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ZE ŽIVOTA ČÁPŮ, 2. DÍL
Minulé číslo Uherského zpravodaje
končilo povídáním o čápech. Na úvod
tohoto čísla bych ráda navázala na
minulé číslo a nabídla Vám pár
zajímavostí o prvním letu mladých
čápat, o jejich osamostatnění a o cestě do
teplých krajů.

Trénink letu
Čápata se zhruba po 3 týdnech od
vylíhnutí začínají stavět na nohy a
nemotorně se pohybují po hnízdě.
Většinou však ještě leží, kromě
krmení a vyměšování. Rychle jim
roste svrchní bílé peří i černé letky.
Ty jsou pak nejdůležitější pro
samotný let čápa.
Na hnízdě zůstává stále nejméně
jeden z rodičů, ale taktéž po 3
týdnech ponechávají mladé na pár
minut o samotě (často při nošení
vody k napájení). Po 5 týdnech
zůstávají čápata bez dozoru celou
hodinu. V té době již čápata běžně
chodí.
Po 6 týdnech začínají čápata zkoušet
stát na jedné noze, což je běžná
pozice dospělého čápa při odpočinku
na hnízdě. Ve stejné době se začínají
objevovat první pokusy o vzlet.
Nejprve se jedná o skoky nad
hnízdem do stále větší výšky, později
o nadskakování proti větru a krátké
plachtění.
Před
prvním
letem
vyskakují čápata i metr nad hnízdo
a za příznivého proudění jsou
schopna se nad ním vznášet i
několik vteřin.

Uherský „čapí“ komín.

Osamostatnění čápat
Po uplynutí 2 měsíců od vylíhnutí
jsou čápata připravena na svůj velký
den. Opeření včetně letek mají plně
vyvinuté, zobák se jim začíná barvit
do červena, stejně jako nohy mění
barvu do oranžova. Rodiče je ještě
krmí i napájí, ale již nastal čas na
první let. Rodiče krmné dávky
snižují, aby byla čápata více
motivována k opuštění hnízda.
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Po nesmělém přešlapování na okraji
hnízda a vyčápnutí se, pro odlehčení
nakonec poskočí, rozepnou křídla –
a letí. Některá čápata odbydou svůj
úplně první let pouze okruhem
kolem komína, některá zmizí na
hodinu
z
dohledu.
Postupně
opouštějí hnízdo na stále delší dobu.
Drží se ve společnosti rodičů, se
kterými se učí na zemi sama lovit a
sbírat potravu. Většinou se tak děje
na okolních loukách a v blízkosti
řeky. Vzdálenost od hnízda, kam se
čápi vydávají na lov, se postupně
zvětšuje. Zároveň celá čapí rodina
trénuje let, za vhodného počasí
krouží i desítky minut vysoko nad
hnízdem a vydává se na výlety do
okolí (až 10 km daleko).

Uherská čápata.

Trvající přikrmování může vést k
náhlé agresi mezi sourozenci. Agrese
se
však
projevuje
pouze
v
přítomnosti rodičů (při krmení),
jinak spolu mladí čápi mimo hnízdo
vycházejí v dobrém (občas i na
hnízdě).
Napadaný
jedinec
se
většinou zdržuje mimo hnízdo, avšak
v jeho blízkosti.
Těsně před odletem na jih se mohou
mladí čápi toulat ve větší vzdálenosti
od hnízda a navštěvovat hnízda cizí,
kde krátce pobydou, případně i
přenocují. Návštěva může i nemusí
skončit agresí ze strany domácích
čápů.
Podzimní migrace
Od poloviny srpna přichází čas
odletu do teplých krajin. U většiny
čápů opustí hnízdo nejprve mladí
čápi (kteří dále migrují v hejnech) a
až později postupně dospělí. Ve
dnech předcházejících odletu bylo
na hnízdě pozorováno „rituální“
chování ve formě přerovnávání
větviček a tance se skoky. Říká se, že
tak se čápi loučí s hnízdem.

