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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2017 již dopsal na Silvestra svůj příběh a my všichni jsme
zase o rok starší a bohatší o zážitky a zkušenosti, které nám
loňský rok přinesl. Doufám a věřím, že jste všichni závěr roku
prožili podle svých představ v kruhu svých blízkých a nyní už
jste natěšeni na to, co přijde v roce 2018.
Přeji vám všem, aby rok 2018 byl pro vás jen radostný a přinášel pouze šťastné okamžiky. Abyste byli po celý rok zdraví
a nemoci a chmury se všem vyhnuly obloukem. Každý den
nám osud do cesty přináší různé výzvy a jen na nás samot-

ných záleží, jak se v těchto důležitých okamžicích zachováme a co nám to všem přinese do budoucna. Přeji všem,
aby rozhodnutí, která v tomto roce učiníme, byla šťastná
a napomohla k tomu, že se nám spolu bude v naší obci
dobře žít. Chci vám na prahu nového roku popřát, aby byl
rokem plným dobrých zpráv, úsměvů a laskavého srdce.
Jenom tak to bude rok, na jehož konci budeme moci být
spokojení.
Jaroslav Křepelka, starosta

Jitka Seidlová
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ve dnech 20. a 21. října 2017 se konaly volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. Termín voleb byl vyhlášen prezidentem České republiky. Do dolní komory
parlamentu si občané zvolily celkem 200
nových poslanců z kandidujících politických
stran a hnutí.
Volební místnost v naší obci byla tradičně
připravena v tělocvičně v přízemí budovy
Obecního úřadu v Uhřičicích. Všem voličům
byly před konáním voleb doručeny do místa
trvalého pobytu hlasovací lístky politických
stran se jmény jednotlivých kandidátů. Volební lístky bylo možné si vyžádat v den konání voleb i ve volební místnosti. V případě
závažného zdravotního důvodu mohl volič
požádat obecní úřad o hlasování mimo určenou volební místnost anebo mohl být vystaven voličský průkaz za účelem hlasování
mimo trvalé bydliště.

V pátek 20. října 2017 se volební místnost
otevřela všem voličům, stejně jako v jiných
městech, ve 14:00 hodin. Hlasování v tento
den bylo ukončeno ve 22:00 hodin, kdy byla
volební místnost uzavřena. Následující sobotní den probíhaly volby od 8:00 hodin do
14:00 hodin. Po oficiálním ukončení voleb
byly platné hlasy voličů sečteny a v Uhřičicích volby skončily s tímto výsledkem. V obci
zvítězilo ANO 2017 s 88 hlasy, následovala
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) s 50 hlasy a jako třetí získala
nejvíce hlasů Komunistická strana Čech
a Moravy s celkovými 32 hlasy. Křesťanská
a demokratická unie – Československá strana lidová získala celkem 22 hlasů a 19 voličů
dalo svůj hlas České pirátské straně. Po 18
hlasech získaly dvě politické strany - Občanská demokratická strana a Česká strana
sociálně demokratická. Starostové a nezá-

vislí obdrželi od občanů v Uhřičicích 8 hlasů, TOP 09 obdržela od svých voličů 3 hlasy
a po 1 hlase získala Strana zelených, Strana
svobodných občanů, Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa
Miroslava Sládka, Sportovci a Strana Práv
Občanů. Ostatní kandidující strany nebyly
v naší obci voleny. Celková účast občanů
v Uhřičicích při volbě do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dosáhla 58, 73 %, což
bylo méně než celorepublikový průměr.
Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří se
podíleli na přípravě a zajištění voleb i za jejich bezproblémový průběh.

