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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, po
třech měsících se vám
do rukou dostává vydání
dalšího výtisku Uhřičických novin. V těchto novinách bych vás chtěl informovat o akcích, které
jsou naplánované na nejbližší časové období.
Jednou z největších akcí tohoto roku je celková oprava vodovodního řádu, kterou financuje společnost Vodovody a kanalizace Přerov.
Realizaci opravy vodovodního řádu provádí
Všeobecná stavební společnost Přerov. Práce
započaly koncem měsíce března a budou pokračovat až do podzimu, kdy by měla být celá
oprava vodovodního řádu ukončena. Detailnější informace najdete v dnešních novinách

v článku Obnova vodovodního řádu. Mějte
prosím strpení a buďte ohleduplní vůči společnosti, která opravu provádí.
Další akcí, kterou hodláme uskutečnit v letošním roce je celková revitalizace veřejného
prostranství podél silnice směrem na Kojetín.
Jedná se o vybudování parkovacích míst pro
osobní automobily, vybudování asfaltových
komunikací a osázení stromů a keřů na celém
tomto prostranství.
V letošním roce se nám podařilo získat dotaci z Ministerstva životního prostředí ve výši 1
290 000,-Kč na pořízení domácích kompostérů pro občany obce a drtiče biologicky rozložitelného odpadu. Byla zpracována zadávací
dokumentace, odeslána výzva k podání nabídky na realizaci projektu „Nakládání s bio-

odpadem v obci Uhřičice“. Po vyhodnocení
nabídek bude oslovena firma, která podala
nejvýhodnější nabídku na realizaci této zakázky.
Ve dnech 5 až 7. května proběhnou v naší
obci tradiční hodové slavnosti, v jejichž rámci
připravujeme celou řadu akcí. O konkrétním
programu budou občané včas informováni
obecním rozhlasem a na obecních vývěskách. Již nyní vás však chci pozvat na slavnostní mši svatou, která se bude konat v neděli 6. května dopoledne u sochy svatého
Floriána.
Na závěr vám přeji pevné zdraví, hodně sluníčka a trpělivosti při realizaci plánovaných
akcí.
Jaroslav Křepelka – starosta obce

Rozpočet obce 2018
Příjmy
§,oddíl

Text

schválený rozupravený rozpočet návrh rozpočtu
počet na rok
k 31. 10. 2017
na rok 2018
2017

Tř. 1 Daňové příjmy (položkové členění)
1111

Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činností

1 200 000,00

1 200 000,00

1 400 000,00

1112

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

160 000,00

160 000,00

160 000,00

1113

Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů

130 000,00

130 000,00

130 000,00

1121

Daň z příjmů právnických osob

1 400 000,00

1 400 000,00

1 500 000,00

1122

Daň z příjmu právnických osob za obce

60 000,00

71 250,00

60 000,00

1211

Daň z přidané hodnoty

2 500 000,00

2 500 000,00

2 700 000,00

13xx

Místní daně a poplatky

262 000,00

272 079,96

275 000,00

1511

Daň z nemovitosti

900 000,00

900 000,00

900 000,00

4111

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

0,00

26 423,00

0,00

4112

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

0,00

139 900,00

0,00

4116

Ost. přijaté transfery ze státního rozpočtu

0,00

529 004,00

0,00

4216

Ost. přijaté transfery ze státního rozpočtu

0,00

333 531,00

106 309,00

součet třídy 1:

6 612 000,00

7 662 187,96

7 231 309,00

Tř. 2 Nedaňové příjmy
1019

Pronájem zemědělské půdy

30 000,00

30 000,00

40 000,00

1032

Podpora ostatních produkčních činností

10 000,00

21 500,00

20 000,00

2321

Příjmy za stočné

50 000,00

50 000,00

5 000,00

3111

Mateřské školy-přijaté pojitné náhrady

0,00

98 693,00

0,00

3314

Činnosti knihovnické

500,00

500,00

500,00

3319

Ostatní záležitosti kultury (pronájem sálu, židlí, stolů)

6 000,00

42 838,00

20 000,00

3326

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

1,00

1,00

1,00

3419

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

0,00

26 551,00

0,00

3612

Bytové hospodářství

97 192,00

97 192,00

100 000,00

3613

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

72 000,00

79 800,00

90 000,00

3631

Veřejné osvětlení

0,00

40 779,00

0,00

3632

Pohřebnictví

10 500,00

10 500,00

3 380,00
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§,oddíl

schválený rozupravený rozpočet návrh rozpočtu
počet na rok
k 31. 10. 2017
na rok 2018
2017

Text

3722

Sběr a svoz komunálního odpadu

4 000,00

4 000,00

4 000,00

3725

Přijmy za tříděný odpad

35 000,00

35 000,00

35 000,00

3745

Péče o vzhed obce-přij. nekap. přísp. a náhrady

0,00

566,00

0,00

5512

Požární ochrana-přij. nekap. přísp. a náhrady

0,00

5 470,00

0,00

6171

Činnost místní správy

30 000,00

56 687,00

50 000,00

6310

Příjmy z úroků

13 000,00

23 145,00

20 000,00

6402

Finanční vypořádání z minulých let

0,00

2 000 000,00

800 000,00

součet třídy 2:

358 193,00

2 623 222,00

1 187 881,00

Tř. 8 Financování
8124

8115

financování - splátky + přijaté půjčky

-1 074 876,00

-1 074 876,00
-1 074 876,00

součet třídy 8:

-1 074 876,00

mezisoučet

5 895 317,00

Převod z minulých let

1 968 683,00

Příjmy celkem:

7 864 000,00

4 168 696,00
10 285 409,96

11 513 010,00

Výdaje
§,oddíl text

schválený rozpočet
na rok 2017

upravený rozpočet
k 31.10.2017

návrh rozpočtu
na rok 2018

1014

Ozdrav. hosp. zvířat (deratizace - nákup služeb)

7 000,00

7 000,00

7 000,00

1037

Celospolečenské funkce lesů (dotace myslivosti)

11 000,00

11 000,00

11 000,00

2212

Silnice

800 000,00

809 000,00

800 000,00

2219

ost. Záležitosti pozemních komunikací

0,00

70 180,00

2 500 000,00

2292

Provoz veř. silniční dopravy (dopravní obslužnost)

45 000,00

45 000,00

38 010,00

2310

Pitná voda

11 000,00

11 241,00

11 000,00

2321

Odvádění a čištění odpad. vod (kanalizace)

540 000,00

543 600,00

350 000,00

3111

Předškolní zařízení

470 000,00

569 536,00

430 000,00

3143

Školní družiny a kluby

30 000,00

30 720,00

30 000,00

3314

Činnosti knihovnické

95 000,00

120 897,00

100 000,00

3319

Ostatní záležitosti kultury

200 000,00

212 612,00

150 000,00

3326

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

80 000,00

80 000,00

70 000,00

3341

Rozhlas a televize

40 000,00

40 000,00

40 000,00

3399

Záležitosti kultury, církví a sděl. prost.

