
OBEC UHŘICE
Informace Obecního úřadu Uhřice – občasník
říjen – prosinec 2016

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE UHŘICE: ŘÍJEN – PROSINEC

Zastupitelstvo obce Uhřice:

• schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na financování služeb sociální 
prevence s Městem Boskovice

• schvaluje náklady na uspořádání akce Halloween. tvoření a lamp. průvod
• schvaluje RO č. 9/16
• bere na vědomí výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce za 2016
• revokuje usnesení č. 68/16 a schvaluje záměr prod. části poz. p.č. 495/34
• schvaluje pořízení 4 ks vánočních venkovních ozdob
• schvaluje pořízení 6 ks venkovních stanů
• schvaluje objednávku likvidace černé skládky
• souhlasí s opravou komunikace Uhřice - Velké Opatovice

(zajišťuje VOS zemědělců a.s. Velké Opatovice)
• schvaluje příspěvek na financování opravy komunikace Uhřice - Velké 

Opatovice ve výši 130.000 Kč (zajišťuje VOS zemědělců a.s. V.O.)
• bere na vědomí návrh rozpočtu obce Uhřice pro rok 2017
• schvaluje pokácení 4 ovocných stromů ohrožujících stavbu č.p. 34
• schvaluje RO č. 10/16
• schvaluje rozpočet obce Uhřice pro rok 2017
• schvaluje složení invent. komise a invent. plán
• schvaluje podmínky pro zapůjčení posypového vozu od Města Velké 

Opatovice na údržbu místních komunikací v zimním období
• schvaluje zajištění údržby místních komunikací v zimním období firmou 

VOS zemědělců a.s. Velké Opatovice
• bere na vědomí a informuje o konání Předvánočního koledování
• schvaluje pěstební a těžební plán činnosti v obecních lesích pro rok 2017
• schvaluje umístění 1ks veřejného osvětlení u č.p. 107
• schvaluje RO č. 11/16
• schvaluje výměnu 4 ks a rozšíření o 2 ks plyn. topných těles v KD



HALLOWEENSKÉ TVOŘENÍ A VEČERNÍ PROCHÁZKA S LAMPIÓNY

Ve čtvrtek 27. října se (letos poprvé) 
uskutečnilo  zábavné  tvoření  pro 
děti,  na  které  navázal  lampiónový 
průvod obcí.  Účast  byla  hojná.  Děti
s  malou  pomocí  rodičů  vytvořily 
spoustu  krásných  výtvorů.  Při 
následném průvodu tak svítily nejen 
pestrobarevné  lampióny,  ale  také 
radost v jejich očích.

Pořadatelům i účastníkům děkujeme.

PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘENÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Hasičky Uhřice a členky SPOZ Uhřice 
připravily  v  sobotu  27.  listopadu 
předvánoční  odpoledne  pro  malé
i velké.  Za zvuku koled se účastníci 
mohli připravit na vánoční čas, a to 
výrobou adventních věnců, sněžítek, 
papírových ozdob a mnoha dalšího. 
Někteří vsadili na vlastní kreativitu, 
jiní  se  nechali  inspirovat 
připravenými předlohami. K občerstvení se podával horký čaj a svařák.
Všem děkujeme za účast.

POCHOD MIKULÁŠE S ANDĚLEM A ČERTY

V  sobotu  3.  prosince  navštívil  již 
tradičně naši obec Mikuláš s andělem
a čerty. Některé děti se s nimi setkaly 
poprvé v životě a patřičně to oplakaly. 
Jiné děti brečí každý rok :-). Z časových 
důvodů  jsme  tuto  akci  uspořádali
v jiném než tradičním termínu.

Děkujeme účastníkům a všem, kteří přispěli do mikulášsko-čertovské pokladničky.



PŘEDVÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ

Tradiční  předvánoční  koledování  proběhlo
v neděli 18. prosince na Malé Straně. Vánoční 
koledy  zahrál  dechový  orchestr  Malá  Haná. 
Pro zahřátí se podával svařák a horký čaj.

ZÁJEZD NA VÍNO A DÝNĚ

Obec Uhřice uspořádala v sobotu 29.  října pro místní  občany zájezd do 
Moravské Nové Vsi na ochutnávku vín a také pokrmů z dýní. Rovněž byla 
možnost navštívit několik vinných sklípků. I přes velmi malý počet zájemců 
z řad našich spoluobčanů si účastníci zájezdu tento výlet užili.

SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ

V říjnu proběhl již po několikáté sběr použitého ošacení, obuvi, hraček, aj. 
pod  záštitou  Diakonie  Broumov,  sociální  družstvo.  Opět  se  podařilo 
shromáždit  velké  množství  věcí,  které  prostřednictvím  této  každoroční 
sbírky pomohou těm, kteří to potřebují.                      Děkujeme, že přispíváte.

KALENDÁŘ PLÁNOVANÝCH AKCÍ

25. února – Maškarní průvod masek obcí
4. března - Dětský maškarní karneval, KD Uhřice
duben -  Pálení čarodějnic, hřiště
květen - Beseda s důchodci, KD Uhřice
10.  června - Celostátní setkání Uhřic (Sedlec-Prčice)
26.  srpna - XI. ročník Cyklovýletu Okolo Malé Hané, Velké Opatovice

BLAHOPŘEJEME NAŠIM OSLAVENCŮM

paní Kamila Janková paní Zdeňka Dufková
paní Božena Mrvová paní Marta Majerová
paní Zdenka Ambrosová paní Blažena Klimešová
paní Blanka Langerová pan Bořivoj Medřík
paní Jarmila Komínková pan Jan Langer



POPLATKY ZA SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU + POPLATEK ZE PSŮ

Upozorňujeme  občany  na  povinnost  uhradit  poplatky  za  svoz  TDO 
nejpozději do 30.června 2017. Úhradu lze provést hotově na pokladně OÚ 
v úředních hodinách nebo bankovním převodem na č.ú. 259645369/0300. 

Jako variabilní symbol uvádějte č. domu. Částka pro rok 2017 zůstává beze 
změny, tj. 450 Kč/osobu/objekt (v případě občana s TP mimo obec Uhřice).

Majitelé psů jsou rovněž povinni do 30.června 2017 uhradit poplatek za 
psa, tj. 100 Kč/první pes a 200 Kč/druhý a každý další pes.

TERMÍNY SVOZU DOMOVNÍHO ODPADU

16.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6., 22.6., 6.7., 20.7.

ŽÁDOST O POMOC S ÚKLIDEM SNĚHU

Vážení spoluobčané,

v  souvislosti  se  zabezpečením  zimní  údržby  komunikací  a  převážně 
chodníků v naší  obci  v  průběhu zimních měsíců Vás chceme požádat  o 
součinnost  zejména při  úklidu chodníků  u  vlastních domů.  Vzhledem k 
tomu,  že  odklízení  veškerého sněhu pouze pracovníkem obce je  časově 
náročné a možnosti jsou omezené, je každá pomoc ze strany občanů při 
úklidu sněhu velmi vítána. Nebuďte tedy prosím lhostejní uklidit si před 
vlastním domem.
Děkujeme  všem,  kteří  pomáhají  podle  svých  sil,  a  těm,  kteří  pochopili,
že úklid při sněhových přívalech je obtížně zvládnutelný úkol.
Této ochoty si velice vážíme.

František Komínek, starosta

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


