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Slovo starosty 

  Vážení spoluobčané, vítám Vás na stránkách našeho občasníku, který vychází 
poprvé od zvolení nového obecního zastupitelstva. Dovolte mi, abych Vás touto cestou 
oficiálně pozdravil jako nový starosta naší krásné obce. 
Blíží se konec roku a to pro každého z nás něco znamená. Mnozí se těší na několik dnů 
zaslouženého volna, někteří jsou pod tlakem z předsvátečního shonu. Konec roku znamená 
i pro úřad naší obce jistou zátěž. Zastupitelstvo musí na poslední chvíli rozhodnout v nutných 
věcech, paní účetní zpracovat spoustu čísel a zaměstnanci obce se také nezastaví. Já jako 
nováček ve starostenské funkci se snažím dostát svým povinnostem a o vše důležité se 
postarat. Mám-li být upřímný, jsem přirozeně nervózní. Vím, že všichni máte jistě spoustu 
otázek týkajících se života a chodu naší obce, a já jsem připravený je zodpovědět. Nebudu-
li znát odpověď ihned, co nejrychleji ji naleznu a slíbím-li něco, tak to také splním. Tím chci 
říct, že budu-li moci pro Vás cokoliv udělat, vykonám to rád a vy neváhejte se na mě obrátit. 
Dále bych chtěl zmínit jedno ze svých přání a tím je zlepšení našich vzájemných 
sousedských vztahů. Poslední dobou mám pocit, že jsme se jako spoluobčané a sousedé 
sobě navzájem vzdálili a domnívám se, že vesnice naší velikosti by mohla být srdečnější. 
Mohu-li o něco požádat, zapojme se více do dění v naší malebné obci, mluvme společně, 
scházejme se na místních akcích, buďmě zkrátka pospolu a věřím, že se nám bude lépe 
žít. Nerad bych Vás zaměstnával dlouhým čtením a tak už budu stručný. 
Čekají nás Vánoční svátky a nový rok. 
Rád bych Vám všem vážení spoluobčané, jménem svým a celého zastupitelstva, jménem 
paní účetní i zaměstnanců obce, popřál krásné prožití svátků Vánočních. Hodně štěstí, 
pevné zdraví a všechno nejlepší do nového roku.   

Ladislav Koutný                                                                                                                     
starosta 

Dovolte abych vyjmenoval složení našeho zastupitelstva. Od ustavujícího zasedání 
zastupitelstva 17.10. 2022 naši obec zastupují: Koutný Ladislav (starosta), Ecler 
Stanislav (místostarosta), Dufka Petr, Komínek František, Koutný Martin, Mrva 
Miloslav, Hartl Kamil 

 
V oblasti kultury a společenských událostí 

se uskutečnily tyto akce: 
Tříkrálová sbírka, maškarní karneval, pálení čarodějnic, beseda s důchodci, pytlácká 
zábava, včelařská výstava, zastávka cyklovýletu „Okolo Malé Hané“, poutní mše a svěcení 
nového hasičského auta, podzimní tvoření a lampionový průvod, vánoční tvoření a 
rozsvícení vánočního stromečku, pochod Mikuláše, předvánoční koledování. Připravujeme 
ještě vánoční plavání a oslavu Silvestra. 

 
Zimní údržba. 

Jak jistě víte, udržet v zimních měsících naše komunikace v bezvadném stavu je občas 
oříšek. Pracují na tom naši místní pracovníci a také využíváme služeb soukromníka ze 
Světlé. Protože nemáme vlastní techniku, jsme nuceni čekat až na nás přijde řada a navíc, 
především z důvodu neznalosti naší členité obce, jsou některé její úseky při odklízení sněhu 
vynechány. Tyto úseky řešíme operativně, ale ne vždy je to snadné  a v daný okamžik 
mnohdy i neřešitelné. Musíme si taky přiznat, že kopcovité úseky jsou všeobecně 
problematické, přidali jsme tedy alespoň nádoby na akutní posyp. Ačkoliv děláme co je 
možné, prosíme Vás v této oblasti o trpělivost a pochopení. 
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Na čem se pracuje. 