Eva Poláchová, místostarostka

Z redakčního šuplíku
Při tvorbě našich novin dochází někdy, přes
veškerou naši snahu, k tiskařským chybám.
Stejně jako v jiných tiskovinách tak i v na-

šich novinách si občas zařádí „tiskařský
šotek“. Pokud chybí nějaké to písmeno ve
větě, je to mrzuté, ale lze si chybějící písmeno domyslet. Horší je to, pokud se taková
chyba vyskytne ve jméně. A právě k tomu
došlo v minulém čísle. Vypadnuté písmeno
v příjmení autora článku - Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen – změnilo
Macourka na Mcourka. Byť to zní krásně
skotsky, je to chyba a za ni se tímto panu
Macourkovi omlouváme.
K chybám dochází jednak při psaní článku,
které se snažíme korekturou odstranit, ale

také při jeho úpravě před tiskem a jeho tisku. Tak se stalo v článku – Střelecké memoriály Kojetín 2017. Před tiskem jednotlivého
čísla novin dostává redakční rada jeho návrh
ke kontrole a připomínkování. Všechno jsme
zkontrolovali a z našeho pohledu zde žádná
chyba nebyla. Při tisku však došlo k záměně
fotografií a byla vytisknuta společná fotografie z minulého roku. Jako omluvu otiskujeme níže správnou fotografii. Doufáme,
že vzniklé chyby neodradí pisatele od psaní
dalších článků. Jsme rádi, že tyto články píší
a my se z našich chyb určitě poučíme.
Ing. František Orálek
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Maminky z Uhřičic a naše tvoření

Hledaly jsme, jakým způsobem ještě více obohatit v naší obci činnosti, které budou zaměřeny zejména na děti a jejich zručnost. A tak
vznikl spolek maminek, jehož vedení se ujala
paní Lenka Pitnerová.
V tomto spolku, kterému jsme daly jednoduchý název „Maminky“, se budeme zaměřovat
na tvorbu různých předmětů, jejichž výroba
nebude dělat dětem potíže. Toto tvoření však
nebude pouze s dětmi. Budeme rády, když
mezi nás zavítají i rodiče, prarodiče. Zkrátka,

bude vítán každý, kdo rád něco vyrábí a tvoří.
Chtěly bychom uspořádat každý měsíc nějakou výtvarnou akci. Máme v plánu vyrábět
např. zvířátka a sněhuláky z ponožek, panáčky
z květináčů a spoustu dalších zajímavých věcí.
Před každou blížící se akcí rozešleme letáčky,
ze kterých se dozvíte, co budeme vyrábět
a jaké pomůcky si donést. Pro inspiraci máme
vždy nachystané obrázky toho výrobku, který
zrovna budeme vyrábět. Ale vlastní fantazii se
meze nekladou, takže směle do toho!

Zájezd na sv. Hostýn
V den mých narozenin mně
přišly blahopřát za obec paní
Věra Tichá a Lenka Toboláková.
Při této příležitosti mi oznámily, že obec bude pořádat pro
starší důchodce zájezd na Svatý Hostýn. S nabídnutou účastí
jsem s radostí souhlasila. Zájezd
se uskutečnil v pátek 13. října.
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Naše první akce byla výroba papírových draků. Přišlo hodně dětí, které vytvořily spoustu
krásných draků. Spokojenost dětí nás povzbudila a začaly jsme připravovat další tvoření.
Petra Hromadová, Lucie Pitnerová
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Obecním mikrobusem nás jelo šest důchodkyň. Pan starosta, který mikrobus řídil, nás
zavezl až ke kostelu, abychom to měly a našimi francouzskými holemi co nejjednodušší.
Po mši svaté jsme šly do místní restaurace na
oběd. Trochu jsme si tam popovídaly a potom jsme nakoupily na památku nějaké dárky z pouti. Mezitím nám pan starosta naplnil
nádoby vodou ze Sv. Hostýna a tak jsme se
vydaly na cestu k domovu.
Pěkné počasí jenom podtrhlo celé krásné
dopoledne a pokud se dožijeme, rády bychom na Sv. Hostýn jely zase. Za sebe, a určitě i za ostatní účastnice, chci touto cestou
poděkovat vedení obce za zorganizování
tohoto zájezdu. Byly bychom rády, kdyby
podobných zájezdů bylo více. .
Viléma Vranová, důchodkyně