45 000,00

96 883,00

84 000,00

3419

Tělovýchovná činnost

180 000,00

196 108,00

200 000,00

3611

Programy podpory individ.bytové výst.

6 000,00

9 000,00

6 000,00

3612

Bytové hospodářství

150 000,00

155 852,00

81 000,00

3631

Veřejné osvětlení

100 000,00

131 000,00

120 000,00

3632

Pohřebnictví

2 000,00

2 200,00

2 000,00

3635

územní plánování

0,00

342 976,00

100 000,00

3636

Územní rozvoj

218 000,00

18 000,00

18 000,00

3639

Komunální služby j. n.

150 000,00

150 000,00

150 000,00

3721

Sběr a svoz nebezpečného odpadu

25 000,00

25 250,00

20 000,00

3722

Sběr a svoz komunálního odpadu

300 000,00

303 401,00

250 000,00

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

50 000,00

90 000,00

90 000,00

3745

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

1 150 000,00

3 411 916,22

2 500 000,00

4339

Soc. péče - pomoc rodině a manželství (příspěvek 15 000,00
k narození dítěte, finanční příspěvek k překlenutí
tíživé fin. situace)

15 000,00

15 000,00
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§,oddíl text

schválený rozpočet
na rok 2017

upravený rozpočet
k 31.10.2017

návrh rozpočtu
na rok 2018

4341

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

10 000,00

10 000,00

10 000,00

4359

Ostat.soc.péče-pomoc starým občanům (přísp. na 25 000,00
obědy pro důchodce)

31 000,00

40 000,00

5512

Požární ochrana

81 000,00

97 557,00

70 000,00

6112

Zastupitelstvo

858 000,00

861 000,00

950 000,00

6114

volby do parlamentu České republiky

0,00

26 423,00

0,00

6171

Činnost místní správy

1 600 000,00

1 918 411,00

1 700 000,00

6310

Příjmy a výdaje z finačních operací

10 000,00

10 000,00

10 000,00

6399

Ostatní finanční operace

60 000,00

71 250,00

60 000,00

6402

finanční vypořádání minulých let

0,00

10 538,10

0,00

mezisoučet

7 364 000,00

10 534 551,32

11 013 010,00

Ostatní činnosti jinde nezařazené

500 000,00

244 665,64

500 000,00

Výdaje celkem

7 864 000,00

10 779 216,96

11 513 010,00

6409

Schváleno zastupitelstvem obce dne 27. 12. 2017.

Prezidentské volby 2018
První kolo prezidentských voleb se uskutečnilo v termínu
12. a 13. ledna 2018.
V prvním kole prezidentských voleb mohli občané v rámci celé
České republiky volit z 9 kandidátů: Miloše Zemana, Jiřího Drahoše, Pavla Fischera, Michala
Horáčka, Marka Hilšera, Mirka Topolánka, Jiřího
Hynka, Petra Hanniga a Vratislava Kulhánka.
Občané Uhřičic v 1. kole rozdali svoje hlasy následovně: Miloši Zemanovi – 156 hlasů (58,43 %), Jiřímu Drahošovi – 44 hlasů
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(16,48 %), Pavlu Fischerovi – 16 hlasů (5, 99),
Michalu Horáčkovi – 9 hlasů (3,37 %), Marku
Hilšerovi – 22 hlasů (8,24 %), Mirku Topolánkovi – 14 hlasů (5,24 %), Jiřímu Hynkovi –
2 hlasy (0,75 %), Petru Hannigovi - 1 hlas
(0,37 %) a Vratislavu Kulhánkovi – 3 hlasy
(1,12 %). Volební účast v Uhřičicích dosáhla
hodnoty 59,16 %, což bylo méně než celorepublikový průměr.
Druhé kolo prezidentských voleb se uskutečnilo v termínu 26. a 27. ledna 2018. Do druhého kola postoupili dva kandidáti s nejvyšším
počtem hlasů: Miloš Zeman a Jiří Drahoš.

Občané Uhřičic ve druhém kole prezidentských voleb podpořili Miloše Zemana
199 hlasy (71,58 %). Jiří Drahoš získal v naší
obci 79 hlasů (28,42 %). Volební účast byla
opět nižší než celorepublikový průměr, dosáhla hodnoty 62,28 %.
Vítězem prezidentských voleb se stal Miloš
Zeman s celkovým počtem 2. 853 390 hlasů
(51,37 %). Jeho protikandidát Jiří Drahoš získal 2. 701 206 hlasů 48,63 %).
Za bezproblémový průběh voleb patří poděkování všem členům volební komise.
Eva Poláchová, místostarostka
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Vznik terénní odlehčovací služby
Od ledna 2018 zajišťuje Charita Kojetín
i v naší obci terénní odlehčovací službu,
která je poskytována osobám se zdravotním
postižením přímo v jejich domácnosti a pomáhá tak se zajištěním jejich soběstačnosti
v různých oblastech života a potřeb. Terénní
odlehčovací služba tak nabízí i další možnosti
a podporu rodinám, které řeší složitou životní
situaci při péči o svoje nemocné příbuzné.

O vznik a zajištění terénní odlehčovací služby pro naše občany se zasadilo také zastupitelstvo obce Uhřičice, které na svém
zasedání dne 9. 3. 2017 přijalo usnesení
č. 198/17/2017. Zastupitelstvo tímto usnesením také schválilo Charitě Kojetín účelovou dotaci ve výši 10.000,-Kč na pokrytí
nákladů souvisejících se zavedením terénní
odlehčovací služby a dále se zavázalo, že

tuto službu podpoří i finančně, a to po dobu
minimálně 5 let příspěvkem ve výši 20,-Kč
na jednoho obyvatele obce Uhřičice.
Bližší informace o terénní odlehčovací
službě představuje ve svém článku a informačním letáku Charita Kojetín, které obci
poskytla paní Bc. Andrea Mičolová, vedoucí
TOS Charity Kojetín.
Eva Poláchová, místostarostka

TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
Charita Kojetín zahájila 1. ledna 2018 provoz
nového sociálního zařízení. Jedná se o terénní ODLEHČOVACÍ SLUŽBU. Nabízí pomoc
občanům ve městech Kojetín a Němčice n.
Hanou a v 15 obcích jejich správních obvodů. Mnoha lidem asi název mnoho neřekne,
proto bychom chtěli takto odpovědět na
některé základní otázky týkající se možnosti
využití této pomoci.