Doba pobytu mimo hnízdo se stále
prodlužuje, ale na noc se čápi stále
vrací domů na hnízdo. Rodiče mladé
stále přikrmují, i když množství
potravy snižují až do chvíle, kdy jsou
čápata nucena živit se zcela sama.
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Čápi odlétají na jih poměrně brzy z
toho důvodu, že ke svému letu
jakožto plachtící ptáci využívají
vzestupné
vzdušné
proudy
(konvekci), které se vyskytují za
teplého počasí. Taktéž se vyskytují
pouze nad pevninou, proto čápi,
pokud
možno
nelétají
nad
rozsáhlejšími vodními plochami a
nad mořem. Na cestě do Afriky tak
směřují buď západní cestou přes
Gibraltarskou úžinu nebo cestou
východní přes Bospor a Dardanely,
Blízký východ a Egypt.
Cesta je obtížná a v jejím průběhu
zahyne až 60 % čápat (vyčerpáním,
nepříznivým počasím, nezáměrným i
záměrným zásahem člověka). Mladí
čápi zůstávají obvykle v Africe až do
dosažení pohlavní dospělosti (3
roky), až poté se vrací do Evropy.
Není to však pevným pravidlem, byli
odečteni i mladí čápi, kteří se vrátili
domů již po jednom či dvou letech.

Staženo
z:
https://www.birdlife.cz/wpcontent/uploads/2018/09/blok-2%C5%A1kola.pdf; 6.7.2021

J.V.

https://www.capibohuslavice.cz/zivot-s-capy/

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Prosíme občany, aby respektovali
dodržování nočního klidu v čase od
22:00 hodin do 06:00 hodin a
nerušili svým hlučným chováním
sousedy a ostatní obyvatele obce.

Prosíme občany, aby nenechávali své
psy pobíhat po obci bez dozoru.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Co všechno se událo ve školce?
2. června proběhl ve školce karneval ke
dni dětí, kdy si děti zasoutěžily,
zatancovaly a nechyběla ani tombola

23. června navštívilo školku divadlo
JOJO s představením Pohádka z pralesa.
30. června proběhlo rozloučení s jedinou
předškolačkou Kačenkou a zároveň taky
se školním rokem 20/21 formou
představení pro rodiče. Dále byly
připraveny hry na školní zahradě a
opékaní buřtů.
Školka je v provozu do 16. července, pak
se na všechny těšíme 1. září, kdy přibude
6 nových dětí.

17. června se konal výlet do Perníkové
chaloupky s prohlídkou okolí Kunětické
hory a zmrzlinou jako odměnou za
zvládnutí stezky.

Na začátek září chystáme brožuru o
mateřské škole k jejímu 40. výročí.
Vzhledem k pandemii, bude opět na
školní zahradě nachystaná slavnost,
která bude probíhat celé září, vždy po
skončení provozu školy a bude možné se
dočíst nějaké zajímavosti z historie školy
a podívat se na fotky, které budou volně
přístupné.
Tereza Kaplanová, ředitelka MŠ
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D35 U UHERSKA V OBRAZECH

https://www.facebook.com/StavebniS
kupinaEUROVIACS/

Práce na D35 mezi Časy a Ostrovem
Zajímavostí v trase je unikátní most,
který nyní vzniká podél železnice na
Uhersku. Před samotným dokončením
bude otočen a usazen do finální pozice
právě přes tuto trať.
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ČTENÁŘSKÝ KLUB
a) Bez peněz do hospody nelez.
b) Co oči nevidí, to srdce nebolí.
c) Darovanému koni na zuby nekoukej.
d) Kam nemůže čert, tam nastrčí
ženskou.
e) Když se dva perou, třetí se směje.
f) Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.
g) Láska hory přenáší.
h) Lež má krátké nohy.
i) Mezi slepými jednooký králem.
j) Mluviti stříbro, mlčeti zlato.
k) Po bitvě je každý generál.
l) Ranní ptáče dál doskáče.
m) Ráno moudřejší večera.
n) Sytý hladovému nevěří.
o) Tak dlouho se chodí se džbánem pro
vodu, až se ucho utrhne.
p) Tichá voda břehy mele.

