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Vážení spoluobčané,
Školní rok skončil, dětem bylo rozdáno další
vysvědčení a všichni se těšíme na prázdniny,
kdy budeme chtít více svých aktivit směřovat na cestování, poznávání krás naší vlasti,
setkávání se s přáteli. Děti poznají nové kamarády na táborech. Vám se do rukou v tento čas dostává další číslo Uhřičických novin,
ve kterých se dozvíte, co se v poslední době
v naší obci událo.
Na druhý pokus se podařilo získat dotaci
z fondu ministerstva životního prostředí na
pořízení domácích kompostérů pro naše
občany a na drtič na biologicky rozložitelný
odpad. Výše dotace je 85% z celkových nákladů projektu. Občanům, kteří v loňském
roce vyplnili dotazník, budou kompostéry
na základě smlouvy o výpůjčce předány během měsíce července 2018 do užívání. Dále
v rámci stejného projektu byl pořízen drtič

na biologicky rozložitelný odpad, ve kterém
se dají drtit všechny odpady ze zahrad včetně větví do průměru 15 cm.
V dalším dotačním projektu jsme restaurovali kříž v poli za Uhřičicemi, na jehož opravu jsme obdrželi finanční podporu ve výši
31.700,- Kč z dotačního titulu Obnova staveb drobné architektury místního významu
z Olomouckého kraje.
Koncem loňského roku byly v naší obci vybudovány polopodzemní kontejnery na
tříděný odpad. V této souvislosti a po několika měsících užívání mám na tomto místě
na vás, naše občany prosbu – je potřeba
odpad opravdu pečlivě a s rozmyslem třídit
a při ukládání do kontejnerů upravit tak, aby
vytříděný odpad zabíral co možná nejméně
místa. Plastové lahve sešlápnout a uzavřít,

papírové krabice pokrčit nebo také sešlápnout, aby nezabíraly v kontejneru tolik místa. Je to opravdu v zájmu nás všech, vyvážení kontejnerů není zadarmo a ve finále nás
to všechny stojí víc, než by muselo. Kontejnery jsme pořídili také z důvodu, aby střed
obce působil kulturním dojmem. A tomu
fakt, že se po týdnu začnou před kontejnery
válet odpadky, které se dovnitř nevejdou,
opravdu nepřispívá. Proto ještě jednou prosím, snažte se při ukládání odpadu do kontejnerů zmenšit jeho objem. Nestojí to moc
práce navíc a efekt to přinese nám všem
v tom, že naše obec bude krásná a bude se
nám v ní šťastně žít.
Přeji vám na závěr krásné prožití léta a prázdnin, pokud budete cestovat, tak všem přeji
spoustu zážitků a šťastný návrat domů.
Jaroslav Křepelka, starosta
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USNESENÍ č. 23
ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřičice
konaného dne 26. 4. 2018
267/23/2018
Zastupitelstvo obce Uhřičice
		schvaluje
		
doplněný program jednání zastupitelstva.
268/23/2018
Zastupitelstvo obce Uhřičice
		schvaluje
		
a) vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „Nakládání s bioodpadem v obci Uhřičice“ spol. ELKOPLAST CZ, s.r.o., se
		
sídlem 760 01 Zlín, Štefánikova 2664, IČ: 25347942
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b) uzavření Kupní smlouvy se spol. ELKOPLAST CZ, s.r.o., se sídlem 760 01 Zlín, Štefánikova 2664, IČ: 25347942 a pověřuje
starostu obce Uhřičice k podpisu smlouvy.

269/23/2018
Zastupitelstvo obce Uhřičice
		schvaluje
		
v souladu s ust. § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet
		
volených členů do zastupitelstva obce Uhřičice pro volební období 2018–2022 na 9 (devět) členů.
270/23/2018
Zastupitelstvo obce Uhřičice
		schvaluje
		
poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč spol. Kroměřížská dráha, z.s., se sídlem Osíčko 122, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, 		
		
IČO: 22664823 a pověřuje starostu obce Uhřičice k podpisu veřejnoprávní smlouvy.
271/23/2018
Zastupitelstvo obce Uhřičice
		schvaluje
		
nákup knihy „Přerovsko z nebe“ k propagačním účelům dle cenové nabídky od spol. CBS Nakladatelství, s.r.o., se sídlem
		
760 01 Zlín, Vodní 1972, IČ: 24804584.
272/23/2018
Zastupitelstvo obce Uhřičice
		schvaluje
		
poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,-Kč Českému svazu chovatelů, z.s., Základní organizace Kojetín, IČO: 70853894
		
a pověřuje starostu obce Uhřičice k podpisu darovací smlouvy.
273/23/2018
Zastupitelstvo obce Uhřičice
		schvaluje
		
přijetí dotace na realizaci projektu „Restaurování kamenného kříže u obce Uhřičice“ z dotačního
		
titulu Olomouckého kraje „Obnova staveb drobné architektury místního významu“ a pověřuje starostu obce Uhřičice
		
k uzavření veřejnoprávní smlouvy.
V Uhřičicích dne 26. 4. 2018
Jaroslav Křepelka 							
		
Bc. Eva Poláchová
starosta obce										 místostarosta obce
Vyvěšeno na úřední desce a elektronické desce dne: 27. 4. 2018
Sejmuto z úřední desky a elektronické desky dne: 14. 5. 2018

