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Vážení spoluobčané,
na tomto místě jste si již zvykli, že Vás informuji, co nového se událo v naší obci za
poslední období od minulého vydání Uhřičických novin a co nás v nejbližší době čeká.
Blíží se konec volebního období, tak bych
dnes na tomto místě rád zhodnotil čtyřleté snažení naší koalice tvořené sdruženími
nezávislých kandidátů Šance pro všechny
a Občané sobě a KSČM – co se nám za tuto
dobu podařilo z koaličního programového
prohlášení zrealizovat.
Snažili jsme se co nejvíce využívat poskytovaných dotačních zdrojů na rozvoj obce. Za
čtyřleté období se nám podařilo uspět ve
spoustě projektů v rámci programů vyhlašovaných Olomouckým krajem, MMR ČR,
SFŽP ČR apod.
Největší akcí, která v obci proběhla, bylo
dobudování kanalizace včetně domovních
přípojek.
Z dalších akcí, které byly realizovány z dotačních titulů, chci připomenout opravu
cesty na Rajčudě, vybudování místa pasivního odpočinku u obchodu. Jednotka dobrovolných hasičů dostala k dispozici nový
automobil. Z programu OPŽP byl pořízený
pro obec drtič dřevního a rostlinného odpadu a domácí kompostéry, které už byly
rozděleny mezi občany a plní svoji funkci.
Za pomoci Olomouckého kraje se podařilo
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opravit dva kříže. V tomto volebním období jsme také začali pracovat na územním
plánu, který naši obci stále scházel, a jeho
absence brání v mnoha případech výstavbě
nových domů a dalšímu rozvoji obce. Dokončení územního plánu by se mělo stihnout do konce letošního roku.
Z vlastních zdrojů obec zajistila instalování
polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad. Dále nakoupení nové komunální techniky (traktor New Holland s radlicí, zametacím kartáčem, rozmetadlem, mulčovačem
a přívěsem, atd.).
Dlouhodobý problém se signálem mobilních telefonů jsme řešili se všemi operátory,
kteří na území ČR fungují. Jediný operátor,
se kterým se obec dohodla na posílení signálu, je společnost Vodafone, která vyšla našim požadavkům vstříc a signál Vodafonu už
bez problémů pokryje celou obec.
Podařilo se nám prosadit pravidelné informování občanů o dění v obci formou tohoto zpravodaje, který vychází čtyřikrát ročně.
V rámci zrychlení informování občanů o důležitých událostech v obci byl také zřízen
infokanál, který prostřednictvím SMS zpráv
rozesílá potřebné aktuality.
Zavedli jsme pravidelné cesty za kulturními
zážitky. V rámci našich zájezdů jsme navštívili několikrát divadelní představení v Praze

a Brně a i do budoucna chceme v těchto akcích pokračovat.
Kluby „Babinec“ a „Maminky z Uhřičic“
vznikly za účelem pravidelného setkávání
v přátelské atmosféře a tvoření. Zatím se do
akcí těchto klubů zapojila jen hrstka „statečných“, ale věřím, že se do budoucna řady
účastníků rozšíří a setkávání bude častější.
Když už si organizátoři dají práci s přípravami akcí, tak by stálo za to, aby byly využívány
v maximální míře. Uvítáme nápady a inspirace na další akce a aktivity, které byste rádi
v naší obci měli.
Chci na tomto místě poděkovat všem, kteří
svoji aktivitou přispívají k tomu, aby se do
dění v obci mohlo zapojit co nejvíce jejich
obyvatel a aby si každý mohl najít něco, co
by ho zaujalo.
Vážení spoluobčané, chci také na tomto
místě poděkovat za důvěru, kterou jste před
čtyřmi lety dali v komunálních volbách mně
a našemu sdružení nezávislých kandidátů
Šance pro všechny. Plánů, jak pokračovat
v modernizaci obce máme spoustu i do
dalších let. Pokud jste tedy byli s naší prací
spokojeni a znovu dostaneme váš hlas, tak
slibuji, že i v dalším volebním období se
budu usilovat o to, aby naše obec vzkvétala
a jejím občanům se spolu dobře žilo.
Jaroslav Křepelka, starosta

