
OBEC UHŘICE
Informace Obecního úřadu Uhřice – občasník
říjen – prosinec 2015

Vážení spoluobčané,
v říjnu tomu byl rok, co jsem nastoupil do funkce starosty obce 
současně s nově zvoleným zastupitelstvem. Ač může být někdo jiného 
názoru, vždy se snažíme co nejlépe vyhovět požadavkům a potřebám 
občanů a postupně rozvíjet naši obec. I když se řadíme spíše mezi 
menší obce, administrativní a pracovní náročnost je v podstatě stejná 
jako ve větších obcích. Neustálé změny v zákonech tuto práci nijak 
neulehčují. Přesto se nám již v prvním roce funkčního období podařilo 
zrealizovat výstavbu opěrné zdi a dlažby v areálu místního hřiště, 
zrekonstruovat podium v místním KD, provést údržbu zeleně
v některých částech obce, zasadit živý vánoční strom, pořídit světelné 
vánoční ozdoby, uspořádat kulturní a společenské akce, hospodařit
s plusovým rozpočtem obce bez jakéhokoli zadlužení aj.
V dalších letech budeme v naší práci pokračovat, a to i s ohledem
na případné návrhy a náměty ze stran spoluobčanů. 

Zasedání Zastupitelstva obce Uhřice: říjen - prosinec 2015

Zastupitelstvo obce Uhřice:
• schvaluje návrh rozpočtu obce Uhřice pro rok 2016
• schvaluje seznam knih na vyřazení z místní knihovny
• schvaluje žádosti u umístění dalších 3 ks veřejného osvětlení
• schvaluje zakoupení 200 ks sedáků na židle do místního KD
• schvaluje smlouvu na financování služeb sociální prevence
• schvaluje přestavbu budovy bývalé MŠ na obecní byty
• neschvaluje prodloužení smlouvy s firmou LESCUS Cetkovice, s.r.o. 

o hospodaření v lesích (spolupráce zůstává i nadále zachována)
• neschvaluje prodloužení smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy 

na stavební pozemek květnice vč. žádosti o odkoupení části pozemku
• stanovuje inventarizační komisi
• bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce



Návštěva senátora Jozefa Regece v Uhřicích

Ve středu 25. listopadu naši obec 
navštívil senátor Jozef Regec v rámci 
svých návštěv obcí senátorského 
obvodu. Se starostou a místostarostou 
diskutoval o letošních kulturních 
akcích a dále zejména o současných
a budoucích potřebách obce,

o legislativních změnách a dotačních možnostech. Debatovalo se 
i o výstavbě rychlostní silnice R43.

Pochod Mikuláše s andělem a čerty

I v naší obci se jako každoročně konal 
pochod Mikuláše s andělem a čerty. 
Ti 5. prosince v podvečerních hodinách 
navštívili několik domů, kde jim děti 
recitovaly básničky, některé namalovaly 
i obrázek.

Všem zúčastněným děkujeme

Zasazení vánočního stromku

V rámci šetření přírody jsme se letos rozhodli 
zasadit živý vánoční stromek. Vybrali jsme
a zakoupili stříbrný smrček. Ve spolupráci
s místním SDH byl zasazen na stejném místě,
na kterém stojí každý rok.

Jelikož je stromeček ještě malý, nevejdou se na 
něj všechny vánoční ozdoby. Věříme však, že do 
nich naše „dítko“ doroste.



Předvánoční koledování na návsi

I letošní poslední předvánoční 
neděle patřila tradičnímu 
koledování - tentokrát s VDO 
Malá Haná. Členové orchestru a 
občané, kteří se koledování 
zúčastnili, si zazpívali 
nejznámější vánoční koledy.

I když byla letos vánoční atmosféra ochuzena o krásu sněhové nadílky 
a štiplavý mráz, na zahřátí byl připraven teplý čaj a svařák.

Blahopřejeme našim oslavencům

paní Dagmar Rašovská
paní Božena Mrvová
pan  Jaroslav Dedík
pan  Josef Hrbáček
pan  František Komínek
pan  Mykhaylo Halas
pan  Petr Dufka

Termíny svozu domovního odpadu

7.1., 21.1., 4.2., 18.2., 3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5.

Kalendář plánovaných akcí

31. prosince 2015 – Silvestr, KD Uhřice
15. ledna 2016 – Myslivecký ples, KD Uhřice
29. ledna 2016 – VI. Obecní ples, KD Uhřice

Z každoročních akcí dále připravujeme:
Tříkrálová sbírka, Průvod masek obcí a dětský maškarní karneval, 
Pálení čarodějnic, Beseda s důchodci, Celostátní setkání Uhřic



„Všem našim spoluobčanům přejeme
úspěšný rok 2016, zdraví, štěstí a rodinnou pohodu“

~ zastupitelstvo obce a SPOZ ~

Obecní úřad Uhřice Úřední hodiny Kontakty

Pondělí: 18:00 – 19:00 Obecní úřad:

679 63 Velké Opatovice Středa:   18:00 – 19:00 Starosta:

obec@uhrice.eu Místostarosta:

www.uhrice.eu

Uhřice 91 533 533 611

775 283 284

777 971 150

Účetní/rozhlas: 605 707 451