Usnesení Zastupitelstva obce Uhřičice
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. 24
ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřičice
konaného dne 28. 6. 2018
274/24/2018
Zastupitelstvo obce Uhřičice
		schvaluje
		
doplněný program jednání zastupitelstva.
275/24/2018
Zastupitelstvo obce Uhřičice
		bere na vědomí
		
Rozpočtová opatření č. 2 – únor 2018, č. 3 – duben 2018 a č. 4 – květen 2018.
276/24/2018
Zastupitelstvo obce Uhřičice
		schvaluje
		
Závěrečný účet obce Uhřičice za rok 2017 bez výhrad.
277/24/2018
Zastupitelstvo obce Uhřičice
		schvaluje
		
Účetní závěrku obce Uhřičice za rok 2017.
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278/24/2018
Zastupitelstvo obce Uhřičice
		schvaluje
		
Výroční zprávu o hospodaření Mateřské školy Uhřičice, p. o., včetně Účetní závěrky Mateřské školy Uhřičice za rok 2017.
279/24/2018
Zastupitelstvo obce Uhřičice
		schvaluje
		
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Mateřské školy Uhřičice, p. o. za rok 2017 do fondů mateřské školy dle
		předloženého návrhu.
280/24/2018
Zastupitelstvo obce Uhřičice
		neschvaluje
		
žádost Linky bezpečí, z.s. o poskytnutí finančního příspěvku.
281/24/2018
Zastupitelstvo obce Uhřičice
		neschvaluje
		
žádost spol. Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s. o poskytnutí dotace na vybudování nového babyboxu v Boskovicích.
282/24/2018
Zastupitelstvo obce Uhřičice
		neschvaluje
		
žádost o poskytnutí půjčky na opravu domu.
283/24/2018
Zastupitelstvo obce Uhřičice
		bere na vědomí
		
žádost o poskytnutí příspěvku na úhradu lázeňského rehabilitačního pobytu a ukládá starostovi obce, aby vyzval
		
žadatele k doplnění žádosti s poučením o důsledcích nedoložení nezbytných podkladů pro projednání žádosti ve
		stanovené lhůtě.
284/24/2018
Zastupitelstvo obce Uhřičice
		neschvaluje
		
realizaci oprav polních cest v katastrálním území obce Uhřičice.
V Uhřičicích dne 28. 6. 2018
Jaroslav Křepelka 									
starosta obce										
Vyvěšeno na úřední desce a elektronické desce dne: 29.6.2018
Sejmuto z úřední desky a elektronické desky dne: 17.7.2018
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Omluva
V předešlém čísle Uhřičických novin došlo k chybě v informaci o zemřelých v roce
2017. Správný přehled otiskujeme v níže

uvedené tabulce. Tímto se rodině paní Boženy Křepelkové omlouváme.
Jitka Seidlová

BLAHOPŘÁNÍ SMARAGDOVÁ
SVATBA
Dne 20. dubna 2018 oslavili manželé Jaroslav a Anežka Vavrouchovi 55let společného života. Léta nám utíkají, ale vzpomínky
z mládí má každý z nás, na které si rád zavzpomíná.
Manželé Vavrouchovi jsou rodáci z Uhřičic.
Synové Jaroslav a Radomír s rodinami přejí rodičům hodně zdraví a lásky do dalších
společných let.
Ke gratulantům se připojila sociální komise,
jejíž členky předali manželům kytičku s dárkem a přáním všeho nejlepšího, hlavně zdraví do dalšího společného života.
Věra Tichá, Lenka Toboláková

Maminky z Uhřičic – výroba čarodějnic
V noci ze 30. 4. na 1. 5., o filipojakubské noci, se vždy pálí čarodějnice. Rozhodli jsme se při této
příležitosti uspořádat výrobu dekorativních čarodějnic.
Akce proběhla v pátek 20. 4. 2018 v 16.00 v kulturním sále. Na výrobu čarodějnic jsme použili
různý zbytkový materiál jako je papír, ponožky,
zbytky látek a samozřejmě větvičky na výrobu
košťat. Mnoho se nás nesešlo, ale i tak jsme si to
užili a vyrobili několik krásných čarodějnic.