červenec – září 2018

3

UHŘIČICKÉ NOVINY

Komunální volby 2018
Volby do obecních zastupitelstev se budou konat 5. a 6. října 2018.
Komunální volby v České republice se
konají každé čtyři roky a platí poměrný
volební systém. Kandidovat ve volbách do
místních zastupitelstev mohou registrované
politické strany, politická hnutí či koalice.
Dále pak nezávislý kandidát, který se
neregistruje, ale musí doručit ke kandidátní
listině petici podepsanou voliči podporující jeho kandidaturu či sdružení nezávislých
kandidátů, pro které platí stejná pravidla
jako pro nezávislého kandidáta.
Kdo může volit
V komunálních volbách 2018 může volit
každý svéprávný občan České republiky, který dosáhl v době konání voleb věku 18 let.
Jak se volí zastupitelstvo v komunálních
volbách
V případě komunálních voleb volič obdrží
jediný hlasovací lístek. Každý volič má tolik
hlasů, kolik je členů zastupitelstva.
Oprávněný volič může ve volební místnosti za zástěnou volit třemi způsoby:
- Volič označí jednu politickou stranu.
V takovém případě dostávají hlasy kandidáti
voličem označené strany, nejvýše však tolik
kandidátů v pořadí dle hlasovacího lístku, kolik činí počet volených členů zastupitelstva.

– Volič křížkuje kandidáty napříč stranami, přičemž každému kandidátovi připadne jeden hlas.
– Volič obě metody zkombinuje. Označí
jednu stranu a dále vybere u ostatních
stran jednotlivé kandidáty. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným
kandidátům jiných stran.
Z označené volební strany je dán hlas podle
pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika
kandidátům, kolik zbývá do voleného počtu
zastupitelů.
Volební lístky
Nejpozději tři dny před začátkem voleb
dostane každý volič do schránky ve svém
trvalém bydlišti obálku s hlasovacími
lístky. Spolu s volebními lístky najde volič
v obálce i instrukce ke správnému vyplnění.
Hlasovací lístky si může volič vyžádat
i v samotné volební místnosti.
Kde se volí
Volby v Uhřičicích proběhnou ve volební místnosti, která je v budově obecního
úřadu. Jedná se o obvyklé místo, kde volby probíhají pravidelně.
V případě závažného zdravotního důvodu
může volič požádat obecní úřad o hlasování
mimo volební místnost – za voličem přijdou
dva členové volební komise s přenosnou
hlasovací schránkou.

Průběh voleb
Volební urny se otevřou v pátek 5. října 2018 ve 14.00 a uzavřou ve 22.00.
V sobotu 6. října se otevřou v 8.00 a uzavřou ve 14.00.
Po volbách
Jakmile se uzavřou volební místnosti v sobotu ve 14.00, začne sčítání hlasů volebními
komisemi a odesílání výsledků do Českého
statistického úřadu, který bude postupně
uvolňovat konečné výsledky komunálních
voleb v jednotlivých obcích.
Na základě výsledků se v obci rozpouští dosavadní zastupitelstvo a sestavuje zastupitelstvo nové.
Pokud to nové zastupitelstvo umožní, původní starosta může vykonávat svou funkci
až do doby zvolení nového.
Voličský průkaz
Volič může s voličským průkazem volit pouze v případě v krajských, senátních, sněmovních a prezidentských voleb, případně
ve volbách do evropského parlamentu. Pro
volby do obecních zastupitelstev se voličský průkaz nevydává.
Volby do Senátu
Vedle komunálních voleb budeme v naší
obci také volit senátora.
První kolo voleb do Senátu Parlamentu
České republiky se bude konat ve dnech
5. a 6. října 2018 souběžně s komunálními volbami.
Druhé kolo následuje ve stejných časech za
čtrnáct dní, tedy volební místnosti budou
otevřeny: 19. října 14.00 – 22.00 a 20. října 8.00 – 14.00.
Jak se volí ve volbách do Senátu
Volič si ve volební místnosti za zástěnou vybere jeden hlasovací lístek kandidáta,
kterého chce podpořit. Obálku s lístkem
poté vhodí do hlasovací urny. Senátní
volby jsou tajné.
S použitím Informací z internetu
Ing. František Orálek

Začíná školní rok 2018–2019
Školní rok 2017–2018 uběhl rychle, ale
prázdniny plné sluníčka a teplého počasí,
které přímo vyzývalo ke koupaní a radovánkám u vody, ještě rychleji. Sotva jsme se rozloučili v červnu s předškoláky a slavnostně
je pasovali na školáky, budeme vítat v naší
mateřské škole děti nové, mladší.
Paní ředitelka a pan starosta slavnostně
pasovali na školáky tyto děti: Kapounovou
Terezu, Macourkovou Natálii a Zdražila Pavla. V MŠ prožili mnoho společných akcí, růz-
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ných dobrodružství a kamarádství, ale teď
po prázdninách se jejich cesty rozcházejí.
Každý z nich bude navštěvovat jinou základní školu, kde poznají nové prostředí, paní
učitelky i kamarády. Vždy, když se s nimi
potkáváme na některých kulturních akcích,

rádi vzpomínají na mateřskou školu v Uhřičicích.
Ta se přes prázdniny oblékla do nového kabátu. Obě třídy mají novou barvu, pěknější, pestřejší. Paní učitelky se již připravují na příchod
dětí, které si užívaly prázdnin i dětí nových

a školka opět ožije dětskými hlasy a smíchem.
Po celý školní rok 2018-2019 se budeme snažit
dětem připravovat pěkné zážitky.
Všem prvňáčkům, i ostatním dětem přeji radostné vykročení do nového školního roku.
Michaela Otáhalová, ředitelka MŠ Uhřičice

