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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Děti z naší školky předvedou velkolepé
vystoupení s překvapením a slovo
dostanou bývalé zaměstnankyně i další
osoby spojované s mateřskou školou
Uhersko.
Celý školní rok 2021/2022 se nese
v duchu oslav ku příležitosti 40. výročí
od založení Mateřské školy Uhersko.

Budova MŠ Uhersko.
Během měsíce září jste mohli před
vchodem do mateřské školy shlédnout
archivní fotografie z prostředí školy,
prolistovat zajímavosti z kroniky a
zapsat své vzpomínky a přání do
pamětní knihy.

Předškoláci.
V podzimních měsících je plánováno
vydání almanachu školy, který následně
naleznete ve vašich schránkách. Budete
si v něm moci přečíst, jak mateřská škola
vznikala, jaké osobnosti jsou s ní spojeny
a co všechno je již v prostorách školy
historicky
zapsáno.
Také
v něm
naleznete několik fotografií z prostředí
školy, vzpomínky a přání dětí, bývalých
zaměstnanců, slovo pana starosty a
ředitelky školy.

První školáčci v MŠ Uhersko.
Vyvrcholení oslav je plánováno na
konec června s pamětníky školy, kdy
společně zavzpomínáme na vznik školy
a průběh její existence.
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Na co se můžou děti v MŠ těšit v tomto roce?
Konečně jsme se s dětmi dočkaly a
letošní rok nám vynahradí všechny
zameškané akce, které nám vzhledem
k pandemii covid-19 nebyly dopřány.
17. září si děti zabubnovaly na bubny a
zahrály na netradiční hudební nástroje
pod
vedením
lektora
z „Rytmů
sběrného dvora“.

Děti z MŠ v muzeu loutek v Chrudimi.
Ve středu 27. října plánujeme s dětmi
uspat broučky a jejich kamarády, tímto
bychom také rády srdečně pozvaly
všechny příznivce a přátele školy.

Od 21. září každých 14 dní ve školce
probíhá logopedická náprava školní
logopedkou.
Od 5. října začínáme jezdit do solné
jeskyně Birdie v Pardubicích, kterou
navštívíme celkem desetkrát.

Akce bude probíhat od 16:00 hodin
v mateřské škole, kde si každý vytvoří
svého
broučka
a
po
stopách
broučkových kamarádů se vydáme na
cestu plnou dobrodružství. Na konci
cesty uložíme broučky ke spánku a
cestou zpátky půjdeme lampiónovým
průvodem zpátky ke školce, kde bude
možnost znovu nahlédnout do kroniky
školy a prohlédnout si archivní
fotografie.

Od 6. října je na každou středu plánován
kroužek anglického jazyka, který vede
paní Nikola Česlová.
12. října jsme společně s mateřskou
školou Slepotice byli na výletě v muzeu
loutek v Chrudimi.
20. října nás ve školce navštívilo divadlo
Jo-Jo se svým představením „Palečkova
dobrodružství“.

Za kolektiv MŠ Tereza Kaplanová
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Uzavírky
Od 1. října je otevřena silnice mezi
Uherskem a Čeradicemi.
Uzavírka silnice mezi Uherskem a
Městcem je prodloužena do 20. prosince
2022.

Probíhá oprava rybníka Sekance, která
zahrnuje odbahnění a opravu hráze,
výpustného objektu a bezpečnostního
přelivu.

Byla provedena oprava chodníků na
hřbitově, byly dokončeny terénní
úpravy a byla provedena oprava
márnice a vrat včetně jejich natření.
Nového nátěru se dočkala i čekárna,
dveře do kostela a lavičky.

Byl pořízen zametací stroj za účelem
úklidu veřejných ploch a snížení splachů
štěrků a písků z komunikací do
kanalizace.
Trvají
problémy
se
splachováním ubrousků a dalších věcí,
které poškozují provozní čerpadla na
ČOV.
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Upozorňujeme majitele psů, že po
dovršení 3 měsíců věku psa je třeba
uhradit poplatek 40,- na obecním úřadě.
Poplatky je možné uhradit během celého
roku v době úředních hodin obecního
úřadu.

