM Kojetín, který byl zaměřený na ochranu přírody „Ferda Mravenec,
náš kamarád“.
V dubnu jsme se začali připravovat na svátek
našich maminek nejen tím, že jsme opět navštěvovali keramickou dílnu a vyráběli dárky
pro maminky, ale i nácvikem programu na
besídku k oslavě svátku matek v MŠ a i na
vystoupení v sále při oslavě tohoto svátku
pořádané OÚ Uhřičice.
Květen, kromě oslavy Dne matek je pro nás

měsícem výletů a akcí v přírodě. Tak jako
v loňském roce i letos jsme jeli s dětmi z Polkovic na Dopravní hřiště do Kroměříže, kde
mají připravený program pro předškolní děti
obohacený o návštěvu strážníků městské
policie v Kroměříži,kteří dětem vysvětlují, jak
se mají správně chovat při jízdě na kole, koloběžce a srážedlech. Do Kroměříže jsme si
v květnu vyjeli ještě jednou na divadelní pohádku Marka Dobrodinského „Jezerní královna“. Děj této pohádky je o to působivější, že
divadlo se hraje v prostorách kroměřížského
zámku.
Červen to je měsíc vonící létema blížícími se
prázdninami, proto už děti maximálně využívaly krásného počasí k výletům a pobytu
na krásné zahradě mateřské školy. Úterní
dopoledne nás navštívili v MŠ kamarádi z MŠ
v Polkovicích, kde jsme společně soutěžili
a potom si i hráli. Naopak ve čtvrtek jsme my
s batohy na zádech vyrazili „Rajčudou“ kolem
prutníku polní cestou do Polkovic za našimi
kamarády. I oni měli pro nás připravené soutěže a malé občerstvení. Zpět jsme unavení
a plní nových zážitků už jeli autobusem.
Děti se nejvíce těšily na dvě akce, které neodmyslitelně patří k ukončení školního roku
v Mateřské škole Uhřičice, a to je výlet do
ZOO a Rozloučení se školním rokem. Letos
jsme vyrazili společně s MŠ Polkovice do ZOO
Svatý Kopeček u Olomouce. Nejvíce se nám
líbili opět opice a překrásné žirafy. Také jsme

si ZOO projeli vláčkem.
Předposlední den školního roku jsme se rozloučili se školním rokem 2016-2017 a hlavně
s našimi čtyřmi kamarády, které paní ředitelka s panem starostou pasovali na školáky
a po prázdninách nastoupí do 1.třídy ZŠ. Po
tomto slavnostním a současně smutném loučení děti vyrazily na „Cestu za pokladem“,která nebyla vůbec jednoduchá. Vedla Špalírem
plným úkolů až na kojetínskou střelnici, kde
si každý musel najít svůj poklad. Zpáteční
cesta nám ubíhala rychleji, protože jsme se
na ni posilnili uzeným cigárem. Po návratu
do Uhřičic si rodiče vyzvedli své děti, ale šest
statečných přenocovalo v mateřské škole.
Myslímsi, že se nám školní rok vydařil a teď si
všichni užíváme zasloužených prázdnin, které uběhnou jako voda a my se opět sejdeme
v naší školičce, která bude krásně uklizená
a připravená na nová dobrodružství.
Přes prázdniny jsme díky dotaci zřizovatele
Obci Uhřičice mohli zakoupit pro školní jídelnu nový konvektomat,který usnadní vaření
obědů, hlavně pro cizí strávníky.Nás dětí se
bohužel v novém školním roce sejde zase
o něco méně než loni, ale hlavně jsou děti
čím dále menší. Budeme doufat, že tato situace je pouze přechodná a začne se blýskat
na lepší časy a v obci Uhřičice bude zůstávat
více mladých lidí, kteří zde založí své rodiny.
Michaela Otáhalová
ředitelka mateřské školy
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Před prázdninami
Konec měsíce června je očekáván zejména
školáky, protože bude následovat dlouhá,
dvouměsíční školní přestávka. Má to však
ale také jedno velké úskalí a tím je vysvědčení. Je vždy očekáváno u různých školáků
různě. Důležité je samozřejmě, jaké známky jsou na vysvědčení, ale pro mnohého
žáka důležitější, co na ně řeknou rodiče.
Všichni z vlastní zkušenosti víme, jak naše
vysvědčení rodiče přijali. Kdo za to všechno ale může? Viníkem je císařovna Marie
Terezie, která 6. prosince 1774 vydala
Všeobecný školní řád, kterým byla zavedena povinná školní docházka a potřeba
hodnocení žáků, jak zvládají probírané
učivo. Od prvopočátku se podoba klasifikace žáků se měnila. Původně vysvědčení
dostávali žáci až tehdy, když po absol-
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vování školní docházky opouštěli školu.
V 19. a na počátku 20. století existovaly tři
typy vysvědčení. Propouštěcí vysvědčení, které dostávaly děti po dovršení školou povinného věku a mají nejpotřebnější
předepsané vědomosti pro obecní školu
z náboženství, čtení, psanía počítání. Vysvědčení na odchodnou ze školy. Dostávali je žáci, kteří dosáhli věku, kdy měli
opustit školu, tedy 14 let, ale nenabyli
potřebné školní vědomosti. Toto vysvědčení neobsahovalo žádnou klasifikaci.
Frekventační vysvědčení se vydávalo
žákům obecných škol, kteří přestupovali
na střední školu a byly na něm jen známky
z náboženství, vyučovací jazyka a počtů.
Na obecné škole dostávali žáci od roku
1870 čtvrtletní školní zprávu se známkami