Blahopřání
Dne 14. srpna 2018 oslavil pan Radomír
Vavrouch životní jubileum 50 let. Všechno
nejlepší, hodně zdraví, štěstí mu přeje syn
Radek, rodiče, přítelkyně Marcela s rodinou,
která mu děkuje za lásku, obětavost, trpělivost, a bratr Jaroslav s rodinou.

Vzpomínka
„Byl jsi plný života, Tvá mysl plná snění a nikdo
z nás se nenadál, jak rychle se vše změní.
Utichly kroky i Tvůj hlas a Tvůj obraz zůstává
v nás.
Kdo v srdci žije, neumírá“
Dne 24. září 2018 jsme si připomněli
12. smutné výročí od úmrtí pana

Josefa Toboláka
stále vzpomínají maminka, bratři Stanislav a Jiří s rodinami
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Memoriál Václava Baďury
V sobotu 14. července 2018 se pořádala
v Uhřičicích soutěž hasičských družstev
– Memoriál Václava Baďury. Letošní ročník
byl již v pořadí dvaadvacátý. Samotné soutěži plně přálo i počasí. Provázela ji jasná obloha s teplotou 30°C.
Soutěže se zúčastnilo 16 družstev mužů a 9
družstev 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 Radkovy Lhoty. Zvládli start–cíl za 17,43 s. Loňští
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vítězové z Polkovic v těsném druhém závěsu v čase 17,62 s. Nejlepší ženy z Císařova
dosáhly času 18,88 s., děvčata z Čech zasáhla cíl v 19,08 s.
Při slavnostním závěru každé ze zúčastněných družstev obdrželo diplom. První tři
v obou kategoriích navíc pohár a láhev šampaňského, spolu s finančním ohodnocením.
Celkový vítěz, muži z Radkovy Lhoty, navíc získal putovní pohár memoriálu, který
již před dvaadvaceti lety věnovali potomci
Václava Baďury. Pro zajímavost stojí uvést,
že byl tento pohár v předloňské soutěži

nahrazen novým a větším. Věnoval jej pan
V. Baďura.
Letošní ročník se pochlubil hojnou účastí
soutěžících a velkým zájmem diváků, vynikající organizací a viditelnou snahou účastníků dosáhnout co nejlepší výsledek.
Na závěr nezbývá než poděkovat organizátorům a všem příznivcům požárního sportu
za jejich přínos a iniciativu k hladkému průběhu celé soutěže.
„Požárnímu sportu zdar!“
Martin Šebela
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Střelby na asfaltové holuby
Srpnová sobota se již tradičně stává pro myslivecký
spolek „Zábrodí“ Uhřičice
soutěžním dnem střelby
na asfaltové holuby na
střelnici v Kojetíně. V letošním roce se tato soutěž
uskutečnila za krásného
slunečného počasí 18. 8.
za účasti 17 střelců a hojné
divácké účasti.
Soutěž měla několik částí:
Memoriál Zdeňka Hromady – střílí se Vysoká věž, Zajíc na průseku a Baterie.
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Memoriál Zdeňka Svačiny – soutěž v Loveckém kole.
Memoriál Josefa Toboláka – střelba malorážkou Liška ve stoje.
Celkovým vítězem brokové střelby po rozstřelu se stal pan Jiří Tobolák s nástřelem 25 terčů.
Vítězem memoriálu Zdeňka Hromady se stal
pan Antonín Langer s nástřelem 13 terčů.
Vítězem memoriálu Zdeňka Svačiny se stal
pan Zdeněk Svačina s nástřelem 14 terčů.
Vítězem memoriálu Josefa Toboláka se stal
pan Lukáš Langer.
Myslivecký spolek „Zábrodí“ Uhřičice tímto
děkuje rodinám paní Hromadové, paní Svačinové a paní Tobolákové za hodnotné ceny,

které nám věnovaly, a také všem sponzorům za ceny, kterými přispěli do soutěže tak,
aby si každý účastník odnesl nějakou cenu.
Během celého střeleckého dne se podával
myslivecký guláš a nebylo zapomenuto na
další občerstvení včetně tekutých nápojů.
Závěrem patří poděkování děvčatům v kuchyni a všem ostatním, kteří se během celého dne o nás starali. Dále také děkuji všem
střelcům, že se tak v hojném počtu této
zdařilé střelecké akce zúčastnili a věřím, že
v následujícím roce se opět na střelnici v Kojetíně setkáme.
		