POSLÁNÍ

Terénní Odlehčovací služby jsou poskytované uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení v jejich
domácím prostředí. Posláním této sociální
služby je poskytnout podporu a pomoc pečujícím osobám, zastoupit je v péči o jejich
blízké a poskytnout jim tak čas na odpočinek, zajištění osobních záležitostí a intenzivnější prožívání svého osobního života.

(zhoršení chůze a hybnosti rukou po úrazech, CMP aj.)
• Osoby s chronickým onemocněním nad
19 let (RS, onkologické nemoci, CMP, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, zrakové či sluchové onemocnění,
cukrovka aj.)

ných úkonů, podpora při zajištění chodu
domácnosti, nácvik obsluhy domácích
spotřebičů a elektroniky aj.)

ÚHRADY ZA SLUŽBY

Tato služba je hrazená uživatelem - tzn., že
za pomoc a péči pracovnic zaplatí uživatel
úhradu podle jejich skutečně spotřebovaného času. Na pokrytí těchto nákladů
poskytuje stát potřebným nesoběstačným
lidem tzv. PŘÍSPĚVEK NA PÉČI. S podáním
žádosti o tento příspěvek mohou pomoci
pracovnice Odlehčovacích služeb.

CHARITA
KOJETÍN

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

• Pomoc při běžných úkonech péče o svou
vlastní osobu (oblékání, obouvání, přesuny, prostorová a časová orientace aj.)
• Pomoc při osobní hygieně (při použití WC,
při koupeli vč. základní péče o ústní dutinu, vlasy, nehty, pokožku, při inkontinenci
apod.)
• Zajištění a poskytnutí stravy (vč. pomoci
při přijímání potravy, dohled nad pitným
režimem)
• Zprostředkování kontaktu se společností
a vrstevníky, pomoc při využívání kulturních, sociálních a sportovních akcí aj.
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (instituce, úřady, zdravotní služby,
obchodní síť, pošta aj.)
• Zajištění výchovných, vzdělávacích, aktivizačních a sociálně terapeutických činností (nácvik dovedností a sebeobsluž-

PROVOZNÍ DOBA

Časový rozsah služeb se odvíjí od
potřeb uživatelů a kapacitních možností
Odlehčovacích
služeb.
Deklarovaná
provozní doba je v pracovní dny od 7.00
hod. do 19.00 hod.
KONTAKTY
Podrobnější informace můžete získat:
osobně na adrese Odlehčovacích služeb:
Komenského nám. 49, 752 01 Kojetín
elektronicky na adrese:
tos@kojetin.charita.cz
telefonicky - mobil: 737 213 480

ODLEHČOVACÍ
SLUŽBY

SLUŽBY JSOU POSKYTOVANÉ LIDEM, KTEŘÍ JSOU ČÁSTEČNĚ ČI
PLNĚ ODKÁZÁNI NA POMOC DRUHÝCH:

• Senioři, kteří z důvodu nemoci nebo vysokého věku nejsou zcela soběstační
• Osoby s tělesným postižením nad 19 let

Bc. Andrea Mičolová,
vedoucí TOS Charity Kojetín
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NABÍZENÉ SLUŽBY

Terénní Odlehčovací služba je poskytovaná
v domácím prostředí uživateli, který má
sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo tělesného
postižení. Posláním této sociální služby
je poskytnout podporu a pomoc pečujícím
osobám, zastoupit je v péči o jejich blízké
a poskytnout jim tak čas na odpočinek,
zajištění osobních záležitostí a intenzivnější
prožívání svého osobního života.



CÍLE



Poskytnout pečujícím členům rodiny
zastoupení, ulehčení, čas pro odpočinek
a vyřízení osobních záležitostí. Současně
jim zajistit podporu, pomoc a potřebnou
informovanost v další péči o uživatele.
 Umožnit
uživatelům
zachovat
si
v maximální možné míře svůj dosavadní
způsob života v kruhu rodiny a přátel, aby
nemuseli odcházet do zařízení pobytových
sociálních služeb, případně aby se tento
odchod oddálil.
 Je-li to možné, motivovat a podporovat
uživatele k zachování, obnovení nebo
rozvoji vlastní soběstačnosti a nezávislosti.
 Vytvářet příležitosti k zapojení uživatelů
do sociálního a kulturního života.
Podporovat jejich sociální začleňování.













pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu (pomoc při oblékání
a svlékání vč. speciálních pomůcek,
obouvání, pomoc při přesunech, pomoc
při prostorové a časové orientaci
a samostatném pohybu…)
pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu (pomoc při použití WC, při
výměně inkontinenčních pomůcek, při
koupeli, při udržování čistoty a délky
nehtů, při péči o vlasy - umytí a drobné
zastřižení apod.)
poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy (pomoc při zajištění,
přípravě a při přijímání potravy a nápojů)
zprostředkování
kontaktu
se
společenským prostředím (doprovod do
školy, k lékaři, do zaměstnání, na nákupy,
na úřady, instituce či na jiné aktivity a
zpět
domů,
podpora
kontaktu
s příbuznými)
sociálně terapeutické činnosti (pomoc
při rozvoji schopností a dovedností, které
podporují sociální začleňování, snížení
rizik sociálního vyloučení a izolace)
pomoc
při
uplatňování
práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí (vyřizování běžných
záležitostí, komunikace s institucemi,
úřady apod.)
výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti (nácvik a upevňování motoriky,
psychických a sociálních dovedností,
podpora a pomoc při úkonech spojených
s chodem domácnosti a s údržbou bytu,
drobné opravy prádla apod.)