Tento (školní) rok byl velmi zvláštní.
Zažili jsme spoustu nových a
nezvyklých věcí. Kvůli nařízením
ohledně koronaviru jsme se nemohli
setkávat na čtenářském klubu. I když
jsme se neviděli, tak věřím, že si každý
našel chvilku na přečtení zajímavé
knížky.
Přeji vám krásné a pohodové léto a
šťastnou ruku při výběru další knížky ke
čtení.
Na protrénování hlaviček zkuste
přiřadit přísloví k daným obrázkům.

Kamila Váňová

Řešení na str. 19
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HÁJ UHERSKO
MS Háj Uhersko pořádá zkoušky vloh
ohařů a ostatních plemen.
Poprvé v historii bude dne 21. 8. 2021 od
8:00 hodin v Trusnově za školou pořádat
Myslivecký
spolek Háj Uhersko
zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen.
Tato důležitá kynologická akce se měla
konat již v březnu tohoto roku, nicméně
vzhledem k nepříznivé epidemické
situaci musela být zrušena a přeložena
až na srpen. Přihlášeno je celkem 24
vůdců se svými psy. Tento hojný počet
dává tušit, že se bude jednat o divácky
atraktivní podívanou.

Foto: Ing. Karolína Vašíčková
Zkoušenými disciplínami jsou například
vrozená chuť k práci, hledání (systém,
rychlost, vytrvalost), vystavování nebo
postupování.
Myslivecký spolek se na tuto akci
pečlivě připravuje, neboť kompletní
zajištění takovéto události si žádá
mnoho úsilí a poctivé práce. Tímto
prosím přijměte pozvání na tuto, v
našich končinách, neobvyklou akci s
jedinečnou atmosférou a přijďte
podpořit vůdce a jejich psy a také se
třeba setkat s přáteli a posedět u dobrého
občerstvení, které pro vás bude
pochopitelně nachystáno.
Věřme, že nám bude přát jak epidemická
situace, tak počasí a všichni si tento den
užijeme!
Na vaši účast se těší MS Háj Uhersko

Foto: Lucie Vostrá
Zkouškám vloh se říká také jarní
zkoušky, podle období, ve kterém
obvykle probíhají. Zkoušky vloh ohařů
jsou jediné zkoušky, které nekvalifikují
psa jako lovecky upotřebitelného.
Zkoušejí se na nich vrozené vlohy, které
ještě nejsou ovlivněny vyšším stupněm
výcviku – proto by tyto zkoušky měly
být u psa opravdu první absolvovanou
loveckou zkouškou.

Ivana Procházková
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ČESKÁ POŠTA
Pobočka České pošty na Uhersku bude
v červenci a srpnu fungovat dle
upravených provozních hodin:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

9:00 – 12:00
12:30 – 14:30
9:00 – 12:00
12:30 – 16:30
9:00 – 12:00
zavřeno
zavřeno

WEBOVÉ STRÁNKY OBCE
Webové stránky obce prošly úpravou a
získaly nový vzhled i některé funkce,
které bych vám ráda představila.

Na úvodní straně nových webových
stránek obce jsou zobrazeny tři
nejnovější zprávy v sekci Aktuality,
Úřední deska a Nejbližší akce.

Pod těmito sekcemi je Kalendář akcí, kde
jsou zvýrazněny dny, na které je v plánu
některá z akcí (kulturní a sportovní akce,
veřejné zasedání, akce v blízkém
okolí,…).
Původní webové stránky.

Vedle kalendáře jsou tlačítka, přes která
se
můžete
přihlásit
k odběru
informačních SMS zpráv, podívat se do
fotogalerie nebo zjistit informace od
ČEZu o plánovaných odstávkách
elektrické energie.

Nové webové stránky.
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Pro zasílání informačních SMS zpráv
není nutné si do Vašeho telefonu
instalovat žádnou aplikaci. SMS zprávy
nebudou sloužit jako náhrada hlášení
místního rozhlasu, kde jsou zprávy
obsáhlejší. Kdo neslyší obecní rozhlas
má možnost přihlásit se k odběru emailu
se zápisem hlášených zpráv u Ing.
Procházkové. Je také možné přihlásit se
na webových stránkách obce k odběru
novinek ze sekce Aktuality, Nejbližší
akce, Kulturní akce, Sběrný dvůr a
Uherský zpravodaj.