Jiří Sázel,
předseda spolku
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Dračí lodě Kojetín
Jako každoročně týden po Kojetínských
hodech se konal na místní loděnici již
12. ročník festivalu dračích lodí – DRACI NA
HANÉ. Letošní závody se konaly v sobotu
25. 8. 2018 a novinkou bylo, že se konaly
pouze v tomto dni. Předešlé ročníky byly
dvoudenní, ale jelikož tento vodní sport
už tak „netáhne“ a jsou problémy s obsazením lodí, rozhodli se organizátoři všechny závody i vyhlášení výsledků absolvovat
pouze v sobotu. Všechno se podařilo realizovat, i když poslední závody se jely již za

šera. Opět se jely tratě na 200 m a 1000 m.
Stejně jako v předchozích ročnících ani letos nechyběla posádka U9-Uhřičice z celkových 27 přihlášených lodí. Naše posádka
U9-Uhřičice jezdila „desítkové“ lodě tzn.
10 pádlujících + bubeník + kormidelník.
Na trati 200 m obsadili ve své kategorii za
účasti jedenácti posádek krásné 6. místo. Na
trati 1000 m však unikla smolně bronzová
medaile (o několik setin sekundy) – takže
4. místo. Přestože se nepodařilo letos vybojovat žádnou medaili, zaslouží si celá

posádka pochvalu za bojovnost, s jakou
nastupovala do každého závodu. Poděkování patří také obci Uhřičice, která tuto
akci sponzoruje. Příští rok má U9-tka už své
10. výročí! Zpočátku málokdo počítal s tím,
že nadšení pro tento sport tak dlouho vydrží. Máme proto v plánu přihlásit příští sezonu „dvacítkovou“ loď, jak tomu bylo na začátku, a pokusit se ji obsadit lidmi, kteří před
lety začínali. Snad bude z jejich strany zájem
a věc se podaří.
Martina Orálková
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Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen 2018
Dne 25. 8. 2018 se
v honitbě MS Zábrodí
Uhřičice konaly podzimní zkoušky ohařů
a ostatních plemen,
které pořádal OMS
ČMMJ Přerov. Na tyto
zkoušky bylo přihlášeno 22 loveckých psů,
z toho 16 ohařů a 6

ostatních plemen. Z našeho MS se zkoušek
zúčastnil jeden člen p. Zdeněk Svačina.
V ranních hodinách po srazu účastníků byla
provedena prezentace, veterinární přejímka
psů a porada rozhodčích. Podzimní zkoušky
zahájili lovečtí trubači dle tradic. Následně
předseda našeho spolku p. Jiří Sázel, přivítal

všechny účastníky a popřál jim mnoho úspěchů a kynologických zážitků. Účastníky zkoušek rovněž přivítal zástupce OV ČMMJ Přerov,
který také představil vrchního rozhodčího. Po
zahájení byli vedoucí psů rozlosováni a rozděleni do čtyř skupin. Do každé skupiny byli
přiděleni dva rozhodčí a naši členové „vedou-

Nástup soutěžících před zkouškami

Rozhodčí pečlivě hodnotí práci psů

Sbor rozhodčích a pořadatelů

Zkouška ve vodě – přinášení kachny

Prověřování polní práce – přinášení bažanta.
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Zkoušky pozorně sledovali i mnozí diváci
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cí skupin“ je zavedli do honitby, kde rozhodčí
objektivně posuzovali jednotlivé psy podle
zkušebního řádu. Posuzovaných disciplín je
patnáct a dovolím si je připomenout. Jedná
se o společný hon, hledání, rychlost, vytrvalost, vystavování, postupování, nos, klid
před zvěří pernatou a srstnatou, chování po
výstřelu, dohledávka zvěře, vlečka s pernatou a srstnatou zvěří, přinášení, vodění na
řemeni, přinášení kachny z hluboké vody
a poslušnost. Během zkoušek bylo velmi příznivé počasí. Zkoušky byly ukončeny vyhlášením výsledků a předáním cen. Zvítězil pes
plemene Maďarská vižla.

Dovolte mi, abych závěrem poděkoval všem
sponzorům, kteří nám věnovali hodnotné
ceny, aby každý účastník těchto zkoušek
mohl dostat pěknou cenu. Rovněž poděkování patří všem členům a příznivcům našeho spolku, kteří se podíleli na zdárném průběhu a ukončení zkoušek. Velké poděkování
za pomoc v kuchyni při přípravě občerstvení
patří také pí L. Tobolákové, pí I. Zahradové,
pí R. Peškové a slečně Z. Svačinové. Stejně
tak patří poděkování pí V. Vranové za dopravu rozhodčích koňským spřežením.
Závěrem mi dovolte: MYSLIVOSTI A MYSLIVECKÉ KYNOLOGII ZDAR!
Luboš Macourek,
Kynologický referent MS Zábrodí Uhřičice