Dále prosíme majitele psů, aby zamezili
volnému pobíhání psů v obci. Myslete
na zdraví a život vašich pejsků a také na
to, že jsou lidé, kteří se psů bojí. V obci
mějte své psy na vodítku a uklízejte po
nich jejich exkrementy. Děkujeme

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Stále ještě vládním stranám ČSSD a
KSČM zůstala brána Poslanecké
sněmovny zavřená, neboť ani jedna ze
stran nepřekročila pětiprocentní hranici
nutnou pro vstup. Tyto dvě partaje byly
dokonce
přeskočeny
letos
nově
vzniklým občanským hnutím PŘÍSAHA
Roberta Šlachty. Není jistě od věci
připomenout, že v roce 2017 strany
TOP09 a KDU-ČSL, kdy se o přízeň
voličů ucházely jako samostatné
subjekty (nikoli v koalici), skončily těsně
nad hranicí 5 %, stejně tak jako strana
STAROSTOVÉ-NEZÁVISLÍ.

Česká republika zažila již druhé volby,
které byly poznamenány koronavirem.
Voliče neodradila ani zvláštní opatření,
která spočívala v nutnosti přijít k urnám
v roušce, desinfekci rukou před vstupem
do volební místnosti a dodržování 2 m
rozestupů. Celorepubliková volební
účast v roce 2017 byla 60,84 %, zatímco
letos 65,43 %. Touha občanů po změně
byla patrná, a v konečném součtu se
naplnila. Ačkoli povolební situace bude
nepochybně ještě velmi zajímavá i
vzhledem k nejasnému zdravotnímu
stavu prezidenta republiky Miloše
Zemana. Celorepublikovým vítězem
voleb se stala koalice SPOLU se ziskem
27,79 %, následovaná stranou ANO se
ziskem 27,12 %, třetí byla koalice
PIRÁTI+STAROSTOVÉ
se
ziskem
15,62 %, dále SPD se ziskem 9,56 %.

Parlamentní volby na Uhersku
Zatímco v minulých parlamentních
volbách v roce 2017 byla volební účast
67,59 %, letos 65 %. Ano, na Uhersku
mírný pokles. Avšak lehce se obměnila
voličská základna, neboť svůj hlas přišli
odevzdat i voliči, kteří nepatří k
tradičním.
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Svůj lístek vhodilo do zapečetěné urny
143 oprávněných voličů (2 hlasy byly
však neplatné). Výsledky u nás v obci v
podstatě kopírovaly ty celorepublikové.
Vyhrála koalice SPOLU se ziskem
39,71 % - 56 hlasů, na druhém místě se
umístilo hnutí ANO se ziskem 29,07 % 41 hlasů, dále SPD s 8,51 % - 12 hlasů,
koalice PIRÁTI+STAN 7,09 % - 10 hlasů,
PŘÍSAHA 6,38 % - 9 hlasů.
Na další místa poslali voliči ČSSD,
uskupení TRIKOLÓRA SVOBODNÍ
SOUKROMNÍCI, OTEVŘEME ČESKO
NORMÁLNÍMU ŽIVOTU,

ALIANCE
NÁRODNÍCH
SIL,
MONARCHISTÉ.CZ, MORAVANÉ A
VOLNÝ BLOK.
Zbývající strany neobdržely žádný hlas.
Na závěr mi dovolte, abych za celou
volební komisi poděkovala všem
voličům. Jednak za to, že přišli odevzdat
svůj hlas, a také za dodržování
nařízených protiepidemických opatření.
Ivana Procházková, předsedkyně OV

SBĚRNÝ DVŮR
Na sběrném místě se nově třídí
hliníkové obaly od nápojů a potravin.
Sešlápnuté nebo upravené tak, aby
šetřily místo. Do běžného kovového
odpadu totiž tento druh nepatří. Obal
musí být označen tímto recyklačním
symbolem:

Opětovně prosíme občany, aby použitý
kuchyňský olej odevzdávali v láhvích se
šroubovacím uzávěrem.