STEZKA ODVAHY
Dne 14.října 2017 v 18.30 hodin jsme v naší obci již podruhé pořádali pro děti i dospělé
„STEZKU ODVAHY“. Dětí s rodiči přišlo hodně.
Začínali jsme od obecního
úřadu. Po strašidelné cestě
děti musely plnit různé úkoly
v podobě: malování, sčítání
číslic, cvičení, atd. V průběhu
soutěží se začínala vytvářet
mlha a tak to bylo trošku obtížnější. Všechno se začalo
mazat, ale správně provedené
cvičení prospělo k zahřátí organismu.
Na této akci mě pomáhal
osvědčený dorost – Petra
Staňková,
Viki
Zgyugová,
Emil
Zgyuga,
Jirka
Koutný,
Tomáš
Orálek, Martin Leskovjan,
Adam a Zuzka Svačinovi a Petr Špalek.
Na strašidelné cestě dělali strašidla a v té
mlze i zimě to zdolali na jedničku. Protože
bylo dost pomocníků tak jsem si i já mohla tuto stezku projít a někde jsem v té tmě
měla opravdu strach, co se bude dít. Myslím že se i tato letošní akce povedla
Ukončení jsme měli na obecním úřadě,
kde děti dostaly balíčky a společně jsme
si vytvořili v podobě podpisů zúčastněných vzpomínkový „totem“.
Těším se na pokračování v roce 2018
a všem, kteří mně při organizaci Stezky
odvahy pomáhali velmi děkuji a věřím,
že se na jejich pomoc mohu spolehnout
i v příštím roce.

Toboláková Lenka
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Dušičky 2017
Na dušičky pamatujme,
z očistce jim pomáhejme!
Budou na nás vzpomínat,
až my budeme umírat….
Pod názvem Dušičky se skrývají hned dva
svátky, jímž patří první listopadové dny –
1.11. svátek Všech svatých a 2.11. Památka
všech zemřelých. V úterý 24.10.2017 odpoledne za chladného a větrného počasí proběhla na našem hřbitově vzpomínková Dušičková pobožnost a v 18. hodin byla v zasedací
místnosti obecního úřadu sloužena Páterem
Pavlem Ryšavým mše svatá k památce zesnulých.
V dušičkový večer rozžehneme svíčky,
modlíme se tiše při nich za dušičky.
Poslední již svíce zvolna dohořívá,
za duše, jichž nikdo, nikdo nevzpomíná.
Věra Tichá

Maminky - tvoření ze šišek
S příchodem podzimu
začalo padat listí, kaštany a tak jsme se rozhodly, že si přineseme kousek krásného podzimu
domů.
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Dne 20.10. 2017 jsme uspořádaly naši druhou akci. Byla to výroba ozdob a dekorací ze
šišek. Dětí se tentokrát sešlo méně, ale za to
přišly maminky i babičky. Díky Andrey Macourkové jsme měli k dispozici velké množství borových šišek. My ostatní jsme donesli

kaštany, smrkové šišky a další přírodní materiály. Dospělí tvořili spíše svícny a děti vyrobily krásné sněhuláky, skřítky a sovičky. Akce
se povedla a všichni si domů odnesli pěkné
a veselé výrobky.
Petra Hromadová, Lucie Pitnerová
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Maminky – Lampiónový průvod včelích medvídků
Dne 10.11 2017 jsme uspořádaly pro děti a rodiče první průvod včelích medvídků.
Sraz byl v sedmnáct hodin
pod kaštanem. Počasí nám
naštěstí přálo. Sice bylo

chladno, ale nepršelo a ani nefoukal vítr.
Průvod byl zahájen, jakmile v obecním rozhlase začali hrát písně z včelích medvídků.
Pomalým krokem jsme se vydali směr hřiště.
Na hřišti dostaly děti něco sladkého na zub
a na závěr rozzářil oblohu ohňostroj.