CÍLOVÉ SKUPINY
 senioři
 osoby s chronickým onemocněním (např.
RS, onkologické nemoci, stavy po mozkové
mrtvici,
Parkinsonova
choroba,
Alzheimerova
choroba,
epilepsie,
diabetes…)
 osoby s tělesným postižením (s poruchami
hybnosti, lidé upoutáni na vozík nebo ležící
osoby, po úrazech, operacích…)
 pečující
osoby
(poskytnutí
času
na odpočinek a úlevu od náročné péče)
Služba nemůže být poskytována soběstačným
lidem a nenahrazuje odbornou zdravotnickou
péči.
VĚKOVÉ KATEGORIE



dospělí (19 – 64 let)
senioři (nad 65 let)
FAKULTATIVNÍ SLUŽBA

V rámci pomoci uživatelům je poskytovaná
tzv. fakultativní služba. Jedná se o službu nad
rámec zákonných služeb.
 Přeprava
uživatele
charitním
automobilem k lékařskému vyšetření,
pro léky, na nákup, k vyřizování na
úřadech, k návštěvě rodiny apod.

ÚHRADA ZA SLUŽBU
Terénní odlehčovací služby se hradí podle
Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
a Vyhlášky č. 505/2006 Sb. Pokud
poskytování služby netrvá celou hodinu, výše
úhrady se poměrně krátí. Připočítává se čas
na cestu pracovníka a čas nezbytný
k zajištění služby.

KDE NÁS NAJDETE?

CHARITA
KOJETÍN

ODLEHČOVACÍ
SLUŽBY

Na úhradu terénní odlehčovací služby lze
využít sociální dávku "Příspěvek na péči".
(S vyplněním a podáním žádosti vám
pomůže pracovnice odlehčovacích služeb.)
Úhrada za péči bude vyúčtovaná dle
skutečně provedených výkonů pracovníků
vždy po skončení kalendářního měsíce.
JAK SI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY DOHODNOUT
Nejprve je potřeba kontaktovat sociální
pracovnici
Odlehčovacích
služeb
na
telefonním čísle 737213480, nebo na
emailové adrese tos@kojetin.charita.cz. Je
možné domluvit s ní osobní setkání v sídle
Odlehčovacích služeb nebo ve Vašem
bytě. Probere s Vámi Vaše očekávání
a možnosti služby.
Pokud budou naplněna všechna kritéria pro
poskytování sociálních služeb a bude volná
kapacita služby, uzavře s Vámi pracovnice
„Smlouvu o poskytování terénní odlehčovací
služby“ a poskytování služeb může být
zahájeno.
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Odlehčovací služby

Komenského nám. 49
Kojetín 75201
Tel: 581 762 160
Mobil: 737 213 480
Email: tos@kojetin.charita.cz
Web: www.kojetin.charita.cz

Charita Kojetín
Kroměřížská 198
752 01 Kojetín
Tel. +420 581 761 828

IČO: 702 364 45
Číslo účtu: 188 438 0399 / 0800
(Česká spořitelna)

PROVOZNÍ DOBA
V pracovní dny od 7:00 do19:00 hodin
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Usnesení zastupitelstva obce Uhřičice 26. 3
Uhřičice 111, 752 01 Kojetín IČo 00636657
Tel.:581 763 796, 588 002 565, 588 002 564
uhricice@volny.cz
ID datové schránky: suxbvgx
Číslo účtu: 1883097399/0800

USNESENÍ č. 22
ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřičice
konaného dne 26. 3. 2018
252/22/2018

Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
program jednání zastupitelstva.

253/22/2018

Zastupitelstvo obce Uhřičice
bere na vědomí
Rozpočtové opatření č. 13 a 14–prosinec 2017 a Rozpočtové opatření č. 1–leden 2018.

254/22/2018

Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
nákup pozemků p. č. 493/2, p. č. 561/1, p. č. 561/2 a p. č. 561/3 v katastrálním území obce Uhřičice od České obce sokolské,
Újezd 450/40, Malá Strana, 11800 Praha 1, IČO 00409537 dle znaleckého posudku a pověřuje starostu obce Jaroslava
Křepelku k podpisu smlouvy.

255/22/2018

Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
záměr o prodej parcely č. 206/2 ostatní plocha o výměře 41 m² v katastrálním území obce Uhřičice za kupní cenu 100,-Kč/m².
Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
a) oznámení o zahájení výběrového řízení – výzvy k podání nabídky „Nakládání s bioodpadem v obci Uhřičice“
b) pětičlennou výběrovou komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Jaroslav Křepelka, Eva Poláchová, Rudolf Smetana, Zdeněk Kouřil, Adam Šestořád, náhradník: Soňa Tichá.

256/22/2018

257/22/2018

Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
realizaci projektu „Veřejné prostranství Uhřičice“ – úprava veřejného prostranství podél silnice II/367 směrem do Kojetína
dle vypracované projektové dokumentace.

258/22/2018

Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
vypracování „Studie proveditelnosti výstavby chodníku (cyklostezky) z Uhřičic do Kojetína“ firmou ArchSta servis, s.r.o. se
sídlem Brno, Veveří, Lidická 700/19, IČ: 01776835 dle cenové nabídky.

259/22/2018

Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 26.000,-Kč Moravská hasičská jednota – SDH Uhřičice, IČO 75066904 a pověřuje starostu obce
k podpisu veřejnoprávní smlouvy.

260/22/2018

Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 10.000,-Kč MS Zábrodí Uhřičice, IČO 64601731 a pověřuje starostu obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy.

261/22/2018

Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 5.000,-Kč posádce dračí lodě U9 Uhřičice a pověřuje starostu obce k podpisu veřejnoprávní
smlouvy.

262/22/2018

Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 8.000,-Kč oddílu badmintonu Uhřičice a pověřuje starostu obce k podpisu veřejnoprávní
smlouvy.

263/22/2018

Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč Charitě Kojetín, se sídlem Kojetín, Kroměřížská 198, IČO 70236445 a pověřuje starostu
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obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy.
264/22/2018

Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
prodej parcely č. 206/2 ostatní plocha o výměře 41 m² v katastrálním území obce Uhřičice za kupní cenu 100,-Kč/m²
včetně nákladů spojených s převodem majetku na katastrálním úřadu a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s vybraným žadatelem.

265/22/2018

Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
nákup nové čekárny na autobusovou zastávku směrem na Kojetín a pověřuje starostu obce k výběru dodavatele.