Osud těchto vyrobených čarodějnic bohužel neznáme. Třeba zůstaly jako dekorace
a unikly svému osudu nebo opravdu byly
upáleny.
Děkujeme všem, kteří přišli a měli chuť se
s námi podělit o kousek tvořivosti.
Další tvoření se odkládá na neurčito, protože některé maminky očekávají radostné
události, takže nám to na určitou dobu provádět další akce neumožní.
Petra Hromadová, Lucie Pitnerová
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Turnaj v badmintonu O pohár starosty obce Uhřičice
Jako každoročně koncem dubna, letos to bylo
21. 4 .2018, se v Uhřičicích konal turnaj v badmintonu. Letos to byl již
9. ročník O pohár starosty
obce Uhřičice v turnaji dvojic. Venku vládlo téměř letní počasí,
na nebi ani mráček a to byl zřejmě důvod,
proč dorazilo tak málo nebo spíše nedorazilo více soupeřů. Kromě domácích byli
pozváni hráči z Tovačova a z Beňova, ale
bohužel dorazil pouze jeden pár z Beňova.
I přesto jsme si sobotní turnaj náležitě užili.
Plánovalo se, že bude soutěžit deset dvojic,
ale nakonec vzhledem k výše uvedeným

důvodům se do turnajového klání zapojilo
6 párů. Jednotlivé zápasy byly hodně vyrovnané. V některých šlo opravdu do tuhého a jen se čekalo, kdo udělá chybu a kdo
získá cenné body. A tady jsou výsledky: na
1. místě se umístili naši mladí spoluhráči-sourozenci Michal a Martin Šafránkovi,
na 2. místě skončili soupeři z Beňova-Pepa a Štěpán, 3. místo obsadila dvojice Petr
Šafránek a Martin Šebela. Výherci kromě cen
dostali i medaile z perníku, které nám upekla p. Šebelová a které tímto za ně moc děkujeme (byli výborné). Poděkování patří i obci
Uhřičice, která věnovala výherci 1. místa
krásný dárkový koš. Pro všechny zúčastněné
bylo připraveno občerstvení v podobě kot-

líkového guláše a odpoledne kdo měl chuť
si opekl buřta na ohýnku. Atmosféra turnaje
i pro malou účast byla kamarádská a myslím, že byli všichni spokojeni. Doufám, že
ten 10. ročník proběhne ve stejném duchu,
jen s větší účastí. Sláva vítězům, čest poraženým.
Martina Orálková

Divadelní představení Královny
V rámci hodových oslav
k nám do Uhřičic letos
zavítal divadelní soubor
Smotaná Hadice z Křenovic
s nastudováním nové hry,
tentokrát šlo o tragikomedii Romana Vencla a Michaely Doleželové – Královny.
Úsměvná tragikomedie, rozehrávající osudy
tří žen, které spojuje, kromě pokoje v lázeň-
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ském zařízení, také tíha vlastních starostí.
Johana si v lázních léčí zraněnou nohu po
autonehodě. Její klid je však narušen v okamžiku, kdy dostane na pokoj dvě nové spolubydlící. Senilní a hrozně upovídanou paní
Zitu a slepou Elišku léčící se z depresí. Ze
začátku paní Johanu pěkně štvou, po čase
ovšem vyplavou na povrch všechny obtíže,
se kterými se dámy potýkají.
Osudy tří žen rozdílných generací a jejich
soužití na malém prostoru lázeňského pokoje přináší nečekané situace, při kterých
vyplouvají na povrch i tajné a stinné strán-

ky, které by hrdinky raději nechaly zapomenuty.
Herečky Emilka Vranová, Martina Večerková,
Alena Navrátilová zvládly svoje role výborně
a zpříjemnily nám hodové oslavy o kulturní
zážitek. Představení nejen pobavilo, ale vedlo i k zamyšlení nad lidskými osudy a některé hlášky, které v představení zazněly možná
vejdou i do historie :
„Děckama nezatopíš, velký špatně hořej
a malý propadávaj roštem“,
„To musel balit nějakej chlap, je tam víc
izolepy, než papíru“
Ing. Jana Křepelková
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Čarodějnický rej
Dne 28. dubna 2018 obec Uhřičice pořádala
„Čarodějnický rej“. Zaměstnanci obecního
úřadu postavili krásnou vatru, v které byla
uložena čarodějnice k upálení. Velmi mě
mrzí, že přišlo tak málo dětí. Proto jsme se se
rozhodli se starostou obce panem Jaroslavem Křepelkou, že z důvodu nezájmu dětí
chodit na tyto akce neproběhnou letos, ale
i do budoucna všechny pro ně plánované
a připravované akce.
Osobně jsem ráda za děti a rodiče kteří na
tuto akci dorazili. Spolu jsme si vytvořili
v podobě soutěží krásné odpoledne. Během
soutěží děti dostávaly bonbony. Pak jsme
dělali čarodějnické pokusy, čarodějnický
koktejl a nakonec dostaly zúčastněné děti
za odměnu vyrobené čarodějnice a každý té
své dal jméno.
Na ukončení jsme si opekli špekáčky. Akce
se povedla a děti si to užily. Na příští rok tuto

však z již uvedených důvodů rušíme a zůstanou jen akce: Dětský karneval, Dětský den,
Stezka odvahy a Halloween. Děkuji všem
kteří mě při akci pomáhali.
Toboláková lenka

Uhřičické hody 2018
V letošním roce připadly hody na neděli
6. května. V rámci těchto hodů bylo pořádáno několik kulturních a společenských akcí,

o kterých se zmiňujeme v několika článcích
dále. Hody jsou samozřejmě také provázeny
úklidem doma i celé obce. Letos byl úklid ztí-