Informační
SMS
zprávy
slouží
k upozornění občanů o dění v obci –
konání veřejného zasedání, odstávka
elektrické energie, uzavření pošty,
uzavření sběrného dvora…
Pro přihlášení k zasílání informačních
SMS zpráv je třeba vyplnit vaše telefonní
číslo a jméno do formuláře. Poté Vám na
vaše telefonní číslo přijde zpráva
s ověřujícím kódem, který je nutné zadat
do systému a poté již budete zařazeni na
seznam lidí, kterým budou chodit
informační SMS zprávy. Tato funkce je
pro občany zdarma.

Umístění tlačítka s možností přihlásit se
k odběru novinek.

Doufám, že se Vám nové webové
stránky obce líbí, a že zde najdete to, co
vás zajímá.
J.V.
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AMBULANCE PALIATIVNÍ MEDICÍNY V HOLICÍCH
Oblastní charita Pardubice nově otevřela
Ambulanci paliativní medicíny v
Holicích. Úlevu pacientům trpícím
závažnými
chorobami
nabídne
v ordinaci i domácím prostředí.
V ambulanci působí lékař se specializací
v oboru paliativní medicíny a nová
holická ordinace je dalším místem, kam
se v Pardubickém kraji mohou nemocní
se svými obtížemi obrátit. Služba je plně
hrazena zdravotními pojišťovnami.

Ambulance paliativní medicíny v areálu
holické Polikliniky je otevřena vždy ve
středu od 10 do 16 hodin.
Potřebné vyšetření lze uskutečnit i
v domácím prostředí nemocného.
Pokud je zdravotní stav pacienta natolik
vážný a nedovoluje návštěvu přímo ve
středisku, lékař a zdravotní sestra jsou
schopni potřebné vyšetření uskutečnit i
v domácím prostředí nemocného.
„K našim pacientům přistupujeme vždy
individuálně, pokud je to v našich
časových a logistických možnostech a
pro imobilního pacienta je naše návštěva
jedinou alternativou, probíhá vyšetření
v domácím prostředí“, uvádí zdravotní
sestra Markéta Vašková. A dodává:
„Každý člověk je individualitou nejen ve
zdraví ale i v nemoci. Příznaky spojené
s vážnými
onemocněními
(bolest,
nevolnost, dušnost, psychické změny),
jejich intenzita, projevy, vývoj i případné
komplikace jsou různé a pro kvalitu
života nemocného je nezbytné správně,
individuálně nastavit jejich léčbu.
Fyzické strádání často velice ovlivňuje
psychiku, která pak zpětně působí na
zdravotní stav. Dobře nastavená
paliativní léčba je cestou, jak kruh
přerušit a mít čas na radostnější věci, na
své blízké, přátele...“

Jak uvádí doc. MUDr. Tomáš Kučera,
Ph.D., vedoucí lékař nově zřízené
ambulance: „Služba je určena především
pacientům s nevyléčitelným nádorovým
nebo nenádorovým onemocněním, kteří
se ocitli v závěrečné fázi života, a jejich
rodinám. Společně hledáme cesty, jak
mírnit tělesné a psychické příznaky
nevyléčitelného
onemocnění
s respektem k potřebám a přáním
nemocného tak, aby mohl zůstat doma
ve
svém
přirozeném
prostředí.
Paliativní péče je tedy mnohem více o
životě a jeho kvalitě než o smrti, nemá
nic společného s eutanázií, je o naději na
co nejdůstojnější odcházení. Pokud tedy
jsou vyčerpány možnosti vyléčení
nemoci, neznamená to, že ‘již není co
nabídnout‘.“
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Ambulance paliativní medicíny
Adresa:
areál Polikliniky
nám. T. G. Masaryka 29
534 01 Holice
ordinační hodiny: středa, 10 – 16 hodin
terénní služba: po dohodě
objednání:
Markéta Vašková
Tel.: 775 296 830
vaskova@charitapardubice.cz