266/22/2018

Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
a) zadání Auditu ochrany osobních údajů a stavu IT systémů ve vztahu k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů od spol. 2K Consulting s.r.o., se sídlem Tovární 40, 779 00 Olomouc, IČO 29451990 dle cenové nabídky
a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy Datum narození
Jméno
a příjmení
místo narození
b) Službu tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
Daniela
Miková
12.1.2017
v Olomouci
č. 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném
pohybu
těchto
údajů
v
souladu
s
dalšími
předpisy
na
něj
navazujícími
od
spol.
2K
Consulting
s.r.o., se sídlem Tovární 40,
Tylor Milan Žiga
17.3.2017
v Kroměříži
779 00 Olomouc, IČO 29451990 dle cenové nabídky a pověřuje starostu k podpisu smlouvy

V ROCE 2017 SE NARODILI:

1.
2.
3. Nela Palubjáková
6.4.2017
4. Dominika Večerková
17.5.2017
V Uhřičicích dne 26. 3. 2018
5.Jaroslav
LivieKřepelka
Rajzová
				 23.9.2017
Bc. Eva Poláchová
starosta
obce					
místostarosta obce
6. Dominik Rozkošný
6.10.2017
Vyvěšeno na úřední desce a elektronické desce dne: 27.3.2018
David
Sejmuto7.
z úřední
desky Mirga
a elektronické desky dne: 12.4.2018 14.11.2017

v Brně
v Přerově
v Kroměříži
v Kroměříži
v Přerově

Narození a umrtí v obci Uhřičice
V roce 2017 nás opustili
1.
2.
3.
4.
5.
6.

V ROCE 2017 NÁS OPUSTILI:

Jméno a příjmení
Vojtěška Zlámalová
Ivan Mika
Božena Vaculíková
Anežka Topilinová
Josef Soukeník
Antonín Kyselý

V roce 2017 se narodili
Jitka Seidlová
Jméno a příjmení
1. Daniela Miková
2. Tylor Milan Žiga
3. Nela Palubjáková
4. Dominika Večerková
5. Livie Rajzová
6. Dominik Rozkošný
7. David Mirga

datum úmrtí
13.1.2017
19.6.2017
22.7.2017
29.8.2017
3.9.2017
7.12.2017

místo úmrtí
Uhřičice
Uhřičice
Přerov
Vyškov
Kroměříž
Uhřičice

V ROCE 2017 SE NARODILI:
Datum narození
12.1.2017
17.3.2017
6.4.2017
17.5.2017
23.9.2017
6.10.2017
14.11.2017

místo narození
v Olomouci
v Kroměříži
v Brně
v Přerově
v Kroměříži
v Kroměříži
v Přerově
Jitka Seidlová
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VĚKOVÉ
ROZMEZÍ
OBYVATEL
V ZÁVISLOSTI
NA POHLAVÍ
Věkové
rozmezí
obyvatel
v závislosti
na pohlaví

Muži
Ženy

Muži
0-10 let 11.20

0-10 let 11.20

Věk
0-10 let
11-20 let
21-30let
Věk 31-40 let
0-1041-50
let let
11-20
let let
51-60
21-30let
61-70 let
31-40
let let
71-80
41-50
let let
81-90
91-100
51-60
let let
Celkem
61-70
let

21-30

21-30

31-40

31-40

41-50

41-50

Počet obyvatel muži
22
27
21
Počet obyvatel
muži
34
22 57
27 37
21 36
34 31
57 9
37 2
276
36

51-60

51-60

61-70

71-80

81-90 91-100

61-70

71-80

81-90 91-100

Počet obyvatel ženy
17
29
19
Počet obyvatel
ženy
35
17
39
29
38
19
41
35
33
39
10
381
262
41

Ženy

CELKEM
39
56
40
CELKEM
69
39
96
56
75
40
79
69
66
1996
375
53879

71-80 let
31
33
66
Počet obyvatel ke dni 31.12.2017: 538
81-90
let
9
10
19
Nejstarším občanem v obci je paní Emílie Macourková,
která má 92
Počet obyvatel
kelet.dni 31.12.2017: 538
Nejstarším
91-100
let mužem je pan Josef Venclík,
2 který má 91 roků.
1
3
Jitka Seidlová
Celkem
276
262
538
Nejstarším občanem v obci je paní Emílie Macourková, která má 92 let.
Nejstarším mužem je pan Josef Venclík, který má 91 roků.

Informace o stočném v roce 2018

Vážení odběratelé.
Počet obyvatel ke dni 31.12.2017: 538
V roce 2015 byla v obci Uhřičice dokon- Výše stočného za 1 m³ odpadní vody na rok smlouvu. Budu obcházet domy, které ještě
čena stavba kanalizace. Svazek obcí Po- 2017 byla schválena na 31. zasedání Valné smlouvu podepsanou nemají a budu vám
valoví, který provozuje
kanalizaci,
bude hromady
svazku Macourková,
obcí Pova- nechávat
ve schránkách
smlouvu k podeNejstarším
občanem
v obciDobrovolného
je paní Emílie
která
má 92 let.
v tomto roce zasílat výměru stočného na loví, konaného dne 15. 2. 2017 na 31,- Kč psání. Smluv jsou dvě kopie, jedna zůstává
Nejstarším
Josef
kterývám
máa jednu
91 roků.
jednotlivé nemovitosti. Jak
jsem již ozná-mužem
bez DPH,je
tj. pan
35,56 Kč
s DPH.Venclík,
Výše stočného
odevzdejte na Obecní úřad
Jitka
Seidlová
mil dříve,
bude se množství odváděné na rok 2018 byla schválena na 36. zasedání Uhřičice, mě do schránky na čísle 112 nebo
odpadní vody počítat z vodného. Pouze Valné hromady, konané dne 11. 12. 2017 na poštou. Všechno máte i v dopise, který přiv případech, kdy odběratel bere vodu ze 33,48 Kč bez DPH, tj. 38,50 Kč s DPH za 1 m³ ložím ke smlouvám. Kdo má smlouvu již
studny i z vodovodu, bude se stočné po- odpadní vody.
podepsanou, nedostane do schránky nic.
čítat podle průměrné spotřeby vody na Doufám, že jste již všichni připojeni, jak Kdo smlouvu nemá a nedostane ji ani teď
jednoho obyvatele, která činí 25 m³ na vám to ukládá zákon o vodovodech a ka- do schránky, ať mne kontaktuje na tel. čísle
nalizacích, a že máte všichni podepsanou 608 450 263.
jednoho obyvatele za celý rok 2017.

Jitka Seidlová
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Smlouvy a přípojky může také kontrolovat
vodoprávní úřad Magistrátu Přerov, který za
nepřipojení nebo chybějící smlouvu může
udělit sankci.
Naše nová splašková kanalizace funguje,
odpadní voda je potrubím čerpána na čističku do Kojetína a naše vesnice tím jenom

získala. Jediné, co mě trápí, je to, že někteří
z vás napojili na novou kanalizaci i dešťovou
vodu. V kanalizaci potom končí nejenom
dešťová voda, ale i kameny a hlína. Tím se
zvyšují náklady nám všem. Pokud zjistíme,
o koho jde, čeká ho velký postih. Metody,
jak to zjistit, existují.

