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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
skončily nám prázdniny, děti se vrátily do
školních lavic, letní měsíce utekly jako voda.
Doufám, že jste si všichni užili spoustu krás-

ných slunečných dní a načerpali jste spoustu
energie do zbytku letošního roku. Nastává
podzimní čas a s ním také přichází další vydání Uhřičických novin, ve kterých bych Vás
chtěl seznámit s akcemi, které plánujeme
uskutečnit do konce roku.
Vzhledem k celkové opravě vodovodu v naší
obci, která se má realizovat v roce 2018, jsme
byli nuceni pozměnit investiční akce na dal-
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ší období. Jednalo se hlavně o vybudování
chodníku podél hlavni silnice směrem na
Polkovice a oprava vjezdů v místní části na
„Rajčudě“. Prioritou do konce roku 2017 je
vybudování polopodzemních kontejnerů na tříděný
odpad. Kontejnery budou
umístěny u samoobsluhy
a vedle dětského hřiště. Jedná se o kontejnery o obsahu
5 m3 na plasty, 5 m3 na papír,
3 m3 na sklo a 3 m3 na drobný
železný odpad. Dojde k odstranění starého modrého
kontejneru na plast, který
hyzdí centrum obce a je u něj
neustále nepořádek. Dojde
také k snížení počtu plastových kontejnerů na tříděný
odpad a tím i k finanční úspoře za vyvážení, které probíhá
jednou za 14 dni.
Další investiční akcí je vybudování místa pasivního odpočinku vedle autobusové zastávky, na kterou jsme získali dotaci z Ministerstva
zemědělství ČR ve výši 59 150 Kč z celkových
nákladů 84 500 Kč. Věřím, že se toto místo stane oblíbenou částí naší obce a budou ji využívat k odpočinku a relaxaci jak místní občané,
tak i náhodní návštěvníci obce.

Závěrečnou akcí tohoto roku by mělo
být odstranění černé skládky na Sifonu,
na kterou jsme také získali dotaci ve výši
150 000 Kč z rozpočtu Olomouckého kraje.
Tato unikátní stavba svého druhu, která svou
jedinečností láká lidi ze širokého okolí si zaslouží důstojné okolní prostředí.
Pro zlepšení údržby obce jsme k malotraktoru pořídili rotační sekačku trávy, která nám
díky svému výkonu umožňuje kvalitnější
a rychlejší úklid obecních travních porostů.
Je možné ji použít také pro potřeby občanů,
pokud budou o tuto službu mít zájem.
Přeji Vám všem, aby se Vám s nadcházejícím
sychravým podzimem vyhýbaly nemoci, které toto období každoročně provázejí.
		
Jaroslav Křepelka, starosta
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SMS InfoKanál
Zastupitelstvo obce Uhřičice schválilo dne
8. 6. 2017 na veřejném zasedání zavedení
nové informační služby pro občany – SMS
InfoKanál. K dnešnímu dni se zaregistrovalo a využívá tuto službu asi 50 občanů naší
obce. Rozesílání zpráv prostřednictvím SMS

InfoKanálu je občanům Uhřičic poskytováno
bezplatně. Služba byla zavedena i na základě připomínek občanů, kteří jsou zaměstnáni mimo své bydliště a nemají tak možnost
být zpravováni o důležitých záležitostech
v obci prostřednictvím obecního rozhlasu.

Podrobné informace o SMS InfoKanálu i možnostech registrace jsou zveřejněny na webových stránkách obce Uhřičice na odkaze:
www.uhricice.cz. Pokud si občané nevědí s registrací rady, mohou se obrátit na obecní úřad.
Bc. Eva Poláchová DiS.

Memoriál Václava Baďury
V sobotu 8. července 2017
pořádal SDH v Uhřičicích
soutěž hasičských družstev
– Memoriál Václava Baďury.
V pořadí se jednalo již o jednadvacátý ročník. Pěkné
a teplé počasí přilákalo hodně diváků, kteří viděli u soutěžících družstev nesmírnou
snahu po co nejlepším výsledku.
Soutěže se zúčastnilo 11
družstev mužů a 7 družstev
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žen. Soutěž probíhala pouze na jedno kolo
z důvodu časové náročnosti. O to však byla
pro soutěžící náročnější, protože případná
chyba již nešla v druhém kole opravit.
Nejlepší muži v letošním ročníku byli z Polkovic. Zvládli start-cíl za 17,31 s. Muži z Ludslavic, kteří zvítězili v loňském ročníku, skončili
časem 17,33 s. těsně na druhém místě. Mezi
ženami byly nejlepší ženy z Počenic, které dosáhly času 18,34 s. Děvčata z Čech na druhém
místě zasáhla cíl v 19,63 s.
Při slavnostním závěru každé ze zúčastněných
družstev obdrželo diplom. První tři v obou
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kategoriích navíc pohár a spolu s finančním
ohodnocením i láhev šampaňského.
Celkový vítězem se stali muži z Polkovic, kteří
navíc získali putovní pohár memoriálu. Tento
putovní pohár již před jednadvaceti lety věnovali potomci pana Václava Baďury, dlouholetého předsedy SDH v Uhřičicích. V loňském
roce byl pohár panem Václavem Baďurou ml.
nahrazen novým, o poznání větším.
Na závěr nezbývá než poděkovat organizátorům za velmi dobrou organizaci a hladký prů-