Velice mile nás překvapil velký zájem dětí
a rodičů, kteří se přišli zúčastnit průvodu. Na
příští ročník připravíme i něco teplého na
zahřátí. Těšíme se, že se příště určitě sejdeme ve stejném, ne-li ve větším počtu.
Petra Hromadová, Lucie Pitnerová
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Hallowen
Již tradiční halloween se letos u nás pořádal
v sobotu 18. listopadu 2017. Oproti minulým
ročníkům byl uspořádán v trochu jiném duchu.
S dětmi jsme vyráběli hlavně halloweenské
dekorace, protože byly trochu problémy
se zajištěním vhodných dýní. Děti vyráběly

Blahopřání
Dne 19. listopadu 2017 oslavil pan
Josef Jurman 92. narozeniny.
Je nejstarším občanem v Uhřičicích. Všechno nejlepší, hodně zdraví a síly do života mu přeje rodina.
Ke gratulantům se za všechny občany připojuje také sociální komise.
Její členky vedle kytičky a malého
dárku popřály panu Josefu Jurmanovi pevného zdraví.

Věra Tichá, Lenka Toboláková
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krásné dekorace v podobě spirál na zavěšení papírových strašidel a dýní. Nakonec
si přece jen Terezka Vavříková donesla dýni
a tak se dlabala i dýně. Nakonec fotky mluví
za vše.
Jako ochutnávku jsme jim upekla z lineckého těsta čarodějnické prsty. Ze začátku děti

váhaly s jejich ochutnávkou, ale posléze,
když zjistily, že je to sladké, tak se do nich
s chutí pustily. V příštím roce plánuji tuto
akci už na říjen 2018, dokud budou k dispozici dýně, ale myslím si, že i bez nich výroba
těchto dekorací děti také zaujala.
Toboláková Lenka
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Poslední leč

Letošní lovecká sezóna byla velmi
nepříznivě ovlivněna nedostatkem zvěře. V průběhu letošního
roku pořádala naše myslivecká
společnost tři vycházky na drobnou zvěř. Tradičně náš myslivecký spolek pořádal na přelomu
měsíce listopadu a prosince hlavní hon na zajíce za účasti našich
členů, přátel myslivců a příznivců. Vzhledem k nízkému počtu
drobné zvěře se hlavní hon nekonal.. V posledních letech bohu-
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žel vlivem působení mechanizace, chemizace,
predace a pěstování průmyslových plodin (kukuřice, řepka) dochází k úbytku drobné zvěře.
Proto se náš myslivecký spolek rozhodl omezit lov zajíců a uspořádat pouze „Poslední leč“,
která se konala 25.11.2017 v kulturním domě.
K tanci a poslechu tradičně hrála živá hudba.
K jídlu byl zvěřinový guláš a smetanová omáčka. Příjemně nás překvapila hojná účast občanů na této zábavné akci. Magnetem byla samozřejmě tombola složená ze zvěřiny a věcných
cen. K do- movům jsme se spokojeni po prožití
příjemného večera rozcházeli po půlnoci.
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Chtěl bych touto cestou jménem Mysliveckého spolku poděkovat našim sponzorům, z nichž
bych chtěl jmenovat OÚ Uhřičice, firmu Signalbau, pojišťovnu Kooperativa, hospůdku u Pohody, pana Souška Bohumíra a všem dalším
sponzorům, kteří nám nějakou cenou přispěli do
tomboly. Poděkování patří také paní Tobolákové
Lence, paní Souškové Božence, paní Švarcové
Zdeně a slečně Peškové Tereze za celovečerní
obsluhu.
Věřím, že touto akcí přispěl náš Myslivecký spolek ke kulturnímu vyžití občanů naší obce.
Jiří Sázel
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Internet – jak dál?

Není to tak dávno, kdy se nám podařilo ve
spolupráci s operátorem Vodafone vyřešit
dlouhodobý problém v naší obci se špatným
mobilním signálem. Tím se vyřešila jedna
otázka získávání či poskytování informací, majících povětšinou osobní charakter.
Pro některé z nás však přetrvává problém
se získáváním informací pomocí internetu.
Nejspolehlivější přenos internetu je pomocí pevné linky. Pevný internet zprostředkovávaný přes telefonní linky O2 je ale velmi
pomalý a prakticky je z těchto důvodů nepoužitelný. Podle informací od O2 nelze v nejbližší době očekávat z jejich strany technické
zásahy ke zkvalitnění sítě. Druhá možnost je
přenos internetu vzduchem. V tomto článku
uvádím svoje poznatky z této oblasti a je jenom na čtenářích, jaký postup a poskytovatele internetu zvolí, nebo už zvolili.
Já jsem zvolil mobilní internet poskytovaný
firmou Vodafone. Oproti dřívějšku došlo ke