Z. Svačina soutěží se svým Argem

Autor článku s předsedou
OMS Přerov p. Konvičkou

Vítěz zkoušek – pes plemeno Maďarská vižla

Vznik Československé republiky v Uhřičicích – rok 1918
Dle kroniky – doslovný přepis
28. říjnem 1918 nadešel očekávaný den od
celého národa česko-slovenského. Po kapitulaci rakouského vojska v měsíci říjnu na Italské frontě na řece Piavě se pyšné sny Němců
o světovládě zhroutily.
Vzpoury a revoluce nabývaly půdu. Čechy,
Morava, Slezsko a Slovensko prohlášeny republikou. (Vilém, císař německý uprchl do
Holandska, Karel I, císař rakouský do Švýcar.
Statky císařské, pokud byly na území republiky česko-slovenské byly zabaveny.)
Zpráva o samostatnosti naší donešena z Kojetína, kdež živě o této bylo rokováno. Prapory
červenobílé zdobily některé domy na náměstí. V Uhřičicích vztyčen prapor na škole, radnici
a singulární hospodě, kdež se sešla část občanů. Z hospody shozen znak trafiky – rakouský
orel. Odpoledne skupina složená většinou
z desertérů (rakouských), šla zdělávat rakouské orlíky do Kojetína (A. Křepelka nescházel,
pomáhal zdělat orla na četnické stanici).
V poledne hlas zvonu (s kterým dlouhou dobu
nezvoněno) ohlašoval radostnou událost

těm, kteří neměli tušení, co se vlastně děje.
Vybíhali z domů a ptali se po příčině. Radost
zářila z očí všem.
Svoboda – jsme svobodni – letělo od úst
k ústům.
Po 300leté porobě (Po bitvě na Bílé hoře 18.
XI. 1621) dosáhl národ česko-slovenský svojí
samostatnosti, kterou si vykoupil svojí vlastní krví. Važme si těžko nabyté samostatnosti, pro niž mužové (čeští) hrdinně umírali na
všech bojištích světa.
Revoluce českého národa.
Lid v Čechách na Moravě ve Slezsku a na
Slovensku vyslovoval často požadavek pro
příští československý samostatný stát. Psal
tak roku 1918 český tisk, mluvilo se tak na
schůzích, v resolucích a manifestech.
Jak cítil v této době český národ? Co cítili
všichni čeští lidé zaplaveni ze všech stran
mořem německých bodáků? Čech, pokud
neztratil poslední špetku národního sebevědomí, šel za Masarykem – všichni očekávali
s vírou, že dosáhne v této válce český národ

úplné svobody, k čemuž přispěli značně čechoslováci mimo hranice své vlasti tím, že
chopili se zbraně a rakousku a německu zasadili hroznou ránu.
Z přesvědčení a s láskou, aby uspokojili vlastní svědomí, vstupovali Češi a Slováci zajatí
v Rusku, Srbsku, Francii a Itálii pod prapory
národního vojska zahraničního. Vstupovali
do něho bez donucení jsouce odhodláni položiti své životy za sociální spravedlnost a za
trvalý mír. Jim jsme povinni býti vděčni, že
dosáhli jsme samostatnosti a zkrácení války
a útrap lidu tím, že chopili se zbraně.
Do zahraničního národního vojska vstoupili
z naší obce:
Zahradník Antonín, Křepelka Kazimír, Křepelka Josef, Vozihnoj Alois, Charuza Jan, Přikryl František.
25. prosince 1918 projížděl nádražím v Kojetíně vlak s legionáři a domobranci zahraničního vojska. Generál (Ital) Piccioni byl
vítán městskou radou. Vojsko jelo do Kroměříže.
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V obci během světové války byl starostou Antonín Vavrouch z č. 35, I. radním František Tichý z č. 32 a Antonín Hlaváč z č. 9 , II.radním.
Po smrti starostově (únor 1917) převzal úřad
František Tichý a Alois Vavrouch z č. 5 úřad I.
radního (Tichý Fr. a Ant. Hlaváč byli co úřadující radní vojenské povinnosti zproštěni).
Hned po převratu sešlo se Národní shromáždění sestávající z 270 poslanců vyslaných různými politickými stranami z Čech,
Moravy, Slezska a Slovenska. Hlavou státu
zvolen bývalý universitní profesor v Praze
Dr. G. T. Masaryk, rodem Moravan a rakouský psanec. Prvnímu presidentovi T. Masarykovi, Dr Benešovi, Štefánkovi a mnoha jiným
vlastencům, chrabrým legionářům (zahraničnímu vojsku) v Rusku, Srbsku, Francii,
Itálii dlužno přičísti a děkovati za osvobození od jha rakouského. President Masaryk
byl nazýván vojskem „tatíčkem“, čehož si
plně zasloužil. Po 4letém působení ve prospěch naší samostatnosti se vrátil do Prahy
20. XII. 1918 co vítěz nad Habsburky. Uvítán

celým národem. Na Hradčanech v sídle českých králů vykázáno presidentu Masarykovi
sídlo. K ruce presidenta republiky a národního shromáždění utvořeno 16 ministerstev
s Dr. Kramářem co předsedou.
Samostatnost naše oslavena společnou večeří občanů (zvěřinu daroval honební spolek). Piva se vypilo 1 ¼ hl. (Za 200 Kč, které
hradila obec).