Sběr nebezpečného a
odpadu v obci Uhersko

velkoobjemového

Nepatří sem věci, které lze běžně
vytřídit na sběrném místě – plasty, sklo,
kov, papír, karton, použitý kuchyňský
olej, bioodpad. Není též možné sem ve
velkém
množství
odevzdat
díly
z rozmontovaných aut – sedačky,
palubní desky, dveře apod.

Letos v září proběhl již podruhé sběr
velkoobjemového
a
nebezpečného
odpadu, na tradičním místě na návsi u
kostela.
V následujících
řádcích
přinášíme několik postřehů z průběhu
akce.
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Kontejner je mimo provozní dobu
uzamčen, a to z důvodu, aby bylo
zabezpečeno řádné a organizované
ukládání velkoobjemového odpadu.
Z kapacitních důvodů je nezbytné
využití doslova každého centimetru.
Věci určené k likvidaci proto prosím
neházejte přes boky kontejneru, a ani je
nenechávejte volně ložené vedle.
Nebezpečné
tekutiny
–
benzín,
motorový olej apod. musí být
bezpodmínečně
přineseny
v uzavíratelné,
nejlépe
šroubovací
nádobě.
Starý nábytek přivážejte prosím
rozmontovaný z důvodu úspory místa.
I příští rok jsou plánovány dva termíny.

Více než 90 % nebezpečných odpadů
pochází z průmyslu, ale běžně se s nimi
setkáváme i v domácnostech.
Nebezpečné látky bývají na obalech
označené
výstražnými
značkami.
V případě
nejasností
s nějakým
prázdným obalem je dobré řídit
se informací na etiketě obalu. Ta poradí,
jakou nebezpečnou vlastnost původní
obsah má a jak s daným obalem naložit.

Mezi
nebezpečné
odpady
patří
ty odpady, které obsahují látky s jednou
či více nebezpečnými vlastnostmi. Mezi
nebezpečné se řadí také obaly takovými
látkami znečištěné.

Velkoobjemový odpad je takový
odpad, který vzhledem k jeho velikosti
a objemnosti nelze odkládat do běžně
dostupných nádob na odpad – ať už
jde o kontejner na směsný, či tříděný
odpad. Do této kategorie odpadů spadá
např. starý nábytek, koberce, linolea,
umyvadla, kuchyňské linky, objemný
elektroodpad a drobný odpad ze staveb
(nikoli však stavební suť, která je již
odpadem stavebním).
https://www.samosebou.cz/slovnik/nebezpecnyodpad/
https://www.samosebou.cz/2019/09/26/velke-aobjemne-tema-zjistete-vic-o-velkoobjemovemodpadu/

V praxi se jedná o zbytky barev, laků,
rozpouštědel, ropných látek, léků,
hnojiv, čisticích prostředků a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
apod.

Ivana Procházková
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KOMPOSTOVÁNÍ
Proč kompostovat

Recept na správný kompost

Kompostování je vrstvení organického
odpadu se zaměřením na rozklad
organického
materiálu
s pomocí
mikroorganismů za přítomnosti kyslíku.
Kompost je hodnotným materiálem pro
zlepšení půdy. Na rozdíl od přidání
minerálních
hnojiv
se
udržuje
dlouhodobý účinek a zlepšuje úrodnost
půdy. Dalším důvodem je možné
snížení produkce domovního odpadu až
o 30 %.

Posekaná tráva – čerstvě posekaná tráva
obsahuje hodně vody. Příliš silná vrstva
trávy v kompostu se slepí a kompost
utěsní, a tudíž do něj nemůže vniknout
vzduch. V takovém případě dojde
k hnilobě a způsobí zápach.
Listí – listy je zapotřebí před přidáním
do kompostéru rozdrtit, jemně nasekat.
To
jim
zabrání
ve
vytvoření
vzduchotěsné vrstvy.
Prořezy – před přidáním do kompostu
musí být prořezávky nakrájeny. Štípané
dřevo je velmi dobré jako materiál pro
strukturu. Časté přidání tenké vrstvy
zajistí
dobré
odvětrávání
a
provzdušnění kompostu.