znatelnému zvýšení rychlosti přenosu dat
a jejich stahování. Mělo to ale háček-omezení přenášeného objemu dat. Chybějící
množství dat pak bylo potřeba dokupovat,
což nebyla levná záležitost. Proto jsem začal
hledat dál.
V naší obci je mimo již zmiňovaného Vodafone několik dalších poskytovatelů
internetu s tímto způsobem přenosu dat.
Proto jsem prostřednictvím jejich webových
stránek začal hledat takového, který by mně
nejvíce vyhovoval v následujících kritériích:
neomezený objem dat bez FUP (zamezení
nebo omezení častého stahování velkého
objemu dat), rychlost přenosu dat minimálně takovou, jakou jsem měl doposud, se zárukou její dodržení pro více uživatelů, cena
a cenová politika, servis.
Nebyl to výběr jednoduchý. Každý měl něco.
Nakonec jsem se rozhodl jednat s firmou,
která u nás začala poskytovat internetové
služby jako poslední, a to ProNet servis s.r.o.
Vedle důvodů, které jsem uvedl výše, mně
k tomuto rozhodnutí vedly také dobré zkušenosti zákazníků z Polkovic, Lobodic nebo
i Uhřičic. Přestože začala firma připojovat
první zákazníky teprve od poloviny roku
2016, jejich počty stále rostou. Co obzvláště
oceňuji, je jejich snaha o přenos dat pomocí kabelů se skelnými vlákny. Tento způsob
přenosu umožní podstatně zvýšit rychlost
jejich přenosu a proti přenosu vzduchem
snížit poruchovost vlivem povětrnost-

ních vlivů. Potěšující je to, že tento způsob
připravují i v naší obci. Kabely se budou
ukládat do země a je vytvářeno maximální úsilí k tomu, aby se využilo plánované
rekonstrukce obecního vodovodního řádu
VaK Přerov v příštím roce. Spolu s pokládkou vodovodního potrubí by se pokládal do
země i tento kabel. Pokud se vám však na
to nechce čekat, můžete si nechat připojit
internet vzduchem a potom přejít na kabelový přenos. Technické zařízení pro připojení
vzduchem, jehož pořizovací cena je kolem
1000,- Kč (anténa, switch a WiFi router), lze
však použít i pro připojení kabelem, takže
případný přechod vás nebude nic stát. Zaujal
mně také jejich přístup k cenám. K 15. 12. letošního roku upravili přenosové rychlosti tak,
že nyní je za sazbu 299, - Kč/měsíc přenosová
rychlost z 10 Mb na rychlost 15Mb. U sazby
420,- Kč/měsíc to je z 15 Mb na 20 Mb.
Na několika místech v obci jsou poskytnuty
volné Free WIFI pod názvem PRONET-FREE,
kde je možné se zhruba na jednu, dvě hodiny
denně připojit zdarma. Zdarma jsou také připojeni např.: obecní úřad, školka, knihovna.
Tímto svým článkem v žádném případě netvrdím, že ostatní poskytovatelé jsou špatní.
To dokazuje skutečnost, že celá řada našich
občanů si je vybrala. Pokud máte své poznatky a zkušenosti s jinými poskytovateli
a chcete se o ně podělit s ostatními, rádi je
v našich novinách uveřejníme.
S využitím internetu Ing. František Orálek

Maminky – výroba adventních kalendářů
Podzim skončil, přiblížila se zima a přišel čas
adventu. My dospělí vnímáme advent trošku jinak, než děti. Děti se těší na vánoce, kdy
budou moci zdobit stromeček, ale hlavně na