běh celé soutěže, ke kterému značnou měrou přispěli
sami soutěžící. Celá soutěž
byla velmi dobrou vizitkou
požárního sportu a jistě napomůže k získávání nových,
aktivních příznivců.
„Požárnímu sportu zdar!“
Martin Šebela

Dvacet let poté
Silné deště začátkem července 1997 zvedly
hladiny moravských řek. V Jeseníkách a Beskydech spadlo během několika dní tolik
vody co v jiných letech za měsíc.
6. července začala hrozit Morava i u nás. Od
7. červencového dne pracovala povodňová komise. (Povodňová komise pracovala
v období od 7. 7. do 16.7. a opět od 19. 7. do
26. 7. 2007).
Neměli jsme žádné zkušenosti ani návod na
počínání si v podobné situaci. Celý den jsme
hlídali vodu a navyšovali hráze na Valové,
v místech u mostu v Suchých lukách a u Sifonu, kde docházelo k přeronu vody přes
hráz. Mladí hasiči, starší i nehasiči pracovali
velmi obětavě při plnění pytlů pískem a jejich
ukládání na hráz Valové. Pytle nám poskytl
kojetínský cukrovar, písek (kromě vlastních
zásob) Technis Kojetín i občané. Hráze na
mnoha místech protékaly, provrtány myšmi
propouštěly vodu. Každý vývěr jsme ucpávali.
Hlavní práce probíhaly na hrázích v místech
přeronu.
9. července v 5 hodin ráno hráz Valové u mostu nevydržela. Zacpat průrvu nešlo. Voda začala proudit k obci. V 10 hodin dosahuje intravilánu obce. Během dne bylo průtrží hráze
několik. Začali jsme stěhovat obyvatele domků u hřiště a v Uličce. Štěstí bylo, že záplava
postupovala poměrně pomalu a na stěhování byl čas. Ne všichni věřili, že voda dostoupí
až do domů. Od roku 1911, kdy byla podobná
záplava, se nic takového nestalo a pamětníci
už nežili, jen fotografie dokládaly, že to bylo
stejné. Nakonec voda zaplavila domy u hřiště, Uličku, všechny domy za cestou ke hřišti
i levou stranu od křižovatky k Floriánku a rigolem sahala až po číslo 32. Domy na opačné

straně jsou výš, zaplaveny byly jen některé,
většinou měly vodu po zápraží. Ve sklepech
a garážích se voda objevila i v jiných částech
obce.
Povodeň způsobila Morava, která zvedla hladinu Valové a Boleloucký náhon, na němž rovněž došlo k poškození hráze. Valová na horním toku povodňový stav nezaznamenala.
Rozloha zaplavené části katastrálního území
Uhřičic činila cca 250 ha. Po poklesu vody
se 19. 7. hladiny řek opět zvedly a povodeň,
i když v mnohem menší míře, trvala až do 26.
července.
Součinnost s ostatními povodňovými orgány byla z důvodu úplného výpadku spojení
nedostačující. Telefonovat bylo možno jen do
Kojetína a odtud krátkovlnnou vysílačkou hasičů získávat informace z nezatopených oblastí, např. z Prostějova. První loď, kanoi, nám
zapůjčil Ladislav Polák z Kojetína.
Hasičský sbor Kojetín a oddělení policie
v Kojetíně nám poskytli veškerou možnou
pomoc (SDH nám zapůjčil člun). Jinou pomoc, kterou by hasiči mohli poskytnout, jsme
nepotřebovali, a jinam jsme neměli spojení.
Po obnovení spojení jsme od krizového štábu v Přerově dostali vše, o co jsme požádali,
obvykle ve větším množství než bylo nutné.
Například půl nákladní Tatry toaletního papíru. Co s ním? Nikdo nemohl předvídat, zda
ze styku se znečištěnou vodou nenastanou
u obyvatel střevní potíže. A protože jsme měli
v obci asi šedesát cizích, hlavně dětí ze zatopených obcí, nechal jsem balíčky toaletního
papíru rozvést do všech domů.
Později začala přicházet pomoc od rozličných firem, občanů a obcí. Například
Ing. M. Kyselý zajistil dodávkové auto ba-