Děkuji závěrem všem poctivým odběratelům.
Mgr. Jannis Isakidis
Předseda představenstva DSO Povaloví
Tel.: 608 450 263

Obnova vodovodního řádu
Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
(dále jen VaK) bude v obci Uhřičice v období
04 – 09/2018 realizovat výměnu stávajícího
vodovodního potrubí za potrubí nové s dlouhodobou životností pomocí bezvýkopové
technologie Berstlining. Tato metoda byla
zvolena za účelem minimalizování zásahu
do pozemků, bohužel ani ta se neobejde
bez výkopových prací, a to především v místech strojních jam, při propojení domovních
přípojek, provedení sond v místech křížení
s inženýrskými sítěmi či lomech na potrubí.
V místech kolize s ostatními inženýrskými
sítěmi bude nutné provést výměnu potrubí
otevřeným výkopem. Jelikož se jedná o výměnu potrubí ve stávající trase, nevyžaduje
stavební řízení ani stavební povolení. Dodávka pitné vody bude zajištěna po celou dobu
výstavby pomocí náhradního polyetylénového potrubí vedeném po povrchu pozemků.
Plánované odstávky vody budou hlášeny
v dostatečném předstihu. V souvislosti s těmito pracemi může dojít ke zhoršení fyzikálních
vlastností pitné vody (zbarvení). Pokud tyto
v krátké době neodezní, je nutno tuto závadu
nahlásit na Centrální vodárenský dispečink
VaK Přerov, a.s. – tel. 800 167 427, 581 202 094
nebo na e-mail: dispecink@vakpr.cz. Po té pohotovostní služba provozu vodovodů provede odkalení vodovodního řadu. Za případné
nepředvídatelné omezení dodávky či krátkodobé zhoršení kvality pitné vody se předem
omlouváme. Po potřebných zkouškách (tlaková zkouška potrubí, laboratorní rozbory na
hlavním řadu bude prováděno přepojování
domovních vodovodních přípojek. Potrubí
na vodovodních přípojkách měněno nebude.
Stavbou dotčené části pozemků budou uvedeny zpět do původního stavu.
Společnost VaK Přerov, a.s. děkuje za vstřícnost a trpělivost projevenou vůči práci společnosti a jejich dodavatelů.
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Tříkrálová sbírka 2018
Začátkem roku, v sobotu 6. ledna 2018,
proběhla v naší obci tradiční dobrovolná
Tříkrálová sbírka, kterou organizuje Charita
Kojetín.
V den sbírky bylo proti minulým rokům, kdy
bylo pravé zimní počasí (silný mráz, ale i ledovka), slunečné, teplé počasí.
Koledníci byli rozděleni do tří skupin. Ve skupině paní Dagmar Skřipcové byli koledníci:
Lenka Opravilová, Kateřina Koutná a Lenka
Langerová. Ve skupině paní Boženy Charvátové byli koledníci: David Koutný, Lucie
Mirgová a Anna Julie Zgyugová. Ve skupině paní Věry Tiché byli koledníci: Barbora

Opravilová, Terezie Čadová a Tereza Vavříková. Každé skupině byla přidělena část
obce a vydali se na obchůzku. Před každým
domem zazpívali známou koledu „My tři
králové jdeme k vám“. Popřáli zdraví, štěstí
a křídou na dveře nebo vrata napsali přání
„K+M+B 2018“ a rozdávali symbolické cukříky. V naší obci přispěli občané částkou
12 044 Kč. Koledníkům i vám všem, kteří jste
se na této částce podíleli, patří naše poděkování.
Věra Tichá
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BADMINTONISTÉ REPREZENTOVALI V TOVAČOVĚ
V Tovačově se se každoročně v prvním
lednovém víkendu pořádá Memoriál Dany
Kouřilové v badmintonu dvojic. Letošní
10. ročník se konal
6. ledna 2018. Na tuto
hojně navštěvovanou
sportovní akci se přihlásilo celkem 25 dvojic.
Mezi nimi nechyběli ani
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hráči z Uhřičic. Za „naše“ barvy nastoupili: Šebela Martin, Šafránek Petr, Šafránek Michal,
Jakubek Jiří, Ježek Ivo, Mirga Ernest. I když
teploměr venku ukazoval skoro jarní teploty
(okolo 10°C), v tovačovské hale to doslova vřelo. Jednotlivé zápasy byly hodně vyrovnané
a v nejednom případě bylo skóre nerozhodné.
V této velké konkurenci „naši“ badmintonisté
srdnatě bojovali, snažili se dosáhnout co nejlepšího umístění a můžeme konstatovat, že
se mezi ostatními výsledkově neztratili. Svědčí o tom celkové 12. místo Petra a Michala

Šafránkových, 14. místo Martina Šebely a Ernesta Mirgy a 21. místo Jiřího Jakubka a Ivoše
Ježka. Výše uvedeným děkujeme za dobrou
reprezentaci naší obce a doufáme, že si užili
krásný sportovní den a za svůj sportovní výkon byli i náležitě oceněni.
Tímto chci pozvat všechny příznivce sportu do Uhřičic, kde se bude v dubnu (termín
bude ještě upřesněn) konat turnaj v badmintonu. Přijďte se podívat a fandit. SPORTU
ZDAR!!!
Martina Orálková
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Dětský karneval
Dne 17. února 2018 v 16.00 hodin obec
Uhřičice pořádala, tak jako každý rok,“Dětský karneval”.
Na tuto oblíbenou akci přišlo hodně dětí,
jak zdejších tak i z okolních obcí. Na zahájení byla uspořádána přehlídka masek. Udělali
jsme kolo a každá maska se nám přestavila
a něco o sobě řekla. Hlavně to bylo zajímavé
u dětí z okolních obcí, které neznáme.
Na této akci jsme hráli spoustu her v podobě pojídání koláčů se zapečenou mincí, Zapamatuj si předměty a potom napiš
co sis zapamatoval, Sání lentilek (tuto hru
jsme přenechali rodičům dětí) , Balónkový
prásk (v nafouklých balóncích byly umístěny lístečky do tomboly), Kloboukovaná,
atd..