Ježíška, který jim tam nechá nějaký vytoužený dárek.
Abychom dětem zkrátily a zpříjemnily čekání na ten vytoužený den, uspořádaly
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jsme pro ně výrobu adventních kalendářů.
Dohodly jsme se, že tuto akci provedeme
společně s Babincem vedeným Lenkou Tobolákovou, který bude vyrábět s dospělými
adventní věnce.
Jako termín jsme zvolily pátek 1. 12. 2017
a vše se uskutečnilo v místním kulturním

sále. Sešlo se nás hodně a tak veliká účast
nás mile překvapila. Větší děti zvládaly výrobu kalendářů bez pomoci. Menším dětem
jsme sem tam něco poradily a kdo potřeboval pomoc, tak jsme mu rády pomohly.
Děti se snažily, tvořily, přestože to byla práce
zdlouhavá a náročná. Někteří svůj kalendář

dokázali vyrobit celý, ale našli se i takoví, co
to zcela nestihli a tak je čekala dokončovací
práce ještě doma. Přesto věříme,
že to všichni zvládli, užili si to a kalendáře
dokončili a doplnili bonbóny.

se v hojném počtu a dobré náladě. Potřebné
chvojí nám zajistil p. Zdeněk Svačina, kterému patří moje poděkování. Další potřeby
jsme si většinou přinesly z domova. Pustily jsme se do díla a práce nám šla od ruky.
Myslím, že tato akce byla taková oddechová

před vánočním shonem. Příští rok ji uskutečníme znovu a doufám, že se sejdeme alespoň v takovém počtu jako v tom letošním.
Přeji všem šťastné Vánoce a do roku 2018
hodně štěstí a zdraví.
Toboláková Lenka

Petra Hromadová, Lucie Pitnerová

Adventní věnce
Po loňských dobrých zkušenostech uspořádal Babinec 1. prosince 2017
v kulturním sále tvoření
adventních věnců a dekorací pro dospělé. Sešly jsme
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Mateřská škola od podzimu do vánoc
Léto uběhlo jako voda a podzim zaťukal i na
dveře mateřské školy a sním i děti z Uhřičic.
Se začátkem školního roku jsme zahájili
kroužky, které pracují při MŠ a to: Ekohrátky a Rozšířenou hudební výchovu. Jezdíme
také každý měsíc na divadelní přestavení
do Němčic.
V úterý 24.10. jsme měli v školce první společnou akci dětí a rodičů – „Dýňování“. Děti

společně se svými rodiči dlabali dýně a potom z nich udělali zajímavou výstavku na
zahradě MŠ. Myslím,že dýně byly krásné,
hlavně večer.
V měsíci listopadu a prosinci navštívily děti
keramickou dílnu na DDM v Kojetíně, aby
vyrobily dárečky z keramické hlíny pro své
nejbližší.

A už tady máme Adventní čas a Vánoce.
I když za okny to tak nevypadá, i děti v MŠ
se připravují na Vánoce. V sobotu 2. prosince jsme slavnostně rozsvítili Vánoční strom
v naší obci.Děti z mateřské školy,a letos poprvé i děti,které do školky chodily už před
několika lety , pilně nacvičovaly vánoční
písničky a koledy pod vedením paní učitelky Lenky Lenochové už od 21.listopadu.
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Ještě jednou bych chtěla všem zpěvákům
poděkovat.
Ve čtvrtek 7.prosince byla v mateřské škole
Vánoční besídka pro rodiče. Děti vystoupily s písničkami a koledami, které zpívaly na
rozsvícení stromu a doplnily je vánočními
básničkami, dramatizací pohádky „O poslušných kůzlátkách“ a tanečkem „Zima,zima“ od
Hanky Zagorové. Děti své blízké obdarovaly
keramickými vánočními stromečky.
V úterý 19. prosince děti s napětím očekávaly
příchod Ježíška. Některé ale měly obavy zda
naši školku nevynechá, protože přece jenom
to občasné zlobení.

