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Z OBECNÍHO ÚŘADU
S přihlédnutím
k přetrvávájícímu
nebezpečí šíření nákazy koronavirem se
zastupitelstvo obce usneslo, že do
odvolání nebude navštěvovat jubilanty,
tak jak bylo zvykem. Dárkový balíček
bude jubilantům předán za dodržení
opatření minimalizujících možný přenos
onemocnění.

Opět došlo k ucpání čerpadla na čističce
odpadních
vod
asi
kilogramem
hygienických vlhčených utěrek a
ubrousků. Pro zprůchodnění musela být
demontována příruba čerpadla, která je
poškozená, probroušená a tím zničená.
Upozorňujeme, že dle testů, ani vlhčený
toaletní papír určený k splachování není
zcela rozložitelný a může způsobit výše
zmíněné problémy. Žádáme vás, abyste
vlhčené produkty nevhazovali do
kanalizace.
Kontrolními pochůzkami po obci je
zjišťováno, že neustále narůstá počet
míst, která jsou znečišťována psími
exkrementy. Některá místa a zelené
plochy podél silnic a cest bohužel plní
doslova funkci veřejných venčících
ploch. Za všechny jmenujme například
úsek od rybníka Mazance ke statku.
Žádáme proto občany, aby po svých
psích miláčcích na ulicích a všech
veřejných prostranstvích exkrementy
uklízeli stejně tak, jako tak nepochybně
činí na svých soukromých pozemcích.

Upozorňujeme, že tato povinnost je
dána Obecně závaznou vyhláškou obce
Uhersko č. 4/2009, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci a vymezují prostory
pro volné pobíhání psů.
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Upozorňujeme občany, aby u svých
popelnic v den svozu nenechávali navíc
odpad ve svých vlastních plastových
pytlích! Nebudou svozovou firmou
vyváženy! K tomuto účelu jsou určeny
bílé plastové pytle s modrým potiskem
názvu firmy Marius Pedersen a logem,
s danou nosností 20 kg. Tyto pytle je
třeba zakoupit na obecním úřadě za
cenu 70 Kč/ks – pouze v těchto pytlích si
lze další odpad mimo popelnice nechat
vyvézt.

NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA
Na konci roku 2020 byl schválen nový
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech.
Ačkoliv nová právní úprava nabyla
účinnosti již 1. 1. 2021, byla obcím
ponechána pro tento rok možnost
zachovat
dosavadní
způsob
zpoplatnění. Nicméně v roce 2022
budou obce nuceny přistoupit ke změně
způsobu zpoplatnění a zavést nový
poplatek
za
komunální
odpad.
V současné době končí na skládkách
stále až polovina komunálního odpadu,
což je nežádoucí. Nová právní úprava
navyšuje maximální výši poplatku.
V souladu s evropskými recyklačními
cíli nový odpadový zákon zavádí
postupné zvyšování poplatku za
ukládání
využitelných
a
recyklovatelných odpadů na skládky,
a to ze současných 500 Kč za tunu
uloženého komunálního odpadu na
800 Kč v roce 2021; v roce 2023 na
1 000 Kč; v roce 2025 na 1 500 Kč až na
1 850 Kč v roce 2029.