Co dávat do kompostu
Ovocný a zeleninový odpad, kávová
sedlina,
čajové
lístky,
rostliny
v květináčích, řezané květiny, zemina,
posekaná tráva a listy.

Citrusové a banánové slupky – citrusové
plody lze kompostovat v domácím
měřítku. Protože plody mají často
voskovitou vrstvu, hnijí pomaleji, a
proto by měly být nařezány. Jakýkoli
pesticid, který zůstane na slupce, se
během
kompostování
rozpadne.
Nejlepší je zakoupit citrusové plody,
které nebyly postříkány. Přidejte
nakrájené banánové slupky a kůry
z citrusových plodů

Co nedávat do kompostu
Maso, ryby, zbytky jídla, chléb, klobásy,
syrová kůra, kosti, napadené rostliny,
popel z uhlí nebo dřevěného uhlí,
cigarety, sáčky z vysavačů, podestýlka,
léky.

Celý návod (ze kterého bylo čerpáno),
včetně specifikace kompostérů, které si
někteří občané Uherska objednali na
OÚ, si lze stáhnout na webových
stránkách obce, anebo je k dostání na
obecním úřadě během úředních hodin.
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UDÁLO SE NA UHERSKU
15. srpna proběhl 2. ročník Uherského
pouťového turnaje o pohár starostky
Sokola a starosty obce Uhersko
Zúčastnili se sice pouze 3 fotbalové
týmy, ale na náladě to neubralo a všichni
si to moc užili. Turnaje se zúčastnil tým
z Moravan s názvem „Lábem furt“, tým
„Statek Uhersko“ a tým z Městce
„Müllerovi“. Večer se tradičně konala
pouťová zábava se soutěží o nejlepší
pouťovou jednohubku. K vidění a
ochutnávce bylo 9 vzorků jednohubek a
souboj to byl opravdu napnutý.
Nakonec vyhrály jednohubky MINI
Hamburgery – Müllerovi Městec. K
tanci a poslechu hrála oblíbená dvojice
Stanlay Band.

Tým Statek Uhersko.

Zápas Müllerovi vs. Statek Uhersko.

Poháry pro vítěze.

Penaltový rozstřel o druhé místo.
Foto A. Horčička

Radost vítězů „Lábem furt“.
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Čekání na večerní zábavu nám zpestřilo
vystoupení na šálách. K vidění byli jak
začátečníci, pro které to bylo první
vystoupení, tak i ostřílení vystupující.
Mezi dívkami, které předváděli své
umění ve výšce byl i jeden gentleman.

Foto J. Váňová

Jak jsme již uváděli v minulém čísle
Zpravodaje, 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.

21. srpna – Zkoušky vloh ohařů a
ostatních plemen
Poprvé ve své historii pořádal
Myslivecký spolek Háj Uhersko dne 21.
8. 2021 v Trusnově za školou zkoušky
vloh ohařů a ostatních plemen.
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Na zkoušky vloh bylo přihlášeno celkem
23 psů z nichž bylo 12 zástupců ohařů a
11 zástupců ostatních plemen. Na
zkoušky se ovšem dostavilo 11 ohařů a 7
ostatních plemen – celková účast na
zkouškách vloh byla tedy 18 psů. Škoda,
že někteří psovodi svou absenci ani
neomluvili.

Ve skupině ohařů se z celkového počtu
11 psů (jeden pes v průběhu zkoušek
odstoupil) 10 umístilo v první ceně – což
je skvělý výsledek. Nejlepší výkon
předvedl pes – německý krátkosrstý
ohař Jun z Visálku, vedený Romanem
Moravcem, s celkovým počtem 228
bodů. Ve skupině ostatních plemen ze 7
psů obstálo 6 (jeden pes v průběhu
zkoušek odstoupil), přičemž v první
ceně skončili 4 psi. Vítězem se stala fena
jezevčíka standard dlouhosrstého Flér z
Dobevských strží, vedená Petrou
Kaplanovou, s celkovým počtem 192
bodů. Nejen vítězové, ale i ostatní
účastníci obdrželi hodnotné ceny –
prémiové granule, myslivecké a
kynologické potřeby, obilí.