lené vody od Regio servisu Václav Skořepa
Horky nad Jizerou 168; Ing. Karel Vojta, zahradnictví, Dvorce 37004, Č. Budějovice poskytl seno; Ing. František Tichý, Hrádek nad
Nisou, Větrná 411 zapůjčil el. čerpadlo na
vodu, zdarma poskytl 3 NA Avie stavebního
materiálu, vápno, cement, polystyren. Od
krizového štábu z Přerova jsme dostávali
zásilky oblečení, ložního prádla, drogistických potřeb, hraček, dětských plen, potravin a dalších věcí. Zřídili jsme rozdělovací
tým, který sídlil v knihovně ve dvoře a věci
dle potřeby rozděloval. Vyžádal jsem si zásilku chlorového vápna na desinfekci a když
proud pomoci slábl, dovezli jsme s Josefem
Doleželem Avii věcí z Přerova. S pomocí
Zdenka Kouřila jsme pro vytopené zajistili
nábytek ze skladů v Meoptě. Sami si vybrali
a dovezli 2 nákladní auta věcí. Auta zapůjčil
Květoslav Láník. Ve srovnání s obcemi postiženými podobně jako my jsme pro potřebné zajistili podstatně vydatnější pomoc.
Pro minimalizaci škod jsem zakázal, až
na naprosto nezbytné, jízdy motorovými
vozidly po obci. Při čerpání vody po povodni jsme vodu čerpali ne ze sklepů, ale
ze studní, aby nedocházelo k promývání
základů domů. Výkonné čerpadlo zapůjčil
Ing. Fr. Tichý, druhé daroval poslanec Kavan.
Dům paní Pírkové se zřítil. (Demolici zajistil Technis Kojetín, uhradil stát, pozemek
pí. Pírková věnovala obci). Dům pana Turovského určil statik k demolici a byl zbourán
majitelem, který později na místě postavil
dům nový; dům pana Jar. Skřipce č. p. 31
také, ale ten se rozhodl pro záchranu přestavbou.
Po opadnutí vody byly provedeny nezbytné
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práce pro odstranění a zmírnění škod. Opraveny hráze Valové a Bolelouckého náhonu.
Odstranění uhynulých zvířat a dalších nečistot, které přinesla voda. Likvidace zničeného
vybavení domácností, obstarání nábytku pro
postižené.
Jak vysoko vystoupila voda v bytech jednotlivých občanů.
Baculáková Martina 152 cm (20 cm při druhé povodni), Bocan Jiří 150, Bocanová Anna
160, Doleželová Johana 150, Hromadová Eva
140, Kudlička Zdeněk 180, Láníková Helena
100. Láník Květoslav 140, Mirga Ernest 170,
Novotný František 180, Ondraštík Josef 150,
Pechová Marie 30, Podaná Dana 100, Procházka Antonín 120, Ševelová Miroslava 140,
Tobolák Stanislav 140, Turovský Bohumil
150, Jakoubek František 5, Zbytovská Jana
30, Langer Antonín 80, Kapoun Leopold 5,
Pochylován Marie 20, Holíčková Anna 150,
Hromada Zdeněk 15, Zgyuga Alexander 100,
Brázda Vladimír 170, Hrabal Jaroslav 15, Hys
Vladimír 100, Vavřík Miroslav 170.
Finanční pomoc od ČK obdrželo 24 domácností – celkem 230 000 Kč na zařízení bytů;
1 domácnost obdržela 200 000 Kč na stavbu
domu určeného k demolici.
Obec Uhřičice obdržela dar od obce Nemochovice 40 955 Kč.
Škody na polních plodinách, odhad hned
po povodni..
Obilí 100 ha po
17 200 Kč
Kukuřice 20 ha po
27 200 Kč
Řepka15 ha po		
63 800 Kč
Cukrovka 50 ha po
47 600 Kč
Vojtěška10 ha po
15 200 Kč
Kmín 5 ha po		
60 000 Kč
Poslanec Kavan zajistil pro obec 3 vysoušeče
– odvlhčovače a výkonné el. čerpadlo. Pomoc
pana poslance byla skutečně bezprostřední
a rychlá. Když jsem na telefonický dotaz jeho
sekretářky odpověděl, že potřebujeme čerpadlo, měli jsme ho druhý den k dispozici.
Do záchranných prací a na zmírnění škod se
zapojili téměř všichni občané. Odstraňování
následků nebylo krátkodobou záležitostí,
mnozí se z následky vyrovnávali několik let,
možná dodnes. Až na jediný případ jsem
nezaznamenal snahu získat neoprávněný
prospěch. Několikrát jsem musel řešit neuváženou činnost, jako například snahu využít
povodně k rekreaci – koupání a čabrání se
dětí ve vodě, která vypláchla nejen všechny
jímky a septiky, ale třeba i přerovskou chemičku a různé skládky odpadů.
Po 20 letech vzpomínky vybledly, zakotveny
v mysli zůstávají jen některé momenty z nejtěžšího období života obce. Třeba dva kluci,
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kteří se snažili chytat ryby na vzduté Valové,
skupina občanů, která se šla podívat jak stoupá voda při přeronu přes hráze, když jsme
dostali od policie výstrahu, že přes Tovačovská jezera jde zátopová vlna; sklad vápna na
opravu rodinného domu, prase v chlívku ve
vodě po břicho, ztracený mladík, který nakonec vyspával v Lobodicích, prázdný dům
rodiny, která odjela k příbuzným a nikdo nevěděl, kde jsou. Neochota lidí opustit domovy, až jsme jednu babičku vyváželi večer na
kanoi.
Maximální ochota vedení cukrovaru, které
nám zdarma poskytlo několik set pytlů na
písek. Vynikající jednání p. Kouřila se správci skladu nábytku v Meoptě, které umožnilo
nahradit většině postižených část zničeného
nábytku. Výborná práce týmu žen vedených
pí. Urbánkovou, které si vzaly za úkol rozdělování sociální pomoci – potravin, ošacení,
prádla, hraček, hygienických potřeb a podobného zboží. Samozřejmě práce hasičů
i nehasičů a myslivců. Nelze vyjmenovat
všechny, ať se nezlobí ti, o jejichž obětavé
pomoci se v tomto článku nezmiňuji.
Po povodni byly Povodím Moravy opraveny
poškozené hráze a následující rok po povodni byly navýšeny hráze na Moravě a Valové.
Bohužel ne v místech kudy do naší obce voda
přitekla. Na Valové skončila úprava před Sifonem a na Bolelouckém náhonu (Struze) nebyla hráz navýšena dodnes.
Zcela zaplaveno bylo 24 rodinných domů
a 1 budova občanské vybavenosti.
Částečně zaplaveno (do 30 cm nebo jen část
bytu) 12 rodinných domů.
Podmáčené domy – zaplavené sklepy, garáže – 39 z toho 4 značně.
Evakuováno muselo být 69 osob, provizorní
ubytování poskytla obec 16 osobám, ostatní
ubytovali příbuzní a známí.
Při druhé povodní, 3 dny po opadnutí vody,
bylo opakovaně zaplaveno 8 domů.
Zaplaveno
20 RD, 21 bytů trvale obydlených
4 RD, 4 byty trvale neobydlené, 2
možno považovat za vybavené k bydlení.
1 budova občanské vybavenosti
Částečně zaplaveno
11 RD, 11 bytů trvale obydlených
1 RD, 1 byt trvale neobydlený,
vybavený nábytkem.
Podmáčené domy, zatopené sklepy:
č. p.
Štefkovič Josef
sklep, kuchyně,
			