Slavnost sázení lípy svobody konána 4. května 1919. Lípa vsazena uprostřed návsi u sochy sv. Floriána za účasti školní mládeže, sokolů, hasičů a občanstva (vsazeny lípy dvě).
Výkonu předcházela vlastenecká řeč bratra
Dr. Žůrka Slavnost konala se přičiněním Jednoty Sokol.

úkoly v podobě zatloukání hřebíků na čas,
šití knoflíků, lovení rybek, stříhání bonbonů po slepu a další. Počasí nám přálo, akorát těch dětí by mohlo být více. Snad příští
rok bude účast větší. Děkuji všem, kteří mě
při soutěžích pomáhali: Danielka Orálková,
Lenča Opravilová, Lenča Langerová, Kačka

a David Koutní – Jirka Tobolák, který nám
uvařil výborný párek v rohlíku. Děkuji také
všem rodičům a dětem za účast a těším se
na „Pohádkový les“ v roce 2019.

Z kroniky opsal – Z. Tichý

Pohádkový les
Obec Uhřičice dne 15. září 2018 pořádala
pro děti i dospělé „POHÁDKOVÝ LES“. Kvůli
předchozímu propršenému dni jsme museli udělat změnu v prostředí a vše se konalo
na fotbalovém hřišti. Nikomu to ale nevadilo, ba naopak. Děti spolu s pohádkovými
bytostmi (myška, zebra, vodník, víly) dělaly
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Kompostér a jeho využití
V měsíci červenci jsme
si vyzvedli na základě
smlouvy o výpůjčce
kompostéry Garantia
THERMO-KING, na které
byla poskytnuta dotace v rámci Operačního
programu Životní prostředí 2014-2020.
Někdo již s kompostéry
zkušenosti má, někdo bude kompostér používat poprvé. I ti zkušení jsou někdy na rozpacích, co všechno mohou do kompostéru
dát a naopak, co do kompostéru vůbec nepatří. Je důležité, abychom získali kvalitní
kompost, snažit se dodržovat zásady, které
platí při kompostování. Vedle toho, že do
kompostéru ukládáme jenom to, co tam
patří, ale je dobré vědět, že kompostovaný
materiál by se měl podle určitých pravidel
v kompostéru střídat. V tomto článku ve
stručnosti uvádím, jak by bylo vhodné při
práci s kompostérem postupovat.

Kam kompostér umístit
Kompostér by měl být co nejblíže zdroji kompostovaného odpadu. Protože při
kompostování vzniká také zápach, určitě jej
neumísťujeme pod okny, stejně tak blízko
zdroje pitné vody. Samozřejmě by měl být
přístupný ze všech stran, a to v létě i v zimě.
Ale v podstatě bychom měli mít na zřeteli
tyto důležité zásady:
• kompostér musí mít styk s půdou, aby
měly do kompostu přístup anaerobní
bakterie, žížaly a další mikroorganismy,
• kompostér umístit do polostínu (pod
stromy, apod.), protože kompost by si měl
zachovávat optimální vlhkost 50 – 60%.
Zásady správného kompostování
Do kompostéru ukládáme uhlíkaté a dusíkaté materiály. Měli bychom se snažit dodržovat poměr těchto materiálů v poměru 1:1,
protože jejich promícháváním docílíme jejich
dobrý rozklad a příznivě tím ovlivníme kvalitu
kompostu. Uhlíkaté materiály (dřevo, tvrdší