Ve středu 20.prosince šly děti tradičně s malým dárkem popřát krásné vánoce
na Obecní úřad. A i tam na ně Ježíšek nezapomněl.
Všem čtenářům a občanům Uhřičic přeji krásné vánoce, hodně štěstí,zdraví
a pohody v roce 2018.
Otáhalová Michaela, ředitelka MŠ
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Adventní zájezd za kulturou
Letošní tradiční předvánoční zájezd na divadelní představení vyšel na první adventní
neděli 3.12.2017. Do Brna jsme autobusem
vyrazili krátce po poledni, protože tentokrát nás čekalo odpolední představení se
začátkem ve 14:00 hodin Poprvé v rámci
divadelních zájezdů jsme společně navštívili
brněnské Mahenovo divadlo. Budova a interiér divadla nás okouzlily, určitě stálo za to
shlédnout hru v tomto historickém objektu,
který směle může konkurovat svému velkému bratru Národnímu divadlu v Praze.
Z nabízených programů letos vyhrála malá
vánoční povídka Jak jsem se ztratil.
Představení samotné se odehrává na Štědrý den, kdy se můžou dít neuvěřitelné věci
a nic není nemožné. Hlavním představitelem je malý chlapec Jakub, který se ztratí
svému tatínkovi ve městě, když jdou spolu
koupit kapra na štědrovečerní stůl. Fantazie ztracenému chlapci běží na plné obrátky a za každým rohem číhá neuvěřitelné
dobrodružství. Peklo s čerty, pán s kaprem,
holčička, co jde pro pivo, dokonce i mluvící kobylka, protože o Štědrém dnu mohou
zvířata mluvit. Přes všechny neobyčejné zážitky a překvapení, které prožije, se klukovi
nakonec zasteskne přece jenom po domově a chce zpátky k rodičům a díky pomoci
všech kamarádů, které při svém dobrodružném putování získal se mu to nakonec i podaří a šťastně se setká se svými blízkými.
Po divadelním představení jsme pak všichni
šli nasát předvánoční atmosféru na trhy, pokochat se výzdobou centra Brna, někdo čas
využil na nákup dárků, jiný k setkání s přáteli či ochutnávkám svařáků, punčů a jiných
tradičních laskomin, které k této kouzelné
době jistě patří.
V 19:00 hodin jsme se všichni účastníci zájezdu zase sešli u autobusu a za hodinku
cesty už jsme byli zpět na návsi u kaštanu
v Uhřičicích. Myslím si, že jsme si všichni další zájezd do divadla užili a strávili příjemně
první adventní neděli a budeme se těšit, co
na nás čeká příště.
Ing. Jana Křepelková
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Mikulášská diskotéka
V neděli 10.12.2017 se pořádala již tradiční
„Mikulášskou diskotéku“. Pravděpodobně
proto, že jsme tuto akci museli z organizačních důvodů udělat v neděli, tak přišlo jen
15 dětí. Děti vedle tance hodně soutěžily.
Tvořily si také „vánoční přání“.
V průběhu diskotéky tam zavítal Mikuláš
s anděli a čerty. Některé děti se hodně bály
a nechtěly za Mikulášem jít. Ale všechny děti
převálcoval malý Míša Vavřík. Ač jsou mu teprve čtyři roky, suverénně a výborně odříkal
Mikulášovi básničku. Byl tak ze všech nejlepší, protože některé, zejména velké děti, žádnou básničku pro Mikuláše neznaly. Anebo
znaly, ale tréma asi udělala své. Čerti rozdali
dětem balíčky v podobě sladkostí a domácích perníčků.
Celou akci jsme zakončili zpíváním vánočních koled. Touto vydařenou akcí jsme
i ukončili rok 2017 a těším se na další akce
v roce příštím. Přeji všem hodně zdraví a spokojenosti novém roce 2018.
Toboláková Lenka

Blahopřání

Pan Radoslav a paní Květoslava Koukalovi dne 23.12.2017 oslavili 55 let
společného života – smaragdovou
svatbu. Do dalších společných let
přejí hodně zdraví a osobní spokojenosti dcery Broňa a Eva s rodinami, vnuci Míša, Mira, Monča a Evča
a velikou pusu posílají pravnoučátka Adámek, Matyášek, Šimonek, Sárinka a Dominiček.
K řadě gratulantů se také připojila sociální komise spolu se starostou obce panem Jaroslavem
Křepelkou. Manželům Koukalovým
předali kytičku s dárkem a přáním
pevného zdraví a krásných chvil do
dalšího společného života.
Věra Tichá, Lenka Toboláková
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Prezidentské volby

Zveme všechny naše spoluobčany k volbám
prezidenta ČR. Tyto volby se konají každých
pět let a platí dvoukolový většinový volební
systém.
První kolo prezidentských voleb proběhne
12. – 13. ledna 2018. Druhé kolo voleb připadá na 26. – 27. ledna 2018. Podle zákona se
volby konají vždy v pátek od 14 do 22 hodin,
v sobotu od 8 do 14 hodin.