psanými číslicemi a rodiče na ní svým podpisem potvrzovali, že ji četli. Na konci roku
si ji ponechávali. Na měšťanských školách, které navazovaly na školu obecnou,
dostávali žáci od roku 1903 školní zprávu
do rukou jen na konci 1. a 3. čtvrtletí a na
konci 2. a 4. čtvrtletí vysvědčení. Prospěch
na něm byl psán slovně. Školním a vyučovacím řádem z 29. září 1905 byly předepsané jednotné známky pro školní zprávu
i vysvědčení. V průběhu bezmála 250 let
procházelo vysvědčení žáků obecných
a měšťanských škol, později základních
škol různými obměnami a úprav. Pro ilustraci zveřejňujeme školní zprávu ze školního roku 1941-1942.
Ing. František Orálek
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Bolesti hlavy a šíje
Jedny nejčastějších známých bolestí,
které trápí většinu populace od dětství
až do smrti.
Bolest je vždy znamením a důsledkem
příčiny. Příčin bývá celá řada. Např.
známé bolesti při horečnatých stavech - chřipkách a různých virózách či
nachlazeních. Bolesti hlavy “migrény“
přes čelo,spánky,temeno nebo vystřelující do týla. Mající souvislost s potížemi vnitřních orgánů ( střeva, játra,
ledviny). Samostatná kapitola s tučným nadpisem je přemnožení parazitů
! Nekonečné dopování těla prášky od
bolesti, antibiotika a další medikamenty chemické léčby s vedlejšími účinky.
Některé stavy jsou také následkem
i zdánlivě menších úrazů hlavy. Za
zmínku stojí např., vystavení člověka
silným stresovým situacím, život pod
neustálým psychickým tlakem, či pracuje i krátkodobě s toxickými nebo těkavými látkami z ropných produktů…..
Důležitou prevencí eliminující nástup
bolesti je
dodržení pitného režimu.
A to každodenně a celoročně pitím

kvalitní pokud možno nesycené vody.
Během celého dne do 19h. zimního
času min. 1,5 až 2 L Na noc je pití zbytečné a tělo zatěžující .
Z pohledu maséra můžu otevřeně napsat že většina bolestí hlavy má přímou
souvislost se stavem nejen krční páteře
ale např. i dvoumilimetrový posun meziobratlové bederní ploténky má vliv
na bolest která proudí nervovými vlákny kolem celé páteře až do hlavy či ke
konečkům prstů na rukou a na nohou.
Pokud dodržuji pravidelný pitný režim
, eliminuji mnoho možných příčin nemocí. A napomáhám tak správnému samo-čistícímu fungování těla.
Suchým a teplým zábalem na šíji můžu
pomoci ještě
vmasírováním kostivalové tinktury krému.
Vhodným cvičením zaměřeným na
zpevnění svalstva krku a zad. Např.
5 Tibeťanů či cvičení Falun gong .
Bosá chůze v přírodě a uzemňující kontakt těla se zemí

podporující průchod energie celým tělem skrze akupresurní body chodidel
jsou dnes již jasným neoddiskutovatelným faktem podporujícím samoléčbu.
Použití bylinných čajů - tinktur či různých doplňků stravy při bolestech hlavy je velmi specifické a záleží na celkovém stavu, věku či vitalitě.
Byliny jsou hlavně vhodným doplňkem
klasické léčby.
Cvičení a všechny možné terapie - návody které chci vyzkoušet provádím ze
začátku pomalu a velmi citlivě
( vždy se řídím vlastním pocitem).
Nepřekonávám bolest !
Musím připomenout také fakt že člověk
ve své podstatě je bytostí mentální. Použití pozitivního myšlení, pochopením
a pozorným nasloucháním svého těla.
Být většinu času přítomen ,neutápět
se v minulosti či bloudit ve fiktivní budoucnosti je zdravý základ všeho.
O vlivu myšlení na celkové zdraví bych
rád volně navázal někdy příště.
Citací pana Zákopčaníka na závěr „ vám
přeji Slunce v duši “.
Martin Orálek

