UHERSKÝ
ZPRAVODAJ
3/2022
Obsah:

SDH – školení hasičů

str. 8

Z obecního úřadu

str. 2

SDH – Okrskové cvičení

str. 9

Volby do zastupitelstva obcí

str. 3

Mateřská škola

str. 10

Rybník Sekanec

str. 4

TJ Sokol Uhersko

str. 12

Sběrný dvůr

str. 13

Fotosoutěž

str. 13

D35 – otáčení mostu

str. 14

Událo se na Uhersku

str. 15

Plánované akce na Uhersku

str. 17

Plánované akce v okolí

str. 19

Sbírka potravinové pomoci

str. 20

Kostel Nanebevzetí Panny Marie str. 7

1

Z OBECNÍHO ÚŘADU

Výsadba stromů
Na zahradě mateřské školy byly
provedeny terénní úpravy. V rámci
prací byla na zahradě u dětského hřiště
pokácena stará borovice a místo ní byla
vysazena krásná jedlička, která nám
bude dělat radost jako vánoční strom.
Dále byly vysázeny okrasné stromky
mezi hlavním vchodem do školky a
sokolovnou.

Dotace z programu obnovy venkova na
opravu
sociálního
zařízení
a
kuchyňského prostoru u zasedací
místnosti v budově hasičské zbrojnice.
V termínu do 31. prosince 2021 jsme
podali žádost o dotaci na Krajský úřad
Pardubického kraje do programu
obnovy venkova. Dotace je schválena a
plánované opravy musíme realizovat do
konce roku 2022.
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Cena dostavby ČOV se v současné době
odhaduje na necelých 5 000 000 Kč a
kapacita bude navýšena o 300 ekv.
obyvatel. Dle dotačních možností se zde
může pohybovat finanční spoluúčast
obce v rozmezí 30–70 %.

Zvýšení kapacity čističky odpadních
vod
S probíhající výstavbou nových
rodinných domů v obci připravujeme
rozšíření ČOV o další sedimentační
nádrž. V současné době řešíme změnu
územního plánu, odkup pozemků v
místě rozšíření ČOV a projektovou
dokumentaci, na kterou jsme podali
žádost o dotaci od Krajského úřadu
Pardubického kraje. Pokud vše půjde
dle plánu, tak v roce 2022 by měly být
vyřešeny všechny přípravné pozemkové
a projektové práce a v roce 2023 by
mohla
být
zahájena
výstavba
intenzifikace ČOV.

MŠ Uhersko
V mateřské škole bude vybudováno
nové sociální zařízení (umyvadla, WC,
sprcha). Takto připravená MŠ umožní
navýšit kapacitu dětí, rozdělit děti dle
věku do dvou tříd a zajistit tak
kvalitnější výuku odpovídající věku
dítěte.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCÍ 2022
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve
dvou dnech, v pátek 23. září 2022 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00
hodin. U nás v obci bude tradičně
volební místnost v budově obecního
úřadu. Hlasovací lístky vám budou
doručeny nejpozději do 20. září.
Připomínáme, že volič musí ve volební
místnosti prokázat svou totožnost a
státní občanství České republiky, a to
jedním
z následujících
způsobů:
platným
občanským
průkazem,
platným cestovním pasem České
republiky, jde-li o cizince průkazem o
povolení k trvalému pobytu nebo
potvrzením o přechodném pobytu (od
2. srpna 2021 osvědčením o registraci).

Volič může ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů požádat obecní
úřad a v den voleb svoji okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost do přenosné
volební schránky.
Věřím, že podzimní komunální volby již
nebudou probíhat v „kovidovém stínu“
tak, jako tomu bylo u voleb z poslední
doby.
Ivana Procházková

3

RYBNÍK SEKANEC
V uplynulých měsících proběhla oprava
rybníku Sekanec. Oprava nádrže
proběhla ve třech etapách tak, aby byla
zajištěna optimální návaznost. Práce
byly zahájeny minulý rok v září
odtěžením sedimentů v objemu cca
1 200 m3 a provedla je firma Revebs
nákladem
260 000 Kč.
Bohužel
tato položka nebyla zařazena mezi
uznatelné
náklady přiznaného
dotačního
titulu
ministerstva
zemědělství a byla hrazena z prostředků
Obce Uhersko.