praskliny zdí
Kouřil Zdeněk
sklep, praskliny
4
Kyselý Mojmír
sklep
38
Netopilová Marie
sklep
27
Smištík Milan
sklep, praskliny
Piskovský Karel
sklep, praskliny

31
Skřipec Jaroslav
sklep, značně
		
poškozeno, doporučena
		
demolice, vlastník opravil
32
Tichý Josef		
sklep
37
Macourková Marie
sklep
45
Vavrouchová Vlasta sklep, zřícená
			
kůlna
47
Vymazal František		
sklep
46
Oalová Marie
sklep, prádelna
49
Indráková Eleonora
sklep
50
Král Jaromír
sklep
54
Skřipec František 		
sklep
55
Vavrouch Jiří
sklep
12
Urbánek Vladimír sklep. praskliny
95
Jakoubek František
podmáčeno,
			
zapl. kůlna
149
Kapoun Leopold
podmáčeno
Isakidisová Iva 		
sklep
3
Ševčík Karel
sklep
8
Macourek Stan.
kotelna
Chytil
sklep
Šestořadová Ludmila
sklep
Pšenica zd. 		
sklep
Jurman Mir.
sklep, podmáčeno
Navrátil Josef 		
sklep
Ptáčníková 		
sklep
Křepelka Jar. 		
sklep
Mizera 			
sklep
Drcmánková 		
sklep
Urbánek Rostislav
sklep
Vavrouch Klement
sklep, garáž
Vavrouch Jaroslav
sklep, garáž
Piskovský zdeněk
sklep
Svačina Josef 		
sklep
Křepelka Dušan 		
sklep
Křepelka Luboš
sklep, garáž
Macourek Luboš
sklep, garáž
39 RD podmáčeno, z toho 4 značně, 6 vykazuje zřetelné poškození, z toho 1 dům
je neobyvatelný, 1 zřícená kůlna.
Evakuováno muselo být 69 osob, provizorní
ubytování poskytla obec 16 osobám, ostatní
ubytovali příbuzní a známí.
Bylo zcela zaplaveno cca 140 ha zemědělské
půdy.
Při druhé povodní 3 dny po opadnutí vody
bylo opakovaně zaplaveno 8 domů.
Škody a náklady obce (předběžný odhad
v Kč):
Odstranění a skládkování odpadu
Vyčištění zanesené kanalizace
Oprava komunikací, jen materiál
Čerpání vody			
Oprava břehů, zábradlí apod.
Mzdové náklady		
Ostatní nespecifikované