Jeden příklad za všechny.
Za paní Marií dojížděla ambulance do
vzdálenější vesnice. Setkání předcházel
telefonický rozhovor s dcerou, z kterého
bylo jasné, že se o maminku chtějí starat
doma sami, ale daná oblast nebyla
pokryta terénními službami, které by
pečovali o onkologicky nemocné.
Maminka trpěla úpornými bolestmi
břicha, neustávající nevolností a nebyla
schopna převozu
k ambulantnímu
vyšetření. Po nastavení paliativní léčby
se potíže zmírnily, rodina se znovu
dostala do větší psychické pohody a
paní Marie mohla opět trávit společné
dny s dětmi a vnoučaty.
Paliativní medicína zmírňuje
příznaky nemoci a činí ji
snesitelnou.
Paliativní medicína cílí na zlepšení
kvality života, danou nemoc sice
nevyléčí, ale zmírňuje její příznaky a činí
ji snesitelnou. Léčba by měla být
dostupná pro všechny pacienty bez
ohledu
na
základní
diagnózu.
Ambulanci paliativní medicíny mohou
využít i nemocní, kteří podstupují
aktivní léčbu a chtějí svůj stav
konzultovat s odborníkem. Lékař na
základě vyšetření doporučí plán, jehož
součástí jsou i doporučení pro situace,
kdy dochází ke zhoršení zdravotního
stavu či k výpadku pečujících.
Z ambulantní návštěvy je vyhotovena
lékařská zpráva, jejíž kopii pacient
obdrží spolu s medikací a dalším
doporučením.

Všechny služby Oblastní charity
Pardubice jsou cíleny na pomoc rodinám
i pacientům tak, aby mohli žít společně
v přirozeném domácím prostředí.
Pomoc rodinám i pacientům.
K dalším službám patří například
domácí zdravotní péče, pečovatelská
služba, osobní asistence, odlehčovací
služby pobytové, terénní i ambulantní.
Lidem na sklonku života a jejich blízkým
pomáhá domácí hospicová péče, pro
pacienty a pečující rodiny je k dispozici
půjčovna zdravotních pomůcek a služba
zajišťující dopravu a doprovod osob se
zdravotním postižením.
Bc. Jan Lohynský, charita Pardubice
12

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ
Stali jste se obětí trestného činu?
„V minulosti jsem se seznámila
s mužem, který byl v té době ve vězení.
Chtěla jsem mu jen pomoci, ale pak jsem
se do něj zamilovala. Postupně ode mě
vylákal skoro všechny mé úspory. Po
propuštění z vězení mě vmanipuloval
do situace, kterou jsem se rozhodla řešit
sebevraždou. Náhodný chodec mi
zachránil život. Za obrovské podpory
rodiny, blízkých přátel a lidí z poradny
pro oběti trestných činů jsem opět našla
sama sebe.“ Tereza, 45 let.
Obětí trestného činu se může stát každý.
Nelze spoléhat na štěstí a myslet si, že
„To se mi stát nemůže“. Častou reakcí
oběti může být otázka „Proč se to stalo
právě mně?“ Pak následují pocity lítosti,
sebeobviňování a pocit opuštěnosti.
Reakcí na závažné trestné činy bývá
ztráta iluze bezpečného světa. Ta může
vyústit v psychické problémy jako jsou
zhoršená schopnost vnímání, špatná
interpretace poskytovaných informací,
zhoršená schopnost řídit svůj život,
dlouhodobá úzkost a neustálý strach.