žen tím, že je prováděna obnova vodovodního řádu, která je provázena nutnými výkopy
ztěžujícími zejména úklidy kolem domů.
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Tradičně je před hody prováděn sběr železného šrotu, který provádí střídavě myslivci
nebo hasiči. Letos tento sběr organizovali
hasiči. Občané před dům nachystali nepotřebný železný odpad a jeho sběr byl v sobotu 28. dubna. Tým ve složení: Miroslav
Rozkošný, Miroslav Kudlička, Martin Hruška,
Ernest Mirga, Pavel Matoušek, Martin Šebela a za vydatné pomoci „malého traktoristy“
Matyáška Kudličky od 9 hodin objížděl obec
a celkem naložil a odvezl 3 820 kg železného
šrotu.

Stálou součástí hodových oslav se stává hodová taneční zábava, pořádaná SDH.
Na hodovou neděli byl dopoledne tradiční
hodový průvod k soše sv. Floriána s následnou mší svatou. Odpoledne byl za pěkného,
slunečného počasí na fotbalovém hřišti sehrán přátelský fotbalový zápas uhřičických
žáků, kteří hrají v Kojetíně, proti zbytku kojetínského žákovského fotbalového oddílu.
Po celou dobu je povzbuzovaly malé roztleskávačky. Po nich nastoupili muži k fotbalovému zápasu v malé kopané. Po celé
odpoledne byly také houfně využívány přítomné kolotoče či prodejní stánky.
Ing. František Orálek
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Hodové střelby
MS Zábrodí Uhřičice uspořádalo 1. května tradiční hodové střelby na asfaltové
terče na střelnici v Kojetíně. Zpočátku
jsme měli obavy o účast, ale přišlo 19 střelců
a 1 žena, což byla nejvyšší účast od doby, co se
tyto hodové střelby v Kojetíně pořádají.
Zahájení provedl předseda MS Zábrodí Jiří
Sázel. Přivítal přítomné a provedl školení
o bezpečnosti při střelbách. Soutěžící si vylosovali startovní čísla a byli rozděleni do tří
skupin. Závody se střílí na dvě kola a jako
vždy dochází v jejich průběhu k neustálým
změnám v pořadí. Po prvním kole byl nejlepší myslivecký hospodář Jaroslav Křepelka. Na 2. – 4. místě se umístil Jiří Sázel, před-

seda MS, Antonín Langer a Lukáš Langer.
Ve druhém kole byli na 1. – 2. místě Miroslav Jurman a Lukáš Langer, 3. místo patřilo
Jaroslavu Křepelkovi. Po součtu výsledků
obou kol se celkovým vítězem stal Jaroslav
Křepelka. Druhé místo obsadil Lukáš Langer
a třetí skončil Miroslav Jurman.
Každý soutěžící dostal po ukončení velice
hodnotné věcné ceny, za které tímto MS Zábrodí děkuje všem sponzorům. Soutěž měla
hladký průběh, ke kterému také přispělo výborné jídlo a občerstvení. Svůj podíl na tom
mělo i hezké počasí a také slušná divácká
účast. Na shledanou příští rok.
Dušan Křepelka, střelecký referent

Výstava karet
Jednou z akcí pořádaných
v rámci letošních hodů byla
ojedinělá výstava hracích
a vzdělávacích karet. Původně se měla konat ve dnech
5. 5. – 8. 5. 2018 v budově
obecního úřadu. Protože se
některým zájemcům nepodařilo prohlédnout výstavu
v tomto termínu, byla doba prodloužena až
do 11. 5. 2018.
Na devatenácti tablech byly vystavovány
karty ze sbírky sběratele pana Jiřího Novotného z Plané nad Lužnicí. Karty sbírá od
roku 1981 a ve sbírce má více než čtyři tisíce
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Pan Jiří Novotný se starostou Jaroslavem Křepelkou při zahájení výstavy
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kompletních karetních sad, 25 tisíc reversů
(zadní strany karet), 2800 jokerů a dalších
jednotlivých karet. Pokud se chcete blíže se
sběratelem a jeho sbírkou seznámit, více se
dozvíte na webové adrese:
h t t p : / / w w w. c e s k a t e l e v i z e . c z / p o r a dy/10267571578-vasen-sberatelska/210572233640003-karty/
Návštěvníci výstavy si prohlédli karty a reversy, které byly tematicky zaměřeny na lov
a přírodu. Jedním z nejzajímavějších exponátů byly Taroky z roku 1880, se kterými se
hrálo na císařském dvoře ve Vídni. Na kartě
č. XXI (mond) je v myslivecké póze nakreslen
sám císař František Josef I.
Výstava byla doplněna o myslivecké trofeje
a historické části myslivecké ústroje.
František Orálek

