
OBEC UHŘICE
Informace Obecního úřadu Uhřice – občasník

 září - říjen 2012

Ze  zasedání Zastupitelstva obce Uhřice – srpen, září 2012

Zastupitelstvo obce Uhřice:
- bere na vědomí stav prací – parkoviště, odstavné plochy
- bere na vědomí harmonogram lhůt v souvislosti s konáním voleb do 
krajského zastupitelstva ve dnech 12. a 13.10.2012
- schvaluje Dohodu s Obcí Cetkovice na podmínkách plnění předškolní a 
školní docházky dětí na rok 2012 ve výši 38.870,-Kč
- bere na vědomí zprávu o stavu jednání k prodloužení vypouštění 
odpadních vod do toků Povodí Moravy. Nyní je platné povolení do konce 
roku 2012, bylo požádáno o prodloužení. V opačném případě bychom 
museli vystavět oddělenou kanalizaci, čističku odpadních vod či odpadní 
vodu jiným způsobem čistit.
- schvaluje rozpočtová opatření ve výši 269 tis. Kč
- bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření obce kontrolním 
orgánem – Krajským úřadem JMK 
- bere na vědomí, že dotace z JMK ve výši 255 tis. Kč je již vyčerpána
- bere na vědomí kladné rozhodnutí o povolení kácení dřevin v rámci 
úprav veřejné zeleně a veřejných prostranství
- bere na vědomí informace o cyklovýletu Okolo Malé Hané, kdy se 
účastnilo celkem 600 cyklistů, z toho cca 400 jich přijelo do Uhřic na 
hřiště (ostatním se zřejmě nechtěl šlapat kopec na hřiště), přijel i Josef 
Zimovčák na vysokém historickém kole a senátor Jozef Regec
- bere na vědomí informace o přípravě kalendářů na rok 2013

„Mrazy v říjnu – hezky v lednu. Krásný říjen – studený leden.“



Zapište si do kalendáře:

6. 10. 2012 – Hasičská soutěž – začíná ve 13 hodin na místním hřišti – 
přijďte se podívat jak muži i ženy soutěží o pohár starosty SDH Uhřice

12. a 13. 10. 2012 – volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje

Květinová soutěž

Soutěž probíhala od 1. 6. do 30. 9. 2012. Bude se hodnotit celkový pohled 
na dům – květinová výsadba na oknech, balkonech, předzahrádka…

Domy s výzdobou, které se Vám budou líbit, vyfotografujte a foto zašlete 
na obecní email obec@uhrice.eu, nebo doručte na OÚ Uhřice do 

10. 10. 2012. Může to být dům Váš, nebo i jakýkoliv jiný v naší obci. 
Můžete poslat libovolný počet domů – jsou to nominace do soutěže.
Fotografie pak zveřejníme a občané budou moci hlasovat o nejlepší 
květinovou výzdobu. Následně proběhne vyhodnocení a vyhlášení 

výsledků. Samozřejmě soutěž je o ceny.

Odpovídáme na Vaše časté dotazy: 

Otázka: Do jakého kontejneru patří nápojový karton, když pro 
něj není kontejner?
Odpověď: Nápojový karton (obaly od krabicového mléka, 
džusů,…), pokud pro něj není určený kontejner, patří do PLASTŮ.

Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje
se konají v zasedací místnosti OÚ Uhřice:

pátek 12. 10. 2012 14 – 22 hodin
sobota 13. 10. 2012    8 – 14 hodin

Způsob hlasování 
Po  obdržení úřední obálky,  popřípadě hlasovacích lístků vstoupí  volič 
do  prostoru určeného  k úpravě  hlasovacích lístků.  V tomto prostoru   
vloží  do  úřední  obálky 1 hlasovací lístek.  Na hlasovacím lístku, který  
vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše 
u   4 kandidátů   uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému 
z     kandidátů dává     přednost.  Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku 
nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
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Hlasovací lístek je neplatný pokud:

- není na předepsaném tiskopise
- je přetržený
- není vložený do úřední obálky 
-  hlas je neplatný je-li v úřední obálce vloženo více hlasovacích 

lístků

Zimní čas - změna úředních hodin nebude!

Sjednoceny úřední hodiny, aby byly stejné po celý rok a nikoliv jak 
doposud, kdy byly různé dle letního/zimního času. Nadále tak platí:

pondělí a středa od 18 do 19 hodin

MUDr. Zuzana Šedrlová
praktická lékařka, atestace v oboru všeobecné praktické lékařství, vnitřní 
lékařství, angiologie, licence v oboru interní medicína, urgentní medicína, 
funkční licencí umělé výživy a metabolické péče od 1. 9. 2012 registruje 

nové pacienty

ORDINAČNÍ A PROVOZNÍ DOBA

zdravotní sestra: Kateřina Blchová
tel: 461 326 271
Ordinace (dříve MUDr. Pávek): Kobližná 126, Jevíčko 

 bez objednání na objednání

Pondělí 07:00 – 11:00 11:00 – 14:30

Úterý 07:00 – 10:00 10:00 – 12:00

Středa 12:30 – 16:00 16:00 – 18:00



Čtvrtek 07:00 – 10:00 10:00 – 13:00

Pátek 07:00 – 10:00 10:00 – 12:00

Odběry krve provádí sestra v úterý a ve čtvrtek od 6.30 – 7.15 hod. podle 
předchozího objednání.

„Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.“

MUDr. Jana Trčková 

od 18. 10. do 19. 10. 2012       NEORDINUJE

Nutné případy ošetří MUDr. Křížová a MUDr. Šedrlová ve svých 
ordinačních hodinách.

Sbor dobrovolných hasičů Uhřice Vás zve na hasičskou soutěž, která 
bude v sobotu 6. 10. od 13 hodin na místním hřišti.

Aby bylo možné dobře soutěžit, je potřeba zázemí, a proto si hasiči 
z vlastních prostředků na hřišti vybudovali základnu pro požární útok. 

Přijďme podpořit naše hasiče! Občerstvení zajištěno. Vstup volný.

Nesvítí někde veřejné osvětlení?
Pište, volejte označení (číslo) sloupu – pan Janek, mobil 737 711 521

Výzva místním firmám, podnikatelům!

Na obecních stránkách www.uhrice.eu vznikne odkaz na místní firmy. 
Pokud máte zájem, nabízíme bezplatné uveřejnění názvu firmy, loga, 

popisu činnosti a Vaše kontakty.
Informace, které chcete zveřejnit, pošlete na obec@uhrice.eu.

Blahopřejeme našim zářijovým a říjnovým oslavencům: 
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paní Kamila Janková
paní Zdenka Ambrosová
pan Jaroslav Pospíšil
paní Lydie Culíková

Termíny svozu domovního odpadu: 18.10., 1.11., 15.11., 29.11.
Problémy s odvozem popelnic? – volejte 724761642 nebo 606467708 
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