Z historie obce – pokračování
Velké požáry 1805, 1819 celá obec vyhořela
od vznítivšího se sádla při smažení koblihů,
1861, 1863, 1874.Požár v r. 1874 zničil polovinu obce ale vyhnul se několika domům již
krytých břidlicí. Protože tato nehořlavá krytina při obnově domů po požáru převládla,
ničivé požáry, dříve časté se již neopakovaly.
Záplavy byly před regulací řek Moravy a Va-

lové často. Nejvíce utrpěla obec v roce 1814,
1875 zachrániliuhřičičtí 21 cikánů před utopením, 1883 a po regulaci v r. 1911 a 1997.
Do I.světové války odešlo 145 mužů, 20 z nich
zahynulo, II.světová válka připravila o život
šest našich spoluobčanů. V koncentračním táboře zahynul – Vymazal Alois, výstřel německé stráže usmrtil Josefa Pechu, nášlapná mina

Františka Vožďu a při osvobozovacích bojích
6.května1945 byli dělostřeleckým granátem
zabiti Jindřich Urbánek a Antonín Zdražil. Při
průzkumu postavení německých vojsk zahynul dne 7.5.1945 odbojář František Korner
berní úředník a důstojník čsl. armády.
V zahraniční armádě bojoval pilot RAF František Březovský.

tář ve Frýdku-Místku.
MVDr Jindřich Vymazal, zvěrolékař v Bánovcích nad Bebravou.
Jaroslav Macourek, přednosta První České
vzájemné pojišťovny v Praze.
Jan Skopal, řídící učitel.
Augustin Mlčoch, řídící učitel.
Alois Zavřel , profesor reálné školy v Brně, autor středoškolských učebnic
František
Březovský, účastník odboje, letec.
Vladimír Korner, spisovatel a scénárista, autor
filmových scénářů.

Oldřich Indrák, držitel Řádu republiky, Řádu
práce, vyznamenání Za zásluhy o výstavbu,
náměstek ministra chemického průmyslu
a ředitel chemických závodů v Přerově
a v Novákách na Slovensku.
Bohumil Kyselý, novátor a vynálezce, držitel
5 patentů registrovaných Úřadem pro vynálezy a objevy v Praze. Zaměstnán v JZD a Pal
Magnetonu Kroměříž. Držitel vyznamenání
„Za obětavou práci“.
Miroslav Kapoun, nar.1945, poslanec Parlamentu ČR za ČSSD od r.1998 do r. 2006.

• MUDr Jan Skopal - 10.12.1912
• JUDr Josef Vavrouch - 10.12.1912
• Skopalík František architekt, za vypracová-

•

Významní rodáci:
František Jášek, kněz, hospodářský správce
kapituly olomoucké, kanovník kroměřížský.
Narozen 1797, zemřel 1849, když se při podávání svátosti posledního pomazání nakazil
cholerou.
Amálie Vrbová nar. 1864,pseudonym Jiří
Sumín, autorka románů z venkovského prostředí, zemřela v Přerově 1936.
Skopalík František, architekt ve Vídni
MUDr. Jan Skopal, lékař v Přerově.
JUDr Josef Vavrouch, notář a starosta Sokola
ve Val.Kloboukách. JUDr Alois Macourek, no-

Čestní občané obce:
•

Ing Navrátil Karel, jmenován čestným
občanem obce Uhřičice 7.5.1911, za vedení prací při regulaci Moravy a Valové.

ní projektu školy zdarma - 10.12.1912.
Zavřel Alois, profesor na vysoké škole
v Brně - 10.12.1912

15

UHŘIČICKÉ NOVINY

Zvony:
Roku 1793 pořídila obec zvon vysvěcený
a pokřtěný jménem svatého Arnošta. Při
požáru v roce 1861 zvon praskl. V témže
roce jej obec nechala přelít ve dva zvonu
nové, pojmenované Josef a Marie. R. 1917
za I. světové války byl Josef zrekvírován.
Marii občané uchránili podplacením důstojníka velícího oddílu provádějícího rekvizici. Zvon Marie byl zabaven za II světové

války ale v roce 1946 nalezen v Hamburku
a vrácen do obce. Mezi tím si obec asi r.1943
pořídila dva nové ,menší a méně kvalitní
zvony. Vrácený zvon byl zapůjčen Polkovicím na kostel. Roku 1998 si Polkovice pořídily zvony nové. Náš zvon byl po opravě
a vyčištění posvěcen a slavnostně zavěšen
na radniční věž. Elektrické ovládání v ceně
20000, Kč, které zvon rozezní denně ve