Taroky z roku 1880
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Hodový průvod a mše svatá
Sešli jsme se v prosluněnou neděli 6. 5. 2018
dopoledne před budovou hasičské zbrojnice. V 10.30 hodin, po
krátkém projevu pana
starosty Křepelky jsme
se průvodem vydali
k soše sv. Floriána, patrona obce. V čele prů-

vodu nesli členové uhřičického SDH dvě korouhvičky se sv. Floriánem a uprostřed kříž,
ověnčený bílými růžemi. Do pochodu hrála
dechová hudba, která hrála i při následné
mši svaté.
U sochy sv. Floriána byl připravený svatý
oltář, který byl stejně jako socha ozdobený
květy. U tohoto oltáře sloužil farář P. Pavel
Ryšavý se svými ministranty tradiční hodovou mši svatou. Při mši svaté ve svém ká-
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zání hovořil o utiskování křesťanů v jiných
zemích, zavzpomínal o dřívějších lidských
vztazích. Jak to bývalo na vesnicích dříve,
kdy lidé byli více pokorní a vůči sobě přátelštější. V dnešní době se každý žene za
blahobytem a neuznává mezi sebou soudržnost. Po skončení mše svaté popřál pan
farář všem dobrého hodování. Po návratu
k hasičské zbrojnici jsme se všichni rozešli ke
slavnostnímu hodovému obědu.
Věra Tichá
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Dobrodruh z Uhřičic
František Mlčoch se narodil v naší obci
18. 4. 1887. Byl zakladatelem Nacionálně
socialistické české dělnické a rolnické strany
(NSČDRS), jinak také strany zeleného hákového kříže, jedné z nejnebezpečnějších
kolaborantských organizací celého protektorátu.
Jeho životní dráha byla vskutku dobrodružná. V roce 1900 byl vyloučen z reálného
gymnázia v Kroměříži. Dostudoval ve Valašském Meziříčí, o 8 let později absolvoval
vojenskou akademii ve Vídni. Po roce s vojenskou pokladnou a jednou tanečnicí dezertoval do Švýcarska. Když došly ukradené
peníze, živil se i jako metař. Ženevu vyměnil
za Paříž, ale ani ve Francii se mu nedařilo.
Několik měsíců byl v internačním táboře,
do Cizinecké legie jej nepřijali, práce cihlářského dělníka mu nehověla a tak se roku
1910 vrátil do Čech. Byl odsouzen za dezerci
a zpronevěru k 5 měsícům žaláře. Na přímluvu matčina bratra Coufalíka, zpovědníka

císařovny Alžběty, mu byla r. 1914 vrácena
důstojnická hodnost a byl poslán na ruskou
frontu. O rok později byl zajat, přestoupil
na pravoslaví a v roce 1916 byl krátce v čsl.
legiích, poté jako štábní kapitán v srbské armádě, nakonec v armádě ruské. V Rusku se
stačil oženit a mít dceru.
V lednu 1919 se vrátil do Československa,
vystupoval jako major 4. pluku české sibiřské armády, stal se zástupcem velitele
pražské posádky v hodnosti podplukovníka. Jeho příslušnost k sibiřské armádě se
ale ukázala pochybnou, byl degradován
a z armády vyloučen. Jako prvorepublikový komunista a zakladatel orgánu „Ústřední
revoluční národní výbor“, který se pokoušel
v roce 1920 na Kladně organizovat dobrovolnickou rudou armádu a převzít v oblasti
Kladenska moc, strávil rok ve vězení. Roku
1922 odjel i s rodinou do Ruska, kde to dotáhl na generála. Vrátil se po 11 letech, získal
práci ve vinných sklepech v Kroměříži a vy-

stupoval jako zapřisáhlý antikomunista. Dopisoval si s Konrádem Henleinem a v červnu
1939 založil na Kojetínsku politickou „stranu“ NSČDRS.
Znakem strany byl zelený hákový kříž a pozdrav „Českému rodu zdar“. Ústředí partaje
bylo v Kroměříži. V době největšího „rozkvětu“ měla strana ke 3000 členů, v Kojetíně asi
200, nejen na severovýchodní Moravě, ale
i v Brně a Praze. Mezi jejími členy byla řada
konfidentů, pracujících pro gestapo. Na
jeho udání doplatilo i pět občanů z Kojetína. Mlčoch nabízel německé armádě české
dobrovolníky pro válku na východní frontě.
Strana měla i vlastní pořádkové síly založené po vzoru SA. Od roku 1943 již zelenokřižáci nevyvíjeli významnější činnost. Strana
zanikla se zánikem Třetí říše.
František Mikoláš Mlčoch byl soudem
v Uherském Hradišti 26. 4. 1946 odsouzen
k trestu smrti a rozsudek byl vykonán.
Zdeněk Tichý

ské Paso Doble a Africký energický Jive.
Julinka s Davídkem se během krátké doby
protančili od kategorie Hobby, přes třídu
D až k výkonnostní třídě C. Děti se zúčastnily
3. 2. 2018 Mistrovství ČR v latinskoamerických tancích v pražské Lucerně, kde z celkového množství juniorských tanečních párů
obsadily 21. místo. Mimo toho se děti také
zúčastnily již několika soutěží s mezinárodní účastí. V Hradci Králové vybojovali krásné
5. místo v kategorii Děti 2 v latinskoamerických tancích a na podzim se také zúčastní MČR družstev v latinskoamerických
tancích. Julinka je žákyně 3. třídy, kromě
tancování hraje tenis a krásně maluje. Davídek chodí do 5. třídy a kromě tančení