Na této akci nesmí chybět tombola pro
děti. Přispělo do ní svými dary celkem pět
sponzorů: obec Uhřičice, SHD Uhřičice, MS
Zábrodí Uhřičice, badminton Uhřičice a pí.
Renata Pešková. Tato tombola byla jiná než
bývalo zvykem. Byly vyrobeny lístečky s čísly nebo symboly a tyto byly výherní nebo
nevýherní. Rozhodovalo o tom to, zda číslo na lístečku odpovídalo číslu uvedeném
na daru v tombole. Každý ihned věděl, zda
vyhrál a o jakou cenu v tombole se jedná.
Někdo však měl smůlu a nevyhrál nic.
Děti získávaly lístečky při soutěžích tak, aby
to bylo pokud možno spravedlivé., Ten kdo
vyhrál dostal dva lístečky a jinak dostaly
ostatní děti po jednom lístečku a také v již
zmíněné soutěži Balónkový prásk. Tato akce

se zdařila a myslím si, že i rodiče dětí si odpočinuli a zabavili. Z mojí strany byla maximální spokojenost.
Chtěla bych touto cestou poděkovat sponzorům za dary, které nám věnovali do tomboly, všem kteří mě při organizaci pomáhali
a všem, kteří se této akce zúčastnili a do jejího průběhu se aktivně zapojili.
K článku o dětském karnevalu jsem tradičně vždy přikládala fotografie. Bohužel letos byly pořízené fotografie špatné kvality
a pro tisk nevhodné. Tímto se všem zúčastněným omlouvám a pokud někdo má z tohoto karnevalu vlastní fotografie a chtěl by
je zveřejnit, rádi je otiskneme v příštím čísle.
Toboláková Lenka

Zima

Konečně k nám přišla zima jaká má být. Během 7. února napadlo 6,5 cm sněhu a teploměr ukázal -7 °C. Pracovníci obce sněhovou
nadílku po celý den i večer průběžně uklí-

zeli. Nově pořízená technika se přitom při
úklidu sněhu velmi dobře osvědčila.
Postupně začínala brát zima na obrátkách.
Noční mrazy se postupně zvětšovaly a z neděle na pondělí 12. února přesáhly -14 °C.
Od té doby až do soboty 3. března se noční
teplota pohybovala stále pod -10 °C a přes
den bylo neustále pod nulou. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ)
byla tato únorová zima největší za posledních třicet let.
Uhřičický rybník díky tomuto mrazu dostatečně zamrzl a bruslaři toho náležitě využili.
To, co školákům nenabídly vánoční prázdni-
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ny, poskytla v plné míře druhá polovina února. Pokud je v té době nezastihla chřipková
epidemie, která postihla celou republiku,
tak denně jen tak kroužili na bruslích nebo
s hokejkou neúprosně bojovali se soupeřem
v hokejovém klání.
Nenechali se však zahanbit ani dospělí. Přišli si také zabruslit, zahrát hokej nebo se na
ledě jen tak „bosky“ sklouznout.
Celkem však meteorologická zima, která
začíná prvního prosince a končí posledním dnem února, byla v roce 2017/2018
podle ČHMÚ jednou z nejteplejších od
konce 18. století. Její průměrná teplota
byla 3,1 °C, což je skoro o tři stupně nad
dlouhodobým průměrem. Nejteplejší
zima od počátku měření, tj. od roku 1775,
byla 2006/2007 s průměrnou teplotou
5,8 °C. Astronomická zima (21. 12. – 20. 3.)
však o sobě dala ještě vědět od poloviny
března nočním mrazem, který u nás v noci
místy dosahoval až – 10°C a pod nulou
bylo i celý den.
Nyní čekáme, co nám uchystá a čím nás překvapí letošní jaro. Jeho příchod z počátku
plynule navázal na zimní mrazivé teploty.
Loňské jaro odvrátilo od zahrádkářů svou
příznivou tvář a díky svým třem mrazivým
nocím připravilo mnohé z nich o značnou
část úrody. Všichni očekáváme, že letošní
jaro budou provázet daleko příznivější, slunečné a teplé jarní dny.

Pro zajímavost si přečtěte, jaká byla zima v roce 1929 (převzato z internetu).

1929 zima (Z rodinné kroniky)
Zima, která nastoupila svou vládu ze Silvestra na Nový rok, rozpoutala se s takovou zuřivostí, jak již 150 let takových mrazů nebylo.
Z počátku ledna byla sice mírnější, zaznamenáno -8 až -12 °C, ke konci ledna a skoro
po celý únor zaznamenány nejnižší teploty
až -30°C. V republice nejnižší teplota byla
v Českých Budějovicích -41°C, což je zima
jaká u nás nebyla jak před 150 lety. Sněhu
bylo po celý leden a únor takové množství,
že závěje způsobily na tratích úplné zastavení dopravy. Uhlí nedocházelo pravidelně
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a byla o ně nouze taková, že přišlo-li konečně byl vagon mžiku rozebrán a to po 25 až
50kg. Lokomotivy omrzaly tak, že nemohly
v jízdě pokračovat, rovněž tuhl olej v ložiskách a tak stalo se , že vlak zůstal uprostřed
polí zavátý a až po vyproštění vojskem a pomocí jiné lokomotivy mohl pokračovat v jízdě. Led na řekách byl průměrné tloušťky 100
až 120 cm, země promrzala do hloubky až
100 cm. Zvěř v polích a lesích mnoho trpěla
a přestože byla krmena, 60 až 80% jí zahynulo. Protože předcházelo suché léto a pod-

zim, mnoho studní v obci bylo bez vody
a majitelé se snažili opatřovat si vodu v řece.
Březen byl stále ve spárech kruté zimy. Tak
první den měl teplotu -25°C, čehož není
pamětníka. Další dny byly o něco teplejší,
od -10 do -16°C. Až 7. března přišla obleva a začalo tání, v noci však teplota se stále
pohybovala mezi 8 až 10 stupni pod nulou.
10 března denní teplota dosáhla +8°C.
František Orálek
Foto: Z. Tichý, M. Orálek
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Turnaj v Beňově

V sobotu 17. března 2018 byli hráči uhřičického oddílu badmintonu pozváni na turnaj
v Beňově. Jelikož se hrálo v místní sokolov-

ně a tedy na jednom hřišti, byl počet hráčů
omezen. Celkem se zde utkalo 10 párů, každý z jiného oddílu.
Z Uhřičic jel tedy jenom jeden pár a to Šebela Martin a Šafránek Petr. Našim se zpočátku
velmi dařilo, ale bohužel nezůstalo tak až do
konce. Nakonec naše dvojice získala 7. místo. Medaile tentokrát nedovezli, ale setkání

s kamarády a bohaté občerstvení si určitě
užili.
Závěrem bych chtěla pozvat všechny příznivce sportu, aby se přišli podívat a fandit na
badmintonový turnaj v Uhřičicích, který
se bude konat 21. dubna 2018 na areále.
Začínáme v 9h. SPORTU ZDAR!!!
Martina Orálková