120 000
80 000
70 000
30 000
40 000
100 000
100 000

Říjen 2017
Pomoc postiženým poskytli:
Ing Karel Vojta, zahradnictví, Dvorce 37004,
Č. Budějovice – seno
Regio servis Václav Skořepa, Horky nad Jizerou 168 – balenou pitnou vodu, dodávkové
auto
Ing František Tichý, Hrádek nad Nisou, Větrná
411 – el. čerpadlo na vodu, 3 NA Avie stavebního materiálu, vápno, cement, polystyren
zdarma.

Obec Nemochovice – částku kterou vybrali
od občanů – 40 955 Kč
Domy a byty zaplavené pod 30 cm nebo
jen část bytu:
Obytné domy – obydlené:
č. p.
21
Pochyla Zdeněk
22
Pochylován Soňa
23
Pochylová Marie 		
133
Pechová Marie		
143
Hromada Zdeněk
93
Šťastný Josef		

11
9
13
72
30

Hrabal Antonín		
Janečková Ludmila
Vrana Jaroslav
		
Hromadová Anastázie
Janča František		

Obytné domy – neobydlené:
10

Tobolák Josef

zařízení

Zdeněk Tichý

Pohled od radnice do I. kouta. Voda stoupla ještě trochu výš

13
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Foto s komentářem z povodně 1997

Pohled od mostu v Suchých loukách proti proudu. Vlevo je vidět vyspravovaná hráz pytli s pískem. Druhý den se protrhla

Štefkovičovo (stojí mírně vyvýšeno) a pohled ke hřišti

14
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Pohled ke hřišti, voda už opadává

Bohuš Onderka nás zásoboval pitnou vodou cisternou zapůjčenou obcí Lobodice

15
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Povodeň končí, Morava se vrací do svého koryta. V mostě je zaklíněný strom se kterým si nikdo nemohl poradit ani hasiči z Kojetína. Odřezal ho
Klement Vavrouch z Uhřičic

Konečně poklesla voda natolik, že lze otevřít splávek a odpustit vodu Greftem z obce do Moravy. Toboláci Josefové, otec a syn. Druhý den bylo nutno
splávek zase zavřít, přišla druhá vlna povodně. Sice slabší, ale v Uličce bylo opět do půl lýtek vody

16
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Pírkovo, č. p. 44 při povodni spadlo.Majitelka,
paní Pírková, se naštěstí před povodní odstěhovala k dceři do Zářiči. Demolici i s pozemkem
darovala obci, která zajistila odklizení. Značně
poškozeno, podmáčeno a popraskáno bylo
i Skřipcovo č. p. 31. Statik doporučil demolici
ale majitel dal přednost opravě. Na doporučení statika byl demolován v Uličce dům Turovských.

Takto jsme po první povodni opravovali protržené hráze na Struze i Valové

Členky Červeného kříže zajišťovaly rozdělování pomoci mezi postižené. Jednalo se o potraviny, oblečení, ložní potřeby, drogistické zboží, hračky
a podobné
Zleva: Věra Koutná, Božena Charvátová, Kapounová a předs. ČK Ludmila Urbánková
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Pracovníci obce Mrňka a Antonín Langer odčerpáváním vody ze studní stahovali vodu ze sklepů v domech. Čerpáním vody ze sklepa dochází
k promývání základů stavby, což může být u staré zástavby nebezpečné

Takto vypadala pole po povodni. Z úrody nezbylo nic. Na některých polích se dalo sklidit krmné obilí, většinou byly ztráty 100%
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Snaha o ochranu Uličky na počátku povodně

Přeron hráze Valové
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Od č. p.12 ke hřišti

Druhá vlna povodně opět znamenala zaplavení domů v Uličce, i když jen několika cm

20

Říjen 2017

Úspěch uhřičické posádky U9 na Dračích lodích
O srpnovém víkendu 19.-20. 8. 2017 se na
kojetínské nově zrekonstruované loděnici konal 11. ročník festivalu Dračích lodí
– DRACI NA HANÉ. Na startovní listině bylo
zastoupeno 33 přihlášených posádek.
Závodilo se v disciplínách: Dračí loď standard /dvacítka/ 200 m a 1000 m