části zeleniny či stonky starších rostlin), někdy
bývají označovány jako hnědé, je vhodné
předem rozdrtit na menší části, aby se lépe
a rychleji zkompostovaly. Ořechové listí se
obtížně rozkládá, takže někdo nedoporučuje
je do kompostu dávat. Jiná zkušenost říká, že
pokud se podrtí (např. se přejede sekačkou
trávy bez koše), může se do kompostu dát.
Dusíkaté materiály (posečená tráva, kuchyňský bioodpad), označované jako zelené,
jsou většinou snadnou rozložitelné a není je
tedy třeba zmenšovat. Trávu v kompostéru
nikdy neutlačujeme! Chceme-li zvýšit rychlost rozkladu, můžeme použít urychlovače
kompostu, které jsou k dostání ve specializovaných prodejnách. Podobnou službu
nám vykoná i mletý vápenec.
Pokud kompost zapáchá jako „zkažené vejce“, převládá v něm materiál s převahou uhlíku a je potřeba přidat trávu apod.
Pokud se z kompostu šíří zápach amoniaku,
je v něm převaha dusíkatého materiálu a je
třeba přimíchat piliny apod.
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Užitečné aerobní bakterie, žížaly a půdní organismy, které se starají o rozklad materiálů
v kompostu, potřebují mimo živin i trvalý
přísun vzduchu, dostatečnou vlhkost
a jejich vzájemnou vyváženost. Platí zde
však i pravidlo, že čím jsou částice menší,
tím je mezi nimi méně prostoru pro vzduch
a kompost hnije a zapáchá. Nedostatek vlhkosti zpomaluje, až zastavuje proces rozkladu, nadměrná vlhkost je zase příčinou
vzniku hnilobného procesu. Podle praktiků
se správná vlhkost pozná tak, že pokud vezmeme hrst kompostu a zmáčkneme-jestliže
ukápne pár kapek, je vlhkost v pořádku. Vlhkost zvýšíme přidáním vody nebo snížíme
přidávání suchých materiálů.
Důležitou roli hraje i správná teplota
– pro rozklad materiálu 55°C, zničení semen plevelů min. 63°C.
Pro dosažení kvalitního procesu tlení a tím
i kvalitního kompostu je třeba mu tedy věnovat dostatečnou a trvalou péči. K výše
uvedeným zásadám je potřeba ještě přidat nutnost pravidelného provzdušňování
kompostu. U otevřených kompostovacích
stanovišť je to jednodušší, protože se to
provádí přehazováním. U kompostérů je
to vzhledem k přístupu složitější. Pro provzdušňování kompostované masy je možné
používat spirálový překopávač kompostu
– aerátor (viz obrázek).

Objemově kompost nejvíce tvoří tráva a listí. K dispozici jsou však ve vzájemně jinou
dobu. Proto se doporučuje nadbytečné
množství ukládat mimo kompostér a přidávat postupně tak, aby byla dodržena požadovaná skladba kompostu. Listí je možné
nechat na hromadě i přes zimu a přidávat je
v průběhu příštího roku spolu s dusíkatými
látkami (posečená tráva, bioodpad apod).
Abychom nemuseli běhat do kompostéru
s každou slupkou, doporučují zkušení kompostáři pořídit si větší vědro, ve dnu udělat
dírky, postavit je venku na nějakém vhodném místě na zem nebo trávník. V průběhu
přidávání materiálu se do něj z půdy dostanou organismy, které už ve vědru začnou
svou činnost. Když pak plné vědro poneseme do kompostéru, rozkladný proces se
znatelně urychlí.
Nezapomeňte plnit kompostér i v průběhu
zimy!
Vyzrálý kompost má hnědou až tmavohnědou barvu, drobtovitou strukturu a voní
jako lesní půda.

Co do kompostéru patří
Uhlíkaté (hnědé) materiály
– listí, tenké větvičky
– piliny, hobliny
– malé odřezky dřeva
– větve (je třeba je předem rozdrtit), jehličí,
kůra, šišky předem upravené (např. kvašením)
– drcená sláma (pomáhá u kompostů, které
mají větší vlhkost)
– papír (drcený karton, ruličky od toaletního
papíru, rozmělněný novinový papír)
– rozdrcené skořápky z ořechů

Dusíkaté (zelené) materiály
– posečená tráva
– proschlá tráva
– rozmělněný zahradní a rostlinný kuchyňský odpad
– chemicky neošetřený hnůj, mrva - slepičí
trus
– plevel (maximálně do období květu, pokud si nejste jisti - raději nedávat!)
– rozdrcené vaječné skořápky
– čajové sáčky nebo vylouhovaný čaj, kávová sedlina
– mletý vápenec – popel ze dřeva (v omezeném množství, raději jej rozhodit po zahradě)

Co do kompostéru nepatří

Sklo, plast, kov, guma, kameny, keramika,
zbytky barev a laků, zbytky olejů, zbytky
postřiků, kaly z čističky, kuchyňský živočišný odpad, zbytky plesnivého jídla, obzvláště masa, kosti, kůže, odpad z vysavače, srst
psů a koček, peří, psí, kočičí a lidské výkaly,
fekálie, chemicky ošetřená posečená tráva
nebo listí, oddenkový plevel (pýr plazivý,
pampeliška), chemikálie a léky, popel z uhlí
a cigaret nebo jejich zbytky, časopisy a potištěné kartonové obaly od potravin a nápojů, pecky z peckovin (meruňky, broskve,
švestky, třešně...), citrusy a jejich slupky,
plesnivé potraviny, nemocné rostliny, plevel
po odkvětu, bramborová nať, listí topolu,
břízy, dubu, magnólie, kaštanu a nedrcené
ořechové – jiné, obtížně rozložitelné nebo
nerozložitelné materiály.
V tomto článku jsou shrnuty jenom základní
poznatky a zkušenosti zahrádkářů o kompostování, které jsou zveřejněny a volně
dostupné na internetu. Pokud má někdo
zájem o rozšiřující informace, může je hledat na internetu nebo v odborné literatuře,
které je na trhu dostatek.
Ing, František Orálek