Za zvyšováním poplatku stojí podle
Ministerstva
životního
prostředí
motivace pro odklonění využitelných a
recyklovatelných materiálů ze skládek.
Třídící sleva je novým nástrojem na
snižování
množství
komunálního
odpadu ukládaného na skládky.
Nastavena je podle množství odpadů
uložených na skládky za rok na
obyvatele.
Každá obec na začátku roku ví, jaké
množství odpadu bude moci v daném
roce na skládku uložit za sníženou
sazbu. V roce 2021 to bude na obyvatele
limit 200 kg uložených komunálních
odpadků na skládky. V roce 2022 190 kg
na obyvatele a v dalších letech se
množství dále postupně snižuje. Do
vyčerpání limitu odpadu ukládaného na
skládky bude obec platit za komunální
odpad 500 Kč/t.
Ing. Lubomír Kaplan
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Zdravíme všechny čtenáře, přátele a
příznivce školy,
jak jistě víte, na základě nařízení vlády
ČR je od 1. 3. 2021 mateřská škola
uzavřena, z důvodu opatření proti šíření
nemoci COVID-19. V tomto období, kdy
děti nemohou navštěvovat mateřskou
školu,
funguje
distanční
výuka.
Pedagogičtí pracovníci zpracovávají
týdenní vzdělávací plány na různá
témata, které rodiče mohou s dětmi
doma vypracovávat a zasílat zpět do
mateřské školy (na e-mail nebo FCB
stránky školky). V rámci domácí výuky
jsme vytvořily výzvu k vítání jara, kdy
žádáme děti, aby nakreslily jarní
obrázek a vyzdobily jím plot školky. Do
výzvy se může připojit každý. Dále jsme
připravili pro děti VELIKONOČNÍ
STEZKU, která vedla v okolí mateřské
školy a trvala několik dní (2. – 6. 4. 2021).
Děti si ji mohli projít individuálně s
rodiči a užít si trochu radosti s vůní
Velikonoc.
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Hledáme posilu do našeho kolektivu MŠ
Do našeho kolektivu hledáme šikovnou
paní uklízečku, které nevadí práce.
Jedná se o zkrácený pracovní úvazek na
4 – 5 hodin denně, vhodný jako
přivýdělek pro paní v důchodu nebo
maminku na rodičovské dovolené.
Pracovní náplní je úklid a dezinfekce
prostor školky. Očekáváme pohodovou
a spolehlivou paní, která má ráda děti.
Pro více informací piště na e-mail
mateřské
školy
materska.skola.uhersko@seznam.cz
nebo volejte na telefon mateřské školy
737 568 025.

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022
V období od 3. 5. 2021 do 7. 5. 2021
proběhne zápis do mateřské školy
Uhersko. Na základě opatření vydaného
Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy ze dne 26. 2. 2021 proběhne
zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ
Uhersko, okres Pardubice pro školní rok
2021/2022 bez osobní přítomnosti dětí a
jejich zákonných zástupců. Podrobné
informace, jak postupovat při žádosti o
přijetí do MŠ naleznete na webových
stránkách školky www.msuhersko.cz v
sekci ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK
2021/2022.

Pevně věříme, že současná situace se již
bude zlepšovat a brzy bude možné
fungovat v mateřské škole, jak jsme
všichni zvyklí. Těšíme se, až si s dětmi
zase užijeme jarní slunečné dny plné
zábavy a radosti.
Všem přejeme pevné zdraví a důvod k
úsměvu na tváři každý den.
Kolektiv MŠ Uhersko
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PODĚKOVÁNÍ PANU JIŘÍMU ZAMASTILOVI
Jiří Zamastil *3. 4. 1936 – †15. 3. 2021
Narodil se jako nejstarší ze tří synů
rolníka ve Vysoké u Holic. Po
vystudování lesnického učiliště a
základní vojenské službě nastoupil jako
technik na polesí v Dolním Jelení. V roce
1959 nastoupil u Lesního družstva
v Uhersku jako lesník. V lesích okolo
Lodrantu pracoval celý svůj život, ať už
byly majetkem obcí nebo státním.
V roce 1995 se zasloužil o navrácení lesa
svým původním majitelům (obcím) a
byl u zrodu Hospodářské a lesní
společnosti Uhersko s.r.o., kde pracoval
jako jednatel společnosti až do roku
2002, kdy odešel do zaslouženého
důchodu. I přes odchod z aktivní
činnosti, pro les stále pracoval, ať už jako
člen dozorčí rady HLS nebo její
předseda.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat
za jeho celoživotní práci, která zůstává
jako poselství pro další generace.

Jiří Zamastil *3. 4. 1936 – † 15. 3. 2021
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SBĚRNÝ DVŮR
12. června od 9:00 do 11:00 hod.
proběhne
sběr
nebezpečného
a
velkoobjemového odpadu v naší obci.
Kontejner bude přistaven na obvyklém
místě u kostela.