V říjnu rekonstrukce pokračovala
odstraněním
stávajících
hrází
a
výpustného objektu na jižní straně.
Nové vyzdívky z lomového kamene jsou
osazeny do betonového základu s
ocelovou výztuží. Koncem listopadu
byla tato část dokončena monolitickou
železobetonovou
konstrukcí
výpustného objektu.

Třetí etapa opravy hráze byla po zimní
přestávce provedena v březnu a dubnu
v technologické shodě s předchozí částí
a
doplněna
o
rekonstrukci
bezpečnostního přelivu.
V
souladu
s
požadavky
na
krajinotvornou funkci a zlepšení
podmínek pro biodiverzitu jsme ve
spolupráci s Lesním družstvem Uhersko
provedli výstavbu dřevěné lávky a
mola.
Současně jsme dokončili modelaci
zeleného pásu hráze s osetím trávou a
výsadbou okrasných stromků.
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Na závěr bychom chtěli i touto cestou
poděkovat firmě PP Group, která celou
rekonstrukci zrealizovala
s
velkou
erudicí a nasazením, a její pracovníci zde
zúročili letité zkušenosti z oboru s
množstvím
invence
nad
rámec
projektové dokumentace.
P. Horčička

V současné době stále ještě probíhají
přípravné práce na osazení laviček a
mobiliáře.
Celá akce byla zakončena kolaudací
stavby Vodoprávním úřadem Holice a
zpracováním manipulačních řádů.
Celkové náklady na opravy přesáhly
částku 1,7 mil. Kč z toho částka
372 000 Kč byla hrazena z dotačního
programu: „Podpora opatření na
drobných vodních tocích a malých
nádrží“.
Na další období se připravuje i oprava
rybníku Mazanec, ale vše bude záležet
na vypsaných dotačních titulech a
finančních možnostech Obce Uhersko.
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KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Dne 29. května 2022 se konala v našem
kostele slavnostní mše svatá, kterou
celebroval P. Jakub Polívka z Horní
Rovně.
Na hlavní oltář byl uložen relikviář
s relikvií sv. Jana Pavla II. V naší obci to
byla mimořádná událost.

Bohoslužbu
doprovázela
varhanní
hudba se zpěvem M. Provazníkové a D.
Nerada. Hudební vložka dechových
žesťových nástrojů dotvářela slavnostní
atmosféru.

Zúčastnilo se hodně lidí, převážná
většina byla ale z okolních obcí.
Duchovní prožitky se jistě dotýkaly
všech přítomných.
S. Horčičková
Foto A. Horčička
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SDH – ŠKOLENÍ HASIČŮ
Dva členové Sboru dobrovolných hasičů
Uhersko, Zdeněk Procházka a Jakub
Filípek, se společně s dalšími vybranými
členy okolních sborů na přelomu května
a června zúčastnili školení k získání
kvalifikace „Obsluha motorové pily“.

V rámci praktického výcviku každý
účastník pokácel 10–13 stromů. Byly
řešeny situace, kdy se například zasekne
padající strom v koruně jiného stromu,
jak odstranit spadlý strom na vozovce,
na střeše domu. Oba naši dobrovolní
hasiči kurz úspěšně absolvovali a získali
tak výše uvedenou kvalifikaci.

Teoretická
část
kurzu
probíhala
v budově bývalé školy v Trusnově a
byla zakončena testem, náročný
dvoudenní praktický výcvik pak v lese
Boršov pod Trusnovem. Kurzisté se učili
například rozebrat a složit motorovou
pilu, čistit, odstraňovat drobné závady či
brousit řetěz.

Za SDH Uhersko Ivana Procházková
Foto: Jaroslav Jílek
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SDH – OKRSKOVÉ CVIČENÍ
Dne 11. června 2022 se v Trusnově
uskutečnilo okrskové hasičské cvičení,
kterého se účastnili i naši borci. Účast
okrskových družstev, kterých je celkem
6, byla letos slabší. Zřejmě i následek
covidové pauzy. Účastnily se celkem 4
družstva obcí Trusnov, Jaroslav (muži i
ženy), Týništko, Uhersko, přičemž
Trusnov vytvořil ještě družstvo „B“. Po
„nervydrásajích“ dvou kolech požárních
útoků bylo pořadí na výsledkové listině
následující: Trusnov „A“, Uhersko,
Týništko, Jaroslav, Trusnov „B“. Našim
hasičům gratulujeme ke krásnému
druhému místu.