Co dělat pro své zdraví ihned a zdarma?
Pro ty, kteří si myslí, že
dosáhnout lepšího zdravotního stavu lze jen
pomocí peněz, nebo se
spolehnout na pomoc
někoho jiného, např. lékaře, přináším pár návodů, jak ho lze i osobně příznivě ovlivnit.
Ihned zapomeňte na myšlenky typu – že
něco nejde, já na to nemám, jsem na to starý
a podobné vzorce návyků. Uvědomte si svou
jedinečnost a originalitu – neexistuje žádný
zaručený návod na zdraví (pod tím pojmem
si každý představí trochu něco jiného) – je to
váš MOMENTÁLNÍ psychofyzický stav.
Jakmile ráno otevřete oči, začněte nový život. Nikdy už se nic nemusí opakovat!
Nejenom ranní sprchování celého těla studenou vodou přispěje k celkové hygieně
a otužování, čímž napomáháte nastartovat
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metabolizmus či lymfatický systém. (zvykání si na chladnou vodu by mělo být postupné, chce to čas – hlavně u lidí se srdečními
problémy).
Při čištěni zubů nezapomenout například
odrhnout kartáčkem i jazyk.
Především ráno, ale také i v jinou denní
dobu, můžete uvolnit tělo protahovacími
cviky: „pozdrav slunci“, „5 tibeťanů“, nebo
i jiné cviky, které si můžete dle svých schopností vybrat z pestré nabídky internetu. Denně se aktivně hýbat – sportovat , běh, chůze,
jízda na kole, plavání. Když už dlouhodobě
sedíte u počítače, využijte každou chvilku
k protažení (projděte se, narovnejte záda).
Při pozici v sedě není ideální dýchání a je
omezena funkce vnitřních orgánů, následná
bolest zad na sebe nenechá dlouho čekat.
Chůze naboso – kdy stimulujete reflexní
body všech funkčně důležitých orgánů těla

a zároveň působí na tělo jako energetický
akumulátor. Po určité době provádění bosé
chůze můžeme pozorovat i změnu v postoji
a v držení těla. Nevhodná a někdy až nebezpečná obuv může být také důvodem dlouhodobého ničení těla.
Každodenní dodržováni pitného režimu
(hlavně pramenitá voda bez obsahu chloru
a bublinek). Vynechat instantní nápoje. Velmi obezřetně s pitím alkoholu. Při pití či jídle
se předcházejte známým zlozvykům: čtení
+ sledování TV. + telefon + počítač, atd.
Pokud pijete kávu, tak nezapomínejte doplňovat vodu – káva odvodňuje. O dlouhodobém pití kávy s mlékem
a jeho škodlivosti se vedou odborné diskuze, které však nejsou nakloněny jednoznačné pro jednu či druhou variantu.
Dodržováni vyváženosti ve výživě (kvalitní
snídaně plná bílkovin a minerálů je správný
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začátek dne). Jíst co nejvíce domácích potravin s obsahem vlákniny – zelenina, ovoce.
Omezte konzumaci mléčných a nízkotučných výrobků.
Mějte neustále na paměti, že všechno začíná v hlavě. Zklidnění a zmírnění překotného
a neustálého toku myšlenek (pro někoho
meditace, pro jiného modlitba) jsou návo-

dem, jak začít s uvědoměním si přítomnosti.
Tělo vám poté poděkuje například kvalitnějším spánkem. Umění relaxace – odpočinek,
poslech hudby, smích a veselá mysl (kolikrát
se za den zasmějete nebo si zazpíváte?).
Upravit si místnosti pro příjemnější a praktičtější pocit je také neméně důležité.
Známé čínské učení Feng shui, prověře-

né staletími, v tom má už dávno jasno.
Večer před usnutím je dobré utlumovat aktivní a náročnou fyzickou i psychickou činnost. Pokud jste něco za den nestihli, večer
už to nedohánějte, zítra je taky den!
Martin Orálek

15

UHŘIČICKÉ NOVINY

Obecní
Obecní úřad
úřad Uhřičice
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:
Zaměstnanci:
Účetní:
Jitka Seidlová

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