Nebezpečný odpad
Obaly od barev a ředitel (spreje,
plechovky), které jsou označeny
symbolem černého vykřičníku v červeně
orámovaném kosočtverci a černým
plamenem v červeně
orámovaném
kosočtverci, patří do nebezpečného
odpadu, nikoli do kovového. Takto
označené prázdné obaly výkupny
druhotných surovin nepřijímají.

Ukládání papíru do kontejneru
Kartonové
krabice
ukládejte
do
kontejneru buď rozložené, nebo
naplněné jiným papírovým odpadem.
Při jejich rovnání na místo využívejte
efektivně skladovací plochu kontejneru.

Motorový olej
Prosíme občany, aby do popelnice na
olej vhazovali pouze rostlinné fritovací
oleje z kuchyně. Do popelnice nepatří
motorové a další oleje. Nádoba
s motorovým
olejem
byla
v této
popelnici bohužel nalezena!
I.P.
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SČÍTÁNÍ LIDU
Jak získat sčítací formulář
Listinný sčítací formulář získáte od
sčítacího komisaře nebo na kterémkoliv
kontaktním místě sčítání.
Sčítací komisaři začnou od 17. 4.
roznášet listinné sčítací formuláře těm,
kteří se nesečetli online. Komisař se
dostaví v předem oznámeném termínu a
vyčká na váš příchod před vaším
domem. Oznámení s termínem návštěvy
dostanete do schránky (případně bude
vyvěšeno na nástěnce nebo na vstupních
dveřích objektu). Nebudete zrovna
doma? Termín změnit nelze, ovšem
komisař se vás pokusí zastihnout ještě
jednou. Náhradní termín vám opět
oznámíme.
Vyzvednout formulář si můžete také
sami na kterémkoliv kontaktním místě
sčítání na vybraných pobočkách České
pošty a krajských správách Českého
statistického úřadu, a to od 17. 4. do
11. 5.
Každé domácnosti bude standardně
předáván jeden sčítací formulář, na
žádost jich může být vydáno i více. Při
vyzvednutí sčítacího formuláře bude
nutné sdělit číslo bytu, ve kterém
bydlíte, a na kontaktním místě i adresu,
ke které bude formulář přiřazen
načtením čárového kódu.
Spolu s formulářem vždy obdržíte
odpovědní obálku s logem Sčítání 2021
pro odevzdání formuláře. Obálka má
předtištěnou adresu a její odeslání je
zdarma.

Jak odevzdám vyplněný sčítací formulář?
Vyplněný listinný sčítací formulář v
odpovědní
obálce
odevzdáte na
kontaktním místě sčítání, na kterékoliv
poště, nebo ho jednoduše vhodíte do
poštovní schránky.
Obálku s logem Sčítání 2021 získáte
společně s formulářem od sčítacího
komisaře nebo na kontaktním místě. Má
předtištěnou adresu a její odeslání je
zdarma.
Odevzdat vyplněný formulář je třeba do
11. 5.

Koho se týká sčítání? Kdo se musí sečíst?
Sčítání je povinné ze zákona č. 332/2020
Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce
2021. Povinnost sečíst se mají všechny
osoby s trvalým pobytem nebo
přechodným pobytem nad 90 dnů a
osoby, kterým byl u nás udělen azyl
(případně doplňková ochrana nebo
dočasná ochrana). Patří sem i ostatní
osoby, které jsou na území České
republiky v rozhodný okamžik (půlnoc
z pátku 26. března na sobotu 27. března
2021) přítomny.
Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze
na cizince, kteří jsou v Česku na dobu
kratší než 90 dnů (například turisté), a
na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
www.scitani.cz; J.V.
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PARDUBICKÝ PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR, Z.S.

KOMINÍK
Firma TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a
společenství kominíků a topenářů bude
provádět v naší obci revize kotlů na tuhá
paliva. Dále pak provádí revize,
kontroly a čištění komínů, kontroly
kotlů na plynná paliva.
Termín revizí a kontrol se uskuteční
ve čtvrtek dne 29. dubna 2021
Cena za kontrolu a čištění komínu je
350 Kč; za kontrolu a čištění plynového
kotle od 350 Kč a cena za revizi kotle na
tuhá paliva je 800 Kč.
Zájemci se mohou objednat telefonicky
na telefonním čísle: 608 748 989
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HŘBITOV – OPRAVA CEST

Po úpravách.