Za SDH Uhersko Ivana Procházková
Foto: Dana Filípková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
MŠ Uhersko ve druhém čtvrtletí roku
2022 konečně mohla naplno rozvinout
svoji činnost, aniž by ji omezovala
covidová opatření. Personální složení
zůstalo v nezměněné podobě stejně jako
po celý školní rok. Počet dětí i v tomto
období dosahoval 27, což znamenalo
zcela naplněnou kapacitu školky.

4. května se v prostorách MŠ konala
tvořivá dílnička pro maminky s dětmi.
Děti s pomocí maminek tvořily dárečky
a pro svoje maminky připravily krátké
vystoupení. 30. května jsme byli na
výletě v Bítovanech v minizoo. 1. června
děti oslavily Mezinárodní den dětí, kdy
pro ně byla připravena šipkovaná po
Uhersku a jeho okolí. Na konci této
stezky na děti čekal poklad v podobě
sladké odměny.

Mezi nejvýznamnější akce lze zařadit
čarodějnický rej, který proběhl 29. dubna
Děti
prošly
dobrodružnou
čarodějnickou stezkou, měly možnost
uvařit si vlastní čarodějnický lektvar a
také se pobavily při nejrůznějších
soutěžích.
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Vrcholem letošního školního roku byly
oslavy 40 let od založení MŠ. Mezi
pozvanými
hosty
kromě
široké
veřejnosti nechyběli bývalí zaměstnanci
mateřské školy včetně ředitelek Dagmar
Schejbalové a Marie Hájkové. Po
úvodním slovu starosty obce Zdeňka
Maška a současné ředitelky MŠ Terezy
Kaplanové následoval bohatý kulturní
program.
Děti si pro obecenstvo připravily operu
„Budulínek“ od Zdeňka Svěráka plnou
krásných písniček a kostýmů za
klavírního doprovodu paní učitelky
Terezy Korejtkové. Po recitačních
vystoupeních žáků ze ZŠ Dolní Roveň
následoval indiánský tanec dětí MŠ a
dále vystoupení dětí MŠ na zobcovou
flétnu. Vydařené odpoledne plné
slunečného a teplého počasí zakončilo
slavnostní rozloučení s předškoláky,
kdy jsme se společně rozloučili s Leou
Andrášovou
z Trusnova,
Matějem
Cimburkem z Uherska, Ellou Jílkovou
z Trusnova, Vojtěchem Navrátilem
z Městce a Nikolou Svobodovou z
Turova.
Tímto bych velmi ráda poděkovala všem
zaměstnancům MŠ a dalším lidem
včetně zastupitelstva obce Uhersko,
kteří pomohli tuto podařenou akci
zorganizovat.
Krásné léto přeje Tereza Kaplanová
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TJ SOKOL UHERSKO
V dubnu 2022 došlo k pokácení lip na
sokolském hřišti ve spolupráci s OÚ.
Lípy byly pokáceny z důvodu
bezpečnosti. Ve spolupráci s členy
sokola, OÚ a obyvateli Uherska bylo
dřevo uklizeno. Část se použije na
vytápění sokolského klubu a velké
kmeny byly odvezeny na prodej.
M. Chudlařská
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SBĚRNÝ DVŮR
17. září od 9:00 do 11:00 hod. proběhne
na prostranství u kostela sběr
nebezpečného a velkoobjemového
odpadu.

Obsluha prosí o následující: ropné
produkty
odevzdat
v
pevně
uzavřených nádobách, nábytek apod. z
důvodu skladnosti dodávat pokud
možno v rozloženém stavu, odpad
odevzdat pouze v množství obvyklém
pro domácnost, mimo dobu určenou
pro sběr nic nevhazovat do kontejneru a
nedávat ani mimo něj.
I.P.

FOTOSOUTĚŽ
2. Místo: Chaloupka

Přinášíme
vám
výsledky
druhé
fotosoutěže O nejhezčí fotografii
Uherska a jeho okolí, kterou vyhlásil
OÚ.
Na prvním místě, a vlastně i na druhém
a třetím, se umístila paní Dana
Filípková. Gratulujeme!

3. Místo: „Srdce“ Uherska

1. Místo: „Křišťálová koule“
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D35 – OTÁČENÍ MOSTU
Na Uhersku jsme byli svědky zcela
unikátní,
ojedinělé,
technicky
a
technologicky velmi náročné akce –
otáčení dálničního mostu na trase
Ostrov – Časy. Dálniční most u Uherska
byl budován podél železniční trati a bylo
potřeba ho otočit a propojit. Otočení
jednoho vahadla trvalo přibližně 6
hodin,
během
kterých
urazilo
vzdálenost 30 m.

