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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE UHŘICE: ČERVENEC – ZÁŘÍ

Zastupitelstvo obce Uhřice:

• schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 495/56
• schvaluje žádost o úpravu pozemku příjezdové cesty k zahradě č.p. 113
• schvaluje mimořádný příspěvek do rozpočtu Svazku obcí Malá Haná
• schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene s E.ON Distribuce, a.s. (kabel NN) p.č. 495/35 a 495/56
• schvaluje žádost o povolení umístění dlažby na vjezd k domu č.p. 154
• schvaluje příspěvek na uspořádání I. Obecní šipkované
• schvaluje výběr nového vykonavatele OLH pro obec Uhřice
• bere na vědomí výpověd vykonavatele OLH pro obec Uhřice

ZASTÁVKA CYKLOVÝLETU OKOLO MALÉ HANÉ

V sobotu 27. srpna proběhl desátý ročník cyklovýletu Okolo Malé Hané, 
který  pořádala  obec  Úsobrno.  V  naší  obci  jsme  zastávku  zajistili  jako 
obvykle v areálu místního hřiště. Letos se zúčastnilo přes 750 cyklistů.

Děkujeme zastupitelům obce a všem, kteří se podíleli na přípravě areálu
a organizování celé akce.



POUTNÍ MŠE SVATÁ

První zářijovou neděli proběhla u kapličky tradiční Poutní mše svatá, která 
byla obětovaná za všechny živé i  zemřelé farníky a rodáky z Uhřic.  Mši 
tradičně  sloužili  páter  Sommer  z  Knínic  a  páter  Hodovský  z  Cetkovic. 
Oproti loňskému roku nám letos počasí přálo a mše se zúčastnilo na 70 
občanů a hostů.

Děkujeme členům místního SDH za spolupráci a držení čestné stráže a  
zastupitelům, kteří se podíleli na přípravě akce.

I. OBECNÍ ŠIPKOVANÁ

Po  loňské  „šipkované  nanečisto“  proběhla  v  sobotu  23.  července  již 
oficiální  I.  Obecní  šipkovaná.  Pro rodiče s  dětmi byl  připravený pochod 
vyznačenou  trasou,  v  cíli,  tedy  v  areálu  místního  hřiště,  čekal  na  malé 
účastníky poklad. Pro všechny zde bylo připravené občerstvení a možnost 
opékání párků. Zúčastnilo se na 23 dětí.

Pořádajícím i účastníkům děkujeme.



O POHÁR STAROSTY SDH

Členové Sboru dobrovolných hasičů Uhřice uspořádali  v sobotu 24.  září 
další ročník soutěže O pohár starosty SDH, které se zúčastnilo 7 družstev. 

Domácí se umístili na 1. místě v kategorii muži 2B, na 1. místě v kategorii 
muži 3B a na 1. místě v kategorii ženy 2B.

VOLBY DO ZK A SPČR

Volby do zastupitelstva kraje - volební okrsek Uhřice

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

Volební
účast v %

264 124 124 122 98,39 46,97

Volby do Senátu parlamentu ČR - volební okrsek Uhřice 1. kolo

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

Volební
účast v %

264 119 119 111 93,28 45,08

Volby do Senátu parlamentu ČR - volební okrsek Uhřice 2. kolo

1. Ing. Jaromíra Vítková 39 hlasů
2. prim. MUDr. Jan Machač 15 hlasů



KONTEJNER NA BIOODPAD

Během  listopadu  bude  naposled  přistaven  kontejner  na  bioodpad.
V zimním období bude kontejner odvezen a přistaven opět na jaře 2017.

Děkujeme všem, kteří kontejner správně využívají.

KALENDÁŘ PLÁNOVANÝCH AKCÍ

26. listopadu – Vánoční tvoření pro děti i dospělé, KD Uhřice
5. prosince –  pochod Mikuláše s andělem a čerty (bude upřesněno)
31. prosince – Silvestr, KD Uhřice (bude upřesněno)
13. ledna 2017 – Myslivecký ples, KD Uhřice
27. ledna 2017 – VII. Obecní ples, KD Uhřice

BLAHOPŘEJEME NAŠIM OSLAVENCŮM

paní Hartlová Markéta
paní Křičková Anna
paní Ambrozová Anna
paní Pernesová Iva
paní Koutná Alena
pan Fiala Zdeněk

TERMÍNY SVOZU DOMOVNÍHO ODPADU

10.11., 24.11., 8.12., 22.12.

Obecní úřad Uhřice Úřední hodiny Telefonní kontakty
Uhřice 91 Pondělí: 18:00 – 19:00 Obecní úřad:
679 63 Velké Opatovice Středa:   18:00 – 19:00 Starosta:
obec@uhrice.eu Místostarosta:
www.uhrice.eu Účetní/rozhlas:

533 533 611
775 283 284
777 971 150
605 707 451


