OBEC UHŘICE
Informace Obecního úřadu Uhřice – občasník
leden - únor 2012

Ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice – prosinec 2011, leden 2012
Zastupitelstvo obce Uhřice:
- schvaluje rozpočet obce Uhřice na rok 2012 ve výši 5.700 tis. Kč a výhledový
plán obce Uhřice na roky 2012-2016
- schvaluje inventarizační směrnice a směrnice k odepisování majetku
- schvaluje rozpočtové opatření
- schvaluje poskytnout finační dar narozenému dítěti ve výši 1.000,- schvaluje Smlouvu o pronájmu pozemků s VOS Velké Opatovice
- schvaluje Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízenÍ
- schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu s E.ON ČR
- souhlasí s výběrem dodavatele na opravu pohostinství – Colormal Jevíčko
- bere na vědomí žádost o odkup části pozemku u č.p. 102 dle GP
- bere na vědomí žádost o odkup pozemku před č.p. 72
- bere na vědomí Zprávu o provedené kontrole z Finančního úřadu

Sbor dobrovolných hasičů Uhřice od loňského roku disponuje další technikou,
a to kalovým čerpadlem, které se dá použít například na odčerpání vody ze
zatopeného sklepa, dále plynovým topidlem na propan-butan, které je možné
využít na vysoušení, vytopení místností. Pokud budete mít potřebu této pomoci,
volejte p. Eclerovi tel. 777 971150.

Upozorňujeme, že došlo ke zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu
na částku 450,- / osobu, resp. 450,-/objekt.
Splatnost tohoto poplatku je 30. 6. 2012. Poplatek je možné zaplatit i bankovním
převodem, Vaše platební údaje si můžete vyžádat na emailu obec@uhrice.eu.

Zapište si do kalendáře:
10. 2. 2012 od 20:00 – II. Obecní ples - k tanci a poslechu bude
hrát POHODA v KD Uhřice. Od 21 hodin kulturní vystoupení.
Vstupné 60,- Kč. Každá žena při vstupu dostane dárek v hodnotě
180,-Kč. Bohaté občerstvení zajištěno.
18. 2. 2012 Maškarní karneval - v 9 hodin sraz masek u Obecního úřadu, odtud
pochůzka masek obcí, od 14 hodin v KD maškarní odpoledne pro děti, kde budou
připraveny soutěže.
17. 3. 2012 Josefská zábava – od 20 hodin v KD, hraje KROUNEX.

Charita Blansko děkuje koledníkům a občanům naší obce za zorganizování
Tříkrálové sbírky. Výtěžek v naší obci činil 7.137,- Kč (doposud nejvyšší částka).
Pro zajímavost význam symbolů K+M+B+2012: Tato písmena neoznačují jména tří
králů, jak by se na první pohled mohlo zdát. Tato písmena znamenají větu Christus
mansionem benedicat – Kristus žehnej tomuto domu.
Symbolika tří králů:
Tři králové označují tři období lidského života – jeden je mladý, jeden je zralý muž a
jeden je starý. Mladý král je králem budoucnosti (většinou je vyobrazen v zeleném
rouchu – zelená je barva naděje), stařec je králem přítomnosti (proto, že jsoucí
okamžik brzy přejde do minulosti) a zralý muž je králem minulosti. Zralý muž je
vyobrazován tmavou barvou proto, že je pokryt stínem smrti, který leží nad
minulostí.
Jména králů mají také svůj význam – Casparus (Kašpar) znamená Strážce pokladu,
Melchior (Melichar) označuje Můj král je světlo, Balthasar (Baltazar) značí Ochraňuj
můj život.
Tento svátek se symboly jen hemží. Dary, které králové nesou, mají také symbolický
význam. Zlato zastupuje pevné skupenství, kadidlo všechno, co je plynného
skupenství, a kapaliny zastupuje myrha. Myrhu nese vždy král s tmavou tváří, protože
tato mast se používala při pohřbech.

Svazek vodovodů a kanalizací oznamuje od 1.1.2012 zvýšení ceny vodného na
částku 35,70 bez DPH. Díky zvýšení sazby DPH na 14% tak dochází ke zvýšení
ceny s DPH a to 40,70 Kč s DPH za m3.

Blahopřejeme našim lednovým a únorovým oslavencům:
paní Marie Kubínová
paní Jarmila Koutná
paní Hana Špičková
paní Františka Fiandová

Termíny svozu domovního odpadu:
16.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4.
Problémy s odvozem popelnic? – volejte 724761642 nebo 606467708 (SITA)

Zasedání Zastupitelstva obce Uhřice - každé druhé pondělí v měsíci, po
úředních hodinách.
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