Před úpravami.

Na hřbitově na Uhersku probíhají
úpravy cest, vznikají nové chodníčky a
v plánu jsou i terénní úpravy kolem cest.

J.V.
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RYBNÍK SEKANEC
Aby mohly být zahájeny práce na
rybníku, proběhl 10. dubna výlov ryb.
Rybáři Uhersko rybník vypustili a tím je
připraven na zahájení prací.

Rybník Sekanec čekají v brzké době
opravy, aby byla zajištěna jeho
funkčnost, bezpečnost a dál mohl dělat
parádu na Uhersku.
J.V.

RESPIRÁTORY
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I.P.

ČTENÁŘSKÝ KLUB
Milí malí i velcí čtenáři,
tentokrát jsme si pro vás připravili
detektivní příběh. Pojďte s námi
rozlousknout
záhadu
ztraceného
obrazu.

Loupež v galerii

„Jenom kamery, pak jsem zhasnul,
zamknul vchodové dveře a zapnul na
nich alarm. V noci se alarm nespustil,
takže dveřmi se nikdo nevloupal. Ráno
jsem vypnul alarm, odemknul, rozsvítil
a pustil návštěvníky. A jeden si všimnul,
že obraz chybí. A na záznamu z kamer
už ráno taky není,“ teď už hlídač
regulérně brečel. Inspektorka Pukavá se
ještě jednou podívala na plánek a
pronesla: „Budu potřebovat záznamy
kamer ze včerejšího večera a dnešního
rána. Jeden z návštěvníků se nechal v
galerii zamknout, v noci obraz sundal a
před chvílí si ho odnesl.“

„Takže vám zmizel přes noc z galerie
vzácný obraz Hostina a zjistil jste to až
po ranním otevření,“ opakovala
inspektorka Pukavá, zatímco její
kolegové vyprovázeli zklamané ranní
návštěvníky, „jaké máte zabezpečení?“
„Je to záhada,“ pravil roztřeseně hlídač,
„máme alarm na jediných vchodových
dveřích. Okna v galerii žádná nejsou.
Navíc jsou na místech A, B a C tři otočné
kamery, takže vidí do všech směrů.
Když jsem je kontroloval večer před
zavřením, tak obraz Hostina na svém
místě v Modrém pokoji ještě byl.“
„Takže jste večer zkontroloval záběry z
kamer, nebo jste šel i dovnitř?“
12

Na další straně pro vás máme
připravený ještě jeden úkol, který
zvládnou i menší čtenáři.
Zdroj: fb Učitelky MŠ sobě

Líbil se vám detektivní příběh? Jestli
jste odpověděli na všechny otázky
správně se dozvíte na straně 16.
www.umimecesky.cz

J.V.
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J.V. a K.V.
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ČÁPI
Není to tak dávno, co se k nám na komín
vrátili čápi. Pojďme se podívat na pár
zajímavostí o nich.
Jarní migrace
Na jaře se čápi vrací do střední Evropy
přibližně na přelomu února a března, i
když čas jejich návratu závisí na
podmínkách v zimovišti i na trase
migrace. Pokud se jim v předchozím
roce na hnízdě dařilo, snaží se na něj
opět vrátit (jsou věrnější hnízdu více než
partnerovi). Na hnízdě se mohou objevit
i mladí čápi, kteří ještě nejsou pohlavně
dospělí, případně se chystají hnízdit
poprvé. V takovém případě se na hnízdě
může krátkodobě zdržovat větší počet
čápů. Pokud se následně na hnízdo vrátí
původní majitelé, dojde k boji.
Boje mohou být i krvavé, ale většinou
skončí vytlačením a vyhnáním jednoho
ze soků z hnízda. Čápi se zakusují
zobákem do křídla nebo krku oponenta
a snaží se ho shodit z hnízda.