Každý člověk je v prožitku traumatu
neopakovatelný. V důsledku ztráty
sebeúcty a duševní stability dojde u
obětí trestného činu ke snížení
schopnosti řešit vzniklé problémy.
Důležité je mít někoho, kdo umí pomoci.
Obrovskou podporou bývají blízké
osoby a odborníci, kteří vrací oběti
trestných činů zpátky do života. V
poradně Bílého kruhu bezpečí vám
poskytneme
právní
informace,
psychologické a sociální poradenství a
praktické rady a informace. Nabízíme
bezpečný prostor a podporu při
ventilaci svých oprávněných emocí,
srozumitelné
informace
o právech obětí trestných činů a rady, jak
na tato práva dosáhnout. Dále vám
můžeme pomoci zhodnotit aktuální
situaci a stanovit si nezbytné kroky
k nápravě škod, vč. znovuobnovení
pocitu bezpečí.
Pokud jste se vy nebo vaši blízcí stali
obětí trestného činu, můžete se obrátit
na pobočku Bílého kruhu bezpečí
v Pardubicích.
Poradna
sídlí
v Pardubicích, Tř. 17. listopadu 237
(Dům služeb). Kontaktní telefon je
732 923 462 nebo můžete volat na
celorepublikovou
nonstop
Linku
pomoci obětem kriminality a domácího
násilí 116 006.
Mgr. Jana Nováková,
Bílý kruh bezpečí, z.s.
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KDYŽ PŘÍRODNÍ ŽIVLY ŘÁDÍ
V poslední době nám dává počasí pěkně
zabrat – buď je sucho a teplo, anebo nás
bičují deště, vítr láme stromy a kroupy
ničí úrodu. Můžeme být ale rádi, že u
nás neřádila příroda v takové míře jako
na Moravě.
V noci z 29. na 30. června se prohnala
přes Uhersko bouře doprovázená
silným větrem, který polámal i několik
stromů na Neulustu a jeden dokonce
vyvrátil.

Další bouře na sebe nenechala dlouho
čekat a přihnala se večer 8. července.
Kromě výpadku elektrické energie,
kterou
se
energetikům
podařilo
odstranit až následující den dopoledne,
spadlo také velké množství srážek. Tuto
nadílku nepojmul rybník Mazanec a
došlo k jeho vylití. Naštěstí během dne
hladina vody klesla.

Čím prudší je bouře,
tím kratší má trvání.
Seneca

Řádění živlů nevydržela ani část stromu
na hřišti.

Horší situace nastala u podjezdu do
Opočna, kde se z břehů vylila řeka
Loučná
a
znemožnila
průjezd
podjezdem.

V současné době probíhá studie stavu
stromů na Neulustu, jelikož chceme, aby
bylo toto odpočinkové místo pro vás co
nejbezpečnější. Přesto prosíme, dbejte i
vy na svou bezpečnost a nenavštěvujte
Neulust za zhoršených povětrnostních
podmínek.

J.V.
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UDÁLO SE NA UHERSKU
Po
nucené
pauze
způsobené
koronavirem opět ožívá kulturní a
sportovní život na Uhersku.
TJ Sokol Uhersko uspořádal 26. června
Olympijský den pro děti. Za podpory
dalších spolků obce – Myslivecké
sdružení Háj Uhersko, Rybáři Uhersko,
SDH Uhersko, dále Mateřské školy
Uhersko a obecního úřadu – připravili
pro děti odpoledne plné sportu a her.
Dětského dne se zúčastnilo 70 dětí. Pro
všechny dětské olympioniky byly
připraveny diplomy a věcné ceny, které
děti obdržely za splnění všech úkolů.

Z dětského dne.
Autorkou fotografií z akce je M. Chudlařská

Za TJ Sokol Uhersko, Markéta Chudlařská

Doufejme, že to nebyla zase na dlouhou
dobu poslední akce na Uhersku.
A na co se můžeme těšit, pokud to
okolnosti dovolí? O tom se dočtete na
následujících stránkách.
J.V.
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PLÁNOVANÉ AKCE NA UHERSKU
14. srpna – Uherský
fotbalový turnaj

pouťový

V 10:00 vypukne na hřišti u sokolovny
turnaj o pohár starostky Sokola a
starosty
obce
Uhersko.
Kromě
výtečných sportovních výkonů vás na
turnaji čeká grilované prase, regionální
piva, dobré víno a po skončení turnaje
zahraje kapela „Jen tak“. Přijďte si
zahrát nebo fandit svým favoritům.
Osmičlenné týmy se můžou hlásit u p.
Aleše Horčičky na tel.: 602 129 976. Akci
pořádá TJ Sokol Uhersko za podpory
Obecního úřadu Uhersko.