Myslivecký spolek se na pořadatelství
pečlivě připravil. Bezvadně bylo
připraveno zázemí v trusnovské škole a
jejím areálu, občerstvení dodávalo sílu
po celý náročný den, výběr jednotlivých
lokací honitby pro dílčí disciplíny
zkoušek též neměl chybu. Spolu se
slunečným počasím toto vše vytvořilo
výjimečnou souhru. Zcela po právu
celou akci ve své závěrečné řeči
zhodnotil
vrchní
rozhodčí,
pan
František Kerda, jako „kynologický
orgasmus“.
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Z výše uvedených řádků vyplývá, že byť
byla tato akce pro Spolek premiérou,
byla nadmíru vydařená po všech
stránkách. Velké poděkování patří nejen
členům Spolku, ale také těm, kteří byli
nápomocní
při
její
organizaci.
Pochopitelně také všem sponzorům a v
neposlední řadě obecním úřadům obcí
Uhersko, Trusnov a Radhošť, na jejichž
katastrálních územích se zkoušky
konaly.

Fotografie z akce budou ke shlédnutí v
dětském koutku v prodejně potravin
„Obilka“ Uhersko. Děkujeme za
možnost umístění.
Za MS Háj Uhersko Ivana Procházková
Foto A. Horčička

11. září – Rybářské závody
V sobotu 11. září jsme v 7.00 hodin ráno
odpískali start dalšího úspěšného
ročníku rybářských závodů na Mazanci.
S naplněnou kapacitou 70 míst, bohatým
občerstvením a krásným počasím jsme si
společně
užili
celý
den.
Krom závodníků jsme uvítali i nemalé
množství diváků a podporovatelů
našeho spolku. Všem zúčastněným
velice děkujeme za přízeň.
Umístění
1. Pleskot Jan (300 cm)
2. Izaiasz Petr (289 cm)
3. Kučera Lukáš (239 cm)
za Rybáře Uhersko I. Husáková

Foto zaslala I. Husáková
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27. září – Svatováclavské setkání na
Neulustu
Poslední pondělí v září jsme měli
možnost se sejít na Neulustu, opéct si
buřty, zazpívat si za doprovodu kytar a
fléten u ohně a popovídat si s přáteli.
A ti, kteří zůstali na Neulustu až do
půlnoci vypráví, jak je přišel svatý
Václav pozdravit.

9. října – Rybí hody
V sobotu 9. října jsme se na horním
rybníku opět sešli v hojném počtu, a to
zejména s příznivci dobrého jídla u
příležitosti rybích hodů.
Slunné počasí nás neopustilo ani letošní
rok, tak doufejme, že nám tato tradice
vydrží i v dalších letech.
Z připravených 200 porcí, zbyly pouze
prázdné talíře. Z nabídky sladkovodních
i mořských ryb, vepřových i kuřecích
řízků, uzených ryb a mnoho dalšího si
vybral úplně každý. I za účast na této
akci všem moc děkujeme.
Ivana Husáková
Na příští rok připravujeme tyto akce :
21.5.2022 jarní rybářské závody
17.9.2022 podzimní rybářské závody
8.10.2022 rybí hody

Zastupitelstvo obce Uhersko děkuje všem, kteří se podílejí na společenském, kulturním a sportovním dění na Uhersku.
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PLÁNOVANÉ AKCE NA UHERSKU
18. PROSINCE –
VÁNOČNÍ KONCERT
V kostele Nanebevzetí Panny Marie na
Uhersku zazní Česká mše vánoční.

18. PROSINCE - 2. ROČNÍK VÁNOČNÍHO
TURNAJE VE STOLNÍM TENISE – ČTYŘHRY.
K blížícímu se termínu budou
upřesněny informace ke konání akce

21. KVĚTNA 2022 - JARNÍ RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY

17. ZÁŘÍ 2022 - PODZIMNÍ RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY

8. ŘÍJNA 2022 - RYBÍ HODY

TJ SOKOL UHERSKO
TJ Sokol Uhersko a obecní úřad Uhersko
spolu navázali velmi dobré vztahy. V
letošním roce se Sokolu za vydatné
pomoci obce podaří zrealizovat vytápění
sálu sokolovny a dále společně jednáme
o darování části pozemku obci k
výstavbě multifunkčního hřiště.
Markéta Chudlařská
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FOTOSOUTĚŽ
Fotografie můžete posílat do 28. února na
emailovou adresu vanova@uhersko.cz.