hraje na saxofon a na klávesy. Jako druhý
taneční pár se představila pětiletá Liduška Ptáčková s Jiříčkem Smutkem, který je
stejného věku. Děti spolu tančí jen krátce,
ale i tak se zvládly naučit již několik tanců.
Unás v Uhřičicích zatančily Waltz a Českou
polku. Byli taktéž úžasní a tak jako Julince,
Davídkovi, tak i Lidušce a Jiříkovi přejeme
hodně úspěchů do dalších tanečních let.
Tato akce se moc povedla, maminky dostaly
zákusky s spolu s kávou a k tomu i krásnou
růžičku. Děkuji všem, kteří mně pomáhali
tuto akci uskutečnit, všem účinkujícím a samozřejmě všem, kteří toto slavnostní odpoledne navštívili.
Lenka Toboláková

Svátek matek
Druhá květnová neděle je každoročně svátkem všech matek. Obec Uhřičice pořádala
maminkám k tomuto jejich svátku v neděli
13. května 2018 kulturní program s názvem
„DEN MATEK“.
Maminkám, babičkám i prababičkám přijely
ukázat své umění dva mládežnické soubory z Atlas Bikos Přerov - Hedvínie a Berušky.
Hedvínie jsou postupová juniorská skupina,
která tančí disco a jsou to děvčata ve věku
do 15 let. Po nich vystoupily Mažoretky
Berušky, to jsou děvčata mladšího školního
věku, ve kterém se rozvíjejí v mažoretkovém
sportu, (s prací s hůlkou, pochod a formace).
Moc těmto souborům děkujeme za krásné
vystoupení. Jako další k nám zavítala Barunka Malíková z Kojetína, která zazpívala krásnou písničku „MATIČKO“, Přestože byla malinko nervózní předvedla perfektní pěvecký
výkon. Barunka jezdí po pěveckých soutěž,
na kterých se umísťuje na předních místech.
Také letos toto slavnostní odpoledne obohatilo vystoupení našich malých dětí z Mateřské školy v Uhřičicích. Jejich vystoupení
bylo krásné až dojemné.
Za vrchol odpoledne můžeme považovat
vystoupení mladých tanečníků Julinky a Lidušky Ptáčkových, Davídka Mihoka a Jiříčka Smutka. Jsou členy Klubu sportovního
tance Swing z Kroměříže, kde trénují pod
vedením zkušených trenérů Kateřiny Komanové a Radima Přádky. Julinka s Davídkem se nám představili ve dvou sériích - ve
standardním tanci a latinskoamerickém
tanci. V první sérii zatančili Waltz, Tango,
Valčík, Slow Foxtrot a Quickstep a v té
druhé to byla Brazilská samba, Kubánská
Chacha, Romantická Rumba, Španěl-
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Badminton na cyklovýletě
Jarní badmintonová sezona sice skončila, ale naše
squadra Uhřičice se v rámci
tréninku a utužování vztahů rozhodla nasednout na
kola a vyjet do přírody. Toto
soustředění se uskutečnilo
v sobotu 19. května 2018
a jelo nás celkem 11 cyklistů. A protože jsme
všichni sportovní typy a máme ještě natrénováno, domluvili jsme se na trati dlouhé asi
95 km a to Rožnov pod Radhoštěm-Uhřičice.
Cestu do Rožnova jsme podnikli vlakem
a zpátky už se jelo na kole. Cesta vlakem

byla pro nás všechny moc dlouhá (něco
přes 2 hodiny), ale vydrželi jsme to a těšili se
na kolo. V 10h jsme konečně dojeli do Rožnova. Teploměr zde ukazoval něco kolem
10 °C a tak jsme si všichni oblékali vše co
jsme měli a vyjelo se.
První naše zastavení vedlo do vyhlášeného
a našeho nejúspěšnějšího domácího pivovaru v Česku do Rožnovského pivovaru.
Opravdu se stojí zde zastavit a ochutnat
nejen pivní speciality, ale i výbornou čokoládu ve zdejší, vedle pivovaru stojící čokoládovně. Občerstveni a posíleni na cestu jsme
šlápli do pedálů a ukrajovali další kilome-

try. Po cestě bylo ještě několik zajímavých
zastávek, kdy jsme odpočívali a doplňovali
energii. Celkem nám cesta trvala i se zastávkami asi 7 hodin. Počasí nám přálo. Čím jsme
byli blíže k domovu tím více svítilo sluníčko
a celková nálada byla velice dobrá. Tento
celodenní cyklovýlet jsme zvládli všichni,
odnesl to pouze jeden naražený loket, odřené koleno, spadlý řetěz. Do cíle, ale dojelo s dobrou náladou a příjemně unaveno
všech 11 cyklistů.
Martina Orálková