Dračí loď small /desítka/ 200 m a 1000 m
Posádka U9 – Uhřičice jezdila pouze „desítky,“ tj. 10 pádlujících + bubeník + kormidelník. V dřívějších letech nebyl žádný problém v obsazení lodi uhřičickými
závodníky. Zájem však postupně upadal
a letošní ročník dospěl tak daleko, že ně-

kteří, přestože svou účast přislíbili, se
na závody nedostavili. Z tohoto důvodu
nebylo možné obsadit loď spolehlivými
závodníky z místních vodu milujících lidí,
a proto se na poslední chvíli musela doplnit posádka o borce ze spřátelených
družstev. I přesto, že někteří spolu závodili poprvé, dosáhla U9 zatím nejlepších
výsledků za svých devět let existence.
Na trati 1000 m jsme vybojovali krásné
2. místo s časem 5 min., 33 sekund. Na trati 200 m jsme nenašli přemožitele a získali jsme nejcennější kov – zlatou medaili.
Všechny tyto trofeje si můžete na vlastní
oči prohlédnout ve vitrínách na místním
obecním úřadě, který zejména finanční
pomocí podporuje naši činnost. Závěrem
bych chtěla věnovat tichou vzpomínku na
jednu z členek z posádky U9 Vlastu Bartákovou, která byla velkou milovnicí tohoto
sportu a která nás navždy opustila několik dní po závodě.
Martina Orálková

Střelecké memoriály Kojetín 2017
Dne 19. 8. 2017 uspořádal náš Myslivecký
spolek „Zábrodí“ Uhřičice na střelnici v Kojetíně již tradiční Memoriál Zdeňka Hromady, Zdeňka Svačiny a Josefa Toboláka ve
střelbě na asfaltové holuby a terč lišky. Po
celou dobu memoriálu bylo podáváno občerstvení v podobě zvěřinového guláše a nápojů všeho druhu, které díky obsluze paní
Tobolákové a paní Langerové nemělo žádnou chybu. Memoriálu se zúčastnilo celkem
17 střelců. Vítězem Memoriálu Josefa Toboláka ve střelbě na terč lišky na pařezu se stal
pan Bohumír Soušek s nástřelem 44 bodů.
Vítězem Memoriálu Zdeňka Hromady (VV,
TRAP, ZAJÍC) se stal pan Jaroslav Křepelka
st. Druhé místo obsadil pan Antonín Langer
a na třetím místě se umístil pan Lukáš Langer. Nyní následovala krátká přestávka na
oběd a doplnění tekutin. Po občerstvení byl
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zahájen Memoriál Zdeňka Svačiny (Lovecké
kolo), kde se stal vítězem pan Jaroslav Křepelka
st. Druhé místo obsadil pan Zdeněk Svačina a na
třetím místě se umístil pan Lukáš Langer. Celkovým vítězem Memoriálu Zdeňka Hromady
a Zdeňka Svačiny se stal pan Jaroslav Křepelka
st. S nástřelem 30 terčů. Druhé místo obsadil po
rozstřelu pan Lukáš Langer nástřelem 25 terčů

a na třetím místě se umístil po rozstřelu pan
Zdeněk Svačina se stejným počtem terčů. Každý
účastník počínaje prvním až posledním místem
obdržel věcnou cenu, kterou věnovaly rodiny
a sponzoři. Náš myslivecký spolek tímto děkuje
rodinám Tobolákovým, Svačinovým a Hromadovým za věcné dary, které věnovaly do cen.
Dále patří poděkování všem sponzorům: panu

Bohumíru Souškovi, panu Vranovi, Hospůdce
u „Pohody“, našemu dlouholetému sponzorovi
firmě Signalbau zastoupenou panem Miroslavem Jurmanem a dalším sponzorům, kteří nám
pomáhají v naší činnosti. Na závěr všem děkuji
za účast, za dobré střelecké výsledky a těším se
na další ročník.
Jiří Sázel, Předseda MS

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen
Dne 26. srpna 2017 se v honitbě MS Zábrodí Uhřičice pořádaly v rámci OV ČMMJ
Přerov Podzimní zkoušky ohařů a ostatních
plemen. Uvedené zkoušky musí vykonat
každý ohař nebo slídič, aby mohl být lovecky
upotřebitelný při výkonu práva myslivosti.
Do těchto zkoušek bylo přihlášeno 20 ohařů
a 2 slídiči. Z našeho MS se zkoušek zúčastnili čtyři členové (p. J. Tobolák, p. J. Tichý,
p. Z. Svačina, p. J. Hromada).
Zkoušky zahájili lovečtí trubači troubením v duchu loveckých tradic a předse-
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da našeho MS Zábrodí Uhřičice p. Jiří Sázel
úvodem přivítal všechny účastníky zkoušek
a popřál jim hodně úspěchů. Dále se ujal slova zástupce OV ČMMJ, představil sbor rozhodčích a rozlosoval vůdce psů podle čísel.
Dle rozlosování byly vytvořeny čtyři zkušební skupiny a následně byly zahájeny zkoušky loveckých psů z jednotlivých zkušebních
disciplín.
První zkouška byla přinášení kachny
z hluboké vody, což je velmi atraktivní disciplína zejména pro koronu, která byla i v tom-