Podělte se s námi o to, jak vidíte Uhersko
a jeho okolí v zimě Vy.

O vítězi rozhodne hlasování veřejnosti.
Fotografie budou vystaveny v dětském
koutku v Obilce Uhersko.
Vítěze čeká cena v podobě dárkového
poukazu v hodnotě 1 000 Kč.

Do soutěže se může zapojit každý.
Každý soutěžící může zaslat až tři
fotografie z Uherska a jeho okolí.

OBILKA UHERSKO – VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
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DAROVÁNÍ KRVE
V současné době je nedostatek krve
v nemocnicích,
a
to
i
v těch
v Pardubickém kraji. Pokud můžete a
chtěli byste pomoci a darovat krev,
můžete tak učinit např. v pardubické
nemocnici na transfúzním oddělení.

Kromě dobrého pocitu z toho, že můžete
někomu pomoci, máte jako dárce krve
nárok na pracovní volno, proplacení
jízdného nebo parkovného a za každý
bezpříspěvkový (bezplatný) odběr si lze
odečíst 3000 Kč z daňového základu (až
do výše 10 % daňového základu).
Samozřejmostí je občerstvení na
transfúzním oddělení.
Dárci krve se musí na odběr předem
objednat,
a
to
e-mailem
(darci.pkn@nempk.cz) nebo telefonicky
na čísle +420 466 013 506.
Odběry krve dárců se provádí v pondělí
a ve čtvrtek od 7:00 do 11:00 hod a 1.
středu v měsíci od 14:00 do 17:00 hod.
Před odběrem krve je pouze potřeba
dodržovat jeden den dietnější stravu,
mít
dostatečný
přísun
tekutin,
vyvarovat se alkoholu. Ráno před
odběrem dietně posnídat (žádný špek
nebo bůček) a před odběrem nekouřit.
Po odběru krve by se měl člověk fyzicky
šetřit a dostatečně pít – nealko
(samozřejmě).
Více informací naleznete např. na
https://pardubice.nempk.cz/

Dárcem krve se může stát každý člověk
dlouhodobě žijící v ČR ve věku 18–65 let,
vážící minimálně 50 kg, který neprodělal
nebo netrpí závažnějším onemocněním,
kdyby odběr ohrozil jeho zdraví nebo
zdraví případného příjemce. Dárcovství
krve je bezplatné.
Standardní podmínkou darování krve je
dobrý
aktuální
zdravotní
stav.
V případě počínajících příznaků virózy,
při nachlazení, rýmě, kašli a při
naměření zvýšené teploty není odběr
možný. Navíc po aplikaci mRNA vakcín
(Pfizer/BioNTech,
Moderna)
a
proteinových vakcín proti onemocnění
COVID-19 (Novavax, Sanofi) se odběr
odkládá o 7 dnů po každé vakcinační
dávce, pokud se nevyskytnou další
obtíže. Po aplikaci vektorových vakcín
(Astra Zeneca, Johnson&Johnson) je
odklad 28 dní po každé vakcinační
dávce.

Jana Váňová
Zdroj: www.pardubice.nempk.cz,
https://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/v-pardubickenemocnici-chybi-krev-situace-se-meni-ze-dne-na-den20211012.html

Vydává: Obec Uhersko, Uhersko 34, PSČ 533 73, IČO: 00274470, MK ČR E 24122, e-mail:
obec@uhersko.cz, vychází čtvrtletně, 120 výtisků, zdarma. Za obsah odpovídá: Zdeněk Mašek – starosta
obce, zpracovala: I. Procházková a J. Váňová. Neprošlo jazykovou úpravou. Navštivte naše internetové
stránky www.uhersko.cz. Uzávěrka příštího čísla je 31. 12. 2021. Další číslo vyjde v lednu 2022.
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