12 a v 18 hodin daroval obci ing František
Tichý, rodák z Uhřičic.
Na zvonu Marii je nápis : HONORI IMAC.
CONCEPTION : B. V. MARIAE v horní části
zvonu , u spodního okraje jsou jména tehdejších představitelů obce a tvůrce zvonu:
ANTON SKŘEPEC PŘEDNOSTA STĚPÁN SKOPAL A FR. TICHY RADNY A L. F. STANKE
OLOMUCII FUSA 1861

Učitelé na Uhřičické škole
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

IX.

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.

VII.

Matěj Hřebavka do r. 1803. Zemřel
r.1803.
František Fridrich od r.1803 do r.
1830. Zemřel r. 1830.
Jan Pospíšil od r. 1830 do r. 1847.
Změnil místo.
Josef Homoláč od r. 1847 do r. 1872.
Zemřel 24./2. 1872,
Arnošt Fridrich, výpomocný učitel
do 8./8.72
Alois Panák od 8./8.72 do r.1902.
Odešel na odpočinek.
Josef Dobeš, rodák z Vysoké, okres
Hranický. Od r.1902 do r. 1919. Ode
šel na odpočinek do Těšnovic, ze
mřel 1920.
Pavel Silnoušek z Kojetína od r.1919
do r. 1920. Jako prozatímní správce
a učitel působil od 27.5.1918.
František Ludík z Beňova, rodem z
Brodku u Přerova. Od 1.září 1920.
Po zřízení II. třídy od 1.září 1886 pů
sobili na škole tito podučitelé.
Antonín Hradil (z Kanovska) od
1./8.86 do 1./10.86. Musel na vojnu.
Václav Hoffner (z Přerova) od 1./3.87
do 1./11.88. Byl přesazen do Přero
va.
Ignác Živný (z Loštic) od 10./11. 88
do 31./8. 1989.
Karel Obrtel (z Henčlova) od 31./8.
89 do 1./3.92.Přesazen do Mořic.
Otmar Pirkl (z Čermné v Čechách)
od 1./3.1892 do dubna 1901, kdy
onemocněl krční chorobou a do
stal dovolenou až do prázdnin. Jeli
kož s jeho choroba zhoršila byla
jemu dovolená prodloužena do
15./2. 1902. (Od 15.4. 1901 i po
prázdninách vyučoval obě třídy na
dučitel Alois Panák.)
Alois Churý (z Vitčic) od 1.října 1901
ustanoven zatímním podučitelem.
Do 15.2.1915. Povolán k vojsku.
František Spisar od 16.2.1915 do

VIII.
IX.
X.
XI.

4.9.1915. Odešel do Strerovic.
Květoslava Smečková z Vranovic od
4.9.1915 do 1920. Provdala se.
Jan Přecechtěl z Oplocan. Od 1917
do 10. 8.1918. Odešel do Ivaně.
Josef Foltýn z Rataj. Byl ustanoven,
následkem choroby však nepůsobil.
Božena Mračková z Klenovic. Od
20.8.1918

XII.

XIII.
XV.
XVI.

Pavel Silnoušek z Kojetína. Od
27.11.1918 do 15.8.1920. Odešel
do Němčic.
František Přikryl XIV.Marie Novot
ná
Jaroslav Strouhal z Pivína, výpo
mocný učitel, působil 1 rok.
Miloš Mrázek z Oplocan
Zdeněk Tichý

Obecní úřad Uhřičice
Kontaktní údaje

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

Úřední hodiny

Pondělí:
Středa:

8.00 - 11.00
8.00 - 11.00

588 002 564
588 002 565

13.00 - 17.00
13.00 - 17.00

Skládka zeleného odpadu je otevřena od 1. dubna 2017 do 31. října 2017 takto:
Po – Pá:
15.00 - 18.00
Sobota:
9.00 - 11.00
15.00 - 18.00

Zaměstnanci:

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

Uhřičické noviny č. 2/2017, periodický tisk územního samosprávného celku; Uhřičice 111, 752 01 Kojetín; IČ: 00636657; náklad 210 ks; datum vydání 28. 7. 2017;
pololetník; 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.

16