to roce, jak už je v Uhřičicích tradiční, velmi
početná. Po ukončení této disciplíny se
vůdcové rozešli po skupinách do pole, kde
rozhodčí hodnotili výkony loveckých psů
z jednotlivých zkušebních disciplín podle
zkušebního řádu. Počasí nám po celý den
velmi přálo. Pro některá plemena psů bylo
možná až moc teplé.
Výsledky zkoušek byly vyhlášeny v odpoledních hodinách. Z našeho spolku se
nejlépe dařilo p. Jiřímu Tobolákovi, který se
umístil jako 4. nejlepší v prvních cenách.
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Zkoušky byly ukončeny tradičním troubením loveckých trubačů.
Následovala volná zábava všech zúčastněných, kde při výborném občerstvení byly
diskutovány výsledky, průběh zkoušek a různá témata naší myslivosti.
Poděkování patří všem členům našeho MS
Zábrodí Uhřičice, kteří se podíleli na zdárném průběhu těchto zkoušek. Všem zkušebním komisařům, kteří objektivně hodnotili
výkony psů při vykonávání jednotlivých
zkušebních disciplín a dohlíželi na korekt-

nost zkoušek. Loveckým trubačům za krásné
tóny. Obecnímu úřadu – starostovi p. Jaroslavu Křepelkovi a všem sponzorům. V neposlední řadě patří ale také velké poděkování
za pomoc v kuchyni při přípravě skvělého
občerstvení p. B. Souškové, p. L. Tobolákové,
p. I. Zahradové a p. R. Peškové.
Do budoucna naše MS plánuje pořádat
další akce ve spolupráci s OV ČMMJ, ať už
se jedná o kynologické akce nebo případně výstavu loveckých trofejí. Při organizaci
Podzimních zkoušek ohařů a ostatních ple-

men jsme si vybudovali dobré jméno a jsme
přesvědčeni, že všichni zúčastnění se k nám
do Uhřičic rádi vracejí. Dokladem toho je, že
Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen
byly pořádány v honitbě MS Zábrodí Uhřičice již třikrát ve velmi krátké době s velkou
spokojeností.
Závěrem prohlašuji: Myslivosti a myslivecké
kynologii – ZDAR!
L. Mcourek, kynologický referent, MS Zábrod
Uhřičice
(foto Z. Tichý, L. Toboláková)
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Pohádkový les
Dne 9. 9. 2017 uspořádala obec Uhřičice
pro děti „POHÁDKOVÝ LES“. Podle počasí to
díky silnému větru sice vypadalo na „DRAKIÁDU“, ale důležité bylo, že svítilo sluníčko.
Na cestě za pohádkou čekalo na děti sedm
pohádkových postav, a to: Šípková Růženka, Popelka, baba Jaga, vodník, Sněhurka,
loupežník a babka s dědkem. U každé této
pohádkové bytosti děti plnily různé úkoly.
Šípkovou Růženku musely probudit jakým-

koli způsobem, Popelce pomohly přebrat kukuřici a hrách, u baby Jagy musely osvobodit
Jeníčka a Mařenku, u vodníka musely oprat
jeho ušmudlané kalhoty a vysvobodit dušičky
z hrnečků pomocí rybářského vlasce s háčkem,
loupežník všechny oloupil, u Sněhurky musely
vyrobit trpaslíkům postýlky. Babce s dědkem,
kteří zasadili řepu tak hluboko, že ji potom nemohli vytáhnout, pomoci zase s tímto úkolem.
Po absolvování pohádkové cesty dostaly děti

Drakiáda 30. 9. 2017
Už se skoro stalo tradicí, že se
nám drakiáda v Uhřičicích povede až napodruhé. Stejně jako
loni, tak i letos se termín drakiády musel posunout kvůli počasí.
Dříve se drakiáda musela odložit kvůli horku anebo bezvětří,
ale letos to bylo pro změnu kvůli
dešti. Nakonec ale stálo za to si
počkat, protože počasí v sobotu bylo pro pouštění draků
jako stvořené. Foukal příznivý
vítr a chvílemi i svítilo sluníčko.
Do soutěže dračích letů přišlo
celkem 15 dětí, které přišly v jejich soutěžních kláních psychicky i technicky podpořit rodiče.
Letos byly hodnoceny kategorie: Drak-letec, Drak-krasavec
a Drak-vozembouch.
Jako nejlepší drak-letec byli
vyhodnoceni zrovna draci dva,
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párek v rohlíku a po něm si ještě trošku zasportovaly. Pak jim byly předány ceny v podobě triček, lízátek, plátěných pytlíků, bonbonů a balíčků. Obdržely také sladký, domácky vyrobený
pravý perník v podobě medailí.
Tuhle akci jsme si všichni parádně užili a chci
ještě poděkovat všem těm, kteří mně při „POHÁDKOVÉM LESE“ pomáhali. Spolu se těšíme
na další akce.
Toboláková Lenka