Maškarní Ples

SDH Uhřičice spolu s Obcí Uhřičice uspořádali dne 17. 3. 2018 již 4. ročník „Maškarního bálu pro dospělé“. Sešli jsme se všichni
v krásných maskách a dobré náladě, kterou
po celý večer podporovala hudební skupina
DOMINO. Místní Hasiči získali mnoho spon-
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zorských darů nejen od firem, organizací
a spolků, ale i od občanů Uhřičic, a proto byla
tombola velmi bohatá. Jako hlavní cenou pro
letošní ples, byl „LCD televizor“. Všem sponzorům za jejich dary děkujeme a doufáme
v jejich přízeň i v dalších ročnících. V soutěžích, kde se skoro všichni zapojili, jsme měli
i soutěž o nejlepší masku „Král a Královna
plesu“. Nejvíce hlasů získal jako „Král plesu“
Ernest Mirga s maskou „Mumie“ a „Královna
plesu“ Paní Zgyugová s maskou „Minnie“.
Tyto masky, které byly opravdu dobře propracované a vítězové si na nich dali hodně
záležet a byly také po zásluze odměněny.
Letošní maškarní ples se po všech stránkách
vydařil a budeme rádi, když bude pokračovat i v dalších letech. Naše poděkování patří
všem, kteří se organizačně na maškarním
plese podíleli. Stejně tak i sponzorům, občanům a obci Uhřičice za podporu kulturní
činnosti v obci.
Martin Šebela
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Velikonoční tvoření
Velikonoční svátky jsou
nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Jsou
ale také zároveň spojeny
s úklidem a výzdobou domácností. Proto se letos
na Velký pátek (30. března) odpoledne sešly
v přísálí kulturního domu Maminky a Babinec, aby se vzájemně inspirovaly a předaly se
zkušenosti při velikonoční výzdobě. Skupinka dospělých vyráběla velikonoční dekorace
v podobě věnečků, košů, zajíčků z vlny a pod.,
děti vyráběly zajíčky z tvrdého papíru, košíčky
a Kristýnka Macourková vyrobila dokonce veli-

ce pěknou slepici z tvrdého papíru a peří. Ženám i dětem šla práce od ruky a na fotografiích
jsou jejich krásné výrobky vidět.
Připojil se k nám i starosta pan Jaroslav Křepelka, který upletl tři pomlázky, ale zůstal v tomto pletení osamocen.
Při práci jsme si uvařily kávu a zavzpomínaly na
„mrskut“ a děti se dobře zabavily. Přestože se
akce vydařila, většímu počtu maminek v účasti
asi zabránilo datum konání, které připadlo na
den volna. Tak snad příště.
Lenka Toboláková,
Lucie Pitnerová, Petra Hromadová
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Několik zajímavostí z obecní kroniky
1540 žena Kuna z Lobodic, která při společném močení konopí uhřičickým hrozila,
že zapálí byla právem útrpným postižena.
Obce Uhřičice, Lobodice a město Tovačov
vedly spor, kdo náklady mučení uhraditi má.
1742 uhřičičtí nechali zbudovati sochu
sv. Floriána, patrona obce, za 65 zlatých.
1784 záplava sněhu bořila střechy
1785 se obec vyplatila z roboty. 1790 bylo
takové sucho, že vyschly řeky

Užívání pluhu-ruchadla od r. 1830, kosy od
roku 1860, první secí stroj 1874, první mlátící stroj 1878, druhý 1885. Oba stroje vlastnila družstva sdružující asi 10 sedláků. Před
rokem 1873, před rozdělením obecních pastvin, chovali sedláci: 6 –9 ks skotu, 5 – 7 koní,
1 – 2 prasnice. Chalupníci 3 – 6 skotu, 2 – 3
koně, 1 prasnici. Po rozdělení pastvin mezi
jednotlivce se počet chovaných zvířat asi
o 1/4 snížil. Roku 1887 založen spolek cho-

Z obecní kroniky - hladová delegace
1866 byla neúroda a hlad. Hanáci vypravili
do Vídně k císaři delegaci, která měla vyprosit pomoc. Členy delegace byli Skřipec
Antonín z Uhřičic, Mlčoch z Polkovic a Dudík
z Kojetína. Skřipec i Mlčoch byli Hanáci jak
se patří, vážící dost přes 100 kg. Při čekání

v předpokoji chtěl Mlčochovi Skřipec odtrhnout uvolněnou podkůvku na botě. Podkůvka povolila , Mlčoch upadl. Císař vyhlédl
ze dveří a ptal se co se děje. Při audienci císař poznamenal, že hlad nebude asi tak zlý,
když hladové reprezentují dvá takoví obři.

vatelů hovězího dobytka.
1871 příjem z prodeje písku v obecním písečníku činil 880 zlatých
1879 provedena domovní prohlídka u Urbánka v čp. 90. Tento byl nenapravitelný
zloděj domácích zvířat a potřeb. Měl zakázáno vycházet v noci z domu, účastnit se
společných shromáždění a zábav. Přes to, že
byl mnohokrát přistižen, okradenými zbit,
odsouzen a vězněn, nenapravil se.

Svatý obrázek
v lese
Není ale známo na čí památku. Snad je to
v souvislosti s tím, že se 14.12.1882 ztratil
v lese soudní posel Rundl, přenášející z Troubek do Kojetína 15 zlatých.
Zdeněk Tichý

Pro chvilku oddechu
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Holičské a kadeřnické služby v Uhřičicích
Oznamujeme našim občanům, že v přízemí budovy bývalého obecního úřadu (č. p. 71) je zřízena
provozovna kadeřnických služeb.
Provádí:
pánské a dámské stříhaní vlasů
slavnostní účesy (plesy, svatby, …)
Provozní doba:
Není stálá, je třeba se telefonicky dohodnout na čísle
775 423 514
Lucie Langerová

Obecní úřad Uhřičice
Kontaktní údaje

Adresa:
Tel.:
Účetní:
Starosta:

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

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

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

Zaměstnanci:

Účetní:
Jitka Seidlová
Uklízečka: Lenka Toboláková
Údržbář: Jiří 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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