Komunikace
Dospělí čápi mají zakrnělé hlasivky a
dorozumívají se převážně klapáním
zobáku, případně syčením a „štěkáním“.
Klapání zobáku je poměrně hlasité a
slyšitelné na velkou vzdálenost. Na
hnízdě čápi klapají zobákem (a zaklání
přitom hlavu) při vítání partnera,
případně pokud na hnízdě ležící čáp
vstane. Je-li klapání doprovázeno
syčením a rozpínáním křídel, jedná se o
varování a zastrašování vetřelce – cizího
čápa nebo dravce. Štěkání se často
objevuje při práci na budování hnízda,
při přetahování se o materiál mezi čapím
párem. Zaznamenali jsme ho i po
návratu rodiče při kroužkování čápat.
Prvním zvukem, která čápata vyluzují je
pípání při klubání. Může být slyšet hned
jak se ve vajíčku objeví malý otvor.
Později čápata pískají a syčí, a to
především žadoní-li o potravu. V
pozdějším
věku
vyluzují
zvuky
připomínající spíše kvičení selat (ve
vyšším věku i chrochtají).

Úprava hnízda
Hned po příletu začínají oba čápi s
úpravou hnízda pro novou hnízdní
sezónu. Z okolí přinášejí na hnízdo
klacíky i silnější větve, které šikovně
zaplétají po obvodu hnízda. S většími
větvemi občas zápolí oba naráz. Jako
materiál pro výplň vnitřku hnízda nosí
na jaře stařinu (suchou trávu) a suché
listí, později v létě čerstvě pokosenou
trávu nebo seno. Výstelku neustále
doplňují a vyměňují až do doby
letuschopnosti mláďat.
15

Zároveň začínají též klapat zobáky a v
nebezpečí syčet a rozpínat křídla.
Přibližně do dosažení letuschopnosti v
případě nebezpečí upadají čápata do
stavu strnulosti (akineze) a dělají mrtvé.

Do strnulosti se čápata dostávají buď po
zvukovém povelu rodičů nebo vnějším
dotekem. Toho se využívá při
kroužkování (čápata se přikryjí). V
pozdějším věku již aktivně brání hnízdo
společně s rodiči nebo i samostatně.
www.capibohuslavice.cz; J.V.

ČTENÁŘSKÝ KLUB – ŘEŠENÍ
1. b) – B - Obraz Hostina visel dle textu v
Modrém pokoji, který zabírá kamera B.
2. d) v severním křídle Mramorové haly – zloděj
musel být v místě, které žádná z kamer
nezabírá (pro všechny kamery je „za rohem“).
Takové místo je jedině v severním křídle
Mramorové haly.
3. b) Protože hlídač zhasnul, v galerii nejsou
okna a na kamerách by byla úplná tma. –
Obraz byl sundán v noci (večer tam byl a
ráno už ne), což nám dvě možnosti vyloučí. O
vyřazených kamerách nebyla nikde řeč. Navíc
hlídač zmiňoval, že v galerii nejsou okna a
večer zhasnul, tudíž tam byla tma jako
v pytli.

4. b) Člověka, který večer vešel dovnitř, ale
nevyšel ven. – Inspektorka Pukavá chce najít
člověka, který v noci v galerii zůstal. Bude
tedy hledat někoho, kdo večer vchází, ale už
nevyjde ven a ráno naopak.
5. b) Žádnou, kdyby se kamera C posunula
doleva, tak by mohla zabírat celou
Mramorovou halu.

RECEPT
Fritáta s bramborem
(1 porce)
2 střední brambory
hrst baby špenátu
2 vajíčka
máslo
na dochucení: sůl, pepř, rozmarýn,
tymián, bazalka, česnek…

Uvařené
brambory
necháme
vychladnout a opečeme je na pánvičce
na másle, přidáme baby špenát a
zalijeme vajíčky. Osolíme, posypeme
bylinkami, přikryjeme pokličkou, dokud
nejsou vajíčka hotová. Podáváme se
zeleninovým salátem.
Dle chuti můžeme do fritáty přidat
anglickou slaninu, šunku, sušená
rajčata…
J.V.
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