Přestavba budovy MŠ. Zde pracujeme na uvedení do provozu. Ještě se potýkáme 
s technickými problémy u připojení elektřiny jednotlivých bytů, úřední bariéra je v této věci 
naprosto nepředstavitelná ale věříme, že se to brzy vyřeší. Přijímáme žádosti uchazečů o 
pronájem. 
Vodovodní přivaděč. Tady jsme bohužel zatím příliš nepokročili, stále čekáme na výsledek 
poskytnutí dotace. Mělo by být jasno začátkem příštího roku. 
Prodloužení vodovodu k č.p.162. Projektová dokumentace se posunula dál, jsou vydány 
souhlasy dotčených vlastníků, provádějí se kroky k vydání stavebního povolení. 

Čím se budeme zabývat v r.2023 

Rád bych všechny nastartoval a vyjmenoval spoustu výzev, které by jste jistě ocenili. 
Budeme samozřejmě pokračovat v rozdělaných věcech. Na poli plánování je to např. oprava 
nevyhovujícího stavu některých místních komunikací a taky modernizace veřejného 
osvětlení. Mohl bych jmenovat dál ale bohužel musím být trochu skeptický, můžou nás 
značně omezit finanční prostředky. Velkou zátěží pro náš rozpočet může být financování 
vodovodního přivaděče. Předpokládané, berte to prosím nezávazně (projekční činnost už 
stála výdaje a tak celková cena bude ještě vyšší), náklady na vybudování jsou 13 480 897,-
Kč bez DPH. Spoléháme samozřejmě na dotaci, rozhodující bude, jestli ji získáme a v jaké 
výši ale i tak to bude muset obec dofinancovat. Dále je to prodloužení vodovodu k č.p.162 
a posílení hlavního řádu v této části, taky umožnění přípojek nových. Tady jsou orientační 
náklady 800 000,-Kč bez DPH. Je nezbytné našim občanům zajistit zásobování pitnou 
vodou a tyhle projekty je potřeba považovat za zásadní, proto na jejich financování musíme 
být připravení. 

Ohlédnutí SDH Uhřice za rokem 2022 

 
     Jen ve zkratce bych se chtěl zmínit o letošním roce 2022. Tento rok se nesl ve znamení 
snahy „nastartovat“ činnost po vládních opatřeních v rámci Covid 19. Začali jsme jako 
tradičně maškarním karnevalem – odpoledne pro děti, večer pro dospělé – v místním KD, 
pak velikonočním tvořením a pálením čarodějnic (ve správném termínu) na hřišti. S velkou 
radostí jsme zajeli po dvouleté odmlce na okrskové kolo v požárním sportu, které 
pořadatelsky připadlo na SDH Borotín. V měsíci červnu se nám poštěstila historická událost. 
Bylo nám dovezeno zcela NOVÉ zásahové vozidlo Iveco Daily, na které byly čerpány dotace 
jak z JMK, tak i z MV ČR.     
       Samozřejmě jsme také pokračovali s tréninkem a přípravou Mladých hasičů, se kterými 
jsme během roku objeli závody v Šebetově a Slatině, ze které jsme přejížděli na Knínickou 
hasičskou noc, což je noční soutěž v požárním útoku. Po kategorii žáků pokračuje tato 
soutěž dospělou kategorií ženy a muži. V podzimní části jsme uspořádali soutěž v PÚ u nás 
na hřišti pro děti i dospělé. Na dětské soutěže a výlet do Olomouce s dětmi v rámci 
zakončení jejich sezony (návštěva Jump parku) jsme využívali obecní vozidlo Ford Transit. 
     Je také třeba zmínit i celoroční součinnost s obecním úřadem, instalování a sundávání 
vánočních výzdob, příprava Mše svaté a svěcení nového zásahového vozu, pro velký ohlas 
opět na hřišti, a jiné. Poslední letošní akcí bylo vánoční tvoření spojené s rozsvěcením 
vánočního stromku na návsi. 
Bohužel i přes veškeré úsilí je nejen u nás, ale i v okolních sborech znát pokles zájmu jak z 
řad členů, tak i veřejnosti. 
Závěrem bych chtěl všem aktivním členům poděkovat za ochotu a chuť do naší hasičské 
činnosti. A nejen jim, ale všem dopřát si „luxus“ Vánoc na sněhu, v klidu a pohodě se svými 
blízkými. 
Hodně štěstí a zdraví do nového roku 2023 přeje starosta SDH Uhřice Stanislav Ecler 

PS: těším se na setkání s Vámi na obecním silvestru v místním KD 
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Informace o stavu našich lesů 

V letošním roce jsme v naších lesích pokračovali v boji s kůrovcovou kalamitou, sice nebylo 
tolik vytěženého dřeva, ale obnova lesů bude ještě běh na dlouhou trať. 
Vytěženo v letošním roce bylo 497,8 m3 dřeva, zalesněno 16 000ks sazenic z toho 11 000 
smrků, 3 000 dubů a 2 000 buků. Zároveň pečujeme o již zalesněné plochy, ožnuto bylo 12 
ha, postřik proti klikorohu 21 000 ks, natřeno bylo 37 800 ks, postaveno bylo 0,65 km 
oplocenek, podrceno 2,94 ha a prořezáno 0,52 ha. 
Opravu poškozených oplocenek zajistil MS Uhřice. 