Otočení mostní konstrukce proběhlo ve
dvou etapách, kdy při každé z nich byla
otočena jedna půlka mostu.

Po propojení mostu budou pokračovat
další nezbytné práce jako pokládka
živičných vrstev, montáž svodidel,
dokončení
odvodnění
a
vedení
kabelovodů, vodorovné značení a
montáž protihlukových stěn. Celý úsek
D35 Časy – Ostrov by měl být otevřen na
konci tohoto roku.
J.V.
Foto: D. Filípková
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UDÁLO SE NA UHERSKU
30. DUBNA - PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Sbor dobrovolných hasičů Uhersko po
„dlouhých“ dvou letech kovidové
pauzy, dne 30. dubna uspořádal tradiční
pálení čarodějnic dole u řeky, směrem
k čističce odpadních vod. Kupa na
pálení byla za tu dobu mocná, a
slibovala tak žhavou večerní podívanou.
Při chystání celé akce panovala určitá
nejistota, kolik lidí se sejde. Pro
účastníky akce bylo nachystáno alko i
nealko
občerstvení,
udírna
plná
výtečných klobás a pochopitelně také
tradičních špekáčků. Bylo velmi pěkným
a příjemným překvapením, že se kolem
19. hodiny začali scházet první hosté, a
během večera se na akci vystřídalo dle
odhadů obsluhy stánku kolem 100 lidí.

Vše proběhlo v příjemné přátelské
atmosféře. Věříme, že se takto opět
sejdeme i příští rok.
Za SDH Uhersko Ivana Procházková
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21. KVĚTNA - RYBÁŘSKÉ ZÁVODY NA
MAZANCI
Rybáři Uhersko uspořádali již tradiční
rybářské závody na horním rybníku
Mazanci.

18. ČERVNA – OSLAVA 40 LET OD
ZALOŽENÍ MŠ UHERSKO
Akci mateřské školy k jejímu výročí
doprovodil program pro děti v rámci
dětského dne na hřišti u Sokolovny.
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PLÁNOVANÉ AKCE NA UHERSKU
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ZÁŘÍ - HEJBEJTE SE NA UHERSKU
Od září to na Uhersku zase rozhýbeme
pod vedením Jany Netíkové. Cvičení
bude zaměřené na posílení těla a
zpevnění „problematických“ partií.
Bližší informace budou zveřejněny na
konci srpna formou letáčků.

27. ZÁŘÍ – SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ
NA NEULUSTU
Zveme vás na setkání na Neulustu, kde
si opečeme buřty na ohni, dáme si dobrý
mok a zazpíváme si za doprovodu kytar
u táboráku. A kdo ví, možná přijde i
svatý Václav :)
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PLÁNOVANÉ AKCE V OKOLÍ
Trusnov
27. srpna – Nohejbalový turnaj
Od 9:00 na hřišti za školou. Pořádá
Spolek přátel sportu. Občerstvení
zajištěno.

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

SBÍRKA POTRAVINOVÉ POMOCI NA UHERSKU
Oblastní charita Pardubice oslovila obce
s prosbou o pomoc s organizováním
sbírek
potravinové
pomoci
pro
ukrajinské uprchlíky. Obecní úřad
Uhersko tak tuto sbírku uspořádal ve
čtvrtek 14. 4. 2022 od 17.30 h
v Sokolovně na Uhersku, před začátkem
besedy o archeologickém výzkumu pod
D35. Kdokoli měl možno donést
libovolné trvanlivé potraviny a drogerii
a odevzdat je v sokolovně na vyčleněné
místo. Dary byly pak naloženy do
hasičského auta a dopraveny do skladu
potravinové pomoci do Pardubic.

Poděkování patří všem občanům obce a
MŠ Uhersko za materiální pomoc –
v hojném množství se sešly například
balené vody, těstoviny, tekuté mýdlo,
toaletní papír či kojenecká strava, dále TJ
Sokol Uhersko za poskytnutí prostor, a
SDH Uhersko za naložení a odvoz do
Pardubic. Velké díky pochopitelně
vyjádřila i Oblastní charita Pardubice.
Za OÚ Uhersko Ivana Procházková
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