Říjen 2017
a to draky Lenky Langerové a Kristýnky a Natálky
Macourkových.
Co do provedení se nejvíce líbil Drak-krasavec
Jany Šestořádové.
Drak-Vozembouch připadl Karolínce Onderkové.
Po skončení soutěžních letů byly soutěžícím předány diplomy. Vítězové k diplomům dostali ceny
v podobě školních potřeb a všichni soutěžící do-

stali nějakou sladkou odměnu. Snad se vám, soutěžícím i přítomným rodičům, letošní Drakiáda
líbila a příští rok se opět uvidíme. A vy, co jste se
z jakéhokoliv důvodu nemohli zúčastnit, přijďte
příští rok také! Těšíme se na vás.
Toboláková Lenka

Životní jubileum
Ve svém životě prochází člověk různými životními milníky vztaženými k datu narození.
Pro pana Antonína Kyselého je tím datum
17. srpna 1927, kdy poprvé pohlédl na tento
svět.
K jeho devadesátinám mu přeje rodina pevné zdraví, životní optimismus a radost z každého dne.

Ke gratulantům se za všechny občany z Uhřičic připojuje také sociální komise. Vedle
kytičky a malého dárku popřály její členky
panu Antonínu Kyselému hodně zdraví a ať
ho neopouští jeho životní elán.
Věra Tichá, Lenka Toboláková

Školní rok 2017/18
V minulém čísle našich novin jsme přáli našim
dětem hezké prázdniny. Uběhly dva měsíce
a už se zase musí školáci hlásit ve svých školách, protože nenávratně 4. září 2017 začíná
další školní rok. V něm budou navštěvovat jednotlivé školy následující počty žáků z Uhřičic:

ZŠ Svatopluka Čecha v Kojetíně
3 žáci
ZŠ Kojetín, náměstí Míru		
17 žáků
ZŠ Polkovice 			
13 žáků
ZŠ Tovačov			
6 žáků
Gymnázium Kojetín 		
5 žáků
Přejeme všem školákům, aby jim učení přiná-

šelo spolu s novými vědomostmi a znalostmi
i radost ze zvládnutého učiva a hodnocení
jejich znalostí.

Jitka Seidlová

Výročí svatby
Každé výročí svatby je oslavou lásky, důvěry,
sounáležitosti, tolerance, houževnatosti a přátelství, pokaždé však v jiném pořadí. Cesty
manželství jsou leckdy hrbolaté a často nevyzpytatelné a ne každý manželský pár se dokáže
s jejími záludnostmi se ctí vypořádat. To však
neplatí pro naše oslavence, kteří společným životem procházejí už padesát let a oslavili zlatou
svatbu.
Dne 26. srpna 2017 oslavili zlatou svatbu
naši rodiče Alena a František Vymazalovi.
Do dalších společných let jim přejeme hlavně zdraví, štěstí, lásky a vzájemné tolerance.
Přejí dcery Pavlína a Eva s rodinami, zejména
vnoučata Jaromír, Alena, Lukáš a Tomáš.

V sobotu 19. srpna 2017 oslavili manželé Jarmila a Jaroslav Ježkovi 50 . výročí svatby. Rodičům blahopřejí a do dalších společných let
přejí zdraví a rodinnou pohodu syn Ivo, dcera
Lenka a pět vnoučátek.

Před 50 lety, 26. srpna 2017 v Kroměříži,
vstoupili do svazku manželského paní Marie a Alois Vymazalovi. Byli si po celá ta léta
oporou v radosti, starosti i v nemoci. Všechno
nejlepší, hlavně hodně zdraví a lásky přejí rodičům syn Jaroslav, dcera Lenka a vnoučata
Adélka, Honzík, Lenička, Maruška a Libor.
Ke gratulantům se za všechny občany připojila také sociální komise. Spolu se starostou
obce panem Jaroslavem Křepelkou předali
jubilantům kytičku s dárkem a gratulovali všem manželským párům ke zlaté svatbě
s přáním všeho nejlepšího, pevného zdraví
do dalších společných let a se vším ostatním,
aby si dokázali poradit tak, jak doposud.
Věra Tichá,
Lenka Toboláková
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Převzato z dokumentů města Kojetína

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/
Číslo účtu: 1883097399/0800

588 002 564
588 002 565

Úřední hodiny
Pondělí:
Středa:

8.00 – 11.00
8.00 – 11.00

13.00 – 17.00
13.00 – 17.00

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

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.
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