Střední Hanou na kole
V sobotu 26. 5. 2018 proběhl II. ročník sportovní
akce „Střední Hanou na
kole“. Pořadatelem akce byl
Svazek obcí mikroregionu Střední Haná. Již od ranních hodin bylo
slunečno a teplota během dne dosahovala
letních hodnot. Stanoviště v Uhřičicích bylo
připraveno u hasičské zbrojnice, kde bylo
pro účastníky přichystáno malé občerstve-
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ní v podobě nápojů a dobrot podle osvědčených receptů naší paní kuchařky, které
bezesporu sklidilo velkou pochvalu. Pro
závodníky byly připraveny drobné propagační předměty v podobě pohlednic, propisek a odznaků se symboly naší obce. Také
zástupci Uhřičic byli oblečeni do nezaměnitelných zelených triček se znakem obce.
Každý cyklista obdržel na startu identifikační pásku a mapu trasy s terčíky na sbírání ra-

zítek z jednotlivých obcí. Sportovní akce se
mohl účastnit kdokoliv s vyhovujícím kolem
a dle svého uvážení dobrým zdravotním
stavem. V letošním roce startovalo z Uhřičic
34 cyklistů, přičemž nejmladší účastník dosáhl věku 5 a nejstarší 74 let. Z různých druhů kol, která trasou projížděla, nás opravdu
zaujalo „manželské dvoukolo“. Jeho majitelé
nám prozradili, že kolo váží kolem 50 kg,
dostali ho svatebním darem a jízda na něm
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je dle jejich zkušeností náročná po všech
stránkách. Z rozhovoru s jednotlivými účastníky jsme se dozvěděli, že někteří k nám zavítali z nedalekého Prostějova nebo Bystřice pod Hostýnem. Cyklisté se mohli kromě
Uhřičic registrovat a startovat i z ostatních
obcí mikroregionu: Ivaň, Kojetín, Křenovice,
Lobodice, Měrovice nad Hanou, Němčice
nad Hanou, Obědkovice, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Tovačov, Troubky a Záříčí.

Jednotlivá stanoviště byla účastníkům k dispozici do 15. hodin a poté byla uzavřena. Cílem sportovní akce byl zámecký park v Tovačově, kde byl zajištěn doprovodný program.
Nejpozdější dojezd do cíle byl stanoven na
16. hodinu. V Tovačově následně proběhlo
slavnostní vyhodnocení a ocenění vybraných účastníků.
Celkem se sportovní akce „Střední Hanou
na kole“ zúčastnili 542 účastníci, přičemž

nejstarší cyklista měl 77 let a nejmladší děti
dosáhly věku 1 roku. Někteří šťastlivci si navíc z tomboly odnesli i pěkné věcné dary.
Sportovní akce se díky organizaci v jednotlivých obcích a hlavně díky nadšení účastníků i slunečnému počasí opravdu vydařila.
Sportu zdar!!!

hřišti „DĚTSKÝ DEN“. Na pozvání k nám
zavítal zdejší SDH Uhřičice a 23. skupina
hloubkového nasazení, která předvedla
dětem dvě ukázky z jejich činnosti. Děti si
mohly zastřílet ze vzduchovky nebo z aersoftové pistole na terče, dělat megabubliny,
s hasiči stříkat vodou na terče, soutěžit, atd.
Myslím si, že se děti nejvíce vydováděly na
skákacím hradu, který zapůjčila paní Jana
Gaudková. Počasí nám přálo a myslím si, že
si děti kulturního a sportovního odpoledne

náležitě užily. Zajímavé pro děti bylo, když
si pomocí foukacích fixů a šablon vyzdobovaly trička, které věnovala obec Uhřičice V průběhu odpoledne bylo k dispozici
občerstvení... A na úplný závěr děti k jejich
svátku dostaly skřítky a nanuky.
Bylo to opravdu povedené odpoledne
a děkuji všem, kteří mně byli nápomocni
ale také všem, kteří se těchto oslav zúčastnili, podpořili a obohatili tuto akci.
Lenka Toboláková

Eva Poláchová, místostarostka

DĚTSKÝ DEN

V sobotu 2. června 2018 pořádala obec
Uhřičice při příležitosti Mezinárodního
dne dětí od 15.00 na místním fotbalovém
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 19. června 2018 oslavila paní Emílie Macourková 92. narozeniny. Je nejstarší občankou v Uhřičicích. Všechno nejlepší, hodně
zdraví a lásky Vám přeje syn Luboš a vnučka
Marika s rodinou. Ke gratulaci se připojuje

sociální komise, která předala oslavenkyni
kytičku s dárkem a přáním ještě hodně zdraví do dalších let.
Věra Tichá, Toboláková Lenka