 
Informace o odpadech 

Odpady a jejich využití je všeobecně diskutované téma. Jako všechno, se i nakládání s nimi 
zdražuje. Krize je ve zpracování papíru (zabrzdily se nákupy občanů, vyroben přebytek 
obalových materiálů, papírny mají plné sklady sběrového papíru). Zvýšení hodinové sazby 
svozového auta z 1 950,-Kč na 2 200,-Kč/h. Zvýšily se ceny uložení odpadů: - 
SKO(směsný komunální odpad) z 1 450,-Kč na 1 800,-Kč/t, - BIO z 550,-Kč na 650,-Kč/t, 
-DŘEVO - nově 550,-Kč/t, - Velkoobjemový z mobilních svozů z 1 800,-Kč na 2600,-Kč/t. 
Dále je v novele odpadového zákona popsaný tzv. vyrovnaný rozpočet, což znamená, že by 
obec v budoucnu neměla na poplatky doplácet. Za jedenáct měsíců roku 2022 obec 
zaplatila za zpracování odpadů 310 922,-Kč z čehož zaplatili občané 
v poplatcích(600Kč/os.) 184 650,-Kč. Vrací se nám i nějaké peníze za vytříděný odpad, tj.79 
539,-Kč.Tzn. že obec doplácí ze svého rozpočtu 46 773,-Kč. K vyrovnanému rozpočtu 
bychom tedy museli zásadně zdražit. Rozhodli jsme se prozatím poplatky nezvedat ale do 
budoucna, je to nevyhnutelné. 
 

 
Dovolte mi ještě na závěr poděkovat našim pracovníkům při údržbě a úklidu obce. 

Děkujeme! 

 
Plánované akce pro r.2023 

Hned po Novém roce nás navštíví tři králové. V lednu myslivecký ples. V únoru obecní ples. 
Dále masopustní průvod a maškarní karneval, pálení čarodějnic, beseda s důchodci, letní 
akce např. zastávka cyklovýletu OMH, poutní mše aj. 

 
V měsíci lednu, 13. a 14.1.(případné druhé kolo 27. a 28.1.) nás čekají Volby 
prezidenta České republiky. Volební místnost bude otevřena v pátek od 14h - 22h. 
V sobotu od 8h-14h. 
________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty 

Obecní úřad: 533 533 611  Email: obec@uhrice.eu 

Starosta:  737 242 145  DS: vg5bn3f 
Místostarosta: 777 941 150  Web: www.uhrice.eu 

Účetní/rozhlas: ucetni@uhrice.eu FB:  facebook.com/uhrice.eu 

http://www.uhrice.eu/
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Jubilea našich občanů 

 
 

Kubínová Marie 
Špičková Hana 
Fiandová Františka 
Langerová Jarmila 
Skoupý Vlastimil 
Kozelek Jiří 
Rozmánek Martin 
Klimeš František 
Odvárka Libor 
Ecler Josef 
Odehnalová Věra 
Riesner Karel 
Krčmářová Jarmila 

Mrvová Věra 
Štůlová Jarmila 
Hartl Miroslav 
Vašíček Ladislav 
Klimešová Helena 
Čermáková Karla 
Kozelková Ludmila 
Dufková Dana 
Richterová Anna 
Hylšová Romana 
Horáková Marta 
Vrbický Petr 
Langer Pavel 

Staňková Vlasta 
Pospíšil Jaroslav 
Janková Kamila 
Říhová Iljuše 
Ambrosová Zdenka 
Vybíhalová Ladislava 
Nachtigallová Alena 
Hejna Václav 
Odehnal Libor 
Zemánek Jiří 
Langer Jan 
Klimešová Marie 

 
Všem jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví, úspěchu, zkrátka Všechno nejlepší. 

 
Bohužel naše řady letos opustili: Vašíčková Marie, Ing. Mrva Alois, Klimešová 

Bohumila, Hrudová Marie 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