14. srpna – Pouťová zábava a soutěž
o nejlepší jednohubku
Na fotbalový turnaj plynule naváže
Pouťová zábava. K tanci a poslechu vám
zahraje kapela Stanley band, která vloni
naprosto nadchla nadšence na tanečním
parketu i všechny ostatní. Večer zpestří i
soutěž o nejlepší jednohubku. Do
soutěže se může zapojit každý, kdo
přijde do 21 hod. na zábavu a přinese
s sebou 20 ks jednohubek.
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21. SRPNA –
ZKOUŠKY VLOH OHAŘŮ A OSTATNÍCH
PLEMEN

Myslivecké sdružení Háj Uhersko
připravuje zkoušky loveckých psů. Akce
se uskuteční v Trusnově za školou od
8:00 hod.
ZÁŘÍ

ČTENÁŘSKÝ KLUB PRO DĚTI OD 6 DO 12 LET
Čtení, řešení rébusů, vyprávění… to vše
čeká děti ve Čtenářském klubu.

HEJBEJTE SE NA UHERSKU
Pokud to covid dovolí, tak to na Uhersku
zase rozhýbeme - cvičení zaměřené na
posílení problematických partií a
protažení celého těla.
ŘÍJEN
ZÁJEZD DO VINNÉHO SKLÍPKU
OÚ Uhersko zjišťuje zájem občanů o
tradiční zájezd do vinného sklípku na
Moravu, který by se konal v říjnu 2021.
Počet osob nahlaste prosím do konce
července buď v úředních hodinách
(středa 19 – 21 h) nebo na tel.: 728 186 089,
případně
na
mailové
adrese
iprochazkova28@seznam.cz.

PODZIM
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY, RYBÍ HODY, VÝLOV
RYBNÍKA

Spolek
Rybáři
Uhersko
plánuje
zrealizovat do konce roku hned několik
akcí. O jejich termínech vás budeme včas
informovat formou letáků a hlášení.
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PLÁNOVANÉ AKCE V OKOLÍ
Trusnov
28. srpna – Nohejbalový turnaj
Od 9:00 na hřišti za školou. Pořádá
Spolek přátel sportu. Občerstvení
zajištěno.

Trusnov
18. září – Posvícenská zábava
Od 20:00 v KD Trusnov.
srdečně zve SDH Trusnov.

ČTENÁŘSKÝ KLUB – ŘEŠENÍ
Řešení: 1g, 2b, 3n, 4i, 5m, 6k, 7l, 8e, 9j,
10h, 11c, 12a, 13o, 14d, 15f, 16p
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Všechny

MAS HOLICKO
Jak jste již nejspíše zaznamenali, obec
Uhersko je členem Partnerské platformy
komunitního
plánování
sociálních
služeb. Organizátorem projektu je MAS
Holicko, partnerem projektu je město
Holice.
V průběhu dvou let by měl na základě
analýzy problémů a potřeb v sociálních
službách
vzniknout
Strategický
dokument, který bude obsahovat
analýzou zjištěné formy sociální pomoci.

Jak již bylo zmíněno, při tvorbě
dokumentu
se
bude
vycházet
z deskripce prostředí, sběru dat,
z řízených rozhovorů, dotazníkových
šetření, definice potřeb a z veřejného
projednávání na jednotlivých obcích.
Jedno dotazníkové šetření již proběhlo a
mohli se ho účastnit i obyvatelé Uherska.
Na Uhersku byla možnost vyplnit
formulář na internetu nebo v papírové
formě, kdy dotazníky byly k dostání
v obchodě. Vyplněné dotazníky byly
vyhodnoceny a výsledky šetření
z Uherska jsou k dispozici k nahlédnutí
na Obecním úřadě na Uhersku nebo na
webových stránkách obce.
Další
informace
naleznete
www.kpss.holicko.cz.
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