Volebním místem v Uhřičicích je tradičně
tělocvična mateřské školy, která se nachází
v přízemí budovy obecního úřadu.
Prezidentských voleb 2018 se může zúčastnit každý svéprávný občan České republiky,
který dosáhl v době konání voleb věku 18
let. Pokud dosáhne věku 18 let v době mezi
prvním a druhým kolem voleb, může se zúčastnit jen druhého kola.

Z devíti letošních kandidátů si volič ve volební místnosti za zástěnou vybere jeden
hlasovací lístek kandidáta, kterého chce
podpořit. Obálku s tímto lístkem poté vhodí
do hlasovací urny. Přímá volba prezidenta je
tajná.
Přijďte volit svého prezidenta. Vaše účast je
důležitá, počítá se každý hlas.
Jaroslav Křepelka, starosta

Oznámení
Počínaje lednem 2018 jsou v přízemí uhřičické hasičské zbrojnice prováděny masáže pro občany.
Každou středu od 16 – 20hodin.
Masáže jsou zaměřeny na odblokování, uvolnění a celkovou
relaxaci.
Objednávky na tel.: 605 752 021.
Důchodcům jsou maserské práce prováděny zdarma!
Martin Orálek

DĚTSKÉ AKCE V ROCE 2018
ÚNOR
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

Dětský karneval
Čarodějnice
Den matek
Dětský den, Pohádkový les
Sportovní den
Drakiáda
Stezka odvahy
Halloween,
Adventní věnce
Mikulášké disco

Plán akcí je sestaven tak, že vychází z akcí, které se v dřívějších letech osvědčily a u dětí si získaly oblibu. Na realizaci plánu pro
letošní rok se podílely nejen společenské organizace, zejména hasiči a myslivci, ale i spolupracovníci z řad občanů. Všem za
jejich aktivní účast patří naše poděkování.
Lenka Toboláková
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Rozloučení s rokem 2017

V letošním roce bylo díky dobrovolníkům
z řad badmintonového klubu přivítání
roku 2018 zorganizováno pro naše občany v přísálí kulturního domu. Přestože byl

Obecní úřad Uhřičice

začátek stanoven půl hodiny před půlnocí, začali lidé přicházet již hodinu předem.
Aby někoho v průběhu čekání na Nový rok
netrápil hlad, byl k dispozici výborný kotlíkový guláš. Na uhašení žízně bylo mimo
nealko pro mládež k dispozici i točené
pivo. Přestože nebyla velká zima, chutný
„svařák“ z červeného nebo bílého vína
našel hodně zájemců a dlouho také nevydržel. Přestože bylo vítání Nového roku
vyhlášeno obecním rozhlasem až v pátek 29.12., sešlo se nás kolem sedmdesáti
(a hojně i mládeže). Většina čekajících na

půlnoc si z domova přinesla pro tradiční
půlnoční přípitek láhev šampaňského. Po
novoročním ohňostroji ten kdo chtěl, pokračoval v přísálí kulturního domu v družné debatě až do ranních hodin. Rok 2018
může nastoupit svůj úřad.
Věřím, že se mnou budou zúčastnění souhlasit, když pochválím organizátory za to,
jak celou akci připravili. Patří jim náš dík
a přesvědčení, že se oslavy Silvestra 2018
a příchodu roku 2019 opět ujmou se stejnou ochotou.
Ing. František Orálek

Kontaktní údaje

Zaměstnanci:

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

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.

Adresa:
Tel.:
Účetní:
Starosta:

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

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

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
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