Zájezd do Velehradu
Po návštěvě poutního
místa na sv. Hostýně
zorganizovala obec
Uhřičice v sobotu
23. června 2018 zájezd do Velehradu,
poutního místa spojeného s působením
sv. Cyrila a Metoděje na Velké Moravě. Přestože byl tento zájezd dopředu avizován na
obecních stránkách a několikrát byla infor-
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mace v obecním rozhlasem, přihlásilo se jen
sedmnáct účastníků.
V den odjezdu jsme se všichni sešli a v dobré náladě odjeli minibusem p. Dvořáčka do
Velehradu. Po horkých minulých dnech na
nás čekalo chladné a větrné počasí. Moc
nám to nevadilo, protože jsme ve velehradské bazilice, která je zasvěcená Nanebevzetí
Panny Marie, navštívili mši svatou. Po jejím
skončení byla prohlídka baziliky. Průvodky-

ní byla Anežka Jelínková z velehradského
informačního centra. Velmi zasvěceně nás
informovala o historii baziliky, popisem jejích jednotlivých částí i jejím spojení s působením sv. Cyrila a Metoděje.
Po prohlídce baziliky jsme navštívili její podzemí, kde je sbírka původních kamenů z období, kdy byla zničena za husitských válek.
Dále je zde možné spatřit také zlatou růži,
kterou daroval Velehradu papež Jan Pavel II.
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Tuto růži mají jen nejvýznamnější světová
poutní místa. Protože jsou chodby v podzemí trochu jako labyrint, někteří účastníci
tuto růži po bloudění chodbami neuviděli.
Mají tedy důvod navštívit Velehrad ještě
jednou.
Po skončení prohlídky jsme odjeli do Buchlovic. Po obědě jsme zde navštívili zámecký
park s výstavou a prodejem fuchsií, ibišků,
oleandrů a dalších okrasných rostlin. Prohlédli jsme si také zámeckou čokoládovnu
s ruční výrobou čokolády.
Poté jsme se spokojeni vraceli domů. Děkuji
za účastníky za tento zájezd a věřím, že to
nebyl zájezd poslední a opět se zajedeme
do nějakého zajímavého místa podívat.
Věra Tichá
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Huráááá prázdniny!
Děti se už těší na léto a prázdniny a mně nezbývá než se ohlédnout za právě končícím
školním rokem 2017/2018. V září jsme se sešli všichni plni očekávání co přinesou následující dny, týdny a měsíce v mateřské škole.
Byl to rok opravdu pestrý, plný různých aktivit, akcí a výletů.
Od září jsme každý měsíc jezdili do divadla
v Němčicích. V říjnu jsme společně s rodiči
vyráběli dýňová strašidla. V listopadu jsme
už začali s přípravou na Vánoce. Jezdili jsme
do keramické dílny na DDM v Kojetíně,
kde jsme vyráběli dárky pro své nejbližší.
Děti z MŠ a žáci 1. stupně ZŠ z Uhřičic nacvičovali vánoční písničky pod vedením
p. uč. Lenky Lenochové na Rozsvícení vánočního stromu v Uhřičicích. Připravili jsme
vánoční besídku pro rodiče a samozřejmě
jsme netrpělivě čekali na Ježíška.
Po vánočních prázdninách odpočinutí
a s novými dojmy jsme se sešli opět ve škol-

ce. V únoru nás navštívil Cirkus se zvířátky,
v měsíci březnu jsme měli karneval a jeli na
divadelní pohádku do Kojetína. V dubnu
a květnu jsme navštívili Kroměříž, kde jsme
se zúčastnili výukového programu pro předškolní děti. Nejprve v Podzámecké zahradě
„Zahrada je hra“ a potom v Květné zahradě
„Libosadem se zahradníkem Florianem“,
tady se nám nejvíce líbilo v bludiště, hlavně
když se ztratila paní učitelka. Samozřejmě
jsme nezapomněli na svátek svých maminek a babiček a nacvičili jsme program na
besídku ve školce i v sále OÚ. Svým maminkám jsme také vyráběli dárek v keramické
dílně na „domečku“ v Kojetíně.
A už tady byl červen, poslední měsíc školního roku. Je to měsíc výletů a pobytů v přírodě a také těšení se na prázdniny, koupání
a dovolenou s rodiči.
V pondělí 28. 5. přišli na návštěvu děti Mateřské školy v Polkovicích. Bylo to dopoled-

ne plné soutěží a her. I my jsme šli na návštěvu do Polkovic do školky. Ranní cesta kolem
„prutníku“ byla sice náročná, ale všichni ji
zvládli na sto procent. V úterý 5. 6. jsme vyjeli na výlet do ZOO Lešná.
Na středu 13. 6. se děti těšily již dlouho, protože jsme společně s MŠ Polkovice jeli na
Dopravní hřiště v Kroměříži.
Poslední akcí tohoto roku bylo „Rozloučení
se školním rokem 2017/2018“. Jeho součástí bylo pasování tří školáků, kteří půjdou
po prázdninách do 1. třídy. Po slavnostním
pasování jsme se všichni vydali na „Cestu za
pokladem“ na kojetínskou Střelnici. Tímto
vlastně skončil školní rok a začaly vytoužené prázdniny. Všem dětem přeji za sebe i za
všechny zaměstnance mateřské školy, krásné prázdniny plné sluníčka a nových zážitků.

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:

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

Michaela Otáhalová,
ředitelka MŠ Uhřičice

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